
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১২, ২০২১

ঢাকা ওয়াসা

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১২, ২০২১

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 এবং
সরবরাহ বায়
পািনর নটওয়াক
উীতকরণ;

৩০

[১.১] িনরাপদ পািন উৎপাদন
[১.১.১] দিনক গড়
উৎপািদত পািন

িমিলয়ন
িলটার

৩ ২৫৫০ ২৫৪০ ২৫৩০ ২৫২৫ ২৫২০ ২৬৯৭

[১.২] গভীর নলপ াপন /
িতাপন

[১.২.১]
ািপত/িতািপত গভীর
নলপ

সংা ৩ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬০ ১০

[১.৩] গভীর নলেপ
ািরেনশন বা চাকরণ

[১.৩.১] ািরেনশনত
গভীর নলপ

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০

[১.৪] LIC এলাকায় পািন
সরবরাহ

[১.৪.১] ািপত পািনর
পেয়

সংা ৩ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৯৯৬

[১.৫] SCADA এর
মােম পািনর পা
অেটােমশন

[১.৫.১] অেটােমশনত
পািনর পা

সংা ৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৯

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

[১.৬.১]
ািপত/িতািপত পািনর
লাইন

িকঃ িমঃ ৩ ৪০০ ৩৭০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ৭৫

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

সংা ৩ ২১০০ ২০৬০ ২০৪০ ২০২০ ২০০০ ৯৮৯

[১.৮] পািনর ণগত মান
পরীাকরণ

[১.৮.১] পািনর ণগত মান
পরীা

সংা ৩ ১৭০০০ ১৬৬০০ ১৬৪০০ ১৬২০০ ১৬০০০ ৬৯০৫

[১.৯]  পািনর িমটার
পিরবতন এবং নন িমটার
াপন

[১.৯.১]
ািপত/িতািপত পািনর
িমটার

সংা ৩ ১৩৫০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১২৮০০ ৪৫০০

[১.১০] পািনর সংেযাগ
[১.১০.১] পািনর সংেযাগ
লাইন

সংা ৩ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ৭০০০ ২০৬৬

২
ািতািনক
সমতা উয়ন;

১৫

[২.১] পিরচালন য়
াসকরণ

[২.১.১] পিরচালন েয়র
আপািতক হার

% ৩ ০.৭০ ০.৭১ ০.৭২ ০.৭৩ ০.৭৪ ০.৬২

[২.২] NRW
(System Loss)
াসকরণ

[২.২.১] াসত NRW % ৩ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২২

[২.৩] ক বাবায়ন
কিমর (PIC) সভার
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
কিমর সভা

সংা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৬

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

[২.৪.১] বাবািয়ত িসা % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[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 ২ ২২-০১-২০২১ ২৩-০১-২০২১ ২৬-০১-২০২১ ২৭-০১-২০২১ ৩০-০১-২০২১ ২২-০১-২০২১

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

[২.৬.১] কম কতা িনেয়াগ সংা ৩ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ২



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১২, ২০২১

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 ২০ ১৫ ১২ ১১ ১০ ১৩

[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 ০.১০

৪
নাগিরকেদর জ
পয়ঃ সবা
উয়ন;

১০

[৪.১] দােশরকাি পয়ঃ
শাধনাগার ক

[৪.১.১] িনম াণাধীন
দােশরকাি পয়ঃ
শাধনাগার

% ৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৮.৫

[৪.২] পয়ঃ লাইন িিনং
কাজ

[৪.২.১] ািপত পয়ঃ লাইন
িিনং

িকঃিমঃ ৫ ৫৬০ ৫৫৮ ৫৫৬ ৫৫০ ৫৩০ ২০৭.৫৯

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

% ২ ০.২ ০.১৫ ০.১০ ০.০৫ ০.০২ ০.১

[৫.২] অেটােমশেনর মােম
িবল রণ

[৫.২.১] িরত িবল % ২ ৯৯ ৯৮.৬ ৯৮.৪ ৯৮.২ ৯৮ ৯৯.৮৪

[৫.৩] বািষ ক িহসাব
িতেবদন দািখল

[৫.৩.১] িনধ ািরত তািরেখ
বািষ ক িহসাব

তািরখ ৩ ২১-০১-২০২১ ২৮-০১-২০২১ ০৪-০২-২০২১ ১১-০২-২০২১ ১৮-০২-২০২১ ১১-০১-২০২১

[৫.৪] রাজ আদায় [৫.৪.১] আদায়ত অথ 
কা
টাকা

৩ ১২০০ ১১৮০ ১১৭০ ১১৬০ ১১৫০ ৪১৭



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১২, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১২, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

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

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৮

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ২

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১২, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৪০.১২

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


