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েস্টট ASHA েসল, এন. এইচ. এম 

পৰ্সূিতর / নবজাতেকর (এস.এন.িস.ইউ েথেক ছাড়া পাওয়া নবজাতক সহ) সব্াসহয্ পরীক্ষার জনয্ গৃহ পিরদশর্েনর িবস্তািরত তথয্ 
 

পৰ্সূিতর নাম: ___________________________________ বয়স: __________ আর.িস.এইচ আই.িড: _______________ ASHA-র এলাকার মা (√)? হয্াঁ / না জননী সুরক্ষা েযাজনার আওতাভূক্ত (√): হয্াঁ / না সব্ামীর নাম: ____________________________ 

েফান নং: ___________________ গৰ্াম: ________________________ সাব েসন্টার: _______________________ গৰ্াম পঞ্চােয়ত: __________________________ ব্লক: ____________________________ েজলা/সব্াস্থয্েজলা: ______________________ 

১) পৰ্সেবর সম্ভাবয্ তািরখ কেব িছল: ___________________   ২) পৰ্সেবর তািরখ: _________________     ৩) পৰ্সেবর সময়: _____________________     ৪) পৰ্সেবর ফলাফল (√): জীিবত িশশু/মৃত িশশু   ৫) নবজাতেকর িলঙ্গ (√): পুরুষ/মিহলা/অনয্ানয্  

৬) নবজাতেকর জন্ম ওজন কত: ______ েকিজ _________ গৰ্াম  ৭) পৰ্সব েকাথায় হেয়েছ (√): বাড়ীেত/ সরকারী সব্াস্থয্ পৰ্িতষ্ঠােন / অনয্ানয্ েবসরকারী সব্াস্থয্ পৰ্িতষ্ঠােন / অনয্ানয্   ৮) পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর পর এস.এন.িস.ইউ-েত স্থানান্তিরত করা হেয়িছল িকনা 

(√)? হয্াঁ / না ৯) পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর পর ছাড়া পাওয়ার তািরখ: ___________ ১০) সরকারী সব্াস্থয্ পৰ্িতষ্ঠােন পৰ্সেবর েক্ষেতৰ্ িবনা মূেলয্ যাওয়া আসার সরকারী সাহাযয্ েপেয়েছন িক? ______________________________________________ ১১) জননী সুরক্ষা 

েযাজনার টাকা পাওয়ার তািরখ: _________________ ১২) বাড়ীেত পৰ্সেবর েক্ষেতৰ্ েক পৰ্সব কিরেয়েছন (√): ডাক্তার/নাসর্/এ.এন.এম/পৰ্িশিক্ষত দাই বা পৰ্সব সহািয়কা/পৰ্সূিতর আত্মীয়সব্জন/অনয্ েকউ/েকউ নয় ১৩) বাড়ীেত পৰ্সেবর কারণ িক? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ১৪) নবজাতকেক িক পের কখেনা এস.এন.িস.ইউ-েত ভিতর্ করা হেয়িছল (√)? হয্াঁ / না 

 

িক িক েদখেবন/জানেবন/করেবন 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

ক) পৰ্সূিত মিহলা িদেন (২৪ ঘণ্টার মেধয্) কতগুিল পয্াড পিরবতর্ন কেরন? 

খ) পৰ্সূিত মিহলার েদেহর তাপমাতৰ্া কত [পিরমাপ কের নিথভুক্ত করুন]? 

গ) েযািনদব্াের েসলাই বা ক্ষতস্থান ফুেল উেঠেছ ও সংকৰ্মণ হেয়েছ?  

ঘ) পৰ্সূিত মিহলার মনেমজােজর েকান পিরবতর্ন িক েচােখ পড়েছ? 

ঙ) পৰ্সূিত মিহলা েকান পিরবার পিরকল্পনা পদ্ধিত বয্বহার করেছন? 

চ) পৰ্সূিত মিহলা ২৪ ঘন্টায় কতবার সম্পণর্ আহার গৰ্হণ করেছন? 

ছ) পৰ্সূিত মিহলা ২৪ ঘণ্টায় কত িলটার জল খােচ্ছন? 

জ) পৰ্সূিত মিহলা িদেন ও রােত কয় ঘণ্টা িবশৰ্াম িনেচ্ছন? 

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা 

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা 

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা 

ক) 

খ) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ)  

চ) 

ছ)  

জ) ____ঘণ্টা+____ঘণ্টা 

পৰ্সূিত মিহলার কী িনম্নিলিখত েকান সমসয্া হেয়েছ / হেয়িছল? [যিদ হয়, 

তেব দৰ্ুত হাসপাতােল েপৰ্রণ করেত হেব]  

ক) অিতিরক্ত রক্তঃক্ষরণ  

খ) অজ্ঞান হেয় যাওয়া / িখঁচুিন 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 
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েস্টট ASHA েসল, এন. এইচ. এম 

িক িক েদখেবন/জানেবন/করেবন 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

গ) পৰ্চণ্ড মাথা বয্থা / েচােখ ঝাপসা েদখা 

ঘ) দূগর্ন্ধযুক্ত সৰ্াব এবং জব্র (তাপমাতৰ্া ১০০˚ ফােরনহাইট বা তার েবশী) 

ঙ) তলেপেট বয্থা 

চ) পৰ্সূিত মিহলােক িক দৰ্ুত হাসপাতােল েপৰ্রণ করা হেয়িছল? 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

বাড়ীেত পৰ্সেবর সময় উপিস্থত থাকেল জেন্মর সেঙ্গ সেঙ্গই নবজাতেকর 

িনিদর্ষ্ট যত্নগুিল হেয়েছ িকনা েদখুন 

ক) নবজাতকেক শুকেনা করা                                            

খ) গরম রাখা, স্নান না করােনা,                                           

গ) সিঠক ভােব কাপেড় জিড়েয় মােয়র কােছ রাখা                          

ঘ) শুধুমাতৰ্ স্তনয্পান করােনা শুরু করা         

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

পৰ্েযাজয্ নয় 
ক) জেন্মর পর নবজাতকেক পৰ্থম িক খাওয়ােনা হেয়িছল? 

 

খ) িনিদর্ষ্ট সমেয়র আেগ জন্মােনা নবজাতেকর েক্ষেতৰ্ পৰ্সূিত মিহলােক িক  

   পরামশর্ িদেয়েছন? 

 

 

গ) নবজাতকেক জেন্মর কতক্ষেণর মেধয্ পৰ্থম স্তনয্পান করােনা হেয়িছল? 

ঘ) নবজাতক িকভােব পৰ্থম স্তনয্পান কেরিছল? 

   ১) েজাের  ২) ক্ষীনভােব  ৩) স্তনয্পান করেত পােরিন িকন্তু চামেচর  

   সাহােযয্ দুধ পান কেরেছ  ৪) স্তনয্পান করেত পােরিন এবং চামেচর  

   সাহােযয্ও দুধ পান করেত পােরিন 

ক) 

 

খ) 

 

 

 

গ) 

ঘ) সিঠক সংখয্া িলখুন 

ক) স্তনয্পান করােনার সময় মা ও নবজাতেকর অবস্থান সিঠক আেছ িক? 

খ) নবজাতকেক ২৪ ঘণ্টায় কতবার স্তনয্পান করােনা হেচ্ছ? 

গ) স্তনয্পান করােত মােয়র িক েকান সমসয্া হেচ্ছ? 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ)  

গ) হয্াঁ / না (√) 
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েস্টট ASHA েসল, এন. এইচ. এম 

িক িক েদখেবন/জানেবন/করেবন 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

ঘ) পৰ্সেবর পর েথেকই মােয়র দুধ হেচ্ছ না বা মেন হেচ্ছ দুধ কম হেচ্ছ? 

ঙ) স্তনবৃেন্ত ঘা / স্তনবৃন্ত িভতের ঢুেক থাকা / স্তন ভারী ও শক্ত এবং সেঙ্গ 

   বয্থা আেছ 

চ) অনয্ েকান সমসয্া হেল সংেক্ষেপ িলখুন: 

 

 

ছ) পৰ্েয়াজন মেতা মােক স্তনয্পান ও তার িবিভন্ন পদ্ধিত সমব্েন্ধ পরামশর্  

   েদওয়া হেয়িছল িক? 

জ) অনয্ েকান ভােব সাহাযয্ করেল সংেক্ষেপ িলখুন: 

 

 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

 

চ) 

 

 
ছ) হয্াঁ / না (√) 

 

জ) 

ক) নবজাতেকর শব্ােসর গিত কত [পিরমাপ কের নিথভুক্ত করুন]? 

খ) নবজাতেকর েদেহর তাপমাতৰ্া কত [পিরমাপ কের নিথভুক্ত করুন]? 

ক) 

খ) 

ক) 

খ) 

ক) 

খ) 

ক) 

খ) 

ক) 

খ) 

ক) 

খ) 

ক) 

খ) 

ক) নবজাতেকর ওজন কত? 

খ) সল্টার েস্কেল রং িক িছল? 

গ) পৰ্েয়াজন মেতা িক বয্বস্থা িনেয়েছন সংেক্ষেপ িলখুন: 

 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√)

গ) 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√)

গ) 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√)

গ) 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ েকিজ ____গৰ্াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

নবজাতেকর মেধয্ িক িনম্নিলিখত জন্মগত তৰ্ুিট আেছ (েয েকান একিট 

থাকেল েরফার করুন): 

১) েকান অঙ্গ বাকঁা আেছ িকনা? 

২) মাথার অংশ েফালা আেছ িকনা? 

৩) েঠােটর েকান অংশ কাটা আেছ িকনা? 

৪) অনয্ানয্ েকান অসব্াভািবকতা থাকেল সংেক্ষেপ িলখুন: 

  

 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 

 

 

১) হয্া ঁ/ না (√) 

২) হয্া ঁ/ না (√) 

৩) হয্াঁ / না (√) 

৪) 



                                                                                                                                                             ফমর্ ৬                                                                                                                                      

েস্টট ASHA েসল, এন. এইচ. এম 

িক িক েদখেবন/জানেবন/করেবন 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

নবজাতেকর কী িনম্নিলিখত েকান সমসয্া েদখা িগেয়েছ?  

ক) েচাখ সামানয্ েফালা এবং পুঁজ যুক্ত  

খ) নািভনাল েথেক রক্ত েবেরােচ্ছ [যিদ হয়, তেব হাসপাতােল েপৰ্রণ  

   করেত হেব] 

গ) পৰ্েয়াজন মেতা িক বয্বস্থা িনেয়েছন সংেক্ষেপ িলখুন: 

 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ)  

 

নবজাতেকর মেধয্ িনম্নিলিখত েকান লক্ষ্মণ আেছ িক: [যিদ হয়, তেব দৰ্ুত, 

পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা িনেত হেব] 

ক) নবজাতকেক স্পশর্ করেল ঠান্ডা অনুভূত হেচ্ছ বা নবজাতেকর তাপমাতৰ্া 

সব্াভািবেকর েথেক কম (তাপমাতৰ্া ৯৭˚ ফােরনহাইেটর কম) 

খ) কম পান করেছ / পান করা বন্ধ কের িদেয়েছ / িদেন ৬ বােরর কম  

   পৰ্সৰ্াব করেছ  

গ) কৰ্মাগত কাঁদেছ / দূবর্ল ভােব কাঁদেছ / কান্না বন্ধ কের িদেয়েছ 

ঘ) চামড়ার ভাঁেজ (থাই/বগেল/িনতমব্) ফাটল বা লালেচ ভাব 

ঙ) েচাখ বা তব্েক হলুদ ভাব 

চ) অঙ্গ পৰ্তয্ঙ্গ িশিথল হেয় েগেছ 

ছ) িঝিমেয় আেছ বা অজ্ঞান হেয় েগেছ 

জ) িছটেক বিম কের িদেচ্ছ / েপট ফুেল আেছ 

ঝ) জব্র (তাপমাতৰ্া ৯৯˚ ফােরনহাইট বা তার েবশী) 

ঞ) বুক িভতের ঢুেক যােচ্ছ 

ট) দৰ্ুত শব্াস িনেচ্ছ 

ঠ) িখঁচুিন বা তড়কা হেচ্ছ 

ড) নােকর পাটা ফুেল উঠেছ 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 

 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

 

খ) হয্াঁ / না (√) 

 

গ) হয্াঁ / না (√) 

ঘ) হয্াঁ / না (√) 

ঙ) হয্াঁ / না (√) 

চ) হয্াঁ / না (√) 

ছ) হয্াঁ / না (√) 

জ) হয্া ঁ/ না (√) 

ঝ) হয্াঁ / না (√) 

ঞ) হয্াঁ / না (√) 

ট) হয্াঁ / না (√) 

ঠ) হয্া ঁ/ না (√) 

ড) হয্াঁ / না (√) 



                                                                                                                                                             ফমর্ ৬                                                                                                                                      

েস্টট ASHA েসল, এন. এইচ. এম 

িক িক েদখেবন/জানেবন/করেবন 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন

তািরখঃ ____________ 

সময়ঃ______ - ______

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ______ - ______ 

ঢ) গলায় শ  হেচ্ছ 

ণ) সব্াভািবেকর তুলনায় কম নড়াচড়া করেছ 

ত) গােয় ১০িট বা তার েবিশ পুঁজযুক্ত ফুসকুিড় িকংবা বড় েফাঁড়া 

থ) গােয় ১০িটর কম পুঁজযুক্ত ফুসকুিড় 

দ) নািভ লাল হেয় আেছ বা পুঁজ েবর হেচ্ছ 

ধ) ডায়িরয়ার জনয্ জলশূনয্তা েদখা িদেয়েছ 

ন) রক্ত আমাশা হেয়েছ 

প) পৰ্েয়াজন মেতা িক বয্বস্থা িনেয়েছন সংেক্ষেপ িলখুন: 

 

 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ঢ) হয্া ঁ/ না (√) 

ণ) হয্াঁ / না (√) 

ত) হয্াঁ / না (√) 

থ) হয্া ঁ/ না (√) 

দ) হয্াঁ / না (√) 

ধ) হয্া ঁ/ না (√) 

ন) হয্াঁ / না (√) 

প) 

ক) িশশুিটেক িক আধা শক্ত খাবার খাওয়ােনা শুরু করা হেয়েছ? 

খ) িশশুিটেক িক িক খাবার খাওয়ােনা হেচ্ছ সংেক্ষেপ িলখুন: 
 
 
 
গ) িশশুিটেক িক আধা শক্ত খাবােরর সেঙ্গ বুেকর দুধও পৰ্েয়াজন অনুযায়ী  

   খাওয়ােনা হেচ্ছ? 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ক) হয্াঁ / না (√) 

খ) 
 
 
 
গ) হয্াঁ / না (√) 

 

ASHA-র নাম  

তািরখ সহ ASHA-র সব্াক্ষর 
       

সরকারী স্টয্াম্প ও তািরখ সহ উপসব্াস্থয্েকেন্দৰ্র এ.এন.এম বা দািয়তব্পৰ্াপ্ত 

আিধকািরেকর সব্াক্ষর 

       

িবঃ দৰ্ঃ - পৰ্সূিত মা ও নবজাতকেক েদখেত েগেল ASHA এই ফমর্িট ভিতর্ কের িনেজর কােছ রাখেবন। পৰ্থম েযিদন ASHA পৰ্সূিত মা ও নবজাতকেক েদখেত যােবন েসইিদন িতিন পৰ্থম কলামিট ভিতর্ করেবন এবং পরবতর্ী পিরদশর্েনর িদনগুিলর পযর্েবক্ষণ পরবতর্ী 

কলামগুিলেত ভিতর্ করেবন। িতিন পৰ্িত বুধবার ও মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন সাব েসন্টাের এ.এন.এম বা দািয়তব্পৰ্াপ্ত আিধকািরকেক িদেয় এিটর যাথাথর্য্ িবচার কিরেয় সব্াক্ষর কিরেয় েনেবন।  


