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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, জীবন বীমা কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

িতাল থেক জীবন বীমা কেপ ােরশন উহার বসািয়ক কম কাের মােম দেশর উয়নলক কায ম ারা অভরীণ িঁজ সংহ ও
জনসাধারেণর সেচতনতা িেত শংসনীয় িমকা পালন কের আসেছ। কেপ ােরশন ১৫.৭০ কা টাকা ঘাটিত, ২১.৮৩ কা টাকা লাইফ
ফা এবং ৬.৪৫ কা টাকা িিময়াম এবং ১৭(সেতর) বািণিজক ভবন (১০ উরািধকার ে া) িনেয় এর কম কা  কের।
২০২০  সােলর  শেষ  িিময়াম  আয়  ৫০০  কা  টাকা  এবং  লাইফ  ফা  ২,১৮৭.৫০  কা  টাকায়  উীত  করেত  সম  হেয়েছ।  বীমা
হীতাগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়ার লে নবগত ময়মনিসংহ িবভােগর কেপ ােরট সবা দর িব কের িরিজওনাল অিফেস
উীত করা হেয়েছ। বাসী কমেদর জীবেনর িঁক ও আিথ ক িনরাপা িনিত করার লে বাসী কাণ মণালেয়র সােথ বাসী কম
গাীবীমা ি সািদত হেয়েছ। এছাড়াও িবেদশ মেণকেদর জ েয়াজনীয় বীমা িেমর আওতায় SCHENGEN- দশসহ
িবাপী বীমা সবা দান করা হে। জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জ শতবািষ কী (িজববষ ) উপলে "বব িশা
বীমা" এর পাইলট ক চা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বীমা সেক জনগেণর সেচতনতার অভাব, সাধারণ জনগেণর বীমা সেক অতা এবং জনবেলর অভাব। জীবন বীমা বসায় িনেয়ািজত
অা ি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:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী (িজববষ ) উপলে "বব িশা বীমা" এর পাইলট ক চা হেয়েছ।
হর পিরসের দশাপী "বব িশাবীমা" চার লে কায ম চলমান রেয়েছ। কেপ ােরশেনর িনেয়াগেযা  পদ রেণর লে
কায ম হণ করা হেয়েছ। অগ ােনাাম েগাপেযাগী করার লে ািবত অগ ােনাাম মণালেয়র সিয় িবেবচনাধীন আেছ। দেশর সকল
পশার মােষর উপেযাগী বীমা িম চা ও িবপণেনর মােম কেপ ােরশেনর িিময়াম আয় ি করা হেব। কেপ ােরশেনর সকল অিফেস
সািদত আিথ ক কায ম যথাসমেয় িনরীার আওতায় আনা হেব। 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 আনা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২০২২ অথ  বছের কেপ ােরশেনর ৫৯০ কা টাকা আয় অজেনর লমাা; কেপ ােরশেন শাসন ও আিথ ক লা
বাবায়েনর লে ২০২১-২০২২ অথ বছের ৮০ অিফেস অিডট কায ম সাদন এবং উািপত আপির ৫০ িনিকরণ;
২০২১-২০২২ অথ বছের উািপত  দািবর ৮৫% ৯০িদেনর মে, ময়ােদার দািবর ৯৫% ৩০িদেনর মে এবং তািশত
িবধার ৮৫% ১৫ িদেনর মে িনিকরা; িবভাগীয় পয ােয়র ৮ িরিজওনাল অিফেস ই-ফাইিলং কায ম চা করা হেব;
২০২১-২০২২ অথ বছের কেপ ােরশেনর িবমান অনলাইন ইুের িসেম আপেেডশন এবং নন ৫ সহ মাট ২০০ অিফস
িডিজটাল বাপনার আওতায় আনয়ন।
পাইলট ক িহেসেব চাত "বব িশা বীমা" হর পিরসের ২০২১-২০২২ অথ বছের দশাপী চার করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, জীবন বীমা কেপ ােরশন

এবং

িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

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

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

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

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কেপ ােরশেনর সকল অিফেস সািদত আিথ ক কায ম যথাসমেয় িনরীার আওতায় আনয়ন;
২. দেশর সকল পশার মােষর উপেযাগী বীমা িম চা ও িবপনেনর মােম কেপ ােরশেনর িিময়াম আয় ি করণ;
৩. কেপ ােরশেনর নন বসা ির লে িনয়িমতভােব বীমা িতিনিধ, উয়ন অিফসার ও উয়ন কম কতা িনেয়াগ করার
ে মিহলােদর অংশহেণর িবষেয় অািধকার দয়া ;
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 আনয়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

কেপ ােরশেনর আিথ ক অ ি িকরণ কেপ ােরশেনর লাইফ ফা ি কা টাকা ২০৩৫ ২১০০ ২২০০ ২৩০০ ২৪০০
কেপ ােরশেনর ডাটােবজ ও বািষ ক
িতেবদন।

কেপ ােরশেনর বসায় সসারণ
কেপ ােরশেনর নন াহকসংা
ি

সংা ২৫৩১৭ ৩০০০০ ৩৩০০০ ৩৫০০০ ৩৭৫০০ দািখলত িতেবদন রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কেপ ােরশেনর
আয় ও আিথ ক
অ ি িকরণ;

২৫

[১.১] িিময়াম আয়
[১.১.১] অিজত
িিময়াম আয়

সমি
কা
টাকা

১০ ৪৩৮ ৫০০ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৫২০ ৫৩০

[১.২] িবিনেয়াগ হেত
আয়

[১.২.১] িবিনেয়াগ
হেত অিজত আয়

সমি
কা
টাকা

৫ ৮৫ ১০৫ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ১১০ ১১৫

[১.৩] কেপ ােরশেনর
াহক সংা ি

[১.৩.১] নন
াহক সংা ি

সমি সংা ৫ ২৫৩১৭ ৩০০০০ 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 ৩৩০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ৩৫০০ ৩৬০০

[২] াহক সবার
মান উয়ন;

২০

[২.১] ৯০িদেনর মে
মরেনার দািব পিরেশাধ

[২.১.১] ৯০
িদেনর মে দাবী
পিরেশােধর হার

গড় % ৬ ৭৫ ৭৮ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৫ ৮৮

[২.২] ৩০ িদেনর মে
ময়েদার দাবী
পিরেশাধ

[২.২.১] ৩০
িদেনর মে
ময়েদার দাবী
পিরেশােধর হার

গড় % ৭ ৮৭ ৮৬ ৮৭ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৮৭ ৮৭

[২.৩] ১৫ িদেনর মে
তািশত িবধা
পিরেশাধ

[২.৩.১] ১৫
িদেনর মে
তািশত িবধা
পিরেশােধর হার

গড় % ৭ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৯০ ৯০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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)

মিত সংা ১০ ১৮৪ ১৯২ ২১৫ ২১০ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ২৩০ ২৫০

[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

সমি সংা ৫ ১০ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৫ ২০

[৪] শাসন ও
আিথ ক লা
বাবায়ন;

১০

[৪.১] অভরীন অিডট
কায ম

[৪.১.১] অিডট
সংা ি

সমি সংা ৫ ৬৫ ৬৮ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৮৫

[৪.২] উািপত অিডট
আপি িনি

[৪.২.১] অিডট
আপি িনির
হার

সমি % ৫ ৬২ ৭৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৫:৫৬ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিডআরএ : ইুের ডেভলপেম এ রেলটরী অথির।

২ এফ.িপ.আর : ফা িিময়াম িরিস

৩ জীবীক : জীবন বীমা কেপ ােরশন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িিময়াম আয় [১.১.১] অিজত িিময়াম আয় উয়ন িডিভশন, ধান কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.২] িবিনেয়াগ হেত আয় [১.২.১] িবিনেয়াগ হেত অিজত আয় িহসাব একীকরণ শাখা, ধান কায ালয় িতেবদন

[১.৩] কেপ ােরশেনর াহক সংা ি [১.৩.১] নন াহক সংা ি আইিস িডিভশন, ধান কায ালয় িতেবদন

[১.৪] মাঠ পয ােয় বীমা িতিনিধর সংা ি [১.৪.১] নন বীমা িতিনিধর সংা ি আইিস িডিভশন, ধান কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.১] ৯০িদেনর মে মরেনার দািব পিরেশাধ [২.১.১] ৯০ িদেনর মে দাবী পিরেশােধর হার .এ িডিভশন, ধান কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.২] ৩০ িদেনর মে ময়েদার দাবী পিরেশাধ [২.২.১] ৩০ িদেনর মে ময়েদার দাবী পিরেশােধর হার .এ িডিভশন, ধান কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.৩] ১৫ িদেনর মে তািশত িবধা পিরেশাধ [২.৩.১] ১৫ িদেনর মে তািশত িবধা পিরেশােধর হার .এ িডিভশন, ধান কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.১] সকল অিফস িডিজটাল সবার আওতায় আনয়ন [৩.১.১] িডিজটাল সবার আওতা অিফেসর সংা (মেযািজত) আইিস িডিভশন, ধান কায ালয় মািসক িতেবদন

[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 িরিজওনাল অিফস িতেবদন।

[৪.১] অভরীন অিডট কায ম [৪.১.১] অিডট সংা ি অভরীণ অিডট ও পিরদশ ন িবভাগ, ধান কায ালয়। িতেবদন

[৪.২] উািপত অিডট আপি িনি [৪.২.১] অিডট আপি িনির হার কম চাির শাসন িবভাগ, ধান কায ায়ল িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


