ফমর্ ১

ASHA-র মািসক কাজ ও উত্সাহ ভাতা সংকৰ্ান্ত িরেপাটর্
(িতনিট কিপ থাকেব)
ASHA-র নাম:

গৰ্ামঃ

পঞ্চােয়তঃ

ব্লক পৰ্াথিমক সব্াস্থয্েকন্দৰ্/গৰ্ামীণ হাসপাতালঃ

েজলা/সব্াস্থয্েজলাঃ

েয গৰ্ােম/গৰ্ামগুিলেত কাজ করেছনঃ

কত জনসংখয্ায় কাজ করেছনঃ

িরেপােটর্র সময়সীমাঃ
"িবভাগ ক" - মা ও িশশু সব্াস্থয্ িবষয়ক কাজ

কৰ্িমক

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

সংখয্া

১
২

৩
৪
৫
৬
৭

উপসব্াস্থয্েকন্দৰ্ঃ

বু ধবার বােদ অনয্ানয্ গৰ্ামীণ সব্াস্থয্ ও পুিষ্ট িদবেস এলাকার উপেভাক্তােদর সমেবত কেরেছন
এবং িনেজ েসখােন উপিস্থত েথেকেছন (হয্াঁ/না) (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)
কতগুিল বু ধবাের উপসব্াস্থয্েকেন্দৰ্ উপিস্থত েথেক িভেলজ েহলথ েরিজষ্টার সাম্পৰ্িতকীকরণ
কেরেছন এবং জন্ম ও মৃ তুয্র সবর্জনীন িনবিন্ধকরেণ সাহাযয্ কেরেছন (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)
কতগুিল বু ধবাের উপসব্াস্থয্েকেন্দৰ্ উপিস্থত েথেক িডউ িলস্ট (Due List) বা েয িশশুেদর
টীকাকরণ বাকী আেছ তােদর তািলকা ৈতরী কেরেছন বা সাম্পৰ্িতকীকরণ কেরেছন
(যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)
কতগুিল বু ধবাের উপসব্াস্থয্েকেন্দৰ্ উপিস্থত েথেক গভর্বতী মিহলােদর তািলকা ৈতরী কেরেছন
বা সাম্পৰ্িতকীকরণ কেরেছন (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)
কতগুিল বু ধবাের উপসব্াস্থয্েকেন্দৰ্ উপিস্থত েথেক সক্ষম দম্পিতেদর তািলকা ৈতরী কেরেছন
বা সাম্পৰ্িতকীকরণ কেরেছন (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

সময়কােল

ভাতার

(টাকা)

যত কাজ

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

মােস ২০০/- টাকা
পৰ্িত বু ধবার িপছু ৬০/- টাকা

পৰ্িত বু ধবার িপছু ৬০/- টাকা
পৰ্িত বু ধবার িপছু ৬০/- টাকা
পৰ্িত বু ধবার িপছু ৬০/- টাকা

সম্পূ ণর্ গভর্কালীন পিরেষবা পাওয়া এবং পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সব হওয়া জননী সু রক্ষা েযাজনার

পৰ্িত গভর্বতী মিহলা িপছু ১০০/-

আওতাভূ ক্ত গভর্বতী মিহলার ১২ সপ্তােহর মেধয্ নাম নিথভূ ক্তকরণ সু িনিশ্চত কেরিছেলন

টাকা

১২ সপ্তােহর মেধয্ নাম নিথভূ ক্ত করা জননী সু রক্ষা েযাজনার আওতাভূ ক্ত গভর্বতী মিহলার

পৰ্িত গভর্বতী মিহলা িপছু ২০০/-

সম্পূ ণর্ গভর্কালীন পিরেষবা পাওয়া সু িনিশ্চত কেরেছন
জননী সু রক্ষা েযাজনার আওতাভূ ক্ত গভর্বতী মিহলােক সেঙ্গ িনেয় িগেয় সরকারী সব্াস্থয্েকেন্দৰ্

টাকা

বা সরকার অনু েমািদত ‘আয়ু ষ্মতী’ পৰ্কেল্পর অন্তগর্ত সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ বা সরকার অনু েমািদত
৮

এই

জনেগাষ্ঠী িভিত্তক পৰ্সব েকেন্দৰ্ (CDC) ভিতর্ হেয় পৰ্সব করেত সাহাযয্ কেরেছন এবং ফমর্ ৪
সিঠকভােব ভিতর্ কের অনয্ানয্ পৰ্ামাণয্ নিথ সহ (যিদ পৰ্েযাজয্ হয়) সময়মেতা মািসক

পৰ্িত পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সব িপছু
৩০০/- টাকা

িরেপােটর্র সেঙ্গ এ.এন.এম েক জমা িদেয়েছন
বািড়েত পৰ্সেবর পর ১৪ িদন পযর্ন্ত জীিবত নবজাতক ও পৰ্সূ িত মােক জেন্মর পর িনিদর্ষ্ট
৯

িদনগুিলেত [১ম, ৩য়, ৭তম, এবং ১৪তম িদেন] েদখেত িগেয়েছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব
ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই

পৰ্িত েক্ষেতৰ্ ১৭৫/- টাকা

কিরেয় িনেয়েছন
পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর (পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.-েত স্থানান্তিরত নবজাতক
বয্তীত) পর ১৪ িদন পযর্ন্ত জীিবত নবজাতক ও পৰ্সূ িত মােক জেন্মর পর িনিদর্ষ্ট িদনগুিলেত
১০

[৩য়, ৭তম, এবং ১৪তম িদেন] েদখেত িগেয়েছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব ভিতর্ কের

পৰ্িত েক্ষেতৰ্ ১৭৫/- টাকা

সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই কিরেয়
িনেয়েছন
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ফমর্ ১
"িবভাগ ক" - মা ও িশশু সব্াস্থয্ িবষয়ক কাজ
কৰ্িমক

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

সংখয্া

এই

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

সময়কােল

ভাতার

(টাকা)

যত কাজ

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.-েত স্থানান্তিরত নবজাতেকর েক্ষেতৰ্ হাসপাতাল
েথেক েছেড় েদওয়ার িদন েথেক ১৪ িদন পযর্ন্ত জীিবত নবজাতক ও পৰ্সূ িত মােক িনিদর্ষ্ট
১১

িদনগুিলেত [২৪ ঘণ্টার মেধয্, ৩য়, ৭তম, এবং ১৪তম িদেন] েদখেত িগেয়েছন এবং ফমর্ ৬

পৰ্িত েক্ষেতৰ্ ১৭৫/- টাকা

সিঠকভােব ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয়
যথাথর্তা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন
পৰ্সেবর পর (পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.-েত স্থানান্তিরত নবজাতক বয্তীত)
১২

৪২ িদন পযর্ন্ত জীিবত নবজাতক ও পৰ্সূ িত মােক জেন্মর পর িনিদর্ষ্ট িদনগুিলেত [২১তম,
২৮তম এবং ৪২তম িদেন] েদখেত িগেয়েছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব ভিতর্ কের সময়মেতা

পৰ্িত েক্ষেতৰ্ ৭৫/- টাকা

মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন
পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.-েত স্থানান্তিরত নবজাতেকর েক্ষেতৰ্ হাসপাতাল
েথেক েছেড় েদওয়ার িদন েথেক ৪২ িদন পযর্ন্ত জীিবত নবজাতক ও পৰ্সূ িত মােক িনিদর্ষ্ট
১৩

িদনগুিলেত [২১তম, ২৮তম এবং ৪২তম িদেন] েদখেত িগেয়েছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব

পৰ্িত েক্ষেতৰ্ ৭৫/- টাকা

ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই
কিরেয় িনেয়েছন
এস.এন.িস.ইউ. েথেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক পৰ্থম ৈতৰ্মািসেক পৰ্েয়াজন অনু যায়ী
১৪

(অন্ততঃপেক্ষ তৃতীয় মােসর েশেষ এক বার) বাড়ীেত েদখেত েগেছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব
ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই

পৰ্িত িশশু িপছু ৫০/- টাকা

কিরেয় িনেয়েছন
এস.এন.িস.ইউ. েথেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক িদব্তীয় ৈতৰ্মািসেক পৰ্েয়াজন অনু যায়ী
১৫

(অন্ততঃপেক্ষ ষষ্ঠ মােসর েশেষ এক বার) বাড়ীেত েদখেত েগেছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব
ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই

পৰ্িত িশশু িপছু ৫০/- টাকা

কিরেয় িনেয়েছন
এস.এন.িস.ইউ. েথেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক তৃতীয় ৈতৰ্মািসেক পৰ্েয়াজন অনু যায়ী
১৬

(অন্ততঃপেক্ষ নবম মােসর েশেষ এক বার) বাড়ীেত েদখেত েগেছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব
ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই

পৰ্িত িশশু িপছু ৫০/- টাকা

কিরেয় িনেয়েছন
এস.এন.িস.ইউ. েথেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক চতুথর্ ৈতৰ্মািসেক পৰ্েয়াজন অনু যায়ী
১৭

১৮

(অন্ততঃপেক্ষ দব্াদশ মােসর েশেষ এক বার) বাড়ীেত েদখেত েগেছন এবং ফমর্ ৬ সিঠকভােব
ভিতর্ কের সময়মেতা মািসক িরেপাটর্ জমা েদওয়ার িদন এ.এন.এম েক িদেয় যথাথর্তা যাচাই
কিরেয় িনেয়েছন
িশশুর জেন্মর এক বছেরর মেধয্ িনিদর্ষ্ট সমস্ত টীকা (টীকাকরেণর সরকারী িনেদর্িশকা
অনু যায়ী) িঠক িঠক সমেয় েনওয়া সু িনিশ্চত কেরেছন

পৰ্িত িশশু িপছু ৫০/- টাকা

পৰ্িত িশশু িপছু ১০০/- টাকা

জেন্মর এক বছেরর মেধয্ িনিদর্ষ্ট সমস্ত টীকা িঠক িঠক সমেয় েনওয়া িশশুর এক বছর েথেক
১৯

দু ই বছর বয়েসর মেধয্ িনিদর্ষ্ট সমস্ত টীকা (টীকাকরেণর সরকারী িনেদর্িশকা অনু যায়ী) িঠক

পৰ্িত িশশু িপছু ৭৫/- টাকা

িঠক সমেয় েনওয়া সু িনিশ্চত কেরেছন
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2

ফমর্ ১
"িবভাগ ক" - মা ও িশশু সব্াস্থয্ িবষয়ক কাজ
কৰ্িমক

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

সংখয্া

এই

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

সময়কােল

ভাতার

(টাকা)

যত কাজ

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

িশশুর ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১২ মাস এবং ১৫ মাস বয়েস পাঁচিট অিতিরক্ত গৃ হপিরদশর্ন
সম্পূ ণর্ কের িনেদর্িশকা অনু যায়ী HBYC কাডর্ ভিতর্ কেরেছন এবং MCP কাডর্-এর পৰ্েযাজয্
২০

অংেশ বয়স িভিত্তক করণীয় কাজগুিল িলিপবদ্ধ কেরেছন [এই উত্সাহ ভাতা েকবলমাতৰ্ েয

পৰ্িত িশশু িপছু ২৫০/- টাকা

েজলাগুিলেত/সব্াস্থয্েজলাগুিলেত ASHA-েদর এই সংকৰ্ান্ত িনিদর্ষ্ট পাঁচ িদেনর পৰ্িশক্ষণ েশষ হেয়েছ,
েসখােন সংিশ্লষ্ট িবভােগর অনু মিত সােপেক্ষ পৰ্েযাজয্ হেব]

২১

জেন্মর পাঁচ বছর েথেক ছয় বছেরর মেধয্ িশশুর িড.িপ.িট বু স্টার টীকা েনওয়া সু িনিশ্চত
কেরেছন

পৰ্িত িশশু িপছু ৫০/- টাকা

এলাকায় যতগুিল েযাগয্ িশশু (৬ েথেক ৬০ মাস পযন্তর্) রেয়েছ তার নূ য্নতম ৯০% িশশুেক,
নয্াশনাল আয়রন প্লাস ইিনিশেয়িটভ এর িনেদর্িশকা অনু সাের, মােস ৮ েথেক ১০ বার (পৰ্িত
২২

সপ্তােহ দু ই িদন িহসােব) আয়রন ও ফিলক অয্ািসড (IFA) িসরাপ খাইেয়েছন বা সরাসির
িনেজর নজরদারীেত খাওয়ােনা সু িনিশ্চত কেরেছন, সংিশ্লষ্ট সমস্ত নিথ ভিতর্/সাম্পৰ্িতকীকরণ

মােস ১০০/- টাকা

কেরেছন, এবং মািসক িরেপাটর্ এ.এন.এম.–এর কােছ সময়মত জমা িদেয়েছন (হয্াঁ/না)
(যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)
গভর্পাত হওয়া মিহলােক িনয়মমািফক সম্পূ ণর্ গভর্পাত সংকৰ্ান্ত পিরেষবা পৰ্দান কেরেছন
২৩

২৪

এবং সিঠকভােব ভিতর্ করা ফমর্ ৫ সময়মেতা মািসক িরেপােটর্র সেঙ্গ এ.এন.এম েক জমা

১০০/- টাকা
িদেয়েছন
সক্ষম দম্পিতর েক্ষেতৰ্ িবেয়র িদন েথেক দু ই বছর পযর্ন্ত গভর্ধারণ িবলিমব্ত করেত েপেরেছন পৰ্িত সক্ষম দম্পিত িপছু ৫০০/(যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)

টাকা

উপেভাক্তােক (পৰ্সূ িত মিহলােক) ASHA পৰ্েয়াজন অনু যায়ী সরকারী সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ িনেয় িগেয়
২৫

পৰ্িত গভর্পাত হওয়া মিহলা িপছু

িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড. গৰ্হণ করেত সাহাযয্ কেরেছন এবং সিঠকভােব ভিতর্ করা ফমর্ ৭
সময়মেতা মািসক িরেপােটর্র সেঙ্গ এ.এন.এম েক জমা িদেয়েছন

পৰ্িত িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড.
গৰ্হণকারী িপছু ১৫০/- টাকা

সব্তঃস্ফূতর্ গভর্পাত বা সািজর্কাল পদ্ধিতেত গভর্পাত হওয়া উপেভাক্তােক ASHA পৰ্েয়াজন
২৬

অনু যায়ী সরকারী সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ িনেয় িগেয় িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড. গৰ্হণ করেত সাহাযয্ কেরেছন পৰ্িত িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড.
এবং সিঠকভােব ভিতর্ করা ফমর্ ৭ সময়মেতা মািসক িরেপােটর্র সেঙ্গ এ.এন.এম েক জমা

গৰ্হণকারী িপছু ১৫০/- টাকা

িদেয়েছন
েমাট

"িবভাগ খ" - অনয্ানয্ জনসব্াস্থয্ িবষয়ক কাজ
কৰ্িমক
সংখয্া

১
২
৩

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

এই

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

সময়কােল

ভাতার

(টাকা)

যত কাজ

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

চাক্ষুষ অঙ্গিবকৃিত েনই এমন কুষ্ঠ েরাগীেক িচিহ্নতকরেণ এবং িনিদর্ষ্ট পরীক্ষার পর িচিকত্সার পৰ্িত নাম নিথভূ ক্তকরণ িপছু
জনয্ নিথভূ ক্তকরেণ সাহাযয্ কেরেছন
চাক্ষুষ অঙ্গিবকৃিত আেছ এমন কুষ্ঠ েরাগীেক িচিহ্নতকরেণ এবং িনিদর্ষ্ট পরীক্ষার পর

২৫০/- টাকা
পৰ্িত নাম নিথভূ ক্তকরণ িপছু

িচিকত্সার জনয্ নিথভূ ক্তকরেণ সাহাযয্ কেরেছন

২০০/- টাকা
পৰ্িত িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হওয়া েরাগী

ASHA-র সাহােযয্ নিথভূ ক্ত হওয়া িপ.িব. (P.B.) কুষ্ঠ েরাগীর িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হেয়েছ
েস্টট ASHA েসল, এন.এইচ.এম

িপছু ৪০০/- টাকা
3

ফমর্ ১
"িবভাগ খ" - অনয্ানয্ জনসব্াস্থয্ িবষয়ক কাজ
কৰ্িমক

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

সংখয্া

৪
৫

ASHA-র সাহােযয্ নিথভূ ক্ত হওয়া এম.িব. (M.B.) কুষ্ঠ েরাগীর িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হেয়েছ

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

সময়কােল

ভাতার

(টাকা)

যত কাজ

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

পৰ্িত িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হওয়া েরাগী
িপছু ৬০০/- টাকা

রেক্তর স্লাইড পৰ্স্তুত কেরেছন বা রয্ািপড ডায়াগ্নিষ্টক েটষ্ট (Rapid Diagnostic Test)

পৰ্িত স্লাইড বা রয্ািপড

কেরেছন

ডায়াগ্নিষ্টক েটষ্ট িপছু ১৫/- টাকা

রেক্তর স্লাইেড/রয্ািপড ডায়াগ্নিষ্টক েটেষ্ট (Rapid Diagnostic Test) প্লাসেমািডয়াম
৬

এই

ফয্াল্িসেপরাম (pf) বা প্লাসেমািডয়াম ভাইভয্াক্স্ (pv) পাওয়া েগেছ এমন েরাগীর জনয্ িনিদর্ষ্ট
ওষু ধ িবিধ অনু যায়ী সম্পূ ণর্ িচিকত্সার বয্বস্থা কেরেছন

পৰ্িত সু স্থ হেয় ওঠা েরাগী িপছু
৭৫/- টাকা

ASHA যােদরেক কালাজব্ের আকৰ্ান্ত সেন্দেহ েরফার কেরেছন তােদর মেধয্ কারও কালাজব্র
িনিশ্চতভােব পৰ্িতপন্ন হওয়ার পর সরকারী সব্াস্থয্ পৰ্িতষ্ঠােন ভিতর্ হেয় িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হেয়
৭

থাকেল [এই উত্সাহ ভাতা েকবলমাতৰ্ েয েজলাগুিলেত/সব্াস্থয্েজলাগুিলেত কালাজব্েরর পৰ্েকাপ

পৰ্িত িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হওয়া েরাগী

আেছ, অথর্াত্ দািজর্িলং, কািলম্পং, উত্তর িদনাজপুর, দিক্ষণ িদনাজপুর, মালদা, মুিশর্দাবাদ, বীরভূ ম,

িপছু ৫০০/- টাকা

রামপুরহাট, পূ বর্ বধর্মান, পিশ্চম বধর্মান, দিক্ষণ চিবব্শ পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, উত্তর চিবব্শ
পরগণা, বিসরহাট ও নদীয়ার েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্]

ASHA যােদরেক অয্ািকউট এন্েসেফলাইিটস িসন্েডৰ্াম (Acute Encephalitis
৮

Syndrome) বা জাপানী এন্েসেফলাইিটস আকৰ্ান্ত সেন্দেহ েরফার কেরেছন তােদর মেধয্
কারও েক্ষেতৰ্ এই েরাগিট িনিশ্চতভােব পৰ্িতপন্ন হেয়েছ

৯

নতুন যক্ষ্মা েরাগী অথবা আেগ িচিকত্িসত যক্ষ্মা েরাগীেক ডট্েসর ওষু ধ খাইেয় িচিকত্সা
সম্পূ ণর্ হওয়া বা সু স্থ হওয়া সু িনিশ্চত করেত েপেরেছন

পৰ্িত িনিশ্চতভােব পৰ্িতপন্ন হওয়া
েরাগী িপছু ৩০০/- টাকা
পৰ্িত িচিকত্সা সম্পূ ণর্ হওয়া বা
সু স্থ হওয়া েরাগী িপছু ১০০০/টাকা

িনয়িমত গৃ হপিরদশর্েনর মাধয্েম আেয়ািডেনর অভাবজিনত েরাগ সম্পেকর্ সেচতনতা গেড়
তুেলেছন এবং আেয়ািডন যু ক্ত লবেণর বয্বহােরর উপেযাগীতা এবং আেয়ািডেনর অভাবজিনত
েরাগ পৰ্িতেরােধ এর ভূ িমকা িনেয় পরামশর্দান কেরেছন। এছাড়া ‘লবণ পরীক্ষার িকট’
১০

বয্বহার কের মােস নূ য্নতম ৫০িট লবেণর নমুনায় (বাড়ী িপছু একিট) আেয়ািডেনর মাতৰ্া
যাচাই কের িনিদর্ষ্ট বয্বস্থা িনেয়েছন (হয্াঁ/না) (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ) [এই উত্সাহ ভাতা

মােস ২৫/- টাকা

েকবলমাতৰ্ েয েজলাগুিলেত/সব্াস্থয্েজলাগুিলেত এই কমর্সূচীিট চলেছ, অথর্াত্ কুচিবহার, জলপাইগুিড়,
আিলপুরদু য়ার, দািজর্িলং, দিক্ষণ িদনাজপুর, উত্তর িদনাজপুর, মালদা, বীরভূ ম, রামপুরহাট, উত্তর
চিবব্শ পরগণা, বিসরহাট এবং হাওড়ার েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্]

৩০ বছর বা তার েবিশ বয়সী বয্িক্তেক তািলকাভূ ক্ত কের কমুইিনিট েবসড্ অয্ােসসেমন্ট েচক১১

িলস্ট (CBAC) সম্পূ ণর্ কেরেছন, এবং অসংকৰ্ামক েরােগর জনয্ স্কৰ্ীিনং িনিশ্চত কেরেছন [এই
উত্সাহ ভাতা েকবলমাতৰ্ েয েজলাগুিলেত/সব্াস্থয্েজলাগুিলেত ASHA-েদর এই সংকৰ্ান্ত িনিদর্ষ্ট পাঁচ

পৰ্িত বয্িক্ত িপছু ১০/- টাকা

িদেনর পৰ্িশক্ষণ েশষ হেয়েছ, েসখােন সংিশ্লষ্ট িবভােগর অনু মিত সােপেক্ষ পৰ্েযাজয্ হেব]

স্কৰ্ীিনং-এ উচ্চ রক্তচাপ / ডায়ােবিটস / কয্ান্সার সনাক্ত হওয়া েরাগীেক িচিকত্সার আওতায়
১২

এেনেছন এবং পরবতর্ী ছয় মাস পযর্ন্ত িনিদর্ষ্ট িচিকত্সা পদ্ধিত েমেন চলা সু িনিশ্চত কেরেছন
[এই উত্সাহ ভাতা েকবলমাতৰ্ েয েজলাগুিলেত/সব্াস্থয্েজলাগুিলেত ASHA-েদর এই সংকৰ্ান্ত িনিদর্ষ্ট

পৰ্িত েরাগী িপছু ৫০/- টাকা

পাঁচ িদেনর পৰ্িশক্ষণ েশষ হেয়েছ, েসখােন সংিশ্লষ্ট িবভােগর অনু মিত সােপেক্ষ পৰ্েযাজয্ হেব]

েমাট
েস্টট ASHA েসল, এন.এইচ.এম
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ফমর্ ১
"িবভাগ গ" - অনয্ানয্ িবিবধ কাজ
কৰ্িমক

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

সংখয্া

এই

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

সময়কােল

ভাতার

(টাকা)

যত কাজ

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

ASHA তার িনিদর্ষ্ট এলাকার জনসমীক্ষা েশষ কেরেছন (হয্াঁ/না)
১

(যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ) [একজন ASHA বছের দু ইবার (ছয় মােসর বয্বধােন) তার জনয্ িনিদর্ষ্ট

এই কাজিট করেল ৩০০/- টাকা

এলাকার জনসমীক্ষা করেবন]

২

৩

গৰ্াম স্তের জনেগাষ্ঠীর সেঙ্গ নূ য্নতম ২িট আেলাচনা সভা আেয়াজন কেরেছন (হয্াঁ/না)

নূ য্নতম সংখয্ক আেলাচনা সভা

(যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)

আেয়াজন করেল ১৫০/- টাকা

গৰ্াম স্তের গভর্বতী ও দু ই বছর বয়স অবিধ িশশুেদর মােয়েদর সেঙ্গ গত িতন মােস নূ য্নতম
৯-১০িট আেলাচনা সভা আেয়াজন কেরেছন (হয্াঁ/না) (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)

নূ য্নতম সংখয্ক আেলাচনা সভা
আেয়াজন করেল পৰ্িত ৈতৰ্মািসেক
১০০/- টাকা

এ.এন.এম. এর সেঙ্গ মােসর তৃতীয় শিনবার অথবা ২০ তািরেখর পরবতর্ী কােজর িদেন
৪

িমিটং-এ বেস মািসক কােজর তথয্ িবিনময় কেরেছন এবং ওষু েধর িহসাব সংকৰ্ান্ত তথয্পঞ্জী

এই কাজিট করেল ১৫০/- টাকা

সহ িরেপাটর্ জমা িদেয়েছন (হয্াঁ/না) (যথােযাগয্ পৰ্মাণ সহ)
েমাট
________ সােলর _________________ মােসর জনয্ পৰ্েদয় সবর্েমাট উত্সাহ ভাতার পিরমাণ
আিম, এতদব্ারা, েমেন িনিচ্ছ েয উপেরাক্ত তথয্গুিল সিঠক এবং ________ সােলর __________________ মােসর জনয্ আমার পৰ্াপয্ সবর্েমাট উত্সাহ ভাতার
পিরমাণ হল _____________ টাকা।
তািরখঃ _____________

ASHA-র সব্াক্ষরঃ ________________________________________

এ.এন.এম. / উপসব্াস্থয্েকেন্দৰ্র
দািয়তব্পৰ্াপ্ত এ.এন.এম.

জমা েনওয়ার তািরখ _______________

যথাথর্তা যাচাই
করা হেয়েছ

________________________________
সরকারী স্টয্াম্প ও তািরখ সহ সব্াক্ষর

যথাথর্তা যাচাই

গৰ্াম পঞ্চােয়ত িভিত্তক
সু পারভাইজর

জমা েনওয়ার তািরখ _______________

করা হেয়েছ

________________________________
সরকারী স্টয্াম্প ও তািরখ সহ সব্াক্ষর

যথাথর্তা যাচাই

িব.এম.ও.এইচ. / তার
অনু েমািদত পৰ্িতিনিধ

জমা েনওয়ার তািরখ _______________

করা হেয়েছ

_________________________________
সরকারী স্টয্াম্প ও তািরখ সহ সব্াক্ষর

িবঃ দৰ্ঃ
১। এই ফমর্িট যিদ যথাযথ ভােব পুেরাপুির ভিতর্ না করা হয় বা ফেমর্ এবং জমা েদওয়া পৰ্ামাণয্ নিথেত যিদ েকােনা েলখার ওপর সাদা কািল
বয্বহার করা হয় তাহেল ফমর্িট বািতল বেল গণয্ হেব এবং এর িভিত্তেত েকােনা ASHA-েক উত্সাহ ভাতা েদওয়া যােব না।
২। যিদ ফেমর্ বা জমা েদওয়া পৰ্ামাণয্ নিথেত িনতান্তই েকােনা কাটাকুিট করেত হয় (সংেশাধেনর জনয্) তাহেল িযিন তা করেবন তােক পােশ
সব্াক্ষর করেত হেব। একমাতৰ্ তাহেলই ফমর্িট উত্সাহ ভাতা েদওয়ার জনয্ ৈবধ বেল গণয্ হেব।
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