
 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 
ব্যবস্থাপনা পররচাক, রাজলাী ওয়াা 

এবং  

ররনয়র রচব, স্থানীয় রকার রবভাগ-এর মধ্যে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 
বার িক কম িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুাআ ১, ২০১৮  জুন ৩০, ২০১৯ 
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উপক্রমরিকা (Preamble) 

  

                                                                                        

                                                                    - 

 

রাজলাী পারন রবরা ও পয়ঃরনষ্কালন কর্তিপধ্যক্ষর পধ্যক্ষ ব্যবস্থাপনা পররচাক 

 

এবং 

 

গিপ্রজাতন্ত্রী বাংাধ্যদল রকাধ্যরর স্থানীয় রকার, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় মন্ত্রিায়-এর দারয়ধ্যে রনধ্যয়ারজত মাননীয় মন্ত্রী’র 

প্ররতরনরি রধ্যধ্যব ররনয়র রচব, স্থানীয় রকার রবভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ াধ্যর জুন মাধ্যর ১২ তাররধ্যে এআ বার িক 

কম িম্পাদন চুরি স্বাক্ষররত । 

 

এআ চুরিধ্যত  স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রনম্নররেত রবয়মূধ্য ম্মত ধ্যন। 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -4/13 

 

 

রাজলাী ওয়াার কম িম্পাদধ্যনর ারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Ministry/Division) 

 

াম্প্ররতক জিন, চযাধ্যঞ্জ এবং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

 াম্প্ররতক বছরমূধ্যর (৩ বছর) প্রিান জিনমূঃ 

মানগরীর পারন রবরা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ধ্যনর ধ্যক্ষয নতুন ৩২টি উৎপাদক নকূপ স্থাপন এবং ১২৩ রকঃরমঃ পাআপ াআন 

স্থাপন করা ধ্যয়ধ্যছ। ০১টি এয়ার কমধ্যপ্রার ক্রয় করা ধ্যয়ধ্যছ এবং এর মােধ্যম ৪০টি উৎপাদক নকূপ ররধ্যজনাধ্যরলন করা 

ধ্যয়ছ। ২০টি সমাবাআ সজনাধ্যরটর ক্রয় ও পাম্প ঘধ্যর স্থাপন করা ধ্যয়ধ্যছ এবং এর মােধ্যম পাওয়ার াপ্লাআ সেক-ডাউন জরনত 

জরুরী পরররস্থরত সমাকাধ্যবা করা ম্ভব ধ্যয়ধ্যছ। তযাধুরনক যন্ত্রপারত ক্রধ্যয়র মােধ্যম পারন পরীক্ষাগারধ্যক অধুরনক ও 

স্বয়ংম্পূি ি করা ধ্যয়ধ্যছ।  করম্পউটারাআজড রবরং পদ্ধরত প্রবতিন করা ধ্যয়ধ্যছ, জররপ কায িক্রম ম্পন্ন ধ্যয়ধ্যছ, রধ্যেম 

রডরজটাাআধ্যজলধ্যনর ধ্যক্ষয রনজস্ব াভ িার সষ্টলন স্থাপন করা ধ্যয়ধ্যছ।    

 মস্যা ও চযাধ্যঞ্জমূঃ 

ভূ-গভিস্থ পারনর উপর রনভ িরতা করমধ্যয় ভূ-উপররস্থ পারনর ব্যবার বৃরদ্ধ করা, বাংাধ্যদল েযান্ডাড ি নুযায়ী কধ্যর জন্য রনরাপদ 

পারন রবরা রনরিত করা,  অধুরনক পারন রভকর অদায় ও রমটাররং ব্যবস্থাপনা চালু করা, নন-সররভরনউ ওয়াটার (NRW) 

হ্রা করা, ব্যধ্যয়র াধ্যে ামঞ্জস্যপূি ি পারন রভকর বৃরদ্ধকরি,  ক পয িাধ্যয় তথ্য প্রযুরির ব্যবাধ্যরর মােধ্যম স্বচ্ছতা ও 

জবাবরদরতা রনরিতকরি । 

 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পিাঃ 

                                                                         “                    

               :     ”              ,                                        “               -

                    ”       ,   ৩            ভূ-উপররস্থ পারনর ব্যবার ৭৫% এ উন্নীত করা, ২০২৫ াধ্যর মধ্যে 

পাআপ াআন সনটওয়াকি ম্প্রারধ্যির মােধ্যম পারন কাভাধ্যরজ লতভাধ্যগ উন্নীত করা, প্রারতষ্ঠারনক ক্ষমতা বৃরদ্ধর মােধ্যম রাজস্ব 

অয় উধ্যল্লেধ্যযাগ্য পররমাধ্যন বৃরদ্ধ করা, ২০২৫ াধ্যর মধ্যে নন্-সররভরনউ ওয়াটার হ্রা কধ্যর ১৫% এ নারমধ্যয় অনা,   ৩  

          “                       ”            ৩            “                              

           ”       ।      
 

 ২০১৮-১৯ ে ি বছধ্যরর ম্ভাব্য প্রিান জিনমু। 

 ৩৫ রকঃরমঃ নতুন পাআপ াআন স্থাপন 

 ১০টি উৎপাদক নকূপ স্থাপন 

 জনবধ্যর দক্ষতা বৃরদ্ধ  

 পারন পরীক্ষাগার অধুরনকায়ন 

 পুরাতন পাম্পঘর সমরামত 

 ৪০০০ রমটার পাআপ াআন পররষ্কারকরি 

 ব্যরি/প্ররতষ্ঠানধ্যক রনজস্ব গভীর নকূপ স্থাপধ্যনর নুমরত প্রদান  

 ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর গভীর নকূধ্যপর রভকর অদায় করা 

 আ-সবা চালু করন 

 ধ্যটাধ্যমলধ্যনর মােধ্যম পাম্প পররচানা ১০টি 
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সকলন ১ 

রাজলাী ওয়াার রুপকল্প (Vision), রভক্ষয (Mission), সকৌলগত উধ্যেশ্যমূ এবং কায িাবী 

 

1.1 রুপকল্প (Vision) : 

রনরাপদ ও কায িকর পারন ব্যবস্থাপনা গধ্যড় সতাা। 

 

1.2 রভক্ষয (Mission) : 

পররধ্যবল বান্ধব রনরাপদ পারন ব্যবস্থাপনা ও অধুরনক পয়ঃরনষ্কালন ব্যবস্থাপনা গধ্যড় সতাার মােধ্যম নগরবাীর স্বাস্থয 

সুরক্ষাকরি ও জনগধ্যির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। 

 

1.3 সকৌলগত উধ্যেশ্যমূ (Strategic Objectives) : 

 

১.৩.১ রাজলাী ওয়াার সকৌলগত উধ্যেশ্যমূ 

১. পারন রবরা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

২. অরে িক ব্যবস্থাপনা ও রবরং সবা উন্নয়ন। 

৩. সটকআ পারন রবরা ব্যবস্থাপনায় উত্তরধ্যির ধ্যক্ষয ভূ-উপররস্থ পারনর ব্যবার বাড়াধ্যনা। 

৪. লতভাগ পারনর কাভাধ্যরজ রনরিত করার ধ্যক্ষয পাআপ াআন সনটওয়াকি ম্প্রারি ও অধুরনকায়ন। 

 

১.৩.২ অবরশ্যক সকৌলগত উধ্যেশ্যমূ : 

১. বার িক কম িম্পাদন চুরি বাস্তবায়ন সজারদার করি 

২. কায িপদ্ধরত,কম িপররধ্যবল ও সবার মাধ্যনান্নয়ন  

৩. অরে িক ও ম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৪. জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌল ও তথ্য রিকার বাস্তবায়ন সজারদারকরি 

 

১.৪ প্রিান কায িাবর (Functions) 

১. পারনয় জ ংক্রান্ত কায িাবী 

২. পারন ট্যাররফ ংক্রান্ত কায িাবী 

৩. পারন রবরা এবং পয়ঃরনষ্কালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৪. রাজলাী ওয়াার অওতািীন দপ্তরমূধ্যর পরীরবক্ষি ও মূল্যায়ন 

৫. রনরাপদ পারন রবরা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পয়ঃরনষ্কালন ব্যবস্থাপনার অধুরনকায়ন 

৬. ব্যবস্থাপনা, পররকল্পিা ও কযাপারটি রবরডং এর ব্যবস্থা গ্রি 
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সকলন ২ 

 
রাজলাী ওয়াার রবরভন্ন কায িক্রধ্যমর চূড়ান্ত ফাফ/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 
চূড়ান্ত ফাফ/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফাফ 

সূচক 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত ক্ষযমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রধ্যক্ষপন রাজলাী ওয়াার  রনি িাররত অউটকাম অজিধ্যনর 

সক্ষধ্যত্র সযৌেভাধ্যব দায়ী মন্ত্রিায়/রবভাগ/ 

ংস্থামূধ্যর নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮* 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯    

রনরাপদ ও কায িকর পারন ব্যবস্থাপনা 

কাভাধ্যরজ বৃরদ্ধ 

              

    

৭  ৭  ৭  ৭৪ ৭৫ ে ি মন্ত্রিায়, পররকল্পনা রবভাগ, স্থানীয় রকার 

রবভাগ, রবভাগীয় প্রলান, জনস্বাস্থয প্রধ্যকৌল 

রিদপ্তর, নদ িান আধ্যকরিরটি াপ্লাআ সকাম্পারন 

ররমধ্যটড, রাজলাী রটি কধ্যপ িাধ্যরলন, রাজলাী 

উন্নয়ন কর্তিপক্ষ, ড়ক ও জনপে রবভাগ ও পররধ্যবল 

রিদপ্তর 
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সকলন ৩ 

সকৌলগত উধ্যেশ্যরভরত্তক কায িক্রম, কম িম্পাদন সূচক এবং ক্ষযমাত্রামূ 

সকৌলগত      

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌলগত 

উধ্যেধ্যশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত জিন* ক্ষযমাত্রা/ক্রাআধ্যটররয়া মান ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for EY 2018-19) 

প্রধ্যক্ষপি 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

প্রধ্যক্ষপি 

(Projection) 
২০২০-২১ 

ািারি রত উত্তম উত্তম চরত মান চরত মাধ্যনর রনম্ন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯           ৩ ১৪ ১৫ 

রাজলাী ওয়াার সকৌলগত উধ্যেশ্যমূ    

[১] পারন 

রবরা 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬০ 

[১.১] পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পারন 

উৎপাদন 

[১.১.১]         ড়         

     

রমরয়ন 

রটার/রদন 
১২ ৭৬   ৯৮ ৮২.২ ৭৮.৪ ৬৮.৬ ৫৮.৮ ১৫    

[১.২] রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয 

পাআপ াআন স্থাপন 

[১.২.১]  স্থারপত নতুন পাআপ 

াআন 
রকঃরমঃ ৮  ৫   ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩৫ 

[১.৩] উৎপাদক নকূপ স্থাপন  [১.৩.১]  স্থারপত উৎপাদক 

নকূপ 
টি ৭        ৯ ৮ ৭ ৬  ৫    

[১.৪] উৎপাদক নকূপ ররধ্যজনাধ্যরলন [১.৪.১]  ররধ্যজনাধ্যরধ্যটড 

উৎপাদক নকূপ 
টি ৭      ৯ ৮ ৭ ৬    ৩  

[১.৫] রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয 

পুরাতন পাআপ াআন প্ররতস্থাপন 

[১.৫.১] প্ররতস্থারপত পুরাতন 

পাআপ াআন  রকঃরমঃ ৬      ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩       

[১.৬ রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয 

পারনর গুিগতমান পরীক্ষাকরি  

[১.৬.১] পরীক্ষাকৃত পারনর 

গুিগতমান 
  ৫    ৪   ৩৬  ৩    ৮   ৪  ৪   ৫   

[১.৭] রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয 

পুরাতন পাআপ াআন পররষ্কারকরি 

[১.৭.১]  পররষ্কারকৃত পুরাতন 

পাআপ াআন 
    ৫    ৪    ৩৬  ৩    ৮   ৪  ৫    ৬    

[১.৮]  নন সররভরনউ ওয়াটার 

(NRW) হ্রাকরি 

[১.৮.১]  ক) হ্রাকৃত স্ট্রীট 

াআড্রান্ট 
টি ৫       ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ৩   

ে) সমরামতকৃত পাআপ াআন 

রধ্যকজ 
টি ৫ ৭    ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৫০     

[২] রাজস্ব 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন ১০ 

[২.১]  রাজস্ব অদাধ্যয়র  ার 

(Collection Efficiency)  বৃরদ্ধ 

[২.১.১] অদায়কৃত রভকর 
ক্ষ টাকা ৬ ৪     ৫৩০ ৪৭৭ ৪২৪ ৩৭১ ৩১৮ ৫৫০ ৬   

[২.২]রভকর অদাধ্যয়র ধ্যক্ষয 

ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর গভীর নকূপ 

অওতাভূিকরি 

[২.২.১]  অওতাভূি 

ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর গভীর নকূপ   ৪        ৯  ৮  ৭  ৬      ৩   

[৩] মানব ম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন ৫ 

[৩.১]  পারনর গ্রাক ংখ্যা বৃরদ্ধ [৩.১.১]  প্রদত্ত পারনর নতুন 

ংধ্যযাগ 
টি ৩       ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৬০০  ৮   

[৩.২]  ধ্যটাধ্যমলধ্যনর মােধ্যম পাম্প 

পররচানা  

[৩.২.১] ধ্যটাধ্যমলনকৃত 

পাধ্যম্পর ংখ্যা 
টি ২      ৯ ৮ ৭ ৬ ৪  ৫  
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রাজলাী ওয়াার অবরশ্যক সকৌলগত উধ্যেশ্যমূ    ৮- ৯ 

         - ৫) 
 

 

কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

সকৌলগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগত 

উধ্যেধ্যশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম 

(Activities) 
কম িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন সূচধ্যকর 

মান 

(Weight of PI) 

ক্ষযমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

 

ািারি 

(Excellent) 
১০০% 

রত উত্তম 

(Very Good) 
৯০% 

উত্তম 

(Good) 
৮০% 

চরত মান 

(Fair) 
৭০% 

চরতমাধ্যনর রনধ্যম্ন 

(Poor) 
৬০% 

বার িক কম িম্পাদন চুরি 

বাস্তবায়ন            
৩ 

                             ৮- ৯                 

কম িম্পাদন                             

                          

তাররে ০.৫ 
২০ জুন, 

২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

   ৮- ৯                 কম িম্পাদন         -       

                          /             

              দারেকৃত 

তাররে ০.৫ 
 ৭          

   ৯ 

            

   ৯ 

            

   ৯ 

            

   ৯ 

 ৩          

   ৯ 

                         ৮- ৯                 

কম িম্পাদন                              

                     (feedback)       /       

        (feedback)     

তাররে   
 ৪          

   ৯ 

৩           

   ৯ 

 ৪          

   ৯ 

 ৮          

   ৯ 

            

   ৯ 

রকারর কম িম্পাদন ব্যবস্থাপনা ংক্রান্ত পদ্ধরত ন্যান্য 

রবধ্যয় কম িকতিা/কম িচারীধ্যদর জন্য  প্ররলক্ষি অধ্যয়াজন 

অধ্যয়ারজত প্ররলক্ষধ্যির ময় জনঘণ্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

কায িপদ্ধরত, কম িপররধ্যবল 

ও সবার মধ্যনান্নয়ন 
১০ 

আ-ফাআরং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

                         -                       % ১ ৮  ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

আ-ফাআরং নরে রনষ্পরত্তকৃত 
**

 %   ৫  ৪৫ ৪  ৩৫ ৩  

আ-ফাআরং পত্র জারীকৃত 
***

 %   ৪  ৩৫ ৩   ৫    

দপ্তর/ংস্থা কর্তিক নাআন সবা চালু করা                -             
তাররে   

            

   ৯ 

 ৪          

   ৯ 

 ৮          

   ৯ 

৩      , 

   ৯ 

৩        

   ৯ 

দপ্তর/ংস্থা  ও িীনস্ত কায িয়মূধ্যর                

            (SIP)         

           /            (SIP)                  

                         
তাররে ১ 

 ৩          

   ৯ 

            

   ৯ 

 ৮          

   ৯ 

 ৫          

   ৯ 

 ৪     , 

   ৯ 

                                       /        

          
তাররে   

 ৮       

   ৯ 

         

   ৯ 

       

   ৯ 

 ৬     

   ৯ 

৩      

   ৯ 

                       

                                         % ১ ৮  ৭৫ ৭  ৬  ৫  

                                      তাররে  .৫ 
৩১ রডধ্যম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৭ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

                                                     রনষ্পরত্তকৃত %  .৫ ৭৫ ৭  ৬৫ ৬  ৫  

                                     

                               

                   %       ৯  ৮  - - 

                    
%       ৯  ৮  - - 
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

সকৌলগত উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগত 

উধ্যেধ্যশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম 

(Activities) 
কম িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 

কম িম্পাদন সূচধ্যকর 

মান 

(Weight of PI) 

ক্ষযমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

 

ািারি 

(Excellent) 
১০০% 

রত উত্তম 

(Very Good) 
৯০% 

উত্তম 

(Good) 
৮০% 

চরত মান 

(Fair) 
৭০% 

চরতমাধ্যনর রনধ্যম্ন 

(Poor) 
৬০% 

            

              
৯ 

                              

                                         % ১ ৬০  ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪  

                  % ১ ৫০ ৪৫ ৪  ৩৫ ৩  

                                           

                             তাররে ১ 
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

 ৪     , 

   ৯ 

                              তাররে   
০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

 ৪     , 

   ৯ 

                                                      %       ৯৫ ৯  ৮৫ ৮  

     /                                      

         
        তাররে   ৮  ৭৫ ৭  ৬  ৫  

                                                %       ৯৫ ৯  ৮৫ ৮  

                                                 ৮  ৭  ৬  ৫  ৪  

                     

                  

           

৩ 

                                                  

**** 

                               ৪ ৩ - - - 

                                                 

                 
%  .৫     ৯৫ ৯  ৮৫ ৮  

                                                          %  .৫     ৯  ৮  - - 

                     %  .৫     ৯  ৮  - - 

 
 

   /         ৭- ৮                              

                 

                                
তাররে  .৫ 

১৮ ধ্যটাবর, 

২০১৮ 

৩১ ধ্যটাবর, 

২০১৮ 

১৫ নধ্যভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নধ্যভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ রডধ্যম্বর, 

 ২০১৮ 

 

*                                                     । 

 

                     -                              । 

 

                      -                              । 

 

                                                    ।
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ংধ্যযাজনী-১ 

 
 

লব্দ ংধ্যক্ষপ (Acronyms) 

 
ক্ররমক নং লব্দ ংধ্যক্ষপ 

(Acronyms) 

রববরি 

১. ওয়াা 

WASA 

                             

Water Supply & Sewerage Authority 

২. এমএরড রমরয়ন রটার প্ররতরদন 

৩. রকঃরমঃ রকধ্যারমটার 

৪. এরপএ Annual Performance Agreement 

৫. NRW Non Revenue Water 
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ংধ্যযাজনী-২ : কম িম্পাদন সূচকমূ, বাস্তবায়নকারী কায িায়মূ এবং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরি 
 

     

   
কায িক্রম কম িম্পাদন সূচক রববরি 

বাস্তবায়নকারী 

আউরনট 

পররমাপি পদ্ধরত এবং 

উপাত্ত সূত্র 

ািারি 

মন্তব্য 

  . 
[১.১] পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পারন উৎপাদন [১.১.১]         ড়                                            

                                      

রাজলাী ওয়াা 
বাস্তবারয়ত কায িক্রম 

এবং রাজলাী ওয়াা  

 

  . 
[১.২] রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পাআপ 

াআন স্থাপন 

[১.২.১]  স্থারপত নতুন পাআপ াআন রাজলাী মানগরী এাকায় পারন রবরাধ্যর 

জন্য পাআপ াআন স্থাপন 

 ৩. 
[১.৩] উৎপাদক নকূপ স্থাপন  [১.৩.১] স্থারপত উৎপাদক নকূপ রাজলাী মানগরী এাকায় পারন রবরাধ্যর 

জন্য উৎপাদক নকূপ স্থাপন 

 ৪. 
[১.৪] উৎপাদক নকূপ ররধ্যজনাধ্যরলন [১.৪.১]  ররধ্যজনাধ্যরধ্যটড উৎপাদক নকূপ উৎপাদন হ্রাকৃত  উৎপাদক নকূপ 

ররধ্যজনাধ্যরলন করি 

 ৫. 
[১.৫] রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পুরাতন 

পাআপ াআন প্ররতস্থাপন 

[১.৫.১] প্ররতস্থারপত পুরাতন পাআপ াআন  সুষ্ঠু পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পুরাতন পাআপ 

াআন প্ররতস্থাপন 

 ৬. 
[১.৬ রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পারনর 

গুিগতমান পরীক্ষাকরি  

[১.৬.১] পরীক্ষাকৃত পারনর গুিগতমান রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পারনর 

গুিগতমান পরীক্ষাকরি 

 ৮. 
[১.৭] রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পুরাতন 

পাআপ াআন পররষ্কারকরি 

[১.৭.১]  পররষ্কারকৃত পুরাতন পাআপ াআন রনরাপদ পারন রবরাধ্যর ধ্যক্ষয পুরাতন 

পাআপ াআন পররষ্কারকরি 

 ৯. 
[১.৮]  নন সররভরনউ ওয়াটার (NRW) হ্রাকরি [১.৮.১]  ক) হ্রাকৃত স্ট্রীট াআড্রান্ট ষ্টযান্ড সপাধ্যষ্টর ংখ্যা হ্রা 

ে) সমরামতকৃত পাআপ াআন রধ্যকজ ীক সমরামত পাআপ াআন ংস্কার কাজ 

  . 
[২.১]  রাজস্ব অদাধ্যয়র  ার (Collection 

Efficiency)  বৃরদ্ধ 

[২.১.১] অদায়কৃত রভকর                                     

  . 

[২.২] রভকর অদাধ্যয়র ধ্যক্ষয 

ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর গভীর নকূপ 

অওতাভূিকরি 

[২.২.১]  অওতাভূি ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর গভীর 

নকূপ 

ব্যরি/প্ররতষ্ঠান কর্তিক স্থাপনকৃত গভীর 

নকূধ্যপর রভকর অদায় 

  . 
[২.২]  ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর গভীর নকূধ্যপর 

রভকর অদায়  

[২.২.১]  ব্যরি/প্ররতষ্ঠাধ্যনর  গভীর নকূপ 

গ্রাধ্যকর অওতাভূিকরি 

 

 ৩. 

[৩.১]  পারনর গ্রাক ংখ্যা বৃরদ্ধ [৩.১.১]  প্রদত্ত পারনর নতুন ংধ্যযাগ পারনর নতুন ংধ্যযাগ প্রদাধ্যনর ধ্যক্ষয উৎপাদক 

নকূপ স্থাপন, এররয়া/ কাভাধ্যরজ বৃরদ্ধ এবং 

নন্-সররভরনউ ওয়াটার হ্রা। 

  . 
[৩.২]  ধ্যটাধ্যমলধ্যনর মােধ্যম পাম্প পররচানা  [৩.২.১] ধ্যটাধ্যমলনকৃত পাধ্যম্পর ংখ্যা                     ধ্যটাধ্যমলধ্যনর 

মােধ্যম পাম্প পররচানা 
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ংধ্যযাজনী-৩ : ন্যান্য মন্ত্রিায়/রবভাগ/রিদপ্তর/ংস্থা-এর রনকট প্রতযারলত সুরনরদ িষ্ট কম িম্পাদন ায়তামূ 

 

প্ররতষ্ঠাধ্যনর নাম কম িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাধ্যনর রনকট 

চারদা/প্রতযালা 

চারদা/প্রতযালার 

সযৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাধ্যনর রনকট 

প্রতযালার মাত্রা উধ্যল্লে 

করুন 

প্রতযালা পূরি না ধ্য 

ম্ভাব্য প্রভাব 

ে ি মন্ত্রিায়  বাধ্যজধ্যটর ে ি ছাড় 

                 

      /           

                  

              

      /           

                । 

 

পররকল্পনা রবভাগ  প্রকল্প বাস্তবায়ন প্ররক্রয়াকরি 

স্থানীয় রকার রবভাগ                        

                 

রবভাগীয় প্রলান                   

জনস্বাস্থয প্রধ্যকৌল রিদপ্তর                   

নদ িান আধ্যকরিরটি াপ্লাআ 

সকাম্পারন ররমধ্যটড 

                       

রাজলাী রটি কধ্যপ িাধ্যরলন            

রাজলাী উন্নয়ন কর্তিপক্ষ                   

ড়ক ও জনপে রবভাগ                   

পররধ্যবল রিদপ্তর           ড়   

 

 

 

 

 


