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উপক্রমসিকা (Preamble) 

 

 

 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র স্থানীয় সরকার রবভাদগর রনয়ন্ত্রণািীন খুলনা পারন 

সরবরাহ ও পয়ঃরনষ্কাশন কর্তিপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) এর দক্ষতা বৃসি, স্বচ্ছতা ও জবাবসদসি জজারদার করা, 

সুশািি িংিতকরি এবং িম্পয়দর র্থার্থ ব্যবিার সিসিতকরয়ির মাধ্যয়ম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়য়ির লয়ক্ষে- 

 

ব্যবস্থাপনা পররচালক, খুলিা ওয়ািা 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র োরয়দে 

রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহদসদব সিসিয়র সরচব স্থানীয় সরকার রবভাগ-এর মদে ২০১৮ সাদলর 

জুি মাদসর ১১ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি  স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  

পৃষ্ঠা: ৩ 



 

খুলনা ওয়াসার কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Khulna WASA) 

িাম্প্রসতক অজযি, চোয়লঞ্জ এবং ভসবষ্যৎ পসরকল্পিা: 

িাম্প্রসতক বছরিমূয়ির (৩ বছর ) প্রধাি অজযিিমূি: 
 

খুলনা পারন সরবরাহ ও পয়ঃরনষ্কাশন কর্তিপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) এর মূল লক্ষয হদে আওতাভুি এলাকায় আবারসক, বারণরজযক ও রশল্প 

প্ররতষ্ঠাদন রনরাপে সুদপয় পারন সরবরাদহর উদেদশ্য ও পররদবশবান্ধব পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার জয প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা রনম িাণ, 

উন্নয়ন, পররচালন ও রক্ষণাদবক্ষণ। ২০১৪ সাদল দেরনক গয়ে পাসির উৎপাদি ১০.৬০ সকাটি রলটার  হদত বৃরদ্ধ সপদয় জুন ২০১৮ পর্ িন্ত 

পারন সরবরাদহর পররমান ১১.৯৫ সকাটি রলটার- এ উন্নীত হদয়দে এবং উক্ত িময়য় পারন সরবরাহ রবতরণ লাইন ২৫৩ রক:রম: সেদক 

বৃরদ্ধ সপদয় ২০১৮ সাদল পারন সরবরাহ রবতরণ লাইন ২৯০.৫০ রক.রম. হদয়দে, বৃরদ্ধর পররমাি ১৪.৮২%। ২০১৫ সাদল উৎপােক 

নলকূপ সাংখ্যা রেদলা ৭৭টি র্া ২০১৮ সাদল বৃরদ্ধ সপদয়জছ ৮৮টি হদয়দে। ২০১৫ সাদল ১৪৬৭৯টি পারনর সাংদর্াগ রেদলা ২০১৮ সাদলর 

জুন পর্ িন্ত বৃরদ্ধ সপদয় ১৯৫৫০টি হদয়দে, বৃরদ্ধর পররমাি ৩৩.১৯%। ২০১৫ সাদল গয়ে মাসিক রাজস্ব আোদয়র হার রেদলা ৯২% 

বতিমাদন বৃরদ্ধ সপদয় ৯৫% এ উন্নীত হদয়দে। পারনর অপচয় সরািকদল্প ও পারনর ব্যবহার অনুর্ায়ী রবল রনি িারদণর লদক্ষয পূদব ির 

মারসক ফ্ল্যাট সরইট (ব্যাস পদ্ধরত) এর পররবদতি রমটাররাং ব্যবস্থা চালুর লদক্ষয জুন ২০১৮ পর্ িন্ত ৫৮% পারনর সাংদর্াদগ সফ্ল্া রমটার 

স্থাপন করা হদয়দে। ২০১৫ সাদল নন-সররভরনউ ওয়াটার ৩৭% র্া হ্রাস সপদয় ২০১৮ সাদল ২৪% হদয়দে। খুলনা ওয়াসায় 

করম্পউটারাইজড রবরলাং সফটওয়যার, একাউরটাং সফটওয়যার, ইনদভনটরর সফটওয়যার চালু করা হদয়দে। খুলনা ওয়াসার গ্রািয়কর 

অসভয়র্াগ/িমস্যা তাৎক্ষসিকভায়ব অবসিত িওয়ার জন্য কল সসটার চালু হদয়দে। এোড়াও গ্রাহক সর্দকাদনা সময় খুলনা ওয়াসার 

ওদয়বসাইদট লগইন কদর তার সসবা সাংক্রান্ত সমস্যা রলরপবদ্ধ করদত পারদব এবাং োরেলকৃত অরভদর্াদগর সব িদশষ পরররস্থরত সম্পদকি 

জানদত পারদবন এবাং  গ্রাহক সসবা সম্পরকিত র্াবতীয় ত্য  সহ ো্তরররক সািারণ ত্য  ও সবসভন্ন ফরম ওদয়বসাইদট আপদলাড করা 

হদয়দে। ই-রজরপ সপাট িাদলর আওতায় খুলনা ওয়াসার র্াবতীয় সটন্ডার কার্ িক্রম ইদলক্ট্ররনক পদ্ধরতদত করা হদে।  খুলনা ওয়াসার 

গ্রাহকগণ সমাবাইল সফান সেদক রজ-সপ বা রশওর কযাশ অযাপ এর মােদম খুলনা ওয়াসার পারনর রবল পররদশাি করদত পাদরন।  

 িমস্যা এবং চোয়লঞ্জিমূি: 

জলবায়ু পররবতিনজরনত কারদণ খুলনা অঞ্চদল ভূ-গভিস্থ ও ভূ-উপররস্থ পারনদত লবণািতা রেন রেন বৃরদ্ধ হওয়ায় ও পাসির স্তর সিয়চ 

জিয়ম র্াওয়ায় পররদপ্ররক্ষদত সুদপয় রনরাপে পারন সরবরাহ রনরিতকরণ। খুলনা ওয়াসা নতুন প্ররতষ্ঠান রহদসদব অরভজ্ঞতা সম্পন্ন েক্ষ 

কাররগরী জনবদলর অভাব। গ্রাহদকর চারহো অনুর্ায়ী সুদপয় পারন সরবরাদহর কাভাদরজ ১০০% এ উন্নীত করা এবাং সকল পর্ িাদয় 

ত্য  প্রযুরির সদব িাত্তম ব্যবহার কদর দক্ষতা, স্বেতা, জবাবরেরহতা এবং সুশািি প্ররতষ্ঠার মােদম গ্রাহদকর সজতারি অজিন। 

 ভসবষ্যৎ পসরকল্পিা: 

বতিমাদন খুলনা নগরীদত পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা চালু নাই। পররদবশ বান্ধব পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার অবকাঠাদমা রনম িাদণর লদক্ষয 

রফরজরবরলটি স্টারড ও মাস্টার প্লান সম্পন্ন করা হদয়দে। পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা চালুর লদক্ষয ভূরম অরিগ্রহণ প্রকল্প একদনক কর্তিক 

অনুদমারেত হদয়দে। পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার মূল কার্ িক্রম গ্রহদণর লদক্ষয ২০১৮-১৯ অে ি বেদর প্রকল্প প্রণয়ন কদর  প্রেম পর্ িদয়র 

(২০১৮-২০২৩ সাল) পয়ঃরনষ্কাশন কার্ িক্রম গ্রহণ করা হদব। সুয়পয় পারন সরবরাদহ ২০২৩ সাদলর মদে ভূ-উপররস্থ ও ভূ-গভিস্থ পারন 

সরবরাদহর অনুপাত ৯০:১০ এ উন্নীত করার জয খুলনা পারন সরবরাহ প্রকল্প সফজ-২ প্রকল্প গ্রহদণর কার্ িক্রম শুরু করা হজচ্ছ।  

 ২০১৮-১৯ অথ যবছয়রর িম্ভাব্য প্রধাি অজযিিমূি: 

 ৪২৪০টি সহারডাং এ পারনর সাংদর্াগ প্রোন। 

 ৭০ রক:রম: পাইপ লাইন স্থাপন। 

 রনরাপে পারন উৎপােন ও সরবরাহ  ১৫৮ এম এল রড-সত উন্নীত করা। 

 সারদফস ওয়াটার রিটদমট প্লাট রনম িাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা। 

 ৯৮টি পারনর গুণগত মান পরীক্ষা করা।  

 ৮টি গভীর উৎপােক নলকূপ স্থাপন। 

 পাইপ লাইদন ৮০টি রলক সমরামত। 

 রমটাররবহীন ৯০% গ্রাহদকর পারনর সাংদর্াদগ রমটার স্থাপন। 

 রডমান্ড রবদলর ৯৬% রাজস্ব আোয় । 

 

পৃষ্ঠা: ৪ 



 

 

 

 

 

সসকশন ১: 

খুলনা ওয়াসার রূপকল্প, অরভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প: 
 

রনরাপে পারন সরবরাহ ও উন্নত পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার মােদম গ্রাহক সসবার সদন্তারি অজিন। 

 

১.২ অরভলক্ষয: 
 

আধুরনক পররকল্পনা, েক্ষ পররচালনা, রক্ষণাদবক্ষণ, মানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

কদর রনরাপে পারন সরবরাহ এবাং পররদবশ বান্ধব পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার মােদম সদব িাত্তম সসবা প্রোন।     

 

১.৩ খুলনা ওয়াসার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

১. রনরাপে সুয়পয় পারন সরবরাদহর লজক্ষে পাইপলাইন স্থাপন ও প্ররতস্থাপন। 

২. রনরাপে পারন উৎপােন ও ভূ-উপররস্থ পারনর ব্যবহার বৃরদ্ধ। 

৩. পাইপলাইন সমরামত ও রমটাররাং ব্যবস্থা চালুকরণ। 

৪. প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা উন্নীতকরণ।  

 

     ১.৪ কার্ িাবরল: 
 

1. আবারসক, বাসিসজেক ও রশল্প প্ররতষ্ঠাদন রনরাপে সুদপয় পারন সরবরাদহর উদেদশ্য পারন উৎপােন, 

সাংরক্ষণ ও সরবরাহ এবাং পয়ঃরনস্কাশন ব্যবস্থার জয প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা রনম িাণ, উন্নয়ন, 

পররচালনা ও রক্ষণাদবক্ষণ।  

2.  েীর্ িদময়ােী পারন সরবরাহ ও পয়ঃরনস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়দনর জয সঠিক ও  বাস্তবসম্মত পররকল্পনা 

গ্রহণ। 

3.  নন সররভরনউ ওয়াটার (NRW) যুরিসাংগত মাত্রায় করমদয় রাজস্ব আোয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রাজস্ব 

আয় বৃরদ্ধ ।  

4. প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ কদর মানসম্পন্ন গ্রাহক সসবা রনরিতকরণ।  

পৃষ্ঠা: ৫ 



 

 

 

 

 

জিকশি ২   

 

খুলিা ওয়ািার সবসভন্ন কার্ যক্রয়মর চূোত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূোত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম যিম্পাদি সূচকিমূি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত* লক্ষেমাত্রা  

২০১৮-১৯ 

প্রয়ক্ষপণ (Projection)   সিধ যাসরত  লক্ষযমাত্রা অজযয়ির জক্ষয়ত্র 

জর্ৌথভায়ব দাসয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিালয়/সবভাগ/ িংস্িািমূয়ির িাম 

উপাত্তসূত্র 

[source of 

data] 

২০১৬-১৭      ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পাসি উৎপাদি ও 

িরবরাি 
উৎপাসদত পাসি 

দেরনক 

রমরলয়ন 

রলটার 

১১৯.৫০ ১২২.৫০ ১৫৮ ১৬৭.০০ ১৭২.০০ স্থািীয় িরকার সবভাগ 

খুলনা ওয়াসার 

বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
পৃষ্ঠা: ৬ 



 

 

 

 

সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যসভসত্তক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর 

মান 

  (Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 
লক্ষমাত্রা/সিি যায়ক ২০১৮-১৯ 

Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০  

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনমণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

খুলনা ওয়াসার সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। রনরাপে পারন 

সরবরাদহর লয়ক্ষে 

পাইপ লাইন স্থাপন 

ও প্ররতস্থাপন 

২৬ 

[১.১] পারনর সাংদর্াগ প্রোন [১.১.১] পারনর সাংদর্াগ সাংখ্যা ৮ ৯৫০ ১০০৫ ৪২৪০ ৩৮০০ ৩৪০০ ২৯৭০ ২৫৫০ ৩২৫০ ১৩০০ 

[১.২] পাইপ লাইন স্থাপন ও 

প্ররতস্থাপন 

[১.২.১] স্থারপত ও 

প্ররতস্থারপত পাইপ লাইন 
রক:রম: ৭ ৫০ ৭০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৩০ ২০ 

[১.৩] পাইপ লাইদনর মালামাল 

সাংগ্রহ 

[১.৩.১] সাংগ্রহকৃত 

পাইদপর মালামাল 
রক:রম: ৬ ৫০ ৭০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৩০ ২০ 

[১.৪] পারন সাংদর্াগ প্রোদনর জয 

সারভ িস লাইন রনম িাণ 

[১.৪.১] স্থাপনকৃত 

সারভ িস লাইন 
রক:রম: ৫ ৫.৩০ ৫.৮০ ১২.২০ ১০ ৮ ৬ ৫ ৭.২০ ৭.৫০ 

২। রনরাপে পারন 

উৎপােন ও ভূ-

উপররস্থ পারনর 

ব্যবহার বৃরদ্ধ 

২৪ 

 

[২.১] খুলনা শহদর রনরাপে পারন 

উৎপােন ও সরবরাহ 
[২.১.১] উৎপারেত পারন 

দেরনক 

রমরলয়ন 

রলটার 

৮ ১১৯.৫০ ১২২.৫০ ১৫৮ ১৪২ ১৩২ ১২২.৫০ ১২১ ১৬৭ ১৭২ 

[২.২] গভীর উৎপােক নলকূপ 

স্থাপন 
[২.২.১] স্থারপত নলকূপ সাংখ্যা ৬ ৩ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ০ ০ 

[২.৩] সারদফস ওয়াটার রিটদমট 

প্লাট রনম িান 

[২.৩.১] পারন 

সশািনাগার 
% ৬ ৪০ ৪০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ০ ০ 

[২.৪] পারনর গুণগত মান 

পরীক্ষকরণ 

[২.৪.১] পারনর নমুণা 

পরীক্ষা 
সাংখ্যা ৪ - ৮৪ ৯৮ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৯৬ ১০০ 

৩। পাইপ লাইন 

সমরামত ও রমটাররাং 

ব্যবস্থা  চালুকরণ 

১৮ 

[৩.১] পাইপলাইদন রলক সমরামত 
[৩.১.১] সমরামতকৃত 

রলক 
সাংখ্যা ৬ ৯৫ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৫ ৭৫ ৭০ 

[৩.২] পাইপলাইদনর ক্ষরতগ্রস্ত  

অাংশ প্ররতস্থাপন 

[৩.২.১] প্ররতস্থাপনকৃত 

ক্ষরতগ্রস্ত পাইপ 
রম: ৬ ৮২ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৫ ৮০ ৭০ 

[৩.৩] রমটাররবহীন গ্রাহদকর 

পারনর সাংদর্াদগ রমটার স্থাপন 

[৩.৩.১] স্থাপনকৃত  

রমটার 
% ৬ ৫৫ ৭০ ৯০ ৮৭ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০ 

৪। প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা উন্নীতকরণ 
৭ 

[৪.১] রাজস্ব আোদয়র হার বৃরদ্ধ 

করা 

 

[৪.১.১] রাজস্ব আোদয়র 

হার 
% ৭ ৯৫ ৯৬ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৯৬ ৯৭ 

পৃষ্ঠা: ৭ 



 

 

খুলনা ওয়াসার আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

 

 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ  

৩ 

মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদে ২০১৮-১৯ অে িবেদরর বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদট আপদলাড   
বারষ িক কমসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত  তাররে  ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮  
২৪ জুন, ২০১৮ - - 

২০১৮-১৯ অে িবেদরর বারষ িক কম িসম্পােন চুরির অি ি-বারষ িক 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন সাংরিি মন্ত্রণালয়/রবভাদগ োরেল।    
মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত  তাররে  ০.৫ 

১৭ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

২০ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াসর, 

২০১৯  

২২ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

২৩ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৮-১৯ অে িবেদরর বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরির অি ি-বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

পর্ িাদলাচনাদন্ত ফলাবতিক (feedback) মন্ত্রণালয়/রবভাদগ।  

ফলাবতিক(feedback) প্রেত্ত তাররে ১ 
২৪ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

৪ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯  

২২ জানুয়ারী 

২০১৯ 
- 

সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরতসহ অযায রবষদয় 

কমকতিা/কম িচারীদের জয প্ররশক্ষণ আদয়াজন।  
আদয়ারজত প্ররশক্ষজির সময়  জনর্টা  

১ 
৬০ - - - ৫০ 

কার্পদ্ধরত, 

কম িপররদবশ ও সসবার 

মাদনান্নয়ন  

১০ 

খুলিা ওয়ািায় ই- ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন  

ফ্রট সডদস্কর মােদম গৃহীত ডাক ই-

ফাইরলাংরসদস্টদম আপদলাডকৃত  
% 

১ 
৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৩০ 

ই- ফাইদল নরে রনষ্পরত্তকৃত  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ২০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত  % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

খুলিা ওয়ািা কর্তিক অনলাইন সসবা চালু করা ন্যযনতম একটি নতুন ই-সারভ িস চালুকৃত তাররে 
১ ১০ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়াসর, 

২০১৯  

২৮ জানুয়াসর, 

২০১৯  

৩১ মাচ 

২০১৯ 

৩০ এসপ্রল, 

২০১৯ 

খুলিা ওয়ািা ও অিীনস্ত কার্ িালয়সমূদহর উ্াবনী উজযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন। 

উ্াবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP)  সমূদহর হালনাগাদকৃত 

ডাটাদবজ ওদয়বসাইদট প্রকারশত  

তাররে 

১ 
০৩ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯  

১১ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১৮ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯  

২৫ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

০৪ মার্চয, 

২০১৯ 

ডাটাদবজ অনুর্ায়ী ন্যযনতম দুটি নতুন 

উ্াবনী উজযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত  

তাররে 

১ 
০৮ এরপ্রল, 

২০১৯  

২২ এরপ্রল, 

২০১৯ 
০২ সম, ২০১৯ 

১৬ সম, 

২০১৯ 

৩০ সম, 

২০১৯ 

খুলিা ওয়ািায় রসটিদজনস চাট িার বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃত রসটিদজনস চাট িার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত প্রেত্ত সসবা।  
% 

১ 
৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাসরখ 

০.৫ ৩১ সিয়িম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াসর, 

২০১৯ 

০৭ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১৭ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

২৮ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

পৃষ্ঠা: ৮ 



 

 

খুলনা ওয়াসার অবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

খুলিা ওয়ািায় অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন  
রনরে িি সমদয়র মদে অরভদর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিি কম িচারীর 

রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র জারর করা  

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরে িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন  

৯ 

খুলিা ওয়ািায় অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন  

রত্রপক্ষীয় সভায় অরডট আপরত্ত রনস্পরত্তর 

জয সুপাররশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

খুলিা ওয়ািার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর 

হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা।  

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা হালনাগােকৃত তাসরখ ১ 
০৩ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১১ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১৮ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

২৫ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য,  

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তাসলকা হালনাগােকৃত তাসরখ ১ 
০৩ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১১ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

১৮জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

২৫ জফব্রুয়াসর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

খুলিা ওয়ািার বারষ িক উন্নয়ন কমসূ িরচ বাস্তবায়ন  বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবারয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

খুলিা ওয়ািায় অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন 

রবযমান নীরতমালা অনুর্ায়ী রনষ্পরত্তকরণ  
রনষ্পরত্তকৃত তাসরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

খুলিা ওয়ািার বদকয়া রবদুযৎ রবল পররদশাি করা   রবদুযৎ রবল পররদশারিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

খুলিা ওয়ািায় শূয পদের রবপরীদত রনদয়াগ প্রোন  রনদয়াগ প্রোনকৃত িংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় 

শুদ্ধাচার 

জকৌশল ও ত্য  

অরিকার 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

খুলিা ওয়ািায় জাতীয় শুদ্ধচার কম িপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষি কাঠাদমা বাস্তবায়ন  

দত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত িংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষি কাঠাদমার অন্তর্ভ যিি লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

খুলিা ওয়ািায় ত্য  বাতায়ন হালনাগােকরি  
সকল অনলাইন সসবা ত্য  বাতায়দন 

সাংদর্ারজত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 ত্য  বাতায়ন হারনাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

খুলিা ওয়ািার  ২০১৭-১৮ অে ি বেদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ  
বাসষ যক প্রসতয়বদি ওয়য়বিাইয়ট প্রকাসশত তাসরখ ০.৫ 

১৮ অয়টাবর, 

২০১৮ 

৩১ অয়টাবর, 

২০১৮ 

১৫ িয়ভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ িয়ভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ সিয়িম্বর 

২০১৮ 

পৃষ্ঠা: ৯ 



 

 

 

 

আরম, ব্যবস্থাপনা পররচালক, খুলনা পারন সরবরাহ ও পয়ঃরনষ্কাশন কর্তিপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) 

এর প্ররতরনরি রহদসদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািনীয় মন্ত্রী  স্থানীয় সরকার, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর  প্ররতরনরি  সিসিয়র সরচব, স্থানীয় সরকার রবভাগ এর রনকট 

অেীকার কররে সর্, এই চুরিদত  বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচি োকব।  

 

আরম, সিসিয়র সরচব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািনীয় 

মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি রহদসদব ব্যবস্থাপনা 

পররচালক, খুলনা ওয়াসার রনকট অেীকার কররে সর্, এই চুরিদত  বরণ িত ফলাফল অজিদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

 

 

        ব্যবস্থাপনা পররচালক                                                             তাররে 

        খুলনা ওয়াসা 

 

 

 

 

 

 

                    

         সিসিয়র সরচব                                                                            তাররে 

স্থানীয় সরকার রবভাগ, 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ০৯ 

পৃষ্ঠা: ১০ 



 

 

 

 

 

িংয়র্াজিী-১ 

 

শব্দিংয়ক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

 

ক্ররমক 

নাং 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 

১ ওয়াসা (WASA) ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সুয়াদরজ অেররটি 

২ রম: রমটার 

৩ রক: রম: রকদলারমটার 

৪ এরডরপ এযানুয়াল সডভলপদমট সপ্রাগ্রাম 

৫ 

 

এনআরিাব্লু (NRW) নন সররভরনউ ওয়াটার  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ১১ 



 

 

 

সাংদর্াজনী-২: 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ যালয়িমূি এবং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

 

 

 

 

ক্ররমক 

িম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউসিট পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপাত্ত সূত্র 

সািারণ মত্মব্য 

[১.১] পারনর সাংদর্াগ প্রোন [১.১.১] পারনর সাংদর্াগ 
খুলনা মহানগরীর আবারসক, বারণরজযক ও সশল্প প্রসতষ্ঠায়ি 

এলাকায় পারনর সাংদর্াগ প্রোন। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[১.২] পাইপলাইন স্থাপন ও প্ররতস্থাপন 
[১.২.১] স্থারপত ও প্ররতস্থারপত 

পাইপলাইন 

 পারন সরবরাদহর লদক্ষয খুলনা মহানগরীদত রবরভন্ন ব্যাদসর পাইপ 

ও রফটিাংস স্থাপন। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[১.৩] পাইপলাইদনর মালামাল সাংগ্রহ [১.৩.১] সাংগ্রহকৃত পাইদপর মালামাল 
পারন সরবরাদহর লদক্ষয রবরভন্ন ব্যাদসর পাইপ ও রফটিাংস ক্রয়। খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[১.৪] 
পারনর সাংদর্াগ প্রোদনর জয সারভ িস লাইন 

রনম িাণ 
[১.৪.১]স্থাপনকৃত সারভ িস লাইন 

পারনর সাংদর্াদগ সারভ িস পাইপ লাইন স্থাপন। খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[২.১] 
খুলনা শহদর রনরাপে পারন উৎপােন ও 

সরবরাহ 
[২.১.১] উৎপারেত পারন 

 খুলনা মহানগরীদত দেরনক  উৎপারেত পারন  সরবরাহ করা। খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[২.২] গভীর উৎপােক নলকূপ স্থাপন [২.২.১] স্থারপত নলকূপ 
গভীর উৎপােক নলকূপ স্থাপন কদর খুলনা মহানগরীদত দেরনক 

পারন  সরবরাহ করা। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[২.৩] সারদফস ওয়াটার রিটদমট প্লাট রনম িাণ [২.৩.১] পারন সশািনাগার 
ভূ-গভিস্থ পারনর ব্যবহার হ্রাস কদর ভূ-উপররস্থ পারন সশািন কদর 

সরবরাহ করা লদক্ষয পারন সশািনাগার রনম িাণ। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[২.৪] পারনর গুিগত মান পরীক্ষাকরণ [২.৪.১] পারনর নমুণা পরীক্ষা 
পারনর গুণগত মান রনয়রমত পররবীক্ষণ এর লদক্ষয ল্যাবদরটরীদত 

পারনর নমুণা পরীক্ষা করা। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[৩.১] পাইপলাইদন রলক সমরামত [৩.১.১] সমরামতকৃত রলক 
সরবরাহকৃত পারনর পাইপলাইদন রলক সমরামত। খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[৩.২] পাইপলাইদনর ক্ষরতগ্রস্থ অাংশ প্ররতস্থাপন [৩.২.১] প্ররতস্থাপনকৃত  পাইপ 
সরবরাহকৃত পারনর  ক্ষরতগ্রস্থ পাইপ সমরামতকাদল প্রদয়াজদন 

নতুন পাইপ প্ররতস্থাপন।  

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[৩.৩] 
রমটাররবহীন গ্রাহদকর পারনর সাংদর্াদগ 

রমটার স্থাপন 
[৩.৩.১] স্থাপনকৃত  রমটার 

রমটাররবহীন পারনর সাংদর্াদগর মদে ৯০% সাংদর্াদগ পারনর 

রমটার স্থাপন। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[৪.১] রাজস্ব আোদয়র হার বৃরদ্ধ করা [৪.১.১] রাজস্ব আোদয় হার 
রাজস্ব আোয় বৃরদ্ধর লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী রাজস্ব আোদয় সদচি 

হওয়া। 

খুলনা ওয়াসা খুলনা ওয়াসার বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

পৃষ্ঠা: ১২ 



 

 

 

সাংদর্াজনী ৩:  

 

অয মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ে্তরর/সাংস্থার রনকট সুরনরেিি কমস িম্পােন চারহোসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংসিি কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট চারহো 

/প্রতযাশা 

চারহো /প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

খুলনা রসটি কদপ িাদরশন পাইপলাইন স্থাপন ও 

প্ররতস্থাপন 

স্থারপত ও প্ররতস্থারপত পাইপ 

লাইন 

রাস্তা কাটার জয অনুদমােদনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

পারন সরবরাহ পাইপলাইন 

স্থাপদনর জয। 

পারন সরবরাহ কার্ িক্রম 

বািাগ্রস্ত হদব। 

সজলা প্রশাসক, খুলনা সারদফস ওয়াটার রিটদমট 

প্লাট রনম িাণ 

 

ভূরম অরিগ্রহণ ভূরম অরিগ্রহণ কার্ িক্রম দ্রুততার 

সাদে সম্পন্ন করা। 

পারন সরবরাহ কার্ িক্রম 

পররচালনায় অরিগ্রহণকৃত জরমদত 

প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা রনম িাণ। 

পারন সরবরাহ কার্ িক্রম 

রবলম্ব হদব। 

পৃষ্ঠা: ১৩ 


