
সাধারণ বীমা কর্ পাররশন  

মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

 

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

  

সাধারণ বীমা কর্ পাররশরের বার্ষ পক কম পসম্পাদে চুর্ির ১ম ত্রৈমার্সক (জুলাই-সসরেম্বর/২০) প্রর্িরবদেঃ 
 

দপ্তর/সংস্থার সকৌশলগি উরেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 
[ 

সকৌশলগি উরেশ্য  
সকৌশলগি 

উরেরশ্যর মাে 
কার্ পক্রম কম পসম্পাদন সূচক  

একক 

 

কম পসম্পাদে 

সূচরকর মাে   
লক্ষ্যমাৈা প্রকৃত অর্পন মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশরের সকৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

[১] কর্ পাররশরের আয় বৃর্ি 
 

৩০ 
[১.১] র্প্রর্ময়াম আয় 

[১.১.১] র্প্রর্ময়াম আয় (সরকারী) 
সকাটি 

টাকা 
১০ ৩৮৫ ১১০.২৮  

[১.১.২] র্প্রর্ময়াম আয় (রবসরকারী) 
সকাটি 

টাকা 
১০ ১৪ ৩.৫৫  

[১.১.৩] পুেঃবীমা র্প্রর্ময়াম আয় 
সকাটি 

টাকা 
১০ ৮৩২ ৯২.৭২  

[২] গ্রাহক সসবার মাে উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] বীমা দাবী র্েষ্পর্ির ্র্রমাে 

বৃর্ি 

[২.১.১] ৯০ র্দরের মরে বীমা দাবী র্েষ্পর্ির 

হার 
% ১০ ৮০ ২০.৬৭  

[২.২] গ্রাহক সংখ্যা বৃর্ি [২.২.১] গ্রাহরকর সংখ্যা 
সংখ্যা 

(হাজারর) 
১০ ১২৫ ৩০,৬৪৮  

[৩] কর্ পাররশরের আর্থ পক 

র্েরা্িা ও সুশাসে 

র্ের্িিকরণ 

 

 

 

১৫ 

[২.১] র্রজার্প ফারের ্র্রমাে বৃর্ি [২.১.১] র্রজার্প ফারের ্র্রমাে 
সকাটি 

টাকা 
৯ ১১৫ ২৯  

[২.২]  অর্যন্তরীে অর্িরটর ্র্রমাে 

বৃর্ি 
[২.২.১] অর্িরটর সংখ্যা সংখ্যা ৫ ৮০ ১২  

[২.৩] অর্যন্তরীে অর্িট আ্র্ি 

র্েষ্পর্িকরণ 
[২.২.২] র্েষ্পর্ির হার % ৩ ৮০ ১৫%  

[৪] কর্ পাররশরের কার্ পক্রম 

বিবর্টালাইরর্শন ও গ্রাহক 

সসবার মাে উন্নয়ন  

৫ 

[৪.১] অবিস ব্যবস্থা্না উন্নয়ন 
[৪.১.১] অরটারমশনকৃত শাখা/অবিস/ববভাগ 

(ক্রমপুর্িভূি) 
সংখ্যা ৩ ১৭ ৪  

[৪.২] ব্যবসা সহর্ীকরণ এবাং ওয়ান 

স্ট্ সাবভ পস (OSS) সম্পবকপত তথ্য 

প্রচার ও দসবাপ্রার্থী কর্তপক তথ্য র্ানার 

সুরর্াগ 

[৪.২.১] ব্যবসা সহর্ীকরণ এবাং ওয়ান স্ট্ 

সাবভ পস (OSS) এর মাধ্যরম তথ্য/ দসবা 

প্রদানকারী শাখা/অবিস/ববভারগর সাংখ্যা 

সংখ্যা ২ ৯ ৩  

[৫] গৃহবনম পাণ ঋণ সম্প্রসাররণর 

মাধ্যরম মানসম্মত বাসস্থারনর 

সাংস্থান করা 

৫ 
[৫.১] গৃহ বনম পারণর র্ন্য গৃহ বনম পাণ 

ঋণ ববতরণ 

[৫.১.১] ববতরণকৃত গৃহ বনম পাণ ঋণ (সংস্থার 

কম পকিপা-কম পচারীরদর র্ন্য) 

সকাটি 

টাকা 
৩ ৩০ ৬.২২  

 



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন  

মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

 

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 
 

     দপ্তর/সংস্থার আবর্শ্যক সকৌশলগি উরেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ 

সকৌশলগি 

উরেশ্য 

 

সকৌশলগি 

উরেরশ্যর 

মাে 

কার্ পক্রম কম পসম্পাদে সুচক একক 
কম পসম্পাদে 

সূচরকর মাে 
লক্ষ্যমাৈা অর্পন মন্তব্য 

[১] দাপ্তবরক 

কম পকারে 

স্বচ্ছতা বৃবি ও 

র্বাববদবহতা 

বনবিতকরণ 

১০ 

 

[১.১] বার্ষ পক কম পসম্পাদে চুর্ি (এব্এ) বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এব্এ’র সকল ত্রৈমাবসক প্রবতরবদন ওরয়বসাইরট 

প্রকাবশত 
সাংখ্যা ২ ৪ ১ 

 

[১.১.২] এব্এ টিরমর মাবসক সভা অনুবিত সাংখ্যা ১ ১২ ২  

[১.২] শুিাচার/উত্তম চচ পার ববষরয় অাংশীর্নরদর 

সরঙ্গ মতবববনময় 
[১.২.১] মতবববনময় সভা অনুবিত  সাংখ্যা ২ ৪ ১ 

 

[১.৩] অবভরর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থা ববষরয় 

দসবাগ্রহীতা/অাংশীর্নরদর অববহতকরণ 

[১.৩.১] অববহতকরণ সভা আরয়াবর্ত 
সাংখ্যা ১ ৪ ১ 

 

[১.৪] দসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত ববষরয় দসবাগ্রহীতারদর 

অববহতকরণ 

[১.৪.১] অববহতকরণ সভা আরয়াবর্ত 
সাংখ্যা ২ ৪ ১ 

 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সাংক্রান্ত ত্রৈমাবসক 

প্রবতরবদন উিপতন কর্তপ্ রের বনকট দপ্ররণ 

[১.৫.১] ত্রৈমাবসক প্রবতরবদন দপ্রবরত 
সাংখ্যা ২ ৪ ১ 

 

 

[২] 

কম পসম্পাদরন 

গবতশীলতা 

আনয়ন ও 

দসবার মান বৃবি 

৯ 

[২.১] ই-নবর্থ বাস্তাবায়ন [২.১.১] ই-নবর্থরত দনাট বনস্পবত্তকৃত % ২ ৮০ ২০  

[২.২] বিবর্টাল দসবা চালু করণ [২.২.১] একটি নতুন বিবর্টাল দসবা চালুকৃত তাবরখ ২ ১৫-২-২১ -  

[২.৩] দসবা সহর্ীকরণ [২.৩.১] একটি সহর্ীকতর দসবা অবধরেরৈ বাস্তবাবয়ত তাবরখ ২ ২৫-২-২১ -  

[২.৪] কম পচারীরদর প্রবশেণ প্রদান 

[২.৪.১] প্ররতেক কম পচাবরর র্ন্য প্রবশেণ আরয়াবর্ত র্নঘন্টা ১ ৫০ ৮.৯৭  

[২.৪.২] ১০ম দগ্রি ও তদুিপ প্ররতেক কম পচারীরক এব্এ 

ববষরয় প্রদত্ত প্রবশেণ 
র্নঘন্টা ১ ৫ ৭৫ 

 

[২.৫] এব্এ বাস্তবায়রন প্ররণাদনা প্রদান 
[২.৫.১] নুন্যতম একটি আওতাধীন দপ্তর/একর্ন কম পচারীরক 

এব্এ বাস্তবায়রনর র্ন্য প্ররণাদনা প্রদানকৃত 
সাংখ্যা ১ ১ - 

 

[৩] আবর্থ পক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থা্নার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] বাবষ পক ক্রয় ্বরকল্পনা বাস্তবায়ন [৩.১.১] ক্রয় ্বরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাবদত % ১ ১০০ -  

[৩.২] বাবষ পক উন্নয়ন কম পসূবচ (এবিব্)/বারর্ট 

বাস্তবায়ন 
[৩.২.১] বাবষ পক উন্নয়ন কম পসূবচ (এবিব্)/বারর্ট বাস্তবাবয়ত % ২ ১০০ - 

 

[৩.৩] অবিট আ্বত্ত বনস্পবত্ত কার্ পক্ররমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] বৈ্েীয় সভায় উ্স্থা্রনর র্ন্য মন্ত্রণালরয় প্রস্তাব 

দপ্রবরত 
% ১ ৮০ - 

 

[৩.৩.২] অবিট আ্বত্ত বনস্পবত্তকৃত % ১ ৫০ -  

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পবত্তর 

তাবলকা  

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পবত্তর তাবলকা 

মন্ত্রণালয়/ববভারগ দপ্রবরত 
তাবরখ ১ ১৫-১২-২০ ৩০-০৯-২০ 

 



সাধারণ বীমা কর্ পাররশন  

মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

 

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ,       

বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 
 


