
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

জীবন বীমা কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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 ও
আিথ ক অ ি
িকরণ;

২৫

[১.১] িিময়াম আয় [১.১.১] অিজত িিময়াম আয়
কা
টাকা

১০ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ২৪৪.৪৮

[১.২] িবিনেয়াগ হেত আয়
[১.২.১] িবিনেয়াগ হেত অিজত
আয়

কা
টাকা

৫ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৩৯.৭৮

[১.৩] কেপ ােরশেনর াহক সংা
ি

[১.৩.১] নন াহক সংা ি সংা ৫ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ১৩৪১১

[১.৪] মাঠ পয ােয় বীমা িতিনিধর
সংা ি

[১.৪.১] নন বীমা িতিনিধর
সংা ি

সংা ৫ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ১৫৪

২ াহক সবার মান উয়ন; ২০

[২.১] ৯০িদেনর মে মরেনার
দািব পিরেশাধ

[২.১.১] ৯০ িদেনর মে দাবী
পিরেশােধর হার

% ৬ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭৬

[২.২] ৩০ িদেনর মে ময়েদার
দাবী পিরেশাধ

[২.২.১] ৩০ িদেনর মে
ময়েদার দাবী পিরেশােধর হার

% ৭ ৮৭ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৮৮

[২.৩] ১৫ িদেনর মে তািশত
িবধা পিরেশাধ

[২.৩.১] ১৫ িদেনর মে
তািশত িবধা পিরেশােধর হার

% ৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৯০

৩
জীবন বীমার সামিক
কায ম
িডিজটালাইেজশন;

১৫

[৩.১] সকল অিফস িডিজটাল
সবার আওতায় আনয়ন

[৩.১.১] িডিজটাল সবার
আওতা অিফেসর সংা
(মেযািজত)

সংা ১০ ২১৫ ২১০ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ২০৫

[৩.২] বসা সহজীকরণ এবং
ওয়ান প সািভ স (oss)
সিকত ত চার ও সবা াথ
কক ত জানার েযাগ

[৩.২.১] ওএসএস চাত
অিফেসর সংা

সংা ৫ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ১

৪
শাসন ও আিথ ক লা
বাবায়ন;

১০
[৪.১] অভরীন অিডট কায ম [৪.১.১] অিডট সংা ি সংা ৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৩৫

[৪.২] উািপত অিডট আপি
িনি

[৪.২.১] অিডট আপি িনির
হার

% ৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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%

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


