
 

 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

SADHARAN BIMA CORPORATION 

মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 
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“করব  বীমা গড়ব  দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশল কম প্ বরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থার নাম: সাধারণ বীমা কর্ পাররশন। 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২১-২০২২ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

দকায়ার্ পার 

২য় 

দকায়ার্ পার 

৩য় 

দকায়ার্ পার 

৪র্ প 

দকায়ার্ পার 

দমার্ 

অজপন 

অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যবস্থা………………………………... 

১.১ ননবতকতা কবমটির সভা আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ সাংখ্যা  ৪ টি লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

১.২ ননবতকতা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ৬ %  ১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজপন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবমত্ত অাংশীজরনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহরণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা  ৪ টি লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা  ১০০ জন লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজপন      

১.৫ কম প-্বররবশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-

পজরয়েশ 

    ২ সাংখ্যা ও 

তাবরখ 

 ৪ টি লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশল 

কম প্ বরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাবসক 

্বরবীক্ষ্ণ প্রবতরবদন সাংবিষ্ট মন্ত্রণালরয় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ 

আ্রলাডকরণ 

কম প্ বরকল্পনা ও 

নত্রমাবসক 

প্রবতরবদন 

দাবখলকৃত ও 

আ্রলাডকৃত 

    ১ তাবরখ  
১৪-১০-২০২১ 

১৩-০১-২০২২ 

১৪-০৪-২০২২ 

১৪-০৭-২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৪-১০-২১ ১৩-০১-২২ ১৪-০৪-২২ ১৪-০৭-২২    

অজপন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাি  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশল 

কম প্ বরকল্পনা ও ্বরবীক্ষ্ণ  প্রবতরবদরনর 

ও্র বিডব্যাক প্রদান  

বিডব্যাক 

সভা/কম পশালা 

অনুবষ্ঠত 

   ৪ তাবরখ  
১০-১০-২০২১ 

১০-০১-২০২২ 

১০-০৪-২০২২ 

১০-০৭-২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০-১০-২১ 

 

১০-০১-২২ ১০-০৪-২২ ১০-০৭-২২    

অজপন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজিকা ওয় েসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ  ৩০-০৬-

২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা -- -- -- ৩০-০৬-

২২ 

   

অজপন 
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“করব  বীমা গড়ব  দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২১-২০২২ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

দকায়ার্ পার 

২য় 

দকায়ার্ পার 

৩য় 

দকায়ার্ পার 

৪র্ প 

দকায়ার্ পার 

দমার্ 

অজপন 

অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ প বছররর ক্রয়-

্বরকল্পনা (প্রকরল্পর অনুরমাবদত বাবষ পক 

ক্রয় ্বরকল্পনাসহ) ওরয়বসাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-্বরকল্পনা 

ওরয়বসাইরর্ 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ  
৩১-০৩-২০২২ 

 

লক্ষ্যমাত্রা      সংস্থার ক্ষকান প্রকল্প 

চির্ান না থাকায় 

প্রকয়ল্পর ক্ষেয়ে শুদ্ধাচার 

সূচক গুয়িা কর্ ম 

পজরকল্পনায় অন্তর্ভ মক্ত 

করা হয়জন 

অজপন   
 

  

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা  
 

লক্ষ্যমাত্রা      

অজপন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ %   লক্ষ্যমাত্রা      

অজমন      

২.৪ প্রকল্প সমাবপ্ত দশরষ প্রকরল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, কবম্পউর্ার, আসবাব্ত্র 

ইতযাবদ) বববধ দমাতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর সম্পদ 

বববধ দমাতারবক 

হস্তান্তবরত 

    ২ তাজরখ   লক্ষ্যমাত্রা      

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সাংবিষ্ট এবাং দুনীবত প্রবতররারধ সহায়ক অন্যান্য কার্ পক্রম……………..৩০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ প্রধান কার্ পালরয়র কম পকতপা-

কম পচারীরদর বডবজর্াল হাবজরা 

বনবিতকরণ 

অনলাইরন 

বনবিতকৃত 

৪ % মানব সম্পদ 

ববভাগ, 

প্রঃকাঃ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজপন      

৩.২ ্বলবস ইসুযব্যবস্থা বডবজর্ালাইজ 

করা 

নুযনতম ৪টি 

্বলবস 

ইসুযব্যবস্থা 

বডবজর্ালাইজকৃত 

৪ সাংখ্যা সকল দজানাল 

প্রধান 

৪টি লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

৩.৩ মুবজববষ প উ্লরক্ষ্ অবিরসর 

কারজ ব্যবহৃত খারম দুনীবত ববররাধী 

দলাগান ছা্ারনা 

দুনীবত ববররাধী 

দলাগান 

ছা্ারনাকৃত 

খাম 

৪ % বডবজএম, 

সাংস্থা্ন 

ববভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজপন      

৩.৪ বীমাগ্রহীতা কর্তপক অনলাইরন 

দুর্ পর্না (মর্র) বীমা/সাটি পবিরকর্  

বীমা 

্বলবস/সাটি পবি

৪ 

% 
বডবজএম, 

দায়গ্রহণ 
২৫% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজপন      
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“করব  বীমা গড়ব  দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

কার্ পক্ররমর নাম কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২১-২০২২ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজপন 

১ম 

দকায়ার্ পার 

২য় 

দকায়ার্ পার 

৩য় 

দকায়ার্ পার 

৪র্ প 

দকায়ার্ পার 

দমার্ 

অজপন 

অবজপত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দভবরবিরকশন করার জন্য ্বলবস/ 

সাটি পবিরকর্ আ্রলাড করা। 

দকর্ 

আ্রলাডকৃত 

ববভাগ ও 

এবজএম, 

আইটি ববভাগ 

৩.৫ বনয়বমত সমন্বয় সভার আরয়াজন 

করা। 

সমন্বয় সভা 

আরয়াবজত 

৪ 

সাংখ্যা 

বডবজএম, 

প্রশাসন ববভাগ 

৮ টি 

লক্ষ্যমাত্রা ২ ২ ২ ২    

অজপন      

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারণ র্ন্তব্য কিায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 

 

 

মাহবুব দসাবহান সুমন 

দডপুটি ম্যারনজার (মানব সম্পদ) 

 

ববপ্লব দাস 

ম্যারনজার (মানব সম্পদ) 

 

দমাঃ আবদুল বাররক 

দডপুটি দজনাররল ম্যারনজার (মানব সম্পদ) 
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