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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:

বীমা হীতাগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়ার লে নবগত ময়মনিসংহ িবভােগর কেপ ােরট সবা দর িব কের িরিজওনাল
অিফেস উীত করা হেয়েছ। ঢাকা, চাম, রাজশাহী, লনা, রংর এবং বিরশাল িডিভশেনর ১২ জলায় মাট ১২ কেপ ােরট সবা দর
খালা হেয়েছ। ঢাকা িবভােগর িগ জলায় ১(এক), চাম িবভােগর রাামা জলা ও হাটহাজারীেত ২(ই) এবং রংর িবভােগর
িড়াম জলায় ১(এক) মাট ৪(চার) নন সলস অিফস চা করা হেয়েছ। তাছাড়া দেশর িবিভ ােন ৫(পচ) নন শাখা অিফস
চা করা হেয়েছ। াবাসী কমেদর জীবেনর িঁক ও আিথ ক িনরাপা িনিত করার লে বাসী কাণ মণােলয়র সােথ বাসী কম
গাীবীমা ি সািদত হেয়েছ। এছাড়াও িবেদশ মেণকেদর জ েয়াজনীয় বীমা িেমর আওতায় SCHENGEN- দশসহ
িবাপী বীমা সবা দান করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

অা জীবন বীমা িতােনর সােথ িতেযািগতা মাকােবলা করা। শাসিনক ও আিথ ক ংলার মােম জবাবিদহীতা িনিতকরণ।
বীমা দািব সেক জনগেণর অিধকতর আা িতা করা। েগাপেযাগী াহকেসবা িনিত করা।

ভিবৎ পিরকনা:

দেশর সকল পশার মােষর উপেযাগী বীমা িম চা ও িবপণেনর মােম কেপ ােরশেনর িিময়াম আয় িকরণ। কেপ ােরশেনর সকল
অিফেস সািদত আিথ ক কায ম যথাসমেয় িনরীার আওতায় আনা। বীমা সেক জনগেণর মে আা ির লে বীমা আইেনর
সকল িবধান যথাযথভােব অসরণ ও যথাসমেয় বীমা দাবী িনিিকরণ এবং কেপ ােরশেনর সকল অিফস িডিজটাল সবার আওতায়
আণয়ন। বিক মহামারী কািভড-১৯ এর াভােব দেশর িবল জনেগাী বকার হেব। দেশর বকার রীকরণ ও কেপ ােরশেনর বীমা
বসায়  িত  িষেয়  িনেত  অিধক  সংক  বীমা  িতিনিধ  িনেয়াগ  দয়া  হেব।  নারী  ও  েষর  সমান  অংশহেণর  লে  জীবন  বীমা
কেপ ােরশেন নারী িতিনিধ িনেয়ােগ অািধকার দয়া হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২০-২০২১ অথ  বছের কেপ ােরশেনর ৫৯০ কা টাকা আয় অজেনর লমাা;
কেপ ােরশেন শাসন ও আিথ ক লা বাবায়েনর লে ২০২০-২০২১ অথ বছের ৮০ অিফেস অিডট কায ম সাদন এবং
উািপত আপির ৫০ িনিকরণ;
২০২০-২০২১ অথ বছের উািপত  দািবর ৮৫% ৯০িদেনর মে, ময়ােদার দািবর ৯৫% ৩০িদেনর মে এবং তািশত
িবধার ৮৫% ১৫ িদেনর মে িনিকরা;
‘িজববষ ’ উপলে বব সাব জনীন পনশন বীমা িম চা এবং ত বীমাাহকেদর মািমক ও উমািমক পাস মধাবী
সানেদর ৫ বছরাপী ি দান;
িবভাগীয় পয ােয়র ৮ িরিজওনাল অিফেস ই-ফাইলং কায ম চা করা হেব;
২০২০-২০২১ অথ বছের কেপ ােরশেনর িবমান অনলাইন ইুের িসেম আপেেডশন এবং নন ৫ সহ মাট ১৯০ অিফস
িডিজটাল বাপনার আওতায় আনয়ন।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বীমা আইেনর আওতায় সকল পশার মােষর জীবেনর িঁক হেণর মােম আিথ ক িনরাপা িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
জনগণেক সয়খী কের তােদর জীবন যাার মান উয়ন এবং িঁজ গঠেনর মােম দেশর আথ  সামািজক উয়েন অংশহণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কেপ ােরশেনর সবা, আয় ও আিথ ক অ ি িকরণ;
২. াহক সবার মান উয়ন;
৩. শাসন ও আিথ ক লা বাবায়ন;
৪. জীবন বীমার সামিক কায ম িডিজটালাইেজশন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দেশর সকল পশার মােষর উপেযাগী বীমা িম চা ও িবপনেনর মােম কেপ ােরশেনর িিময়াম আয় ি করণ;
২. কেপ ােরশেনর নন বসা ির লে িনয়িমতভােব বীমা িতিনিধ, উয়ন অিফসার ও উয়ন কম কতা িনেয়াগ করার
ে মিহলােদর অংশহেণর িবষেয় অািধকার দয়া হেব;
৩. কেপ ােরশেনর সকল অিফেস সািদত আিথ ক কায ম যথাসমেয় িনরীার আওতায় আনয়ন;
৪.  বীমা  সেক জনগেণর মে আা ির লে বীমা  আইেনর সকল আইন যথাযথভােব অসরণ ও যথাসমেয় বীমা
দাবী িনিিকরণ; এবং
৫. কেপ ােরশেনর িবমান অনলাইন ইুের িসেম আপেড এবং সকল অিফস িডিজটাল সবার আওতায় আনয়েনর
কায ম হণ করা হেয়েছ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

কেপ ােরশেনর আিথ ক
অ ি িকরণ

কেপ ােরশেনর লাইফ ফা ি কা টাকা ১৯২৫.৮০ ২০২৩.৮৬ (সামিয়ক) ২১০০ ২২০০ ২৩০০ জীবন বীমা কেপ ােরশন
কেপ ােরশেনর ডাটােবজ ও
বািষ ক িতেবদন

কেপ ােরশেনর নন াহক
সংা

সংা ১০৪২০ ২৫৩১৭ (সামিয়ক) ৩০০০০ ৩২৫০০ ৩৫০০০ জীবন বীমা কেপ ােরশন দািখলত িতেবদন রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] কেপ ােরশেনর
সবা, আয় ও আিথ ক
অ ি িকরণ;

৩৫

[১.১] িিময়াম আয়
[১.১.১] অিজত
িিময়াম আয়

সমি
কা
টাকা

১৫ ৫৪১ ৪৩৮ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫২০ ৫৫০

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

সমি
কা
টাকা

১০ ১২৪ ৮৫ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ১১০ ১১৫

[১.৩] কেপ ােরশেনর
াহক সংা ি

[১.৩.১] নন
াহক সংা ি

সমি সংা ৫ ১০৪২০ ২৫৩১৭ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৩২৫০০ ৩৫০০০

[১.৪] মাঠ পয ােয় বীমা
িতিনিধর সংা ি

[১.৪.১] নন বীমা
িতিনিধর সংা
ি

সমি সংা ৫ ২০১৫ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ৩০০০ ৩০০০

[২] াহক সবার
মান উয়ন;

২০

[২.১] ৯০িদেনর মে
মরেনার দািব পিরেশাধ

[২.১.১] ৯০ িদেনর
মে দাবী
পিরেশােধর হার

গড় % ৬ ৭৯ ৭৫ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৮০ ৮৫

[২.২] ৩০ িদেনর মে
ময়েদার দাবী পিরেশাধ

[২.২.১] ৩০ িদেনর
মে ময়েদার
দাবী পিরেশােধর
হার

গড় % ৭ ৭৫ ৮৭ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৮৫ ৯০

[২.৩] ১৫ িদেনর মে
তািশত িবধা
পিরেশাধ

[২.৩.১] ১৫ িদেনর
মে তািশত
িবধা পিরেশােধর
হার

গড় % ৭ ৭৫ ৯০ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৮৫ ৯০

[৩] শাসন ও
আিথ ক লা
বাবায়ন;

১০

[৩.১] অভরীন অিডট
কায ম

[৩.১.১] অিডট
সংা ি

সমি সংা ৫ ৬০ ৬৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮৫ ৮২

[৩.২] উািপত অিডট
আপি িনি

[৩.২.১] অিডট
আপি িনির
হার

সমি % ৫ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৬৮



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৫১ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] জীবন বীমার
সামিক কায ম
িডিজটালাইেজশন।

১০

[৪.১] সকল অিফস
িডিজটাল সবার আওতায়
আনয়ন

[৪.১.১] িডিজটাল
সবার আওতা
অিফেসর সংা
(মেযািজত)

মিত সংা ৭ ১৮০ ১৮৪ ১৯০ ১৮৮ ১৮৫ ১৮৩ ১৮১ ২০০ ২১০

[৪.২] ওএসএস এর
মােম সবা দান

[৪.২.১] ওএসএস
চাত অিফেসর
সংা

সমি সংা ৩ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৫ ২০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৫১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৫১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৫১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৫১ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জীবীক : জীবন বীমা কেপ ােরশন

২ আইিডআরএ : ইুের ডেভলপেম এ রেলটরী অথির।

৩ এফ.িপ.আর : ফা িিময়াম িরিস



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৭:৫১ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১] িিময়াম আয় [১.১.১] অিজত িিময়াম আয়
ন, ২০২১- এর মে িিময়াম আয় ৫০০ কা
টাকা অজন।

উয়ন িডিভশন/গাীবীমা িডিভশন/িহসাব
িডিভশন

কেপ ােরশেনর ডাটােবজ, আইিডআরএ-এ িরত
বসায় িতেবদন ও কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন।

[১.২] িবিনেয়াগ হেত আয় [১.২.১] িবিনেয়াগ হেত অিজত আয়
ন, ২০২১- এর মে ১০৫ কা টাকা নাফা
অজন করা

িবিনেয়াগ িবভাগ, অথ  ও িহসাব িডিভশন
কেপ ােরশেনর ডাটােবজ, আইিডআরএ-এ িরত
িতেবদন ও কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] কেপ ােরশেনর াহক সংা
ি

[১.৩.১] নন াহক সংা ি
ন, ২০২১- এর মে ৩০০০০ নন াহক ি
করা

উয়ন িডিভশন/গাীবীমা িডিভশন
কেপ ােরশেনর ডাটােবজ, আইিডআরএ-এ িরত
িতেবদন ও কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন।

[১.৪] মাঠ পয ােয় বীমা িতিনিধর
সংা ি

[১.৪.১] নন বীমা িতিনিধর সংা
ি

ন, ২০২১- এর মে ২৮০০ নন বীমা িতিনিধ
ি করা

উয়ন িডিভশন/গাীবীমা িডিভশন
কেপ ােরশেনর ডাটােবজ, আইিডআরএ-এ িরত
িতেবদন ও কেপ ােরশেনর বািষ ক িতেবদন।

[২.১] ৯০িদেনর মে মরেনার
দািব পিরেশাধ

[২.১.১] ৯০ িদেনর মে দাবী
পিরেশােধর হার

৯০ িদেনর মে উািপত  দাবীর ৭৫%
িনি িনিত করণ।

দািব িনির মতাা দরসহ
দািব পিরেশাধ রিজার ও কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন।

[২.২] ৩০ িদেনর মে ময়েদার
দাবী পিরেশাধ

[২.২.১] ৩০ িদেনর মে ময়েদার
দাবী পিরেশােধর হার

৩০ িদেনর মে উািপত ময়েদার দাবীর
৮৫% িনি িনিত করণ।

দািব িনির মতাা দরসহ
দািব পিরেশাধ রিজার ও কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন।

[২.৩] ১৫ িদেনর মে তািশত
িবধা পিরেশাধ

[২.৩.১] ১৫ িদেনর মে তািশত
িবধা পিরেশােধর হার

১৫ িদেনর মে উািপত সারভাইেবল বিনিফট
দাবীর ৮৫% িনি িনিত করণ।

দািব িনির মতাা দরসহ
দািব পিরেশাধ রিজার ও কেপ ােরশেনর বািষ ক
িতেবদন।

[৩.১] অভরীন অিডট কায ম [৩.১.১] অিডট সংা ি
২০২০-২১ কেপ ােরশেনর ৭৫ অিফেসর অিডট
কায মস করা

অভরীন অিডট ও পিরদশ ন িবভাগ এবং
সংি দর।

অভরীণ অিডট িতেবদন রিজার

[৩.২] উািপত অিডট আপি
িনি

[৩.২.১] অিডট আপি িনির হার
ন, ২০২১- এর মে উািপত অিডট আপি
৬৫% িনির করণ

অথ  ও িহসাব িডিভশন/ শাসন িবভাগসহ
সংি দর

িনিত অিডট আপির রিজার

[৪.১] সকল অিফস িডিজটাল সবার
আওতায় আনয়ন

[৪.১.১] িডিজটাল সবার আওতা
অিফেসর সংা (মেযািজত)

ন-২০২১ এর মে ১৮৫  অিফেস অনলাইন
চাকরণ

আইিস িডিভশন কেপ ােরশেনর ডাটােবজ

[৪.২] ওএসএস এর মােম সবা
দান

[৪.২.১] ওএসএস চাত অিফেসর
সংা

ন-২০২১ এর মে ১০ অিফেস ওএসএস চা
করা হেব।

শাসন িবভাগ এ সংা অিফস আেদশ।
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