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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:

জনা েকৗশল অিধদর (িডিপএইচই) িনরাপদ পািন সরবরােহর মােম জনাের উয়ন ও ািনেটশন সবা  দান কের আসেছ।
বতমােন পী এলাকায় িত ৮৮ জেনর জ এক সরকারী িনরাপদ খাবার পািনর উৎস রেয়েছ এবং পািন সরবরাহ কভােরজ ৮৮.৬৬% এ
উীত হেয়েছ। িবগত ৩(িতন) অথ বছের াম, পৗর ও বি এলাকায় ২০২৪৩৯  িবিভ ির পািনর উৎস, ৩৭  ােম পাইপ লাইন
িসেম, ৪৯২  উৎপাদক নলপ, ১৮২২.৩৭ িকঃিমঃ িবিভ েসর পাইপ লাইন, ১০৭৮১৫   ের ািনটাির ািন ও ইভড
ািনটাির ািন, ১২৪২  কিমউিন ািন-পাবিলক টয়েলট িনম াণ করা হেয়েছ। কীয় পািন পরীাগার এবং ১৩ আিলক
পরীাগাের ায় ২২০০৪৬  পািনর উৎেসর পািনর ণগতমান পরীা করা হেয়েছ।
কবাজার জলায় সিত “বল ব ক বাত িময়নমার নাগিরক” আয়াথর জ ৩১৯২ নলপ ও ৫১০০ ািনটারী ািন াপন
করা হেয়েছ। এছাড়াও ১১ ওয়াটার িরজারভার (১০০০িলাটার), ১৪ মাবাইল ওয়াটার েম া ও ৭ ামান ওয়াটার কািরয়ার
(৩০০০িলঃ  ধারণ  মতা  স)  যার  মােম  উিখয়া  ও  টকনাফ  উপেজলার  িবিভ  কাে  িনরাপদ  খাবার  পািন  সরবরাহ  করা  হে।
তাছাড়াও, উ এলাকায় ১০(দশ) ল Water Purifying Tablet এবং ৬০৮ াম িিচং পাউডার(৩০৪০০কিজ) সরবরাহ করা
হেয়েছ। সইসােথ, ১১ আয় কাে মিহলােদর জ ৬৪০ইউিনট গাসলখানা িনম াণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

পািন সরবরাহ ও ািনেটশন বার ধান চােল হল অিজত অগিতেক টকসই করা ও এর কায কািরতা িকরণ এবং অথ ায়ন।
সামিক কােজর মিনটিরংও ায়ন, ত সংহ ও সংরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

পািন  সরবরাহ  ও  ািনেটশন  বার  উিতকে  িত  ৫০  জেনর  জ এক পািনর  উৎস  াপন,  - পািনর  যথাযথ  বহার  এবং
সংরন,  র  খনেনর  মােম  -ের  পািন  বহার  িকরণ,  দেশর  িত  ইউিনয়েন  পাইপড  ওয়াটার  সাাই  িসেম  াপন।
াসত  উতমােনর  ািেনর  কভােরজ  িকরণ  এবং  িনরাপদ  েপয়  পািন  সরবরােহর  কভােরজ  শতভােগ  উীতকরণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পী ও পৗরএলাকায় িবিভ ধরেনর পািনর উৎস াপন - ১১২৫১২ 
ামীণ এলাকায় প া িফার িনম াণ- ৯০ 
ামীণ এলাকায় র খনন/নঃখনন – ১২৫ 
পৗরএলাকায় উৎপাদক নলপ াপন ও িতাপন - ৫৫ 
পাইপ লাইন াপন – ৩০০ িকঃিমঃ
পী ও পৗর এলাকায় ইভড/  ে ািনটাির ািন – ৫০০০ 
পী ও পৗর এলাকায় কিমউিন ািন/ পাবিলক ািন াপন – ৯৫  এবং
পািনর ণগতমান িনিতকে পািনর ননা সংহ ও পরীা – ১১২৬১৭ 



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

া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-

ধান েকৗশলী, জনা েকৗশল অিধদর

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২০
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)

জনগেনর জ েপয় পািন সরবরাহ ও াসত ািনেটশেনর বা করা।

১.২ অিভল (Mission)
সকেলর জ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন িবধা বাবায়েনর জ িতানসেহর এবং কিমউিনর দতা ি করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পী ও পৗর এলাকায় েপয় পািন সরবরাহ বা করা
২. পী ও পৗর এলাকায় ািনেটশন বার উয়ন
৩. পািনর ণগত মান িনিতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পী এলাকায় ইউিনয়ন পিরষেদর সহায়তায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন কায ম হণ ও বাবায়ন;
২. শহরােল িস কেপ ােরশন/ পৗরসভার সহায়তায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন বার অবকাঠােমা িনম াণ, উয়ন,
সসারণ ও কািরগির সহায়তা দান;সম দেশর খাবার পািনর ণগত মান পরীা, পিরবীণ ও পয েবণ;
৩. আেস িনক আা ও অা সমাসংল এলাকায় (লবণা, পাের, পাহািড় ইতািদ) নন লাগসই ি উাবেনর
মােম িনরাপদ পািন সরবরােহর বা হণ;
৪. -গভ ও  িনরাপদ পািনর উৎস অসান;
৫.  পািন  সরবরাহ  ও  ািনেটশন  বার  পিরচালনা  ও  রণােবেণ  দতা  উয়েনর  লে  ানীয়  সরকার
িতানসহেক (ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা ও িস কেপ ােরশন ) কািরগির সহায়তা দান;
৬. আপদ-কালীন (বা, িণ ঝড় ইতািদ) সমেয় জরী িভিেত পািন সরবরাহ ও ািনেটশন িবধার বা করা ;
৭.  ানীয়  সরকার  ,  বসরকাির  উোা,  বসরকাির  সংা  এবং  Community  Based  Organization
(CBO) সহেক পািন সরবরাহ ও ািনেটশন বা উয়েন কািরগির পরামশ  দান, ত সরবরাহ, িশণ দান
৮. িনরাপদ খাবার পািন িনিত করার জ েয়াজনীয় িতেরাধলক কায ম হণ এবং পয ায়েম দেশর সকল
এলাকায়  পািন  সরবরাহ  বায়  ওয়াটার  সফ  ান  (WSP)  বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

পী অেল িনরাপদ পািন
সরবরােহর কভােরজ ি

কভােরজ শতকরা হার ৯০ ৯০ ৯২ ৯৪ ৯৬ জনা েকৗশল অিধদর
JMP Report 2014, 2015 এবং
৭ম পবািষ কী পিরকনা (২০১৬-২০২০)

পৗর অেল িনরাপদ পািন
সরবরােহর কভােরজ ি

কভােরজ শতকরা হার ৯৩ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ জনা েকৗশল অিধদর
JMP Report 2014, 2015 এবং
৭ম পবািষ কী পিরকনা (২০১৬-২০২০)

পী অেল বিসক ািনেটশেনর
কভােরজ ি

কভােরজ (ইভড
ািন কভােরজ)

শতকরা হার ৯৮(৭৫) ৯৮(৭৫) ৯৮(৭৮) ৯৯(৯০) ৯৯(৯০) জনা েকৗশল অিধদর
JMP Report 2014, 2015 এবং
৭ম পবািষ কী পিরকনা (২০১৬-২০২০)

পৗর অেল বিসক ািনেটশেনর
কভােরজ ি

কভােরজ (ইভড
ািন কভােরজ)

শতকরা হার ৯৯(৭০) ৯৯(৭০) ৯৯(৭৫) ৯৯(৯০) ৯৯(৯০) জনা েকৗশল অিধদর
JMP Report 2014, 2015 এবং
৭ম পবািষ কী পিরকনা (২০১৬-২০২০)

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পী ও
পৗর এলাকায়
েপয় পািন
সরবরাহ
বা করা

৪০

[১.১] ামীণ এলাকায় েপয়
পািনর জ নলপ/ উৎস
াপন

[১.১.১] ািপত নলপ/
উৎস

সমি সংা ১০ ৮৭৭১৯ ৮৯৬৩৬ ১১২৩০৬ ১০১০৭৫ ৮৯৮৪৫ ৭৮৬১৪ ৬৭৩৮৪

[১.১.২] িনিম ত পা
িফার

সমি সংা ৩ ১৬৮ ২২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৩ ৫৪

[১.২] ামীণ এলাকায় র
খনন/নঃখনন ীম

[১.২.১] খননত/
নঃখননত র

সমি সংা ৫ ৪০৯ ১৬৯ ১২৫ ১১৩ ১০০ ৮৮ ৭৫

[১.৩] পৗর এলাকায় েপয়
পািনর জ নলপ/ উৎস
াপন

[১.৩.১] ািপত নলপ/
উৎস

সমি সংা ৫ ১৫০০ ৩৬২ ২০৬ ১৮৫ ১৬৪ ১৪৪ ১২৪

[১.৪] পৗর এলাকায়
উৎপাদক নলেপর মােম
পািন সরবরাহ

[১.৪.১]
ািপত/িতািপত
উৎপাদক নলপ

সমি সংা ৩ ৬০ ২০ ৫৫ ৪৯ ৪৪ ৩৮ ৩৩

[১.৪.২] পরীালক
নলপ

সমি সংা ২ ২৩১ ৭৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.৫] পৗর এলাকায় গভ
ওয়াটার িটেম া
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত গভ
ওয়াটার িটেম া

সমি সংা ৩ ৩০ ২০ ৭

[১.৬] পৗর এলাকায় 
ওয়াটার িটেম া
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত 
ওয়াটার িটেম া

সমি সংা ১ ৮ ৫ ১

[১.৭] পৗর এলাকায়র
ওভারেহড া িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
ওভারেহড া

সমি সংা ২ ১৪ ১২ ১০

[১.৮] পৗরএলাকায় পা
হাউজ িনম াণ

[১.৮.১] িনিম ত পা
হাউজ

সমি সংা ১ ৯৪ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫

[১.৯] পৗরএলাকায় পাইপ
লাইেনর মােম িনরাপদ
পািন সরবরাহ

[১.৯.১] াপনত পাইপ
লাইন

সমি িক:িম: ৩ ৬২৩.৩৮ ৫১৪.৯৯ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৯.২] হ সংেযাগ সমি সংা ২ ৬২০০ ২৬২০ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০

[২] পী ও
পৗর এলাকায়
ািনেটশন
বার
উয়ন

২৫

[২.১] পী/পৗর এলাকায়
ইভড / ে
ািনটাির ািন িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ইভড/
 ে ািনটাির
ািন

সমি সংা ১৫ ৩৭৯৩০ ৩০৩০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০

[২.২] পী/ পৗর এলাকায়
পাবিলক টয়েলট/কিমউিন
ািন িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত পাবিলক
টয়েলট/কিমউিন
ািন

সমি সংা ১০ ২৬৬ ৫৩৯ ৯৫ ৮৫ ৭৬ ৬৬ ৫৭

[৩] পািনর
ণগত মান
িনিতকরণ

১০
[৩.১] পািনর ণগত মান
পরীা/ পিরবীণ

[৩.১.১] পরীাগাের
পরীিত পািনর ননা

সমি সংা ১০ ১০০৪৫১ ৯০০৯৫ ১১২৬১৭ ১০১৩৫৫ ৯০০৯৪ ৭৮৮৩২ ৬৭৫৭০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

২ ওয়াসা ওয়াটার সাাই এ য়ােরজ অথির

৩ িক:িম: িকেলািমটার

৪ WSP Water Safety Plan

৫ JMP Joint Monitoring Programme



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] ামীণ এলাকায় েপয় পািনর জ
নলপ/ উৎস াপন

[১.১.১] ািপত নলপ/ উৎস
িবিভ কের আওতায় ামীণ এলাকায় েপয় পািনর
জ নলপ/ উৎস াপন

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.১.২] িনিম ত পা িফার
িবিভ কের আওতাধীন ামীণ এলাকায় পা
িফার িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.২] ামীণ এলাকায় র খনন/নঃখনন
ীম

[১.২.১] খননত/ নঃখননত র িবিভ কের আওতায় েপয় পািনর জ র খনন জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৩] পৗর এলাকায় েপয় পািনর জ
নলপ/ উৎস াপন

[১.৩.১] ািপত নলপ/ উৎস পৗর এলাকায় েপয় পািনর জ নলপ/ উৎস াপন জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৪] পৗর এলাকায় উৎপাদক নলেপর
মােম পািন সরবরাহ

[১.৪.১] ািপত/িতািপত উৎপাদক
নলপ

িবিভ কের আওতাধীন পৗর এলাকায় উৎপাদক
নলেপর মােম পািন সরবরাহ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৪.২] পরীালক নলপ
িবিভ কের আওতাধীন পৗর এলাকায় উৎপাদক
নলেপর মােম পািন সরবরাহ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৫] পৗর এলাকায় গভ ওয়াটার
িটেম া িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত গভ ওয়াটার
িটেম া

িবিভ কের আওতাধীন পৗর এলাকায় গভ ওয়াটার
িটেম া িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৬] পৗর এলাকায়  ওয়াটার
িটেম া িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত  ওয়াটার
িটেম া

িবিভ কের আওতাধীন পৗর এলাকায়  ওয়াটার
িটেম া িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৭] পৗর এলাকায়র ওভারেহড া
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত ওভারেহড া
িবিভ কের আওতাধীন পৗর এলাকায় ওভারেহড
া িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৮] পৗরএলাকায় পা হাউজ িনম াণ [১.৮.১] িনিম ত পা হাউজ
িবিভ কের আওতাধীন পৗর এলাকায় পা হাউজ
িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৯] পৗরএলাকায় পাইপ লাইেনর মােম
িনরাপদ পািন সরবরাহ

[১.৯.১] াপনত পাইপ লাইন
পৗর এলাকার জ িনরাপদ পািন সরবরােহর লে
পাইপলাইন াপন

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[১.৯] পৗরএলাকায় পাইপ লাইেনর মােম
িনরাপদ পািন সরবরাহ

[১.৯.২] হ সংেযাগ
পৗর এলাকার জ িনরাপদ পািন সরবরােহর লে
পাইপলাইন াপন কের হসংেযাগ দান

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[২.১] পী/পৗর এলাকায় ইভড /
ে ািনটাির ািন িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ইভড/  ে
ািনটাির ািন

পী/পৗর এলাকায় ািনেটশন িবধা িনিত করেণর
লে ইভড/  ে ািনটাির ািন/ ইেকা
টয়েলট িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.২] পী/ পৗর এলাকায় পাবিলক
টয়েলট/কিমউিন ািন িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত পাবিলক
টয়েলট/কিমউিন ািন

পী/পৗর এলাকায় ািনেটশন িবধা িনিত করেণর
লে পাবিলক টয়েলট/কিমউিন ািন িনম াণ

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

[৩.১] পািনর ণগত মান পরীা/
পিরবীণ

[৩.১.১] পরীাগাের পরীিত পািনর
ননা

িনরাপদ পািন সরবরােহর উেে পািনর সব ধরেনর
উৎেসর ননা পরীাগাের পরীা করা

জনা েকৗশল অিধদর
অিধদরীয় অগিত
িতেবদন

অিধদরীয় অগিত
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

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

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
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