
ক্ষ্যমাত্রা অর্জ ন ক্ষ্যমাত্রা অর্জ ন ক্ষ্যমাত্রা অর্জ ন ক্ষ্যমাত্রা অর্জ ন ক্ষ্যমাত্রা অর্জ ন

১
স্বাস্থ্যম্মত পায়খানা 
স্থ্াপন ও ব্যব্ার 
নননিতকরণ

১৫৭১ ১৩১ ১৩১ ১৩১ ১৩১ ১৩১

২
অস্বাস্থ্যকর পায়খানা 
স্বাস্থ্যকরকরণ ও 
ব্যব্ার নননিতকরণ

৩৩৩১ ২৭৮ ২৭৮ ২৭৮ ২৭৮ ২৭৮

৩
নতুন নকুপ স্থ্াপন ও 
ননরাপদ পানন 
নননিতকরণ

১৩৮৮ ১১৬ ১১৬ ১১৬ ১১৬ ১১৬

ফেব্রæয়ারী' ১৯ মার্জ  '১৯ এনি' ১৯ ফম' ১৯
ক্ষ্যমাত্রা

০৫ নং ব্ানয়া  ইউননয়ননর ননরাপদ পানন ও স্বাস্থ্যম্মত পায়খানা ব্যব্ার এব্ং াত ফ াওয়ার অভ্যা র্র্জ া ব্ৃনি নব্য়ক মনিত কমজ পনরকল্পনা।
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৯ ইউননয়ন ওয়াটান কনমটি নমটিং১২ ১ ১ ১ ১ ১

ভ্াপনত, ওয়াল স্ট্ানডং 
কনমটি 

 ৫নং ব্ানয়া ইউনপ ও
ইউনপ দযা  

 ৫নং ব্ানয়া  ইউনপ"

"ইউনপ দয  
 নং ওয়াডজ  

  ৫নং ব্ানয়া 
ইউনপ"

"ইউনপ দয  
 নং ওয়াডজ  

  ৫নং ব্ানয়া 
ইউনপ"

"ইউনপ দয 
 

 নং ওয়াডজ  
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ব্ানয়া ইউনপ"

"ইউনপ দয  
 নং ওয়াডজ  
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ব্ানয়া ইউনপ"

"ইউনপ দয  
 নং ওয়াডজ  

  ৫নং 
ব্ানয়া ইউনপ"

"ইউনপ দয  
 নং ওয়াডজ  

  ৫নং ব্ানয়া 
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 নং ওয়াডজ  

 ৫নং ব্ানয়া  
ইউনপ

"দয  
ওয়াল স্ট্ানডং 
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  ৫নং ব্ানয়া  
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ফমাট অর্জ ন দানয়ত্ব ম্পনদর উৎ কার নযাগীতা িনয়ার্ন

ব্যনি উনদাগ,পাড়া 
কনমটি,ননব্ও 
কনমটি,ইউনপ, 

নব্নভ্ন্নএননর্ও।

ব্যনি,ইউনপ,নডনপএইচ্ই


স্থ্ানীয়রকারনব্ভ্াগ


নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

নডনপএইচ্ই,স্থ্ানীয়,রকারনব্
ভ্াগ,নব্নভ্ন্ন এননর্ও।
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নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

নডনপএইচ্ই,স্থ্ানীয়রকার 
নব্ভ্াগ,নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ব্যনি উনদাগ,পাড়া 
কনমটি,ননব্ও 
কনমটি,ইউনপ, 

নব্নভ্ন্নএননর্ও।
ব্যনি,ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

পাড়া কনমটি,ননব্ও 
কনমটি,ইউনপ, ওয়াল 

স্ট্ানডং 
কনমটি,নব্নভ্ন্নএননর্ও।

ইউনপ,



নডনপএইর্ই,নব্নভ্ন্ন 
এননর্ও।

ইউনপ,



নডনপএইর্ই,নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

পাড়া কনমটি,ইউনপ, 

নব্নভ্ন্নএননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ননব্ও কনমটি,ইউনপ, 

নব্নভ্ন্নএননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।
ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।



ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

ইউনপ,



নব্নভ্ন্ন এননর্ও।

দয  
ওয়াল স্ট্ানডং কনমটিজ  
  ৫নং ব্ানয়া  ইউনপ

ইউনপ নর্ব্   
  ৫নং ব্ানয়া  

ইউনপ




ফর্য়ারমযান    
 ৫নং ব্ানয়া  ইউনপ  

"দয  
ওয়াল স্ট্ানডং 

কনমটিজ  
  ৫নং ব্ানয়া  

ইউনপ


