
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০১, ২০২৩

লনা ওয়াসা

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০১, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িনরাপদ পািন উৎপাদন
ও সরবরাহ কায ম
সসারণ।

২৬

[১.১] লনা শহের িনরাপদ পািন
উৎপাদন ও সরবরাহ

[১.১.১] উৎপািদত পািন
দিনক
িমিলয়ন
িলটার

৮ ১১০ ১০৮ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১১০

[১.২] পািনর সংেযাগ দান [১.২.১] পািনর সংেযাগ সংা ৮ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৫৭০

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

[১.৩.১] সংহত মালামাল িক:িম: ৫ ৩.৫ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০

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

[১.৪.১] াপনত সািভ স লাইন িক:িম: ৫ ৩.৫ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ১.৭৫

২

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

২৫

[২.১] পািনর ণগত মান পরীাকরণ [২.১.১] পািনর ননা পরীা সংা ৭ ১৪০ ১৩৫ ১২৫ ১২০ ১১৫ ৯৮

[২.২] পাইপ লাইেন িলক মরামত [২.২.১] মরামতত িলক সংা ৫ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৩

[২.৩] পাইপলাইেনর িত অংশ
িতাপন

[২.৩.১] িতাপনত িত
পাইপ

িমটার ৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২৭

[২.৪] িমটারিবহীন াহেকর পািনর
সংেযােগ িমটার াপন

[২.৪.১] াপনত িমটার % ৪ ৯৯.৫০ ৯৪ ৮৭ ৮২ ৮০ ৯৯.২৫

[২.৫] পািন সরবরাহ বায় দতা
িেত নন রভিনউ ওয়াটার (এন আর
ডিউ) াসকরণ

[২.৫.১] িডি িমটাড  এিরয়া
(িড এম এ) বাবায়েনর মােম
পািন সরবরাহ পয েবন

% ৪ ১৮ ১৮.৬০ ১৮.৭৫ ১৮.৮৫ ১৮.৯৫

৩
ািতািনক সমতা
উয়ন।

১০
[৩.১] রাজ আদােয়র হার ি করা [৩.১.১] রাজ আদায় হার % ৫ ৯৭.৭৫ ৯৭.৫০ ৯৭.৪০ ৯৭.৩৫ ৯৭.৩০ ৯৭.২৫

[৩.২] পািনর সরবরাহ ও বহার সংা
সেচতনালক িবি চার

[৩.২.১] চািরত িবি সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৫

৪

লনা মহানগরীেত
য়ােরজ িসেম
কায ম পিরচালনা
করা।

৯

[৪.১] য়ার পাইপ লাইন াপন কাজ
বাবায়ন

[৪.১.১] পাইপ লাইন াপন িক:িম: ৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৩

[৪.২] য়ােরজ িটেম া (এস 
িপ) িনম াণ কাজ বাবায়ন

[৪.২.১] িটেম া (এস 
িপ) িনম াণ

% ৪ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০১, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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 ৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


