
ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১০:৪২ া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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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:

গণজাতী বাংলােদশ সরকার স বীমা িশ গঠেন এ িশে িনেয়ািজত মানব সেদর েয়াজনীয় পশাগত উৎকষ তা ির জ ১৯৭৩
সােলর  ২৯  নেভর  বাংলােদশ  ইনিসওের  একােডিম  িতা  কের।  ‘িডিজটাল  বাংলােদশ’,  পক-২০২১  এবং  টকসই  উয়ন  ল
মাােক সামেন রেখ একােডিম বীমা িশের সাের ত ির বহার এবং মানস িশা-িশণ দােন সহায়ক িমকা রাখেছ।
একােডিম  বীমা  সের  সংি  সকল  ক  হাারেদর  দতা  উয়েন  িনয়িমতভােব  িবিভ  িশা  ও  িশণ  াাম  আেয়াজন  কের
যাে। িবগত িতন বছের একােডিম ৮১  িশণ কােস র মােম ৪১০৫ জন িশণাথেক িশণ দান কেরেছ এবং এই সমেয় ৫৮
জন িশাথ একােডিম থেক এেসািসেয়টশীপ অব বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম (ABIA) পা ােয়ট িডোমা িডী অজন
কেরেছ। িবগত ৩ বছের একােডিমর মােম চাটাড  ইনিসওের ইউট (লন) কক পিরচািলত ACII কােস  ০৪ জন িশাথ
এিসআইআই িডী অজন করেত সম হেয়েছ । এ ছাড়াও গত ৩ বছের একােডিম বীমা িবষয়ক ৮  সিমনার ও কম শালা আেয়াজন
কেরেছ। একােডিম অভী লমাা অজেন িবিভ পিরকনা হণ কেরেছ এবং স অযায়ী কাজ কের যাে।

সমা এবং চােলসহ:

সব েশষ উািবত িশণ পিত ও ত ির বহাের একােডিমর জনবেলর ইিত সমতার অভাব রেয়েছ। একােডিমেত জনবেলর
ঘাটিত এবং িশণাথেদর িডিজটাল নটওয়ােকর সমা ও সেব াপির বীমােক পশা িহসােব নয়ার জ সাধারণ মােষর আেহর অভােব
একােডিম বীমা িশে দ জনবল িেত কািত িমকা রাখেত পারেছ না।

ভিবৎ পিরকনা:

একােডিমর পা ােয়ট িডোমা কােস র িসেলবাস আিনকায়ন করা হেব। অা িশণ কাস  সেহর িসেলবাস ও ায়াল
আিনকায়ন করা হেব। বীমা িশের জ েয়াজনীয় সংক এাকয়াির ির লে একােডিম দশী/িবেদশী িবিবালেয়র সহেযািগতায়
একােডিমেত এাকয়ািরয়াল সাই কাস  চার পিরকনা হণ কেরেছ। দেশর আপাময় জনসাধারেণর বীমা সেচতনতা িনিতকরেণর
লে িবভাগীয় ও শহের বীমা সেচতনতা সংা সিমনার আেয়াজন করা হেব। বীমা িশের মবধ মান চািহদার সােথ সিত রেখ িশা-
িশণ কায মেক আরও গিতশীল করার লে একােডিম অিধক সংক অষদ সদ িনেয়ােগর লে এক েগাপেযাগী সাংগঠিনক
কাঠােমা তরীর পদেপ হণ করেছ। বীমা িশের চািহদা অযায়ী গেবষণা কায ম পিরচালনা করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৬  িশণ কােস র মােম ঢাকা ও ঢাকার বািহের বীমার িবিভ িবষেয় িশণ দান;
বীমা পশায় দ মানব সদ গেড় তালার লে এিবআইএ পা ােয়ট িডোমা কােস র কাউিিলং াশ ও পরীা
আেয়াজন করা ;
ACII কােস র (Associateship of Chartered Insurance Institute, London) ভিত ও পরীা
কায ম পিরচালনা করা;
ইন হাউজ িশণ কাস  পিরচালনা;
অনলাইেন িশা ও িশণ কায ম পিরচালনা করা ;
বাড  অব গভন রস সভার আেয়াজন;
িফনা কিম, একােডিমক কিম, এিডেটািরয়াল এাডভাইজারী কিম সভার আেয়াজন;
সিমনার/ওয়াকশেপর আেয়াজন;
বীমা িবষয়ক উাবনী উোগ বাবায়ন ও জারদারকরণ;
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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-

পিরচালক, বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম

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 িশা ও িশণ দােনর মােম দ জনবল গেড় তালা ।

১.২ অিভল (Mission)
বীমা পশায় িনেয়ািজত কমেদর জ েগাপেযাগী িশা, িশণ ও গেবষণা কায ম পিরচালনা মােম এ িশে দ ও পশাদার
মানব সদ ি কের জাতীয় অথ নীিতেত বীমা িশের অবদান উেখেযাভােব ি করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশণ দান;
২. িশা কায ম পিরচালনা;
৩. পিরকনা ও িনেদ শনা বাবায়ন;
৪. কাশনা কায ম পিরচালনা
৫. গেবষণা কায ম পিরচালনা;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বীমা িশে সংি কেহাারেদর িশণ দান;
২. বীমা িশে দ ও িশিত পশাজীবী গেড় তালার লে আহীেদর জ এিবআইএ পা ােয়ট িডোমা াাম
আেয়াজন করা;
৩. দ পশাজীিব গেড় তালার লে বীমা িবষয়ক ACII কাস  পিরচালনা করা;
৪. বীমা িবষেয় সেচতনতালক কায ম পিরচালনা;
৫. সমসামিয়ক বীমা িবষেয়র উপর সিমনার, ওয়াকশপ ও িসোিজয়াম আেয়াজন;
৬. বীমা িশের িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ও কাশনা কায ম পিরচালনা;
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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

বীমা িশে দ ও পশাদার জনবল তরী িশিত জনবল সংা ১২১৫ ১২৫৪ ৮০০ ৮৫০ ৯০০ বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম িতেবদন

*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] িশণ দান; ২৫

[১.১] বীমা িবষয়ক িশণ
কাস  পিরচালনা

[১.১.১] আেয়ািজত
িশণ কােস র
সংা

সমি সংা ২০ ২৬ ২৭ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৭ ২৮

[১.২] ইন হাউজ িশণ
পিরচালনা করা ।

[১.২.১]
আেয়ািজত
িশণ কােস র
সংা

সমি সংা ৫ ০১ ০১ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৫

[২] িশা কায ম
পিরচালনা;

২০

[২.১] এিবআইএ পা ােয়ট
িডোমা কাস  পিরচালনা

[২.১.১]
আেয়ািজত
সশেনর সংা
(ম ও অোবর
পব )

সমি সংা ১৪ ০১ ০১ ০২ ০১ ০২ ০২

[২.২] ACII
(Associateship of
Chartered
Insurance Institute,
London) িশা কায ম
অাহত রাখা

[২.২.১]
আেয়ািজত
সশেনর সংা
(এিল ও
অোবর পব )

সমি সংা ৬ ০২ ০১ ০২ ০১ ০২ ০২

[৩] পিরকনা ও
িনেদ শনা
বাবায়ন;

১২

[৩.১] বাড  অব গভন রস সভা,
িফনা কিম সভা, একােডিমক
কিম সভা এবং এিডেটািরয়াল
এাডভাইজারী কিম সভার
আেয়াজন।

[৩.১.১] বাড  অব
গভন রস সভাসহ
িবিভ সভার
আেয়াজন

সমি সংা ১২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪] কাশনা
কায ম পিরচালনা

৮
[৪.১] ইনিসওের জান াল, বীমা
বাতা কাশ, কাস  কােলার
এবং িশণ ায়াল ছাপােনা

[৪.১.১] কাশনা সমি সংা ৮ ০৩ ০৩ ০৪ ০৩ ০২ ০৪ ০৪
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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 

[৫] গেবষণা
কায ম
পিরচালনা;

৫
[৫.১] সিমনার, ওয়াকশপ,
িসোিজয়াম ও গেবষণা
কায ম পিরচালনা করা

[৫.১.১] সিমনার/
ওয়াকশপ সংা

সমি সংা ৫ ০৪ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০৩ ০৩
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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%

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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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম, িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয় িহসােব পিরচালক, বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম

তািরখ

িসিনয়র সিচব
আিথ ক িতান িবভাগ, অথ  মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এিবআইএ (ABIA) এেসািসেয়টশীপ অব বাংলােদশ ইনিসওের একােডিম

২ িবআইএ (BIA) বাংলােদশ ইিনিসওের একােডিম
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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] বীমা িবষয়ক িশণ কাস  পিরচালনা [১.১.১] আেয়ািজত িশণ কােস র সংা িবআইএ, িশণ িবভাগ িশণ িবভাগ কক সরবরাহত িতেবদন

[১.২] ইন হাউজ িশণ পিরচালনা করা । [১.২.১] আেয়ািজত িশণ কােস র সংা িবআইএ, িশণ িবভাগ িশণ িবভাগ কক সরবরাহত িতেবদন

[২.১] এিবআইএ পা ােয়ট িডোমা কাস  পিরচালনা
[২.১.১] আেয়ািজত সশেনর সংা (ম ও
অোবর পব )

িবআইএ, িশণ িবভাগ িশণ িবভাগ কক সরবরাহত িতেবদন

[২.২] ACII (Associateship of Chartered Insurance
Institute, London) িশা কায ম অাহত রাখা

[২.২.১] আেয়ািজত সশেনর সংা (এিল ও
অোবর পব )

িবআইএ, িশণ িবভাগ িশণ িবভাগ কক সরবরাহত িতেবদন

[৩.১] বাড  অব গভন রস সভা, িফনা কিম সভা, একােডিমক কিম সভা এবং
এিডেটািরয়াল এাডভাইজারী কিম সভার আেয়াজন।

[৩.১.১] বাড  অব গভন রস সভাসহ িবিভ সভার
আেয়াজন

িবআইএ, শাসন িবভাগ শাসন িবভাগ কক সরবরাহত িতেবদন

[৪.১] ইনিসওের জান াল, বীমা বাতা কাশ, কাস  কােলার এবং িশণ ায়াল
ছাপােনা

[৪.১.১] কাশনা িবআইএ, জনসংেযাগ শাখা জনসংেযাগ শাখা কক সরবরাহত িতেবদন

[৫.১] সিমনার, ওয়াকশপ, িসোিজয়াম ও গেবষণা কায ম পিরচালনা করা [৫.১.১] সিমনার/ ওয়াকশপ সংা িবআইএ, িশণ িবভাগ িশণ িবভাগ কক সরবরাহত ি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
ইনিসওের জান াল, বীমা বাতা কাশ এবং িশণ ায়াল ছাপােনা। কাশনা জীবন বীমা কেপ ােরশন যাগােযাগ, আেলাচনা, সিমনার ও ওয়াকশপ

সিমনার, ওয়াকশপ ও িসোিজয়াম আেয়াজন । সিমনার/ ওয়াকশপ সংা জীবন বীমা কেপ ােরশন যাগােযাগ, আেলাচনা, সিমনার ও ওয়াকশপ

ACII (Associateship of Chartered Insurance Institute,
London) িশা কায ম অাহত রাখা।

আেয়ািজত সশেনর সংা (এিল ও
অোবর পব )

জীবন বীমা কেপ ােরশন যাগােযাগ, আেলাচনা, সিমনার ও ওয়াকশপ

বীমা পশায় দ মানব সদ গেড় তালার লে এিবআইএ পা ােয়ট িডোমা
কাস  পিরচালনা ।

আেয়ািজত সশেনর সংা (ম ও অোবর
পব )

জীবন বীমা কেপ ােরশন যাগােযাগ, আেলাচনা, সিমনার ও ওয়াকশপ

বীমা িবষয়ক িশণ কাস  পিরচালনা। আেয়ািজত িশণ কােস র সংা জীবন বীমা কেপ ােরশন যাগােযাগ, আেলাচনা, সিমনার ও ওয়াকশপ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


