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টিসিসি’র ২০২১-২২ অর্ থিছররর িাসষ থক কর্ থিম্পাদন চুসি (এসিএ) এর ১র্ ত্রৈর্াসিক (জুলাই-সিরেম্বর ২০২১) অগ্রগসি প্রসিরিদনঃ 

  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রত্রর 

মান 
কার্ মক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধতি একক 

কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ মায়ক ২০২১-২২  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চলতত 

মান 

চলতত 

মাকনর 

তনকে 

ত্রত্রর্াতসক 

অর্মন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (তিতি/আইন দ্বারা তনি মাতরি দাতয়ত্ব অনুর্ায়ী, সত্রি মাচ্চ ৫টি) 

[১] ত্রদতনক িার্ার 

দর সংগ্রহ, সংকলন, 

ওত্রয়িসাইত্রে প্রকাশ 

ও র্ন্ত্রনালত্রয় ক্ষপ্ররণ 

 

30 

[১.১] ত্রদতনক িার্ার দর সংগ্রহ, সংকলন সংকতলি সর্তি তদন ১০ 11.15 - ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৮৪ 

[১.২] ত্রদতনক িার্ার দর ওত্রয়িসাইত্রে 

প্রকাশ ও র্ন্ত্রণালত্রয় ক্ষপ্ররণ 
প্রকাতশি ও ক্ষপ্রতরি সর্তি তদন ১০ 3৪৮ - ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৮৪ 

[১.৩] তনিয প্রত্রয়ার্নীয় পত্রের িার্ার 

িথ্য সংক্রান্ত পতত্রকার কাটিং সংগ্রহ ও 

সংকলন 

সংগৃহীি ও সংকলীি সর্তি তদন ১০ - - ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ 86 

[2] আপদ-কালীন 

র্জুদ 
14 

[2.১] তনি মাতরি পতরর্াণ তিতন র্জুদ র্জুিকৃি গড় ক্ষর্. েন ৫ 5০০ - ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ 

[2.২] তনি মাতরি পতরর্াণ ক্ষ ার্য ক্ষিল 

র্জুদ 
র্জুিকৃি গড় ক্ষর্. েন ৫ ৫০০ - ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ 

[2.৩] তনি মাতরি পতরর্াণ র্শুর ডাল র্জুদ র্জুিকৃি গড় ক্ষর্. েন ৪ 5০০ - ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ 

[3] পে ক্রয়/সংগ্রহ 12 

[3.১] সরকার কর্তমক তনি মাতরি পতরর্াণ 

তিতন ক্রয় 
ক্রয়কৃি গড় শিকরা ২ 100 - ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ 100 

[3.২] সরকার কর্তমক তনি মাতরি পতরর্াণ 

ক্ষ ার্য ক্ষিল ক্রয় 
ক্রয়কৃি গড় শিকরা ২ 100 - ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ 

100 

[3.৩] সরকার কর্তমক তনি মাতরি পতরর্াণ 

র্শুর ডাল ক্রয় 
ক্রয়কৃি গড় শিকরা ২ ১০০ - ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ 

100 

[3.৪] সরকার কর্তমক তনি মাতরি পতরর্াণ 

ক্ষ ালা ক্রয় 
ক্রয়কৃি গড় শিকরা ২ ১০০ - ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ 

100 

[3.৫] সরকার কর্তমক তনি মাতরি পতরর্াণ 

ক্ষেজুর ক্রয় 
ক্রয়কৃি গড় শিকরা ২ ১০০ - ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ 

100 

[3.৬] সরকার কর্তমক তনি মাতরি পতরর্াণ 

ক্ষেঁয়ার্ ক্রয় 
ক্রয়কৃি গড় শিকরা ২ - - ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ 

100 
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রত্রর 

মান 
কার্ মক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধতি একক 

কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যমাত্রা/তনণ মায়ক ২০২১-২২  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চলতত 

মান 

চলতত 

মাকনর 

তনকে 

ত্রত্রর্াতসক 

অর্মন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৪] ক্রয়কৃি পে 

তিক্রয় 
12 

[৪.১] তনি মাতরি পতরর্াণ তিতন তিক্রয় তিক্রয়কৃি গড় শতকরা ২ ১০০ - 100 9০ 80 70 60 
100 

[৪.২] তনি মাতরি পতরর্াণ ক্ষ ার্য ক্ষিল 

তিক্রয় 
তিক্রয়কৃি গড় শতকরা ২ ১০০ - 100 9০ 80 70 60 

100 

[৪.৩] তনি মাতরি পতরর্াণ র্শূর ডাল তিক্রয় তিক্রয়কৃি গড় শতকরা ২ ১০০ - 100 9০ 80 70 60 
100 

[৪.৪] তনি মাতরি পতরর্াণ ক্ষ ালা তিক্রয় তিক্রয়কৃি গড় শতকরা ২ ১০০ - 100 9০ 80 70 60 
100 

[৪.5] তনি মাতরি পতরর্াণ ক্ষেজুর তিক্রয় তিক্রয়কৃি গড় শতকরা ২ ১০০ ১০০ 100 9০ 80 70 60 
100 

[৪.৬] তনি মাতরি পতরর্াণ ক্ষেঁয়ার্ তিক্রয় তিক্রয়কৃি গড় শতকরা ২ - - ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ 
100 

[5] তকতি অনুত্রর্াদন 2 [5.১] পে তিিরত্রনর তকতি অনুত্রর্াদন তকতি অনুত্রর্াদনকৃি সর্তি সংখ্যা 2 ৭ - 12 11 10 08 07 3 

[এর্.১]সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রত্রর্র িািিায়ন 

ক্ষর্ারদারকরণ 

৩০ 

[এর্.১.১] শুদ্ধািার কর্ মপতরকল্পনা 

িািিায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপতরকল্পনা 

িািিাতয়ি 
ক্রমপুঞ্জিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
10 ১ - ১০০ - - - - ২৪.৫৭ 

[এর্.১.২] ই-গ র্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপতরকল্পনা িািিায়ন 

ই-গ র্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপতরকল্পনা িািিাতয়ি 
ক্রমপুঞ্জিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
10 1 - ৯০ - - - - ২৩.৫ 

[এর্.১.৩] িথ্য অতিকার কর্ মপতরকল্পনা 

িািিায়ন 

িথ্য অতিকার 

কর্ মপতরকল্পনা িািিাতয়ি 
ক্রমপুঞ্জিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
3 1 - ১০০ - - - - ২৫ 

[এর্.১.৪] অত ত্রর্াগ প্রতিকার 

কর্ মপতরকল্পনা িািিায়ন 

অত ত্রর্াগ প্রতিকার 

কর্ মপতরকল্পনা িািিাতয়ি 
ক্রমপুঞ্জিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
4 1 - ১০০ - - - - ২৫ 

[এর্.১.৫] ক্ষসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

কর্ মপতরকল্পনা িািিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

কর্ মপতরকল্পনা িািিাতয়ি 
ক্রমপুঞ্জিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
3 1 - ১০০ - - - - ২৫ 

 

 

 

 


