ফমর্ ১এ

জননী সু রক্ষা েযাজনার আওতাভূক্ত নন এমন গভর্বতী মিহলােদর
েক্ষেতৰ্ ASHA-র মািসক কাজ ও উত্সাহ ভাতার িরেপাটর্
(িতনিট কিপ থাকেব)
ASHA-র নাম:

গৰ্ামঃ

উপসব্াস্থয্েকন্দৰ্ঃ

পঞ্চােয়তঃ

ব্লক পৰ্াথিমক সব্াস্থয্েকন্দৰ্/গৰ্ামীণ হাসপাতালঃ

েজলা/সব্াস্থয্েজলাঃ

েয গৰ্ােম / গৰ্ামগুিলেত কাজ করেছনঃ

কত জনসংখয্ায় কাজ করেছনঃ
কৰ্িমক

িরেপােটর্র সময়সীমাঃ

েয সকল কােজর জনয্ উত্সাহ ভাতা পােবন

সংখয্া

সম্পূ ণর্ গভর্কালীন পিরেষবা পাওয়া এবং পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সব হওয়া জননী সু রক্ষা েযাজনার
১

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

পৰ্াপয্

উত্সাহ ভাতার হার

যত কাজ

ভাতার

(টাকা)

সম্পন্ন

পিরমাণ

হেয়েছ

(টাকা)

পৰ্িত গভর্বতী মিহলা িপছু ১০০/টাকা

কেরিছেলন
২

এই মােস

১২ সপ্তােহর মেধয্ নাম নিথভূ ক্ত করা জননী সু রক্ষা েযাজনার আওতাভূ ক্ত নন এমন

পৰ্িত গভর্বতী মিহলা িপছু ২০০/-

গভর্বতী মিহলার সম্পূ ণর্ গভর্কালীন পিরেষবা পাওয়া সু িনিশ্চত কেরেছন

টাকা

জননী সু রক্ষা েযাজনার আওতাভূ ক্ত নন এমন গভর্বতী মিহলােক সেঙ্গ িনেয় িগেয় সরকারী
সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ বা সরকার অনু েমািদত ‘আয়ু ষ্মতী’ পৰ্কেল্পর অন্তগর্ত সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ বা সরকার
৩

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

পৰ্িত পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্সব িপছু
৩০০/- টাকা

সময়মেতা মািসক িরেপােটর্র সেঙ্গ এ.এন.এম েক জমা িদেয়েছন
েমাট
আিম, এতদব্ারা, েমেন িনিচ্ছ েয উপেরাক্ত তথয্গুিল সিঠক এবং ________ সােলর _________________ মােসর উপেরাক্ত কােজর জনয্ আমার পৰ্াপয্ সবর্েমাট
উত্সাহ ভাতার পিরমাণ হল _____________ টাকা।
তািরখঃ _____________

ASHA-র সব্াক্ষরঃ ________________________________________
যথাথর্তা যাচাই

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

জমা েনওয়ার তািরখ _______________

করা হেয়েছ

________________________________
সরকারী স্টয্াম্প ও তািরখ সহ সব্াক্ষর

যথাথর্তা যাচাই

গৰ্াম পঞ্চােয়ত িভিত্তক
সু পারভাইজর

জমা েনওয়ার তািরখ _______________

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

করা হেয়েছ

________________________________
সরকারী স্টয্াম্প ও তািরখ সহ সব্াক্ষর

যথাথর্তা যাচাই
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।

েস্টট ASHA েসল, এন.এইচ.এম
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