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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, সাধারণ বীমা কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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 গণমােষর রায় “বব রা বীমা”
পিলিস গত ১৬ মাচ , ২০২০ তািরেখ চা করা হেয়েছ। যার িিময়াম বাৎসিরক ১১৫.০০ টাকা িনধ ারণ করা হেয়েছ এবং বীমা হীতা সেব া
২.০০ ল টাকা িতরণ পােবন। িবগত ২০১৮ হেত ২০২০ 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 ২০১৭ হেত ২০১৯ সাল পয  ০৩ (িতন) বছের িিময়াম আয়
যথােম ২৩৮.৬৫, ৩৫১.৯২ ও ৩৭০.০৭ কা টাকা অিজত হেয়েছ; এছাড়া ২০২০ সােল অিনরীিত িিময়াম আয় ৩৯০.০০ কা টাকা।
িবগত ২০১৭ হেত ২০১৯ সাল পয  ০৩ (িতন) বছের নঃবীমা িিময়াম আয় যথােম ৬৯২.৩৬, ৭৯২.৩০ ও ৯৩০.০৯ কা টাকা অিজত
হেয়েছ। অ সংায় িবগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সােলর কর দান ব বত নীট নাফা যথােম ৩০১.৭৩, ৩২৫.০২ ও ৩৪০.০৬ কা
টাকা অিজত হেয়েছ এবং ২০২০ সেনর সা নাফা ৩৩৮.০০ কা টাকা। এছাড়া াহক সবার মান উয়েন েয়াজনীয় ডেম াির
৯০ িদেনর মে বীমা দাবীর িনির হার ৬৫% এ উীত করা হেয়েছ। মানব-সদ উয়েনর আওতায় িবগত ০৩ (িতন) বছের ২৩৬ জন
কম কতা/কম চারী’ক পেদািত দান করা হেয়েছ। এছাড়া সংার উাবন কম পিরকনা ২০২০-২১ অযায়ী ০১ (এক)  নন আইিডয়া
বাবায়ন করা রেয়েছ। তাছাড়া সংার বািষ ক কম সাদন ি, এি মািনলািরং (AML), ই-ফাইিলং ও াচার কৗশল বাবায়েনর
কায ম জারদার করা হেয়েছ। সাধারণ বীমা কেপ ােরশন সরকােরর সেব া অািধকারা যমন-পা স, পা সেত রল সংেযাগ,
পর পারমাণিবক িবৎ ক, রামপাল িবৎ ক, মাতারবাড়ী িবৎ ক, মোেরল ক, এলএনিজ টািম নাল ও াস পাইপলাইন
ক, পায়রা গভীর সবর, দাহাজারী-রা হেয় কবাজার এবং রা-িময়ানমােরর কােছ মম পয  িসেল লাইন েয়লেগজ াক
িনম ানাধীন মগা কসহ িবিভ উয়ন কসেহ বীমা কভােরজ দান করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর বীমা িশে চিলত বীমা সেক জনগেণর আাহীনতা ও সেচতনতার অভাব সবেচেয় বড় সমা। াহক সবা দােনর ে
ি বহাের সীমাবতা থাকায় জনগেণর দারেগাড়ায় সহেজ বীমা সবা পৗছােনা সব হে না। েয়াজনীয় নন বীমা প উাবন ও
বাজারজাতকরেণ  িবর  সমা  রেয়েছ।  দেশর  বীমা  বাজাের  অসম  িতেযাগীতা  িবমান  থাকায়  ব-সরকাির  খােতর  বীমা  িিময়াম
আহরেণর লমাা অজন করা কন হেয় পেড়েছ। বীমা পশায় মধাবীেদর অংশহণ তথা েক থাকার অনীহা দ জনবল িেত
িতবকতা ি কের যাে। বতমােন িবাপী কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯)-এর াভােবর কারেণ বীমা ও নঃবীমা িিময়াম
অজনসহ কেপ ােরশেনর সািব ক কায েমর লমাা অজন াহত হওয়ার সাবনা দখা িদেয়েছ।

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 মােষর া ও কাণ িনিতকরেণর জ া বীমা চলন করা। িজববষ  উপলে চাত “বব রা বীমা” পিলিস
াপকভােব চলেনর মােম গণমােষর রায় ঘ টনাজিনত িঁক াসকরেণর য়াস অাহত রাখা। এছাড়া সরকােরর িনব াচনী
ইশেতহার, ৮ম পবািষ ক পিরকনা, পক-২০৪১ অজেনর েয়াজনীয় কায ম হণ করা হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িিময়াম আয় সরকারী খােত ৩৮৫.০০ কা টাকা, বসরকারী খােত িিময়াম আয় ২৩.০০ কা টাকা, নঃবীমা িিময়াম আয়
৯৮০.০০ কা টাকা। িরজাভ  ফা ১২৭.০০ কা টাকায় উীতকরণ। ৯০ িদেনর মে বীমা দাবী িনির হার ৮০% -এ
উীতকরণ। বাৎসিরক নীট লাভ (কর দান ব বত) ৩৫০.০০ কা টাকা ও পিলিস সংা ১,২৫,০০০ এ উীতকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, সাধারণ বীমা কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কেপ ােরশেনর আয় ি।
২. কেপ ােরশেনর আিথ ক িনরাপা ও শাসন িতা।
৩. াহক সবার মান উয়ন।
৪. পিলিস কায ম িডিজটালাইেজশন ও ওয়ান প সািভ স (OSS) িতা।
৫. িষ উয়েন বীমা পিলিস ই।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকাির ও বসরকাির সির িবপরীেত িঁক হণব ক বীমা পিলিস ই করা।
২. বসরকাির সির িঁক হেণর ে সেদর িনরাপা বা িনিেত সেচতনতা ি করা।
৩. নঃবীমা কায ম পিরচালনা করা।
৪. সরকাির সি অথবা সরকাির সি সংি িঁক সিকত সকল কার নন-লাইফ বীমা বসার ৫০% (শতকরা
পাশ ভাগ) িনেজর িনকট রেখ অবিশ ৫০% (শতকরা পাশ ভাগ) সকল বসরকাির ননলাইফ বীমা কাািনর মে
সমহাের বন করা।
৫. উািপত দাবী ততম সমেয় পিরেশাধ করা।
৬. গণমােষর রায় “বব রা বীমা” পিলিস ও ‘‘জনতা ঘ টনা বীমা” (িপিপএ) পিলিস ই করা।
৭. ািক জনেগাীর ঘ টনাজিনত বীমা পিলিস ই করা।
৮. দেশর মগা কসেহর বীমা িঁক হণ করা।
৯. ষকেদর জ আবহাওয়াচকিভিক শ বীমা পিলিস ই করা।
১০. রািন উয়েন Export Credit Guarantee Policy ই করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

[১] সাবীেকর আিথ ক িনরাপা ি
[১.১] নীট লােভর পিরমান কা টাকায় ৩৪০ ৩৩৮ ৩৪২ ৩৪৫ ৩৪৬ বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ। বািষ ক িতেবদন

িরজাভ  ফা (িত) কা টাকায় ১২০ ১২৪ ১২৭ ১২৮ ১৩০ বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ। বািষ ক িতেবদন

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

% ৬২ ৬৫ ৮০ ৮৫ ৯০ বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ। দাবী রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কেপ ােরশেনর
আয় ি।

২৩ [১.১] িিময়াম আয়

[১.১.১] িিময়াম আয়
(সরকাির)

সমি
কা
টাকা

১০ ৩৫৯ ৩২৯ ৩৮৫ ৩৬০ ৩৫০ ৩২৯ ৩২৮ ৩৮৭ ৩৯০

[১.১.২] িিময়াম আয়
(নঃবীমা)

সমি
কা
টাকা

১০ ৯৩০ ৯৪৯ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ৯৪৯ ৯৪৫ ৯৯০ ১০০০

[১.১.৩] িিময়াম আয়
(বসরকাির)

সমি
কা
টাকা

৩ ১১ ২০ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৪ ২৫

[২] কেপ ােরশেনর
আিথ ক িনরাপা ও
শাসন িতা।

২২

[২.১] িরজাভ  ফাের
পিরমান ি

[২.১.১] িরজাভ  ফাের
পিরমান

সমি
কা
টাকা

১০ ১২০ ১২৪ ১২৭ ১২৬ ১২৫ ১২৪ ১২৩ ১২৮ ১৩০

[২.২] অভরীন
অিডেটর পিরমান ি

[২.২.১] অিডেটর সংা সমি সংা ১০ ৮০ ১০২ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০০ ১১০ ১১৫

[২.৩] অভরীন অিডট
আপি িনিকরণ

[২.৩.১] িনির হার গড় % ৫ ৮০ ৮০ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ ৭০ ৮৫ ৯০

[৩] াহক সবার
মান উয়ন।

১৩

[৩.১] বীমা দাবী
িনির পিরমান ি

[৩.১.১] ৯০ িদেনর মে
বীমা দাবী িনির হার

গড় % ৪ ৬২ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৩.২] পিলিস ইর
সংা ি

[৩.২.১] পিলিসর সংা সমি
সংা
(হাজাের)

৫ ১২৫ ১১৯ ১২৫ ১২২ ১২০ ১১৯ ১১৫ ১২৭ ১৩০

[৩.৩] বব রা
বীমা ইর সংা ি

[৩.৩.১] াহেকর সংা সমি সংা ৪ ১৯০০ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ১৯০০ ১৮০০ ২৬০০ ২৭০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] পিলিস
কায ম
িডিজটালাইেজশন
ও ওয়ান প
সািভ স (OSS)
িতা।

৮

[৪.১] পিলিস ই
বা িডিজটালাইজ
করা

[৪.১.১] পিলিস ধরেনর
সংা

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[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

সমি সংা ৩ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[৫] িষ উয়েন
বীমা পিলিস ই।

৪

[৫.১] ষকেদর জ
চিলত শ বীমা ইর
সংা ি

[৫.১.১] াহক সংা সমি সংা ২ ৫২০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০১০ ১০২০

[৫.২] ষকেদর বীমা
িবষেয় সেচতনলক
সিমনার আেয়াজন
করা;

[৫.২.১] সিমনার সংা সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AML Anti Money Laundering

২ SDG Sustainable Development Goals (টকসই উয়ন অভী)

৩ ঃকাঃ ধান কায ালয়

৪ িবআইএসিডিপ বাংলােদশ ইুের সর ডেভলপেম েজ

৫ সাবীক সাধারণ বীমা কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িিময়াম আয়

[১.১.১] িিময়াম আয় (সরকাির) দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার

[১.১.২] িিময়াম আয় (নঃবীমা) নঃবীমা িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার

[১.১.৩] িিময়াম আয় (বসরকাির) দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার

[২.১] িরজাভ  ফাের পিরমান ি [২.১.১] িরজাভ  ফাের পিরমান কীয় িহসাব রণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ বািষ ক িতেবদন

[২.২] অভরীন অিডেটর পিরমান ি [২.২.১] অিডেটর সংা অিডট এ কমােয় িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ অিডট রিজার

[২.৩] অভরীন অিডট আপি িনিকরণ [২.৩.১] িনির হার অিডট এ কমােয় িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ অিডট রিজার

[৩.১] বীমা দাবী িনির পিরমান ি [৩.১.১] ৯০ িদেনর মে বীমা দাবী িনির হার দাবী িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ দাবী রিজার

[৩.২] পিলিস ইর সংা ি [৩.২.১] পিলিসর সংা দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার

[৩.৩] বব রা বীমা ইর সংা ি [৩.৩.১] াহেকর সংা দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার

[৪.১] পিলিস ই বা িডিজটালাইজ করা [৪.১.১] পিলিস ধরেনর সংা দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম 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

দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ রিজার

[৫.১] ষকেদর জ চিলত শ বীমা ইর সংা ি [৫.১.১] াহক সংা দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার

[৫.২] ষকেদর বীমা িবষেয় সেচতনলক সিমনার আেয়াজন করা; [৫.২.১] সিমনার সংা দায়হণ িবভাগ, সাবীক, ঃকাঃ িিময়াম রিজার



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৩ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

পিলিস ই বা িডিজটালাইজ করা পিলিস ধরেনর সংা বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ
বীমা উয়ন ও িনয়ণ কপ কক পিরচািলত িবআইএসিডিপ েজের মােম সাবীেকর পিলিস ই বা
িডিজটালাইেজশন করা
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