
Govt. of West Bengal 

O/o the Chief Medical Officer of Health, Hooghly 

New Administrative Building, 1st Floor, 

DRS Compound, Burrabazar, Chinsurah, Hooghly 
: (033) 2681-0383 

E-mail: nuhm.hooghly@gmail.com | dpmu.hooghly19@gmail.com 

Memo No-DH&FWS/H/1032       Date-10.02.2021 

 

NOTICE INVITING TENDER FOR SUPPLY OF URBAN ASHA/HHW  

FORMs PRINTING UNDER HOOGHLY DISTRICT 

 

The Chief Medical Officer of Health, New Administrative Building, Burrabazar, DRSCampus 

Chinsurah, Hooghly 712101 invites bids from reputed, experienced and financially sound 

Companies/Firms/Proprietors/ Agencies for supply of undernoted Urban ASHA /HHW Form 

printing  for Urban ASHA incentive Programme of  UPHC. The quantum of requirement may 

vary during the period of contract.  

 

Sl. 

No. 

 

FORM Printing Specification 

(Detailed as per Annexure-IV) 

Required 

Quantity(set) 

 

1 ASHA FORM I 3 pages both sides 36000 

2 ASHA FORM II 1 page both sides 36000 

3 ASHA FORM III 1 page both sides 48000 

4 ASHA FORM IV 1 page both sides 96000 

5 ASHA FORM V 1 page both sides 48000 

6 ASHA FORM VI 46 pages both sides, Legal Size, 

bound a register with a laminated 

220 GSM art board 

4000 

7 ASHA FORM VII 1 page both sides 48000 

 

TENDER TERMS AND CONDITIONS AND INSTRUCTIONS TO THE BIDDER 

 

1. The interested Companies/Firms/Proprietors/Agencies may send their bids complete in all 

respect along with Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.8000/- (Rupees Eight Thousand 

Only) in the form of Demand Draft issued in favour of M/S HOOGHLY CMOH-EMD, drawn on 

any nationalized scheduled bank payable at Kolkata  and other requisite documents to the 

undersigned duly superscripted “Bid for Tender No DH&FWS/H/1032 dated 

10.02.2021” before 5.00 PM on 25.02.2021. The bids received after this deadline shall 

not be entertained under any circumstances whatsoever. In case of postal delay 

undersigned will not be responsible.  

 

NOTE : The EMD in form of draft should be put in the envelope containing Technical Bid 

failing which the tender shall be rejected forthwith.  

 

2. The sealed envelopes are to be deposited in the tender box placed at the  

O/o the Chief Medical Officer of Health, Hooghly 

New Administrative Building, 1st Floor, 

Burrabazar, Chinsurah, Hooghly-712101 

DPMU Section Hooghly ( 1st floor) 

 

3. Bids will be opened on 26.02.2021 at 1.30 p.m. in the presence of bidders or their 

authorized representatives who wish to participate in the bidding process. If the opening 

date happens to be a closed day/holiday, the tender will be opened on the next working 

day.  

 

4. Any future clarification(s) and / or corrigendum(s) shall be communicated through the 

website www.wbhealth.gov.in/www.hooghly.gov.in 

mailto:nuhm.hooghly@gmail.com


5. Notice Inviting Authorities will reserve the right to amend or withdraw any of the terms 

and conditions contained in the Tender Document including quantity/amount of items to be 

supplied or to reject any or all tenders without giving any notice or assigning any reason. 

The decision of the Tender Selection Committee in this regard shall be final.  

 

 6. The undersigned reserves the right to discontinue a tender even after selection in 

connection with the quality of supply. 

  

7. The tender is “Two Bid’ document. The technical bid should contain all the relevant 

information and desired enclosures in the prescribed format along with Tender Fee & 

Earnest Money Deposit (EMD). The financial bid should contain only commercial document.  

 

8. The tender Document can be downloaded from the website of www.wbhealth.gov.in. The 

Technical bid must accompany with the Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.8000/- (Rupees 

Eight Thousand Only) in the form of Demand Draft issued in favour of M/S HOOGHLY 

CMOH-EMD, drawn on any nationalized scheduled bank payable at Kolkata. 

 

9. The Tenders should be typewritten or handwritten but there should not be any 

overwriting or cutting. Correction, if any, shall be made by neatly crossing out, initialing, 

dating and rewriting. The name and signature of bidder’s authorized person should appear 

on each page of the application.  

 

10. The prices/rates quoted should be indicated in words as well as in figures. In case of 

any discrepancy, lower amount/rates shall be considered as valid.  

 

11. Bidders are requested to quote their prices on a firm & fixed basis for the entire period 

of the Contract. Bids of the firms received with prices quoted on variable basis shall be 

rejected without assigning any reasons and no communication in this regard shall be made.  

 

12. Bidders are requested to enclose a copy of their valid certificate of PAN No., GST No,, 

Trade License , P.Tax return , IT Return etc.or any other document as requested by the NIA 

with their tender. ( Annexure-III) 

 

13. Tenders received without EMD amount by way of demand draft in favour of M/S 

HOOGHLY CMOH-EMD, payable at Kolkata will not be considered at all and shall be 

summarily rejected.  

 

14. Refund of Earnest Money Deposit: The EMD submitted by unsuccessful bidders shall be 

returned to them without any interest whatsoever, within 15 to 90 days after conclusion of 

the contract with successful bidder. The EMD submitted by successful bidders shall not be 

returned and it will be treated as performance security according to conditions stipulated in 

the bid document.  

 

15. Bidders may note that if the date of tender opening given in this Tender Document is 

declared to be a gazetted holiday, the tender shall be opened on the next working day at 

the same timing. In such an event the closing hours for receipt of tenders in CMOH Office, 

Hooghly will stand automatically extended up to 12.00 hours of the next working day in the 

Government offices.  

 

16. Late/delayed tenders received in CMOH Office, Hooghly due to any reason whatsoever 

will not be accepted under any circumstances.  

 

 

17. At any time prior to date of submission of tender, Tender Inviting Authority may, for 

any reason, or decision, modify the terms & conditions of the tender document by a 

corrigendum displayed on the website of WB Health (www.wbhealth.gov.in). In order to 

provide reasonable time to take the amendment into account in preparing their bid, Tender 



Inviting Authority may or may not, at his discretion, extend the date and time for 

submission of tenders.  

 

18. Tendering firms are at liberty to be present or authorize a representative to be present 

at the opening of the tender at the time and date as specified in the Schedule.  

 

19. The bids shall be remain valid for the period of 90 days. 

 

20. The contract period shall be valid upto 31.03.2022. The period of contract may be 

extended further on the basis of satisfactory performance. 

 

 

21. DOCUMENTS COMPRISING THE BID:  

 

The bids prepared by the bidder shall comprise of (1) Technical Bid and (2) Financial Bid:  

 

1.TECHNICAL BID: - It will comprise of 1.Statutory cover 2. Non- Statutory cover .To 

qualify in the Technical bid the firm should have the minimum eligibility criteria as under 

and the firm in this regard must submit the following documents in support of their 

eligibility criteria –  

 

( Statutory cover) 

1. NIT 

2. Tender Application Form ( as per format attached Annexure-I) 

  

(Non- Statutory cover) 

1. Self attested photocopy of valid updated Trade License/or such type of business. 

2. Self attested photocopy of GST registration along with last return. 

3. Self attested photocopy of PAN 

4. Credential certificate in support of printing  of forms preferably in Govt. 

Establishment.  

5. P.Tax deposited Challan for the last Year 

6. Bank Account details. 

7. IT Return Last Two Financial Year (2018-19 & 2019-20) 

8. Earnest Money Deposit (EMD) in form of Demand Draft of Rs.8000/- (Rupees Eight 

thousnad only) in favour of “M/S HOOGHLY CMOH-EMD payable at KOLKATA / NEFT 

A/C No-242001000240, IFSC Code-ICIC0002420, Bank-ICICI Bank, Branch-

Bhadreswar, Hooghly. 

9. Check List of the Bidders ( Annexure-III) 

 

22.FINANCIAL BID: - The financial bid shall contain:  

 

(a) Price Bid Form [as per Annexure – II] – Prices must be quoted as per format specified, 

failing which tender shall be summarily rejected. Firms quoting for more than one option for 

an item must seal the Price Bid of each option in separate envelopes super scribing name of 

option and tender no.  

(b) If a bidder offers more than one option for an item the same must be clearly mentioned 

in the technical bid, financial bid for one or more option as approved by technical bid 

evaluation committee will be taken in account for financial evaluation.  

 

23. SUBMISSION OF BIDS  

 

23.1 SEALING AND MARKING OF BIDS: The bidder shall seal the EMD & the Technical Bid 

and the Financial Bid in separate envelopes and keep them in a bigger sealed envelope. 

Each envelop must be mentioned the Tender No DH&FWS/H/1032 dated 10.02.2021 

for avoiding any mismatch. 

 



23.2 The bigger envelope containing EMD & technical bid and financial bid in separate 

envelopes shall be:  

(a) Addressed at the following address:  

O/o the Chief Medical Officer of Health, Hooghly 

New Administrative Building, 1st Floor, 

Burrabazar, Chinsurah, Hooghly-712101 

DPMU Section Hooghly ( 1st floor) 

 

 (b) Bids shall be delivered in person and shall be dropped in the tender box placed in the 

O/o the Chief Medical Officer of Health, Hooghly or shall be sent by Registered/Speed 

Post. Bids sent by COURIER will not be entertained.  

(c) Venue of Tender Opening: Tender will be opened in the Committee Room, O/o the Chief 

Medical Officer of Health, Hooghly at 1.30 pm on the due date. If due to administrative 

reason, the venue/ time of bid opening is changed, it will be displayed prominently on the 

notice board of the office as well as health official site. 

  

 

24. BID PRICES:  

24.1 The bidder shall give the total composite price inclusive of all levies and taxes 

(inclusive of taxes) as per price schedule given in Annexure-II. The offer shall be firm and in 

Indian Rupees only. No foreign exchange will be made available by the NIA.  

 

24.2 The prices quoted by the bidder shall remain fixed during the entire period of contract 

and shall not be subject to variation on any account. A bid submitted with an adjustable 

price quotation will be treated as non-responsive and rejected.  

 

25. TECHNICAL EVALUATION:  

 

25.1 The Tender Selection Committee shall evaluate the technical bids also to determine 

whether they are complete, whether required specification have been agreed, whether the 

documents have been submitted properly signed & as per checklist and whether the bids 

are in order.  

 

25.2 The technical evaluation committee may call the responsive bidders for discussion or 

presentation to facilitate and assess their understanding of the scope of work and its 

execution. However, the committee shall have sole discretion to call for 

discussion/presentation.  

 

25.3 Financial bids of only those bidders who qualify the technical criteria will be opened, 

provided all other requirements are fulfilled.  

 

25.4 The undersigned shall have right to accept or reject any or all tenders without 

assigning any reasons thereof.  

 

25.5 Samples: The committee may call for the samples of any product mentioned in NIT at 

any point of time. Further, Tender Inviting Authority may call for all the participant for 

sample checking with the rate quoted. 

 

 

26. FINANCIAL EVALUATION:  

26.1 The financial bid shall be opened of only those bidders who have been found to be 

technically eligible. The financial bids shall be opened in presence of representatives of 

technically eligible bidders, who may like to be present.  

 

26.2 The Financial Bids of unsuccessful bidders would not be opened and will be returned.  

 

26.3 The rates must be quoted per Annexure-II  

 







 

 

 

 

 Annexure-I                                    TENDER APPLICATION FORM  

 

To,  

The Tender Inviting Authority  

The CMOH, Hooghly  

 

Ref: Your tender document No CMOH/Tender/ DH&FWS/H/                    , Dated-     

 

We, the undersigned have examined the above tender document, including 

amendment/corrigendum number nil, dated__________(if any), the receipt of which is 

hereby confirmed. We now offer to render services in conformity with your above referred 

document for the sum, as shown in the price schedule/Bill of Quantity attached herewith 

and made part of this bid.  

 

We hereby declare that all data and documents submitted by us in our bid in this tender are 

genuine and true, to the best of our knowledge and belief.  

If our bid is accepted, we undertake to render the services as mentioned above, in 

accordance with the schedule and terms and conditions as specified in the tender document, 

including amendment/ corrigendum if any.  

 

We further confirm that, if our bid is accepted, we shall provide you with a performance 

security of required amount as specified in NIT for due performance of the contract.  

 

We agree to keep our bid valid for acceptance as per NIT or for subsequently extended 

period, if any, agreed to by us. We also accordingly confirm to abide by this bid up to the 

aforesaid period and this bid may be accepted any time before the expiry of the aforesaid 

period. We further confirm that, until a formal contract is executed, this bid read with your 

written acceptance thereof within the aforesaid period shall constitute a binding contract 

between us.  

 

We further understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may 

receive against your above-referred tender enquiry.  

 

We confirm that we do not stand deregistered/banned/blacklisted by any Government 

Authorities/ Organization/ Institution/ local bodies etc in last two years.  

Brief of court/legal cases pending, if any, are following:  

 

We would authorize and request any Bank, person, Firm or Corporation to furnish pertinent 

information as deemed necessary and/or as requested by you to verify this statement.  

 

 

 

(Signature with date)  

(Name, designation, seal of authorized person to sign bid for and on behalf 

 Of Bidder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexure-II    PRICE BID FORM  

 

 

Dear Sir,  

 

1. I/We ........................................submitted the bid for Tender 

No…………………………………………. Dated………………………… for “Supply of undernoted Urban 

ASHA/HHW Forms printing” at CMOH Office Hooghly  

 

2. I/We thoroughly examined and understood instructions to tenders, scope of work, terms 

& conditions of contract, specifications ( as per annexure-IV)  given in the tender 

documents and those contained appendix of Terms & Conditions of contract and agree to 

abide by them.  

 

3. I/We hereby offer to supply at the following rates. I/We undertake that I/We are not 

entitled to claim any enhancement of rates on any account during the tenure of the 

contract.  

 

Sl.  

No.  

 

Type of Forms Forms with Description 

(Detailed as per 

Annexure-IV) 

Quantity 

(set) 

Price per  

Sets  

(inclusive  

of all  

taxes , binding, 

DTP charges (if 

required) & 

delivery charges)  

1 ASHA FORM I 3 pages both sides 1  

2 ASHA FORM II 1 page both sides 1  

3 ASHA FORM III 1 page both sides 1  

 

4 ASHA FORM IV 1 page both sides 1  

5 ASHA FORM V 1 page both sides 1  

6 ASHA FORM VI 46 pages both sides, Legal 

Size, bound a register with 

a laminated 220 GSM art 

board  

1  

7 ASHA FORM VII 1 page both sides 1  

 

 

 

Signature of Authorised Person:  

 

Name:  

 

 

Designation:  

 

 

Name of Firm/Company/Agency with Seal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexure-III 

 

 

CHECK LIST OF THE  BIDDERS 

 

SL 

NO 

PARTICULARS Sign Copy Attached Submiited 

Y/N 

1 Name of Company/proprietor   

2 Address of the Tenderer   

3 NIT   

4 Tender Application Form( Annexure-I)   

5 Valid updated Trade License/or such 

type of business. 

  

6 GST registration along with last 

return. 

  

7 Photocopy of PAN   

8 Credential certificate in support of 

printing  of forms preferably in Govt. 

Establishment.  

 

  

9 P.Tax deposited Challan for the last 

Year 

  

10 Bank Account details   

11 IT Return/PL&BS Last Two Financial 

Year (2018-19 & 2019-20) 

 

  

12 EMD in the form of Draft Orginal   

13 Price Quoted ( Annexure-II)   

 

14 Acceptance of terms & conditions 

attached. Please sign each page of 

terms and conditions as token of 

acceptance and submit as part of 

tender document 

  

15 Samples of printing forms  (it will be 

checked by TIA)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure-IV            Detailed list of Forms printing Specification  

 

 

SL No Forms Printing Specification 

1 ASHA FORM I 3 pages both sides, A4 size, 60 GSM, light pink in colour 

2 ASHA FORM II 1 page both side, A4 size, 60 GSM, light pink in colour 

3 ASHA FORM III 1 page both side, A4 size, 60 GSM, light pink in colour 

4 ASHA FORM IV 1 page both side, A4 size, 60 GSM, light pink in colour 

5 ASHA FORM V 1 page both side, A4 size, 60 GSM, light pink in colour 

6 ASHA FORM VI 46 pages both side, Legal size, bound  register with a 

laminated cover pages of 220 GSM art board, ASHA logo 

as per refresher matrix , pages 60 GSM, light pink in 

colour  

7 ASHA FORM VII 1 page both side, A4 size, 60 GSM, light pink in colour 

 



ফর্ ম ১

ক্রমিক 
সংখ্যা

যে সকল কাজের েন্য উৎসাহ ভাতা পাজেন্
উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সিয়কাজল 
েত কাে 

হজয়জে

প্রাপয ভাতার 
পমরিাণ
(টাকা)

১
েধুোর োজে অন্যান্য যপৌর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেেজস এলাকার উপজভাক্তাজের সিজেত কজরজেন্ এেং 
মন্জে যসখ্াজন্ উপমস্থ্ত যেজকজেন্ (হ্যা/ন্া) (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

িাজস ২০০/- টাকা

২
কতগুমল েধুোজর U-PHC যত উপমস্থ্ত যেজক যপৌর যহলে যরমেিার সাম্প্রমতকীকরণ কজরজেন্ 
এেং েন্ম ও িৃতুযর সেবেন্ীন্ মন্েমিকরজণ সাহােয কজরজেন্ (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

প্রমত েধুোর মপেু ৬০/- টাকা

৩
কতগুমল েধুোজর U-PHC যত উপমস্থ্ত যেজক মিউ মলস্ট (Due List) ো যে মিশুজের টীকাকরণ 
োকী আজে তাজের তামলকা ততরী কজরজেন্ ো সাম্প্রমতকীকরণ কজরজেন্ (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

প্রমত েধুোর মপেু ৬০/- টাকা

৪
কতগুমল েধুোজর U-PHC যত উপমস্থ্ত যেজক গ্ভব েতী িমহলাজের তামলকা ততরী কজরজেন্ ো 
সাম্প্রমতকীকরণ কজরজেন্ (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

প্রমত েধুোর মপেু ৬০/- টাকা

৫
কতগুমল েধুোজর U-PHC যত উপমস্থ্ত যেজক সক্ষি েম্পমতজের তামলকা ততরী কজরজেন্ ো 
সাম্প্রমতকীকরণ কজরজেন্ (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

প্রমত েধুোর মপেু ৬০/- টাকা

৬
সমূ্পণব গ্ভব কালীন্ পমরজেো পাওয়া এেং প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসে হওয়া েন্ন্ী সরুক্ষা যোেন্ার 
আওতাভূক্ত গ্ভব েতী িমহলার ১২ সপ্তাজহর িজধয ন্াি ন্মেভূক্তকরণ সমুন্মিত কজরমেজলন্

প্রমত গ্ভব েতী িমহলা মপেু ১০০/- 
টাকা

৭
১২ সপ্তাজহর িজধয ন্াি ন্মেভূক্ত করা েন্ন্ী সরুক্ষা যোেন্ার আওতাভূক্ত গ্ভব েতী িমহলার 
সমূ্পণব গ্ভব কালীন্ পমরজেো পাওয়া সমুন্মিত কজরজেন্

প্রমত গ্ভব েতী িমহলা মপেু ১০০/- 
টাকা

৮

েন্ন্ী সরুক্ষা যোেন্ার আওতাভূক্ত গ্ভব েতী িমহলাজক সজে মন্জয় মগ্জয় সরকারী স্বাস্থ্যজকজে ো 
সরকার অন্জুিামেত ‘আয়ুষ্মতী’ প্রকজের অন্তগ্বত স্বাস্থ্যজকজে ো সরকার অন্জুিামেত েন্জগ্াষ্ঠী 
মভমিক প্রসে যকজে (CDC) ভর্তি হজয় প্রসে করজত সাহােয কজরজেন্ এেং ফিব ৪ সঠিকভাজে ভর্তি 
কজর অন্যান্য প্রািাণয ন্মে সহ (েমে প্রজোেয হয়) সিয়িজতা িামসক মরজপাজটবর সজে এ.এন্.এি যক 
েিা মেজয়জেন্

প্রমত প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসে মপেু ২০০/- 
টাকা

৯
োমিজত প্রসজের পর ১৪ মেন্ পেবন্ত েীমেত ন্েোতক ও প্রসমূত িাজক েজন্মর পর মন্র্েিি 
মেন্গুমলজত [১ি, ৩য়, ৭তি, এেং ১৪তি মেজন্] যেখ্জত মগ্জয়জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি কজর 
সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় মন্জয়জেন্

প্রমত যক্ষজে ১৭৫/- টাকা

১০

প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসজের (প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসজের পর এস.এন্.মস.ইউ.-যত স্থ্ান্ান্তমরত ন্েোতক েযতীত) 
পর ১৪ মেন্ পেবন্ত েীমেত ন্েোতক ও প্রসমূত িাজক েজন্মর পর মন্র্েিি মেন্গুমলজত [৩য়, ৭তি, 
এেং ১৪তি মেজন্] যেখ্জত মগ্জয়জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি কজর সিয়িজতা িামসক মরজপাটব 
েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় মন্জয়জেন্

প্রমত যক্ষজে ১৭৫/- টাকা

"মেভাগ্ ক" - িা ও মিশু স্বাস্থ্য মেেয়ক কাে

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র মাশিক কাজ ও উৎিাহ ভাতা িংক্রান্ত শরপ ার্ট
(শতনটি কশ  থাকপে)

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র নাম :                                               
U-PHC:                                                       
Municipal Corporation / Municipality:                                                                                        
জজলা/স্বাস্থ্যপজলাাঃ                                                                                             জে Urban Area জত কাজ 
করপেনাঃ
কত জনিংখ্যায় কাজ করপেনাঃ                                       শরপ াপর্টর িময়িীমাাঃ      
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ফর্ ম ১

ক্রমিক 
সংখ্যা

যে সকল কাজের েন্য উৎসাহ ভাতা পাজেন্
উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সিয়কাজল 
েত কাে 

হজয়জে

প্রাপয ভাতার 
পমরিাণ
(টাকা)

১১

প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসজের পর এস.এন্.মস.ইউ.-যত স্থ্ান্ান্তমরত ন্েোতজকর যক্ষজে হাসপাতাল যেজক 
যেজি যেওয়ার মেন্ যেজক ১৪ মেন্ পেবন্ত েীমেত ন্েোতক ও প্রসমূত িাজক মন্র্েিি মেন্গুমলজত [২৪ 
ঘণ্টার িজধয, ৩য়, ৭তি, এেং ১৪তি মেজন্] যেখ্জত মগ্জয়জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি কজর 
সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় মন্জয়জেন্

প্রমত যক্ষজে ১৭৫/- টাকা

১২

প্রসজের পর (প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসজের পর এস.এন্.মস.ইউ.-যত স্থ্ান্ান্তমরত ন্েোতক েযতীত) ৪২ মেন্ 
পেবন্ত েীমেত ন্েোতক ও প্রসমূত িাজক েজন্মর পর মন্র্েিি মেন্গুমলজত [২১তি, ২৮তি এেং 
৪২তি মেজন্] যেখ্জত মগ্জয়জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি কজর সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা 
যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় মন্জয়জেন্

প্রমত যক্ষজে ৭৫/- টাকা

১৩

প্রামতষ্ঠামন্ক প্রসজের পর এস.এন্.মস.ইউ.-যত স্থ্ান্ান্তমরত ন্েোতজকর যক্ষজে হাসপাতাল যেজক 
যেজি যেওয়ার মেন্ যেজক ৪২ মেন্ পেবন্ত েীমেত ন্েোতক ও প্রসমূত িাজক মন্র্েিি মেন্গুমলজত 
[২১তি, ২৮তি এেং ৪২তি মেজন্] যেখ্জত মগ্জয়জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি কজর সিয়িজতা 
িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় মন্জয়জেন্

প্রমত যক্ষজে ৭৫/- টাকা

১৪

এস.এন্.মস.ইউ. যেজক োিা পাওয়া ন্েোতকজক প্রেি তেিামসজক প্রজয়ােন্ অন্েুায়ী 
(অন্ততঃপজক্ষ তৃতীয় িাজসর যিজে এক োর) োিীজত যেখ্জত যগ্জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি 
কজর সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় 
মন্জয়জেন্

প্রমত মিশু মপেু ৫০/- টাকা

১৫

এস.এন্.মস.ইউ. যেজক োিা পাওয়া ন্েোতকজক মিতীয় তেিামসজক প্রজয়ােন্ অন্েুায়ী 
(অন্ততঃপজক্ষ েষ্ঠ িাজসর যিজে এক োর) োিীজত যেখ্জত যগ্জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি 
কজর সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় 
মন্জয়জেন্

প্রমত মিশু মপেু ৫০/- টাকা

১৬

এস.এন্.মস.ইউ. যেজক োিা পাওয়া ন্েোতকজক তৃতীয় তেিামসজক প্রজয়ােন্ অন্েুায়ী 
(অন্ততঃপজক্ষ ন্েি িাজসর যিজে এক োর) োিীজত যেখ্জত যগ্জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি 
কজর সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় 
মন্জয়জেন্

প্রমত মিশু মপেু ৫০/- টাকা

১৭

এস.এন্.মস.ইউ. যেজক োিা পাওয়া ন্েোতকজক চতুেব তেিামসজক প্রজয়ােন্ অন্েুায়ী 
(অন্ততঃপজক্ষ িােি িাজসর যিজে এক োর) োিীজত যেখ্জত যগ্জেন্ এেং ফিব ৬ সঠিকভাজে ভর্তি 
কজর সিয়িজতা িামসক মরজপাটব েিা যেওয়ার মেন্ এ.এন্.এি যক মেজয় েোেবতা োচাই কমরজয় 
মন্জয়জেন্

প্রমত মিশু মপেু ৫০/- টাকা

১৮
মিশুর েজন্মর এক েেজরর িজধয মন্র্েিি সিস্ত টীকা (টীকাকরজণর সরকারী মন্জেব মিকা অন্েুায়ী) 
ঠিক ঠিক সিজয় যন্ওয়া সমুন্মিত কজরজেন্

প্রমত মিশু মপেু ১০০/- টাকা

১৯
েজন্মর এক েেজরর িজধয মন্র্েিি সিস্ত টীকা ঠিক ঠিক সিজয় যন্ওয়া মিশুর এক েের যেজক েইু 
েের েয়জসর িজধয মন্র্েিি সিস্ত টীকা (টীকাকরজণর সরকারী মন্জেব মিকা অন্েুায়ী) ঠিক ঠিক 
সিজয় যন্ওয়া সমুন্মিত কজরজেন্

প্রমত মিশু মপেু ৭৫/- টাকা

"মেভাগ্ ক" - িা ও মিশু স্বাস্থ্য মেেয়ক কাে
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ফর্ ম ১

ক্রমিক 
সংখ্যা

যে সকল কাজের েন্য উৎসাহ ভাতা পাজেন্
উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সিয়কাজল 
েত কাে 

হজয়জে

প্রাপয ভাতার 
পমরিাণ
(টাকা)

২০

মিশুর ৩ িাস, ৬ িাস, ৯ িাস, ১২ িাস এেং ১৫ িাস েয়জস প্াচটি অমতমরক্ত গ্হৃপমরেিবন্ সমূ্পণব 
কজর মন্জেব মিকা অন্েুায়ী HBYC কািব  ভর্তি কজরজেন্ এেং MCP কািব -এর প্রজোেয অংজি েয়স 
মভমিক করণীয় কােগুমল মলমপেদ্ধ কজরজেন্ [এই উৎসাহ ভাতা যকেলিাে যে 
যেলাগুমলজত/স্বাস্থ্যজেলাগুমলজত প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-যের এই সংক্রান্ত মন্র্েিি প্াচ মেজন্র 
প্রমিক্ষণ যিে হজয়জে, যসখ্াজন্ সংমিি মেভাজগ্র অন্িুমত সাজপজক্ষ প্রজোেয হজে]

প্রমত মিশু মপেু ২৫০/- টাকা

২১ েজন্মর প্াচ েের যেজক েয় েেজরর িজধয মিশুর মি.মপ.টি েসু্টার টীকা যন্ওয়া সমুন্মিত কজরজেন্ প্রমত মিশু মপেু ৫০/- টাকা

২২

এলাকায় েতগ্ ুমল যোগ্য মিি ু (৬ যেজক ৬০ িাস পেন্তব) রজয়জে তার ন্যূন্তি ৯০% মিশুজক, 
ন্যািন্াল আয়রন্ প্লাস ইমন্মিজয়টিভ এর মন্জেব মিকা অন্সুাজর , িাজস ৮ যেজক ১০ োর (প্রমত সপ্তাজহ 
েইু মেন্ মহসাজে) আয়রন্ ও ফমলক অযামসি (IFA) মসরাপ খ্াইজয়জেন্ ো সরাসমর মন্জের 
ন্েরোরীজত খ্াওয়াজন্া সমুন্মিত কজরজেন্ , সংমিি সিস্ত ন্মে ভর্তি/সাম্প্রমতকীকরণ কজরজেন্ , 
এেং িামসক মরজপাটব এ.এন্.এি.–এর কাজে সিয়িত েিা মেজয়জেন্ (হ্যাঁ/নাঁ) (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

িাজস ১০০/- টাকা

২৩
গ্ভব পাত হওয়া িমহলাজক মন্য়িিামফক সমূ্পণব গ্ভব পাত সংক্রান্ত পমরজেো প্রোন্ কজরজেন্ এেং 
সঠিকভাজে ভর্তি করা ফিব ৫ সিয়িজতা িামসক মরজপাজটবর সজে এ.এন্.এি যক েিা মেজয়জেন্

প্রমত গ্ভব পাত হওয়া িমহলা মপেু 
১০০/- টাকা

২৪
সক্ষি েম্পমতর যক্ষজে মেজয়র মেন্ যেজক েইু েের পেবন্ত গ্ভব ধারণ মেলমিত করজত যপজরজেন্ 
(েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

প্রমত সক্ষি েম্পমত মপেু ৫০০/- টাকা

২৫
উপজভাক্তাজক (প্রসমূত িমহলাজক) প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW প্রজয়ােন্ অন্েুায়ী সরকারী স্বাস্থ্যজকজে 
মন্জয় মগ্জয় মপ.মপ.আই.ইউ.মস.মি. গ্রহণ করজত সাহােয কজরজেন্ এেং সঠিকভাজে ভর্তি করা ফিব ৭ 
সিয়িজতা িামসক মরজপাজটবর সজে এ.এন্.এি যক েিা মেজয়জেন্

প্রমত মপ.মপ.আই.ইউ.মস.মি. গ্রহণকারী 
মপেু ১৫০/- টাকা

২৬

স্বতঃসূ্ফতব  গ্ভব পাত ো সার্েিকাল পদ্ধমতজত গ্ভব পাত হওয়া উপজভাক্তাজক প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW 
প্রজয়ােন্ অন্েুায়ী সরকারী স্বাস্থ্যজকজে মন্জয় মগ্জয় মপ.এ.আই.ইউ.মস.মি. গ্রহণ করজত সাহােয 
কজরজেন্ এেং সঠিকভাজে ভর্তি করা ফিব ৭ সিয়িজতা িামসক মরজপাজটবর সজে এ.এন্.এি যক েিা 
মেজয়জেন্

প্রমত মপ.এ.আই.ইউ.মস.মি. গ্রহণকারী 
মপেু ১৫০/- টাকা

ম াঁট

ক্রমিক 
সংখ্যা

যে সকল কাজের েন্য উৎসাহ ভাতা পাজেন্
উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সিয়কাজল 
েত কাে 

হজয়জে

প্রাপয ভাতার 
পমরিাণ
(টাকা)

১
চাকু্ষে অেমেকৃমত যন্ই এিন্ কুষ্ঠ যরাগ্ীজক মচমিতকরজণ এেং মন্র্েিি পরীক্ষার পর মচমকৎসার 
েন্য ন্মেভূক্তকরজণ সাহােয কজরজেন্

প্রমত ন্াি ন্মেভূক্তকরণ মপেু ২৫০/- 
টাকা

২
চাকু্ষে অেমেকৃমত আজে এিন্ কুষ্ঠ যরাগ্ীজক মচমিতকরজণ এেং মন্র্েিি পরীক্ষার পর মচমকৎসার 
েন্য ন্মেভূক্তকরজণ সাহােয কজরজেন্

প্রমত ন্াি ন্মেভূক্তকরণ মপেু ২০০/- 
টাকা

৩ প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-র সাহাজেয ন্মেভূক্ত হওয়া মপ.মে. (P.B.) কুষ্ঠ যরাগ্ীর মচমকৎসা সমূ্পণব হজয়জে
প্রমত মচমকৎসা সমূ্পণব হওয়া যরাগ্ী 
মপেু ৪০০/- টাকা

ক্রমিক 
সংখ্যা

যে সকল কাজের েন্য উৎসাহ ভাতা পাজেন্
উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সিয়কাজল 
েত কাে 

হজয়জে

প্রাপয ভাতার 
পমরিাণ
(টাকা)

৪ প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-র সাহাজেয ন্মেভূক্ত হওয়া এি.মে. (M.B.) কুষ্ঠ যরাগ্ীর মচমকৎসা সমূ্পণব হজয়জে
প্রমত মচমকৎসা সমূ্পণব হওয়া যরাগ্ী 
মপেু ৬০০/- টাকা

৫ রজক্তর স্লাইি প্রস্তুত কজরজেন্ ো র যামপি িায়াগ ন্ষ্টিক যটি (Rapid Diagnostic Test) কজরজেন্
প্রমত স্লাইি ো র যামপি িায়াগ ন্ষ্টিক 
যটি মপেু ১৫/- টাকা

"মেভাগ্ খ্" - অন্যান্য েন্স্বাস্থ্য মেেয়ক কাে

"মেভাগ্ ক" - িা ও মিশু স্বাস্থ্য মেেয়ক কাে

"মেভাগ্ খ্" - অন্যান্য েন্স্বাস্থ্য মেেয়ক কাে
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৬
রজক্তর স্লাইজি/র যামপি িায়াগ ন্ষ্টিক যটজি (Rapid Diagnostic Test) প্লাসজিামিয়াি 
ফযাল মসজপরাি (pf) ো প্লাসজিামিয়াি ভাইভযাক্স ্(pv) পাওয়া যগ্জে এিন্ যরাগ্ীর েন্য মন্র্েিি ওেধু 
মেমধ অন্েুায়ী সমূ্পণব মচমকৎসার েযেস্থ্া কজরজেন্

প্রমত সসু্থ্ হজয় ওঠা যরাগ্ী মপেু ৭৫/- 
টাকা

৭

প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW োজেরজক কালাজ্বজর আক্রান্ত সজেজহ যরফার কজরজেন্ তাজের িজধয কারও 
কালাজ্বর মন্মিতভাজে প্রমতপন্ন হওয়ার পর সরকারী স্বাস্থ্য প্রমতষ্ঠাজন্ ভর্তি হজয় মচমকৎসা সমূ্পণব 
হজয় োকজল [এই উৎসাহ ভাতা যকেলিাে যে যেলাগুমলজত/স্বাস্থ্যজেলাগুমলজত কালাজ্বজরর 
প্রজকাপ আজে, অেবাৎ োর্েিমলং, কামলম্পং, উির মেন্ােপুর, েমক্ষণ মেন্ােপুর, িালো, 
িুর্িিোোে, েীরভূি, রািপুরহাট, পূেব েধবিান্, পমিি েধবিান্, েমক্ষণ চমিি পরগ্ণা, িায়িণ্ড 
হারোর, উির চমিি পরগ্ণা, েমসরহাট ও ন্েীয়ার যক্ষজে প্রজোেয]

প্রমত মচমকৎসা সমূ্পণব হওয়া যরাগ্ী 
মপেু ৩০০/- টাকা

৮
প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW োজেরজক অযামকউট এন জসজফলাইটিস মসন জরাি (Acute Encephalitis 
Syndrome) ো োপান্ী এন জসজফলাইটিস আক্রান্ত সজেজহ যরফার কজরজেন্ তাজের িজধয কারও 
যক্ষজে এই যরাগ্টি মন্মিতভাজে প্রমতপন্ন হজয়জে

প্রমত মন্মিতভাজে প্রমতপন্ন হওয়া 
যরাগ্ী মপেু ৩০০/- টাকা

৯
ন্তুন্ েক্ষ্মা যরাগ্ী অেো আজগ্ মচমকৎমসত েক্ষ্মা যরাগ্ীজক িট জসর ওেধু খ্াইজয় মচমকৎসা সমূ্পণব 
হওয়া ো সসু্থ্ হওয়া সমুন্মিত করজত যপজরজেন্

প্রমত মচমকৎসা সমূ্পণব হওয়া ো সসু্থ্ 
হওয়া যরাগ্ী মপেু ১০০০/- টাকা

১০

মন্য়মিত গ্হৃপমরেিবজন্র িাধযজি আজয়ামিজন্র অভােেমন্ত যরাগ্ সম্পজকব  সজচতন্তা গ্জি 
তুজলজেন্ এেং আজয়ামিন্ েুক্ত লেজণর েযেহাজরর উপজোগ্ীতা এেং আজয়ামিজন্র অভােেমন্ত 
যরাগ্ প্রমতজরাজধ এর ভূমিকা মন্জয় পরািিবোন্ কজরজেন্। এোিা ‘লেণ পরীক্ষার মকট’ েযেহার কজর 
িাজস ন্যূন্তি ৫০টি লেজণর ন্িুন্ায় (োিী মপেু একটি) আজয়ামিজন্র িাো োচাই কজর মন্র্েিি 
েযেস্থ্া মন্জয়জেন্ (হ্যাঁ/নাঁ) (েোজোগ্য প্রিাণ সহ) [এই উৎসাঁহ ভাঁতাঁ মেবল াঁত্র মে 
মেলাঁগুললতত/স্বাঁস্থ্যতেলাঁগুললতত এই ে মসূচীটি চলতে, অর্মাঁৎ েুচলবহাঁর, েলপাঁইগুলি, 
আললপরুদুয়াঁর, দাঁর্েিললিং, দলিণ লদনাঁেপরু, উত্তর লদনাঁেপরু,  াঁলদাঁ, বীরভূ , রাঁ পরুহাঁট, উত্তর 
চলিশ পরগণাঁ, বলসরহাঁট এবিং হাঁওিাঁর মিতত্র প্রতোঁেয]

িাজস ২৫/- টাকা

১১

৩০ েের ো তার যেমি েয়সী েযমক্তজক তামলকাভূক্ত কজর কিুইমন্টি যেসড  অযাজসসজিন্ট যচক-
মলস্ট (CBAC) সমূ্পণব কজরজেন্, এেং অসংক্রািক যরাজগ্র েন্য স্ক্রীমন্ং মন্মিত কজরজেন্ [এই 
উৎসাহ ভাতা যকেলিাে যে যেলাগুমলজত/স্বাস্থ্যজেলাগুমলজত প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-যের এই 
সংক্রান্ত মন্র্েিি প্াচ মেজন্র প্রমিক্ষণ যিে হজয়জে, যসখ্াজন্ সংমিি মেভাজগ্র অন্িুমত সাজপজক্ষ 
প্রজোেয হজে]

প্রমত েযমক্ত মপেু ১০/- টাকা

১২

স্ক্রীমন্ং-এ উচ্চ রক্তচাপ / িায়াজেটিস / কযান্সার সন্াক্ত হওয়া যরাগ্ীজক মচমকৎসার আওতায় 
এজন্জেন্ এেং পরেতী েয় িাস পেবন্ত মন্র্েিি মচমকৎসা পদ্ধমত যিজন্ চলা সমুন্মিত কজরজেন্ [এই 
উৎসাহ ভাতা যকেলিাে যে যেলাগুমলজত/স্বাস্থ্যজেলাগুমলজত প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-যের এই 
সংক্রান্ত মন্র্েিি প্াচ মেজন্র প্রমিক্ষণ যিে হজয়জে, যসখ্াজন্ সংমিি মেভাজগ্র অন্িুমত সাজপজক্ষ 
প্রজোেয হজে]

প্রমত যরাগ্ী মপেু ৫০/- টাকা

ম াঁট

ক্রমিক 
সংখ্যা

যে সকল কাজের েন্য উৎসাহ ভাতা পাজেন্
উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সিয়কাজল 
েত কাে 

হজয়জে

প্রাপয ভাতার 
পমরিাণ
(টাকা)

১
প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW তার মন্র্েিি এলাকার েন্সিীক্ষা যিে কজরজেন্ (হ্যা/ন্া)
(েোজোগ্য প্রিাণ সহ) [একেন্ প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW েেজর েইুোর (েয় িাজসর েযেধাজন্) তার েন্য 
মন্র্েিি এলাকার েন্সিীক্ষা করজেন্]

এই কােটি করজল ৩০০/- টাকা

২
যপৌর ো কমিউমন্টি স্তজর েন্জগ্াষ্ঠীর সজে ন্যূন্তি ২টি আজলাচন্া সভা আজয়ােন্ কজরজেন্ 
(হ্যাঁ/নাঁ) (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

ন্যূন্তি সংখ্যক আজলাচন্া সভা 
আজয়ােন্ করজল ১৫০/- টাকা

৩
যপৌর ো কমিউমন্টি স্তজর গ্ভব েতী ও েইু েের েয়স অেমধ মিশুজের িাজয়জের সজে গ্ত মতন্ িাজস 
ন্যূন্তি ৯-১০টি আজলাচন্া সভা আজয়ােন্ কজরজেন্ (হ্যাঁ/নাঁ) (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

ন্যূন্তি সংখ্যক আজলাচন্া সভা 
আজয়ােন্ করজল প্রমত তেিামসজক 
১০০/- টাকা

৪
এ.এন্.এি. এর সজে িাজসর তৃতীয় িমন্োর অেো ২০ তামরজখ্র পরেতী কাজের মেজন্ মিটিং-এ 
েজস িামসক কাজের তেয মেমন্িয় কজরজেন্ এেং ওেজুধর মহসাে সংক্রান্ত তেযপঞ্জী সহ মরজপাটব 
েিা মেজয়জেন্  (হ্যাঁ/নাঁ) (েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

এই কােটি করজল ১৫০/- টাকা

"মেভাগ্ গ্" - অন্যান্য মেমেধ কাে
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৫
MAS(িমহলা আরগ্য সমিমত)-র সজে িামসক মিটিং-এ েজস এেং MAS এর আন্টাজয়ি ফান্ড 
(Untied Fund) এর SOE (যস্টটজিন্ট অফ এক্সজপমন্ডচার) মন্জয় U-PHC যত েিা মেজয়জেন্ (হ্যাঁ/নাঁ) 
(েোজোগ্য প্রিাণ সহ)

এই কােটি করজল ১৫০/- টাকা

ম াঁট

লবিঃ দ্রিঃ
১। এই ফর্িটম েেম েোেে ভােজ পুরোপুরম ভর্তম ন্া করা হয় ো ফর্িজ এেং েিা েজওয়া প্রািাণ্ে ন্েমতজ েেম কোন্ো লজখ্ার ওপর সাো কালম ে্েেহার করা হয় তাহলজ ফর্িটম 
োমতল েজল গ্ণয হজে এেং এর মভমিজত যকাজন্া প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-যক উৎসাহ ভাতা যেওয়া োজে ন্া।
২। েেম ফর্িজ ো েিা েজওয়া প্রািাণ্ে ন্েমতজ ন্মতান্্তই কোন্ো কাটাকুটম করতজ হয় (সংজিাধজন্র েন্য) তাহজল মেমন্ তা করজেন্ তাজক পাজি স্বাক্ষর করজত হজে। একিাে 
তাহজলই ফিবটি উৎসাহ ভাতা যেওয়ার েন্য তেধ েজল গ্ণয হজে।

________ সাঁতলর _________________  াঁতসর েনয প্রতদয় সবমত াঁট উৎসাঁহ ভাঁতাঁর পলর াঁণ

আমি, এতিারা , যিজন্ মন্মি যে উপজরাক্ত তেযগুমল সঠিক এেং ________ সাজলর __________________  িাজসর েন্য আিার প্রাপয সেবজিাট উৎসাহ ভাতার পমরিাণ হল 
_____________ টাকা। 

তামরখ্ঃ _____________                                                 প্রমিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-র স্বাক্ষরঃ ________________________________________

এ.এন্.এি. / U-PHC                                             
োময়ত্বপ্রাপ্ত এ.এন্.এি.         েিা যন্ওয়ার তামরখ্ _______________         
                                                                                          
                                                                                                            
োময়ত্বপ্রাপ্ত
Medical Officer             েিা যন্ওয়ার তামরখ্ _______________

যথাথ মতা যাচাই

করা হয়েয়ে ________________________________

সরকারী স্ট্যাম্প ও তাররখ সহ স্বাক্ষর

যথাথ মতা যাচাই

করা হয়েয়ে _________________________________

সরকারী স্ট্যাম্প ও তাররখ সহ স্বাক্ষর

এন.এইচ.এম 5






ফর্ ম ২

ক্রমিক 
সংখ্যা

ওষধুপত্রের নাি

িাত্রসর 
শুরুত্রে 

কেগুমি 
ওষধু 

হাত্রে মিি

এই িাত্রস 
কেগুমি 

ওষধু 
পপত্রেত্রিন

এই িাত্রস 
ওষধু 

পাওোর 
োমরখ্

হাত্রে থাকা 
ওষতু্রধর িত্রধয 

সবত্রেত্রে 
োড়াোমড় পিোদ 

উত্তীত্রণের োমরখ্

এই িাত্রস 
কেগুমি 

ওষধু 
মদত্রেত্রিন

এই িাত্রস 
কেগুমি ওষধু 
পিোদ উত্তীণে 
বত্রি বামেি 

কত্ররত্রিন

িাত্রসর 
পেত্রষ 

কেগুমি 
ওষধু হাত্রে 

আত্রি



োমরখ্ঃ _____________                                            প্রমেক্ষন প্রাপ্ত HHW-র স্বাক্ষরঃ ________________________________________

                     এ.এন.এি. / উপস্বাস্থ্যত্রকত্রের দামেত্বপ্রাপ্ত এ.এন.এি. এর স্বাক্ষর (োমরখ্ ও সরকারী স্ট্যাম্প সহ)

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র মাশিক কাজ ও উৎিাহ ভাতা িংক্রান্ত শরপ ার্ট
(শতনটি কশ  থাকপে)

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র নাম :                                               
U-PHC:                                                       
Municipal Corporation / Municipality:                                                                                        
জজলা/স্বাস্থ্যপজলাাঃ                                                                       জে Urban Area জত কাজ 
করপেনাঃ
কত জনিংখ্যায় কাজ করপেনাঃ                                       শরপ াপর্টর িময়িীমাাঃ      

এন.এইচ.এম 1






ফর্ ম ২

ক্রমিক 
সংখ্যা

ওষধুপত্রের নাি

িাত্রসর 
শুরুত্রে 

কেগুমি 
ওষধু 

হাত্রে মিি

এই িাত্রস 
কেগুমি 

ওষধু 
পপত্রেত্রিন

এই িাত্রস 
ওষধু 

পাওোর 
োমরখ্

হাত্রে থাকা 
ওষতু্রধর িত্রধয 

সবত্রেত্রে 
োড়াোমড় পিোদ 

উত্তীত্রণের োমরখ্

এই িাত্রস 
কেগুমি 

ওষধু 
মদত্রেত্রিন

এই িাত্রস 
কেগুমি ওষধু 
পিোদ উত্তীণে 
বত্রি বামেি 

কত্ররত্রিন

িাত্রসর 
পেত্রষ 

কেগুমি 
ওষধু হাত্রে 

আত্রি



োমরখ্ঃ _____________                                            প্রমেক্ষন প্রাপ্ত HHW-র স্বাক্ষরঃ ________________________________________

                     এ.এন.এি. / উপস্বাস্থ্যত্রকত্রের দামেত্বপ্রাপ্ত এ.এন.এি. এর স্বাক্ষর (োমরখ্ ও সরকারী স্ট্যাম্প সহ)

এন.এইচ.এম 2



ফর্ম ৩ 

 

 

এন.এইচ.এম 

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW  যাকে রেফাে েেকেন তাে জনয  
(ততনটি েতি থােকে) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

প্রতিক্ষন প্রাপ্ত HHW  যাকে রেফাে েকেকেন তাে জনয 
 

এই মাসে কত নম্বর ককেঃ ____________    আর.এে.বি.ওয়াই. কার্ড  নম্বরঃ ___________________ তাবরখঃ ___________________ 
 
নামঃ____________________________________________________  িয়েঃ__________________  বিঙ্গঃ__________________   
 
অবিিািসকর নামঃ ___________________________________________  গ্রামঃ _______________________________________    
 
উপস্বাস্থ্যসকন্দ্রঃ  ________________________________________ গ্রাম পঞ্চাসয়তঃ  _____________________________________    
 
ব্লকঃ  ____________________________________________  কেিা/স্বাস্থ্যসেিাঃ _______________________________________ 
 
অেুস্থ্তার িক্ষণঃ _________________________________________________________________________________________ 
 

ককিিমাত্র বিশুসের েনযঃ 
 
  
 
ওষুধ বেসয় থাকসিঃ 
                                                          
                                                           
 

ওষুধ না বেসয় থাকসি তার কারণঃ_____________________________________________________________________________ 

 
 
ককাথায় করফার করা হসয়স ঃ__________________________________ প্রবিক্ষন প্রাপ্ত HHW -র স্বাক্ষরঃ______________________ 

কচক আপ / ির্তির তাবরখঃ __________________________________সচক আপ / ির্তির েময়ঃ____________________________ 

কে ির্তি কসরস ন / োসক বনসয় এসেস ন / ির্তি বনসয় এসেস নঃ _________________________কসরস ন তার েসঙ্গ বক েম্পকড ঃ 

_____________________________________________             

 
েরকারী স্ট্যাম্প ও তাবরখ েহ স্বাস্থ্যসকসন্দ্রর োবয়ত্বপ্রাপ্ত 
 আবধকাবরক িা তার অনুসমাবেত প্রবতবনবধর স্বাক্ষরঃ      ___________________________________________________________ 

 

িতডমান ওেনঃ______________  IMNCI চার্ড অনুু্োয়ী কেণীবিিােনঃ____________________________________________ 

 

ওষুসধর নামঃ__________________________ মাত্রাঃ______________________ কখন বেসয়স নঃ_______________________ 
 



ফর্ম ৩ 

 

 

এন.এইচ.এম 

 
তেিঃ দ্রিঃ প্রবিক্ষন প্রাপ্ত HHW  ককাসনা গিড িতী মবহিাসক / প্রেূবত মাসক / নিোতকসক / বিশুসক করফার করসি, বনর্েিষ্ট ফসমডর 

বতনটি কবপ িরসত হসি এিং প্রসতযকটিসতই প্রবিক্ষন প্রাপ্ত HHW -র স্বাক্ষর থাকসত হসি। ফসমডর একটি কবপ প্রবিক্ষন প্রাপ্ত 

HHW বনসের কাস  করসখ কেসিন। িাবক েুটি কবপ বেবন করফার হসয়স ন বতবন স্বাস্থ্যসকসন্দ্র োওয়ার েময় বনসয় োসিন। কচক 

আপ িা ির্তির েময় সেই স্বাস্থ্যসকসন্দ্রর োবয়ত্বপ্রাপ্ত আবধকাবরক িা তার অনুসমাবেত প্রবতবনবধ এই েুই কবপসত কচক আপ / 

ির্তির তাবরখ ও েময় বিসখ স্বাক্ষর করসিন। তারপর কেই ফসমডর একটি কবপ থাকসি সেই স্বাস্থ্যসকসন্দ্র, এিং অনযটি থাকসি 

প্রবিক্ষন প্রাপ্ত HHW -র োসক করফার কসরস ন তার কাস , োসত েুস্থ্ হসয় িাড়ী োিার পর প্রবিক্ষন প্রাপ্ত HHW কেই তথয 

কেখসত পাসরন। 



ফর্ম ৪ 

এন.এইচ.এম 

 
প্রাতিষ্ঠাতিক প্রসবের জিয জিিী সুরক্ষা য াজিার আওিাভূক্ত গভম েিী র্তিলাবক য  প্রতিক্ষি 

প্রাপ্ত HHW  সবে কবর সরকারী স্বাস্থ্যবকবে ো সরকার অিবুর্াতিি ‘আয়ুষ্মিী’ প্রকবের 
অন্তগমি স্বাস্থ্যবকবে ো সরকার অিবুর্াতিি জিবগাষ্ঠী তভতিক প্রসে যকবে (CDC) তিবয় 

আসবেি িার জিয 
(চারটি কতি থাকবে) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রসবের জিয ভর্িি গভম েিী র্তিলার সেী প্রতিক্ষি প্রাপ্ত HHW -র জিয 
 
মাসিক সিপ ার্টিং-এি িময়িীমাি মপযে কত নম্বি ককিঃ ___________________________    তাসিখঃ _____________________ 
 
 
গর্ভ বতী মসিলাি নামঃ________________________________  বয়িঃ _____________   আি.সি.এইচ আই.সি.: ___________________ 

স্বামীি/অসর্র্াবপকি নামঃ _______________________________________  গ্রামঃ _____________________________________    

  (িঠিক জায়গায়  সিন) 

উ স্বাস্থ্েপকন্দ্রঃ _________________________________________  গ্রাম  ঞ্চাপয়তঃ  ____________________________________    

 ব্লকঃ  _______________________________________   কজলা/স্বাস্থ্েপজলাঃ ___________________________________________ 

 

প্রিপবি জনে কে স্বাস্থ্েপকপন্দ্র/প্রিব ককপন্দ্র প্রসিক্ষন প্রাপ্ত HHW  সনপয় এপিপ ঃ __________________ তাসিখ ও িময়ঃ _____________ 

র্র্তি িপয়প /পিফাি কিা িপয়প  (িঠিক জায়গায়  সিন)   কিফাি কিা িপল ককাথায় কিা িপয়প ঃ ____________________________ 

র্র্তিি/ পিফাপিি িময় প্রসিক্ষন প্রাপ্ত HHW  িপে স লঃ() ি্ো/না  কবি কিি টিসকট নম্বিঃ ___________  প্রসিক্ষন প্রাপ্ত HHW -ি নামঃ 

_____________________ গর্ভ বতী মসিলাি িপে আিা / গর্ভ বতী মসিলাি িপে  সিবাপিি িিপিেি নামঃ _____________________ 

___________________________________________________ তাি িম্পকভ ঃ _________________________________________             

 

 
প্রসিক্ষন প্রাপ্ত HHW -ি স্বাক্ষিঃ _______________________________   সিবাপিি িিপিেি স্বাক্ষিঃ _________________________ 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 



ফর্ম ৪ 

এন.এইচ.এম 

 

তেিঃ দ্রিঃ কে িকল কক্ষপে একজন প্রসিক্ষন প্রাপ্ত HHW  জিিী সুরক্ষা য াজিার আওিাভূক্ত গর্ভ বতী মসিলাপক িিকািী 
স্বাস্থ্েপকপন্দ্র বা িিকাি অনুপমাসিত ‘আয়ুষ্মতী’ প্রকপেি অন্তগভত স্বাস্থ্েপকপন্দ্র বা িিকাি অনুপমাসিত জনপগাষ্ঠী সর্সিক প্রিব 

ককপন্দ্র (CDC) সনপয় এপি র্র্তি কিপবন, কিই িব কক্ষপে প্রসবের ির/বরফার করার ির এই ফপমভি চািটি কস পতই গর্ভ বতী 

মসিলাি  সিবাপিি কে ককান িিিে এবিং কিই স্বাস্থ্েপকপন্দ্রি িাসয়ত্বপ্রাপ্ত আসযকাসিক বা তাি অনুপমাসিত প্রসতসনসয স্বাক্ষি 

কিপবন। তাি ি কিই ফপমভি একটি কস  থাকপব কিই স্বাস্থ্েপকপন্দ্র, এবিং বাসক সতনটি কস  প্রতিক্ষি প্রাপ্ত HHW -র মাসিক 

সিপ াপটভি সতনটি কস ি িপে িিংেুক্ত িপব। তিসচাজম  সার্টিতফবকট ো অিয যকাবিা প্রার্াণ্য িতথ যথবক সরকারী স্বাস্থ্যবকবে 

ো সরকার অিুবর্াতিি ‘আয়ুষ্মিী’ প্রকবের অন্তগমি স্বাস্থ্যবকবে ো সরকার অিুবর্াতিি জিবগাষ্ঠী তভতিক প্রসে 

যকবে (CDC) প্রসে িবয়বে তিতিি িবল িবেই প্রতিক্ষি প্রাপ্ত HHW  এই উৎসািভািা িাবেি। 



ফর্ম ৫ 

এন.এইচ.এম 

গর্ম পাত সংক্রান্ত সম্পরূ্ম পরিষেবাি জন্য যে প্ররিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW  গর্ম বতী র্রিলাষে সষে েষি 
সিোিী স্বাস্থ্যষেষে রন্ষে আসষবন্ তাি জন্য 

(চািটি েরপ থােষব) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাসিক সিপ ার্টিং-এি িময়িীমাি মপযে কত নম্বি ককিঃ __________________            
 
 গর্ভ  াত হওয়া মসহলাি নামঃ_________________________________  বয়িঃ _______________  গর্ভ  াপতি তাসিখঃ _____________  
 
স্বামীি/অসর্র্াবপকি নামঃ ________________________________________   গ্রামঃ _______________________________________  
 
উ স্বাস্থ্েপকন্দ্রঃ ___________________________________________    গ্রাম  ঞ্চাপয়তঃ _____________________________________ 
 
ব্লকঃ  ________________________________________  কেলা/স্বাস্থ্েপেলাঃ __________________________________________ 

 

সার্জিোল পদ্ধ্বরতষত গর্ম পাত িষল 
কে িিকািী স্বাস্থ্েপকপন্দ্র______________________________________ প্রসিসিত কমসিকোল অসিিাি __________________________ 

গর্ভ  াত হপয়প ঃ ____________________________  সেসন গর্ভ  াত কসিপয়প নঃ ________________________________ 

 
যর্রিেযাল পদ্ধ্বরতষত গর্ম পাত িষল 

কে িিকািী স্বাস্থ্েপকপন্দ্র ___________________________________ প্রসিসিত কমসিকোল অসিিাি োি তত্ত্বাবযাপন সনপয় আিা হপয়প ঃ 

___________________________ গর্ভ  াপতি প্রসিয়া িম্পরূ্ভ হপয়প ঃ _________________________________ প্রথম সর্সেপেি তাসিখঃ 

__________________    সিতীয় সর্সেপেি তাসিখঃ _______________________   তৃতীয় সর্সেপেি তাসিখঃ ____________________     

 
 

উপষিাক্ত গর্ম পাষতি যক্ষষে প্ররিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW  প্রাসরেে রন্ের্াবলী অন্ুোেী সম্পূর্ম গর্ম পাত সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান্ েষিষেন্। 
 
িম্পূর্ভ গর্ভ  াত িিংিান্ত  সিপেবা প্রদানকািী প্রসিিন প্রাপ্ত HHW -ি নাম ______________________________  __________________ 

স্বািি (তাসিখ িহ)___________________________________________________________________________________________ 

গর্ভ  াত হওয়া মসহলাি নাম ______________________________________িিকািী স্ট্োম্প ও তাসিখ িহ স্বাস্থ্েপকপন্দ্রি স্বািি (তাসিখ 

িহ) _________________________________  িিংসিষ্ট প্রসিসিত কমসিকোল অসিিাপিি স্বািি _____________________________ 



ফর্ম ৫ 

এন.এইচ.এম 

 

রবিঃ দ্রিঃ কে িকল কিপে একেন প্রসিিন প্রাপ্ত HHW   সিকসিত গর্ভ  াপত ইচু্ছক মসহলাপক প্রাসরেে রন্ের্াবলী অন্ুোেী 

সম্পূর্ম গর্ম পাত সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান্ েিষবন্, কিই িব কিপে গর্ম পাষতি পি এই িপমভি চািটি কস পতই গর্ভ পাত হওয়া 

মহহলা এবং সরকারী স্বাস্থ্েপকপন্দ্রি িিংসিষ্ট প্রসিসিত কমসিকোল অসিিাি স্বািি কিপবন। তাি ি কিই িপমভি একটি কস  

থাকপব সসই স্বাস্থ্েপকপন্দ্র, এবিং বাসক সতনটি কস  প্ররিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW -ি মাসিক সিপ াপেভি সতনটি কস ি িপে িিংেুক্ত হপব। 





                                                                                                                                                 
  

এন. এইচ. এম 

ফর্ম ৬ সংক্রান্ত নিয়র্াবলী 

ক) সাধারণ নিয়র্াবলীীঃ 
 
১. প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-রা নীল কাললর কলম লিয়ে ফমমটি পূরণ করয়েন। পপলিল েযেহার করা যায়ে না। 
 
২. প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-রা পয পকান একটি ভাষাে (োাংলা অথো ইাংয়রলি) পুয়রা ফমমটি পূরণ করয়েন। 
 
৩. পকানরকম পহাোইটনার েযেহার করা যায়ে না। লনতান্তই ওভাররাইটিাং ো পকানরকম কাটাকুটি করয়ত হয়ল প্রশিক্ষন 
প্রাপ্ত HHW-পক পায়ে োধ্যতামূলক ভায়ে স্বাক্ষর করয়ত হয়ে। 
 
৪. ফয়মমর পকান পাতা প েঁড়া যায়ে না। 
 
৫. গৃহপলরিেময়নর সময়েই প্রলেক্ষয়ণ প্রাপ্ত িক্ষতা অনুযােী পযময়েক্ষয়ণর লভলিয়ত, ফয়মমর লনয়িম লেকা অনুসায়র প্রাসলিক 
অাংেগুলল সমূ্পণম ভর্তি করয়ত হয়ে। ফমমটি পয়র অনয পকান সমে পূরণ করা যায়ে না ো পকান প্রাসলিক অাংে ফেঁ াকা রাখা 
যায়ে না। 
 
৬. প্রয়তযকটি স্বতন্ত্র ফয়মমর পেষ পৃষ্ঠায়ত ‘সরকারী স্ট্যাম্প ও তালরখ সহ’ উপস্বাস্থ্যয়কয়ের এ.এন.এম ো িালেত্বপ্রাপ্ত 
আলধ্কালরয়কর স্বাক্ষর োধ্যতামূলক। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW প্রলত েুধ্োর ও মালসক লরয়পাটম িমা পিওোর লিন সাে 
পসন্টায়র এ.এন.এম ো িালেত্বপ্রাপ্ত আলধ্কালরকয়ক লিয়ে এটির যাথাথময লেচার কলরয়ে স্বাক্ষর কলরয়ে পনয়েন। 
 
৭. পিলাস্তয়রর পকান প্রলতলনলধ্র পলরিেময়নর সমে ো যাথাথময যাচাই করার সমে পকানরকম সাংয়োধ্য়নর পক্ষয়ে কায়লা 
কালল েযেহার করয়ত হয়ে। লযলন সাংয়োধ্ন করয় ন তায়ক অেেযই পায়ে সাংলক্ষপ্ত স্বাক্ষর করয়ত হয়ে এোং পয়র ফয়মমর 
পেষ পৃষ্ঠায়ত আয়রকোর সাংলক্ষপ্ত স্বাক্ষর কয়র পায়ে লনয়ির পুয়রা নাম এোং পলরিেময়নর তালরখ ললখয়ত হয়ে। 
 
৮. রািযস্তয়রর পকান প্রলতলনলধ্র পলরিেময়নর সমে ো যাথাথময যাচাই করার সমে পকানরকম সাংয়োধ্য়নর পক্ষয়ে লাল 
কালল েযেহার করয়ত হয়ে। লযলন সাংয়োধ্ন করয় ন তায়ক অেেযই পায়ে সাংলক্ষপ্ত স্বাক্ষর করয়ত হয়ে এোং পয়র ফয়মমর 
পেষ পৃষ্ঠায়ত আয়রকোর সাংলক্ষপ্ত স্বাক্ষর কয়র পায়ে লনয়ির পুয়রা নাম এোং পলরিেময়নর তালরখ ললখয়ত হয়ে। 
 
৯. উপররাক্ত নিয়র্গুনলর ককািরকর্ বযনিক্রর্ হরল কসই পনরদর্মিটি বানিল বরল গিয হরব এবং উৎসাহভািার জিয 
নবরবচ্য হরব িা। 
 
 
 



                                                                                                                                                 
  

এন. এইচ. এম 

খ) ফর্ম পূরণ করার নিয়র্াবলীীঃ 
 
১. প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-রা গৃহপলরিেময়ন লগয়ে মযাট্রিক্স-এর সাহায়যয পযভায়ে কািটি করয়েন পসভায়েই ফমমটি পূরণ 
করয়েন। এয়ক্ষয়ে মযাট্রিক্স-এর ক্রম অনুযােী কািটি করা োধ্যতামূলক নে। 
 
২. প্রসূলত মলহলার তথয লেেয়ি ললখয়ত হয়ে। 
 
৩. প্রসূলত মলহলার ঠিকানা পলখার সমে পযই োড়ীয়ত পসই মলহলা উপলস্থ্ত পসই োড়ীটির ঠিকানাই ললখয়ত হয়ে (গ্রাম, সাে 
পসন্টার, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, পিলা/স্বাস্থ্যয়িলা)। 
 
৪. প্রসূলত মলহলার ‘আর.লস.এইচ আই.লি.’ অেেযই এম.লস.লপ কািম  পিয়খ ললখয়ত হয়ে। 
 
৫. প্রসূলত মলহলা ‘িননী সুরক্ষা পযািনার আওতাভুক্ত’ লকনা পসটি উয়েখ করয়ত হয়ে। 
 
৬. ‘লিন’ ও ‘তালরখ’ সঠিক ভায়ে উয়েখ করয়ত হয়ে। এই প্রসয়ি উয়েখনীে পয প্রসয়ের লিনটির পয়রর লিনটি গৃহপলরিেময়নর 
পক্ষয়ে ‘১ম লিন’ লহয়সয়ে গনয হয়ে এোং পসই অনুযােী গৃহপলরিেময়নর োলক লিনগুলল লনধ্মালরত হয়ে। প্রালতষ্ঠালনক প্রসয়ের 
পর এস.এন.লস.ইউ-পত স্থ্ানান্তলরত একটি নেিাতক পযলিন  াড়া পায়ে পসই লিনটি তার পক্ষয়ে ‘১ম লিন’ লহয়সয়ে গনয হয়ে 
এোং পসই অনুযােী গৃহপলরিেময়নর োলক লিনগুলল লনধ্মালরত হয়ে। 
 
৭. ‘সমে’ পলখার পক্ষয়ে প্রসূলত মলহলার োলড়য়ত প্রয়েে করার সমে এোং পলরিেমন পেষ কয়র পেয়রাোর সমে ললখয়ত হয়ে। 
(উিাহরণ - ‘সমেঃ ১০:৩০ - ১২:৩০’)। 
 
৮. প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW প্রসূলত মলহলায়ক লিজ্ঞাসা কয়র এোং প্রসূলত মলহলা ও নেিাতকয়ক পযময়েক্ষণ কয়র ফমম-এ সঠিক 
তথয পূরণ করয়েন।  
 
৯. ফমমটিয়ত পলখার িনয লনর্িিষ্ট িােগাে প্রশ্ন অনুযােী হে তথয ো সাংখযা ললখয়ত হয়ে অথো ‘হেঁ যা/না’-পত ‘√’ লিয়ত হয়ে। 
অনয পকান অাংয়ে পলখা যায়ে না। 
১০. ‘লেশুটিয়ক লক আধ্া েক্ত খাোর খাওোয়না শুরু করা হয়েয় ?’ - এই লেভাগটি পকেল মাে ৬ মাস ো তার পেলে 

েেলস লেশুয়ির পক্ষয়ে প্রয়যািয।১১. প্রয়তযকটি স্বতন্ত্র ফয়মমর পেষ পৃষ্ঠায়ত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র নাম পলখা োধ্যতামূলক। 

১২. প্রয়তযকটি স্বতন্ত্র ফয়মমর পেষ পৃষ্ঠায়ত, প্রয়তযক গৃহপলরিেময়নর পয়র, ঠিক প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র নায়মর তলাে, তালরখ 

সহ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত HHW-র স্বাক্ষর োধ্যতামূলক। 



ফর্ম ৬ 

এন. এইচ. এম 

প্রসূতির / নবজািকের (এস.এন.তস.ইউ থেকে ছাড়া পাওয়া নবজািে সহ স্বাস্হহয পরীক্ষার 
জনয গৃহ পতরদর্শকনর তবস্তাতরি িেয 

 
প্রসূতির নাম: ___________________________________ বয়স: ____________ এম.তস.টি.এস নং: _______________ প্রতর্ক্ষন প্রাপ্ত HHW-র এলাোর মা (√)? হ্যা / না  স্বামীর নাম: ________________________________ গ্রাম: 

____________________________  

সাব থসন্টার: _________________________ গ্রাম পঞ্চাকয়ি: _____________________________ ব্লে: _____________________________ থজলা/স্বাস্থ্যকজলা: _______________________________ প্রতর্ক্ষন প্রাপ্ত HHW-র নাম: 

_____________________________ 

 
১) প্রসকবর সম্ভাবয িাতরখ েকব তছকলা: ___________________ ২) প্রসকবর িাতরখ: _________________ ৩) প্রসকবর সময়: _____________________ ৪) প্রসকবর ফলাফল (√): জীতবি তর্শু/মৃি তর্শু ৫) নবজািকের তলঙ্গ (√): পুরুষ/মতহলা/অনযানয  

৬) নবজািকের জন্ম ওজন েি: ______ থেতজ _________ গ্রাম ৭) প্রসব থোোয় হকয়কছ (√): বাড়ীকি/সরোরী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাকন/সরোরী স্কীকমর অন্তগশি থবসরোরী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাকন/অনযানয থবসরোরী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাকন /অনযানয ৮) প্রাতিষ্ঠাতনে প্রসকবর পর 

এস.এন.তস.ইউ-থি স্থ্ানান্ততরি েরা হকয়তছল তেনা (√)? হ্যা / না ৯) প্রাতিষ্ঠাতনে প্রসকবর পর ছাড়া পাওয়ার িাতরখ: ___________ ১০) সরোরী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাকন বা সরোরী স্কীকমর অন্তগশি থবসরোরী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাকন প্রসকবর থক্ষকে তবনা মূকলয যাওয়া আসার 

সরোরী সাহাযয থপকয়কছন তে? _______________________________________________________________ ১১) বাড়ীকি প্রসকবর থক্ষকে থে প্রসব েতরকয়কছন (√): ডাক্তার/নাসশ/এ.এন.এম/প্রতর্তক্ষি দাই বা প্রসব সহাতয়ো/প্রসূতির আত্মীয়স্বজন/অনয 

থেউ/কেউ নয় ১২) বাড়ীকি প্রসকবর োরণ তে? __________________________________________________________________________________________________________ ১৩) নবজািেকে তে পকর েখকনা এস.এন.তস.ইউ-থি ভর্িি েরা 

হকয়তছল (√)? হ্যা / না 

 

তে তে থদখকবন/জানকবন/েরকবন 
_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

ে) প্রসূতি মা ২৪ ঘন্টায় েিবার সম্পূনশ আহার গ্রহন েকরন ে) ে) ে)  ে) ে) ে) ে) 
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খ) প্রসূতি মা তে তনয়ম থমকন তদকন ২ ঘণ্টা ও রাকি ৮ ঘণ্টা তবশ্রাম 
তনকেন? 
গ) প্রসূতি মা তে পতরমান মি জল খাকেন? 
ঘ) প্রসূতি মাকয়র মনকমজাকজর থোন পতরবিশ ন তে থচাকখ পড়কছ?  
ঙ) প্রসূতি মা তে থোন পতরবার পতরেল্পনা পদ্ধতি বযবহার েরকছন? 
ঙ) প্রসূতি মা তদকন েিগুতল পযাড পতরবিশ ন েকরন? 
চ) প্রসূতি মাকয়র থদকহর িাপমাো েি:  
   [িাপমাো পতরমাপ েকর নতেভুক্ত েরুন] 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
ছ) 

প্রসূতি মাকয়র েী তনম্নতলতখি থোন সমসযা থদখা তগকয়তছল? [যতদ হয়, 
িকব দ্রুি হাসপািাকল থপ্ররণ েরকি হকব]  
ে) অতিতরক্ত রক্তপাি  
খ) অজ্ঞান / খখিচুতন 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 

তে তে থদখকবন/জানকবন/েরকবন 
_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

_______________ তদন 
িাতরখঃ ____________  
সময়ঃ  ____________ 

গ) প্রচণ্ড মাো বযাো / থচাকখ ঝাপসা থদখা 
ঘ) দূগশন্ধযুক্ত স্রাব এবং জ্বর (র্রীকরর িাপমাো ৯৯˚ ফাকরনহাইট বা িার  
   থবর্ী) 
ঙ) প্রকয়াজন মকিা প্রসূতি মাকে দ্রুি হাসপািাকল থপ্ররণ েরা হকয়তছল 
তে? 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 

বাড়ীকি প্রসকবর সময় উপতস্থ্ি োেকল জকন্মর সকঙ্গ সকঙ্গই নবজািকের 
তনর্দিষ্ট যত্নগুতল হকয়কছ তেনা থদখনু 
ে) তর্শুকে শুেকনা েরা                                                   
খ) গরম রাখা, স্নান না েরাকনা,                                                     
 গ) সঠিে ভাকব োপকড় জতড়কয় মাকয়র োকছ রাখা                                    

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
গ) হ্যা / না (√) 
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ঘ) শুধুমাে স্তনযপান েরাকনা শুরু েরা         ঘ) হ্যা / না (√) 

ে) জকন্মর পর নবজািেকে প্রেম তে খাওয়াকনা হকয়তছল? 
 
খ) তনর্দিষ্ট সমকয়র আকগ জন্মাকনা নবজািকের থক্ষকে প্রসূতি মাকে তে  
   পরামর্শ তদকয়কছন? 
 
গ) তর্শুকে েখন প্রেম স্তনযপান েরাকনা হকয়তছল? 
 
ঘ) তর্শু তেভাকব প্রেম স্তনযপান েরতছল? 
   ১) থজাকর  ২) ক্ষীনভাকব  ৩) স্তনযপান েরকি পাকরতন তেন্তু চামকচর  
   সাহাকযয দুধ পান েকরকছ  ৪) স্তনযপান েরকি পাকরতন এবং চামকচর  
   সাহাকযযও দুধ পান েরকি পাকরতন 

ে) 
 
খ) 
 
 
গ) 
 
ঘ) সঠিে সংখযা তলখুন 

      

ে) স্তনযপান েরাকনার সময় মা ও তর্শুর অবস্থ্ান সঠিে আকছ তেনা? 
খ) তর্শুকে তে সঠিেভাকব স্তনযপান েরাকনা হকে (েম জন্ম ওজন হকল 
দুই  
   ঘণ্টা অন্তর, অনযোয় যখনই কু্ষধািশ  বা ২৪ ঘন্টায় ৮-১০ বার) ? 
গ) স্তনযপান েরাকি মাকয়র তে থোন সমসযা হকে? 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 

তে তে থদখকবন/জানকবন/েরকবন 
______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

ঘ) প্রসকবর পর থেকেই মাকয়র দুধ হকে না বা মকন হকে দুধ েম হকে? 
ঙ) স্তনবৃন্ত ফ্াটা/বযাো এবং/অেবা স্তন ভারী বা র্ক্ত হকয় আকছ 
চ) অনয থোন সমসযা হকল সংকক্ষকপ তলখুন: 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
 

ঘ) হ্যা / না (√) 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) 
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ছ) প্রকয়াজন মকিা প্রসূতি মাকে স্তনযপান ও িার তবতভন্ন পদ্ধতি সম্বকন্ধ  
   পরামর্শ থদওয়া হকয়তছল তে? 
জ) অনয থোন ভাকব সাহাযয েরকল সংকক্ষকপ তলখুন: 
 
 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

 
ছ) হ্যা / না (√) 
 
জ) 

তর্শুটির থদকহর িাপমাো েি:  
[িাপমাো পতরমাপ েকর নতেভুক্ত েরুন] 

       

ে) তর্শুটির ওজন েি? 
খ) সল্টার থস্ককল রং তে তছল:  
গ) প্রকয়াজন মকিা তে বযবস্থ্া তনকয়কছন সংকক্ষকপ তলখুন: 
 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

ে) ___ থেতজ ____গ্রাম 
খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 
গ) 
 

তর্শুর মকধয তে তনম্নতলতখি অস্বাভাতবেিা আকছ (কয থোন এেটি 
োেকল থরফার েরুন): 
১) থোন অঙ্গ ব্াো আকছ তেনা? 
২) মাোর অংর্ থফালা আকছ তেনা? 
৩) থ াকটর থোন অংর্ োটা আকছ তেনা? 
৪) অনযানয তেছু োেকল সংকক্ষকপ তলখুন: 
  
 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

 
 
১) হ্যা / না (√) 
২) হ্যা / না (√) 
৩) হ্যা / না (√) 
৪) 

তে তে থদখকবন/জানকবন/েরকবন 
______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

______________ তদন 
িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

তর্শুটির েী তনম্নতলতখি থোন সমসযা থদখা তগকয়তছল?  
ে) থচাখ সামানয থফালা এবং পু্জ যুক্ত  

 
ে) হ্যা / না (√) 

 
ে) হ্যা / না (√) 

 
ে) হ্যা / না (√) 

 
ে) হ্যা / না (√) 

 
ে) হ্যা / না (√) 

 
ে) হ্যা / না (√) 

 
ে) হ্যা / না (√) 



ফর্ম ৬ 

এন. এইচ. এম 

খ) নাতভনাল থেকে রক্ত থবকরাকে [যতদ হয়, িকব হাসপািাকল থপ্ররণ  
   েরকি হকব] 
গ) প্রকয়াজন মকিা তে বযবস্থ্া তনকয়কছন সংকক্ষকপ তলখুন: 
 
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

খ) হ্যা / না (√) 
 
গ)  
 

তর্শুটির মকধয তনম্নতলতখি থোন লক্ষ্মণ আকছ তে: [যতদ হয়, িকব দ্রুি, 
প্রকয়াজনীয় বযবস্থ্া তনকি হকব] 
ে) জ্বর (র্রীকরর িাপমাো ৯৯˚ ফাকরনহাইট বা িার থবর্ী) 
খ) মা বলকছন তর্শুকে স্পর্শ েরকল  ান্ডা অনুভূি হকে বা তর্শুর 
িাপমাো  
   স্বাভাতবকের থেকে েম 
গ) নাতভ লাল হকয় আকছ বা পু্জ থবর হকে 
ঘ) েম পান েরকছ / পান েরা বন্ধ েকর তদকয়কছ / তদকন ৬ বাকরর েম  
   প্রস্রাব েরকছ 
ঙ) ক্রমাগি ে্াদকছ / দূবশল ভাকব ে্াদকছ / োন্না বন্ধ েকর তদকয়কছ 
চ) গাকয় ১০টি বা িার থবতর্ পু্জযকু্ত ফুসেুতড় তেংবা বড় থফ্াড়া 
ছ) চামড়ার ভ্াকজ (োই/বগকল/তনিম্ব) ফাটল বা লালকচ ভাব 
জ) থচাখ বা ত্বকে হলুদ ভাব: জতন্ডস 
ঝ) অঙ্গ প্রযিযঙ্গ তর্তেল হকয় থগকছ 
ঞ) তঝতমকয় বা অজ্ঞান হকয় আকছ 
ট) তছটকে বতম েকর তদকে / থপট ফুকল আকছ 
 ) বুে তভিকর ঢুকে যাকে 
ড) দ্রুি শ্বাস তনকে 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

 
 
ে) হ্যা / না (√) 
খ) হ্যা / না (√) 
 
গ) হ্যা / না (√) 
ঘ) হ্যা / না (√) 
 
ঙ) হ্যা / না (√) 
চ) হ্যা / না (√) 
ছ) হ্যা / না (√) 
জ) হ্যা / না (√) 
ঝ) হ্যা / না (√) 
ঞ) হ্যা / না (√) 
ট) হ্যা / না (√) 
 ) হ্যা / না (√) 
ড) হ্যা / না (√) 

তে তে থদখকবন/জানকবন/েরকবন ______________ তদন ______________ তদন ______________ তদন ______________ তদন ______________ তদন ______________ তদন ______________ তদন 



ফর্ম ৬ 

এন. এইচ. এম 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

িাতরখঃ ___________  
সময়ঃ  ___________ 

ঢ) খখিচুতন বা িড়ো হকে 
ণ) নাকের পাটা ফুকল উ কছ 
ি) গলায় র্ব্দ হকে 
ে) স্বাভাতবকের িুলনায় েম নড়াচড়া েরকছ 
দ) প্রকয়াজন মকিা তে বযবস্থ্া তনকয়কছন সংকক্ষকপ তলখুন: 
 
 
 

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ)  

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ) 

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ) 

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ) 

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ) 

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ) 

ঢ) হ্যা / না (√) 
ণ) হ্যা / না (√) 
ি) হ্যা / না (√) 
ে) হ্যা / না (√) 
দ) 

ে) তর্শুটিকে তে আধা র্ক্ত খাবার খাওয়াকনা শুরু েরা হকয়কছ? 
খ) তর্শুটিকে তে তে খাবার খাওয়াকনা হকে সংকক্ষকপ তলখুন: 
 
 
 
গ) তর্শুটিকে তে আধা র্ক্ত খাবাকরর সকঙ্গ সকঙ্গ বুকের দুধও প্রকয়াজন 
অনুযায়ী খাওয়াকনা হকে? 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

ে) হ্যা / না (√) 
খ) 
 
 
 
গ) হ্যা / না (√) 
 

তারিখ সহ প্ররিক্ষন প্রাপ্ত HHW-ি স্বাক্ষি 
       

সিকািী স্ট্যাম্প ও তারিখ সহ উপস্বাস্থ্যকককেি এ.এন.এর্ বা 
দারিত্বপ্রাপ্ত আরিকারিককি স্বাক্ষি 

       

 
রবিঃ দ্রিঃ - প্রসূরত র্া ও নবজাতককক দদখকত দেকে প্ররিক্ষন প্রাপ্ত HHW এই ফর্মটি ভর্তি ককি রনকজি কাকে িাখকবন। প্রথর্ দেরদন প্ররিক্ষন প্রাপ্ত HHW প্রসূরত র্া ও নবজাতককক দদখকত োকবন দসইরদন রতরন প্রথর্ কোর্টি ভর্তি কিকবন এবং পিবতী 
পরিদিমকনি রদনগুরেি পেমকবক্ষণ পিবতী কোর্গুরেকত ভর্তি কিকবন। রতরন প্ররত বুিবাি ও র্ারসক রিকপার্ম জর্া দদওিাি রদন সাব দসন্টাকি এ.এন.এর্ বা দারিত্বপ্রাপ্ত আরিকারিককক রদকি এটিি োথাথময রবচাি করিকি স্বাক্ষি করিকি দনকবন।  



ফর্ম ৭ 

এন.এইচ.এম 

প্রসবের পবর পপ.পপ.আই.ইউ.পস.পি গ্রহবের জন্য অথো স্বতঃসূ্ফতম  গর্ম পাত ো সার্জিকাল পদ্ধপতবত 
গর্ম পাবতর পবর পপ.এ.আই.ইউ.পস.পি গ্রহবের জন্য উপবর্াক্তাবক সবে কবর পন্বে আসবেন্ যে 

প্রপিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW তার জন্য 
  (চারটি কপপ থাকবে) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

আই.ইউ.পস.পি গ্রহেকারী র্পহলার সেী প্রপিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-র জন্য 
 

তারিখঃ _______________________ 

পরিষেব াঃ রপ.রপ.আই.ইউ.সি.সি / রপ.এ.আই.ইউ.সি.সি (√)   ম রিক রিষপ র্টিং-এি িময়িীম ি মষযে কত নম্বি ককিাঃ _______________
           
 মরিল ি ন মাঃ _________________________________________  স্ব মীি ন মাঃ ________________________________________ 
 

মরিল ি বয়িাঃ ___________  গ্র মাঃ ________________________________ উপস্ব স্থ্েষকন্দ্রাঃ ______________________________  
 

গ্র ম পঞ্চ ষয়তাঃ  ________________________ ব্লকাঃ  ________________________ কেল /স্ব স্থ্েষেল াঃ ______________________  
 

প্রিষবি ত রিখাঃ _______________    গর্ভ প ষতি ত রিখাঃ ___________________গর্ভ প ষতি যিণাঃ স্বতাঃসূ্ফতভ  / ি র্েিক ল পদ্ধরত (√) 

আসি এতদ্বারা ে ন সি যে প্ররিক্ষন প্র প্ত HHW আিাকে  আই .ইউ .সি. সি  িম্পকেে  সিস্তাসরত জাসিকেকে এিং আসি আই.ইউ.সি.সি 

গ্রহণ েরকত ইিুে। আরম যেিাে প্ররিক্ষন প্র প্ত HHW-ি িষে িিক িী স্ব স্থ্েষকষন্দ্র আই.ইউ.সি.সি গ্রহণ েরকত একিসে। 

 
                                                                    মরিল ি স্ব ক্ষিাঃ ________________________________________ 

 

 

 
 
 

কে িিক িী স্ব স্থ্েষকষন্দ্র আই.ইউ.সি.সি গ্রহণ কষিষ াঃ ____________________________ গ্রিষণি ত রিখ ও িময়াঃ _______________ 

 

কে প্ররিক্ষন প্র প্ত HHW িষে কষি রনষয় এষিষ াঃ  __________________________________________________________________ 

প্ররিক্ষন প্র প্ত HHW-ি স্ব ক্ষিাঃ _______________________________________________________________________________ 

 

িিক িী স্ট্ে ম্প ও ত রিখ িি স্ব স্থ্েষকষন্দ্রি দ রয়ত্বপ্র প্ত 

  আরযক রিক ব  ত ি অনুষম রদত প্ররতরনরযি স্ব ক্ষিাঃ   __________________________________________ 



ফর্ম ৭ 

এন.এইচ.এম 

পেঃ দ্রঃ কে িকল কক্ষষে একেন প্ররিক্ষন প্র প্ত HHW কক ষন  িসহলাকে প্রিষবি পষি রপ.রপ.আই.ইউ.রি.রি গ্রিষণি েনে অথব  স্বতাঃসূ্ফতভ  

গর্ভ প ত ব  ি র্েিক ল পদ্ধরতষত গর্ভ প ত িওয় ি পষি রপ.এ.আই.ইউ.রি.রি গ্রিষণি েনে িিক িী স্ব স্থ্েষকষন্দ্র রনষয় আিষবন, কিই িব 

কক্ষষে মরিল  এই ফষমভি চ িটি করপষতই স্ব ক্ষি কিষবন এবিং রতরন আই.ইউ.রি.রি গ্রিণ কিব ি পষি কিই ফষমভি প্ররতটি করপষতই যিই 

স্ব স্থ্েষকষন্দ্রি দ রয়ত্বপ্র প্ত আরযক রিক ব  ত ি অনুষম রদত প্ররতরনরয স্ব ক্ষি কিষবন। ত িপি কিই ফষমভি একটি করপ থ কষব যিই 

স্ব স্থ্েষকষন্দ্র, এবিং ব রক রতনটি করপ প্রপিক্ষন্ প্রাপ্ত HHW-র ম রিক রিষপ ষটভি রতনটি করপি িষে িিংেুক্ত িষব। 
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