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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:

মহানগরীর  পািন  সরবরাহ  বাপনার  উয়েনর লে  নন ৩২ উৎপাদক নলপ াপন এবং ১২৩ িকঃিমঃ পাইপ লাইন াপন করা
হেয়েছ।  ০১  এয়ার  কমেসার  য়  করা  হেয়েছ  এবং  এর  মােম  ৪০  উৎপাদক  নলপ  িরেজনােরশন  করা  হেয়ছ।  ২০  মাবাইল
জনােরটর য় ও পা ঘের াপন করা হেয়েছ এবং এর মােম পাওয়ার সাাই ক-ডাউন জিনত জরী পিরিিত মাকােবলা করা সব
হেয়েছ। অতািনক যপািত েয়র মােম পািন পরীাগারেক আিনক ও য়ংসণ  করা হেয়েছ। কিউটারাইজড িবিলং পিত
বতন করা হেয়েছ, জিরপ কায ম স হেয়েছ, িসেম িডিজটালাইেজশেনর লে িনজ সাভ ার শন াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

-গভ পািনর উপর িনভরতা কিমেয় -উপির পািনর বহার ি করা, বাংলােদশ াাড  অযায়ী সকেলর জ িনরাপদ পািন
সরবরাহ িনিত করা, আিনক পািন অিভকর আদায় ও িমটািরং বাপনা চা করা, নন-রিভিনউ ওয়াটার (NRW) াস করা, েয়র
সােথ সামণ  পািন অিভকর িকরণ, সকল পয ােয় ত ির বহােরর মােম তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ ।

ভিবৎ পিরকনা:

রাজশাহী মহানগরী ও পাবত এলাকায় পািন সরবরাহ বার উয়েনর লে িনয়িমতভােব “রাজশাহী ওয়াসার পািন সরবরাহ বার
ন:সংার” শীষ ক ক হণ, ২০২২ সােলর মে ২০০ এমএলিড কাপািস স “রাজশাহী ওয়াসা -উপির পািন শাধনাগার”
িনম াণ, ২০৩০ সােলর মে -উপির পািনর বহার ৭৫% এ উীত করা, ২০২৫ সােলর মে পাইপ লাইন নটওয়াক সসারেণর
মােম  পািন  কাভােরজ  শতভােগ  উীত  করা,  ািতািনক  সমতা  ির  মােম  রাজ  আয়  উেখেযা  পিরমােন  ি  করা,  ২০২৫
সােলর মে ন-রিভিনউ ওয়াটার াস কের ১৫% এ নািমেয় আনা, ২০৩০ সােলর মে “ওেয় ওয়াটার িটেম া” িনম াণ ও ২০৩০
সােলর মে “আিনক য়ােরজ বাপনা ও য়ােরজ িটেম া” িনম াণ।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩৫ িকঃিমঃ নন পাইপ লাইন াপন
১০ উৎপাদক নলপ াপন
জনবেলর দতা ি
পািন পরীাগার আিনকায়ন
রাতন পাঘর মরামত
৪০০০ িমটার পাইপ লাইন পিরারকরণ
ি/িতানেক িনজ গভীর নলপ াপেনর অমিত দান
ি/িতােনর গভীর নলেপর অিভকর আদায় করা
ই-সবা চা করন
অেটােমশেনর মােম পা পিরচালনা ১০
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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, রাজশাহী ওয়াসা

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০১৮
সােলর ................. মােসর ................. 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ ও কায কর পািন বাপনা গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
পিরেবশ বাব িনরাপদ পািন বাপনা ও আিনক পয়ঃিনাশন বাপনা গেড় তালার মােম নগরবাসীর া রাকরণ ও
জনগেণর জীবনযাার মান উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পািন সরবরাহ বাপনার উয়ন
২. রাজ বাপনার উয়ন
৩. মানব সদ বাপনার উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পািনয় জল সংা কায াবলী
২. পািন ািরফ সংা কায াবলী
৩. পািন সরবরাহ এবং পয়ঃিনাশন বাপনার উয়ন
৪. রাজশাহী ওয়াসার আওতাধীন দরসেহর পরীিবণ ও ায়ন
৫. িনরাপদ পািন সরবরাহ বাপনার উয়ন ও পয়ঃিনাশন বাপনার আিনকায়ন
৬. বাপনা, পিরকণা ও কাপািস িবিং এর বা হণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

িনরাপদ ও কায কর পািন
বাপনা কাভােরজ ি

কাভােরজ
শতকরা
হার

৭০ ৭১ ৭২ ৭৪ ৭৫

অথ  মণালয়, পিরকনা িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ, িবভাগীয় শাসন,
জনা েকৗশল অিধদর, নদ ান ইেলকিিস সাাই কাািন
িলিমেটড, রাজশাহী িস কেপ ােরশন, রাজশাহী উয়ন কপ, সড়ক ও
জনপথ িবভাগ ও পিরেবশ অিধদর

রাজশাহী ওয়াসার
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পািন
সরবরাহ
বাপনার
উয়ন

৬০

[১.১] পািন সরবরােহর লে
পািন উৎপাদন

[১.১.১] দিনক গড়
উৎপািদত পািন

মিত
িমিলয়ন
িলটার/িদন

১২ ৭৬ ৭৮ ৯৮ ৮২.২ ৭৮.৪ ৬৮.৬ ৫৮.৮ ১৫ ২০

[১.২] িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে পাইপ লাইন
াপন

[১.২.১] ািপত নন
পাইপ লাইন

সমি িকঃিমঃ ৮ ২৫ ৩৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩৫

[১.৩] উৎপাদক নলপ াপন
[১.৩.১] ািপত
উৎপাদক নলপ

সমি  ৭ ১০ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[১.৪] উৎপাদক নলপ
িরেজনােরশন

[১.৪.১] িরেজনােরেটড
উৎপাদক নলপ

সমি  ৭ ০ ৪০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ৩০

[১.৫] িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে রাতন
পাইপ লাইন িতাপন

[১.৫.১] িতািপত
রাতন পাইপ লাইন

সমি িকঃিমঃ ৬ ১০ ১০ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ১০ ২০

[১.৬] িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে পািনর
ণগতমান পরীাকরণ

[১.৬.১] পরীাত
পািনর ণগতমান

সমি  ৫ ০ ৩০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৫০০

[১.৭] িনরাপদ পািন
সরবরােহর লে রাতন
পাইপ লাইন পিরারকরণ

[১.৭.১] পিরারত
রাতন পাইপ লাইন

সমি িমঃ ৫ ০ ৩০০০ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৫০০০ ৬০০০

[১.৮] নন রিভিনউ ওয়াটার
(NRW) াসকরণ

[১.৮.১] ক) াসত
ীট হাইে

সমি  ৫ ২০০ ১০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ৩০০০

[১.৮.২] খ) মরামতত
পাইপ লাইন িলেকজ

সমি  ৫ ৭০ ৪৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৫০ ২০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৩:০০ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] রাজ
বাপনার
উয়ন

১০

[২.১] রাজ আদােয়র হার
(Collection
Efficiency) ি

[২.১.১] আদায়ত
অিভকর

সমি ল টাকা ৬ ৪০০ ৫০০ ৫৩০ ৪৭৭ ৪২৪ ৩৭১ ৩১৮ ৫৫০ ৬০০

[২.২] অিভকর আদােয়র
লে ি/িতােনর গভীর
নলপ আওতাকরণ

[২.২.১] আওতা
ি/িতােনর গভীর
নলপ

সমি  ৪ ০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০০ ৩০০

[৩] মানব
সদ
বাপনার
উয়ন

৫

[৩.১] পািনর াহক সংা
ি

[৩.১.১] দ পািনর
নন সংেযাগ

সমি  ৩ ১০০০ ১০০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৬০০ ১৮০০

[৩.২] অেটােমশেনর মােম
পা পিরচালনা

[৩.২.১] অেটােমশনত
পাের সংা

সমি  ২ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৩:০০ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৩:০০ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

গড় % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৩:০০ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৩:০০ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

সমি
জনঘা
*

১ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২২, ২০১৮ ১৩:০০ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, আগ ০১, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, বাপনা পিরচালক, রাজশাহী ওয়াসা, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  িসিনয়র  সিচব,  ানীয়  সরকার  িবভাগ:  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  মণালয়  িহসােব  বাপনা
পিরচালক, রাজশাহী ওয়াসা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
রাজশাহী ওয়াসা

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ NRW Non Revenue Water

২ এিপএ Annual Performance Agreement

৩ এমএলিড িমিলয়ন িলটার িতিদন

৪ ওয়াসা (WASA)
ওয়াটার সাাই এ য়ােরজ অথির (Water Supply & Sewerage
Authority)

৫ িকঃিমঃ িকেলািমটার
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] পািন সরবরােহর লে পািন উৎপাদন [১.১.১] দিনক গড় উৎপািদত পািন
ািপত ও ািপত উৎপাদক নললপ ও পািন শাধানাগার
এর মােম পািনর উৎপাদন

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.২] িনরাপদ পািন সরবরােহর লে পাইপ লাইন
াপন

[১.২.১] ািপত নন পাইপ লাইন
রাজশাহী মহানগরী এলাকায় পািন সরবরােহর জ পাইপ
লাইন াপন

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৩] উৎপাদক নলপ াপন [১.৩.১] ািপত উৎপাদক নলপ
রাজশাহী মহানগরী এলাকায় পািন সরবরােহর জ উৎপাদক
নলপ াপন

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৪] উৎপাদক নলপ িরেজনােরশন [১.৪.১] িরেজনােরেটড উৎপাদক নলপ উৎপাদন াসত উৎপাদক নলপ িরেজনােরশন করণ রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৫] িনরাপদ পািন সরবরােহর লে রাতন পাইপ
লাইন িতাপন

[১.৫.১] িতািপত রাতন পাইপ লাইন ু পািন সরবরােহর লে রাতন পাইপ লাইন িতাপন রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৬] িনরাপদ পািন সরবরােহর লে পািনর
ণগতমান পরীাকরণ

[১.৬.১] পরীাত পািনর ণগতমান
িনরাপদ পািন সরবরােহর লে পািনর ণগতমান
পরীাকরণ

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৭] িনরাপদ পািন সরবরােহর লে রাতন পাইপ
লাইন পিরারকরণ

[১.৭.১] পিরারত রাতন পাইপ লাইন
িনরাপদ পািন সরবরােহর লে রাতন পাইপ লাইন
পিরারকরণ

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৮] নন রিভিনউ ওয়াটার (NRW) াসকরণ
[১.৮.১] ক) াসত ীট হাইে া পাের সংা াস রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[১.৮.২] খ) মরামতত পাইপ লাইন িলেকজ লীক মরামতসহ পাইপ লাইন সংার কাজ রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[২.১] রাজ আদােয়র হার (Collection
Efficiency) ি

[২.১.১] আদায়ত অিভকর মাট িবেলর িবপরীেত আদােয়র শতকরা হার রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[২.২] অিভকর আদােয়র লে ি/িতােনর
গভীর নলপ আওতাকরণ

[২.২.১] আওতা ি/িতােনর গভীর
নলপ

ি/িতান কক াপনত গভীর নলেপর অিভকর
আদায়

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[৩.১] পািনর াহক সংা ি [৩.১.১] দ পািনর নন সংেযাগ
পািনর নন সংেযাগ দােনর লে উৎপাদক নলপ
াপন, এিরয়া/ কাভােরজ ি এবং ন-রিভিনউ ওয়াটার
াস।

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা

[৩.২] অেটােমশেনর মােম পা পিরচালনা [৩.২.১] অেটােমশনত পাের সংা
জনসংা কমােনার লে অেটােমশেনর মােম পা
পিরচালনা

রাজশাহী ওয়াসা বাবািয়ত কায ম রাজশাহী ওয়াসা
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন বােজেটর অথ  ছাড়
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন ক বাবায়ন িয়াকরণ
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

মণালয় / িবভাগ
ানীয় সরকার িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন
শাসিনক মণালয় িহেসেব
সািব ক সহেযািগতা

িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা িবভাগীয় শাসন
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন সািব ক সহেযািগতা
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা জনা েকৗশল অিধদর
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন সািব ক সহেযািগতা
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা
নদ ান ইেলকিিস সাাই
কাািন িলিমেটড

পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন িনরিবি িবৎ সরবরাহ
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা রাজশাহী িস কেপ ােরশন
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন সহেযািগতা
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা রাজশাহী উয়ন কপ
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন সািব ক সহেযািগতা
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা সড়ক ও জনপথ িবভাগ
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন সািব ক সহেযািগতা
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।

অা পিরেবশ অিধদর
পািন সরবরােহর লে পািন
উৎপাদন

দিনক গড় উৎপািদত পািন অনাপি ছাড়প
িতান পিরচালনার ােথ  /জনসাধারেণর সবা
দােনর ােথ 

িতান/জনসাধারেণর েভ ােগর ি হেব।
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