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ভূমিকা: 

  দেশের তৃতীয় বৃহত্তি মিভাগীয় েহর এিং মেল্প ও িন্দরনগরী খুলনার আয়তন প্রায় ৪৬ িগ গ মকিঃ মিিঃ। দলাক 

সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। দেশের েমক্ষণ-পমিিাঞ্চশল মিতীয় বৃহত্তি সমুদ্র িন্দর িংলা খুলনার অদূশরই অিমিত। 

মেল্প ও িামণশযের কারশণ এিং দ্রুত নগরায়শনর ফশল ব্যাপক যনশগামির সিাগি উত্তশরাত্তর বৃমি পাশে। খুলনা 

মসটি কশপ গাশরেন এলাকায় যনসাধারশণর মনরাপে পামন সরিরাহ ও পয়িঃমনষ্কােন ব্যিিা মনি গাণ কশর দসিা 

প্রোশনর লশক্ষে ১৯৯৬ সাশলর ৬ নং আইন এর ধারা ৩ এ প্রেত্ত ক্ষিতািশল ২ িার্ গ, ২০০৮ খুলনা পামন সরিরাহ 

ও পয়িঃমনস্কােন কতৃগপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) প্রমতমিত হয়। খুলনা ওয়াসা প্রমতমিত হওয়ার পূশি গ ১৯৮৪ সাল দেশক 

এই িহানগরীর পামন ব্যিিার উন্নয়ন, অপাশরেন ও দিইনশেশনন্স, রাযস্ব আোয়সহ পামন সরিরাশহর সামি গক 

ব্যিিাপনা মসটি কশপ গাশরেশনর উপর অমপ গত মিল।  

 

রূপকল্প (Vision): 

 মনরাপে পামন সরিরাহ ও পমরশিে িান্ধি উন্নত পয়িঃমনষ্কােন ব্যিিার িাধ্যশি গ্রাহক দসিার সশতামি অযগন। 

 

অমভলক্ষে (Mission): 

 আধুমনক পমরকল্পনা, েক্ষ পমরর্ালনা ও রক্ষণাশিক্ষণ, িানি সম্পে উন্নয়ন ও প্রামতিামনক সক্ষিতা বৃমি কশর 

মনরাপে পামন সরিরাহ এিং পমরশিে িান্ধি পয়িঃমনষ্কােন ব্যিিার িাধ্যশি সশি গাত্তি দসিা প্রোন। 

 

খুলনা ওয়াসার কার্ গািমল: 

 আিামসক, োপ্তমরক, মেল্প কারখানা ও িামণমযেক প্রমতিাশন মনরাপে সুশপয় পামন সরিরাশহর উশেশে পামন 

উৎপােন, সংরক্ষণ ও সরিরাশহর যন্য প্রশয়াযনীয় অিকাঠাশিা উন্নয়ন, পমরর্ালনা ও রক্ষণাশিক্ষণ। 

 েীর্ গশিয়ােী পামন সরিরাহ ও পয়িঃমনস্কােন ব্যিিা উন্নয়শনর যন্য সঠিক ও িাস্তিসম্মত পমরকল্পনা গ্রহণ। 

মসশেিলস যুমিসংগত িাত্রায় কমিশয় আমে গক ব্যিিার উন্নয়ন ও রাযস্ব আয় বৃমি।  

 পয়িঃশসিা মনমিত করার লশক্ষে পয়িঃমনস্কােন ব্যিিার অিকাঠাশিাগত উন্নয়ন।  

 প্রামতিামনক েক্ষতা বৃমি কশর িানসম্পন্ন গ্রাহকশসিা মনমিতকরণ। 

mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbejmn Lyjbv Iqvmvi mKj cÖkvmwbK Kvh©µ‡gi weeiY :  

 25/11/08 wLª: Zvwi‡L 157 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvixi ms¯’vb †i‡L ivR¯^ Lv‡Zi AvIZvq A ’̄vqxfv‡e Lyjbv Iqvmvi 

Rbej Aby‡gvw`Z nq| 157 R‡bi g‡a¨ Lyjbv wmwU K‡c©v‡ik‡bi mv‡eK cvwb mieivn wefv‡Mi 109 Rb 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K Lyjbv Iqvmvq wewfbœ c‡` AvZ¥xKiY Gi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| G Qvov 1 Rb e¨e ’̄vcbv 
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cwiPvjK I 1 Rb Dc e¨e¯’vcbv cwiPvjK (cÖ‡KŠkj) Pzw³ wfwËK wb‡qv‡M Kg©iZ Av‡Qb| Lyjbv Iqvmvi 

m„wójMœ 2008 mvj ‡_‡K eZ©gvb A_© eQi ch©šÍÍ Kv‡Ri cwiwa e„w× cvIqvq gš¿Yvjq KZ…©K ১ি পশর্ গাশয় 

A ’̄vqxfv‡e m„RbK…Z ১৫৭টি পে, ২য় পর্ গাশয় A ’̄vqxfv‡e m„RbK…Z ৭৬wU c` (র্ার িশধ্য ৫৪টি পে অিায়ীভাশি 

ও ২২টি আউে দসামস গং পে) Ges ৩য় পর্ গাশয় A ’̄vqxfv‡e m„RbK…Z ১৩৪wU পে (র্ার িশধ্য ৪২টি পে অিায়ীভাশি 

ও ৯২টি আউে দসামস গং পে) অনুশিােন দেয়। Lyjbv Iqvmvi mvsMVwbK KvVv‡gvi Rbe‡ji Z_¨ bx‡P †`Lv‡bv 

n‡jv : 

†MÖW bs Aby‡gvw`Z  

c‡`i msL¨v 

Kg©iZ  

c‡`i msL¨v 

†MÖW bs Aby‡gvw`Z  

c‡`i msL¨v 

Kg©iZ  

c‡`i msL¨v 

1g †MÖW - Ñ 11Zg †MÖW 2 wU - 

2q †MÖW 1 wU 1 wU 12 Zg †MÖW - - 

3q †MÖW 2 wU 1 wU 13 Zg †MÖW 12 wU 8 wU 

4_©†MÖW 1 wU - 14Zg †MÖW 6 wU 4 wU 

5g †MÖW 2 wU 1 wU 15Zg †MÖW 9 wU 8 wU 

6ô †MÖW 8 wU 4 wU 16 Zg †MÖW 66 wU 52 wU 

7g †MÖW Ñ Ñ 17Zg †MÖW 4 wU 4 wU 

8g †MÖW Ñ Ñ 18Zg †MÖW 69wU 68 wU 

9g †MÖW 16 wU 7 wU 19Zg †MÖW Ñ Ñ 

10g †MÖW 31 wU 21 wU 20Zg †MÖW ২৪wU 24wU  

 AvDU †mvwm©s  114wU 95wU 

 

সাম্প্রমতক অযগন (মিগত মতন িিশর অযগন): 

   খুলনা ওয়াসা পামন সরিরাশহর োময়ত্বপ্রাপ্ত হশয় মযওমি অে গায়দন ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়শনর িাধ্যশি খুলনা 

িহানগরীশত ১০০০ ফুে গভীরতার ৪৮টি গভীর উৎপােক নলকূপ িাপন কশর ভূগভগি পামন সরিরাহ কার্ গক্রি 

গ্রহণ কশর। যনসংখ্যা বৃমির সাশে সাশে পামনর র্ামহোও বৃমি পাওয়ায় ভূগভগি পামনর উপর মনভ গরেীলতা দিশে 

র্ায়। কাশলর পমরক্রিায় যলিায়ু পমরিতগশনর কারশণ ভূ-গভগি পামনশত লিনািতার পমরিাণ বৃমি পাওয়ায় এিং 

গ্রীষ্মকাশল পামনর স্তর মনশর্ দনশি র্াওয়ায় পামন প্রামপ্তর সিস্যা সৃমি ও পমরশিশের ভারসাম্য হুিকীর সম্মুখীন হয়। 

মনরাপে পামন সরিরাহ মনমিতকরশণ  এিং ভূ-গ গভি পামন ব্যিহাশরর উপর মনভ গরেীলতা হ্রাস কশর ভূ-উপমরি 

পামনর ব্যিহার বৃমির লশক্ষে ভূ-উপমরি পামন পমরশোধন কশর পামন সরিরাহ করার যন্য পমরকল্পনা গ্রহণ করা 

হয়। এই পমরকল্পনার আওতায় এমিমি ও যাইকা’র আমে গক সহায়তায় “খুলনা পামন সরিরাহ প্রকল্প” গ্রহণ করা 

হয় এিং ২৫৪৬.০০ (দুই হাযার পাঁর্েত দির্মিে) দকাটি োকা ব্যশয় প্রকল্পটি িাস্তিায়ন করা হয়।   
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   এই প্রকশল্পর আওতায় ভূ-উপমরি পামন সরিরাশহর লশক্ষে ১১০ এিএলমি (দেমনক ১১ দকাটি মলোর) ক্ষিতা 

সম্পন্ন “িঙ্গিন্ধু ওয়াোর মিেশিন্ট প্লান্ট” এিং ৭৭.৭২ দকাটি মলোর ধারণ ক্ষিতাসম্পন্ন ইম্পাউমডং মরযাভ গার 

মনি গাণ করা হয়। 

 

   আধুমনক এইর্মিমি পিমতশত রুপসা নেীর তলশেে মেশয় প্রায় ৪০ ফুে গভীশর ১০০০ মিিঃমিিঃ ব্যাশসর ৬৫০ 

মকিঃমিিঃ পামনর পাইপ লাইন িাপন করা হয়। িাংলাশেশে নেীর তলশেে মেশয় পামনর পাইপ লাইন িাপন এটিই 

প্রেি। পামনর মিতরণ পাইপ লাইন িাপনকাশল খুলনা েহশরর যনসাধারশণর র্লার্শলর অসুমিধার মিষশয় 

গুরুত্বাশরাপ কশর আধুমনক প্রযুমির দিঞ্চশলস পিমতশত প্রকশল্পর প্রায় ৬০% পাইপ লাইন িাপন করায় যনগশণর  
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  র্াতায়াতযমনত দুশভ গাগ সহনীয় পর্ গাশয় রাখা এিং কি সিশয় পাইপ লাইন িাপন কায সম্পন্ন করা সম্ভি হশয়শি। 

এই প্রকল্পটিই িাংলােশে প্রেি দর্খাশন প্রায় ৫৮ মকিঃমিিঃ দূশর অিমিত িধুিমত নেী হশত পামন সংগ্রহ কশর 

খুলনা েহশর সরিরাহ করা হশে। 

 

   এই প্রকল্প িাস্তিায়শনর িাধ্যশি প্রায় ৩৮,৮৩০টি িাসগৃশহ মিোশরর িাধ্যশি মনরাপে পামন সরিরাহ করা হশে। 

২০১৯ সাশল পামন সরিরাশহর কভাশরয ২৫% হশত বৃমি দপশয় ২০২২ সাশল প্রায় 78%-এ এিং ভূ-উপমরি পামন  

 

e½eÜy mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U n‡Z cvwb mieivn 

  সরিরাশহর পমরিাণ 0% দেশক বৃমি ৬৫%-এ উন্নীত হশয়শি। মনম্ন আশয়র যনগশণর মনরাপে পামন সরিরাশহর 

লশক্ষে ১০৬৭ টি পমরিাশরর প্রায় ১০,০০০ সুমিধািমঞ্চত িমস্তিাসীশের পামন সরিরাশহর আওতায় আনা হশয়শি।   

খুলনা ওয়াসা প্রোনকৃত িাসগৃশহ পামন সংশর্াশগ মিোর মিল না। র্ার ফশল প্রচুর পমরিাণ পামন অপর্য় হত। 

মিোর িাপন কার্ গক্রি গ্রহণ করা হশলও প্রেি মেশক মিোর িাপন কাশয গ্রাহশকর অমনো ও প্রমতিন্ধকতা সৃমি 
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হশলও খুলনা ওয়াসার ঐকামতক প্রশর্িায় মিোর িাপন কার্ গক্রি এমগশয় র্ায়। িতগিাশন প্রায় ৯৯% গ্রাহশকর 

সংশর্াশগ পামনর মিোর িাপন করা হশয়শি। নন-দরমভমনউ ওয়াোর (মসশেি লস) হ্রাসকরশণ মিমিক্ট মিোশরি  

 

  এমরয়া (মিএিএ) এর িাধ্যশি পামন সরিরাহ করা হশে এিং পামন সরিরাহ ব্যিিা সাি গক্ষমণক পর্ গশিক্ষশণর লশক্ষে 

স্কোিা মসশেি প্রিতগন করা হশয়শি। পাইলে মিএিএ এলাকায় নন-দরমভমনউ ওয়াোর এর পমরিাণ ২৪% হশত 

হ্রাস দপশয় প্রা ১২% এ দপ ৌঁশিশি। 

 

র্শরর হাে মরযাভ গার ও ওভারশহি ট্াংক  

 বর্তিাি সরকাররর িািিীয় প্রধািিন্ত্রী জিরিত্রী শেখ হানসিার নিেি ২০২১ এর আওর্ায় নিনজটাি বাাংিারৈে 

গড়ার িরযে খুিিা ওয়াসা ইরর্ািরেই কনিউটারাইজি নবনিাং সফটওয়োর চালু করররে। যার িােরি 

গ্রাহকরৈর পানির সাংরযারগর ও নবরির নবস্তানরর্ র্য এ এবাং প্রনর্ গ্রাহরকর িানসক নবিসহ রাজব আ আৈায় সিরকত 

র্য এ জািা যারে। পামনর মিল র্ো সিশয় পমরশোশধর যন্য গ্রাহকবৃশন্দর মনকে এসএিএস এর িাধ্যশি মিশলর 

তথ্য দপ্ররণ করা হশে। খুলনা ওয়াসার সকল আমে গক দলনশেশনর দক্ষশত্র স্বেতা ও যিািমেমহতা মনমিত করার 

লশক্ষে কমম্পউোরাইযি একাউমন্টং সফেওয়োর র্ালু করা হশয়শি। খুলনা ওয়াসার সম্পে সমূহ সুিুভাশি সংগ্রহ, 
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িণ্টন ও অপর্য় দরাশধ ইনশভনেমর সফেওয়োর র্ালু করা হশয়শি। ফশল ক্রয়কৃত ও ভাণ্ডাশর িজুেকৃত সম্পশের 

পমরিাণ স্বয়ংমক্রয়ভাশি হালনাগােকরণ ও সুি ুমহসাি সংরক্ষণ করা হশে।   

  খুলনা ওয়াসার 2019-20 অে গ িিশর রাযস্ব আশয়র পমরিান 5.52 দকাটি োকা। 2020-21 অে গ িিশর আয় 

পমরিান বৃমি দপশয় 10.32 দকাটি োকা হয় এিং 2021-22 অে গ িিশর আয় বৃমি দপশয় 11.97 দকাটি োকা হয়। 

 

বিগত ৩ িছরে খুলনা ওয়াসাে কার্ যক্রম, সাফল্য ও অর্যন এে তুলনামূল বিত্র 

বিষয় ২০১৯-20 অে গ িিশর 

অিস্থান 

2021-২০২২ অে গ িিশর 

অিস্থান 
দেমনক পামন উৎপােন 90 এি এল মি  ১১০এিএলমি 

নন-দরমভমনউ ওয়াোর ২৪%  ১৯% 

* (১০-১২%) মিএিএ পাইলটিং এলাকায় 

মিমলং মসশেি ম্যানুয়াল ও কমম্পউোরাইযি কমম্পউোরাইযি (ওশয়ি-দিইযি) 

রাযস্ব আোশয়র হার ৯৬% ৯৭.50% 

পামনর সংশর্াগ সংখ্যা ২০,৬৭৮টি ৩৮,৮৩০ টি 

মিোরযুি সংশর্াশগর হার ৯০.০০% ৯৯% 

পাইপ লাইন িাপন ২৯০.৫০ মক.মি ৬৫০মকিঃমিিঃ 

ভূ-উপমরি পামন সরিরাশহর পমরিাণ 0% ৬৫% 

পামন সরিরাশহর কভাশরয 37% ৭৮% 

 

গ্রাহকশসিা সম্পমকগত খুলনা ওয়াসার গৃহীত উশিখশর্াগ্য কার্ গক্রি : 

 ওয়ানেপ সামভ গস দসন্টাশরর িাধ্যশি সম্মামনত গ্রাহকগশণর সিস্যা যরুরী মভমত্তশত প্রমতকার দসিা মনমিত করা 

হশয়শি।  

 মসটিশযন র্াে গার প্রণয়ন করা হশয়শি এিং নাগমরক সশর্তনতার যন্য মিলশিাশি গর িাধ্যশি অমফশস এিং খুলনা 

েহশরর গুরুত্বপূণ গ িাশন প্রেে গশনর ব্যিিা গ্রহণ করা হশয়শি।  

2019-20 2020-21 2021-22
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 পামনর মিল আোশয় কমম্পোরাইযি মিমলং মসশেি র্ালুর িাধ্যশি সিয়িত মিল দপ্ররণ ও স্বে মহসাি ব্যিিার 

িাধ্যশি গ্রাহক দসিার িান উন্নত করা হশয়শি। 

 খুলনা ওয়াসার সকল কাশয স্বেতা ও যিািমেমহতা মনমিত কশল্প কি গকতগা-কি গর্ামরশের িশধ্য শুিার্ার দক েল 

অিলম্বন করা হশে। 

 িামষ গক কি গসম্পােন চুমির আওতায় মনধ গামরত কি গপমরকল্পনা ও দসিাসমূহ িাস্তিায়ন করা হশে।  

 সকল দেডার ই-মযমপশত আহিান ও মূল্যায়ন ও চুমি সম্পােন। 

 পামনর ব্যিহার অনুর্ায়ী পামনর মিল মনধ গারশণ িতগিান পামনর পাইশপর ব্যাস পিমতর পমরিশতগ দলা মিোর 

িাপশনর িাধ্যশি পামনর মিল আোশয় মিোমরং ব্যিিা র্ালু করা হশয়শি।  

 মনয়মিতভাশি কার্ গকরী উশযাগ ও পেশক্ষপ গ্রহশণর িাধ্যশি রাযস্ব আোশয়র হার উশিখশর্াগ্য পমরিাণ বৃমি 

দপশয়শি।  

 ২০ কি গমেিশসর িশধ্য নতুন সংশর্াগ প্রোন।  

 ২ কি গ মেিশসর িশধ্য পাইপলাইশনর মলশকয দিরািতকরণ 

 খুলনা ওয়াসার সাি গক্ষমণক কল দসন্টার র্ালু হশয়শি। এিাোও গ্রাহক দর্শকাশনা সিয় খুলনা ওয়াসার 

ওশয়িসাইশে লগইন কশর তার দসিা সংক্রাত সিস্যা মলমপিি করশত পারশি এিং োমখলকৃত অমভশর্াশগর 

সি গশেষ পমরমিমত সম্পশকগ যানশত পারশিন।  

 মিমযোল যুশগর সাশে তাল মিমলশয় অগ্রসর হশত খুলনা ওয়াসার গ্রাহকগণ দর্শকাশনা সিয় র্শর িশসই তাশের 

মনয মনয দিািাইল দফান দেশক ময-দপ, মেওর কোে, মিমিমিএল, নগে ও মিকাে অোপ এর িাধ্যশি খুলনা 

ওয়াসার পামনর মিল পমরশোধ করশত পাশরন।  

 পামনর মিল র্ো সিশয় পমরশোশধর যন্য গ্রাহকবৃন্দশক এসএিএস এর িাধ্যশি যানাশনা হশে। 

 খুলনা ওয়াসার িায়নামিক ওশয়িসাইে র্ালু করা হশয়শি (http://www.kwasa.org.bd)। খুলনা 

ওয়াসার গ্রাহক দসিা সম্পমকগত র্ািতীয় তথ্যসহ োপ্তমরক সাধারণ তথ্য ও র্ািতীয় ফরি ওশয়িসাইশে 

আপশলাি করা হশয়শি। গ্রাহকগণ দর্শকাশনা সিয় খুলনা ওয়াসার ওশয়িসাইশে লগইন কশর তাশের মনয মনয 

পামনর মিশলর তথ্য সরাসমর দেখশত পারশিন। 

 গ্রাহক দসিার িান সমুন্নত রাখশত খুলনা ওয়াসার সম্মামনত গ্রাহকবৃশন্দর সঠিক মিোর মরমিং সংগ্রহপূি গক মিল 

প্রস্তুত মনমিত করশত খুলনা ওয়াসায় ‘স্মাে গ মিোর মরমিং’ মসশেি দতমর করা হশয়শি। এ মসশেশি এপ্স এর 

িাধ্যশি গ্রাহকবৃশন্দর মিোশরর িমিসহ মিোর মরমিং মলমপিি করা হয় এিং সরাসমর মিোর মরমিং এর তথ্য 

খুলনা ওয়াসার সাভ গাশর ইনপুে করা হয়। 
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gvbe m¤ú` Dbœqb (cÖwk¶Y) : 

µwgK 

bs 

cÖwkÿ‡Yi †gqv` I ’̄vb cÖwkÿY 

MÖnYKvixi msL¨v 

cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg 

1 24/09/2021 n‡Z 30/09/2021 ch©šÍ  

wefvMxq Kwgkbvi, Lyjbv wefvM 

1 Rb  †gvevBj †KvU© AvBb-2009 

I Ab¨vb¨ gvBbi G¨v±mg~n 

2 26/09/2021 n‡Z 29/09/2021 ch©šÍ 

mvivn wi‡mv©U, MvRxcyi, XvKv 

1 Rb ‡iBb IqvUvi nvi‡fw›Us wm‡÷g 

3 21/10/2021 -1w`b 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›`ª, Lyjbv  

1 Rb IqvK©mc Ab mvm‡UBb G¨vej 

†W‡fjc‡g›U †Mvj (GmwWwR)  IqvK©kc 

4 22/11/2021 n‡Z 23/11/2021 ch©šÍ  

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwiKíbv 

Kwgkb Gi Kvh©µg wefvM m‡¤§jb Kÿ 

2 Rb ADP/RADP Management 

System (AMS) সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ 

 

5 01/12/2021 n‡Z 04/01/2022 ch©šÍ  

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii f~wg 

gš¿Yvjq Gi gvV cÖkvmb 

1 Rb 25 Zg †ewmK f~wg e¨e ’̄vcbv †Kvm©  

6 18/01/2022 -1w`b 

’̄vbxq miKvi wefv‡Mi ev‡RU kvLv 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv 

2 Rb AvB evm ++ G ev‡RU cÖbqb gwWD‡j 

WvUv Gw›Uª 

7 16/01/2022  

’̄vbxq miKvi wefv‡Mi ev‡RU kvLv 

Bbw÷wUDU Ae cvewjK dvBbvÝ 

evsjv‡`k, ‡m¸bevwMPv, XvKv 

2 Rb 2022-23 A_©eQ‡ii ev‡RU cwicÎ -1 

8 30/01/2022 -1w`b 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›`ª, Lyjbv 

1 Rb IqvK©kc Ab †Wëv cøvb-2100 

9 27/02/2022 - 1w`b 

cÖ‡gvwUs  G¨vW‡fv‡Kwm GÛ ivBUm (cvi) 

Kg©m~wP KvD›UvicvU© B›U¨vib¨vkbvj 

1 Rb wmwU‡Rb PvU©vi Gi myôz ev Í̄evqb D‡`¨vM 

(cwi‡ek ỳlb I AcwiKwíZ bMivqb) 

10 02/03/2022 - 1w`b 

’̄vbxq miKvi wefv‡Mi m‡¤§jb Kÿ 

Kÿ bs-601, feb-7 mwPevjq 

1 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Awf‡hvM cÖwZKvi 

e¨e ’̄v Ges wRAviGm md&UIq¨vi 

11 20/03/2022 -1w`b  

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwiKíbv 

gš¿Yvjq, ev Í̄evqb cwiexÿb I g~j¨vqb 

wefvM। ‡k‡i evsjv bMi, XvKv  

2 Rb B-wRwc wm‡÷‡g wbewÜZ µqKvix 

`ßi/ms ’̄vi AM©vbvB‡Rb G¨vWwgb 

12 11/04/2022 - 1w`b  

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›`ª, Lyjbv 

1 Rb IqvK©kc Ab j¨vÛ †g‡bR‡g›U 

13 12/05/2022 - 1w`b  

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›`ª, Lyjbv 

1 Rb IqvK©kc Ab Avgvi MÖvg Avgvi kni 

14 08/06/2022 n‡Z 09/06/2022 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii cwiKíbv 

Kwgkb, mvaviY A_©bxwZ wefvM 

‡k‡i evsjv bMi, XvKv 

1 Rb 8g cÂevwl©K cwiKíbv I GmwWwR 

ev Í̄evqb 

15 12/11/2022 n‡Z 14/11/2022 ch©šÍ 

Lyjbv Iqvmv, Lyjbv 

24 Rb B-wRwc Gi cÖwkÿY 
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AwWU msµvšÍ Z_¨:  

   পূতগ অমিে অমধেপ্তর কতৃগক খুলনা ওয়াসার সৃমিকাল হশত ২০০৮-১০, ২০১০-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও 

২০১৭-১৮ অে গ িিশরর অমিে কার্ গক্রি সম্পন্ন হশয়শি। অমিে আপমত্তশত সি গশিাে ৩৮টি আপমত্ত উত্থাপন করা 

হয়। র্ার িশধ্য ২৯টি অমগ্রি অনুশেে এিং ০৯টি সাধারণ অনুশেে রশয়শি। উি ৩৮ টি আপমত্ত হশত জুন ২০২২ 

পর্ গত ২২টি অমগ্রি অনুশেে এিং ০৯টি সাধারণ অনুশেে সহ দিাে ৩১টি আপমত্ত মনষ্পমত্ত হশয়শি। অিমেি ০৭টি 

অমগ্রি অনুশেশের মনষ্পমত্ত মূলক যিাি দপ্ররণ করা হশয়শি (র্ার িশধ্য ০৭টি অমগ্রি অনুশেে িানীয় সরকার 

মিভাগ দেশক সুপামরে কশর িানীয় সরকার ও পিী উন্নয়ন অমিে অমধেপ্তশর দপ্ররণ করা হশয়শি। 

 

পামনর িান পরীক্ষা: 

  এই প্রকশল্পর আওতায় একটি আধুমনক ওয়াোর দকায়ামলটি দেমেং ল্যািশরেরী িাপন করা হশয়শি। র্ার িাধ্যশি 

মনয়মিত পামনর গুণাগুণ পরীক্ষা ও মনয়ন্ত্রণ করা হশে। ইমতপূশি গ খুলনা ওয়াসায় পামনর গুণাগুণ পরীক্ষার যন্য 

মনযস্ব দকান ল্যািশরেমর মিল না। মিমভন্ন সিশয় সরিরাহকৃত পামনর উৎস হশত নমুনা পরীক্ষশণর মনমিত্ত যনস্বািে 

প্রশক েল অমধেপ্তর, কুশয়েসহ মিমভন্ন প্রমতিাশন পামনর গুণাগুণ পরীক্ষা করাশনা হত। িতগিাশন মরযাভ গার, পাইপ 

লাইন ও গ্রাহক পর্ গাশয়র পামনর ট্াপ ইতোমে হশত পামনর নমুনা সংগ্রহ কশর মনযস্ব ল্যাশি মনয়মিত পামনর গুণাগুণ 

পরীক্ষা করার িাধ্যশি খুলনা নগরিাসীর যন্য মনরাপে পামন সরিরাহ মনমিত করা হশে। 

 

খুলনা ওয়াসার পামনর গুণাগুণ পরীক্ষার ল্যািশরেমর 
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দসিা প্রোন প্রমতশ্রুমত িাস্তিায়ন (মসটিশযন র্াে গার):  

  খুলনা ওয়াসার মনয়মিত হালনাগােকৃত মসটিশযন র্াে গার িহানগরীর মিমভন্ন ওয়াি গ অমফস কার্ গালয় ও গুরুত্বপূণ গ 

িাশন এিং খুলনা ওয়াসার ওশয়িসাইশে (www.kwasa.portal.gov.bd) দৃেিান আশি। মসটিশযন র্াে গাশর 

উশিমখত নাগমরক দসিাসমূহ র্োিঃ আিামসক, োপ্তমরক, মেল্প কারখানা ও িামণমযেক প্রমতিাশন পামনর সংশর্াগ 

প্রোন; িমস্ত এলাকায় একটি মিোশরর িাধ্যশি কশয়কটি পমরিারশক পামন সরিরাহ ব্যিিা; পামনর গােীর 

িাধ্যশি যরুরী পামন সরিরাহ; পামনর অমভকর / মিল যারী ও রাযস্ব আোয়; সংশর্াশগর িামলকানা পমরিতগন 

ও ব্যাস পমরিতগন; মিোর সংক্রাত দসিা প্রোন; গ্রাহশকর র্ামহোর দপ্রমক্ষশত ডুমপ্লশকে মিল প্রোন; িহুতল ভিন 

সংক্রাত িােপত্র প্রোন প্রভৃমত মসটিশযন র্াে গাশর উশিমখত মনশে গেনা অনুর্ায়ী দসিা প্রোন করা হশে। গ্রাহকবৃশন্দর 

প্রশয়াযনীয় দসিা প্রামপ্তর দক্ষশত্র দসিা প্রোন পিমত; প্রশয়াযনীয় কাগযপত্র এিং প্রামপ্তিান; দসিামূল্য এিং 

পমরশোধ পিমত; দসিা প্রোশনর সিয়সীিা ও সংমিি োময়ত্বপ্রাপ্ত কি গকতগার নাি, পেিী, দফান ও ই-দিইল 

মসটিশযন র্াে গাশর উশিখ করা হশয়শি। 

শুিার্ার দক োল িাস্তিায়শন গনশুনানী ও অংেীযশনর সভা আশয়াযন: 

  খুলনা ওয়াসায় শুিার্ার র্র্ গার িাধ্যশি গ্রাহক দসিার িান উন্নয়শন মনয়মিতভাশি গণশুনানী আশয়াযন করা হয়। 

প্রমত িাশস আশয়ামযত গণশুনানীশত খুলনা ওয়াসার সংমিি কি গকতগাবৃন্দসহ দসিা সংমিি অংেীযন তো মিোর 

মরমিং গ্রহণ ও মিল মিতরণ কাশয মনশয়ামযত ঠিকাোমর প্রমতিান, সংমিি ব্যাংকসমূশহর প্রমতমনমধবৃন্দ এিং 

সম্মানীত গ্রাহকবৃন্দ উপমিত দেশক পামন সরিরাহ সংক্রাত দসিা এিং পামনর মিল সংক্রাত মিমভন্ন সিস্যার 

মিষশয় িতািত প্রোন কশরন। একইসাশে উদ্ভুত সিস্যাসমূহ সিাধাশন উি গণশুনানীশত সংমিি 

কি গকতগা/কি গর্ারীশের প্রশয়াযনীয় মনশে গেনা প্রোন করা হয় এিং সিস্যা সিাধানপূি গক অমভশর্াগকারী সম্মানীত 

গ্রাহকশক অিমহত করা হয়। 

 

খুলনা ওয়াসা ভিশন সম্মানীত গ্রাহক ও সংমিি অংেীযশনর অংেগ্রহশন অনুমিত গণশুনানী 
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খুলনা ওয়সার উদ্ভািন কার্ গক্রি: 

   খুলনা ওয়াসার ২০২১-২২ অে গ-িিশরর উদ্ভািনী ধারণািঃ দস র েমি ব্যিহাশরর িাধ্যশি খুলনা ওয়াসার একটি 

উৎপােক নলকূপ পমরর্ালনা- খুলনা ওয়াসার পমরর্ালন ব্যয় সাশ্রশয় যাতীয় মগ্রশির মিদুেৎ ব্যিহার কমিশয় দস র 

েমির উপর মনভ গরেীলতা িাোশনার লশক্ষে খুলনা ওয়াসা ভিশন িামপত দসালার প্যাশনশলর িাধ্যশি খুলনা 

ওয়াসা ভিশনর পাম্প িের পমরর্ালনা করা হশে। দসালার প্যাশনশলর িাধ্যশি দস রেমি ব্যিহার কশর দেমনক 

৪ মকশলাওয়াে মিদুেৎ উৎপােন করা হশে।  দসালার প্যাশনশলর িাধ্যশি দস রেমি ব্যিহার কশর খুলনা ওয়াসা 

ভিশন ৩ (মতন) মকশলাওয়াে ক্ষিতাসম্পন্ন একটি পাম্প িের মনয়মিতভাশি পমরর্ালনা করা হশে। িামসক 

মভমত্তশত গশে ২০ (মিে) মকশলাওয়াে মিদুেৎ যাতীয় পাওয়ার গ্রীশি দর্াগ হশে।  

  

দসালার প্যাশনশলর িাধ্যশি দস রেমি ব্যিহার 

   দসিা সহযীকরণিঃ িতগিাশন প্রধান কার্ গালশয়র পমরিশতগ স্ব স্ব আঞ্চমলক কার্ গালয় হশত গ্রাহকবৃশন্দর মিল প্রস্তুত, 

মিল মিতরণসহ র্ািতীয় দসিা প্রোন- এই কার্ গক্রশির আওতায় খুলনা ওয়াসার মিল সংক্রাত গ্রাহক দসিাসমূহ 

সহশয গ্রাহকবৃশন্দর মনকে দপ শি মেশত িতগিাশন খুলনা ওয়াসা ভিন িাোও আঞ্চমলক অমফশসর িাধ্যশি মিল 

প্রস্তুত, মিল মিতরণসহ র্ািতীয় মিল সংক্রাত দসিা প্রোন করা হশে।; দসিা মিমযোইশযেনিঃ ব্যাংশক যিাকৃত 

খুলনা ওয়াসার গ্রাহকবৃশন্দর মিলসমূহ অনলাইশন দপামেং প্রোশনর িাধ্যশি খুলনা ওয়াসা সাভ গাশর দপ্ররণ- এই 

কার্ গক্রশির আওতায় খুলনা িহানগরীর মিমভন্ন ব্যাংশক যিাকৃত পামনর মিলসমূহ সরাসমর খুলনা ওয়াসার 

সাভ গাশর অনলাইশন মনযস্ব এমপআই এর িাধ্যশি দপামেং প্রোন করা হশে। ব্যাংশকর প্রমতমনমধগণ মনয়মিতভাশি 

মিমভন্ন োখায় গ্রহণকৃত পামনর মিলসমূহ অনলাইশন দপামেং প্রোন করশি র্া তৎক্ষণাৎ খুলনা ওয়াসা সাভ গাশর 

হালনাগাে হশে এিং গ্রাহকবৃশন্দর মিল পমরশোশধর তথ্য পাওয়া র্াশে। 
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িমষ গক ক্রয় পমরকল্পনা প্রনয়ন এিং িাস্তিায়ন: 

   

Package 
No 

Description of Procurement Package   Procurement  
 Method & 

Type 

Contract 
Approving 
Authority 

Source 
of Fund  

Estd. Cost  
(In Lac 

Tk.) 

1 2 3 4 5 6 

G-01 Supply of Stationery Materials to Khulna 
WASA Store for Financial year 2021-
2022 

OTM/RFQ  Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

3.00 

G-02 Supply of Liquid Poly Aluminum 
Chloride PAC & Liquid Chlorine Gas for 
Bangabandhu Water Treatment Plant 
(Package-01)  

OTM Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

51.72 

G-03 Supply of Liquid Poly Aluminum 
Chloride PAC & Liquid Chlorine Gas for 
Bangabandhu Water Treatment Plant 
(Package-02)  

OTM Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

87.00 

G-04 Supply of HDPE House Connection & 
Main  Pipeline Repair Pipe-fittings to 
Khulna WASA Store for Financial year 
2021-2022 

OTM  Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

23.65 

G-05 Supply of uPVC Pipeline & Production 
Tubewell Repair Pipe-fittings & Flow 
Meter to Khulna WASA Store for 
Financial year 2021-2022 (uPVC Pipeline 
from Jahanabad Cantonment to Notun 
Rasta) 

OTM  Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

8.70 

G-06 Supply of 15 HP Submersible Pump 
Motor Set 

OTM  Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

16.30 

G-07 Supply of 6 No. Hand Pump Complete 
Set & its Parts 

OTM/RFQ  Managing 
Director, 
KWASA 

GoB 
(NCT) 

2.75 

  Total value of Procurement = 193.12 

 

২০২০-২১ অে গিিশর খুলনা ওয়াসায় র্লিান উন্নয়ন প্রকল্পসমূশহর িাস্তিায়ন অগ্রগমত: 

খুলনা পয়:মনষ্কােন ব্যিিা উন্নয়ন প্রকল্প:  

  িতগিাশন খুলনা েহশর পয়:মনষ্কােন ব্যিিা র্ালু নাই। খুিিা িহািগরীরর্ জিব আাস্থে সুরযা এবাং নিি তি পনররবে 

দর্রীর জন্য দকন্দ্রীয় আধুমনক, দেকসই ও পমরশিে িান্ধি পয়িঃমনষ্কােন ব্যিিা মনি গাশন গত ২৮/০৭/২০২০ 

তামরখ ২৩৩৪১৩.৮৫ িয টাকা প্রাক্কনির্ ব্যরয় (মযওমি-92942.04 ও এমিমি-140471.81) জুলাই, ২০২০ হশত 

মিশসম্বর ২০২৫  দিয়াশে “খুলনা পয়:মনষ্কােন ব্যিিা উন্নয়ন প্রকল্প” একশনক সভায় অনুশিামেত হয়।  
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প্রকশল্পর উশেে: 

  প্রকল্পটিশত খুলনা মসটি কশপ গাশরেন এলাকাশক 10 টি সুেয়াশরয দযাশন মিভি করা হশয়শি র্া sewerage 

Districts (SD) মহসাশি মিশির্না করা হশয়শি। প্রকশল্পর উশেে দকন্দ্রীয় সুেয়াশরয ব্যিিাপনা মসশেি 

পমরর্ালনার িাধ্যশি পমরকমল্পত এিং সংগঠিত করা।  

 খুিিা িহািগরীরর্ জিব আাস্থে সুরযা এবাং নিি তি পনররবে দর্রীর জন্য দকন্দ্রীয় আধুমনক, দেকসই ও পমরশিে 

িান্ধি পয়িঃমনষ্কােন ব্যিিা (Centralized Sewerage System) করা।  

 পয়:নিস্কােি পাইপ িাইি ও পানিাং শেেরির িােরি পয়:বজতে ও িয়িা পানি সাংগ্রহ/অপসারণ করর 

পয়:রোধিাগারর পনররোধি করা। 

 এ প্রকল্পটি ১ি পর্ গাশয় ২০২৫ সাশলর িশধ্য িাস্তিায়ন কশর খুলনা িহানগরীর ৬৫% অমধিাসীশক পয়িঃমনষ্কােন 

ব্যিিা সুমিধার আওতায় আনা হশি। 

 

প্রকশল্পর মূল কার্ গক্রি: 

 সুেয়াশরয দনেওয়াকগ পাইপ লাইন মনি গাণ 269 মক:মি: এিং সামভ গস লাইন মনি গাণ ৭৭ মক:মি:। 

 Sewarage পামম্পং দেেন মনি গাণ ৮ টি।   

 Sewarage মিেশিন্ট প্লোন্ট মনি গাণ ২ টি   (৬০ MLD & ৩০ MLD)। 

 গৃহসংশর্াগ মনি গাণ ৩০,০০০টি। 

 খুলনা ওয়াসার দেকসই সুেয়াশরয মসশেি এিং  সাংগঠমনক ব্যিিাপনার  উন্নয়ন। 

 

২০২১-২২ অে গিিশর িাস্তিায়ন অগ্রগমত: 

202১-2২ অে গ িিশর প্রকশল্পর মূল কার্ গক্রি ২টি সুেশয়য মিেশিন্ট প্লোন্ট, ৮টি সুেশয়য পামম্পং দেেন, 269 মক.মি. 

সুেয়ার দনেওয়াকগ এিং ৭৭ মক.মি. সামভ গস লাইন মনি গাশণর লশক্ষে - 

  

স্যুয়াে ননটওয়াকয পাইপ লাইন ও সাবভ যস কারনকশন পাইপ লাইরনে আমদাবনকৃত মালামাল 
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খুিিা িহািগরীর নবনিন্ন ওয়াি ত এিাকায় সুেয়ার দনেওয়াকগ পাইপ িাইি স্থাপি কায তক্রি 

 েরপত্র আহিান ও মূল্যায়ন কশর সরকামর ক্রয় সংক্রাত িমন্ত্রসভা কমিটি কতৃগক অনুশিামেত হশয় সুেয়ার দনেওয়াকগ, 

সুেশয়য পামম্পং দেেন এিং সামভ গস কাশনকেন (প্যাশকয-১) ও (প্যাশকয-২) মনি গাশণর কার্ গাশেে প্রোন করা হশয়শি 

এিং মিশেে দেশক সুেয়ার দনেওয়াকগ পাইপলাইন িালািাল আিোনী কশর িাঠ পর্ গাশয় কায শুরু করা হশয়শি। 

 সুপারমভেন পরািে গক দসিা মনশয়াশগর লশক্ষে চুমি সম্পােনপূি গক তোরমকর  কাশয মনশয়ামযত  করা হদয়শি। 

 ২টি সুেশয়য মিেশিন্ট প্লোন্ট মনি গাশণর যন্য আতযগামতক েরপত্র আহ্বানপূি গক সরকামর ক্রয় সংক্রাত িন্ত্রীপমরষে কমিটির 

অনুশিােনক্রশি 27/06/2022 তামরশখ কার্ গাশেে প্রোন করা হশয়শি এিং িাঠ পর্ গাশয় যরীপসহ প্রােমিক কার্ গক্রি শুরু 

করা হশয়শি। 

খুলনা ওয়াসার িতগিান র্োশলঞ্জসমূহ: 

 যলিায়ু পমরিতগন একটি প্রাকৃমতক র্েনা; যলিায়ু পমরিতগশনর ফশল পৃমেিীর তাপিাত্রা িােশি, র্া দিমিক 

উষ্ণায়ন নাশি অমভমহত। যলিায়ু পমরিতগন পৃমেিীর সি যায়গায় দভ ত, প্রাকৃমতক, সািামযক ও 

অে গননমতকসহ যনশগািীর যীিন ও যীমিকার উপর মিরূপ প্রভাি দফলশি। এর ফশল প্রাকৃমতক দুশর্ গাগ দর্িন, 

অনাবৃমি/খরা অমতবৃমি, িন্যা, ঘূমণ গঝে, সামুমদ্রক যশলাচ্ছ্বাস ইতোমে র্োর সম্ভািনা ও ক্ষমতর পমরিাণ দিশে 

র্াশে। সমুশদ্রর পামনর উচ্চতা বৃমি ও নে-নেী, খালগুমলর তলশেে পমল পশে গভীরতা হ্রাশস উযাশন পামন 

প্রিাহ না োকায় উপকূলীয় অঞ্চশল লিণািতার িাত্রা বৃমি পাশে । যলিায়ু পমরিতগনযমনত কারশণ খুলনা 

অঞ্চশল ভূ-গভগি ও ভূ-উপমরি পামনশত লিণািতা মেন মেন বৃমি হওয়ায় ও পামনর স্তর মনশর্ দনশি র্াওয়ার 

পমরশপ্রমক্ষশত সুশপয় মনরাপে পামন সরিরাহ মনমিত করা অন্যতি র্োশলঞ্জ। খুলনা  ওয়াসায় মিযিান 

Surface water Treatment Plant এর উৎপামেত পামন ও উৎপােক নলকূপ দেশক (ভূগভগি) 

উৎপামেত পামন মেশয় গ্রাহকশের ১০০% র্ামহো পূরণ করা হশে। উশিখ্য িিশর ১২ (িার) িাশসর িশধ্য ১০ 
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(েে) িাস অথ্যগাৎ জুন দেশক িার্ গ পর্ গত ভূউপমরি পামনর উৎস িধুিমত নেীর পামনশত লিনািতা স্বাভামিক 

িাত্রায় (সশি গাচ্চ ৬০০ mg/l) োশক মিধায় খুলনা িহানগরীর সকল গ্রাহক এর যন্য মনরাপে পামন সরিরাহ 

করা সম্ভি হশে। মকন্তু খুলনা অঞ্চশল শুষ্ক দি সুশি (এমপ্রল ও দি িাস) যলিায়ু পমরিতগশনর মিরুপ প্রভাশির 

কারশন এমপ্রল িাশসর শুরু দেশক িধুিমত নেীর পামন  লিনািতা ক্রিান্বশয় বৃমি হশত োশক, র্া স্বাভামিক 

ব্যিহার ও গ্রহণশর্াগ্য লিনািতা সীিা (2০০ mg/l) হশত অশনক বৃমি পাওয়ায় (প্রায় ২০০০ mg/l) ঐ 

সিশয়র যন্য কামিত গুনাগুন সম্বমলত পর্ গাপ্ত পামন খুলনািাসীশের সরিরাহ করা সম্ভি হয় না। 

 খুলনা ওয়াসা নতুন প্রমতিান মহশসশি অমভজ্ঞতা সম্পন্ন েক্ষ কামরগরী যনিশলর োকায় খুলনা ওয়াসার 

দেনমন্দন কামরগমর কার্ গক্রি সুিুভাশি পমরর্ালনার দক্ষশত্র অনাকামিত নানামিধ সিস্যা ও র্োশলঞ্জ এর 

মুশখামুমখ হশত হয়।  

 খুলনা ওয়াসার পাইপ লাইশনর িাধ্যশি সরিরাহকৃত পামনর উৎপােন ও পমরর্ালন ব্যয় অশপক্ষা পামন অমভকর 

র্শেি কি। র্ার ফশল পামন অমভকর হশত সংগৃমহত রাযস্ব আয় দেশক সরিরাহকৃত পামনর উৎপােন ও 

পমরর্ালন ব্যয় মিোশনা সম্ভি হয় না মিধায় সরকার প্রমত িির এ খাশত ভতুগমক প্রোন কশর োশক। সরকামর 

ভতুগমক কমিশয় মনযস্ব আশয়র িাধ্যশি উৎপােন ও পমরর্ালন ব্যয় মনি গাশহর যন্য ক্রিগতভাশি মনশে গেনা প্রোন 

করা হশে র্ার ফশল পামনর অমভকর বৃমি কশর নগরিাসীর মনকে হশত রাযস্ব আোয়পূি গক সম্পূণ গ পমরর্ালন 

ব্যয় মনি গাহ করা খুলনা ওয়াসার যন্য অন্যতি র্োশলঞ্জ। 

 

ভমিষ্যৎ পমরকল্পনা : 

 খুলনা মসটি কশপ গাশরেন ৪৫.৬৫ িগ গ মকশলা মিোর এলাকা জুশে অিমিত। খুলনা মসটি কশপ গাশরেন এলাকার 

সাশে আরও ৩টি নতুন োনা লিনর্রা, হমরনোনা ও আেংর্াো যুি হওয়ায় খুলনা িহানগরীর আয়তন বৃমি 

দপশয়শি। িমধ গত মসটি  কশপ গাশরেন এলাকায় পাইপ লাইশনর িাধ্যশি পামন সরািরাহর আওতায় আনয়ন এিং 

িতগিান পামন সরিরাহকৃত এলাকায় ১০০% পামন সরিরাশহর যন্য “খুলনা পামন সরিরাহ প্রকল্প ২য় পর্ গায়” 

কার্ গক্রি ২০২৩ সাল দেশক গ্রহশণর পমরকল্পনার কার্ গক্রি পমরর্ামলত হশে। তািাো “খুলনা পামন সরিরাহ 

প্রকল্প ২য় পর্ গায়” প্রকল্প িাস্তিায়ন কশর সারশফস ওয়াোর সরিরাশহর লশক্ষে পামনর অনুপাত উন্নীত করা হশি। 

এ প্রকল্প িাস্তিায়শনর যন্য এমিমি দেশক আমে গক সহায়তা পাওয়া র্াশি িশল আো করা র্ায়। র্া এসমিময 

লক্ষেিাত্রা দগাল-৬.1 অনুর্ায়ী ২০৩০ সাশলর িশধ্য সকশলর যন্য মনরাপে পামন সরিরাহ মনমিত অযগন হশি। 

 বর্তিারি পানরচানির্ “খুিিা পয়:নিষ্কােি ব্যবস্থা উন্নয়ি পকল্প” এর বাস্তবায়রির িােরি ২০২৫ সারির িরে 

খুিিা েহররর প্রায় ৬৫% (১০ িয) জিসাংখ্যা অধুনিক সুেয়াররজ ব্যবস্থার সুনবধার িরে আিা যারব। অবনেষ্ট 

িগরবাসীরক সম্পূণ ত সুনবধা প্রৈারির জন্য ‘‘খুিিা পয়:নিষ্কােি ব্যবস্থা উন্নয়ি শফজ-২’’ বাস্তবায়রির জন্য 

প্ররয়াজিীয় পনরকল্পিা গ্রহণ করা হরে। ২০৩০ এর িরে নির্ীয় পয তারয় Sewerage System স্থাপরির 

কায তক্রি বাস্তবায়রির িােরি এসনিনজ িযেিাত্রা দগাল-৬.২ অজতি করা সম্ভব হরব। 
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খুলনা ওয়াসা কতৃগক উের্ামপত যাতীয় মেিসসমূহ: 

  
কশরানাকালীন সিশয় ১৫ই আগি ২০২১ যাতীয় দোক মেিশস শ্রিাঞ্জমল জ্ঞাপন ও ভাচুগয়াল জুি প্লোেফশি গ ব্যিিাপনা 

পমরর্ালক িশহােশয়র সভাপমতশত্ব দোক সভা অনুমিত হয়। 

 
দেখ রাশসল মেিস 18ই অশক্টাির, ২০২১ উপলশক্ষে পুষ্পস্তিক অপ গণ 

 
িহান মিযয় মেিস  16ই মিশসম্বর, 2021 খুলনা গিািারী িধ্যভূমিশত মুমিযুশির েহীেশের প্রমত শ্রিাঞ্জমল জ্ঞাপন এিং 

কশরানাকালীন সিশয় ও ভাচুগয়াল জুি প্লোেফশি গ ব্যিিাপনা পমরর্ালক িশহােশয়র সভাপমতশত্ব সভা অনুমিত হয়। 
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২১ দে দফব্রুয়ামর েহীে মেিস ও আতযগামতক িাতৃভাষা মেিস উপলশক্ষ খুলনা েহীে হামেস পাশকগর অিমিত েহীে 

মিনাশর শ্রিাঞ্জমল জ্ঞাপন 

 
ঐমতহামসক ৭ িার্ গ যাতীয় মেিস-২০২১ উের্াপন উপলশক্ষ িঙ্গিন্ধুর প্রমতকৃমতশত শ্রিাঞ্জমল জ্ঞাপন 

 
যামতর মপতা িঙ্গিন্ধু দেখ মুমযবুর রহিাশনর যন্মেত িামষ গকী ও যাতীয় মেশু মেিস 17 িার্ গ, ২০২১ উপলশক্ষ শ্রিাঞ্জমল জ্ঞাপন 
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যামতর মপতা িঙ্গিন্ধু দেখ মুমযবুর রহিাশনর যন্মেত িামষ গকী ও যাতীয় মেশু মেিস 17 িার্ গ, ২০২১ উপলশক্ষ খুলনা ওয়সার 

কি গকতগা-কি গর্ারীশের মেশু সতানশের মনশয় আশয়ামযত আশলার্না সভা,মর্ত্রাঙ্কন ও রর্না প্রমতশর্ামগতার পুরষ্কার মিতরণ 

অনুিান । 

 

িহান স্বাধীনতা মেিস ২০২২ খুলনা গিািারী িধ্যভূমিশত মুমিযুশির েহীেশের প্রমত শ্রিাঞ্জমল জ্ঞাপন 

 

িহান স্বাধীনতা মেিস ২০২২ উপলশক্ষ খুলনা ওয়সার িামষ গক ক্রীো প্রমতশর্ামগতা ও আশলার্না সভা আশয়াযন 
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