
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

সাধারণ বীমা কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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
াহক সবার মান
উয়ন।

২৫

[১.১] বীমা দাবী
িনির পিরমান ি

[১.১.১] ৯০ িদেনর মে
বীমা দাবী িনির হার

% ৪ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৮.৪৬

[১.২] পিলিস ইর
সংা ি

[১.২.১] সরকাির
পিলিসর সংা

সংা
(হাজাের)

৪ ১৪ ১৩.৫ ১৩.২৫ ১৩ ১২ ২.৯৫

[১.২.২] বসরকাির
পিলিসর সংা

সংা
(হাজাের)

৪ ১১ ১০.৫ ১০ ১১ ১০ ২.৪৯

[১.২.৩] নঃবীমা
পিলিসর সংা

সংা ৪ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১২

[১.২.৪] এেপাট  িডট
ারাি পিলিসর সংা

সংা ৪ ১৪ ১৩ ১২.৫ ১২ ১১ ৫

[১.৩] বব রা
বীমা ইর সংা ি

[১.৩.১] াহেকর সংা
(মিত)

সংা
(হাজাের)

৫ ৫.৫ ৫.২৫ ৫ ৪.৭৫ ৪.৫ ৪.৪৬

২
কেপ ােরশেনর
আিথ ক িনরাপা ও
শাসন িতা।

২০

[২.১] বাড  সভার িসা
বাবায়ন

[২.১.১] বাড  সভার
িসা বাবায়ন হার

% ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.২] অভরীন
অিডেটর পিরমান ি

[২.২.১] অিডেটর সংা সংা ৩ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০০ ৫৫

[২.৩] অভরীন অিডট
আপি িনিকরণ

[২.৩.১] িনির হার % ২ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ ৭০ ৯২

[২.৪] নঃবীমা বেকয়া
আদায়

[২.৪.১] নঃবীমা
বেকয়া আদায় পিরমান

কা টাকা ২ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৮০ ৫৫.৪৫

[২.৫] িবমান কম চারী
িবধানমালা সংেশাধন
করা

[২.৫.১] কিম গঠন তািরখ ৩ ৩১-০৭-২০২২ ৩১-০৮-২০২২ ৩০-০৯-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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%

[২.৫] িবমান কম চারী
িবধানমালা সংেশাধন
করা

[২.৫.২] খসড়া কিপ
মণালেয় রণ

তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[২.৬] সংার
মািলকানাধীন ভবেনর
ভাড়া আদায় করা

[২.৬.১] ভাড়া আদায় কা টাকা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

৩
কেপ ােরশেনর আয়
ি।

১০ [৩.১] িিময়াম আয়

[৩.১.১] িিময়াম আয়
(সরকাির)

কা টাকা ৪ ৩৯০ ৩৮৮ ৩৮৬ ৩৮৫ ৩৮০

[৩.১.২] িিময়াম আয়
(নঃবীমা)

কা টাকা ৪ ৯৮৩ ৯৮২ ৯৮১ ৯৮০ ৯৪৫

[৩.১.৩] িিময়াম আয়
(বসরকাির)

কা টাকা ২ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪

৪
িষ উয়েন বীমা
পিলিস ই।

৯

[৪.১] শ বীমা ইর
সংা ি

[৪.১.১] াহক সংা সংা ৫ ১২০০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৮০০ ১৬১৮

[৪.২] শ বীমা িবষেয়
সেচতনলক সিমনার
আেয়াজন করা;

[৪.২.১] সিমনার সংা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

৫
পিলিস কায ম
িডিজটালাইেজশন ।

৪

[৫.১] পিলিস ই বা
িডিজটালাইজ করা

[৫.১.১] পিলিস ধরেনর
সংা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৫.২] এসিবিস
িসিকউিরজ এ
ইনেভেম িলঃ এর
মােম শয়ার িবজেনস
পিরচালনা করা

[৫.২.১] িডিজটাল
লনেদন সাদেনর হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৬
কাশনা সংা
কায ম

২
[৬.১] বীমা িবষয়ক
কাশনা ণ করা

[৬.১.১] কাশনা সংা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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 ৫.৯

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৪.৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৬৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৯২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.২৪

*সামিয়ক (provisional) ত


