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স্মারক নাং-পপঅ/এিএসরেরপ/১৯(পররেশিন)-০১/২০১১/

তাররখঃ

রবষয়ঃ পররেশিন সাংক্রান্ত রনদে িশনা।
এই কার্ িালয় ডেদক গত ০২/১১/২০১১ররঃ তাররদখর পপঅ/এিএসরেরপ/১১-০২/২০১১/৬৪৭ নাং পদের
অনুবৃরিক্রদম সকল কমিকতিার অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এই সাদে রকছু পররেশিন প্রশ্নাবলী এবাং
রনতয ব্যবহার্ ি সরকারী ডররজস্টাদরর ছক ডপ্ররণ করা হল। সাংরিষ্ট কমিকতিা তার রনজ অরিসসহ অিসতন অরিসসমূহ
পররেশিনকাদল সাংযুক্ত প্রশ্নাবলীর সহায়তা রনদবন এবাং প্ররতটি রবষয় রনদজ র্াচাই কদর পররেশিন রববরণী আকাদর
রলরপবদ্ধ করদবন।
এছাড়া পররেশিনকারী কমিকতিাদের পররেশিন রববরণী প্রারপ্তর পর সাংরিষ্ট কমিকতিা রনম্নবরণ িত ছক ডমাতাদবক
জবাব প্রসতুত কদর তাঁর ডকবলই উদ্ধিতন কমিকতিার মাধ্যদম পররেশিনকারী কমিকতিার রনকট ডপ্ররণ করদবন।
পররেশিনকারী কমিকতিা রনদজই তার ডকবলই উদ্ধিতন কমিকতিা হদল পররেশিনকারী কমিকতিার রনকট ডপ্ররণ করদবন।
রতরন জবাদব সন্তুষ্ট হদল পররেশিন মন্তদব্যর রনষ্পরি হদব। পররেশিন রনদে িশনার অবদহলার কারদণ সাংরিষ্ট কমিকতিাদক
অেক্ষ/অসোচরদণর োদয় অরভযুক্ত করা হদব।
পররেশিনকারী কমিকতিার নামঃ
পররেশিন তাররখঃ
অনুদেে
পররেশিন রবষয়/রববরণ
নাং
১

২

ভারপ্রাপ্ত কমিকতিার জবাব

উদ্ধিতন কমিকতিার মন্তব্য

পররেশিনকারী
কমিকতিার মন্তব্য

৩

৪

৫

(এম এম রনয়াজউরিন)
মহাপররচালক

রবভাগীয় পররচালদকর েিতর পররেশিন (প্রশ্নাবলী)
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.

০৬.

০৭.

০৮.

কমিকতিাদের কার্ িকালকমিচারীদের কার্ িকাল ও মন্তব্য (দকরবদনট রেরভশন সার্কিলার নাং-এম এ ১-১/৮২-২৬৫(১০০)
তাাং১১.৬.১৯৮২)কমিবন্টন তারলকা (রপরপ ম্যানুয়াল রবরি-২২৬)রসটিদজন চাট িার আদছ রক না?
ন্যযনতম রনম্নবরণ িত ডররজস্টারসমূহ র্োর্েভাদব ব্যবহূত হয় রকনা (প্ররতটি ডররজস্টার পরীক্ষা কদর পৃেক পৃেক
ভাদব মতামত রেদত হদব)।
(১)
পে প্রারপ্ত ডররজস্টার
(২)
পে জারর ডররজস্টার
(৩) ইনদেক্স ডররজস্টার
(৪)
হারজরা বরহ
(৫)
তেন্ত ডররজস্টার
(৬) বরাি ডররজস্টার
(৭)
রবল ডররজস্টার
(৮) কযাশ ডররজস্টার
(৯)
আসবাবপে ডররজস্টার
(১০) অদকদজা দ্রব্যারের ডররজস্টার
(১১) প্রিান সহকারীর ডনাট বুক/সার্কিলার (রনদে িশনা) ডনাটবুক
(১২) ছুটি ডররজস্টার
(১৩) ডস্টশনারর দ্রব্যারে মওজুে ডররজস্টার
(১৪) পররেশিন ডররজস্টার
(১৫) নরে গরতরবরি ডররজস্টার
(১৬) ডপনশন রবরি/পদ্ধরত সহজীকরণ নীরতমালার ২.০৩ অনুসাদর ততরী চাকররর খরতয়ান বরহ।
তথ্য উপাি র্াচাইঃ
(১)
ডজলা পর্ িাদয়র কমিকতিা-কমিচারীদের কমি রভরিক কাদজর অগ্রগরত রচে (উপ-পররচালক, সহকারী
পররচালক/দমরেদকল অরিসার (রসরস)।
(২)
ভ্রমণ প্রবনতা (রারের্াপন সহ)
(৩) রবভাদগ ডমাট সক্ষম েম্পরি সাংখ্যা (দজলা ওয়ারর)
(৪)
ডজলা ওয়ারর পদ্ধরত গ্রহণ রচে ও মন্তব্য
(৫)
মা ও রশশু স্বাস্থয কার্ িক্রদমর অগ্রগরত
অরিস পররদবশঃ
(১)
পররস্কার পররেন্নতা
(২)
কাদজর প্ররত আগ্রহ (কমিকতিা-কমিচারীদের)
(৩) অরনষ্পন্ন কাদজর পররমাণ
অন্যান্য রবষয়ঃ
(১)
গাে ি িাইল পর্ িদবক্ষণ ও মন্তব্য
(২)
পররেশিন িাইল পর্ িাদলাচনা

০৯.

১০.
১১.

(৩) অন্যান্য নরে পর্ িাদলাচনা
আরে িক ব্যবস্থাপনাঃ
(১) ডবতনসহ রবরভন্ন প্রকার রবল সময়মত পররদশাি করা হয় রকনা?
(২) ডবতন ভাতা নগদে পররদশাি অেবা ব্যাাংদকর মাধ্যদম
(৩) রবরভন্ন দ্রব্য ক্রয় কদর মওজুে ডররজস্টাদর ডলখা হয় রকনা?
(৪) রবল ডররজস্টার, কযাশ ডররজস্টার, মওজুে ও রবতরণ ডররজস্টাদরর সাদে রমল আদছ রকনা?
(৫) অরেট আপরির জবাব সময়মত ডেওয়া হয় রকনা? এই সাংক্রান্ত ডকান ডররজস্টার ব্যবহার করা হয় রকনা?
পররস্কার-পররেন্নতাঃ (১) পুরাতন নরে ইতস্ততঃ রবরক্ষপ্ত ডেখা র্ায় রকনা (২) সময়মত রবনষ্টদর্াগ্য নরে রবনষ্ট
করা হয় রকনা? (৩) টয়দলট পররস্কার পররেন্ন রকনা?
সারব িক অবস্থার উপর মন্তব্য।
-০-

১।

উপ-পররচালদকর কার্ িালয় পররেশিন (প্রশ্নাবলী)ঃঃ
কমিকতিাদের কার্ িকাল [তোনীন্তন সাংস্থাপন মন্ত্রণালদয়র ১১.৬.১৯৮২ররঃ তাররদখর সার্কিলার নাং ইরে/এম-এ১-১/৮২-২৬৫(১০০]

২।

কমিচারীদের কার্ িকাল [তোনীন্তন সাংস্থাপন মন্ত্রণালদয়র ১১.৬.১৯৮২ররঃ তাররদখর সার্কিলার নাং ইরে/এম-এ১-১/৮২-২৬৫(১০০]

৩।

শুন্য পদের রববরণ (জনবল)

৪।

কমি বন্টন তারলকা (রপরপ ম্যানুয়াল-১৯৬৯ রবরি-২২৬)

৫।

রসটিদজন চাট িার আদছ রকনা?

৬।

ব্যবহূত ডররজস্টারসমূদহর তারলকা আদছ রকনা? নীদচর ডররজস্টারসমূহ র্াচাই করুনঃ

৭।

৮।

(Register & Return Manual, Para-2, The Bengal Records Manual Para-119)
(1) পে প্রারপ্ত ডররজস্টার
(2) পে জারর ডররজস্টার
(3) ইনদেক্স ডররজস্টার (নরে রনবন্ধন ডররজস্টার)
(4) বরাি ডররজস্টার
(5) কযাশ ডররজস্টার
(6) রবল ডররজস্টার
(7) তেন্ত ডররজস্টার
(8) হারজরা ডররজস্টার
(9) ডস্টশনারর দ্রব্য মওজুে ডররজস্টার
(10) গরতরবরি ডররজস্টার (নরে এবাং কমিকতিা-কমিচারীর)
(11) রপয়ন বরহ (র্রে োদক)
(12) আসবাবপে ডররজস্টার
(13) অদকদজা দ্রব্যারের ডররজস্টার
(14) ছুটি ডররজস্টার
(15) প্রিান সহকারীর ডনাট বই/সার্কিলার ডনাট বই (রপরপ ম্যানুয়াল ১৯৬৯ রবরি-২৩০, ২৩২)।
(16) পররেশিন ডররজস্টার
(17) ডবসরকারী সরকারর চার্কদরদের ডপনশন মঞ্জুরী ও পররদশাি সাংক্রান্ত রবরি/পদ্ধরত অরিকতর
সহজীকরণ নীরতমালা-২০০৯ এর ২.০৩ অনুদেে অনুসাদর প্রসতুত চাকরর খরতয়ান বরহ।
নরে পর্ িাদলাচনাঃ
(1) গাে ি িাইল/ সার্কিলার িাইল
(2) পররেশিন নরে
(3) অন্যান্য নরে
তথ্য উপাি র্াচাই ও মাঠ কাদজর অগ্রগরতঃ
(1) ডজলার মদধ্য উপদজলা ওয়ারর CAR
(2) কমীদের কমি তৎপরতা রচে (উপদজলা ওয়ারর) ও পদ্ধরত গ্রহণ হারঃ

(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)
(S)

ডমাট সক্ষম েম্পরত
ডমাট পদ্ধরত গ্রহনকারী
ভযাদসকটরম (NSV)
টিউদবকটরম
ইমপ্লান্ট
আই ইউ রে
ইনদজকশন
খাবার বরড়
কনেম

রিরনকযাল ডসবা
(1) এ এন রস
(2) রপ এন রস
(3) প্রসব ডসবা
(4) রসজাররয়ান
(5) ৫ বছদরর নীদচর রশশু ডসবা
(6) সািারণ রুগী ডসবা
(7) রকদশার-রকদশারীদের ডসবা
(8) প্রজননতদন্ত্রর ডসবা (RTI/STI)
(9) অন্যান্য ডসবা
(দমাট সক্ষম েম্পরির তুলনায় গতমাস পর্ িন্ত অগ্রগরত হার এবাং বতিমান মাদসর অগ্রগরত-প্রমাপমত
আদছ রকনা পর্ িাদলাচনা কদর রলখদত হদব)
কমিকতিাদের পররেশিন তৎপরতাঃ
(1) পররেশিন হার প্রমাপমত আদছ রকনা?
(2) পররেশিদনর মান ডকমন ? োয়সারা ডগাদছর রকনা?
(3) পররেশিদনর উপর ব্রেশীট জবাব ডনওয়া হয় রকনা?
(4) পররেশিদনর সময় গুরুতর অরনয়ম পাওয়া ডগদল ডকান পেদক্ষপ ডনওয়া হদয়দছ রকনা?
(3)

৯।

১০।
১১।
১২।

ডকান েশিন (visit) হদয়দছ রকনা?
রারের্াপন হদয়দছ রক না? হদল কতটি, ডকাোয় ডকাোয় ?
রারে র্াপদনর সাদে পররেশিন রববরণ ও ভ্রমণ বৃিাদন্তর গররমল ডেখা র্ায় রক না?
পূব ি পররেশিদনর নরে ও ডররজস্টার উপস্থাপন করা হদয়দছ রক না? প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা ডনওয়া হদয়দছ রকনা?

১৩।

আরে িক ব্যবস্থাপনাঃ
(1)
(2)

ডবতন ভাতা রকভাদব পররদশাি করা হয়?
অদহতুক রবলম্ব আদছ রকনা?
সরকারী পাওনাসমূহ র্োসমদয় পররদশাি হদে রকনা?

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
১৪।

১৫।

১৬।

১৭।

১৮।

প্রাপ্ত বরাি র্ো সমদয় ও সারব িকভাদব ব্যয় করা হদে রকনা? ক্রয় আদছ রকনা? ক্রয় রববরণীর সাদে
কযাশ বই, ভাউচার ইতযারে ডকান গররমল ডেখা র্ায় রকনা? ডকান অবকাঠাদমার জন্য বরাি আদছ
রকনা? সঠিকভাদব তা ততরী/দমরামত কদর ব্যয় হদয়দছ রকনা? (পররেশিন কমিকতিা সরজরমন র্াচাই
কদর মন্তব্য করদবন)।
ররদপাট ি ররটান ি র্োসমদয় ডপ্ররণ করা হয় রকনা? চলরত মাদস রক রক ররদপাট ি ডপ্ররণ করা হদয়দছ?
‘‘রব’’ ডস্টটদমন্ট বা বরাি ডররজস্টার সাংরক্ষণ করা হয় রকনা?
অরেট আপরি রনষ্পরির জন্য রক পেদক্ষপ ডনওয়া হদয়দছ।
রনরীক্ষা আপরির জবাব সময়মত ডেওয়া হয় রকনা? রনরীক্ষা জবাব রকভাদব ডেওয়া হয়? রকছু/সকল
জবাব (হাদল প্রসতুত) পরীক্ষা কদর ডেখুন।

পররস্কার পররেন্নতাঃ
(1) অরিস পররস্কার পররেন্ন রাখা হয় রকনা?
(2) টয়দলটগুরলর রক অবস্থা?
(3) কমিচারীদের পররস্কার পররেন্ন টয়দলট ব্যবহাদরর সুদর্াগ আদছ রকনা?
(4) পুরাতন নরে/দররজস্টার রকভাদব রাখা হদয়দছ?
(5) অপ্রদয়াজনীয় নরে/দররজস্টার রবরি ডমাতাদবক রবনষ্ট করা হয় রকনা? ডররজস্টাদর রবনদষ্টর তথ্য রাখা
হয় রকনা?
প্ররশক্ষণ
(1) প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত ডকান খরতয়ান বরহ আদছ রকনা?
(2) সকল কমিচারী ডমৌল প্রশাসন প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত রকনা?
(3) কমিচারীদের প্ররশক্ষদণর জন্য মদনানয়ন ডেওয়া হয় রকনা?
(4) কমিকতিাদের প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্য খরতয়ান বরহ রাখা হয় রকনা?
(5) কমিচারী/কমিকতিাদের প্ররশক্ষদণ ডপ্ররদণর জন্য েপ্তর প্রিাদনর আগ্রহ ডকমন?
ডস্টার ব্যবস্থাপনা (র্রে োদক)ঃঃ
(1) ডস্টাদরর মালামাল সঠিকভাদব সাজাদনা আদছ রকনা? ডমদেদত ডকান দ্রব্য পদড় আদছ রকনা?
(2) মওজুে ডররজস্টাদরর সাদে বাসতব পররমাদণর রমল আদছ রকনা?
(3) মালামাল র্োসমদয় রবতরণ ও সাংগ্রদহর পেদক্ষপ ডনওয়া হদে রকনা?
(4) ব্যবহাদরর অদর্াগ্য মালামাল আদছ রকনা? োকদল রক ব্যবস্থা ডনয়া হদয়দছ।
(5) ইনদজকদটবলদসর ভায়াল ০৩(রতন) মাস অন্তর রবনষ্ট (Dispose) করা হয় রকনা?
আসবাবপেঃ
(1) আসবাবপে র্ো সমদয় সাংগ্রহ করা হয় রকনা বা সাংগ্রদহর পেদক্ষপ ডনওয়া হয় রকনা?
(2) আসবাপে সাংগ্রদহর পরপর আসবাবপে মওজুে ডররজস্টাদর ডলখা হয় রকনা?
(3) পুরাতন ব্যবহার অনুপদর্াগী আসবাবপে অদকদজা দ্রব্যারের তারলকা ডররজস্টাদর ডনওয়া হয় রকনা?
(4) অদকদজা/ভাঙ্গা মালামাল র্োসমদয় রনষ্পরি করা হয় রকনা?
ডবসরকারী প্ররতষ্ঠান (NGO)
(1) কতটি প্ররতষ্ঠান কাজ করদছ
(2) ডকান প্ররতষ্ঠাদনর সহদর্ারগতা ডকমন ? কাদজর মান ডকমন?
(3) পররবার পররকল্পনা এবাং মা ও রশশু স্বাদস্থর অগ্রগরত পর্য্িাদলাচনা ও রনদে িশনা ডেয়া হয় রকনা?

১৯।

(4) মন্তব্য র্রে োদক?
সারব িক অবস্থার উপর মন্তব্য।
-০উপদজলা পররবার পররকল্পনা অরিসাদরর কার্ িালয় পররেশিনকালীন র্াচাইদর্াগ্য রবষয় সমূহঃ

০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.

কমিকতিাদের কার্ িকাল
কমিচারীদের কার্ িকাল ও জনবল রচে
কমিবন্টন তারলকা
রসটিদজন চাট িার আদছ রকনা?
ব্যবহূত ডররজস্টার সমূহ পরীক্ষাঃ
(১)
পে প্রারপ্ত ডররজস্টার
(২)
পে জারর ডররজস্টার
(৩) ইনদেক্স ডররজস্টার (নরে রনবন্ধন ডররজস্টার)
(৪)
রপয়ন বই (র্রে োদক)
(৫)
হারজরা ডররজস্টার
(৬) ডস্টশনারর দ্রব্যারের মওজুে ডররজস্টার
(৭)
ছুটি ডররজস্টার
(৮) বরাি ডররজস্টার
(৯)
কযাশ ডররজস্টার
(১০) রবল ডররজস্টার
(১১) আসবাবপে মওজুে ডররজস্টার
(১২) অদকদজা দ্রব্য/রবনষ্ট দ্রদব্যর ডররজস্টার
(১৩) নরে রবনষ্ট করদণর তারলকা ডররজস্টার
(১৪) ডপনশন সহজীকরণ রবরি অনুসাদর ততরী চাকররর খরতয়ান বই (রবরি-২.০৩)
(১৫) পররেশিন ডররজস্টার

০৬.

তথ্য উপাি র্াচাইঃ
(১)
কমী রভরিক কাদজর অগ্রগরত তথ্য (পদ্ধরত প্ররত পৃেক পৃেক ভাদব)
(এনএসরভ, টিউদবকটরম, ইমপ্লান্ট, আইইউরে, ইনদজকশন খাবার বরড়, কনেম প্রভৃরত
(2) ভ্রমণ প্রবণতা (ইউরনয়ন, কমী এলাকা, স্যাদটলাইট রিরনক ইতযারে)
(3) ইউরনয়ন/ওয়াে ি ওয়ারী সক্ষম েম্পরত সাংখ্যা
(4) ইউরনট ওয়ারী/কমী এলাকা ওয়ারর রবরভন্ন পদ্ধরত গ্রহণ হার/প্রবণতা
(5) ইউরনট ওয়ারী পদ্ধরত বরহর্ভিত েম্পরত সাংখ্যা ও কারণ
(6) অন্যান্য রবষয় (প্রাপ্ত কন্ট্রাদসিটিভ ও রবতরণ পররমাণ)
(7) FWA ডররজস্টার রবতররত দ্রব্য জন্মরনয়ন্ত্রণ সামরগ্র ও ডসবা অনুসাদর রমরলদয় ডেখদত হদব
(8) গভিবতী মাদয়র সাংখ্যা
এিেরিউরভদের ডসবা তৎপরতা সম্পদকি তথ্য/দরকে ি
(১) এ এন রস

০৭.

০৮.

০৯.

১০.

(২) রপ এন রস
(৩) প্রসবকালীন ডসবা
(৪) ৫ বছদরর নীদচর রশশু ডসবা
(৫) সািারণ ডরাগী ডসবা
(৬) রকদশার-রকদশারীদের ডসবা
(৭) প্রজননতদন্ত্রর ডসবা (RTI/STI)
(৮) স্যাদটলাইট রিরনদকর ডসবা
(৯) অন্যান্য ডসবা
(১০) এিেরিউরভ কমিস্থদল/সরকারী ভবদন োদকন রকনা?
এিরপআই ডের কমিতৎপরতাঃ
(১)
সভা করার হার এবাং সভায় কমী রভরিক পর্ িাদলাচনা করা হয় রকনা?
(ক) ইউরনয়ন পররবার পররকল্পনা করমটির সভা ও কার্ িরববরণী
(খ) পারক্ষক ও রিপারক্ষক সভা
(২)
কমীদের কমি তৎপরতা পর্ িদবক্ষণ হার
(৩) স্যাদটলাইট রিরনক পর্ িদবক্ষণ হার
(৪)
উঠান তবঠক সাংগঠদনর সাংখ্যা ও র্াচাই
পররেশিনঃ
(১) কমিকতিাদের (UFPO/MO(MCH-FP)/AUFPO/AUFWO(MCH-FP) এর রনদজদের পররেশিন হার
ও প্ররতদবেন
(২) উদ্ধিতন কর্তপি দক্ষর পররেশিদনর উপর ব্যবস্থা গ্রহদণর তৎপরতা
(৩) সময়মত পররেশিন রববরণীর উপর ব্যবস্থা গৃহীত হদে রকনা? (রনি িাররত ছক)
(৪) উপদজলার রবরভন্ন GO/NGO প্ররতষ্ঠাদনর LAPM কাদজর (পদ্ধরতর পৃেক পৃেক রববরণসহ) অগ্রগরত
পরীক্ষা করা হয় রকনা?
(৫) পদ্ধরত ডছদড় ডেয়ার হার ও সাংখ্যা (পদ্ধরতরভরিক)
(৬) স্বল্পদময়ােী পদ্ধরতসমূদহর ব্যবহার সঠিকতা র্াচাই (ইনদজকশন, পদ্ধরতর Window period, খাবার বরড়
ডখদত ভুদল ডগদল করণীয় ইতযারেসহ)
আরে িক ব্যবস্থাপনাঃ
(১) প্রেি বরাি র্োর্েভাদব ব্যয় করা হদে রকনা?
(২) ক্রয়কৃত দ্রদব্যর ভাউচার, মওজুে ও রবতরণ ডররজস্টার সাংরক্ষণ করা হদে রকনা?
(৩) ডবতন-ভাতা ব্যাাংদকর মাধ্যদম পররদশাি করা হয় রকনা?
(৪) কযাশ বরহ সাংরক্ষণ করা হয় রকনা?
(৫) কনেম ও অন্যান্য দ্রব্য রবক্রয় অে ি র্োর্েভাদব জমা করা হদে রকনা?
(৬) সাংরিষ্ট নরে আরে িক বছর অনুর্ায়ী সারজদয় রাখা হয় রকনা?
(৭) অরেট আপরির জবাব সময়মত ডপ্ররণ করা হয় রকনা?
(৮) অরিেপ্তদরর রনরীক্ষা ইউরনদটর আপরির জবাব ডেওয়া হয় রকনা?
(৯) ‘B’ Statement করা হয় রকনা? ররদপাট ি ররটান ি র্োসময় ডপ্ররণ করা হয় রকনা?
(১০) এযাম্বুদলন্স ভাড়া উদিালন করা হয় রকনা?
(১১) ডকান অবকাঠাদমার জন্য বরাি আদছ রকনা? বরাি অনুসাদর সঠিকভাদব ব্যয় করা হদে রকনা?
(পররেশিন কমিকতিা সরজরমন র্াচাই কদর মন্তব্য করদবন)।

১১.

১২.

১৩.

ডস্টার ব্যবস্থাপনাঃ
(১)
ডস্টাদরর পররস্কার পররেন্নতা বজায় আদছ রকনা?
(২)
দ্রব্যারে র্োর্েভাদব সাজাদনা আদছ রকনা?
(৩) ডমদেদত ডকান দ্রব্য পদড় আদছ রকনা?
(৪)
মওজুে ডররজস্টার (স্টক ডররজস্টার) অনুর্ায়ী বাসতদবর রমল পাওয়া র্ায় রকনা?
(৫)
রবতরণদর্াগ্য ডকান দ্রব্য রবতরণ না কদর ডিদল রাখা হদয়দছ রকনা?
(৬) অদকদজা/ব্যবহার অদর্াগ্য মালামাদলর বতিমান অবন্থা
(৭)
ইনদজকদটবলদসর খারল ভায়াল ০৩(রতন) মাস অন্তর রবনষ্ট করা হয় রকনা ও সব িদশষ কদব রবনষ্ট
করা হদয়দছ।
(৮) প্ররত ০৩(রতন) মাদসর রবতরণ ও খারল ভায়াল ধ্বাংদশর রহসাদব রমল আদছ রকনা? সাংখ্যা উদেখসহ।
ররদপাট ি-ররটান ি
(১)
র্োসময় প্রসতুত ও ডপ্ররণ করা হয় রকনা? ডর্মন এমআইএস ররদপাট ি, ৭রব ররদপাট ি, খরদচর রববরণ,
কনেম রবক্রয়, এযাম্বদু লন্স ভাড়া, কমীরভরিক অগ্রগরত প্ররতদবেন, উপাি-র্াচাই প্ররতদবেন,
করমটিসমূদহর সভার কার্ িারববরণী, ভ্রমণ প্ররতদবেন ইতযারে।
(২)
ররদপাট ি ররটাদন ি ডকান ডগাজারমল ডেখা র্ায় রকনা?
(৩) ................... /অন্যান্য রবষয় (র্রে োদক)
(৪)
অরিেপ্তদরর রনরীক্ষা ইউরনট হদত অরেট আপরি সাংক্রান্ত রববরণী রনয়রমত পাওয়া র্ায় রক না?
(৫)
অরিেপ্তদরর রনরীক্ষা ইউরনট হদত অরেট আপরির জবাব প্রোদন সহায়তা পাওয়া র্ায় রক না?
উপদজলা GO/NGO সমন্বদয় স্থায়ী ও েীর্ ি ডময়ােী পদ্ধরতর অগ্রগরত হারঃ
প্ররতষ্ঠাদনর নাম

েীর্ ি ডময়ােী পদ্ধরত

স্থায়ী পদ্ধরত
টিউদবকটরম
লক্ষয
মাো

অজিন

ইমপ্লান্ট

NSV
লক্ষ
মাো

অজিন

ডমাট
অজিন

লক্ষয মাো

IUD
অজিন

লক্ষয মাো

অজিন

ডমাট
অজিন

সরকারী প্ররতষ্ঠান
ডবসরকারী প্ররতষ্ঠান
ডমাট অগ্রগরত

১৪.

উপদজলা অস্থায়ী পদ্ধরত গ্রহীতা রচেঃ
ইনদজকশন

ইউরনয়ন

১৫.
১৬.

লক্ষয
মাো

খাবার বরড়
অজিন

লক্ষয
মাো

কনেম
অজিন

লক্ষয
মাো

মন্তব্য
অজিন

জন্ম রনয়ন্ত্রণ ও রচরকৎসা সাংক্রান্ত রবরভন্ন উপকরদণর সরবরাহ (প্রারপ্ত) এবাং রবতরণ র্োর্ে আদছ রকনা?
আইদটম ওয়ারর পরীক্ষা ও মন্তব্য।
নরে পর্ িাদলাচনাঃ
(১)
সার্কিলার িাইল বা গাে ি িাইল
(২)
পররেশিন নরে এবাং

১৭.

১৮.

১৯.

২০.

(৩) অন্যান্য নরে
আসবাবপেঃ
(১)
আসবাবপে র্ো সমদয় সাংগ্রহ করা হয় রকনা?
(২)
আসবাবপে সাংগ্রহ কদর মওজুে ডররজস্টাদর ডলখা হদে রকনা?
(৩) আসবাবপদের নম্বর ডেওয়া হয় রকনা?
(৪)
ভাঙ্গা বা ব্যবহার অনুপদর্াগী আসবাবপদের পৃেক এবাং অদকদজা দ্রদব্যর ডররজস্টার ডলখা হয় রকনা?
(৫)
ভাঙ্গা/অদকদজা আসবাবপে র্োসমদয় রবক্রদয়র মাধ্যদম বা উপযুক্ত অন্য ডকান পদ্ধরতদত রবনষ্ট বা
ডমরামত বা রনষ্পরি করা হদে রকনা?
প্ররশক্ষণঃ
(১)
প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত ডকান ডররজস্টার/খরতয়ান বরহ আদছ রকনা?
(২)
কমীদের প্ররশক্ষদণর জন্য মদনানয়ন ডেওয়া হয় রকনা?
(৩) প্ররশক্ষদণর জন্য বািা ডেওয়া হয় রকনা?
পররস্কার পররেন্নতাঃ
(১)
অরিস/টয়দলট পররস্কার পররেন্ন রাখা হয় রকনা?
(২)
নরেপে সারজদয় রাখা হয় রকনা? কাগজপে ইতস্তত-রবরক্ষপ্ত আবস্থায় পদড় আদছ রকনা?
(৩) পুরাতন নরে/দররজস্টার রনয়মমত রবনষ্ট করা হয় রকনা?
সারব িক অবস্থার উপর মন্তব্যঃ
-০-

স্থায়ী প্ররতষ্ঠান সমূহ পররেশিনঃ
এমরসোরিউরস উপদজলা সের রিরনক
০১.
০২.
০৩.
০৪.

০৫.

জনবল রচে;
সম্পারেত কাদজর তেনরিন রচে এবাং রসটিদজন চাট িার আদছ রকনা?
ব্যবহূত রবরভন্ন প্রকার ডররজস্টাদরর তারলকা ও পর্ িাদলাচনা
ডভৌত অবস্থা ঠিক আদছ রকনা?
(১)
ডলবার রুম
(২)
ওটি কক্ষ
(৩) আই ইউ রে প্রদয়াগ কক্ষ
(৪)
ওয়াে ি (র্রে োদক)
(৫)
ডপাস্ট অপাদরটিভ কক্ষ (র্রে োদক)
(৬) রুগী পরীক্ষার কক্ষ (Privacy)
(৭)
টয়দলট সমূহ
(৮)
মারি পারপাজ কক্ষ
(৯)
ডস্টার রুম
(১০)
অদটাদিভ কক্ষ
(১১)
তবদুযরতক সাংদর্াগ
(১২)
পারন সরবরাহ ও পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা
(১৩) কাঠাদমাগত অসুরবিা (র্রে োদক)
(১৪)
অন্যান্য রবষয়।
(১৫)
বাসস্থান
(১৬)
সীমানা প্রাচীর
আসবাবপে ঠিক আদছ রকনা? ডর্মন
(১)
আই ইউ রে ডটরবল
(২)
ওটি ডটরবল
(৩)
ডলবার ডটরবল
(৪)
ডরাগীর খাট
(৫)
ডরাগীর রবছানাপে
(৬)
ডরাগীর পরীক্ষার ডটরবল
(৭)
ইনস্ট্রুদমন্ট ডটরবল ও ট্ররল
(৮)
অদটাদিভ
(৯)
এন এস রভ রকটস
(১০)
টিউদবকটরম রকট্স
(১১)
সাকশন ডমরশন
(১২)
এযাম্বুদলন্স
(১৩) অরক্সদজন রসরলন্ডার ও ডেরারপ ডসট
(১৪)
এযাদনসদেরসয়া ডমরশন
(১৫)
রসজাররয়ান ডসট
(১৬)
আই ইউ রে ইনসারশন ডসট
(১৭)
আই ইউ রে ডস্টররলাইজার
(১৮)
ওটি লাইট
(১৯)
ডজনাদরটর

০৬.
০৭.

০৮.

০৯.

১০.

(২০)
এয়ারর্কলার
(২১)
ডভনটস
(২২)
রিজ
(২৩) রবরপ ডমরশন
(২৪)
ডস্টদোদস্কাপ
(২৫)
ডটরলরভশন/রভরসআর প্রভৃরত
ডকন্দ্র ডমরামত প্রদয়াজন আদছ রকনা?
উপকরণ সরবরাহ র্োর্ে আদছ রকনা?
(১)
রেরেএস রকটস
(২)
খাবার বরড়
(৩)
কনেম
(৪)
ইনদজকশন

র্রে সরবরাহ করা হয়

(৫)
আই ইউ রে (কপার টি)
(৬) ইমপ্লান্ট
(৭)
স্থায়ী পদ্ধরতর জন্য প্রদনােনা (শারড়, লুরঙ্গ, নগে অে ি ইতযারে)
(৮) স্থায়ী েীর্ ি ডময়ােী পদ্ধরতর জন্য ঔষি ও এম এস আর
(৯)
ই ও রস কার্ িক্রদমর জন্য ঔষি ও এমএসআর
(১০) ইরসরপ (র্রে সরবরাহ হয়)
(১১) স্থায়ী েীর্ ি ডময়ােী বা স্বল্প ডময়ােী কার্ িক্রদমর জন্য রবরভন্ন িরম ও ডররজস্টার
(১২) ইওরস কার্ িক্রদমর জন্য িরম, ডররজস্টার কাে ি ইতযারে সরবরাহ
(১৩) অন্যান্য দ্রব্যারে (র্রে োদক)
(১৪) সামরগ্রক উপকরণ সরবরাহ অবস্থা
কমিচারী/কমিকতিার উপরস্থরতঃ
(১)
রচরকৎসকগণ (র্রে োদক) সময়মত উপরস্থত হন রকনা?
(২)
অন্যান্য কমিকতিা/কমিচারীগণ রনয়রমত উপরস্থত োদকন রকনা?
(৩) কমিচারীগণ কমিস্থদল অবস্থান কদরন রকনা?
(৪)
এয়ার মাকি বাসায় (র্রে োদক) সাংরিষ্ট কমিকতিা/কমিচারী বসবাস কদরন রকনা?
(৫)
ডকদন্দ্র বরহরাগতদের আনাদগানা ডেখা র্ায় রকনা?
পররদবশ ও পররস্কার পররেন্নতাঃ
(১)
আগত িাইন্টদের রজজ্ঞাসা এবাং ডসবার মান সম্পদকি তাদের মতামত গ্রহণ (পররেশিনকারী কমিকতিা
কর্তক
ি );
(২)
আগতদের আগমন হার পরীক্ষার জন্য প্ররতরেন উপরস্থত ডররজস্টার পরীক্ষা;
(৩) ডরাগীদের ডকন্দ্র ডেদক ডসবা না রনদয় ডকন্দ্র তযাগ করার প্রবণতা লক্ষয করা র্ায় রকনা?
(৪)
সরকার প্রেি ঔষি ডরাগীরা পাদেন রকনা? (দরাগীদের রজজ্ঞাসা কদর)?
(৫)
ডকদন্দ্রর সকল কক্ষ ও টয়দলট সমূদহর পররস্কার পররেন্নতা বজায় আদছ রকনা? (প্ররতটি কক্ষ ও
আসবাবপে পৃেক পৃেকভাদব ডেখদত হদব);
(৬) অরিদসর ডররজস্টার, নরেপে ইতস্তত রবরক্ষপ্ত ভাদব পদড় আদছ রকনা?
(৭)
অন্যান্য ডকান রবষয় র্রে োদক বা লক্ষয করা র্ায়এমরসোরিউরস এর ডসবার বাসতব অগ্রগরত রচে (রনম্নবরণ িত ছদক)

ক্ররমক
নাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩

প্রেি ডসবা

বছদরর
বছদরর মদধ্য
লক্ষযমাো মাদসর লক্ষয মাো

বছদরর অজিন

০২
০৩
০৪
১২.

১৩.

মন্তব্য

রচরকৎসা ডপদয়দছ রকনা?
(দররজস্টার ও কাগজপে
পরীক্ষা কদর)

মন্তব্য

এনএসরভ
টিউদবকটরম
ইমপ্লান্ট
আই ইউ রে
ইনদজকশন
খাবার বরড়
কনেম
ECP

এ এন রস
রপ এন রস
প্রসব ডসবা
রসজার
৫ বছদরর নীদচ রশশু
ডসবা
১৪
সািারণ ডরাগী
১৫
রকদশার-রকদশারী
১৬
আরটিআই/এসটিআই
১৭
এমআর/PAC
১৮
অন্যান্য (র্রে োদক)
১১.
ডকন্দ্র বা ডকদন্দ্রর বারহদর মৃতুয সাংক্রান্ত তথ্য/দসবাঃ
ক্ররমক
ডসবা
সাংখ্যা
মৃতুযর কারণ
নাং
০১

চলরত মাদসর
অজিন

IUD (Intra-uterine
Death)
Still Birth
Neonatal Death
Perinatal Death

ডলখা রচে/Citizen Charter (তারলকা কদর তথ্যসহ টারনদয় রাখদত হদব)ঃঃ
(১)
রবনামূদে ডর্ সব ঔষি ও ডসবা প্রোন করা হয় (তার তারলকা ও পৃেক ভাদব)
(২)
এযাম্বুদলন্স ভাড়ার হার;
(৩) রবদশষ ডসবা র্া ডেওয়া হয়;
(৪)
অন্যান্য (র্রে োদক)
সভাঃ
(১)
মা ও রশশু স্বাস্থয পররচর্ িা করমটির রমটিাং রনয়রমত হয় রকনা?

(২)
সভার রসদ্ধান্ত কার্ িকরী করদত পেদক্ষপ ডনওয়া হয় রকনা?
(৩) সব িদশষ সভা কদব অনুরষ্ঠত হদয়দছডররজস্টার ও িরম পরীক্ষাঃ
(১)
রবরভন্ন ইওরস ডররজস্টার পরীক্ষা করা হয় রকনা?
(২)
এিরপ ডররজস্টার র্োর্েভাদব পূরণ করা হয় রকনা?
(৩) ইওরস িরম পূরণ করা হয় রকনা?
(৪)
এিরপ িরম/কাে ি র্োর্েভাদব পূরণ করা হয় রকনা?
(৫)
CDRS (MCWC) োটা পূরণ করা হয় রকনা?
(৬) মারসক অগ্রগরত ররদপাট ি ততরী/দপ্ররণ করা হয় রকনা?
(৭)
অগ্রগরত প্ররতদবেন ডলখরচদে আদছ রকনা?
প্ররশক্ষণ ও চাকররর খরতয়ান সাংরক্ষণঃ
(১)
কমিকতিা কমিচারী প্ররশক্ষণ রববরণ রনম্নরূপ ছদক হালনাগাে করা হয় রকনা? (প্ররশক্ষণ তথ্য পরীক্ষা
কদর মতামত রেদত হদব)।

১৪.

১৫.

কমিকতিা কমিচারীর নাম

প্ররশক্ষণ (দেদশ)
ডময়ােসহ প্ররশক্ষণ নামঃ
NSV

১৬.

Tub

Impl
.

IUD

প্ররশক্ষণ (রবদেদশ)
অন্যান্য

EOC

ডপনশন সহজীকরণ রবরি-২০০৯ এর ২.০৩ অনুদেে অনুর্ায়ী কমিকতিা কমিচারীদের চাকররর খরতয়ান বই
রনম্নবরণ িত ছদক সাংরক্ষণ করদত হদব (র্োর্েভাদব সাংররক্ষত ও হালনাগাে করা হয় রকনা পরীক্ষা করদত
হদব)

ক্ররমক
নাং

পরররচরত
নাং
(র্রে
োদক)

কমিচারীর
নাম,
রপতার
মাতার
নাম ও
ঠিকানা

জন্ম
তাররখ

চার্কররদত
ডর্াগোন
তাররখ

রনদয়াগ
বেরল
স্থান

বেরল
স্থাদন
ডর্াগোন
তাররহ

েক্ষতাসীমা
অরতক্রম
তাাং
আদবেন
তাাং

টাইম
ডস্কল
প্রারপ্ত
তাাং ও
আদেশ
নাং

ডবতন
ডস্কল
বৃরদ্ধর
তাররখ

শারসত
বা
পুরস্কার
রববরণ

প্ররশক্ষণ

রচি
রবদনােন
ছুটি
পাওনা
তাাং....
আদবেন
তাাং

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৭.
১৮.

পররেশিন ডররজস্টার ও পূব িবতী পররেশিদনর উপর গৃহীত পেদক্ষপ।
সারব িক অবস্থার উপর মন্তব্য বা অন্য রবষয়ারে র্রে োদক।

অন্যান্য
ছুটি
ডভাদগর
ডময়াে
----তাররখ
ডেদক --তাররখ
১৪

অবসর
পূব ি দুটির
তাররখ
রপআরএল

পররবার
সেস্যদের
নাম ও
ঠিকানা

মন্তব্য

১৫

১৬

১৭

ইউরনয়ন স্বাস্থয ও পররবার কোণ ডকন্দ্র(UH&FWC) পররেশিনঃ
০১. ডসবা সমূদহর তারলকাঃ
ডর্ সকল ডসবা এই ডকন্দ্র ডেদক প্রোন করা হয় তার তারলকা বা রসটিদজন চাট িার টাঙ্গাদনা আদছ রকনা? এবাং
হাল নাগাে করা আদছ রকনা?
ক.
ডসবাসমূহ ডর্মনঃ
খ.
সরবরাহ ও পরামশি (রবনামুদে)
(১) গভিবতী মাদয়দের ডসবা
(১)
খাবার বরড়
(২) স্বাভারবক প্রসব ডসবা
(২)
ইনদজকশন
(৩) গদভিাির ডসবা
(৩)
IUD/কপার-টি
(৪) এম আর ডসবা
(৪)
ভযাদসকটরম/ NSV
(৫) নব জাতদকর ডসবা
(৫)
টিউদবকটরম
(৬) ৫ বছদরর কম বয়সী রশশুদের ডসবা
(৬) পদ্ধরত গ্রহদণর িদল সৃষ্ট পার্শ্ি
প্ররতরক্রয়া
(৭) STI/RTI ডসবা
(৭)
পররবার পররকল্পনা সাংক্রান্ত র্াবতীয়
পরামশি
(৮) EPI
(৮) সািারণ ডরাগীদের ডসবা
(৯)
বয়ঃ সরন্ধকালীন ডসবা
(১০) স্বাস্থয রশক্ষা
০২.

সাংরিষ্ট ডররজস্টার সমূহ পরীক্ষাঃ
ডররজস্টারসমূহ (FWV) এর রনকটঃ

(1) সািারণ ডরাগী ডররজস্টার
(2) খাবার বরড় ডররজস্টার
(3) ইনদজদেবল্স ডররজস্টার
(4) আই ইউ রে ডররজস্টার, এম আর ডররজস্টার
(5) রশশু পররচর্ িা ডররজস্টার
(6) গভিকালীন ও প্রসদবাির ডসবা ডররজস্টার
(7) গরতরবরি ডররজস্টার (কমিচারীদের), হারজরা ডররজস্টার, আই রস আর
০৩.

রবরবি কাজঃ
(১) SACMO এর কাজ পররেশিন
(২) মা ও রশশু সাংক্রান্ত রক কাজ কদরদছন
(৩) মারসক ও পারক্ষক সভায় উপরস্থত হন রকনা?
(৪) ই রপ আই কাদজ সহায়তা
(৫) ইউরনয়ন কমীদের সাদে রমদল সভা, স্যাদটলাইট রিরনদক গমন, বাড়ী পররেশিন, প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ কদরন রকনা?
(৬) গভিবতী মাদয়দের তারলকা ২মাস পর পর নবায়ন কদরন রকনা?
(৭) রবরভন্ন ডররজস্টারসমূহ হাল নাগাে আদছ রকনা?

০৪.

িামিারসস্ট (র্রে োদক)ঃঃ
(১) ডকদন্দ্র ডকান িামিারসস্ট পোরয়ত োকদল তার মওজুে ডররজস্টাদরর সাদে রবতরণ রমরলদয় ডেখদত হদব;

(২) ডকান ঔষি অরবতরণ অবস্থায় রবনষ্ট হদে রকনা রমরলদয় ডেখদত হদব;
(৩) অন্যান্য রবষয় (র্রে োদক)
০৫.

কমিচারীদের উপরস্থরতঃ
(১) হারজরা বই আদছ রকনা? এবাং র্োর্েভাদব সাংরক্ষণ হদে রকনা?
(২) কমিচারীগণ কমিস্থদল অবস্থান কদরন রকনা?
(৩) ডর্ ডকদন্দ্র এয়ারমাকি বাসা আদছ ঐ ডকদন্দ্র সাংরিষ্ট কমিচারী/কমিচারীগণ অবস্থান কদরন রকনা?

০৬.

স্যাদটলাইটঃ
(১) স্যাদটলাইট রিরনক সাংগঠিত হয় রকনা? ৮টি ওয়াে ি এর প্ররতটিদত ১টি কদর হয় রকনা?
(২) স্যাদটলাইট রিরনদক ডসবার মান ডকমন?
(৩) িাইন্ট/দরাগীদের সঠিকভাদব ঔষি রবতরণ করা হদে রকনা?
(৪) ব্যানার/সাইনদবাে ি আদছ রকনা?

০৭.

(৫)

স্যাদটলাইট রিরনদক প্রেি ডসবাসমূহ সাংখ্যা উদেখ পূব িক

(৬)

স্যাদটলাইট রিরনদক উপরস্থত কমিচারীদের স্বাক্ষর ও বাড়ীর মারলদকর স্বাক্ষর আদছ রকনা?

ডস্টার ব্যবস্থাপনাঃ
(১) ডস্টাদরর মওজুে ও মওজুে ডররজস্টাদরর সাদে বাসতব অবস্থা র্াচাই করদত হদব;
(২) ডস্টাদরর পররস্কার পররেন্নতা বজায় আদছ রকনা?
(৩) ডস্টাদর ডকান মূেবান দ্রব্য বা ঔষি রবনষ্ট হদে রকনা?

০৮.

পররেশিনঃ
(১) পররেশিন ডররজস্টার সাংরক্ষণ করা হয় রকনা? পররেশিন ডররজস্টার পরীক্ষা কদর অনুদেে ওয়ারর পেদক্ষপ পরীক্ষা;
(২) এিরপআই এর পররেশিন ডকমন?
(৩ এিরপআই এর উপরস্থরত ও তৎপরতা কার্ িকরী রকনা?

০৯.

আসবাবপেঃ
(১) আসবাবপদের তারলকা আদছ রকনা?
(২) আসবাবপে অর্দে রবনষ্ট হদে রকনা? রবনষ্ট হদল তা উদ্ধিতন কর্তিপক্ষদক জানাদনা হদে রকনা?
(৩) আসবাবপদে নম্বর ডেওয়া আদছ রকনা?
(৪) আসবাবপে পররস্কার পররেন্ন আদছ রকনা?

১০.

গভিবতী মাদয়দের তারলকাঃ
(১) গভিবতী মাদয়দের তারলকা এিেরিউরভ এর রনকট আদছ রকনা? তাদের ডটরলদিান (দমাবাইল) নম্বর রাখা হয় রকনা?
(২) গভিবতী মাদয়দের তারলকা ২ মাস পর পর হাল নাগাে করা হয় রকনা?
(৩) গভিবতী মাদয়দের প্রদয়াজনীয় ডসবা ডেওয়া হয় রকনা?
(৪) ২/১ জন গভিবতী মাদয়র সাদে আলাপ কদর ডসবার মান সম্পদকি রনরিত হদত হদব।

১১.

ইনদজকশনঃ
(১) প্রদয়াজনমত সরবরাহ আদছ রকনা? মওজুে ডকমন?
(২) প্রদয়াগ হার ডকমন?

(৩) ডকান পার্শ্ি প্ররতরক্রয়া জরনত বক্তব্য/অরভদর্াগ আদছ রকনা?
(৪) Client Consent form & Card for Injectables আদছ রকনা? (মওজুে বই অনুসাদর)
(৫) রবগত ৬ মাদস Drop out[Discontinuation এর সাংখ্যা।
১২.

সারব িক অবস্থার উপর মন্তব্যঃ
-০-

এিরপআই এর কাজ তোরক/পররেশিনঃ
অন্যান্য ডকন্দ্র ও কার্ িালয় পররেশিদনর মত এিরপআইদের কাজও পররেশিদনর প্রদয়াজন আদছ। কমিকতিাগণ মাঠ পররেশিদন ডগদল
তাঁরা অবশ্যই এিরপআই এর কমি তৎপরতা পর্ িদবক্ষণ করদবন এবাং মতামত রেদবন।
এিরপআইদের কাজ পররেশিদনর ডক্ষদে পররেশিনকারী কমিকতিা এিরপআইদের রনম্নবরণ িত কাজগুরল লক্ষয করদত পাদরনঃ

(1) এিরপআই কমিসূচী প্রসতুত কদরদছন রকনা? কমিসূচী অনুর্ায়ী পররেশিন কদরন রকনা?
(2) পররবার পররকল্পনা এবাং মা ও রশশু কার্ িক্রম বাসতবায়দনর জন্য পররকল্পনা প্রণয়নসহ পররবার কোণ সহকারী ডররজস্টার
ব্যবহার কদরন রকনা?

(3) স্যাদটলাইট রিরনক সাংগঠদনর জন্য স্থান রনব িাচন ও সময় সূচী প্রণয়ন কদরন রকনা?
(4) মাদস কমপদক্ষ ৮টি স্যাদটলাইট রিরনক সাংগঠন হয় রকনা? উঠান তবঠক কদরন রকনা? বা ঐরূপ তবঠদক ডর্াগোন কদরন
রকনা?

(5) ইউরনয়ন স্বাস্থয ও পররবার কোণ ডকদন্দ্র কমীদের পারক্ষক ও রিপারক্ষক সভা রনয়রমত কদরন রকনা এবাং প্ররত সভায় ১টি
কদর পদ্ধরত রনদয় রবশে আদলাচনা কদরন রকনা?

(6) রবগত ১২ মাদস ইউরনয়ন পররবার পররকল্পনা করমটির কতটি সভা কদরদছন ও কার্ িরববরণী ডপ্ররন কদরদছন।
(7) ইরপআই কার্ িক্রম সহায়তা কদরন রকনা?
(8) এিোরিউএ এর লক্ষযমাো অজিদনর কতটুর্ক সহায়তা করদছন;
(9) পদ্ধরত গ্রহণ করাদত রক রক র্ভরমকা রাখদছন?
(10) পুরষ্ট ডসবার জন্য ডকান উদ্ভাবনীমূলক কাজ কদরন রকনা?
(11) গভিবতী মাদয়দের তারলকা করদত এিোরিউএদক রক িরদনর সহায়তা করদছন? বা করদছন না।
(12) পররবার পররকল্পনা রবষদয় উিুদ্ধ করদত রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূদহ ডর্াগাদর্াগ করদছন রকনা?
(13) স্থানীয় গণমান্য ব্যরক্তদের সাদে ডর্াগাদর্াগ করদছন রকনা? তাদের সাদে আলাপ কদর স্যাদটলাইট রিরনক বা উঠান
তবঠক কদরন রকনা? এিোরিউরভ/এিোরিউএদের উঠান তবঠদক সহায়তা কদরন রকনা?

(14) এনএসরভ এর জন্য পুরুষদের উৎসারহত করদছন রকনা? মাস কতজনদক উৎসারহত করদছন? চলরত মাদস কতজন এই
পদ্ধরত গ্রহণ করদছন?

(15) ডবতার অনুষ্ঠান শুনদত জনসািারনদক উৎসারহত কদরন রকনা?
(16) পেী গায়কদের উৎসারহত কদরন রকনা?
(17) চলরিে প্রেশিনীর ব্যবস্থা কদরন রকনা?
(18) এনরজও ডের সাদে ডর্াগাদর্াগ কদরন রকনা?
(19) এিোরিউরভ/এিোরিউএ ডের উঠান তবঠক সম্পদকি জনগণদক অবরহত কদরন রকনা?
(20) রবগত মাদস ডকাোয় ডকাোয় রক রক রবষদয় উঠান তবঠক কদরদছন(21) এিোরিউএদের ডররজস্টার পরীক্ষা কদরন রকনা?

(22) এিোরিউএগণ বাড়ী বাড়ী কাজ করার সময় সকল সামগ্রী রনদয় ডবর হন রকনা তা পরীক্ষা কদরন রকনা?
(23) এিোরিউএ োরয়দে অবদহলা করদল ইউএিরপওদক অবরহত কদরন রকনা?
(24) এিোরিউএদের ভ্রমণ সূচী অনুদমােন কদরন রকনা?
(25) এিোরিউএ ডের উপকরণ চারহো তোরক কদরন রকনা? সমস্যাগুরল ইউএিরপও ডক অবরহত কদরন রকনা?
(26) রবরভন্ন পদ্ধরতর অগ্রগরত রচে ততরী কদরন রকনা?
(27) ইউরনয়ন সভার কার্ িরববরণী প্রসতুত ততরী কদরন রকনা?
(28) কমী রভরিক মূোয়ন করদন রকনা?
-০-

এিোরিউরভ-ডের কাজ পররেশিন তোরকঃ
ডকবল এিোরিউরভ ডের কাজ তোরক করার জন্য রনম্নবরণ িত রবষয়গুরল ডেখা ডর্দত পাদরঃ

(1) পররবার পররকল্পনা কার্ িক্রদম চলমান পদ্ধরত সম্পদকি উিুদ্ধ করদণর জন্য তাঁর রক রক পেদক্ষপ আদছ;
(2) মা ও রশশু ডসবা, গভিপূব ি, গভিকালীন প্রসদবাির রক রক ডসবা প্রোন করদছন?
(3) গভিবতী মাদয়দের তারলকা আদছ রকনা? তাঁদের ডটরলদিান নম্বর সাংরক্ষণ করা হদে রকনা? ২ মাস পর পর তারলকা হাল
নাগাে করা হদে রকনা?

(4) রকদশার-রকদশারীদের বয়ঃসরন্ধকালীন বা তৎপরবতী রক রক ডসবা রেদেন?
(5) স্থায়ী ও েীর্ ি ডময়ােী পদ্ধরত গ্রহদণর জন্য রক রক র্ভরমকা রাখদছ?
(6) পদ্ধরত গ্রহণকারীদের রবরভন্ন সমস্যা ডমাকারবলায় রবদশষ কদর পার্শ্ি প্ররতরক্রয়া ডমাকারবলায় রক র্ভরমকা রাখদছন?
(7) সপ্তাদহ ২রেন স্যাদটলাইট রিরনক পররচালনা করদছন রকনা? উঠান তবঠক কদরন রকনা?
(8) রনয়রমত উপদজলা/ইউরনয়ন পররষদের মারসক সভায় উপরস্থত হন রকনা? এ সকল সভার রসদ্ধান্ত
তৎপরতা কতটুর্ক?

(9) রবরভন্ন ডররজস্টারসমূহ র্োর্েভাদব সাংরক্ষণ করদছন রকনা? ডররজস্টারগুরল ডর্মন- ১. সািারণ ডরাগী ডররজস্টার
- ২. খাবার বরড় ডররজস্টার
- ৩. ইনদজদেবল্্ ডররজস্টার
- ৪. কনেম ডররজস্টার
- ৫. আই ইউ রে/কপার টি ডররজস্টার (র্রে হয়)
- ৬. এম আর ডররজস্টার (র্রে হয়)
- ৭. রশশু পররচর্ িা ডররজস্টার
- ৮. গভিকালীন, প্রসব ও প্রসদবাির ডসবা ডররজস্টার
- ৯. হারজরা ডররজস্টার
- ১০. আই রস আর (র্রে োদক)
- ১১. কমিচারীদের গরতরবরি ডররজস্টার প্রভৃরত
(10) রতরন কমিস্থদল অবস্থান কদরন রকনা? এয়ারমাকি বাসা োকদল বাসায় বসবাস কদরন রকনা?
(11) সারব িক অবস্থার উপর মন্তব্য।

বাসতবায়দন

এিোরিউএ ডের কাজ পররেশিন/তোরকঃ
মাঠ পর্ িাদয় সদব িাি গুরুেপূণ ি কাজ কদর োদকন এিোরিউএ গণ। তাদের কমিতৎপরতার উপর রনভির কদর পররবার পররকল্পনা
রবভাদগর সকল পদ্ধরত/কাদজর সিলতা। মূলতঃ পররবার পররকল্পনা রবভাদগর মাঠকমী রহসাদব এই এিোরিউএ গণ কাজ কদর োদকন।
র্াঁদেরদক গ্রাম গদের প্রদতযক েম্পরত-ই রচদনন এবাং জাদনন। এই কমীগণ কতঢুর্ক সিলতার সাদে কাজ করদত পারদছন বা করদছন তা
তাদের রনম্নবরণত করণীয় রবষয়গুরল র্াচাই করদল স্পষ্ট হদবঃ

(1)

একজন এিোরিউএ প্ররতরেন কমপদক্ষ ২০জন েম্পরতর বাড়ী র্াদেন রকনা?

(2)

প্ররত ২ মাদসর মদধ্য তার কমি এলাকার সকল েম্পরতর বাড়ী ডর্দত পারদছন রকনা?

(3)

রতরন পদ্ধরত গ্রহণকারীদের রবভাজন কদর ডসবা ডপৌৌঁছাদত পারদছন রকনা?

(4)

রবরভন্ন পদ্ধরত গ্রহীতার লক্ষযমাো রনি িারণ করদত পারদন রকনা?

(5)

লক্ষযমাো অনুসাদর তাঁর অগ্রগরতর হার ডকমন?

(6)

র্ারা ডকান পদ্ধরত আদেৌ গ্রহণ কদরন রন, তাদের ডসবা/পরামশি রতরন রকভাদব রেদেন?

(7)

গভিবতী মাদয়দের তারলকা করদছন রকনা? তাদের পরামশি ডসবা রনরিত করদছন রকনা? ঝুরকপূণ ি গভিবতীদের ডরিার
করদছন রকনা?

(8)

চলরত বছদর প্রারম্ভ ডেদক বতিমান পর্ িন্ত তার কমি এলাকায় ডকান ডকান প্রসূরত মৃতুযবরণ কদরদছন রকনা? করদল ডমাট
কতজন?

(9)

মা ও রশশুদের এবাং গভিবতীদের পররস্কার পররেন্নতা সম্পদকি অবরহত কদরন রকনা?

(10) স্যাদটলাইট রিরনদকর রেনক্ষণ তার এলাকার েম্পরত, মা ও রশশুদের অবরহত কদরন রকনা? এিোরিউরভ বা
এিরপআইদক সহায়তা কদরন রকনা?

(11) জন্ম রনয়ন্ত্রণ সামগ্রীর চারহোপে ততরী, গ্রহণ ও রবতরণ সঠিকভাদব হদে রকনা? োকদল হালকরণ করা হদে রকনা?
(12) উদ্ধিতন কর্তিপক্ষদের ডনওয়া কমিসূচী বাসতবায়দনর জন্য রবরভন্ন পদ্ধরত সম্পদকি প্রেি রনদে িশনা কতটুর্ক বাসতবারয়ত
হদে?

(13) সকল তথ্য/প্ররতদবেন োরখদল কতটা তৎপর?
(14) ইরপআই কমিসূরচদত কতটুর্ক র্ভরমকা রাখদছন?
(15) জন্ম ও মৃতুযর তারলকা রাখদছন রকনা? সাংরিষ্ট ডররজস্টার হালনাগাে করা হদে রকনা?
(16) ডররজস্টার (এিোরিউএ কর্তিক সাংররক্ষত) হাল নাগাে করদছন রকনা? ডররজস্টাদরর এক অাংদশর বণ িনার সাদে সাংরিষ্ট
অন্য অাংদশর বণ িনার রমল আদছ রকনা?

(17) সারব িক অবস্থা বা কদমির উপর মন্তব্য?
(18) পদ্ধরতরভরিক Drop out/Discontinuation এর সাংখ্যা কত এবাং ডকন? Drop out/Discontinuation
কমাদত রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ-০-

রবরভন্ন অরিদস ব্যবহূত রকছু ডররজস্টাদরর রনি িাররত ছকঃ

১।

ইসুয ডররজস্টার ব্যবহাদরর ছকঃ

ক্ররম
ক
নাং

িরম নাং-১০ রবরি-৮ ডররজস্টার নাং ৬১...... সাদলর পে জাররর ডররজস্টার রবভাগ/েিতর.........
প্রাপক
সাংরক্ষপ্ত
খসড়া ডর্খাদন ররক্ষত হল
তারগে
স্টযাদম্পর মূে
রবষয়

তাররখ

নরে নম্বর এবাং
নরেস্থ পে নাং
১

২।

২

৩

৪

৫

নম্বর এবাং রলরপ
সাংগ্রদহর
রশদরানাম
৬

সাংগ্রদহর
আওতািীন
নরে নম্বর
৭

৮

নম্বর

তাররখ

৯

১০

মন্তব্য

১১

প্রারপ্ত ডররজস্টার ব্যবহার করদত হদবঃ

১
ক্ররমক
নাং

৩।

িরম নাং-৯, রবরি-৮ ডররজঃ নাং ৬০ ........... সাদলর প্রাপ্ত পদের ডররজস্টার
২
৩
৪
৫
অরিদসর
পে ইতযারে
সাংরক্ষপ্ত
তারগে
প্রারপ্ত
রবষয়
তাররখ
ক)
খ)
গ)
ক)
খ)
ডকাো
পে নাং
তাররখ
সাংখ্যা
তাররখ
হইদত
প্রাপ্ত

রবভাগ/েিতর ........
৬
ডর্খাদন পে ররক্ষত হইল

ক)
নরে
সাংখ্যা

খ)
ক্ররমক
নাং

গ)
সাংগ্রহ
সাংখ্যা

৭
ব্যবহাদরর
সাংরক্ষপ্ত
ডনাট

র্)
সাংগ্রদহর
নরের
সাংখ্যা

ইনদেক্স ডররজস্টারঃ
িরম নাং ১১ রবরি-৮ ডররজস্টার নাং-৬২ ........ সাদলর চলরত পরেপদের ইনদেক্স ডররজস্টার; রবভাগ
সাংগ্রহ নম্বর এবাং
সাংগ্রদহর মদধ্য
নরের রবষয়
রশদরানাম
নরে নম্বর
১
২
৩

৪।

মন্তব্য
(রবরি-৭০ মদত)
৪

আসবাবপে ডররজস্টার ছকঃ
আসবাবপে ডররজস্টার

ক্ররমক
নাং

গ্রহণ তাররখ

১

২

৫।

গ্রহণ রববরণ

রবভাগ .........................

আসবাব পদের
নাম

সাংখ্যা

৪

৫

৩

টাকা

পয়সা

বতিমান

মন্তব্য

অবস্থান
৬

৭

৮

অদকদজা আসবাবপে ও দ্রব্যারের রহসাব ডররজস্টারঃ
অদকদজা আসবাবপে ও দ্রব্যারের রহসাব ডররজস্টার রবভাগ/শাখা ..........................

ক্ররমক
নাং

দ্রদব্যর
নাম

ক্রয়
তাররখ

১

২

৩

মওজুে
ডররজস্টাদর
ক্ররমক নাং
৪

ক্রয় মূে
কত রছল
৫

অদকদজা
ডর্াষণার
তাররখ
৬

দ্রব্যটি
ডকাোয়
রছল
৭

বতিমাদন
ডকাোয় রাখা
হদয়দছ
৮

রনলাদম রবক্রয় বা
রবনদষ্টর রেদ্ধান্ত
হদল তার তাররখ
৯

ডর্ তাররদখ
রনলাম বা
রবনষ্ট হদলা
১০

মন্তব্য

১১

৬।

পররেশিন রববরণীর উপর মন্তব্য/জবাব প্রসতুদতর ছকঃ
পররেশিন
তাররখ/সন

পররেশিন রববরণীর
অনুদেে নম্বর

পররেশিন রববরণী
(অনুদেে ওয়ারী)

১

২

৩

উপদজলা পররবার
পররকল্পনা কমিকতিা
বা উপপররচালদকর
জবাব/মন্তব্য
৪

রবভাগীয়
পররচালদকর মন্তব্য

পররেশিনকারীর
কমিকতিা/কর্তিপদক্ষর
মন্তব্য

৫

৬

