
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

ঢাকা ওয়াসা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
পািন সরবরাহ
বাপনার
উয়ন;

২০

[১.১] িনরাপদ পািন
উৎপাদন

[১.১.১] দিনক গড়
উৎপািদত পািন

িমিলয়ন
িলটার

৪ ২৫৬০ ২৫৪০ ২৫৩০ ২৫২৫ ২৫২০ ২৫৬৫

[১.২] গভীর নলপ
াপন / িতাপন

[১.২.১] ািপত/িতািপত
গভীর নলপ

সংা ৪ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৫ ২০

[১.৩] LIC এলাকায়
পািন সরবরাহ

[১.৩.১] ািপত পািনর
পেয়

সংা ৪ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ১৫০

[১.৪] SCADA এর
মােম পািনর পা
অেটােমশন

[১.৪.১] অেটােমশনত
পািনর পা

সংা ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩০

[১.৫] পািনর নন
সংেযাগ

[১.৫.১] পািনর সংেযাগ
লাইন

সংা ৪ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫০০০ ১৫০০

২

পািন সরবরাহ
বাপনায়
সমতা
উীতকরণ;

২০

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

[২.১.১] ািপত/িতািপত
পািনর লাইন

িকঃ িমঃ ৪ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ৫০

[২.২] পািনর ণগত মান
পরীাকরণ

[২.২.১] পািনর ণগত মান
পরীা

সংা ৪ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ৫০০০

[২.৩]  পািনর
িমটার পিরবতন এবং
নন িমটার াপন

[২.৩.১] ািপত/িতািপত
পািনর িমটার

সংা ৪ ১৪০০০ ১৩৯০০ ১৩৮০০ ১৩৭০০ ১৩৫০০ ২০০০

[২.৪] পিরচালন য়
াসকরণ

[২.৪.১] পিরচালন েয়র
আপািতক হার

% ৪ ০.৭০ ০.৭১ ০.৭২ ০.৭৩ ০.৭৪ ০.৭

[২.৫] NRW
(System Loss)
াসকরণ

[২.৫.১] াসত NRW % ৪ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২২



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

% ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৭.৬৩

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

[৩.২.১] িনম াণাধীন
সােয়দাবাদ পািন শাধনাগার
ফজ-৩

% ৫ ০.৩০ ০.২৬ ০.২৪ ০.২২ ০.২০ .৩০

৪
নাগিরকেদর জ
পয়ঃ সবা উয়ন;

১০

[৪.১] দােশরকাি পয়ঃ
শাধনাগার ক

[৪.১.১] িনম াণাধীন
দােশরকাি পয়ঃ
শাধনাগার

% ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[৪.২] পয়ঃ লাইন িিনং
কাজ

[৪.২.১] ািপত পয়ঃ লাইন
িিনং

িকঃিমঃ ৫ ৫৬০ ৫৫৮ ৫৫৬ ৫৫০ ৫৩০ ২০০

৫

িডিজটালাইজড
আিথ ক বাপনা
ও িবিলং সবা
উয়ন;

১০

[৫.১] অেটােমশেনর
মােম িবল রণ

[৫.১.১] িরত িবল % ৩ ৯৯ ৯৮.৬ ৯৮.৪ ৯৮.২ ৯৮ ৯৯

[৫.২] বািষ ক িহসাব
িতেবদন দািখল

[৫.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
বািষ ক িহসাব

তািরখ ৩ ২২-০১-২০২২ ২৮-০১-২০২২ ০৪-০২-২০২২ ১১-০২-২০২২ ১৮-০২-২০২২ ২৮-১২-২০২১

[৫.৩] রাজ আদায় [৫.৩.১] আদায়ত অথ 
কা
টাকা

৪ ১৪০০ ১৩০০ ১২৭০ ১২৬০ ১২০০ ৪০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৮.০৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৮.৭৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.১৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪৬

*সামিয়ক (provisional) ত


