
পরিরিষ্ট-'খ' 

                     জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: খুলনা পারন সিবিাহ ও পয়ঃরনষ্কািন কর্তমপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) 

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....১৭ 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা 

আয় াজন 

সভা 

আয় াজজত 

১ সংখ্যা 
উপ ব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(অর্ ম ও প্রিাসন) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টিি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সকল িাখা 

প্রধান 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজমনি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভা 

৪ সংখ্যা উপ ব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(অ: ও প্র:) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা সরচব ২ লক্ষযর্াত্রা 

 

- 

 

১ 

 

- 

 

১ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিমবি উন্নয়ন  উন্নত কর্ ম-

পজরয়বশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

উপ ব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(অর্ ম ও 

প্রশাসন) / 

(প্রয়কৌশল) 

২ ও  

৩১/১২/২০২২ 

৩০/০৬/২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

- ১ 

৩১/১২/২২ 

- ১ 

৩০/০৬/২৩ 

   

অজমন      

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চজলক/ র্াঠ 

পর্ মায় র কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা ও 

পরিবীক্ষণ  প্ররতমবদমনি ওপি 

রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারিখ - - লক্ষযর্াত্রা প্রমর্াজয 

নয় 

     খুলনা 

ওয়াসাি 

আওতাধীন 

র্াঠপর্ মাময়ি 

ককান 

কার্ মালয় না 

র্াকায় 

প্রমর্াজয নয়।  

অজমন -      



2 

 

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আজথ মক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছমিি 

িাজস্ব ও উন্নয়ন বামজমর্ি 

অনুমর্ারদত ক্রয়-পরিকল্পনা 

পরিকল্পনা ওময়বসাইমর্ প্রকাি 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারিত 

২ তারিখ সহকারি 

কপ্রাগ্রার্াি 

৩১/৭/২০২২ 

 

লক্ষযর্াত্রা ৩১/৭/২০২২       

অজমন      

২.২ অনুয় াশিত বাশষ িক ক্র  

পশরকল্পনার যথাযথ বাস্তবা ন 

(রাজস্ব ও উন্ন ন বায়জয়ের) 

ক্র  

পশরকল্পনা 

বাস্তবাশ ত 

২ % উপব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(অর্ ম ও 

প্রশাসন) / 

(প্রয়কৌশল), 

প্রকল্প 

পজরচালক 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন     

২.৩ বায়জে বাস্তবা ন বায়জে 

বাস্তবাশ ত 

৩ % উপ ব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

২.৪ প্রকয়ল্পর PIC সভা 

আয় াজন  

 

সভা 

আয় াশজত 

3 সংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিমে 

প্রকমল্পি সম্পদ (র্ানবাহন, 

করম্পউর্াি, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতামবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকমল্পি 

সম্পদ রবরধ 

কর্াতামবক 

হস্তান্তরিত 

   ৫ তাজরখ - - লক্ষযর্াত্রা প্রমর্াজয 

নয় 

     ২০২২-

২০২৩ অর্ ম-

বছমি ২য় 

ককায়ার্ মামি 

সর্াপ্তমর্াগ্য 

ককান প্রকল্প 

নাই রবধায় 

প্রমর্াজয নয়। 

 

 

 

 

 

 

অজমন -     



3 

 

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমিামধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রাজধকার জভজেয়ত ১নং সহ ন্যযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সরকাজর র্ানবাহয়নর র্থার্থ 

ব্যবহার জনজিতকরণ 

 

 

র্থার্থ 

ব্যবহার 

জনজিতকৃত 

৩ % উপ ব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(অর্ ম ও 

প্রশাসন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

৩.২ রবনামূমে রনয়রর্ত পারনি নমুনা 

পিীক্ষমণি র্াধ্যমর্ সিবিাহকৃত 

পারনি গণাগুণ রনরিতকিণ 

নমুনা পিীরক্ষত ৫ সংখ্যা রনব মাহী 

প্রমকৌিলীগণ 

১৪০ লক্ষযর্াত্রা ৩০ ৩৫ ৩৫ ৪০     

অজমন      

৩.৩ দুনীরত প্ররতমিামধ সহায়ক প্রচাি 

র্াইরকং ও রলিমলর্ রবতিণ 

কার্ মক্রর্ 

গৃজহত 

৫ সংখ্যা ও 

তাজরখ 

উপব্যবস্থাপনা 

পজরচালক 

(প্রয়কৌিল), 

বাজণজজযক 

ব্যবস্থাপক 

১০০% লক্ষযর্াত্রা - 
১, 

৩১/১২/২০২২ 
 

১, 

৩১/০৫/২০২৩ 
   

অজমন      

৩.৪ Smart Meter Reading 

Apps এর র্াধ্যয়র্ সঠিক জর্টার 
জরজ ং সংগ্রহ 

সঠিক জর্টার 

জরজ ং সংগ্রহ 

জনজিতকৃত 

৫ % বারণরজযক 

ব্যবস্থাপক ও 

রনব মাহী 

প্রমকৌিলীগণ 

৮০% লক্ষযর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন      

 

 

                                                                                     (মর্াঃ আব্দুল্লাহ , রপইঞ্জ) 

      ব্যবস্থাপনা পরিচালক 

       খুলনা ওয়াসা। 


