
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

সাধারণ বীমা কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ কেপ ােরশেনর আয় ি। ২৩ [১.১] িিময়াম আয়

[১.১.১] িিময়াম আয় (সরকাির) কা টাকা ১০ ৩৮৫ ৩৬০ ৩৫০ ৩২৯ ৩২৮ ১২৮

[১.১.২] িিময়াম আয় (নঃবীমা) কা টাকা ১০ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ৯৪৯ ৯৪৫ ২৯১.৭৮

[১.১.৩] িিময়াম আয় (বসরকাির) কা টাকা ৩ ২০.৭ ২০ ১৯.৫ ১৯ ১৮.৫ ১.১৭

২
কেপ ােরশেনর আিথ ক
িনরাপা ও শাসন
িতা।

২২

[২.১] িরজাভ  ফাের পিরমান
ি

[২.১.১] িরজাভ  ফাের পিরমান কা টাকা ১০ ১২৭ ১২৬ ১২৫ ১২৪ ১২৩ ৩৫

[২.২] অভরীন অিডেটর
পিরমান ি

[২.২.১] অিডেটর সংা সংা ১০ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০০ ৫৮

[২.৩] অভরীন অিডট আপি
িনিকরণ

[২.৩.১] িনির হার % ৫ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ ৭০ ৫৫.২৩

৩
াহক সবার মান
উয়ন।

১৩

[৩.১] বীমা দাবী িনির
পিরমান ি

[৩.১.১] ৯০ িদেনর মে বীমা দাবী
িনির হার

% ৪ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[৩.২] পিলিস ইর সংা ি [৩.২.১] পিলিসর সংা
সংা
(হাজাের)

৫ ১২৫ ১২২ ১২০ ১১৯ ১১৫ ৫৪০০

[৩.৩] বব রা বীমা
ইর সংা ি

[৩.৩.১] াহেকর সংা সংা ৪ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ১৯০০ ১৮০০ ১০৫৯

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 সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[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

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
িষ উয়েন বীমা পিলিস
ই।

৪

[৫.১] ষকেদর জ চিলত
শ বীমা ইর সংা ি

[৫.১.১] াহক সংা সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৩৩৬

[৫.২] ষকেদর বীমা িবষেয়
সেচতনলক সিমনার
আেয়াজন করা;

[৫.২.১] সিমনার সংা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৭.১৭

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৮.১১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.৩৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৭০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩.০২

*সামিয়ক (provisional) ত


