
GOVT. OF WEST BENGAL 
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

National Health Mission 
GN-29, 4th Floor, Swasthya Sathi 

Swasthya Bhawan Premises, Sector - V 
Salt-Lake, Bidhannagar, Kolkata – 7000091 

(033) 2333 0432(Phone) 
Email: spmu.nuhm@gmail.com; Web: www.wbhealth.gov.in 

 

Memo No: HFW-27038/25/2019-NHM SEC-Dept. of H&FW/924                                                       Date:  30/06/2020 

From:     Dr. Saumitra Mohan, IAS    
    Mission Director, NHM& 
    Secretary, H &FW Deptt. 

          Govt. of West Bengal   
 

To:          1) Commissioner, Kolkata Municipal Corporation  
 

                 2) District Magistrate, (All Districts)   
 

                 3) Commissioner (Howrah / Asansol / Durgapur / Bidhannagar / Siliguri / Chandannagar)   
                     Municipal Corporation  
 

                4) Chief Municipal Health Officer, Kolkata Municipal Corporation  
                

                5) Chief Medical Officer of Health, (All Districts)   
 

Sub: Comprehensive Performance Based Incentive Package for trained HHW / Urban ASHA  
 

Sir / Madam,  
 

In connection to the subject cited above, you are hereby informed that the existing Honorary Health Workers 

(HHWs), engaged in the different Urban Local Bodies (ULBs) under various schemes will function as urban ASHA 

as per decision taken by the State Highest Authority.   
 

The existing HHWs already trained in ‘Urban ASHA induction module’ and ‘1st round training on module VI & VII’, 

will be eligible to receive performance based incentives for certain prescribed activities as per norms. 

Simultaneously, training will also be imparted for all the existing HHWs who are not yet trained.  
 

In this context, a comprehensive performance based incentive package is being issued for disbursement 

incentives to the existing eligible HHWs based on certain parameters w.e.f. 1st July, 2020.  
 

All concerned are being informed accordingly.  
 

Enclo: As stated above   

        

  

  

 
                           

 

Yours faithfully 

 

 

(Dr. Saumitra Mohan, IAS) 

Mission Director, NHM & 

Secretary, H &FW Deptt. 

Government of West Bengal 
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Memo No: HFW-27038/25/2019-NHM SEC-Dept. of H&FW/924/1(23)                                         Date:  30/06/2020 

Copy forwarded for information and necessary action to the -  
 

1) Secretary, Department of Urban Development & Municipal Affairs, Govt. of West Bengal 

2) Director of Health Services, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

3) Principal Secretary, GTA, Darjeeling  

4) Director, State Urban Development Agency (SUDA), West Bengal  

5) Addl. Director, & Jt. Secretary, Department of Urban Development & Municipal Affairs, Govt. of WB  

6) Director Finance, State FMG, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

7) State Family Welfare Officer & Jt. DHS (FW), Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

8) Programme Officer-I, NHM & Dy. Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB  

9) Jt. DHS, NCD, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

10) DDHS (TB) & State Programme Officer, NTEP, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

11) DDHS (Public Health), Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

12) DDHS & State Programme Officer, NLEP, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB  

13) ADHS (EPI), Health & Family Welfare Department, Govt. of WB  

14) ADHS (MH), Health & Family Welfare Department, Govt. of WB  

15) State Nodal Officer, NUHM, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB  

16) Sr. Accounts Officer, NHM, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB 

17) Nodal Officer, NUHM, Kolkata Municipal Corporation   

18) District Nodal Officer, NUHM, (All Districts)   

19) Dy. CMOH-I / Dy. CMOH-II / Dy. CMOH-III/ DMCHO / ZLO / DTO (All Districts)  

20) Executive Officers, (All Municipalities)  

21) DPHNO, , (All Districts)   

22) Health Officer / Nodal Officer, NUHM, (All ULBs)  

23) State ASHA Cell, NHM, Swasthya Bhawan  

                             
            (Sumit Gupta, IAS) 

           Additional Mission Director, NHM & 
                     Jt. Secretary, H &FW Deptt. 

                                    Government of West Bengal 

Memo No: HFW-27038/25/2019-NHM SEC-Dept. of H&FW/924/2(2)                                            Date:  30/06/2020 

Copy forwarded for information and necessary action to the-  
 

1. P.A. to Chief Secretary, Govt. of WB  

2. P.A. to Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of WB  

 

 
                             (Sumit Gupta, IAS) 
           Additional Mission Director, NHM & 
                     Jt. Secretary, H &FW Deptt. 

                                    Government of West Bengal 
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Comprehensive Performance Based Incentive Package for trained HHW / Urban ASHA 

 

(Memo No: HFW-27038/25/2019-NHM SEC-Dept. of H&FW/924, Dated:  30/06/2020) 

Sl. No. Activity 
Incentive Rate 

(Rs.) 

Maternal & Child Health Activities  

1 Attended UHND and Mobilized Beneficiaries 200/Month 

2 
Attended Sub Centre/UPHC on Wednesday, Maintained the Village Health 
Register, and Supported Universal Registration of Birth & Death 

60/UHND 

3 
Attended Sub Centre/UPHC on Wednesday and Prepared / Updated Due List of 
Children to be Immunized 

60/UHND 

4 
Attended Sub Centre/UPHC on Wednesday and Prepared / Updated List of ANC 
Beneficiaries 

60/UHND 

5 
Attended Sub Centre/UPHC on Wednesday and Prepared / Updated List of Eligible 
Couples 

60/UHND 

6 
Pregnant Women under JSY Registered within 12 Weeks with ANM who Have 
Received Complete ANC and had Institutional Delivery 

100/Case 

7 
Pregnant Women under JSY Received Complete ANC Who Had Registered with 
ANM within 12 Weeks 

100/Case 

8 
Pregnant Women under JSY Escorted  and Admitted to Govt. Health Facilities for 
Institutional Delivery 

200/Case 

9 
Home Delivery Case Where Timely Visit Of Newborns (14 Days Old)  and Post 
Natal Mother Conducted On 1st, 3rd, 7th & 14th Days Respectively Including 
Correct Filling Up Of Form 6 

175/Case 

10 
Institutional Delivery Case Where Timely Visit Of Newborns (14 Days Old) and 
Post Natal Mother Conducted On 3rd, 7th & 14th Days Respectively Including 
Correct Filling Up Of Form 6 

175/Case 

11 
SNCU Discharged Institutional Delivery Cases Where Timely Visit of Newborns 
and Post Natal Mother Conducted on 1st, 3rd, 7th & 14th Days Respectively from 
the Day of Discharge (including Correct Filling Up of Form 6) 

175/Case 

12 
Timely Visit Of Newborn (42 Days Old) and Post Natal Mother Conducted On 21st, 
28th, And 42nd Days Respectively Including Correct Filling Up Of Form 6 

75/Case 

13 
SNCU Discharged Institutional Delivery Cases Where Timely Visit Of Newborns 
and Post Natal Mother Conducted on 21st, 28th, and 42nd Days Respectively from 
the Day of Discharge (including Correct Filling Up of Form 6) 

75/Case 

14 
Newborn Discharged From SNCUs  After Treatment Were Visited Quarterly At 
Home Including Correct Filling Up Of Form 6 

50/Quarter 

15 Ensured Full Immunization for a Child in 1st Year 100/Case 

16 
Ensured Completion of All Immunization for a Child In 2nd Year  
[Who Had Full Immunization In 1st Year] 

75/Case 

17 
Timely Visit Of Children Conducted at the End of 3 Months, 6 Months, 9 Months, 12 
Months, and 15 Months Respectively Including Correct Filling Up of All Relevant 
Documents as per HBYC Norms 

250/Case 

18 Ensured DPT Booster for a Child within 5-6 Years of Age 50/Case 

19 

Either Directly Administered or Supervised Administration of IFA Syrup, 8 to 10 
Times per Child (Twice Weekly) as per NIPI Guideline, to at least 90% of Eligible 
Children (6 Months to 60 Months) in Her Area, Updated All Relevant Documents, 
and Submitted Monthly Report to ANM 

100/Month 

20 
Women Were Provided Total Abortion Care Services as per norms along  with 
Submission of Properly Filled Up Form 5 with Monthly Report 

100/Case 
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(Memo No: HFW-27038/25/2019-NHM SEC-Dept. of H&FW/924, Dated:  30/06/2020) 

Sl. No. Activity 
Incentive Rate 

(Rs.) 

21 Eligible Couple Ensured Delay Of Pregnancy By Two Years After Marriage 500/Case 

22 Client Has Been Escorted To The Health Facility For PPIUCD Insertion 150/Case 

23 Client Has Been Escorted To The Health Facility For PAIUCD Insertion 150/Case 

Public Health Activities  

1 
Leprosy Cases without Visible Deformity where Identification and Registration 
Has Been Facilitated 

250/case 

2 
Leprosy Cases with Visible Deformity where Identification and Registration Has 
Been Facilitated 

200/Case 

3 PB Case Completed Treatment Where Registration Has Been Facilitated 400/Case 

4 MB Case Completed Treatment Where Registration Has Been Facilitated 600/Case 

5 Blood Slide Prepared / RDT Conducted 15/Slide or RDT 

6 
Positive Pf And Pv Case Detected By Blood Slide / RDT, Provided Complete 
Treatment As Per Drug Regimen 

75/Case 

7 
Confirmed Kala-azar Case Referred By Trained HHW Who Have Got Admitted In 
Govt. Health Facility And Completed Treatment 

300/Case 

8 
Suspected Acute Encephalitis Syndrome / Japanese Encephalitis Cases Sent To 
Health Centre By Trained HHW Have Been Confirmed 

300/Case 

9 
New or Previously Treated TB Cases Where DOTS Have Been Provided Leading to 
Completion of Treatment / Cure  

1000/Case 

10 

Through Regular Home Visits, Created Awareness Regarding Iodine Deficiency 
Diseases, Counselled on the Usefulness of Iodized Salt  in Preventing Iodine 
Deficiency Diseases, Tested At Least 50 Salt Samples (1 Sample per Household) 
using STKs and Taken Appropriate Steps 

25/Month 

11 
Ensuring Line Listing of Beneficiary, Filling up of CBAC Form and Screening for 
NCD (applicable for those ULBs where 5 days training on NPCDCS is 
completed)   

10/Case 

12 
Ensuring Treatment Initiation and Compliance upto 6 Months for Patient 
Diagnosed with Hypertension, Diabetes, Cancer  
(applicable for those ULBs where 5 days training on NPCDCS is completed)   

50/Case 

Misc. Other Activities  

1 Completed Half Yearly Line listing of Households 300/Half Yearly 

2 Conducted Minimum 2 Ward/Community Level Meeting with Beneficiaries 150/Month 

3 
Conducted Minimum 9-10 Ward/Community Level Meetings with PWs and PNC 
Mothers during the Last Quarter 

100/Quarter 

4 
Attended 3rd Saturday/ Weekly Meeting With ANM at Sub Centre / U-PHC and 
Submitted Monthly Report along with Drug Stock Register 

150/Month 

5 Conducted Monthly Meeting of MAS under her area 150/Month 

 
Note:  Detailed guideline in Bengali version is attached herewith for disbursement of performance base 
incentives to the trained HHW / urban ASHA.  

  
          

       
             

                                        

 

 

 

(Dr. Saumitra Mohan, IAS) 

Mission Director, NHM & 

Secretary, H &FW Deptt. 

Government of West Bengal 
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(Memo No: HFW-27038/25/2019-NHM SEC-Dept. of H&FW/924, Dated:  30/06/2020) 
 

Trained HHW / Urban ASHA-দের জন্য অন্ুদমোদেত উৎসোহ ভোতো সমূহ 
 

বর্ত মানে বববিন্ন স্বাস্থ্য কমতসূচীনর্ HHW-দের িূবমকা এবং ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছনর জার্ীয় স্বাস্থ্য বমশনের অেুনমােে অেুসানর 
HHW-দের উৎসাহ িার্ার বেনেত বশকা জাবর করা হল। এই বেনেত বশকাটি ১লা র্াবরখ দথনক কার্তকরী হনব। 
 
একজে HHW NUHM আসার পনর প্রথম পর্তানয় আট বেনের প্রবশক্ষণ দপনয়নছে। এর বকছুবেে পর বর্বে  ষষ্ঠ ও সপ্তম মবিউনলর প্রথম 
রাউনের প্রবশক্ষণ পানবে। এই পর্তানয়র প্রবশক্ষণ দশনষ বর্বে র্ার বের্েিষ্ট এলাকায় বিনর বিনয় উপনিাক্তানের কানছ স্বাস্থ্য পবরনষবা 
দপ ৌঁনছ বেনর্ শুরু করনবে। 
 
একজে HHW, মারৃ্ ও বশশু স্বাস্থ্য এবং অেযােয জেস্বাস্থ্য ববষয়ক দর্ সকল কাজ করনবে অথতাৎ, দর্ সকল কানজর বিবিনর্ র্ার 
মাবসক উৎসাহ িার্া বের্তাবরর্ হনব, দসই কাজগুবল হলঃ 
 
ক. মারৃ্ ও বশশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত উৎসাহ িার্াঃ 
 
ক.১. একজে HHW, বুর্বার বানে সপ্তানহর অেযােয বেনে, পুর স্বোস্থ্য ও পুষ্টি দেবদস তোর এলোকোর উপদভোক্তোদের সমদবত 

করদবন্ এবং দন্দজ সসখোদন্ উপদস্থ্ত থোকদবন্। এর জেয বর্বে মানস ২০০/- টোকো কনর পানবে। পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনে 
বর্বে HHW-র কাজ দেখার োবয়নে থাকনবে বর্বে পুর প্রোথদমক স্বোস্থ্য ও পুষ্টি দেবদস HHW-র উপবস্থ্বর্ র্াচাই কনর 
দেনবে। 

 
ক.২. একজে HHW প্রবর্ বুর্বার পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকে দখালা থাকনল দসখানে উপবস্থ্র্ থাকনবে এবং র্ার বের্েিষ্ট এলাকারঃ 

 
ক.২.১. দরবজষ্টার সাম্প্রবর্কীকরণ করনবে এবং জন্ম ও মৃরু্যর সবতজেীে বেববিকরনণ সাহার্য করনবে। এর জেয বর্বে প্রতি বুধবার 

উপতিতি তপছু ৬০/- টাকা কনর পানবে। 
 
ক.২.২. বিউবলস্ট  (Due List) বা দর্ বশশুনের টীকাকরণ বাকী আনছ র্ানের র্াবলকা তর্বর করনবে এবং দসই র্াবলকা প্রবর্ মানস 

সাম্প্রবর্কীকরণ করনবে। এর জেয বর্বে প্রতি বুধবার উপতিতি তপছু ৬০/- টাকা কনর পানবে। 
 
ক.২.৩. িিত বর্ী মবহলানের র্াবলকা তর্বর করনবে এবং দসই র্াবলকা প্রবর্ মানস সাম্প্রবর্কীকরণ করনবে। এর জেয বর্বে প্রতি 

বুধবার উপতিতি তপছু ৬০/- টাকা কনর পানবে। 
 
ক.২.৪. সক্ষম েম্পবর্নের র্াবলকা তর্বর করনবে এবং দসই র্াবলকা প্রবর্ মানস সাম্প্রবর্কীকরণ করনবে। এর জেয বর্বে প্রতি 

বুধবার উপতিতি তপছু ৬০/- টাকা কনর পানবে। 
ক.২.৫. ক.২.১, ক.২.২, ক.২.৩ এবং ক.২.৪ –এ উবিবখর্ কাজগুবল, অথতাৎ বুর্বার পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনে উপবস্থ্র্ দথনক দর্ দর্ 

কাজগুবল করনর্ হনব, দসগুবলর দক্ষনে একজে HHW র্ার মাবসক বরনপানটতর সয়মসীমার মনর্য প্রবর্ বুর্বার উপবস্থ্বর্ বপছু 
৬০/- টোকো কনর পানবে। পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের মবহলা স্বাস্থ্যকমী (এ.এে.এম), HHW-র বুর্বানরর উপবস্থ্বর্ র্াচাই কনর 
দেনবে এবং অেুপবস্থ্র্ থাকনল র্ার কারণ র্াচাই কনর দেনবে। এনক্ষনে উনিখেীয় দর্ একজে HHW র্ার মাবসক বরনপানটতর 
সময়সীমার মনর্য একটির দবশী বুর্বার পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনে অেুপবস্থ্র্ থাকনল উবিবখর্ কাজগুবল জেয দকাে 
উৎসাহিার্া পানবে ো। 
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ক.৩. একজে HHW জেেী সুরক্ষা দর্াজোর আওর্ািূক্ত হওয়ার দর্ািয প্রনর্যক িিত বর্ী মবহলানক িিত াবস্থ্ার ১২ সপ্তানহর মনর্য 

পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের অথবা পুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টষ্ট বেবনস এ.এে.এম-এর কানছ োম েবথিূক্তকরনণ  ও জেেী সুরক্ষা 
দর্াজোর আওর্ািূক্ত হনর্ সাহার্য করনবে। ১২ সপ্তানহর মনর্য োম েবথিূক্ত করা জেেী সুরক্ষা দর্াজোর আওর্ািূক্ত 
একজে িিত বর্ী মবহলা সম্পূণত িিত কালীে পবরনষবা দপনল এবং র্ার প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসব হনল, HHW ১২ সপ্তানহর মনর্য োম 
েবথিূক্তকরনণর জেয ১০০/- টোকো পানবে। 

 
ক.৪. একজে HHW জেেী সুরক্ষা দর্াজোর আওর্ািূক্ত প্রনর্যক েবথিুক্ত িিত বর্ী মবহলা র্ানর্ সম্পূণত িিত কালীে পবরনষবা 

(েূযের্ম ৪টি িিত কালীে পরীক্ষা, ১৮০টি আয়রে ও িবলক এযাবসি ববি, টিনটোস টক্সাইি ইেনজক্শে (২টি অথবা বুস্টার), 
রক্তপরীক্ষা, ও মুে পরীক্ষা ) পাে দসটা সুবেবির্ করনবে। জেেী সুরক্ষা দর্াজোর আওর্ািূক্ত দর্ সকল মবহলা ১২ সপ্তানহর 
মনর্য োম েবথিূক্ত কবরনয়বছনলে, র্ানের দক্ষনে HHW সম্পূণত িিত কালীে পবরনষবা সুবেবির্ করনর্  পারনল, প্রবর্ মবহলা 
বপছু ১০০/- টোকো কনর পানবে। HHW র্ার বের্েিষ্ট এলাকায় বাইনর দথনক আসা দকানো িিত বর্ী মবহলানক এই সম্পূণত 
পবরনষবা প্রোে করনল এই সংক্রান্ত উৎসাহিার্া পানবে। 

 
 র্বে দকানো ১২ সপ্তানহর মনর্য োম েবথিূক্ত করানো িিত বর্ী মবহলা ৩য় িিত কালীে পরীক্ষার পনর র্ার এলাকা দছনি অেয 

দকানো HHW-র এলাকায় চনল র্াে এবং দসখানে র্ার চরু্থত িিত কালীে পরীক্ষা হয়, র্াহনল দর্ HHW-র সাহানর্য বর্বে প্রথম 
বর্েটি িিত কালীে পরীক্ষা  কবরনয়বছনলে দসই HHW সম্পূণত িিত কালীে পবরনষবা সবুেবির্ করবার জেয বের্েিষ্ট 
উৎসাহিার্া পানবে। এনক্ষনে প্রামাণয েবথ দথনক সম্পূণত িিত কালীে পবরনষবা সুবেবির্ হনল র্নবই HHW এই উৎসাহিার্ার 
জেয ববনববচর্ হনবে। 

 
ক.৫. একজে HHW জেেী সুরক্ষা দর্াজোর আওর্ািূক্ত প্রনর্যক িিত বর্ী মবহলানক সনে বেনয় প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসনবর জেয 

সরকারী স্বাস্থ্য দকনে বিনয় ির্র্ির বযবস্থ্া করনবে। এর জেয র্ার সহায়র্ায় হওয়া প্রবর্ প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসব বপছু বর্বে ২০০/- 
টোকো কনর পানবে। এ দক্ষনে মনে রাখনর্ হনব, 
১) এটি দকবলমাে সরকারী স্বাস্থ্য দকনে হওয়া প্রসনবর দক্ষনে প্রনর্াজয। 
২) বিসচাজত  সার্টিবিনকট বা অেয দকানো প্রামাণয েবথ দথনক প্রসব হনয়নছ বেবির্ হনল র্নবই HHW এই উৎসাহিার্ার জেয 
ববনববচর্ হনবে। 
৩) HHW-র সনে আসা িিত বর্ী মবহলানক অেয দকানো স্বাস্থ্য দকনে দরিার করা হনল HHW-র র্ার সনে র্াওয়া 
বার্যর্ামূলক েয়। দসই দক্ষনে HHW প্রথম স্বাস্থ্য দকনে বেনয় র্াওয়ার প্রামাণয েবথর (িমত ৪) সনে দসই িিত বর্ী মবহলার 
সরকারী স্বাস্থ্য দকনে প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসব হনয়নছ র্ার প্রামাণয েবথ জমা বেনল র্নবই এই উৎসাহিার্ার জেয ববনববচর্ হনবে। 
৪) HHW র্ার বের্েিষ্ট এলাকায় বাইনর দথনক আসা দকানো িিত বর্ী মবহলানক সনে বেনয় প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসনবর জেয 
   সরকারী স্বাস্থ্য দকনে বিনয় ির্র্ির বযবস্থ্া করনল এই সংক্রান্ত উৎসাহিার্া পানবে। 

 
 একজন্ HHW সে সকল গভভ বতী মদহলোদক স্বোস্থ্য সকদে দন্দে আসদবন্, তোদের অগ্রোদিকোর দেদত হদব এবং েত 

তোড়োতোদড় সম্ভব প্রদেোজন্ীে বযবস্থ্ো দন্দত হদব। দর্ সকল দক্ষনে একজে HHW িিত বর্ী মবহলানক সরকারী স্বাস্থ্য দকনে 
বেনয় এনস ির্র্ি করনবে, দসই দক্ষনে বের্েিষ্ট িনমতর (িমত ৪) চারটি কবপনর্ই িিত বর্ী মবহলার পবরবানরর দর্নকানো সেসয এবং 
দসই স্বাস্থ্য দকনের োবয়েপ্রাপ্ত আবর্কাবরক বা র্ার অেুনমাবের্ প্রবর্বেবর্ স্বাক্ষর করনবে। র্ারপর দসই িনমতর একটি কবপ 
থাকনব দসই স্বাস্থ্য দকনে, এবং বাবক বর্েটি কবপ HHW-র মাবসক বরনপানটতর বর্েটি কবপর সনে সংরু্ক্ত হনব। 

  
ক.৬. একজে HHW একজে প্রসূবর্ মা ও েবজার্কনক জনন্মর পর দথনক ৪২ বেে পর্তন্ত েূযের্ম বাবিনর্ প্রসনবর দক্ষনে ১ম, ৩য়, 

৭র্ম, ১৪র্ম, ২১র্ম, ২৮র্ম এবং ৪২র্ম বেনে, এবং প্রাবর্ষ্ঠাবেক (সরকারী বা দবসরকারী স্বাস্থ্য দকনে) প্রসনবর দক্ষনে ৩য়, 
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৭র্ম, ১৪র্ম, ২১র্ম, ২৮র্ম এবং ৪২র্ম বেনে দেখনর্ র্ানবে। বোদড়দত প্রসদবর সেদে একজন্ HHW অবশ্যই প্রসদবর ২৪ 
ঘণ্টোর মদিয ন্বজোতক সকমন্ আদে সেখদত েোদবন্ এবং প্রসব পরবতী পরোমশ্ভ সেদবন্। একই সনে েবজার্নকর জন্ম 
ওজে দেওয়ার োবয়নেও থাকনবে বর্বে। 

 
HHW র্ার এলোকোর সমস্ত দশ্শুদের জদের খবর পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের এ.এে.এম-নক দসামবার বা রৃ্র্ীয় 
শবেবানরর বমটিং-এ জাোনবে। 

 
HHW বাবিনর্ প্রসনবর দক্ষনে ১ম, ৩য়, ৭র্ম, ১৪র্ম বেনে এবং প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসনবর দক্ষনে ৩য়, ৭র্ম, ১৪র্ম বেনে প্রসূবর্ মা 
ও েবজার্কনক দেখনর্ দিনল এবং ১৪ বেে পর্তন্ত প্রসূবর্ মা ও েবজার্ক উিনয়ই জীববর্ থাকনল বর্বে ১৭৫/- টোকো পানবে। 
 
HHW জনন্মর পর ২১র্ম, ২৮র্ম, ৪২র্ম বেনে প্রসূবর্ মা ও েবজার্কনক দেখনর্ দিনল এবং ৪২ বেে পর্তন্ত প্রসূবর্ মা ও 
েবজার্ক উিনয়ই জীববর্ থাকনল বর্বে ৭৫/- টোকো পানবে। 
 

প্রাবর্ষ্ঠাবেক প্রসনবর পর এস.এে.বস.ইউ-দর্ স্থ্াোন্তবরর্ একটি েবজার্ক দর্বেে ছািা পানব দসই বেেটি র্ার দক্ষনে ১ম বেে 
বহনসনব িণয হনব। েবজার্কটি ছািা পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মনর্য HHW র্ানক বাবিনর্ দেখনর্ র্ানবে এবং র্থাক্রনম ছািা 
পাওয়ার বেে দথনক ৩য়, ৭র্ম, ১৪র্ম বেনে প্রসূবর্ মা ও েবজার্কনক দেখনর্ দিনল এবং ১৪ বেে পর্তন্ত প্রসূবর্ মা ও 
েবজার্ক উিনয়ই জীববর্ থাকনল বর্বে ১৭৫/- টোকো পানবে। এর পর এস.এে.বস.ইউ দথনক ছািা পাওয়ার বেে দথনক ২১র্ম, 
২৮র্ম, ৪২র্ম বেনে প্রসূবর্ মা ও েবজার্কনক দেখনর্ দিনল এবং ৪২ বেে পর্তন্ত প্রসূবর্ মা ও েবজার্ক উিনয়ই জীববর্ 
থাকনল বর্বে ৭৫/-  টোকো পানবে। 
 
এ প্রসনে উনিখেীয় দর্ একমোে দন্র্েিি ন্ূযন্তম দেন্গুদলদতই [প্রোদতষ্ঠোদন্ক প্রসদবর সেদে (প্রসদবর পর এস.এন্.দস.ইউ-
সত স্থ্োন্োন্তদরত ন্বজোতক বযতীত) প্রসূদত মো ও ন্বজোতক বোদড় সেরোর পর সেকটি দেন্ প্রদেোজয] প্রসদূত মো ও 
ন্বজোতকদক সেখদত সগদল এবং দন্র্েিি েমভ (েমভ৬)  সঠিকভোদব ভর্তি কদর সমেমদতো মোদসক দরদপোটভ জমো সেওেোর 
দেন্ েোদেত্ত্বপ্রোপ্ত এ.এন্.এম-সক দেদে েথোথভতো েোচোই কদরদে দন্দল তদবই বর্বে এই উৎসাহ িার্ার জেয ববনববচর্ হনবে। 
যতি একটির ববতি নাবজািক থাকক, বযমন যমজ বা তিনটি নবজািক, বে বেকে HHW নবজািক প্রতি উৎোহ ভািা 
পাকবন। HHW র্ার বের্েিষ্ট এলাকায় বাইনর দথনক আসা দকানো প্রসূবর্ মবহলানক এই সম্পূণত পবরনষবা প্রোে করনল এই 
সংক্রান্ত উৎসাহিার্া পানবে। 

 
ক.৭. এস.এে.বস.ইউ দথনক ছািা পাওয়া প্রবর্টি েবজার্কনক একজে HHW এক বছর বয়স অববর্ প্রনয়াজে অেুর্ায়ী 

(অন্ততঃপদে তৃতীে মোদসর সশ্দে একবোর, েষ্ঠ মোদসর সশ্দে একবোর, ন্বম মোদসর সশ্দে একবোর, ও দ্বোেশ্ মোদসর 
সশ্দে একবোর) বাবিনর্ দেখনর্ র্ানবে।এর জেয বর্বে বশশু বপছু প্রবর্ বর্েমানস ৫০/- টোকো কনর পানবে। 

 এ প্রসনে উনিখেীয় দর্ দন্েমোন্ুেোেী অন্ততঃপদে তৃতীে, েষ্ঠ, ন্বম, ও দ্বোেশ্ মোদসর সশ্দে একবোর কদর দশ্শুটিদক 
বোদড়দত সেখদত সগদল এবং দন্র্েিি েমভ (েমভ৬) সঠিকভোদব ভর্তি কদর সমেমদতো মোদসক দরদপোটভ জমো সেওেোর দেন্ 
এ.এন্.এম-দক দেদে েথোথভতো েোচোই কদরদে দন্দল তদবই বর্বে এই উৎসাহ িার্ার জেয ববনববচর্ হনবে। 

 
ক.৮. একজে HHW পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের টীকাকরনণর বেে এবং পুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টষ্ট বেবনস টীকা দেওয়ার জেয বশশুনের 

সমনবর্ করনবে। র্বে দকাে বশশু জনন্মর এক বছনরর মনর্য বের্েিষ্ট সমস্ত টীকা (টীকাকরনণর সরকাবর বেনেত বশকা অেুর্ায়ী) 
ঠিক ঠিক সমনয় দেয়, র্াহনল দসই সব দক্ষনে প্রবর্ বশশু বপছু একজে HHW ১০০/- টোকো কনর পানবে। 

 
ক.৯. জনন্মর এক বছনরর মনর্য বের্েিষ্ট সমস্ত টীকা ঠিক সমনয় দেওয়া প্রবর্টি বশশু র্ানর্ এক বছর দথনক েুই বছনরর মনর্য বের্েিষ্ট 

সমস্ত টীকা (টীকাকরনণর সরকাবর বেনেত বশকা অেুর্ায়ী) ঠিক ঠিক সমনয় দেয় র্া একজে HHW বেবির্ করনবে। র্বে 
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জনন্মর এক বছনরর মনর্য সম্পূণত টীকাকরণ হওয়া দকাে বশশু এক দথনক েইু বছনরর মনর্য বের্েিষ্ট সমস্ত টীকা ঠিক ঠিক 
সমনয় দেয়, র্াহনল দসই সব দক্ষনে প্রবর্ বশশু বপছু একজে HHW ৭৫/- টোকো কনর পানবে। 

 
ক.১০.  বছাট তিশুকির গৃহতভতিক যত্ন কমমেূতি (HBYC) অনুযায়ী HHW ৪২ তিকনর পকর বছাট তিশুকির জনয আরও গৃহপতরিিমন 

করকবন – যথাক্রকম তিশুকির ৩ মাে, ৬ মাে, ৯ মাে, ১২ মাে এবং ১৫ মাে েম্পূর্ম হকে। েঠিক েমকয় প ািটি অতিতরক্ত 
গৃহপতরিিমন েম্পূর্ম ককর তনকিম তিকা অনুযায়ী কার্ম  ভর্িি করকে এবং কার্ম -এর প্রকযাজয অংকি বয়ে তভতিক করর্ীয় 
কাজগুতে তেতপবদ্ধ করকে একজন HHW ২৫০/- টাকা পাকবন। যতি একটির ববতি তিশু থাকক, বযমন যমজ বা তিনটি তিশু, 
বে বেকে HHW তিশু প্রতি উৎোহ ভািা পাকবন। 

  
 এই উৎসাহ ভাতা ককবলমাত্র কে কেলাগুললতত / স্বাস্থতেলাগুললতত HHW–কের ক াট লিশুতের গহৃলভলিক েত্ন কমমসলূি 

(HBYC) সংক্রান্ত লির্েিষ্ট প াি লেতির প্রলিক্ষণ কিষ হতেত  কসখাতি সংলিষ্ট লবভাতগর অিুমলত সাতপতক্ষ প্রতোেয হতব । কসই 
সব কেলাগুললর / স্বাস্থতেলাগুললর HHW–কের কক্ষতত্র ক.৭-এ উলিলখত কােলত প্রতোেয হতব িা। কসলত এই কমমসূলির 
অন্তগমত লহতসতবই গণয হতব। 

 
ক.১১. প্রবর্টি বশশু র্ানর্ প াচ বছর দথনক ছয় বছনরর মনর্য বি.বপ.টি বুস্টার টীকা দেয় র্া একজে HHW বেবির্ করনবে। এর 

জেয প্রবর্টি বেয়মমাবিক বি.বপ.টি বুস্টার টীকা গ্রহণকারী বশশু বপছু একজে HHW ৫০/- টোকো কনর পানবে। 
 
ক.১২. েযাশোল আয়রে প্লাস ইবেবশনয়টিি কমতসচূীর বেনেত বশকা অেুসানর একজে HHW র্ার এলাকার প্রবর্টি দর্ািয বশশুনক (৬ 

দথনক ৬০ মাস পর্তন্ত) বাবি বিনয় প্রবর্ সপ্তানহ েুটি বের্েিষ্ট বেনে আয়রে ও িবলক অযাবসি (IFA) বসরানপর সঠিক মাো হয় 
বেনজ খাওয়ানবে অথবা সরাসবর বেনজর েজরোরীনর্ খাওয়ানো সুবেবির্ করনবে। এর সনে সনে বর্বে উপনরাবিবখর্ 
বেনেত বশকা অেুর্ায়ী সংবিষ্ট সমস্ত েবথ ির্র্ি/সাম্প্রবর্বককরণ করনবে এবং একটি মাবসক বরনপাটত তর্বর কনর এ.এে.এম–
এর কানছ জমা দেনবে। 

 
 একজে HHW,র্ার এলাকায় র্র্গুবল দর্ািয বশশু (৬ দথনক ৬০ মাস পর্তন্ত) রনয়নছ র্ার েূযের্ম ৯০% বশশুনক মানস ৮ 

দথনক ১০ বার (প্রবর্ সপ্তানহ েইু বেে বহসানব) আয়রে ও িবলক অযাবসি (IFA) বসরাপ খাওয়ানল বা সরাসবর বেনজর 
েজরোরীনর্ খাওয়ানো সুবেবির্ করনল, সংবিষ্ট সমস্ত েবথ ির্র্ি/সাম্প্রবর্বককরণ করনল, এবং মাবসক বরনপাটত এ.এে.এম–
এর কানছ সময়মর্ জমা বেনল, র্নবই মানস ১০০/- টোকো পানবে। 

 
ক.১৩. একজে HHW িিত পার্ সংক্রান্ত দর্ পবরনষবা দেনবে, র্া হল 
  

১) িিত পার্ (সার্জিকাল পদ্ধবর্) – HHW পবরকবির্ িিত পানর্ (এম.টি.বপ) ইচু্ছক িিত বর্ী মবহলানক, সুরবক্ষর্ িিত পানর্র 
পবরনষবা পাওয়া র্ায় এমে বেকটর্ম সরকারী স্বাস্থ্য দকনে সনে কনর বেনয় র্ানবে। দসখানে প্রবশবক্ষর্ দমবিকযাল অবিসার 
দ্বারা িিত পানর্র পর, স্বাস্থ্য দকে দথনক দবনরাবার আনি, HHW সুবেবির্ করনবে দর্ মবহলাটি দর্ দকাে িিত পার্ পরবর্ী 
জন্মবেয়ন্ত্রণ পদ্ধবর্, দর্মে কনডাম, জন্মবেয়ন্ত্রক খাবার ববি, বা আই.ইউ.বস.বি গ্রহণ কনরনছে। এরপর HHW মবহলানক বাবি 
দপ ৌঁনছ দেনবে এবং অবশযই পনরর বেে দেখনর্ র্ানবে। HHW একমাে সংবিষ্ট এ.এে.এম-নক ববষয়টি জাোনবে এবং 
অেযথায় সম্পূণত দিাপেীয়র্া বজায় রাখনবে। 

 
 ২) িিত পার্ (নমবিকযাল পদ্ধবর্) – HHW দমবিকযাল পদ্ধবর্নর্ িিত পানর্ (এম.এম.এ) ইচু্ছক িিত বর্ী মবহলানক, সুরবক্ষর্ 

িিত পানর্র পবরনষবা পাওয়া র্ায় এমে বেকটর্ম সরকারী স্বাস্থ্য দকনে সনে কনর বেনয় র্ানবে। এইবেে দমবিকযাল অবিসার 
মবহলানক দমবিকযাল পদ্ধবর্নর্ িিত পানর্র পরামশত দেনবে এবং মবহলা বমনিবপ্রনস্টাে (২০০ এম.বজ.)এর একটি টযাবনলট 
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স্বাস্থ্য দকনেই সরাসবর েজরোরীনর্ খানবে। এটি মবহলার প্রথম বিবজট বহনসনব িণয হনব।এর েুই বেে বানে, অথতাৎ ৩য় বেনে, 
HHW মবহলানক সনে কনর আবার দসই স্বাস্থ্য দকনে দমবিকযাল অবিসানরর কানছ “বদ্বর্ীয় বিবজট”-এ বেনয় র্ানবে। দসখানে 
মবহলানক সরাসবর েজরোরীনর্ বমনসানপ্রাস্টল (২০০ এম.বজ.) এর েুটি টযাবনলট দেওয়া হনব এবং চার ঘণ্টা পর্তনবক্ষনণ দরনখ, 
োিীর িবর্, ব্লাি দপ্রশার, িিত পার্ হনয় দিনল রক্তক্ষরণ শুরুর সময় এবং িিত পানর্র সময়, এবং ওষুনর্র দকাে 
পার্শ্তপ্রবর্বক্রয়া আনছ বকো, দসবেনক লক্ষয রাখা হনব। দকাে সমসযা ো থাকনল এরপর HHW মবহলানক বাবি দপ ৌঁনছ দেনবে 
এবং মবহলার সনে বেয়বমর্ দর্ািানর্াি রাখনবে র্ানর্ এই িিত পানর্র প্রবক্রয়ায় দকাে ববপনের লক্ষণ দেখনল প্রনয়াজেীয় 
বযবস্থ্া বেনর্ পানরে। অবনশনষ, প্রথম বিবজনটর ১৪ বেে বানে, অথতাৎ ১৫র্ম বেনে HHW মবহলানক সনে কনর আবার দসই 
স্বাস্থ্য দকনে দমবিকযাল অবিসানরর কানছ “রৃ্র্ীয় বিবজট”-এ বেনয় র্ানবে। দসখানে দমবিকযাল অবিসার মবহলানক পরীক্ষা 
করনবে িিত পানর্র প্রবক্রয়া সম্পূণত হনয়নছ বকো বেবির্ হওয়ার জেয। এরপর HHW মবহলানক বাবি দপ ৌঁনছ দেনবে। এনক্ষনেও 
HHW একমাে সংবিষ্ট োবয়েপ্রাপ্ত এ.এে.এম-দক ববষয়টি জাোনবে এবং অেযথায় সম্পূণত দিাপেীয়র্া বজায় রাখনবে। 

 
 উিয় দক্ষনেই বের্েিষ্ট িনমতর (িমত ৫) চারটি কবপনর্ই িিত বর্ী মবহলার এবং দসই স্বাস্থ্য দকনের সংবিষ্ট দমবিকযাল অবিসার 

স্বাক্ষর করনবে। র্ারপর দসই িনমতর একটি কবপ থাকনব দসই স্বাস্থ্য দকনে, এবং বাবক বর্েটি কবপ HHW-র মাবসক বরনপানটতর 
বর্েটি কবপর সনে সংরু্ক্ত হনব। HHW দন্েমমোদেক এই পদরদেবো প্রেোন্ করদল এবং দন্র্েিি েমভ (েমভ৫) সমেমদতো 
মোদসক দরদপোদটভর সদে েোদেত্বপ্রোপ্ত এ.এন্.এম সক জমো দেদল প্রদত মদহলো দপেু ১০০/- টোকো কদর পোদবন্। 

 
ক.১৪. একজে HHW র্বে সক্ষম েম্পবর্নের দক্ষনে ববনয়র বেে দথনক েুই বছর পর্তন্ত িিত র্ারণ ববলবির্ করনর্ পানরে, র্াহনল 

বর্বে প্রবর্ সক্ষম েম্পবর্ বপছু উৎসাহোর্া বহসানব ৫০০/- টোকো কনর পানবে।এই উৎসোহ ভোতো পোওেোর জন্য দবদের 
সরকোরী দন্বদিকরদের প্রমোে দহসোদব েথোদেোগয শ্ংসোপদের প্রদতদলদপ সমেমদতো মোদসক দরদপোদটভর সদে জমো দেদত 
হদব েোর সোহোদেয এ.এন্.এম দরদপোদটভর তথয েোচোই কদর সন্দবন্। 

  
ক.১৫. একজে HHW উপনিাক্তানক (প্রসূবর্ মবহলানক) প্রনয়াজে অেুর্ায়ী বপ.বপ.আই.ইউ.বস.বি. গ্রহনণর জেয সরকারী স্বাস্থ্য দকনে 

বেনয় র্ানবে বা দর্নর্ সাহার্য করনবে। এর জেয বর্বে প্রবর্ বপ.বপ.আই.ইউ.বস.বি. গ্রহণকারী বপছু ১৫০/- টোকো কনর পানবে। 
 
 েমভ৭-এর এই সংক্রোন্ত তথয দ্বোদেত্বপ্রোপ্ত এ.এন্.এম েোচোই কদর সন্দবন্। 
 
ক.১৬. একজে HHW স্বর্ঃসূ্ফর্ত  িিত পার্ বা সার্জিকাল পদ্ধবর্নর্ িিত পার্ হওয়া উপনিাক্তানক প্রনয়াজে অেুর্ায়ী 

বপ.এ.আই.ইউ.বস.বি গ্রহনণর জেয সরকারী স্বাস্থ্য দকনে বেনয় র্ানবে বা দর্নর্ সাহার্য করনবে। এর জেয বর্বে প্রবর্ 
বপ.এ.আই.ইউ.বস.বি গ্রহণকারী বপছু ১৫০/- টোকো কনর পানবে। 

 
 েমভ ৭-এর এই সংক্রোন্ত তথয দ্বোদেত্বপ্রোপ্ত এ.এন্.এম েোচোই কদর সন্দবন্। 
 

খ. জন্স্বোস্থ্য কমভসচূী সংক্রোন্ত ও অন্যোন্য উৎসোহ ভোতোঃ 
 
 একজে HHW মা ও বশশু স্বাস্থ্য ছািাও জেস্বাস্থ্য ববষয়ক কমতসূচীনর্ বেয়বমর্ অংশগ্রহণ করনবে এবং র্ার জেয 

বেম্নবলবখর্ উৎসাহ িার্া পানবেঃ 
 
খ.১. জোতীে কুষ্ঠ দন্বোরে কমভসূচী (NLEP): একজে HHW সম্ভাবয কুষ্ঠ দরািীনক বচবির্ কনর বের্েিষ্ট পরীক্ষার জেয দরিার 

করনবে। একজে HHW-র দ্বারা দরিার হওয়া দকাে সম্ভাবয কুষ্ঠ দরািীনক বের্েিষ্ট পরীক্ষার পর বচবকৎসার জেয েবথিূক্ত 
করা হনল,  
১) চাকু্ষষ অেববকৃবর্ দেই এমে প্রবর্টি দরািীর েবথিূক্তকরনণর জেয HHW ২৫০/- টোকো কনর পানবে।  
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২) চাকু্ষষ অেববকৃবর্ আনছ এমে প্রবর্টি দরািীর েবথিূক্তকরনণর জেয HHW ২০০/- টোকো কনর পানবে।  
 
দসইসব েবথিূক্ত দরািীনের বচবকৎসা সম্পূণত হনল প্রবর্ বপ.বব. (P.B.) কুষ্ঠ দরািীবপছু HHW ৪০০/- টোকো কনর পানবে, এবং 
প্রবর্ এম.বব. (M.B.) কুষ্ঠ দরািী বপছু  HHW ৬০০/- টোকো কনর পানবে। 

 
খ.২. জোতীে বোহক সংক্রদমত সরোগ দন্েন্ত্রে কমভসূচী (NVBDCP): 
 
খ.২.১. একজে HHW মযানলবরয়া সংক্রান্ত বেম্নবলবখর্ কানজর জেয উৎসাহ িার্া পানবেঃ 
 
খ.২.১.১ রনক্তর স্লাইি প্রস্তুর্ করা বা র যাবপি িায়াগ্েষ্টষ্টক দটষ্ট (Rapid Diagnostic Test) করার জেয একজে HHW প্রবর্ দক্ষনে 

১৫/- টোকো কনর পানবে। একজে HHW এক মানস সনবতাচ্চ কটি রনক্তর স্লাইি প্রস্তুর্ করনর্ পারনবে বা র যাবপি িায়াগ্েষ্টষ্টক 
দটষ্ট করনর্ পানরে, দস বযাপানর সংবিষ্ট ববিানির বেয়মাবলী অেুসরণ করুে। 

 
খ.২.১.২. রনক্তর স্লাইনি / র যাবপি িায়াগ্েষ্টষ্টক দটনষ্ট (Rapid Diagnostic Test) র্ানের রনক্তপ্লাসনমাবিয়াম িযাল্বসনপরাম (pf) বা 

প্লাসনমাবিয়াম িাইিযাক্স্ (pv) পাওয়া দিনছ র্ানের জেয বের্েিষ্ট ওষুর্ বববর্ অেুর্ায়ী সম্পূণত বচবকৎসার বযবস্থ্া করার জেয 
একজে HHW প্রবর্ বচবকৎসা সম্পূণত হওয়া দরািী বপছু ৭৫/- টোকো কনর পানবে। 

 
খ.২.২. HHW র্ানেরনক কালাজ্বনর আক্রান্ত সনেনহ দরিার করনবে, র্ানের মনর্য র্র্জে কালাজ্বর বেবির্িানব প্রবর্পন্ন হওয়ার 

পর সরকারী স্বাস্থ্য প্রবর্ষ্ঠানে ির্র্ি হনয় বচবকৎসা সম্পূণত করনবে, র্ানের জেয HHW প্রবর্ দক্ষনে ৩০০/-টোকো কনর পানবে। 
 

এই উৎসোহভোতো সকবলমোে সে সজলোগুদলদত/স্বোস্থ্যদজলোগুদলদত কোলোজ্বদরর প্রদকোপ আদে, অথভোৎ েোর্জিদলং 
(দশ্দলগুদড় মহকুমো পদরেে), উত্তর দেন্োজপুর, েদেে দেন্োজপরু, মোলেো, মুর্শ্িেোবোে, পুরুদলেো, ন্েীেো, বীরভূম, 
রোমপুরহোট, হুগলী, উত্তর চদিশ্ পরগেো, বদসরহোট, েদেে চদিশ্ পরগেো ও ডোেমণ্ড হোরবোদরর সেদে প্রদেোজয। 

 
খ.২.৩. HHW র্ানেরনক অযাবকউট  এন নসনিলাইটিস বসন নরাম (Acute Encephalitis Syndrome) বা জাপােী এন নসনিলাইটিস 

(Japanese Encephalitis) সনেনহ দরিার করনবে, র্ানের মনর্য র্র্জনের দক্ষনে অযাবকউট  এন নসনিলাইটিস বসন নরাম বা 
জাপােী এন নসনিলাইটিস বেবির্িানব প্রবর্পন্ন হনব, র্ানের জেয HHW প্রবর্ দরািী বপছু ৩০০/- টোকো কনর পানবে। 

 
খ.৩. সংদশ্োদিত জোতীে েক্ষ্মো দন্েন্ত্রে কমভসূচী (RNTCP): একজে HHW, শুর্ুমাে র্ার বেনজর এলাকায়, একজে নিুন র্ক্ষ্মা 

দরািী অথবা আকগ তিতকৎতেি র্ক্ষ্মা বরাগীকক িটদসর ওষুর্ খাইনয় বচবকৎসা সম্পূণত হওয়া বা সুস্থ্ হওয়া সুবেবির্ করনর্ 
পারনল ১০০০/- টোকো কনর পানবে। 

 
খ.৪. জোতীে আদেোদডদন্র অভোবজদন্ত সরোগ দন্েন্ত্রে কমভসূচী (NIDDCP): একজে HHW বেয়বমর্ বাবিপবরেশতনের মার্যনম 

আনয়াবিনের অিাবজবের্ দরাি সম্পনকত  সনচর্ের্া িনি রু্লনবে এবং আনয়াবিে রু্ক্ত লবনণর বযবহানরর উপনর্ািীর্া 
এবং আনয়াবিনের অিাবজবের্ দরাি প্রবর্নরানর্ এর িূবমকা বেনয় পরামশতোে করনবে। এছািা ‘লবণ পরীক্ষার বকট’ 
বযবহার কনর প্রবর্ মানস েূযের্ম ৫০টি লবনণর েমুোয় (বাবি বপছু একটি) আনয়াবিনের মাো র্াচাই কনর বের্েিষ্ট বযবস্থ্া 
দেনবে। এই সবকটি কাজ সঠিকিানব সংবিষ্ট ববিানির বেয়মাবলী অেুর্ায়ী করনল একজে HHW মানস ২৫/- টোকো পানবে। 

 এই উৎসাহ ভাতা ককবলমাত্র কে কেলাগুললতত/ স্বাস্থতেলাগুললতত এই কমমসিূীটি িলত , অর্মাৎ কুিলবহার, 
েলপাইগুলি, আললপুরেেুার, োর্েিললং (লিললগুলি মহকুমা পলরষে), েলক্ষণ লেিােপুর, উির লেিােপরু, মালো, 
লবরভুম, রামপরুহাট, হাওিা , উির িলিি পরগণা এবং বলসরহাতটর কক্ষতত্র প্রতোেয। 
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খ.৫. জোতীে কযোন্সোর, ডোেোদবটিস, কোর্ডিওভোসকুলোর সরোগসমূহ ও সরোক প্রদতদরোি ও দন্েন্ত্রে কমভসূচী (NPCDCS): 
 
খ.৫.১. একজে HHW 

 ৩০ বছর বা র্ার দববশ বয়সী প্রনর্যক বযবক্তর র্াবলকা প্রস্তুর্ করনবে, 
 র্াবলকািূক্ত প্রনর্যকটি বযবক্তরকমুইবেটি দবসড  অযানসসনমন্ট দচক-বলস্ট (CBAC) সম্পূণত করনবে, এবং 
 র্াবলকািূক্ত প্রনর্যকটি বযবক্তর অসংক্রামক দরানির জেয স্ক্রীবেং বেবির্ করনবে। 

এই সব কটি কাজ সম্পূণত করনল একজে HHW অসংক্রামক দরানির জেয স্ক্রীবেং হওয়া প্রবর্টি বযবক্ত বপছু ১০/- টোকো কনর 
পানবে। 

 
খ.৫.২ স্ক্রীবেং-এ উচ্চ রক্তচাপ / িায়ানবটিস / কযান্সার সোক্ত হওয়া দরািীনক বচবকৎসার আওর্ায় আো এবং পরবর্ী ছয় মাস 

পর্তন্ত বের্েিষ্ট বচবকৎসা পদ্ধবর্ দমনে চলা বেবির্ করনর্ পারনল জেয একজে HHW প্রবর্ দরািী বপছু ৫০/- টোকো কনর পানবে। 
 
HHW সের এই সংক্রোন্ত দন্র্েিি প োচ দেদন্র প্রদশ্েন্ সশ্ে হদল এই উৎসোহ ভোতো প্রদেোজয হদব। 
 

গ. অন্যোন্য উৎসোহ ভোতোঃ 
 

একজে HHW অেযােয দর্ কানজর জেয উৎসাহ িার্া পানবেঃ 
 
ি.১. একজে HHW বছনর েুইবার (ছয় মানসর বযবর্ানে) র্ার জেয বের্েিষ্ট এলাকার জেসমীক্ষা করনবে। সমীক্ষায় পাওয়া 

পবরবানরর র্থয বর্বে বের্েিষ্ট েবথনর্ বলবপবদ্ধ করনবে। একজে HHW জেসমীক্ষা সম্পূণত করার পনর পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য 
দকনের এ.এে.এম-এর কানছ এই সংক্রান্ত েবথর র্থাথতর্া র্াচাই কবরনয় দেনবে। এর জেয বর্বে প্রবর্ জেসমীক্ষা বাবে 
৩০০/- টোকো কনর পানবে।  

  
 এই রানজযর সমস্ত HHW-রা একটি বের্েিষ্ট সমনয় বের্েিষ্ট বববর্ অেুর্ায়ী বেনজনের এলাকায় জেসমীক্ষা করনবে। এই 

সংক্রান্ত ববস্তাবরর্ বেনেত শবলী র্থাসমনয় জাবেনয় দেওয়া হনব। 
 
ি.২. একজে HHW-দক র্ার এলাকার জেনিাষ্ঠীর সনে মানস েূযের্ম ২টি আনলাচো সিা আনয়াজে করনর্ হনব। বর্বে 

এ.এে.এম ও অেেওয়ািী কমীর সনে কথা বনলই এই আনলাচো সিার স্থ্াে ও আনলাচোর ববষয়বস্তু ঠিক করনবে। 
পুরস্বাস্থ্য ও পুষ্টষ্ট বেবস, আউটরীচ দসশে ও ি.৩.-এ উবিবখর্ আনলাচো সিার বেেগুবল বাে বেনয়ই এই আনলাচো 
সিাগুবলর বেে ঠিক করনর্ হনব। ি.৩.-এ উবিবখর্ আনলাচো সিার ববষয়বস্তুগুবল বাে বেনয়ই ববষয়বস্তু ঠিক করনর্ হনব। 
বকনশার ও বকনশারীনের সনে বয়ঃসবিকালীে স্বাস্থ্য বেনয় আনলাচোও এই আনলাচোসিাগুবলর অন্তিতর্ থাকনব। 
বেয়মােুর্ায়ী মানস েূযের্ম ২টি আনলাচো সিা আনয়াজে করনল এবং সকল অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর সহ সিার বববরণ 
সঠিকিানব বলবপবদ্ধ কনর পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের এ.এে.এম-এর কানছ র্থাথতর্া র্াচাই কবরনয় বেনল র্নবই বর্বে মানস 
১৫০/- টোকো কনর পানবে। 

 
ি.৩. ‘MAA’ কমতসূচীর বেনেত বশকা অেুর্ায়ী একজে HHW-দক র্ার এলাকার িিত বর্ী মবহলা ও েুই বছর বয়স অববর্ বশশুনের 

মানয়নের র্াবলকা তর্বর কনর র্ানেরনক বেনয় মানস েূযের্ম ৩টি আনলাচো সিা এবং প্রবর্ তেমাবসনক েূযের্ম ৯-১০টি 
আনলাচো সিা আনয়াজে করনর্ হনব। একটি তেমাবসনকর মনর্য HHW-দক র্ার এলাকার সমস্ত িিত বর্ী ও প্রসূবর্ 
মবহলানের এই আনলাচো সিাগুবলর অন্তিুত ক্ত করনর্ হনব। বর্বে এ.এে.এম ও অেেওয়ািী কমীর সনে কথা বনলই এই 
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আনলাচো সিার স্থ্াে ও আনলাচোর ববষয়বস্তু ঠিক করনবে। পুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টষ্ট বেবস, আউটরীচ দসশে ও ি.২.-এ উবিবখর্ 
আনলাচো সিার বেেগুবল বাে বেনয়ই এই আনলাচো সিাগুবলর বেে ঠিক করনর্ হনব। বেয়মােুর্ায়ী একটি তেমাবসনক 
েূযের্ম আনলাচো সিাগুবল আনয়াজে করনল এবং সকল অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর সহ সিার বববরণ সঠিকিানব বলবপবদ্ধ 
কনর পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের এ.এে.এম-এর কানছ র্থাথতর্া র্াচাই কবরনয় বেনল র্নবই বর্বে একটি তেমাবসনক ১০০/- 
টোকো কনর পানবে। 

 
ি.৪. পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের এ.এে.এম র্ার আওর্ািূক্ত সমস্ত HHW-দের বেনয় মানসর রৃ্র্ীয় শবেবার পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য 

দকনে বমটিং এ বসনবে। এই বমটিং এ প্রনর্যক HHW পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের এ.এে.এম-এর সনে র্ার মাবসক কানজর 
(পূবতবর্ী মানসর ১ র্াবরখ দথনক ওই মানসর দশষ বেে পর্তন্ত) র্থয বববেময় করনবে। বর্বে জেসার্ারণনক প্রনয়াজেমনর্া 
দেওয়ার জেয দর্ সকল ওষুর্পে সনে রানখে, র্ার বেয়বমর্ বহসাব রাখার জেয একটি র্থযপঞ্জী বযবহার করনবে এবং 
মাবসক বরনপানটতর সনে জমা দেনবে। পুর প্রাথবমক স্বাস্থ্য দকনের োবয়েপ্রাপ্ত এ.এে.এম HHW-দের ওষুর্পে সংক্রান্ত 
র্থযপঞ্জীর র্থাথতর্া র্াচাই করনবে ও HHW দের কাজ খবর্নয় দেনখ র্ানের মাবসক উৎসাহ িার্ার পবরমাণ বেণতয় করনবে। 
এই বমটিং এ উপবস্থ্বর্র জেয একজে HHW মানস ১৫০/- টোকো পানবে।  

 
ি.৫. একজে HHW র্ার আওর্ািুক্ত সবকটি MAS-এর মাবসক আনলাচো সিার আনয়াজে করনবে এবং র্ানের বমটিং 

পবরচালো করনবে। এর জেয একজে HHW মানস ১৫০/- টাকা কনর পানবে। 
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