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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:

-উপির পািন উৎপাদেনর জ হীত কসেহর মে ২  ক শষ হেয়েছ এবং ২৩৩ িমিলয়ন িলটার পািন উৎপাদন ি পেয়েছ।
-উপির পািন উৎপাদেনর জ আেরা ২  কের কাজ চলমান রেয়েছ। ৭৮৯.১ িকিম. নন পািনর পাইপ াপন করা হেয়েছ। ২  -
 (২৬,৪০০ ও ৮,৫০০ ঘন িমঃ) ও ১  -উপির (২২০০ ঘন িমঃ) পািনর িরজাভ ার তির করা হেয়েছ। আেরা ১৩৩.৩ িকিম. নন
পািনর পাইপ াপন কাজ চলেছ এবং ২  - (২৪,৮০০ ও ১০,০০০ ঘন িমঃ) ও ২  -উপির (েতক ৩০০০ ঘন িমঃ) পািনর
িরজাভ ার তিরর কাজ চলেছ। এছাড়াও চাম মহানগরীেত য়ােরজ বা চা করার জ ১  য়ােরজ ক চলমান আেছ যার মে
য়ােরজ িটেম া (STP) ১০০ এমএলিড মতা স এবং ফাকাল াজ ােনজেম (FSM) দিনক ৩০০ ঘন িম. মতা
স।

সংার িবিলং িসেম কিউটারাইজড করা হেয়েছ। াহকগণ সরাসির ওেয়বসাইেটর মােম িবল ডাউনেলাড কের তা াংেক পিরেশাধ
করেত পােরন।িবল পরিেশােধর িবধােথ  িবকাশ, ামীণ ফান ও রিব অািকেশন বহার করেত পারেন। অনলাইেন াহকগণ য কান
িবষেয় অিভেযাগ জানােত পােরন। এছাড়া াহকগণেক এসএমএস এর মােম িবল সংা তািদ জানােনা হে।

সমা এবং চােলসহ:

জনশির অভাব, কম পিত আিনক ও েগাপেযাগী টকেনালিজ িনভর নয়, পািনর িবয় হার েিসভ নয়, বয়েসাীণ  পািনর
নটওয়াক পাইপলাইন ও -গভ পািনর অবা ভােলা নয়। ােন ােন আয়রন, লবণাতা ি, পািনর র িনেচ নেম যাওয়া ও -গভ
পাথেরর জ গভীর নলপ াপন করা কসা। াহেকর িমটার িরিডং য়ংিয়ভােব হেণর বা এখেনা করা হয়িন।

ভিবৎ পিরকনা:

চাম শহরবাসীর েপয় পািন সাব িনক সরবরাহ িনিত করা ও াসত ািনেটশেনর বা করা। বতমান - পািন সরবরাহ
৮৬% থেক ি কের ১০০% করা। ১০০% রেনা পািনর পাইপ পিরবতন ও িডসি িমটািরং এািরয়া (DMA) বা াপন, জনবল
ি ও কম পিত আিনকায়ন করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পািন সরবরাহ ৩৫০ এমএলিড থেক ি কের ৩৬০ এমএলিড করা।
১৫০ িকিম. নন পাইপলাইন াপন করা
৩৫০০ নন াহক সংেযাগ করা
৩২০০ ণ  পািনর িমটার পিরবতন করা
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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, চাম ওয়াসা

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)

নগরবাসীর য় সীমার মে িনরাপদ ও কায কর পািন বাপনা ও পয়:িনাশন বা গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
িবতার সােথ পিরেবশ বাব উপ ি ও দ জনশি বহার কের ণগতমান স পািন সরবরাহ ও পয়:িনাশন সবা
দান ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. চাম শহেরর পািন সরবরাহ ও পয়:িনাশন িবধািদর উয়ন
২. -উপির পািন উৎপাদন ও পয়ঃিনাশেনর জ নন অবকাঠােমা িনম াণ
৩. চাম ওয়াসার রাজ আদায় ি
৪. সংার কায ম তদারিক করা
৫. পািনর ণগতমান বজায় রাখা
৬. াহক সবার মান উয়ন

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. আবািসক ও অনাবািসক পািন সরবরাহ সচল রাখার জ িবিভ াপনা িনম াণ, উয়ন,নব াসন, েয়াজনীয় রণােবণ
ও পিরচালন । ভিবৎ চািহদার সােথ সিত রেখ সরবরাহ িনিত করার জ নন ই পািন শাধনাগার িনম াণ এবং
নন াহক সংেযাগ দান করা ।
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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

িনরাপদ পািন সরবরাহ ি উৎপািদত পািন
িমিলয়ন
িলটার/দিনক

৩২৭ ৩৫২.২৪ ৩৬০ ৪৯০ ৪৯৩
বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড , বাংলােদশ পী
িবৎ সিমিত

চাম ওয়াসার এমআইএস
িতেবদন

পাইপলাইন নটওয়াক ি াপনত পাইপলাইন িকেলািমটার ১৫৫ ৩৮.১৪ ১৫০ ১৫০ ৫০ চাম িস কেপ ােরশন, সড়ক ও জনপথ িবভাগ
চাম ওয়াসার এমআইএস
িতেবদন

*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

[১] চাম
শহেরর পািন
সরবরাহ ও
পয়:িনাশন
িবধািদর
উয়ন

৩০

[১.১] িনরাপদ পািন
উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত পািন গড়
িমঃ িলটার/
দিনক

৫ ৩২৭ ৩৫২.২৪ ৩৬০ ৩৫৮ ৩৫৭ ৩৫৬ ৩৪৬ ৪৯০ ৪৯৩

[১.২] পাইপ লাইন
াপন

[১.২.১] াপনত পাইপ
লাইন

সমি িকঃিমঃ/বৎসর ৫ ১৫৫ ৩৮.১৪ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫০ ৫০

[১.৩] গভীর নলপ
িরেজনােরশন

[১.৩.১] িরেজনােরশনত
নলপ

সমি সংা/বৎসর ৪ ১৬ ১৭ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১০ ১০

[১.৪] াহক সংেযাগ
ি

[১.৪.১] সংেযাগত াহক সমি সংা ৪ ৩৯০৮ ৩৭১৮ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৩৭০০ ৩৮০০

[১.৫] ণ  পািনর
িমটার পিরবতন

[১.৫.১] িমটার পিরবতনত সমি সংা ৪ ২৭৬০ ৪২০২ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ৩৩০০ ৩৪০০

[১.৬] িডিপিপ নয়ণ [১.৬.১] তরীত িডিপিপ সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১

[১.৭] ই-টািরং
কায ম

[১.৭.১] ই-টািরং
সত

গড় % ৪ ৮৮ ৯৫ ৯২ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৯৩ ৯৪

[২] -উপির
পািন উৎপাদন
ও
পয়ঃিনাশেনর
জ নন
অবকাঠােমা
িনম াণ

২০

[২.১] কণ লী পািন
শাধনাগার-২ িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত কণ লী
পািন শাধনাগার-২

সমি % ৫ ২০ ২০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০ ০

[২.২] চাম
মহানগরীর পয়ঃিনাশন
বা াপন ক (১ম
পয ায়)

[২.২.১] িনিম ত
পয়ঃিনাশন ক

সমি % ৫ ২ ২ ২ ১ ১০ ৩০

[২.৩] ভাালরী পািন
শাধনাগার িনম ান

[২.৩.১] িনিম ত ভাালরী
পািন শাধনাগার

সমি % ৫ ১০ ১৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৩০

[২.৪] জলাধার িনম াণ [২.৪.১] িনিম ত জলাধার সমি % ৫ ২০ ২০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১০

[৩] চাম
ওয়াসার রাজ
আদায় ি

৮

[৩.১] পািন সংেযােগর
িবল জারীর হার ি

[৩.১.১] জািরত িবল গড় % ৪ ৯৭ ৯৭ ৯৭ ৯৬.৮ ৯৬.৭ ৯৬ ৯৪ ৯৮ ৯৮

[৩.২] পািনর িবল
আদায় ি করা

[৩.২.১] আদায়ত িবল গড় % ৪ ৯০ ৮৭ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৯২ ৯২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:০৬ া: 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

[৪] সংার
কায ম
তদারিক করা

৭

[৪.১] পিরদশ ন কায ম
ি

[৪.১.১] সািদত পিরদশ ন সমি সংা ৩ ৩৬ ৪১ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৪০ ৪০

[৪.২] চাম ওয়াসা
বাড  সভাকরণ

[৪.২.১] সািদত বাড সভা সমি সংা ২ ৬ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৪.৩] সময় সভা করণ
[৪.৩.১] সািদত সময়
সভা

সমি সংা ২ ১৬ ১৬ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২০

[৫] পািনর
ণগতমান
বজায় রাখা

৬
[৫.১] পািনর ণগত
মান তদারিক করা

[৫.১.১] পািনর ণগত মান
পরীায় ননা সংহ

গড় % ২ ১২৫ ১০০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫০ ১৫০

[৫.১.২] সরবরাহত পািনর
পয া  ািরন
িনিতকরণ

গড় % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

[৫.১.৩] পািনর ননায়
মাইো-বােয়ালিজকাল
পরীা িনিতকরণ

গড় % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

[৫.১.৪] াহেকর পািনর
াংক িনয়িমত পরীা ও
জীবা করার জ
িবির মােম সেচতন
করা

সমি সংা ১ ৮৪ ৭০ ২৪ ২২ ২০ ১৯ ১৮ ৪০ ৪৪

[৬] াহক
সবার মান
উয়ন

৪
[৬.১] াহক সমােবশ

[৬.১.১] সািদত াহক
সমােবশ

সমি সংা ১ ১৪ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৬.২] াহক সি
যাচাই

[৬.২.১] সািদত াহক
জরীপ

সমি সংা ১ ৪ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:০৬ া: 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

[৬.৩] LIC এর সােথ
আেলাচনা সভা

[৬.৩.১] সািদত সভা সমি সংা ১ ৫ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৬.৪] পািন বহাের
অপচয় রােধ
জনসেচতনতা ি

[৬.৪.১] পিকায় িবাপন সমি সংা ০.৫ ১০৩ ৭৪ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৭২ ৭৪

[৬.৪.২] ল কািং সমি সংা ০.৫ ১১ ৮ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:০৬ া: 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 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: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:০৬ া: 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 ৫০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ০৮-০৯-২০১৯ 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 ০১-০৮-২০১৯ 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 ১০ 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: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৫:০৬ া: 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 ৭৫.৫ ১০০ 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 ১.৩৫ 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 ৩১-০৫-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিসিস (CCC) চাম িস কেপ ােরশন (Chattogram City corporation)

২ এলিজিড (LGD) লাকাল গভন েম িডিভশন (Local Government Division)

৩ এলিজইিড (LGED)
লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম (Local Government
Engineering Department)

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

৫ িক.িম (K.m) িকেলািমটার (kilometer)

৬ এমএলিড (MLD) িমিলয়ন িলটার পার ড (Million liter/day)

৭ এমআইএস (MIS)
ােনজেম ইনফরেমশন িসেম (Management Information
System)

৮ সওজ সড়ক ও জনপথ

৯ এনআরডিউ (NRW) নন রেভিনউ ওয়াটার (Non Revenue Water)
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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] িনরাপদ পািন উৎপাদন [১.১.১] উৎপািদত পািন পািন উৎপাদন উৎস পিরচালন ও রণােবণ চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং)
চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

[১.২] পাইপ লাইন াপন [১.২.১] াপনত পাইপ লাইন
িসিসিস এলাকায় িনরাপদ পািন সরবরােহর
লে পাইপলাইন াপন

চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং)
চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

[১.৩] গভীর নলপ
িরেজনােরশন

[১.৩.১] িরেজনােরশনত নলপ
িসিসিস এলাকায় িনরাপদ পািন সরবরােহর
লে গভীর নলপ িরেজনােরশন

চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং)
মড-১, মড-২, মড-৩ ও মড-৪-
এর মািসক িতেবদন

মড-১, মড-২, মড-৩ ও মড-৪-
এর মািসক িতেবদন

[১.৪] াহক সংেযাগ ি [১.৪.১] সংেযাগত াহক াহেকর বাসায় পািন পৗঁেছ দয়ার জ চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

[১.৫] ণ  পািনর িমটার
পিরবতন

[১.৫.১] িমটার পিরবতনত
এনআরডিউ কমােনা ,সক পািন সরবরাহ ও
িবল িনিতকরণ

চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

চাম ওয়াসার এম আই এস
িতেবদন

[১.৬] িডিপিপ নয়ণ [১.৬.১] তরীত িডিপিপ নন ক হেণর লে চাম ওয়াসা
চাম ওয়াসার পিরকনা
শাখার নিথ

চাম ওয়াসার পিরকনা
শাখার নিথ

[১.৭] ই-টািরং কায ম [১.৭.১] ই-টািরং সত য় িয়ায় তা ির জ চাম ওয়াসা িসেম এনািল এর রিজার িসেম এনািল এর রিজার

[২.১] কণ লী পািন
শাধনাগার-২ িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত কণ লী পািন শাধনাগার-২ পািন উৎপাদন ির জ নন উৎস াপন সংি ক পিরচালক
কের মািসক অগিত
িতেবদন

কের মািসক অগিত
িতেবদন

[২.২] চাম মহানগরীর
পয়ঃিনাশন বা াপন
ক (১ম পয ায়)

[২.২.১] িনিম ত পয়ঃিনাশন ক পিরেবশ ষণ রাধ সংি ক পিরচালক
কের মািসক অগিত
িতেবদন

কের মািসক অগিত
িতেবদন

[২.৩] ভাালরী পািন
শাধনাগার িনম ান

[২.৩.১] িনিম ত ভাালরী পািন শাধনাগার পািন উৎপাদন ির জ নন উৎস াপন সংি ক পিরচালক
কের মািসক অগিত
িতেবদন

কের মািসক অগিত
িতেবদন

[২.৪] জলাধার িনম াণ [২.৪.১] িনিম ত জলাধার পািন সরবরাহ ির জ নন জলাধার াপন সংি ক পিরচালক
কের মািসক অগিত
িতেবদন

কের মািসক অগিত
িতেবদন

[৩.১] পািন সংেযােগর িবল
জারীর হার ি

[৩.১.১] জািরত িবল পািন বহােরর িবপরীেত ত িবল জারী চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] পািনর িবল আদায় ি
করা

[৩.২.১] আদায়ত িবল
বেকয়া পিরমাণ াস করা এবং িনয়িমত িবল
আদায়

চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] পিরদশ ন কায ম ি [৪.১.১] সািদত পিরদশ ন
চাম ওয়াসার ক ও অা াপনা
পিরদশ ন

চাম ওয়াসা (শাসন,েকৗশল ও
ফাইা উইং)

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.২] চাম ওয়াসা বাড 
সভাকরণ

[৪.২.১] সািদত বাড সভা
চাম ওয়াসার সকল কায ম তদারিক ও
পিলিস হণ

চাম ওয়াসা (শাসন উইং)
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] সময় সভা করণ [৪.৩.১] সািদত সময় সভা চাম ওয়াসার সকল কায ম তদারিক
চাম ওয়াসা (শাসন,েকৗশল ও
ফাইা উইং)

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] পািনর ণগত মান
তদারিক করা

[৫.১.১] পািনর ণগত মান পরীায় ননা
সংহ

চাম ওয়াসার আওতাধীন িবিভ এলাকা
থেক পািনর ননা সংহ কের এবং উৎপাদন
উৎস হেত সরবরাহত পািন পরীাকরণ

চাম ওয়াসার পািন পরীাগার
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৫.১.২] সরবরাহত পািনর পয া 
ািরন িনিতকরণ

চাম ওয়াসার আওতাধীন িবিভ এলাকা
থেক পািনর ননা সংহ কের এবং উৎপাদন
উৎস হেত সরবরাহত পািন পরীাকরণ

চাম ওয়াসার পািন পরীাগার
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৫.১.৩] পািনর ননায় মাইো-
বােয়ালিজকাল পরীা িনিতকরণ

চাম ওয়াসার আওতাধীন িবিভ এলাকা
থেক পািনর ননা সংহ কের এবং উৎপাদন
উৎস হেত সরবরাহত পািন পরীাকরণ

চাম ওয়াসার পািন পরীাগার
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৫.১.৪] াহেকর পািনর াংক িনয়িমত
পরীা ও জীবা করার জ িবির
মােম সেচতন করা

চাম ওয়াসার আওতাধীন িবিভ এলাকা
থেক পািনর ননা সংহ কের এবং উৎপাদন
উৎস হেত সরবরাহত পািন পরীাকরণ

চাম ওয়াসার পািন পরীাগার
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৬.১] াহক সমােবশ [৬.১.১] সািদত াহক সমােবশ াহকেদর সােথ মত িবিনময় চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৬.২] াহক সি যাচাই [৬.২.১] সািদত াহক জরীপ
াহক সির র যাচাই এবং উয়েনর
পিরকনা

চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৬.৩] LIC এর সােথ
আেলাচনা সভা

[৬.৩.১] সািদত সভা াহকেদর সােথ মত িবিনময় চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৬.৪] পািন বহাের অপচয়
রােধ জনসেচতনতা ি

[৬.৪.১] পিকায় িবাপন পািন অপচয় রােধ জনসেচতনা ি পাবিলক িরেলশন শাখা
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৬.৪.২] ল কািং পািন অপচয় রােধ জনসেচতনা ি পাবিলক িরেলশন শাখা
চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

চাম ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন
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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 কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
অা বাংেলাদশ পী িবৎ সিমিত উৎপািদত পািন সাব িণক িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ সংি িবষেয় অেমাদন দােন মতাস পািন উৎপাদন লমাা বাধা হেব

অা চাম িস কেপ ােরশন (িসিসস) াপনত পাইপ লাইন পাইপ লাইন াপন/ মরামেতর জ রাা কাটার অেমাদন সংি িবষেয় অেমাদন দােন মতাস উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

অা সড়ক ও জনপথ িবভাগ (সওজ) াপনত পাইপ লাইন পাইপ লাইন াপন/ মরামেতর জ রাা কাটার অেমাদন সংি িবষেয় অেমাদন দােন মতাস উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

অা বাংেলাদশ িবৎ উয়ন বাড  উৎপািদত পািন সাব িণক িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ সংি িবষেয় অেমাদন দােন মতাস পািন উৎপাদন লমাা বাধা হেব
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