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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

াধীনতার মহান পিত বব শখ িজর রহমান-এর জশতবািষ কী উদযাপন উপলে “বব রা বীমা” পিলিস গত ১৬ মাচ ,
২০২০ তািরেখ চা করা হেয়েছ। যার িিময়াম বাৎসিরক টাঃ ১০০ + ভাট টাঃ ১৫ = টাঃ ১১৫/- িনধ ারণ করা হেয়েছ এবং বীমা হীতা
সেব া টাঃ ২,০০,০০০/- িতরণ পােবন। িবগত ২০১৭ হেত ২০১৯ সাল পয  ০৩ (িতন) বছের ৬০ জন কম কতা ও কম চারী িনেয়াগ দয়া
হেয়েছ এবং আরও ১৬৫ জন কম কতা ও কম চারী িনেয়াগ িয়াধীন রেয়েছ। িবগত ২০১৬ হেত ২০১৮ সাল পয  ০৩ (িতন) বছের
িিময়াম আয় যথােম ২২৩.৪৯, ৩৩৮.৬৫ ও ৩৫১.৯২ কা টাকা অিজত হেয়েছ; এছাড়া ২০১৯ সােল অিনরীিত িিময়াম আয় ৩৬০
কা ( আমািনক) টাকা। অ সংায় িবগত ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সােলর নীট নাফা যথােম ২৮৫.৪৪, ৩০১.৭৩ ও ৩২৫.০২ কা
(কর দান ব বত) টাকা অিজত হেয়েছ এবং ২০১৯ সেনর সা নাফা ৩৪৯ কা টাকা। ২০১৯ সােল কেপ ােরশেনর াহক সংা িছল
১,০৫,০০০ এবং এ সংা মােয় ির জ কায ম অাহত রেয়েছ। এছাড়া াহক সবার মান উয়েনর ৯০ িদেনর মে বীমা দাবীর
িনির হার ৬২% এ উীত করা হেয়েছ। মানব-সদ উয়েনর আওতায় িবগত ৩ বছের ায় ২৩৬ জনেক পেদািত দয়া হেয়েছ। এছাড়া
১৪৩৩ জন কম কতা ও কম চারীেক িশণ দান করা হেয়েছ, যার মে ৭৮ জন বেদিশক িশণ হণ কেরেছ। সংার ইেনােভশন
কায েমর অংশ িহেসেব a2i কের সহেযাগীতায় সংার বশ কেয়ক ‘নাগিরক সবায় উাবন’ শীষ ক কম শালা আেয়াজন করা
হেয়েছ। এছাড়া সংার উাবন কম পিরকনা ২০১৯-২০ অযায়ী ০১ (এক)  আইিডয়া বাবায়ন শষ পয ােয় রেয়েছ। তাছাড়া সংার
বািষ ক কম সাদন ি, এি মািনলািরং (AML), ই-ফাইিলং ও াচার কৗশল বাবায়েনর কায ম জারদার করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর বীমা িশে চিলত বীমা সেক জনগেণর আাহীনতা ও সেচতনতার অভাব পিরলিত হে। াহক সবা দােনর ে ি
বহাের সীমাবতা থাকায় জনগেণর দারেগাড়ায় সহেজ বীমা সবা পৗছােনা সব হে না। দ জনবেলর অভাব থাকায় মানসত বীমা
প উাবন ও বাজারজাতকরণ অসব হেয় দািড়েয়েছ। এছাড়া কিমশন দােন অসামতা থাকায় বীমা িিময়াম আহরেণর লমাা
অজন করা কন হেয় পেড়েছ। বতমােন িবাপী কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯)-এর াভােবর কারেণ বীমা ও নঃবীমা িিময়াম
অজনসহ কেপ ােরশেনর সািব ক কােজর লমাা অজন াহত হেত পাের।

ভিবৎ পিরকনা:

বীমা িবষেয় াপক চার চারনা কায েমর মােম িিময়াম আয় ির ধারা অাহত রাখা। এছাড়া ২০২১ সােলর মে সাধারণ বীমা
কেপ ােরশেনর সকল অিফস অন-লাইন সবার আওতায় আনার লে বীমা খােত আরও বশী িশিত জনবল তরীর জ দেশ-িবেদেশ
উতর িশেণর বা হণ করা। তাছাড়া নন বীমা প বাজারজাতকরণসহ িডিজটাল সবা দান করা। SDG বাবায়েনর আওতায়
সকল বয়সী সকল মােষর া ও কাণ িনিতকরেণর জ া বীমা চলন করা এবং অ িলক, িনরাপদ, অিভঘাতসহনশীল
এবং টকসই নগর ও জনবসিত গেড় তালার লে েয়াজনীয় বীমা পিরকনা ণয়ন কের িজববষ  উপলে “বব রা বীমা”
পিলিস াপকভােব চলেনর মােম সব  আেয়র মােষর ঘ টনাজিনত িঁক াসকরেণর য়াস অাহত রাখা। এছাড়া সরকােরর িনব াচনী
ইশেতহার, পবািষ ক পিরকনা, পক-২০২০-২১ অজেনর েয়াজনীয় কায ম হণ করা হেয়েছ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িিময়াম আয় সরকারী খােত ৩৮৫ কা, বসরকারী খােত িিময়াম আয় ১৪ কা, নঃবীমা িিময়াম আয় ৮৩২ কা টাকা।
িরজাভ  ফা ১১৫ কা টাকায় উীতকরণ। * ৯০ িদেনর মে বীমা দাবী িনির হার ৮০% -এ উীতকরণ।
বাৎসিরক নীট লাভ (কর দান ব বত) ৩৩৯ কা টাকা। * াহক সংা ১,২০,০০০ এ উীতকরণ এবং * সংার কম রত
কম কতা-কম চারীেদর মে হিনম াণ খােত ৩০ কা টাকা ঋণ িবতরণ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বীমা ও নঃবীমা বসার ে বাংলােদেশর শীষ  িতান িহেসেব সংার অযাা অাহত রাখা।

১.২ অিভল (Mission)
িবমান আইন ও িবিধ-িবধান পিরপালন সােপে বীমা ও নঃবীমা সবার মােম নাফা ও ি অজেনর পাশাপািশ এক
শিশালী ও টকসই বীমা খাত তরীেত সংার অবান ধের রাখা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কেপ ােরশেনর আয় ি;
২. াহক সবার মান উয়ন;
৩. কেপ ােরশেনর আিথ ক িনরাপা িনিতকরণ;
৪. কেপ ােরশেনর কায ম িডিজটালাইেজশনকরণ
৫. হিনম াণ ঋণ সসারেণর মােম সংার কম রত কম কতা ও কম চারীেদর জ মানসত বাসােনর সংান করা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. অিনিত িঁকেক আবিরত কের িিময়াম আয়;
২. উািপত দাবীেক ত িনি কের দেশর অথ নীিতর চাকােক সচল রাখা;
৩. জাতীয় িঁকেক নঃবীমার মােম বিহঃিবে ছিড়েয় িদেয় জাতীয় সেদর িঁক িনরাপদ করার সােথ সােথ
বেিশরক  ার  ভাার  ি  করা;
৪. লাভজনক খােত িবিনেয়াগ;
৫. হিনম াণ ঋণ সসারেণর মােম সংার কম কতা-কম চারীেদর জ মানসত বাসােনর সংান করা
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

[১] সাবীেকর আিথ ক িনরাপা
ি

নীট লােভর পিরমান কা টাকা ৩২৫ ৩২৮ ৩৩৯ ৩৪৩ ৩৪৫ কীয় িহসাব রণ িবভাগ, সাধারণ বীমা কেপ ােরশন বািষ ক িতেবদন

িরজাভ  ফা কা টাকা ১২০ ১১৪ ১১৫ ১২০ ১২২ কীয় িহসাব রণ িবভাগ, সাধারণ বীমা কেপ ােরশন বািষ ক িতেবদন

[২] াহক সবার মান উয়ন
৯০ িদেনর মে বীমা দাবী
িনির হার

% ৩৭ ৬২ ৮০ ৮০ ৮৫ দাবী িবভাগ, ধান কায ালয়, সাধারণ বীমা কেপ ােরশন দাবী রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] কেপ ােরশেনর আয়
ি;

৩০

[১.১] িিময়াম আয়
[১.১.১] িিময়াম আয়
(সরকারী)

সমি
কা
টাকা

১০ ৩৩৮ ৩৫৫ ৩৮৫ ৩৭০ ৩৫৫ ৩৪৫ ৩৩৮ ৪০৫ ৪২৫

[১.২] িিময়াম আয়
(বসরকারী)

[১.২.১] িিময়াম আয়
(বসরকারী)

সমি
কা
টাকা

১০ ১৩ ১৫ ১৪ ১৩.৭ ১৩.৪ ১৩.২ ১৩ ১৫.৫ ১৭

[১.৩] নঃবীমা
িিময়াম আয়

[১.৩.১] নঃবীমা
িিময়াম আয়

সমি
কা
টাকা

১০ ৭৯২ ৬৮৪ ৮৩২ ৮১৭ ৮০২ ৭৯৫ ৭৯২ ৮৯১ ৯৩৫

[২] াহক সবার মান
উয়ন;

২০
[২.১] ৯০ িদেনর মে
বীমা দাবী িনির হার

[২.১.১] ৯০ িদেনর মে
বীমা দাবী িনির হার

সমি % ১০ ৩৫ ৬২ ৮০ ৬৫ ৫০ ৪২ ৩৫ ৮০ ৮৫

[২.২] াহেকর সংা [২.২.১] াহেকর সংা সমি সংা ১০ ১০৫ ১২০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১৩০ ১৩৫

[৩] কেপ ােরশেনর
আিথ ক িনরাপা
িনিতকরণ;

১৭
[৩.১] িরজাভ  ফাের
পিরমান

[৩.১.১] িরজাভ  ফাের
পিরমান

সমি
কা
টাকা

৯ ১২০ ১১৪ ১১৫ ১১৪ ১১৩ ১১২ ১১০ ১২০ ১২২

[৩.২] অিডেটর সংা [৩.২.১] অিডেটর সংা সমি সংা ৫ ২২ ৫৬ ৮০ ৬৫ ৫০ ৩৫ ২২ ৮৫ ৯০

[৩.৩] িনির হার [৩.৩.১] িনির হার সমি % ৩ ৮০ ৫৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯০ ১০০

[৪] কেপ ােরশেনর
কায ম
িডিজটালাইেজশনকরণ

৫
[৪.১] অিফস বাপনা
উয়ন

[৪.১.১] অেটােমশনত
শাখা/অিফস/িবভাগ
(মিত)

মিত সংা ৩ ৪ ১২ ১৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৪০ ৬০

[৪.২] বসা সহজীকরণ
এবং ওয়ান প সািভ স
(OSS) সিকত
ত চার ও সবাাথ
কক ত জানার
েযাগ

[৪.২.১] বসা
সহজীকরণ এবং ওয়ান
প সািভ স (OSS)-
এর মােম ত /সবা
দানকারী
শাখা/অিফস/িবভােগর
সংা

মিত সংা ২ ৯ ৭ ৫ ৪ ৩ ১৫ ২০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] হিনম াণ ঋণ
সসারেণর মােম
সংার কম রত কম কতা
ও কম চারীেদর জ
মানসত বাসােনর
সংান করা

৩

[৫.১] িবতরণত হ
িনম াণ ঋণ (সংার
কম কতা-কম চারীেদর
জ)

[৫.১.১] িবতরণত হ
িনম াণ ঋণ (সংার
কম কতা-কম চারীেদর
জ)

সমি
কা
টাকা

৩ ২৯ ২৫ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৫ ৩২ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সাবীক সাধারণ বীমা কেপ ােরশন

২ a2i Access to Information

৩ AML Anti Money Laundering

৪ SDG Sustainable Development Goals (টকসই উয়ন অভী)

৫ িবআইএসিডিপ বাংলােদশ ইুের সর ডেভলপেম েজ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িিময়াম আয় [১.১.১] িিময়াম আয় (সরকারী) সরকারী খােত ৩৮৫ কা টাকা িিময়াম আয় দায়হণ িবভাগ িিময়াম রিজার িিময়াম রিজার

[১.২] িিময়াম আয় (বসরকারী) [১.২.১] িিময়াম আয় (বসরকারী) বসরকারী খােত িিময়াম আয় ১৪ কা টাকা
দায়হণ িবভাগ িিময়াম
রিজার

িিময়াম রিজার িিময়াম রিজার

[১.৩] নঃবীমা িিময়াম আয় [১.৩.১] নঃবীমা িিময়াম আয় নঃবীমা খােত িিময়াম আয় ৮৩২ কা টাকা নঃবীমা িবভাগ িিময়াম রিজার িিময়াম রিজার

[২.১] ৯০ িদেনর মে বীমা দাবী িনির
হার

[২.১.১] ৯০ িদেনর মে বীমা দাবী িনির হার ৮০% বীমা দাবী ৯০ িদেনর মে িনি দাবী িবভাগ দাবী রিজার দাবী রিজার

[২.২] াহেকর সংা [২.২.১] াহেকর সংা াহক সংা ১,২০,০০০ এ উীত করা দায়হণ িবভাগ িিময়াম রিজার িিময়াম রিজার

[৩.১] িরজাভ  ফাের পিরমান [৩.১.১] িরজাভ  ফাের পিরমান িরজাভ  ফা ১১৫ কা টাকায় উীতকরণ কীয় িহসাব রণ িবভাগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.২] অিডেটর সংা [৩.২.১] অিডেটর সংা অিডেটর সংা ৮০ েত উীত করা অিডট এ কমােয় িবভাগ অিডট রিজার অিডট রিজার

[৩.৩] িনির হার [৩.৩.১] িনির হার উািপত বীমা দাবীর িনির হার ১০০% দাবী িবভাগ দাবী রিজার দাবী রিজার

[৪.১] অিফস বাপনা উয়ন
[৪.১.১] অেটােমশনত শাখা/অিফস/িবভাগ
(মিত)

অেটােমশনত শাখা/অিফস/িবভাগ ১৭ েত
উীতকরণ

আই িবভাগ ও িবআইএসিডিপ
ক

রিজার রিজার

[৪.২] বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প
সািভ স (OSS) সিকত ত চার ও
সবাাথ কক ত জানার েযাগ

[৪.২.১] বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প সািভ স
(OSS)- এর মােম ত /সবা দানকারী
শাখা/অিফস/িবভােগর সংা

বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প সািভ স (OSS)-
এর মােম ত /সবা দানকারী
শাখা/অিফস/িবভােগর সংা ০৯ (নয়) েত উয়ন।

ধান কায ালয় এর দায়-হণ
িবভাগ/েতক জানাল অিফস।

রিজার রিজার

[৫.১] িবতরণত হ িনম াণ ঋণ (সংার
কম কতা-কম চারীেদর জ)

[৫.১.১] িবতরণত হ িনম াণ ঋণ (সংার
কম কতা-কম চারীেদর জ)

হ িনম াণ ঋণ িবতরেণর পিরমাণ ৩০ কা টকায়
উীতকরণ

হিনম াণ অিম সল রিজার রিজার



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ২০:৪৬ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


