
সাধারণ বীমা কর্ পাররশন                                       

                                                                             মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।                                                              

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

                  

 সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর জাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশল কম প-্বরকল্পনা, ২০২০-২০২১- এর ৪র্ প ত্রৈমাসিক (এবপ্রল-জুন/২০২১) প্রসিরবদনঃ 
 

কার্ পক্ররমর নাম 
কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

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………………………………৮ 

১.১ ননবতকতা কবমটির সভা   অনুবষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

০৪ টি 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

4 

 

অজপন ০১ ০১ ০১ 01 04 

১.২ ননবতকতা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ৪ % দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৭৫% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

3.7 

 

অজপন ৭০% ১০০% ১০০% ১০০% 92.5 

২. দক্ষ্তা ও ননবতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশািন প্রসিষ্ঠার সনসমত্ত অাংশীজরনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহরণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

০৪ টি 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

2 

 

অজপন ০১ ০১ ০১ 01 ০৪ 

২.২ অাংশীজরনর অাংশগ্রহরণ  সভার সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ২ % দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৭৫% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

1.85 

 

অজপন ৭০% ১০০% ১০০% ১০০% 92.5 

২.৩ কম পকতপা-কম পচারীদদর অাংশগ্রহরণ চাকসর 

িংক্রান্ত সবসিন্ন প্রবশক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

১৫০ জন 

লক্ষ্যমাত্রা ২০ ৩০ ৫০ ৫০  

3  

অজপন ৩০ ২২ ৮৮  175 

২.৪ কম পকতপা-কম পচারীদদর অাংশগ্রহরণ সুশাসন 

সাংক্রান্ত প্রবশক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সাংখ্যা দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০ জন 

লক্ষ্যমাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০  

3  

অজপন ৩১ ১০ ৩০  101 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০                                                   

৩.১ 

 

     

 

লক্ষ্যমাত্রা      

 

10 

মন্ত্রণালয় কর্তপক 

শুদ্ধাচার িংক্রান্ত 

জাসরকৃি ্সর্ৈ 

/নীসিমালা অনুিরণ 

করা হয় সবধায় 

শুদ্ধাচার িংক্রান্ত উক্ত 

সবষয়াবলী কম প 

্সরকল্পনায় অন্তর্ভ পক্ত 

করা হয়সন। 

অজপন    

৩.২      লক্ষ্যমাত্রা    

অজপন    

৩.৩      লক্ষ্যমাত্রা    

অজপন 
   

৪. ওরয়বিাইরে সিবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সিবা িংক্রান্ত সোল সি নস্বরিমূহ স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়রন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য বািায়রন দৃশ্যমানকৃি ১ তাবরখ সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১- ০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা 
৩০- ০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১- ০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

01 

 

 

অজপন 
৩০- ০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১- ০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন                                       

                                                                             মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।                                                              

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

  

কার্ পক্ররমর নাম 
কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  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 

৪.২ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ শুদ্ধাচার দসবাবক্স 

হালনাগাদকরণ  
দসবাবক্স হালনাগাদকৃত 

২ িাসরখ সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১- ০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

2 

 

 

অজপন ৩০- ০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১- ০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্ তথ্য অবধকার দসবা বাক্স 

হালনাগাদকরণ 
দসবাবক্স হালনাগাদকৃ 

১ তাবরখ সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

1 

 

অজপন ৩০- ০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১- ০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়বসাইরর্র অবভরর্াগ প্রবতকার 

ব্যবস্থা (GRS) দসবাবক্স হালনাগাদকরণ ওরয়বসাইরর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাবরখ সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

2 

 

অজপন ৩০- ০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১- ০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

৪.৫ স্বপ্ররণাসদিিারব প্রকাশর াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ করর ওরয়বিাইরে প্রকাশ 
হালনাগাদকৃত বনরদ পবশকা 

ওরয়বসাইরর্ প্রকাবশত 

 

১ তাবরখ সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

1 

 

অজপন ৩০-০৯-

২০২০ 

৩১-১২-

২০২০ 

৩১- ০৩-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১  

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ পার তাবলকা প্রণয়ন করর স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/ববভারগ দপ্ররণ 

উত্তম চচ পার তাবলকা 

দপ্রবরত 

৩ তাবরখ দেপুটি দজনাররল ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৩০-০৬-২০২১ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-০৬-২০২১  
3 

 

অজপন -- -- - ৩০-০৬-২০২১  

৫.২ অনলাইন বসরেরম অবভরর্াগ বনষ্পবত্তকরণ অবভরর্াগ বনষ্পবত্তকৃত ৩ % 

দেপুটি দজনাররল ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

3 

 

অজপন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৬. প্রকরল্পর সেরৈ শুদ্ধাচার...........................7                                                                                                                                                                            

৬.১ প্রকরল্পর বাবষ পক ক্রয় ্বরকল্পনা অনুরমাদন 
অনুরমাবদত ক্রয় ্বরকল্পনা 

২ তাবরখ   লক্ষ্যমাত্রা       

 

 

6 

িংস্থার সকান 

প্রকল্প চলমান 

না থাকায় 

প্রকরল্পর 

সেরৈ 

শুদ্ধাচার সূচক 

গুরলা কম প 

্সরকল্পনায় 

অন্তর্ভ পক্ত 

করা হয়সন। 

অজপন     

৬.২ এবেব্ বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরদশপন/ ্বরবীক্ষ্ণ 

দাবখলকৃত প্রবতরবদন 

২ %   লক্ষ্যমাত্রা     

অজপন     

৬.৩ প্রকরল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরদশপন/ ্বরবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়রনর হার 

২ সাংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা     

অজপন     

 

 

 

 



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন                                       

                                                                             মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।                                                              

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

  

কার্ পক্ররমর নাম 
কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

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 

৭. ক্রয়রেরৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ব্ব্এ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও ব্ব্আর 

২০০৮-এর বববধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০২০-২১ অথ প 

বছররর ক্রয়-্বরকল্পনা ওরয়বিাইরে প্রকাশ 

ক্রয়-্বরকল্পনা 

ওরয়বিাইরে প্রকাসশি 

৩ তাবরখ দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

সাংস্থা্ন ববভাগ 

৩১-১২-২০২০ 

 
লক্ষ্যমাত্রা - 

৩১-১২-

২০২০ 
- - 

৩১-১২-

২০২০ 
3  

অজপন - 
৩১-১২-

২০২০ 
- - 

 

৭.২ ই-সেন্ডাররর মাধ্যরম ক্রয় কার্ প সম্পাদন ই-দর্ন্ডাসর ক্রয় িম্পন্ন 

৪ % দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

সাংস্থা্ন ববভাগ 

৭৫% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

2.5 

 

অজপন - ৭৫% ৭৫% ১০০% 62.5 

৮. স্বচ্ছিা ও জ্িািতিতহ শতিশালীকরণ…………………….১4 

৮.১ স্ব স্ব দসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বসটিরজনস্ 

চার্ পার) প্রণয়ন ওবাস্তবায়ন 

দসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

প্রণীত ওবাস্তবাসয়ি 
3 তাবরখ 

সকল ববভাগীয় 

প্রধান 

প্রধান কার্ পালয় 

৩১-১২-২০২০ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা 
- ৩১-১২-

২০২০ 

- ৩০-০৬-২০২১   

3 

 

অজপন - 
৩১-১২-

২০২০ 
- ৩০-০৬-২০২১ 

৮.২ শাখা/অবধশাখা এবং অধীনস্থ অসিি 

্বরদশ পন 

্বরদশ পন 

সম্পন্ন 
২ সাংখ্যা 

দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ২ ২ ৩  

2 

 

অজপন ১ ২ ২ ৩  

৮.৩ শাখা/অবধশাখা এবং অধীনস্থ অসিরির 

্বরদশ পন প্রবতরবদরনর সু্াবরশ বাস্তবায়ন 

্বরদশ পন প্রবতরবদরনর 

সু্াবরশ বাস্তবাবয়ত 
২ % 

দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৮০% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

1.9 

 

অজপন ৮০% ১০০% ১০০% ১০০% 95% 

৮.৪ সবচবালয় বনরদ পশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী নবর্র 

দেবণ ববন্যাসকরণ 
নবর্ দেবণ ববন্যাসকৃত ২ % 

সকল ববভাগীয় 

প্রধান 
৫০% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
1  

অজপন ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

৮.৫ দেবণ ববন্যাসকৃত নবর্ ববনষ্টকরণ নবর্ ববনসিকৃি ২ % 
সকল ববভাগীয় 

প্রধান 
৫০% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
1  

অজপন ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

৮.৬ প্রাসিষ্ঠাসনক গণশুনানী আরয়াজন 
প্রাসিষ্ঠাসনক গণশুনানী 

আরয়াসজি 
৩ সাংখ্যা 

বেবজএম 

প্রশাসন/দায়গ্রহণ               

/দাবী ববভাগ 

০২ 

লক্ষ্যমাত্রা - - ০১ ০১  

2 3  
অজপন - - ০১ ০১ 

৯. শুদ্ধাচার সংতিষ্ট এিং দুনীতি প্রতিয়রায়ি সহায়ক অন্যান্য কা যক্রম……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতিতি ন্যুনিম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৯.১ অবসর দভাগীরদর র্াবতীয় ভাতা অনলাইরন 

্বররশাধ করা 

অনলাইরন 

্বররশাধকৃত 

৩ % বজএম, অর্ প ও 

বহসাব ববভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
3 

 

অজপন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.২ ্বলবস ইসুযকররণ KYC ফরম ব্যবহার 

বনবিতকরণ 

KYC ফরম 

ব্যবহার বনবিতকৃি 

৩ সাংখ্যা সকল দজানাল প্রধান ৮টি লক্ষ্যমাত্রা ২ ২ ২ ২    

অজপন ২ ২ ২ ২ 8 3  

৯.৩ মুবজববষ প উ্লরক্ষ্ অবফরসর কারজ ব্যবহৃত  

খারম দুনীবত ববররাধী দলাগান ছা্ারনা 

 

 

দুনীবত ববররাধী 

দলাগান ছা্ারনাকৃি 

খাম 

৩ % বেবজএম, 

সাংস্থা্ন ববভাগ 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 3 

 



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন                                       

                                                                             মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।                                                              

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

কার্ পক্ররমর নাম 
কম পসম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/্দ 

২০২০-২০২১ 

অর্ পবছররর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত ্বরবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

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 

৯.৪ বীমাগ্রহীতা কর্তপক অনলাইরন দুর্ পর্না 

(মর্র) বীমা/ সাটি পবফরকর্  দভবরবফরকশন করার 

জন্য ্বলবস/সাটি পবফরকর্ আ্রলাে করা। 

বীমা ্বলবস/সাটি পবফরকর্ 

আ্রলােকৃত 
৩ % 

বেবজএম, দায়গ্রহণ 

ববভাগ ও এবজএম, 

আইটি ববভাগ 

২৫% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজপন ২৫% ১০০% ১০০% ১০০% 81.25 2.44 
 

৯.৫ বনয়বমত সমন্বয় সভার আরয়াজন করা। সমন্বয় সভা আরয়াবজত ৩ সাংখ্যা 
বেবজএম, 

প্রশাসন ববভাগ 
৭টি 

লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০২ ০২ ০২    

অজপন ০১ ০২ ০২ ০২ 7 3  

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার/প্রত াদনা প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তরদর িাসলকা ওরয়বিাইরে প্রকাশ প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাবরখ 

দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-০৬-২০২১  

3 

 

অজপন -    
 

১১. কম য-পতরয়িশ উন্নয়ন.................................২ 

১১.১ কম প ্সররবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযসবসধ 

অনুিরণ/টিওএন্ডইর্ভক্ত অকরজা মালামাল 

সবনিকরণ/্সরস্কার-্সরচ্ছন্নিা বৃসদ্ধ ইিযাসদ) 
উন্নি কম প-্সররবশ ২ 

সাংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

০২টি 

৩১-১২-২০২০ 

৩০-০৬-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা -- 
১টি ও                 

৩১-১২-২০২০ 
-- 

১টি ও 

৩০-০৬-২১ 

 

2 

 

অজপন 
- ১টি ও                 

৩১-১২-২০২০ 

-- ১টি ও 

৩০-০৬-২১ 
 

১২. অর্ য বরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম প-্সরকল্পনায় অন্তপর্ভক্ত সবসিন্ন 

কা পক্রম বাস্তবায়রনর জন্য বরাদ্দকৃি  অরর্ পর 

আনুমাসনক ্বরমাণ 

বরাদ্দকৃি অথ প ৩ 
লে 

োকা 

দজনাররল ম্যারনজার 

(বসবস) 

অর্ প ববভাগ 

৮.০০ 

 

লক্ষ্যমাত্রা -- -- -- ৮.০০    

অজপন - - -- ৮.০০ 
 

3 
 

১৩. পতরিীেণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ দপ্তর/িংস্হা কর্তপক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশল 

কম প-্বরকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওরয়বিাইরে 

আ্রলাডকরণ 

প্রণীত কম প-্বরকল্পনা 

আ্রলাডকৃত 
২ িাসরখ 

সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

১০-০৮-২০২০ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০-০৮-

২০২০ 
- - - 

 

2 

 

অজপন ১০-০৮-

২০২০ 
- --  

 

১৩.২ বনধ পাবরত সমরয় নত্রমাবসক ্বরবীক্ষ্ণ 

প্রবতরবদন িংসিি মন্ত্রণালয়/সবিারগ দাবখল ও    

স্ব স্ব ওরয়বিাইরে আ্রলাডকরণ 

নত্রমাবসক প্রবতরবদন 

দাবখলকৃত ও 

আ্রলাডকৃত 

২ িংখ্যা 

সহকারী দজনাররল 

ম্যারনজার 

আইটি ববভাগ 

১৫-১০-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

১৫-০৭-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫-১০-

২০২০ 

 

১৫-০১-২০২১ 

 

১৫-০৪-

২০২১ 

 

১৫-০৭-

২০২১ 

 

2 

 

অজপন ১৫-১০-

২০২০ 

০৭-০১-২০২১ 

 

০৪-০৪-

২০২১ 

১৫-০৭-

২০২১ 

 

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চসলক/মাঠ ্ পারয়র 

কা পালয় কর্তপক দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

দকৌশল কম প-্বরকল্পনা ও ্বরবীক্ষ্ণ  

প্রবতরবদরনর ও্র বফেব্যাক প্রদান 

সিডব্যাক িিা/কম পশালা 

অনুসষ্ঠি 
৪ তাবরখ 

দেপুটি দজনাররল 

ম্যারনজার 

প্রশাসন ববভাগ 

১০-১০-২০২০ 

১০-০১-২০২১ 

১০-০৪-২০২১ 

১০-০৭-২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ১০-১০-

২০২০ 

১০-০১-২০২১ ১০-০৪-

২০২১ 

১০-০৭-

২০২১ 

 
 

 

অজপন 
১০-১০-

২০২০ 
১০-০১-২০২১ 

০৪-০৪-

২০২১ 

১০-০৭-

২০২১ 

 

4 

 

                                                                                                                                                                                সব পরমার্ অবজপত মান  94.39 



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন                                       

                                                                             মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা।                                                              

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 
 


