ফমর্ ৬ সংকৰ্ান্ত িনয়মাবলী
িন

ক) সাধার
রণ িনয়মাবলীীঃ
১. ASHA
A-রা নীল কািিলর কলম িদে
দেয় ফমর্িট পূ ররণ করেবন। েপিন্সল
ে
বয্বহাার করা যােব না।
২. ASHA
A-রা েয েকান
ন একিট ভাষাায় (বাংলা অথ
থবা ইংেরিজ) পুেরা ফমর্িট পূ রণ করেবনন।
৩. েকানর
নরকম েহায়াইটটনার বয্বহার
র করা যােব ননা। িনতান্তই ওভাররাইিটং বা েকানরকম
কম কাটাকুিট করেত
ক
হেল
ASHA-েক
েক পােশ বাধয্য্তামূ লক ভােব
ব সব্াক্ষর করেেত হেব।
৪. ফেমর্র েকান পাতা েছঁড়া যােব না।
ন
৫. গৃহপি
পিরদশর্েনর সম
মেয়ই পৰ্িশক্ষ
ক্ষেণ পৰ্াপ্ত দক্ষ
ক্ষতা অনু যায়ী পযর্েবক্ষেণর িভিত্তেত, ফেেমর্র িনেদর্িশক
কা অনু সাের
পৰ্াসিঙ্গক অংশগুিল সম্পূ
স ণর্ ভিতর্ করেত
ক
হেব। ফমর্িট পের অনয্ েকান সময় পূ রণ ক
করা যােব না
ন বা েকান
পৰ্াসিঙ্গক অংশ ফাঁকা রাখা
র যােব না।
৬. পৰ্েতয্
তয্কিট সব্তন্তৰ্ ফেমর্র েশষ পৃষ্ঠােত ‘সররকারী স্টয্াম্প
ম্প ও তািরখ সহ’ উপসব্াস্থ
স্থয্েকেন্দৰ্র এ.এন.এম বা
দািয়তব্পৰ্াপ্ত
প্ত আিধকািরেক
েকর সব্াক্ষর বাধয্তামূ
ব
লক। ASHA পৰ্িত বুধবার ও মািসক
মা
িরেপাটর্টর্ জমা েদওয়াার িদন সাব
েসন্টাের এ.এন.এম বা দািয়তব্পৰ্াপ্ত আিধকািরকেক
আ
ক িদেয় এিটর
র যাথাথর্য্ িবচার
র কিরেয় সব্াক্ষ
ক্ষর কিরেয় েন
নেবন।
৭. েজলাস্ত
াস্তেরর েকান পৰ্িতিনিধর পিরদশর্
পি
েনর সম
ময় বা যাথাথর্র্য্ যাচাই করার
র সময় েকানর
নরকম সংেশাধ
ধেনর েক্ষেতৰ্
কােলা ক
কািল বয্বহার করেত হেব। িযিন সংেশাাধন করেছন তােক অবশয্য্ই পােশ সংিক্ষ
িক্ষপ্ত সব্াক্ষর করেত
ক
হেব
এবং পের
ের ফেমর্র েশ
শষ পৃষ্ঠােত আেরকবার
আ
সংংিক্ষপ্ত সব্াক্ষর কের পােশ িনেজর পুেরা নাম এবং পিরদশর্েনর
তািরখ িল
িলখেত হেব।
৮. রাজয্স্ত
স্তেরর েকান পৰ্িতিনিধর
পৰ্
পিিরদশর্েনর সম
ময় বা যাথাথর্য্ যাচাই করার
র সময় েকানররকম সংেশাধ
ধেনর েক্ষেতৰ্
লাল কািল
িল বয্বহার কর
রেত হেব। িযিন
িয সংেশাধনন করেছন তােেক অবশয্ই পােশ
প সংিক্ষপ্ত সব্াক্ষর করেত
ত হেব এবং
পের ফেম
েমর্র েশষ পৃষ্ঠােত
ষ্ঠা আেরকব
বার সংিক্ষপ্ত সব্
সব্াক্ষর কের পােশ িনেজর
র পুেরা নাম এ
এবং পিরদশর্
শর্েনর তািরখ
িলখেত হহেব।
৯. উপের
রাক্ত িনয়মগুিল
িলর েকানরকম
ম বয্িতকৰ্ম হহেল েসই পির
িরদশর্নিট বািত
তল বেল গনয্ হেব এবং উত্সাহভাতার
উ
জনয্ িবেব
বচয্ হেব না।
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খ) ফমর্ প
পূ রণ করার িনয়মাবলীঃ
িন
১. ASHA
A-রা গৃহপিরদ
দশর্েন িগেয় ময্ািটৰ্ক্স-এর
ম
স
সাহােযয্ েযভােব
েব কাজিট কর
রেবন েসভােববই ফমর্িট পূ রণ
র করেবন।
এেক্ষেতৰ্ ময্ািটৰ্ক্স-এর কৰ্ম
কৰ্ অনু যায়ী কাজিট করা বাধয্তামূ লক নয়।
২. পৰ্সূ িিত
ত মিহলার তথ
থয্ িবশেদ িলখ
খেত হেব।
৩. পৰ্সূ িিত
ত মিহলার িঠক
কানা েলখার সময়
স েযই বাাড়ীেত েসই মিহলা
ম
উপিস্থত
ত েসই বাড়ীিট
িটর িঠকানাই িলখেত
ি
হেব
(গৰ্াম, সাাব েসন্টার, গৰ্াম
গৰ্া পঞ্চােয়ত, ব্লক, েজলা/সব্
সব্াস্থয্েজলা)।
৪. পৰ্সূ িত মিহলার ‘আ
আর.িস.এইচ আই.িড.’
আ
অবশয্
শয্ই এম.িস.িপ
প কাডর্ েদেখ িলখেত
িল
হেব।
৫. পৰ্সূ িিত
ত মিহলা ‘জনন
ননী সু রক্ষা েযাাজনার আওতা
তাভুক্ত’ িকনা েসিট
ে
উেল্লখ করেত
ক
হেব।
৬. ‘িদন’ ও ‘তািরখ’ সিঠক
স
ভােব উেল্লখ
উ
করেত
ত হেব। এই পৰ্সেঙ্গ
পৰ্
উেল্লখনী
নীয় েয পৰ্সেববর িদনিটর পেরর
প
িদনিট
গৃহপিরদশ
শর্েনর েক্ষেতৰ্ ‘১ম িদন’ িহেসেব
িহ
গনয্ হহেব এবং েসই
ই অনু যায়ী গৃহপিরদশর্েনরর বািক িদনগুিিল িনধর্ািরত
হেব। পৰ্াািতষ্ঠািনক পৰ্স
সেবর পর এস
স.এন.িস.ইউ--েত স্থানান্তিরত
ত একিট নবজ
জাতক েযিদনন ছাড়া পােব েসই িদনিট
তার েক্ষেেতৰ্ ‘১ম িদন’ িহেসেব গনয্ হেব এবং েস
সই অনু যায়ী গৃহপিরদশর্েনর বািক িদনগুিল
িল িনধর্ািরত হেব।
হ
৭. ‘সময়
য়’ েলখার েক্ষেেতৰ্ পৰ্সূ িত মিহ
িহলার বািড়েত
ত পৰ্েবশ করাার সময় এবংং পিরদশর্ন েশ
শষ কের েবের
রাবার সময়
িলখেত হহেব। (উদাহর
রণ - ‘সময়ঃ ১০:৩০
১
- ১২:৩
৩০’)।
৮. ASH
HA পৰ্সূ িত মিহ
িহলােক িজজ্ঞাাসা কের এববং পৰ্সূ িত মিহ
িহলা ও নবজাত
তকেক পযর্েববক্ষণ কের ফমর্
ফ -এ সিঠক
তথয্ পূ রণ করেবন।
৯. ফমর্িিটেত
ট েলখার জনয্
জ িনিদর্ষ্ট জায়গায়
জ
পৰ্শ্ন অ
অনু যায়ী হয় তথয্
ত বা সংখয্ায্া িলখেত হেবব অথবা ‘হয্াঁ/না’-েত
/
‘√’
িদেত হেব
ব। অনয্ েকান
ন অংেশ েলখাা যােব না।
১০. ‘িশশু
শুিটেক িক আধা
আ শক্ত খাবার
ার খাওয়ােনা শুরু করা হেয়
য়েছ?’ - এই িবভাগিট েকব
কবল মাতৰ্ ৬ মাস
ম বা তার
েবিশ বয়ি
য়িস িশশুেদর েক্ষেতৰ্
ে
পৰ্েযাজ
জয্।
১১. পৰ্েত
তয্কিট সব্তন্তৰ্ ফেমর্
ফ র েশষ পৃষ্ঠােত ASHA
A-র নাম েলখাা বাধয্তামূ লক।
ক
১২. পৰ্েত
তয্কিট সব্তন্তৰ্ ফেমর্র েশষ পৃষ্ঠােত, পৰ্েত
তয্ক গৃহপিরদশ
দশর্েনর পের, িঠক ASHA--র নােমর তল
লায়, তািরখ
সহ ASH
HA-র সব্াক্ষর বাধয্তামূ
ব
লক।
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