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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:

বতমােন ঢাকা ওয়াসা পািন সরবরােহ DMA (District Metered Area) চা কের Smart Water
Management এ অসর হে। ইেতামে ১৪৫ DMA এর মে ৫৮ DMA বাবায়ন হেয়েছ। ঢাকা ওয়াসা এ অতািনক
পিত চা কের সম পািনর লাইন পিরবতন কের পািন সরবরাহ বায় এক বিবক পিরবতন আনেত সম হেয়েছ। যখােন ২০১০
সােল িসেম লস (NRW) িছল ৪০%, সখােন ২০১৫-১৬ অথ  বছের তা কেম ২২% এ নেম এেসেছ। এমনিক DMA এলাকায় নন
Distribution System-এ তা ৭% এ নেম এেসেছ, যা এিশয়ার মে া াপন কেরেছ। উয়ন সহেযাগী সংািল এিশয়ার
উয়নশীল দশেলােত ঢাকা ওয়াসােক ‘রাল মেডল’ িহেসেব উপাপন করেছ। ২০১৮-১৯ সােল ঢাকা ওয়াসার দিনক পািন উৎপাদন িছল
২৪৫ কা িলটার। বতমােন ই-সবায় গাকারী পদেপ িহসােব ই-পািন/পয়ঃ সংেযাগ, ই-নিথ এবং ই-িরটেম কের িডিজটাল ঢাকা
ওয়াসায় পািরত হেয়েছ। িবিলং িসেমেক ‘অেটােমশেনর’ আওতায় আনা হেয়েছ এবং শতভাগ Real Time Online Billing
িসেম চা করা হেয়েছ যার মােম াহক ঘের বেসই তার ওয়াসা িবেলর হালনাগাদ ত জানেত পােরন এবং াহক সহেজই মাবাইল
ফান/িডট কাড /অনলাইন াংেকর মােম তা পিরেশাধ করেত পােরন।  আেয়র জনেগাীর (বিবািস) জীবনমান উয়েনর জ
ঢাকা শহেরর অিধকাংশ বিেত ইেতামে বধ পািনর সংেযাগ দয়া হেয়েছ যা SDG অজেন ণ  িমকা রাখেছ। ভিবেত
নগরবাসীর জীবনমােনর আেরা উয়েনর জ Water Master Plan ও Sewerage Master Plan ণয়ন করা হেয়েছ।
Water Master Plan অযায়ী ইেতামে ৪৫০ এমএলিড মতাস পা (যশলিদয়া) পািন শাধনাগার িনম াণ ক চা
হেয়েছ। এছাড়া তলঝরা-ভাতা এলাকায় ১৫০ এমএলিড মতাস এক ওেয়ল িফ িনম াণ ক চা হেয়েছ। বতমােন ২০১৯-২০
অথ বছের ঢাকা ওয়াসার রাজ আয় ায় ১২০০ কা টাকায় উীত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

- মাইেসট পিরবতন;
- িসা হেণ দীঘ িতা:
- িবিনেয়াগ আকরণ;
- তা িনিতকরণ;
- াথ ােষী মহল

ভিবৎ পিরকনা:

বতমােন ঢাকা ওয়াসার -উপির ও -গভ পািন উৎপাদেনর অপাত ২২:৭৮। ২০২৫ সােলর মে -উপির ও -গভ পািন উৎপাদন
৭০:৩০ করার লে ২ বড় পািন শাধনাগার িনম াণ ক যথা - গব র পািন শাধনাগার ক ও সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ক
(ফজ-৩) বাবায়ন করা হে। স সােথ জরাজীণ  ও িছ পািনর লাইন নব াসন কের সবার মান বাড়ােনা এবং িসেম লস (NRW)
কমােনার লে িডডিঊএসএনআইিপ ক হণ করা হেয়েছ। এছাড়া পয়ঃ সবা সসারেণর লে আেরা কেয়ক ক /কায ম সহ
হণ  করা  হেয়েছ।  যমন-  িবমান  পাগলা  পয়ঃ  শাধনাগার  আিনকায়ন  ও  সসারণ  ক  এবং  পাগলা  পয়ঃ  শাধনাগােরর  পয়ঃ
নটওয়াক ণব াসন ক। এছাড়া উরা, িমরর ও রােয়রবাজার এলাকায় আরও িতন পয়ঃ শাধনাগার িনম াণ ক বাবায়ন করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

দিনক ২৫৫০ িমিলয়ন িলটার পািন উৎপাদন মতা;
অেটােমশেনর মােম পািনর পা পিরচালন;
অেটােমক পিতেত পািনর িমটার িরিডং সংহ;
৪০০ িকঃ িমঃ পািনর লাইন মরামত/সংার এবং ৫৬০ িকঃ িমঃ পয়ঃ লাইন িিনং;
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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, ঢাকা 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)

এিশয়ার পাবিলক সের সেব াম পািন সরবরাহকারী িতান িহেসেব িতিত হওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
সেব াম াহক বাব সবা দানকারী িতান, -গভ পািনর উপর িনভরশীলতা কিমেয় -উপির পািনর বহার বাড়ােনা,
বাপনা ও পিরচালনায় কেপ ােরট বা ণয়ন, উমােনর তা এবং দায়বতা িনিতকরণ এবং সকল কম কাে দতা
বাড়ােনা এবং পিরচালন য় কমােনা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পািন সরবরাহ বাপনার উয়ন এবং সরবরাহ বায় পািনর নটওয়াক উীতকরণ;
২. ািতািনক সমতা উয়ন;
৩. টকসই পািন বাপনায় -উপির পািনর বহার বাড়ােনা;
৪. নাগিরকেদর জ পয়ঃ সবা উয়ন;
৫. িডিজটালাইজড আিথ ক বাপনা ও িবিলং সবা 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. ঢাকা মহানগরীর পািন সরবরাহ বা িনম াণ ও উয়ন;
২. ঢাকা মহানগরীর পািন সরবরাহ বা সসারণ, পিরচালনা ও সংরণ;
৩. ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ িনাশন বা িনম াণ ও উয়ন;
৪. ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ িনাশন বায় পয়ঃ িনাশন, পািং, শাধন এবং অপসারণ;
৫. ঢাকা মহানগরীর Low Income Community (LIC) এলাকায় পািন সরবরাহ;
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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

পিরেবশবাব, টকসই ও গণখী পািন
বাপনায় -উপির পািন সরবরােহর
কভােরজ

কভােরজ শতকরা হার ২২% ২২% ২২% ২২% ৪৪%
ানীয় সরকার িবভাগ, িবৎ িবভাগ, সওজ অিধদর,
ঢাকা উর ও দিণ িস কেপ ােরশন

ঢাকা ওয়াসার বািষ ক
িতেবদন

ঢাকা শহেরর য়ােরজ কভােরজ কভােরজ শতকরা হার ২০% ২১% ২২% ২৩% ২৪%
ানীয় সরকার িবভাগ, িবৎ িবভাগ, সওজ অিধদর,
ঢাকা উর ও দিণ িস কেপ ােরশন

ঢাকা 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



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ১৫, ২০২০ ১৩:৩৫ া: 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] পািন
সরবরাহ
বাপনার
উয়ন এবং
সরবরাহ
বায় পািনর
নটওয়াক
উীতকরণ;

৩০

[১.১] িনরাপদ পািন
উৎপাদন

[১.১.১] দিনক গড়
উৎপািদত পািন

গড়
িমিলয়ন
িলটার

৩ ২৫০০ ২৫২০ ২৫৫০ ২৫৪০ ২৫৩০ ২৫২৫ ২৫২০ ২৫৬০ ২৫৮০

[১.২] গভীর নলপ
াপন / িতাপন

[১.২.১]
ািপত/িতািপত
গভীর নলপ

সমি সংা ৩ ৮০ ৮৫ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬০ ৯০ ৯৫

[১.৩] গভীর নলেপ
ািরেনশন বা
চাকরণ

[১.৩.১]
ািরেনশনত
গভীর নলপ

সমি সংা ৩ ২০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫০ ৩০০

[১.৪] LIC এলাকায়
পািন সরবরাহ

[১.৪.১] ািপত
পািনর পেয়

সমি সংা ৩ ৯৫০ ৭৫০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৭০০ ৮০০

[১.৫] SCADA এর
মােম পািনর পা
অেটােমশন

[১.৫.১]
অেটােমশনত
পািনর পা

সমি সংা ৩ ৫০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[১.৬] DMA
নটওয়াক াপেনর
মােম পািনর লাইন
নব াসন/িনম াণ

[১.৬.১]
ািপত/িতািপত
পািনর লাইন

সমি
িকঃ
িমঃ

৩ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৩৭০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ৫০০ ৬০০

[১.৭] পািনর লাইন
মরামত

[১.৭.১] মরামতত
পািনর লাইেনর
সংা

সমি সংা ৩ ২১০০ ২১০০ ২১০০ ২০৬০ ২০৪০ ২০২০ ২০০০ ২০০০ ২০০০

[১.৮] পািনর ণগত
মান পরীাকরণ

[১.৮.১] পািনর
ণগত মান পরীা

সমি সংা ৩ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৭০০০ ১৬৬০০ ১৬৪০০ ১৬২০০ ১৬০০০ ১৮০০০ ১৯০০০

[১.৯]  পািনর
িমটার পিরবতন এবং
নন িমটার াপন

[১.৯.১]
ািপত/িতািপত
পািনর িমটার

সমি সংা ৩ ১১০০০ ১১৫০০ ১৩৫০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১২৮০০ ১৪৫০০ ১৫০০০

[১.১০] পািনর সংেযাগ
[১.১০.১] পািনর
সংেযাগ লাইন

সমি সংা ৩ ৮৫০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৯৫০০ ১০০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ১৫, ২০২০ ১৩:৩৫ া: 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

[২]
ািতািনক
সমতা
উয়ন;

১৫
[২.১] পিরচালন য়
াসকরণ

[২.১.১] পিরচালন
েয়র আপািতক
হার

গড় % ৩ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭১ ০.৭২ ০.৭৩ ০.৭৪ ০.৬৯ ০.৬৮

[২.২] NRW
(System Loss)
াসকরণ

[২.২.১] াসত
NRW

গড় % ৩ ২২ ২২ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২১ ২০

[২.৩] ক বাবায়ন
কিমর (PIC) সভার
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
কিমর সভা

সমি সংা ২ ১০ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৪

[২.৪] ক বাবায়ন
কিমর (PIC) সভার
িসা বাবায়ন

[২.৪.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] ঢাকা ওয়াসার
িবমান সাংগঠিনক
কাঠােমা গেপােযািগ
করেণর লে উহার
পিরবতন, পিরবধ ন ও
পিরমাজন (নন বতন
কাঠােমা সহ) -এর
ণীত াবনা দািখল

[২.৫.১] িবমান
সাংগঠিনক কাঠােমা
পিরবতন/ পিরবধ ন/
পিরমাজন-এর ণীত
াব দািখল

তািরখ তািরখ ২ ২২.০১.২১ ২৩.০১.২১ ২৬.০১.২১ ২৭.০১.২১ ৩০.০১.২১

[২.৬] ঢাকা ওয়াসার
সাংগঠিনক কাঠােমােত
শাসন/েকৗশল/
িহসাব িবভাগ/ রাজ
িবভােগ িবিভ পেদ
কম কতা িনেয়াগ

[২.৬.১] কম কতা
িনেয়াগ

সমি সংা ৩ ১২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ১৫, ২০২০ ১৩:৩৫ া: 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] টকসই
পািন
বাপনায় -
উপির পািনর
বহার
বাড়ােনা;

১০

[৩.১] গব র পািন
শাধনাগার িনম াণ
কাজ

[৩.১.১] িনম াণাধীন
গব র পািন
শাধনাগার

মিত % ৫ ১০ ১০ ২০ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৩০ ৩০

[৩.২] সােয়দাবাদ পািন
শাধনাগার ফজ-৩
িনম াণ কাজ

[৩.২.১] িনম াণাধীন
সােয়দাবাদ পািন
শাধনাগার ফজ-৩

মিত % ৫ ০.৫ ০.২০ ০.৩০ ০.২৬ ০.২৪ ০.২২ ০.২০ ১০ ১৫

[৪]
নাগিরকেদর
জ পয়ঃ সবা
উয়ন;

১০

[৪.১] দােশরকাি
পয়ঃ শাধনাগার ক

[৪.১.১] িনম াণাধীন
দােশরকাি পয়ঃ
শাধনাগার

মিত % ৫ ৫ ২৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২০ ১০

[৪.২] পয়ঃ লাইন
িিনং কাজ

[৪.২.১] ািপত পয়ঃ
লাইন িিনং

সমি িকঃিমঃ ৫ ৫৫০ ৫৬০ ৫৬০ ৫৫৮ ৫৫৬ ৫৫০ ৫৩০ ৬০০ ৬৫০

[৫]
িডিজটালাইজড
আিথ ক
বাপনা ও
িবিলং সবা
উয়ন;

১০

[৫.১] Smart
Metering এর
মােম িবিলং সবা
দান

[৫.১.১] Smart
Meter পিত
বাবায়ন

সমি % ২ ০.৬ ০.২ ০.২ ০.১৫ ০.১০ ০.০৫ ০.০২ ১ ২

[৫.২] অেটােমশেনর
মােম িবল রণ

[৫.২.১] িরত িবল গড় % ২ ৯৯ ৯৯ ৯৯ ৯৮.৬ ৯৮.৪ ৯৮.২ ৯৮ ১০০ ১০০

[৫.৩] বািষ ক িহসাব
িতেবদন দািখল

[৫.৩.১] িনধ ািরত
তািরেখ বািষ ক
িহসাব

তািরখ তািরখ ৩ ২৭.০১.২০ ২২.০১.২০ ২১.০১.২১ ২৮.০১.২১ ০৪.০২.২১ ১১.০২.২১ ১৮.০২.২১ ২০.০১.২২ ১৮.০১.২৩

[৫.৪] রাজ আদায়
[৫.৪.১] আদায়ত
অথ 

সমি
কা
টাকা

৩ ১১০০ ১১৫০ ১২০০ ১১৮০ ১১৭০ ১১৬০ ১১৫০ ১২৫০ ১৩০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ১৫, ২০২০ ১৩:৩৫ া: 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

[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: মলবার, সের ১৫, ২০২০ ১৩:৩৫ া: 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

[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
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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%

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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

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

২ িক: িম: িকেলািমটার

৩ িম: িমটার

৪ NRW Non Revenue Water

৫ LIC Low Income Community

৬ DMA District Metered Area

৭ SCADA Supervisory control and data acquisition

৮ SDG Sustainable Development Goals

৯ PIC Project Implementation Committee
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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] দিনক গড় উৎপািদত পািন
ািপত ও ািপত গভীর নলপ ও পািন
শাধনাগার িনম ােণর মােম পািনর উৎপাদন

ঢাকা ওয়াসা
গভীর নলপ ও পািন শাধনাগার
হেত উৎপািদত পািনর সংহীত ত

পিরচালক(টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[১.২] গভীর নলপ াপন / িতাপন
[১.২.১] ািপত/িতািপত গভীর
নলপ

ঢাকা শহেরর িবিভ ােন গভীর নলপ াপেনর
মােম পািনর উৎপাদন ির বা

ঢাকা ওয়াসা
ক দর হেত ািপত গভীর
নলেপর সংহীত ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[১.৩] গভীর নলেপ ািরেনশন
বা চাকরণ

[১.৩.১] ািরেনশনত গভীর
নলপ

ঢাকা শহেরর িবিভ গভীর নলেপ ািরেনশন
বা চাকরণ

ঢাকা ওয়াসা ক দর হেত সংহীত ত
পিরচালক(টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[১.৪] LIC এলাকায় পািন সরবরাহ [১.৪.১] ািপত পািনর পেয়

Community Program &
Consumer Relation (CPCR)
িবভােগর মােম বিবাসীেদর পািন সরবরাহ
কাজ

ঢাকা ওয়াসা

Community Program
& Consumer Relation
(CPCR) িবভাগ হেত সংহীত
ত

CPCR িবভাগ, ঢাকা ওয়াসা

[১.৫] SCADA এর মােম পািনর
পা অেটােমশন

[১.৫.১] অেটােমশনত পািনর
পা

অেটােমশেনর মােম পািনর পা পিরচালনা ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

পিরচালক(টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[১.৬] DMA নটওয়াক াপেনর
মােম পািনর লাইন নব াসন/িনম াণ

[১.৬.১] ািপত/িতািপত পািনর
লাইন

নটওয়াক ইমভেম েজ এর মােম পািনর
লাইন িনম াণ কাজ

ঢাকা ওয়াসা
সংি ক দর হেত সংহীত
ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[১.৭] পািনর লাইন মরামত
[১.৭.১] মরামতত পািনর
লাইেনর সংা

মড জান এর মােম পািনর লাইন মরামত
কাজ

ঢাকা ওয়াসা মডস জান হেত সংহীত ত
ত:. (মডস সােকল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[১.৮] পািনর ণগত মান পরীাকরণ [১.৮.১] পািনর ণগত মান পরীা
ঢাকা ওয়াসার িবিভ াবেরটরীর মােম পািনর
ণগত মান পরীাকরণ কাজ

ঢাকা ওয়াসা
ঢাকা ওয়াসার িবিভ াবেরটরী হেত
সংহীত ত

মান িনয়ণ িবভাগ, ঢাকা ওয়াসা

[১.৯]  পািনর িমটার পিরবতন
এবং নন িমটার াপন

[১.৯.১] ািপত/িতািপত পািনর
িমটার

ঢাকা ওয়াসার মড জান/রাজ িবভাগ/িমটার
িবভােগর মােম পািনর িমটার াপন ও পিরবতন
কাজ

ঢাকা ওয়াসা
মড জান /রাজ িবভাগ/িমটার
িবভাগ হেত সংহীত ত

ধান েকৗশলীর দর, ঢাকা ওয়াসা

[১.১০] পািনর সংেযাগ [১.১০.১] পািনর সংেযাগ লাইন
মড জান-এর মােম নন পািনর সংেযাগ
কাজ

ঢাকা ওয়াসা মড জান হেত সংহীত ত ধান েকৗশলীর দর, ঢাকা ওয়াসা

[২.১] পিরচালন য় াসকরণ
[২.১.১] পিরচালন েয়র
আপািতক হার

ঢাকা ওয়াসার পিরচালন েয়র আপািতক হার
াসকরণ

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

পিরচালক(টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[২.২] NRW (System Loss)
াসকরণ

[২.২.১] াসত NRW ঢাকা ওয়াসার াসত NRW ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

পিরচালক (টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[২.৩] ক বাবায়ন কিমর
(PIC) সভার আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত কিমর সভা
িবিভ কের বাবায়ন কিম (PIC) কক
সভার আেয়াজন

ঢাকা ওয়াসা
সংি ক দর হেত সংহীত
ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[২.৪] ক বাবায়ন কিমর
(PIC) সভার িসা বাবায়ন

[২.৪.১] বাবািয়ত িসা
িবিভ কের বাবায়ন কিম (PIC) কক
আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন

ঢাকা ওয়াসা
সংি ক দর হেত সংহীত
ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[২.৫] ঢাকা ওয়াসার িবমান
সাংগঠিনক কাঠােমা গেপােযািগ
করেণর লে উহার পিরবতন,
পিরবধ ন ও পিরমাজন (নন বতন
কাঠােমা সহ) -এর ণীত াবনা
দািখল

[২.৫.১] িবমান সাংগঠিনক
কাঠােমা পিরবতন/ পিরবধ ন/
পিরমাজন-এর ণীত াব দািখল

ঢাকা ওয়াসার িবমান সাংগঠিনক কাঠােমা
গেপােযািগ করেণর লে উহার পিরবতন,
পিরবধ ন ও পিরমাজন (নন বতন কাঠােমা
ণয়ন সহ)

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

উপ-বাপনা পিরচালক (শাসন) এর
দর, ঢাকা ওয়াসা

[২.৬] ঢাকা ওয়াসার সাংগঠিনক
কাঠােমােত শাসন/েকৗশল/ িহসাব
িবভাগ/ রাজ িবভােগ িবিভ পেদ
কম কতা িনেয়াগ

[২.৬.১] কম কতা িনেয়াগ
ঢাকা ওয়াসার সাংগঠিনক কাঠােমােত
শাসন/েকৗশল/ িহসাব িবভাগ/ রাজ িবভােগ
িবিভ পেদ কম কতা িনেয়াগ

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

উপ-বাপনা পিরচালক (শাসন) এর
দর, ঢাকা ওয়াসা

[৩.১] গব র পািন শাধনাগার িনম াণ
কাজ

[৩.১.১] িনম াণাধীন গব র পািন
শাধনাগার

গব র পািন শাধনাগার িনম ােণর মােম পািনর
উৎপাদন ির বা

ঢাকা ওয়াসা
সংি ক দর হেত সংহীত
ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৩.২] সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার
ফজ-৩ িনম াণ কাজ

[৩.২.১] িনম াণাধীন সােয়দাবাদ
পািন শাধনাগার ফজ-৩

সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ফজ-৩ িনম ােণর
মােম পািনর উৎপাদন ির বা

ঢাকা ওয়াসা
সংি ক দর হেত সংহীত
ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৪.১] দােশরকাি পয়ঃ শাধনাগার
ক

[৪.১.১] িনম াণাধীন দােশরকাি
পয়ঃ শাধনাগার

দােশরকাি েয়জ িটেম া ক-এর
মােম য়ােরজ িটেম মতা ির বা

ঢাকা ওয়াসা
সংি ক দর হেত সংহীত
ত

পিরচালক (উয়ন) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৪.২] পয়ঃ লাইন িিনং কাজ [৪.২.১] ািপত পয়ঃ লাইন িিনং
ঢাকা ওয়াসার মড জান-এর মােম পয়ঃ লাইন
িিনং কাজ

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

পিরচালক(টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৫.১] Smart Metering এর
মােম িবিলং সবা দান

[৫.১.১] Smart Meter
পিত বাবায়ন

Smart Meter পিতেত পািনর িমটার
িরিডং সংহ কাজ

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

পিরচালক(টকিনকাল) এর দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৫.২] অেটােমশেনর মােম িবল
রণ

[৫.২.১] িরত িবল
ঢাকা ওয়াসার রাজ িবভাগ কক অেটােমশেনর
মােম িরত িবল

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

ধান রাজ কম কতার দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৫.৩] বািষ ক িহসাব িতেবদন দািখল
[৫.৩.১] িনধ ািরত তািরেখ বািষ ক
িহসাব

ঢাকা ওয়াসার িহসাব িবভােগর মােম বািষ ক
িহসাব িতেবদন দািখল

ঢাকা ওয়াসা িহসাব িবভাগ হেত সংহীত ত
ধান িহসাবরণ কম কতার দর, ঢাকা
ওয়াসা

[৫.৪] রাজ আদায় [৫.৪.১] আদায়ত অথ 
ঢাকা ওয়াসার রাজ িবভােগর মােম রাজ
আদায়

ঢাকা ওয়াসা
বাবায়নকারী িবভাগ হেত সংহীত
ত

ধান রাজ কম কতার দর, ঢাকা
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 কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

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

দর / সংা ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড িনম াণাধীন দােশরকাি পয়ঃ শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড িনম াণাধীন সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ফজ-৩ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড িনম াণাধীন গব র পািন শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড ািপত/িতািপত গভীর নলপ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড দিনক গড় উৎপািদত পািন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা ইেলিক সাাই কাািন িলিমেটড ািপত/িতািপত গভীর নলপ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা ইেলিক সাাই কাািন িলিমেটড দিনক গড় উৎপািদত পািন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা উর িস কেপ ােরশন িনম াণাধীন দােশরকাি পয়ঃ শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা উর িস কেপ ােরশন িনম াণাধীন সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ফজ-৩ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা উর িস কেপ ােরশন িনম াণাধীন গব র পািন শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা উর িস কেপ ােরশন পািনর সংেযাগ লাইন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা উর িস কেপ ােরশন ািপত/িতািপত পািনর লাইন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িনম াণাধীন দােশরকাি পয়ঃ শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িনম াণাধীন সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ফজ-৩ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িনম াণাধীন গব র পািন শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন পািনর সংেযাগ লাইন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন ািপত/িতািপত পািনর লাইন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা সড়ক ও জনপথ অিধদর িনম াণাধীন দােশরকাি পয়ঃ শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা সড়ক ও জনপথ অিধদর িনম াণাধীন সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ফজ-৩ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

দর / সংা সড়ক ও জনপথ অিধদর িনম াণাধীন গব র পািন শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

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

িনম াণাধীন দােশরকাি পয়ঃ শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

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

িনম াণাধীন সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার ফজ-৩ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

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

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

িনম াণাধীন গব র পািন শাধনাগার নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

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

ািপত/িতািপত পািনর লাইন নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব

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

ািপত/িতািপত গভীর নলপ নীিতগত অেমাদন ক বাবায়েনর ােথ  উয়ন ক বাবায়ন বাধা হেব
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