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যাজাী ওয়াায কভ িম্পাদধ্যনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Ministry/Division) 

 

 
 
 

াম্প্ররতক জিন, চযাধ্যরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 াম্প্ররতক ফছযমূধ্যয (৩ ফছয) প্রধান জিনমূঃ 

যাজাী ওয়াায একটি গুরুত্বপূি ি ম্যাধ্যেট ধ্যে যাজাী ওয়াাধ্যক যাজাী ভানগযীয জন্য একটি অদ ি ারন ব্যফস্থানা ও 

য়ঃরনষ্কান থরযটি রধ্যধ্যফ গধ্যড় সতারা।  

ভানগযীয ারন যফযা ব্যফস্থানায উন্নয়ধ্যনয রধ্যক্ষয নতুন ২৬টি উৎাদক নরকূ স্থান এফং ১১৫ রকঃরভঃ াআ রাআন 

স্থান, ২০টি উৎাদক নরকূ Regeneration কযা ধ্যয়ধ্যছ । এছাড়াও ৬৮টি াম্প ভটয, ৩২টি ওয়াটায ধ্যয়ন্ট, ২০টি 

সভাফাআর সজনাধ্যযটয, ০১টি এয়ায কভধ্যপ্রায, ল্যাফধ্যযটযী মন্ত্রারত, আধ্যরকরিক সাধ্যয়স্ট, করম্পউটায রফররং রধ্যস্টভ, 

আকুআধ্যভন্ট, পারন িচায, ওয়াটায সলা রভটায, ০১টি জী, ০৩টি রকঅ বযান, ০২টি ওয়াটায ট্াংকায, ০১টি পকিররপট, ০৬টি 

সভাটয াআধ্যকর ক্রয় কযা ধ্যয়ধ্যছ। জরয কাম িক্রভ, করম্পউটাযাআজড রফররং দ্ধরত ও ধ্যটাধ্যভন,   E-Tendering ভােধ্যভ 

ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ধ্যে। 

  

   

 ভস্যা ও চযাধ্যরঞ্জমূঃ 

ভূ-গবিস্থ ারনয রযফধ্যতি ভূ-উরযস্থ ারনয ব্যফাধ্যযয ব্যফস্থা কযা, কধ্যরয জন্য রনযাদ ারন যফযাধ্যয ব্যফস্থা কযা,  

অধুরনক ারন রবকয অদায় ও রভটারযং ব্যফস্থানা চালু কযা, ারনয চয় হ্রা কযা, ব্যধ্যয়য াধ্যথ াভঞ্জস্যপূি ি ারন 

রবকয বৃরদ্ধকযি,  কর ম িাধ্যয় তথ্য প্রযুরিয ব্যফাধ্যযয ভােধ্যভ স্বেতা ও জফাফরদরতা রনরিতকযি । 

 
 

 বরফষ্যৎ রযকল্পিাঃ 

                    ও             য়             ও                     য় , ভূ-গবিস্থ ারনয ব্যফায এয রযফধ্যতি 

ভূ-উরযস্থ ারনয ব্যফায, ারন কাবাধ্যযজ বৃরদ্ধ, যাজস্ব অয় বৃরদ্ধ ও নন্-সযরবরনউ ওয়াটায হ্রা এয রধ্যক্ষয “        ওয়     

 -                           ”, “        ওয়                         :     ”, “ও য়  ওয়            

           ” ও “       য়             ও  য়                       ”।      

     
   

 ২০১৭-১৮ থ ি ফছধ্যযয ম্ভাব্য রক্ষযভাত্রাঃ 

 ৪৫ রকঃরভঃ নতুন াআ রাআন স্থান 

 ২০টি উৎাদক নরকূ Regeneration 

 জনফধ্যরয দক্ষতা বৃরদ্ধ  

 ারন যীক্ষাগায অধুরনকায়ন 

 ১৫টি পুযাতন াম্পঘয সভযাভত 

 ৩০০০ রভটায াআ রাআন রযষ্কাযকযি 

 ব্যরি/প্ররতষ্ঠানধ্যক রনজস্ব গবীয নরকূ স্থাধ্যনয নুভরত প্রদান  

 ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনয গবীয নরকূধ্যয রবকয অদায় কযা  
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উক্রভরিকা (Preamble) 

 
যাজাী ারন যফযা ও য়ঃরনষ্কান কর্তিধ্যক্ষয ধ্যক্ষ ব্যফস্থানা রযচারক 

 

এফং 

 

গিপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাধ্যদ যকাধ্যযয স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রিারয়-এয দারয়ধ্যত্ব রনধ্যয়ারজত ভাননীয় ভন্ত্রী’য 

প্ররতরনরধ রধ্যধ্যফ রচফ, স্থানীয় যকায রফবাগ-এয ভধ্যে ২০১৭ াধ্যরয জুন ভাধ্যয ১৮ তারযধ্যে এআ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষরযত র। 

 

এআ চুরিধ্যত  স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূধ্য ম্মত ধ্যরন। 
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সকন ১ 

যাজাী ওয়াায রুকল্প (Vision), রবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উধ্যেশ্যমূ এফং কাম িাফরী 

 

1.1 রুকল্প (Vision) : 

রনযাদ ও কাম িকয ারন ব্যফস্থানা গধ্যড় সতারা। 

 

1.2 রবরক্ষয (Mission) : 

রযধ্যফ ফান্ধফ রনযাদ ারন ব্যফস্থানা ও অধুরনক য়ঃরনষ্কান ব্যফস্থানা গধ্যড় সতারায ভােধ্যভ নগযফাীয স্বাস্থয 

সুযক্ষাকযি ও জনগধ্যিয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন। 

 

1.3 সকৌরগত উধ্যেশ্যমূ (Strategic Objectives) : 

১.৩.১ যাজাী ওয়াায সকৌরগত উধ্যেশ্যমূ 

১. ারন যফযা ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

২. যাজস্ব ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৩. ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৩.২ অফরশ্যক সকৌরগত উধ্যেশ্যমূ : 

১. দক্ষতায ধ্যে ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

২. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

৩. তথ্য রধকায ও স্বপ্রধ্যিারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

৪. উদ্ভাফন ও রবধ্যমাগ প্ররতকাধ্যযয ভােধ্যভ সফায ভাধ্যনান্নয়ন 

৫. অরথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

১. ারনয় জর ংক্রান্ত কাম িাফরী 

২. ারন ট্ারযপ ংক্রান্ত কাম িাফরী 

৩. ারন যফযা এফং য়ঃরনষ্কান ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. যাজাী ওয়াায অওতাধীন দপ্তযমূধ্যয যীরফক্ষি ও মূল্যায়ন 

৫. যকায কর্তিক রনধ িারযত ীভায ভধ্যে রনযাদ ারন যফযা ব্যফস্থানায উন্নয়ন ও য়ঃরনষ্কান ব্যফস্থানায 

অধুরনকায়ন 

৬. ব্যফস্থানা, রযকল্পিা ও কযাারটি রফরডং এয ব্যফস্থা গ্রি 
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সকন ২ 

 
যাজাী ওয়াায রফরবন্ন কাম িক্রধ্যভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 
চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর 

সূচক 

একক 

(Unit) 

রবরিফছয 

২০১৪-১৫ 

প্রকৃত* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রধ্যক্ষন যাজাী ওয়াায  রনধ িারযত অউটকাভ অজিধ্যনয 

সক্ষধ্যত্র সমৌথবাধ্যফ দায়ী ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/ 

ংস্থামূধ্যয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২  ৩ ৪  ৫  ৬ ৭  ৮ ৯  ১ ০  
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সকন ৩ 
 

সকৌরগত উধ্যেশ্য, গ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত      

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচধ্যকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরিফছয 

(Base Year) 
২০১৪-১৫ 

প্রকৃত জিন* 

২০১৬-১৭ 

রক্ষযভাত্রা/ক্রাআধ্যটরযয়া ভান ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for EY 2017-18) 

প্রধ্যক্ষি 

(Projection) 
২০১৮-১৯ 

প্রধ্যক্ষি 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

াধাযি রত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাধ্যনয রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

যাজাী ওয়াায সকৌরগত উধ্যেশ্যমূ  

[১] ারন যফযা 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৫৫ 

[১.১] রনযাদ ারন যফযাধ্যয 

রধ্যক্ষয াআ রাআন স্থান 

[১.১.১]  নতুন াআ রাআন স্থান 

রকঃরভঃ ১৫ ২৮.২৪  ৩৫ ৩১ ২৮ ২৫ ২১ ২০ ২৫ 

[১.২] উৎাদক নরকূ স্থান  [১.২.১]  নদরনক ারন উৎাদন রভররয়ন 

ররটায/রদন 
১২ ৭১.৬৪  ৭৮ ৭০ ৬২ ৫৪ ৪৭ ৮০ ৮২ 

[১.৩] উৎাদক নরকূ 

রযধ্যজনাধ্যযন 

[১.৩.১]  রযধ্যজনাধ্যযন 
টি ৭   ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩০ ৪০ 

[১.৪] রনযাদ ারন যফযাধ্যয 

রধ্যক্ষয পুযাতন াআ রাআন 

প্ররতস্থান 

[১.৪.১]  পুযাতন াআ রাআন 

প্ররতস্থান রকঃরভঃ ৫ ০  ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

[১.৫ রনযাদ ারন যফযাধ্যয 

রধ্যক্ষয ারনয গুিগতভান 

যীক্ষাকযি 

[১.৫.১]  ারনয গুিগতভান 

যীক্ষাকযি   ৪   ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৫০ ৪০০ 

[১.৬] রনযাদ ারন যফযাধ্যয 

রধ্যক্ষয পুযাতন াআ রাআন 

রযষ্কাযকযি 

[১.৬.১]  পুযাতন াআ রাআন 

রযষ্কাযকযি     ৪ ০  ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৪০০০ ৫০০০ 

[১.৭]  নন সযরবরনউ ওয়াটায 

(NRW) হ্রা 

 

[১.৭.১]  ক) স্ট্রীট াআড্রান্ট ংখ্যা 

হ্রা 
টি ৪ ১৬৫০  ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১১০০ ১০০০ 

ে) পুযাতন াআ রাআন সভযাভত 
রভঃ ৪ ৭০  ৪৫ ৪০.৫০ ৩৬ ৩১.৫০ ২৭ ৪০ ৩৫ 

[২] যাজস্ব 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন ২০ 

[২.১]  যাজস্ব অদাধ্যয়য  ায 

(Collection Efficiency)  বৃরদ্ধ 

[২.১.১]  রবকয অদায় 

 
রক্ষ টাকা ১৬ ৪২০.০০  ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৭০০ 

[২.২]  ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনয গবীয 

নরকূধ্যয রবকয অদায়  

[২.২.১]  ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনয  গবীয 

নরকূ গ্রাধ্যকয অওতাভূিকযি   ৪ ০  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ২০০ 

[৩] ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
৫ 

[৩.১]  প্ররত ১০০০ ারনয গ্রাধ্যকয 

জন্য জনফধ্যরয ংখ্যা 

(Staff/1000 water connection) 

[৩.১.১]  ারনয গ্রাক ংখ্যা 

বৃরদ্ধ 

 

টি ৫ ৩৩০১১  ৩৬৫০০ ৩২৮৫০ ২৯২০০ ২৫৫৫০ ২১৯০০ ৩৭০০০ ৩৭৫০০ 
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যাজাী ওয়াায অফরশ্যক সকৌরগত উধ্যেশ্যমূ  

 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 
কভ িম্পাদন সূচধ্যকয 

ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 
াধাযি 

(Excellent) 
রত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 
চররত ভান 

(Fair) 
চররতভাধ্যনয রনধ্যম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায ধ্যে ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

২০১৭-১৮ অথ                   কভ িম্পাদন     

      

 রনধ িারযত ভয়ীভায ভধ্যে      চুরি  ভন্ত্রিারয়/রফবাধ্যগ দারেরকৃত 

তারযে ১ ১৯ সভ ২২ সভ ২৪ সভ ২৫ সভ ২৬ সভ 

         য়        য়          ২০১৭-১৮ থ ি  

              ভ িম্পাদন চুরি      

রনধ িারযত ভয়ীভায ভধ্যে  চুরি  স্বাক্ষরযত 

তারযে ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৬-১৭ থ ি               ভ িম্পাদন চুরি  

   য়                

                   য়                

ংখ্যা ১ ১৪ জুরাআ ১৭ জুরাআ ১৮ জুরাআ ১৯ জুরাআ ২০ জুরাআ 

২০১৭-১৮ থ ি               ভ িম্পাদন চুরি 

     য়          

                         

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৭-১৮ থ ি               ভ িম্পাদন চুরি  

অ           য়                

                অ            য়                  

তারযে ১ ২২    য়    ২৩    য়    ২৪    য়    ২৫    য়    ২৬    য়    

        ভ িম্পাদন চুরি                      

             

                     কভ ি     

ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও ননরতকতায 

উন্নয়ন 

৩ 

 যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্ররক্ষি 

রফরবন্ন রফলধ্যয় কভ িকতিা/কভ িচাযীধ্যদয জন্য  প্ররক্ষি 

অধ্যয়াজন 

প্ররক্ষধ্যিয ভয়1 

জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন ২০১৭-১৮ অথ                     য়  কভ ি            

     য়                       ও          
তারযে 

১ 

 
১৫ জুরাআ  ৩১জুরাআ  - - - 

                                              

         
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য রধকায ও 

স্বপ্রধ্যিারদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন ২ 

তথ্য     য়              তথ্য     য়             
% ১ 

প্ররত ভাধ্যয ১ভ  

প্তা  

প্ররত ভাধ্যয ২য়  

প্তা 

প্ররত ভাধ্যয ৩য়  

প্তা 
- - 

ফারল িক প্ররতধ্যফদন প্রিয়ন ও      ফারল িক প্ররতধ্যফদন ও য়               

তারযে ১ ১৫ ধ্যটাফয ২৯ ধ্যটাফয ১৫ নধ্যবম্বয ৩০ নধ্যবম্বয ১৫ রডধ্যম্বয 

কাম ি     ও       ৫  -                   যাজাী ওয়াায় আ-পাআররং দ্ধরত প্রফরতিত তারযে ১ ২৮ সপব্রুয়ারয ৩০ ভাচ ি ৩০ এরপ্রর ৩১ সভ ২৯ জুন 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্ররক্ষধ্যিয ভধ্যে নূন্য ২০ঘন্টা যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্ররক্ষি ন্তর্ভ িি থাকধ্যফ ।   
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উধ্যেধ্যশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 
কভ িম্পাদন সূচধ্যকয 

ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 
াধাযি 

(Excellent) 
রত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 
চররত ভান 

(Fair) 
চররতভাধ্যনয রনধ্যম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

      য়             ২                         

      ,        য়  ও                    

              

           ২                               ,    

    য়  ও                          % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

        য় য়                  য়          ওয়   য়           অ                 
তারযে ১ ৩১ রডধ্যম্বয ৩১    য়    ২৮    য়    - - 

        ওয়   য়       ৩          য়         
তারযে ১ ৩১ রডধ্যম্বয ৩১    য়    ২৮    য়    - - 

অ                        য়          অ       
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ ি          য়  

৩ 

অ        ও                  রনধ িারযত ভয়ীভায ভধ্যে রপ বফন ও অরেনা রযেন্ন 
তারযে ১ ৩০ নধ্যবম্বয ৩১রডধ্যম্বয ৩১ জানুয়ারয - - 

                     থ         য়      

অ        (waiting room)             

 রনধ িারযত ভয়ীভায ভধ্যে সফা প্রতযাী এফং দ িনাথীধ্যদয জন্য 

টয়ধ্যরট ধ্যক্ষাগায চালুকৃত 
তারযে ১ ৩০ নধ্যবম্বয ৩১রডধ্যম্বয ৩১ জানুয়ারয - - 

                                    

                        

সফায ভা ম্পধ্যকি সফাগ্রীতাধ্যদয ভতাভত রযফীক্ষধ্যিয ব্যফস্থা 

চালুকৃত 
তারযে ১ ৩০ নধ্যবম্বয ৩১রডধ্যম্বয ৩১ জানুয়ারয - - 

অরথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন ১ 

রডট অরি রনষ্পরি কাম িক্রধ্যভয উন্নয়ন ফছধ্যয রডট অরি রনষ্পরিকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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ংধ্যমাজনী-১ 

 
 

ব্দ ংধ্যক্ষ (Acronyms) 

 
ক্ররভক নং ব্দ ংধ্যক্ষ 

(Acronyms) 

রফফযি 

১. ওয়াা ওয়াটায াপ্লাআ এে সুয়াধ্যযজ থরযটি 

২. এভএররড রভররয়ন ররটায প্ররতরদন 

৩. রকঃরভঃ রকধ্যরারভটায 

৪. এরএ Annual Performance Agreement 

৫. NRW Non Revenue Water 
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ংধ্যমাজনী-২ : কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/ংস্থা এফং রযভাি দ্ধরত-এয রফফযি 
 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযি ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/ 

ংস্থা 

রযভাি দ্ধরত এফং 

উাি সূত্র 

াধাযি ভন্তব্য 

[১.১] রনযাদ ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয াআ রাআন 

স্থান 

[১.১.১]  নতুন াআ রাআন স্থান যাজাী ভানগযী এরাকায় ারন 

যফযাধ্যয জন্য াআ রাআন স্থান 

যাজাী ওয়াা 
স্থানীয় যকায রফবাধ্যগয 

ফারল িক প্ররতধ্যফদন 

 

[১.২] উৎাদক নরকূ স্থান  [১.২.১]  নদরনক ারন উৎাদন যাজাী ভানগযী এরাকায় ারন 

যফযাধ্যয জন্য উৎাদক নরকূ স্থান 

[১.৩] উৎাদক নরকূ রযধ্যজনাধ্যযন [১.৩.১]  রযধ্যজনাধ্যযন উৎাদন হ্রাকৃত  উৎাদক নরকূ 

রযধ্যজনাধ্যযন কযি 

[১.৪] রনযাদ ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয পুযাতন াআ 

রাআন প্ররতস্থান 

[১.৪.১]  পুযাতন াআ রাআন প্ররতস্থান সুষ্ঠু ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয পুযাতন াআ 

রাআন প্ররতস্থান 

[১.৫] রনযাদ ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয ারনয 

গুিগতভান যীক্ষাকযি 

[১.৫.১]  ারনয গুিগতভান যীক্ষাকযি রনযাদ ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয ারনয 

গুিগতভান যীক্ষাকযি 

[১.৬] রনযাদ ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয পুযাতন াআ 

রাআন রযষ্কাযকযি 

[১.৬.১]  পুযাতন াআ রাআন রযষ্কাযকযি রনযাদ ারন যফযাধ্যয রধ্যক্ষয পুযাতন 

াআ রাআন রযষ্কাযকযি 

[১.৭]  নন সযরবরনউ ওয়াটায (NRW) হ্রা 

 

[১.৭.১]  ক) স্ট্রীট াআড্রান্ট ংখ্যা হ্রা ষ্টযাে সাধ্যষ্টয ংখ্যা হ্রা 

ে) পুযাতন াআ রাআন সভযাভত রীক সভযাভত াআ রাআন ংস্কায 

কাজ 

[২.১]  যাজস্ব অদাধ্যয়য  ায (Collection 

Efficiency)  বৃরদ্ধ 

[২.১.১]  রবকয অদায় 

 

                       য়        

    

[২.২]  ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনয গবীয নরকূধ্যয রবকয 

অদায়  

[২.২.১]  ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনয  গবীয নরকূ 

গ্রাধ্যকয অওতাভূিকযি 

ব্যরি/প্ররতষ্ঠান কর্তিক স্থানকৃত গবীয 

নরকূধ্যয রবকয অদায় 

[৩.১] প্ররত ১০০০ ারনয গ্রাধ্যকয জন্য জনফধ্যরয ংখ্যা 

(Staff/1000 water connection) 

[৩.১.১] ারনয  গ্রাক ংখ্যা বৃরদ্ধ 

 

ারনয গ্রাক ংখ্যা বৃরদ্ধয রধ্যক্ষয 

উৎাদক নরকূ স্থান, এরযয়া/ 

কাবাধ্যযজ বৃরদ্ধ এফং নন্-সযরবরনউ 

ওয়াটায হ্রা। 
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ংধ্যমাজনী-৩ : ন্যান্য ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/রধদপ্তয/ংস্থা-এয রনকট প্রতযারত সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন ায়তামূ 

 

প্ররতষ্ঠাধ্যনয ধযন প্ররতষ্ঠাধ্যনয নাভ ংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাধ্যনয রনকট ংরিষ্ট 

ভন্ত্রিারয়/রফবাধ্যগয প্রতযারত 

ায়তা 

প্রতযাায সমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাধ্যনয রনকট 

প্রতযাায ভাত্রা উধ্যল্লে 

করুন 

প্রতযাা পূযি না ধ্যর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

যকারয প্ররতষ্ঠান থ ি ভন্ত্রিারয়  ফাধ্যজধ্যটয থ ি ছাড় 

                 

   থ   /           

               থ   

  য়    অ   য়  

      /           

                । 

 

যকারয প্ররতষ্ঠান রযকল্পনা রফবাগ  প্রকল্প ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়াকযি 

যকারয প্ররতষ্ঠান স্থানীয় যকায রফবাগ               য়        

                 

যকারয প্ররতষ্ঠান রফবাগীয় প্রান                   

যকারয প্ররতষ্ঠান জনস্বাস্থয প্রধ্যকৌর রধদপ্তয                   

সকাম্পারন নথ ি ওধ্যয়ষ্ট সজান াওয়ায 

রডরিরফউন সকাম্পারন রর. 

                       

স্থানীয় যকায যাজাী রটি কধ্য িাধ্যযন            

যকারয প্ররতষ্ঠান যাজাী উন্নয়ন কর্তিক্ষ                   

যকারয প্ররতষ্ঠান ড়ক ও জনথ রফবাগ                   

যকারয প্ররতষ্ঠান রযধ্যফ রধদপ্তয  অ            

 

 

 

 

 


