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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:

লনা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিনাশন কপ (লনা ওয়াসা) লনা মহানগরীেত পািন সরবরাহ বা উয়ন এবং পািন সরবরাহ কভােরজ
ির লে ১ মগা কসহ ৪  উয়ন ক বাবায়ন করা হেয়েছ। এ সকল কের অওতায় ৪১ উৎপাদক নলপ াপন, ৬৫০
িক:িম: পািন সরবরাহ পাইপ লাইন াপান এবং পািনর অপচয় রাধকে ও পািনর বহার অযায়ী িবল িনধ ারেণর লে েব র মািসক
াট রইট (াস পিত) এর পিরবেত িমটািরং বা চার লে এ পয  ৯৬% পািনর সংেযােগ া িমটার াপন করা হেয়েছ।
সািতক কেয়ক বছের পািনর উৎপাদন ও সরবরােহর পিরমান ৫০% ি পেয়েছ। ২০১৭ সােল ১৭৯৬৭ পািনর সংেযাগ িছেলা যা ি
পেয় বতমােন ৩৫০০০ হেয়েছ। ২০১৭ সােল গেড় মািসক রাজ আদােয়র হার িছেলা ৯৩% বতমােন ি পেয় ৯৭% এ উীত হেয়েছ।
লনা ওয়াসায় কিউটারাইজড িবিলং, একাউিং ও ইনেভনটির সফটওয়ার চা করা হেয়েছ। লনা ওয়াসায় াহেকর অিভেযাগ/সমা
তাৎিনকভােব অিবহত হেয় সমাধােনর লে কল সার সবা চা করা হেয়েছ। াহকগন ওেয়বসাইেট সবা সংা সমাা িলিপব
এবং দািখল কের অিভেযােগর সব েশষ পিরিিত সেক জানেত পারেছন এবং াহকগণ মাবাইল ফান থেক িজ-প বা িশওর কাশ অাপ
এবং ডাচ বংলা াংেকর রেকট এর মােম লনা ওয়াসার পািনর িবল পিরশাধ করেত পারেছন।

সমা এবং চােলসহ:

জলবা পিরবতনজিনত কারেণ লনা অেল -গভ ও -উপির পািনেত লবণাতা িদন িদন ি হওয়ায় ও পািনর র িনেচ নেম
যাওয়ার েপয় িনরাপদ পািন সরবরাহ িনিত করা অতম চােল। লনা ওয়াসা নন িতান িহেসেব অিভতা স দ কািরগরী
জনবেলর অভাব। াহেকর চািহদা অযায়ী েপয় পািন সরবরােহর কাভােরজ ১০০% এ উীত করা এবং সকল পয ােয় ত ির
সেব াম বহার কের পশাগত দতা, তা, জবাবিদিহতা এবং শাসন িতার মােম াহক সি অজন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

বতমােন লনা মহানগরীেত পয়ঃিনাশন বা চা নাই। পিরেবশ বাব পয়ঃিনাশন বার অবকাঠােমা িনম ােণর লে িফিজিবিল
ািড  ও  মাার  ান  স করা  হেয়েছ।  পয়ঃিনাশন  বা  চার  লে  লনা  ওয়াসায়  িম  অিধহণ  ক বাবায়নাধীন  রেয়েছ।
এিডিব’র আিথ ক সহেযাগীতায় পয়ঃিনাশন বার ল কায েমর লে ২০২০-২১ অথ  বছের ক ণয়ন কের থম পয েয়র (২০২০-
২০২৫ সাল) পয়ঃিনাশন কায ম হণ করা হেব। েপয় পািন সরবরােহ ২০২৫ সােলর মে -উপির ও -গভ পািন সরবরােহর
অপাত ৯০:১০ এ উীত করার জ লনা পািন সরবরাহ ক ফজ-২ ক হেণর পিরকনা হণ করা হে।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িনরাপদ পািন উৎপাদন ও সরবরাহ ১৪৬ এম এল িড।
২২০০ হািং এ পািনর সংেযাগ দান।
পাইপ লাইেন ৫০ িলক মরামত।
িমটারিবহীন পািনর সংেযােগ িমটার াপন কের ৯৮% এ উীত করা।
পািন সরবরাহ বায় দতা িেত িডি িমটাড  এিরয়া (িডএমএ) বাবায়ন।
১২৫ পািনর ণগত মান পরীা করা।
িডমা িবেলর ৯৭% রাজ আদায় ।
নন রভিনউ ওয়াটার (এনআরডিউ) াসকরণ।
য়ােরজ িটেম া (এস  িপ), য়ােরজ পািং শন ও য়ার পাইপ লাইন াপন ও পরামশ ক সবা িনেয়ােগ হীত
কায ম।
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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, লনা 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)

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও পিরেবশ বাব উত পয়ঃিনাশন বার মােম াহক সবার সোি অজন।

১.২ অিভল (Mission)
আিনক পিরকনা, দ পিরচালনা ও রণােবণ, মানব সদ উয়ন ও ািতািনক সমতা ি কের িনরাপদ পািন সরবরাহ
এবং পিরেবশ বাব পয়ঃিনাশন বার মােম সেব াম সবা দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িনরাপদ পািন উৎপাদন ও সরবরাহ কায ম সসারণ।
২. পািন সরবরােহ পাইপলাইন রণােবণ, িমটািরং বা ও সরবরাহ বা পয েবণ।
৩. ািতািনক সমতা উীতকরণ।
৪. লনা মাহানগরীেত য়ােরজ িসেম কায ম পিরচালনা করা।

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, বািনিজক ও িশ িতােন িনরাপদ েপয় পািন সরবরােহর উেে পািন উৎপাদন, সংরণ ও সরবরাহ
এবং পিরেবশ বাব পয়ঃিনাশন বার জ েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ, উয়ন, পিরচালন ও রণােবণ।
২. দীঘ েময়াদী পািন সরবরাহ ও পয়ঃিনাশন বা উয়েনর জ সক ও বাবসত পিরকনা হণ।
৩. নন রিভিনউ ওয়াটার (এন আর ডিউ) িসংগত মাায় কিমেয় পািনর অপচয় াস ও রাজ আয় ি।
৪. িডিজটাল পিত বতেনর মােম ািতািনক দতা ি কের মানস াহক সবা িনিতকরণ।
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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

পািন উৎপাদন ও সরবরাহ উৎপািদত পািন
দিনক িমিলয়ন িলটার
(এমএলিড)

১১৯.৫০ ১৪৬ ১৪৬ ১৫০ ১৫০
লনা িস কেেপ ােরশন, লনা, সড়ক ও জনপথ
অিধদর, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর

লনা ওয়াসার বািষ ক
ি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] িনরাপদ
পািন উৎপাদন
ও সরবরাহ
কায ম
সসারণ।

২৩

[১.১] লনা শহের িনরাপদ
পািন উৎপাদন ও সরবরাহ

[১.১.১] উৎপািদত
পািন

মিত
দিনক
িমিলয়ন
িলটার

৬ ১২২.৫০ ১৪৬ ১৪৬ ১৪০ ১৩৫ ১২২.৫০ ১২১ ১৫০ ১৫০

[১.২] পািনর সংেযাগ দান
[১.২.১] পািনর
সংেযাগ

সমি সংা ৭ ৪২৪০ ৫২৩০ ২২০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ২২০০ ২০০০

[১.৩] পািন সংেযাগ দােনর
জ সািভ স লাইেনর
মালামাল সংহ

[১.৩.১] সংহত
মালামাল

সমি িক:িম: ৫ ৭০ ১৪.৬০ ৪ ৩.৫০ ৩ ২.৭৫ ২.৫০ ৪ ৪

[১.৪] পািন সংেযাগ দােনর
জ সািভ স লাইন িনম াণ

[১.৪.১] াপনত
সািভ স লাইন

সমি িক:িম: ৫ ৭০ ১৪.৬০ ৪ ৩.৫০ ৩ ২.৭৫ ২.৫০ ৪ ৪

[২] পািন
সরবরােহ
পাইপলাইন
রণােবণ,
িমটািরং বা
ও সরবরাহ
বা
পয েবণ।

২২

[২.১] পাইপ লাইেন িলক
মরামত

[২.১.১]
মরামতত িলক

সমি সংা ৫ ৯৫ ৬২ ৫০ ৪৫ ৪২ ৩৮ ৩৫ ৬০ ৬৫

[২.২] পাইপলাইেনর িত
অংশ িতাপন

[২.২.১]
িতাপনত
িত পাইপ

সমি িমটার ৪ ৮২ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৫ ৮০ ৭০

[২.৩] িমটারিবহীন াহেকর
পািনর সংেযােগ িমটার াপন

[২.৩.১] াপনত
িমটার

মিত শতকরা ৪ ৭০ ৯৬ ৯৮ ৯৪ ৮৭ ৮২ ৮০ ৯৮ ১০০

[২.৪] পািন সরবরহ বায়
দতা িেত িডি িমটাড 
এিরয়া (িড এম এ) বাবায়ন

[২.৪.১] পািন
সরবরাহ বা
পয ােবণ

সমি সংা ৪ ৫০ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.৫] পািনর ণগত মান
পরীাকরণ

[২.৫.১] পািনর
ননা পরীা

সমি সংা ৫ ৯৮ ১২০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ১৩০ ১৩৫

[৩]
ািতািনক
সমতা
উীতকরণ।

১৫

[৩.১] রাজ আদােয়র হার
ি করা

[৩.১.১] রাজ
আদায় হার

মিত শতকরা ৬ ৯৬ ৯৭ ৯৭ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯৭ ৯৭

[৩.২] নন রভিনউ ওয়াটার
(এন আর ডিউ) াসকরণ

[৩.২.১] াসত
এন আর ডিউ

মিত শতকরা ৫ ২৪ ২০ ১৯ ২০ ২২ ২৩ ২৪ ১৮ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৮:৪৬ া: 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

[৩.৩] পািনর সরবরাহ ও
বহার সংা
সেচতনালক িবি চার

[৩.৩.১] চািরত
িবি

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৪ ১৫

[৪] লনা
মাহানগরীেত
য়ােরজ
িসেম
কায ম
পিরচালনা
করা।

১৫

[৪.১] য়ােরজ িটেম
া (এস  িপ), য়ােরজ
পািং শন ও য়ার
পাইপ লাইন াপন ও
পরামশ ক সবা িনেয়ােগ
হীত কায ম।

[৪.১.১] কায ােদশ
দােন েয়াজনীয়
বা

সমি শতকরা ১৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৮:৪৬ া: 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%

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: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৮:৪৬ া: 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

[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: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৮:৪৬ া: 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

[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: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৮:৪৬ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ওয়াসা (WASA) ওয়াটার সাাই এ য়ােরজ অথির

২ িম: িমটার

৩ িক: িম: িকেলািমটার

৪ এিডিপ এায়াল ডভলপেম াাম

৫ এিডিব এিশয়ান ডভলপেম াংক

৬ এন আর ডিউ (NRW) নন রিভিনউ ওয়াটার

৭ িড এম এ (DMA) িডি িমটাড  এিরয়া



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১৮:৪৬ া: ১৫ 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] লনা শহের িনরাপদ পািন উৎপাদন ও
সরবরাহ

[১.১.১] উৎপািদত পািন লনা মহানগরীেত দিনক উৎপািদত পািন সরবরাহ করা। লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[১.২] পািনর সংেযাগ দান [১.২.১] পািনর সংেযাগ
লনা মহানগরীর আবািসক, বািণিজক ও িশ িতােন এলাকায়
পািনর সংেযাগ দান।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] পািন সংেযাগ দােনর জ সািভ স লাইেনর
মালামাল সংহ

[১.৩.১] সংহত মালামাল পািনর সংেযাগ দােনর জ মালামাল য় করা। লনা ওয়াসার িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] পািন সংেযাগ দােনর জ সািভ স লাইন
িনম াণ

[১.৪.১] াপনত সািভ স লাইন পািনর সংেযােগ সািভ স পাইপ লাইন াপন। লনা ওয়াসার িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[২.১] পাইপ লাইেন িলক মরামত [২.১.১] মরামতত িলক সরবরাহত পািনর পাইপলাইেন িলক মরামত করা। লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[২.২] পাইপলাইেনর িত অংশ িতাপন
[২.২.১] িতাপনত িত
পাইপ

সরবরাহত পািনর িত পাইপ মরামতকােল েয়াজেন নন
পাইপ িতাপন করা।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] িমটারিবহীন াহেকর পািনর সংেযােগ িমটার
াপন

[২.৩.১] াপনত িমটার িমটারিবহীন পািনর সংেযােগ পািনর া িমটার াপন। লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] পািন সরবরহ বায় দতা িেত িডি
িমটাড  এিরয়া (িড এম এ) বাবায়ন

[২.৪.১] পািন সরবরাহ বা
পয ােবণ

উৎপািদত পািন, সরবরািহত পািন এবং বত পািন পিরবীণ
কের পািন সরবরাহ বা তদারিক করা।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] পািনর ণগত মান পরীাকরণ [২.৫.১] পািনর ননা পরীা
পািনর ণগত মান িনয়িমত পিরবীণ এর লে াবেরটরীেত
পািনর নণা পরীা করা।

লনা ওয়াসার িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] রাজ আদােয়র হার ি করা [৩.১.১] রাজ আদায় হার
রাজ আদায় ির লমাা অযায়ী রাজ আদােয় সেচ
হওয়া।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] নন রভিনউ ওয়াটার (এন আর ডিউ)
াসকরণ

[৩.২.১] াসত এন আর ডিউ
উৎপািদত পািনর িসেম লস কমােনা এবং পািন আপচয় রােধ
জ েয়াজনীয় বা হণ।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] পািনর সরবরাহ ও বহার সংা
সেচতনালক িবি চার

[৩.৩.১] চািরত িবি
সবরাহাত পািন যথাযথ ও পিরিমত বহাের জনগনেক সেচতন
করার জ েয়াজনীয় বা হণ।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] য়ােরজ িটেম া (এস  িপ),
য়ােরজ পািং শন ও য়ার পাইপ লাইন
াপন ও পরামশ ক সবা িনেয়ােগ হীত কায ম।

[৪.১.১] কায ােদশ দােন
েয়াজনীয় বা

পয়ঃিনাশন বা চার জ েকজসেহর দরপ ত,
আহবান, ায়ন ও কায ােদশ দােনর জ েয়াজনীয় কায ম
পিরচালনা।

লনা ওয়াসা িতেবদন
লনা 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
দর / সংা সড়ক ও জনপথ অিধদর িতাপনত িত পাইপ রাা কাটার জ অেমাদেন েয়াজনীয় বা হণ। পািন সরবরাহ পাইপলাইন াপন পািন সরবরাহ কায ম বাধা হেব।

দর / সংা লনা িস কেপ ােরশন িতাপনত িত পাইপ রাা কাটার জ অেমাদেন েয়াজনীয় বা হণ।
িত পাইপ মরামত কের পািন সরবরাহ চা
রাখা

পািন সরবরাহ কায ম বাধা হেব।

দর / সংা লনা িস কেপ ােরশন মরামতত িলক রাা কাটার জ অেমাদেন েয়াজনীয় বা হণ।
িত পাইপ মরামত কের পািন সরবরাহ চা
রাখা

পািন সরবরাহ কায ম বাধা হেব।

দর / সংা লনা িস কেপ ােরশন পািনর সংেযাগ রাা কাটার জ অেমাদেনর েয়াজনীয় বা হণ। পািন সরবরাহ পাইপলাইেন সংেযাগ দান পািন সরবরাহ কায ম বাধা হেব।

দর / সংা
ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর

িতাপনত িত পাইপ রাা কাটার জ অেমাদেন েয়াজনীয় বা হণ। পািন সরবরাহ পাইপলাইন াপন পািন সরবরাহ কায ম বাধা হেব।
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