
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Health & Family Welfare Department

National Health Mission
Swasthya Sathi, Swasthya Bhavan Premises

GN-29, 4th Floor, Sector-V,
Salt Lake, Bidhannagar, Kolkata - 700 091

(033) 2333 0432 (Phone); (033) 2357 7930 (Fax)
Email: spmu.nuhm@gmail.com

NATIONAL URBAN
HEALTH MISSION

Memo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept.of H&FW/ (~O Date: 03/05/2021

ORDER
Administrative Approval and financial sanction (AA&FS)is hereby accorded for an amount of '{ 29,27,880.00

(Rupees Twenty Nine Lakh Twenty Seven Thousand Eight Hundred Eighty) only in favour of different

District Health & Family Welfare Samities (DH&FWSs) and Kolkata City NUHM Society, Kolkata MC for

printing form and format of the trained HHWs out of NUHMflexi-pool.

2) Accordingly, '{ 29,27,880.00 (Rupees Twenty Nine Lakh Twenty Seven Thousand Eight Hundred

Eighty) only is to be released in favour of the different District Health & Family Welfare Samitis (DH&FWSs)

and Kolkata City NUHMSociety, Kolkata MCout ofNUHM flexi-pool from activity head: IEC/ BCCNUHM(Tally

Code P.04.06) for the above purpose as per breakup of allocation given hereunder.

No. of No. of
HHWs Cost for HHWs Cost for

DH&FWS/ No. trained on printing of DH&FWS/ No. trained on printing of
SI. Kolkata of 1st round forms SI. Kolkata City of 1st round forms
No. City NUHM ULB (6th &7th (@ Rs. 0.85 No. NUHM ULB (6th & 7th (@ Rs. 0.85

Society module) & per page) Society module) & per page)
Eligible for (Rs.) Eligible for (Rs.)
incentives incentives

1 Alipurduar 1 31 17190.00 16 Kolkata 1 84 46560.00
2 Bankura 1 24 13310.00 17 MaIda 2 52 28830.00

- Basirhat Murshidaba
3 3 67 37150.00 8 128 70980.00

HD 18 d
4 Birbhum 4 62 34380.00 19 Nadia 11 268 148570.00

5 Bishnupur 2 32 17750.00 Nandigram 1 25 13860.00
HD 20 HD
Cooch 6 76 42160.00 North 24 23 1383 766560.006 Behar 21 Parganas
Dakshin 3 40 22180.00 22 Paschim 2 573 317570.00

7 Dinajpur Bardhaman
Darjeeling 3 38 21070.00 23 Paschim 7 180 99790.00

8 GTA Medinipur
Darjeeling 1 199 110290.00 24 Purba 6 165 91470.00

9 SMP Bardhaman
Diamond PurbaHarbour 1 16 8870.00 25 Medinipur 4 96 53230.00

10 HD
11 Hooghly 13 863 478320.00 26 Purulia 3 51 28280.00

Howrah 2 224 124150.00 27 Rampurhat 2 35 19400.00
12 HD

South 24
jalpaiguri 3 60 33260.00 28 Parganas 6 398 220600.00

13
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Jhargram 1

No. of No. of
HHWs Cost for HHWs Cost for

trained on printing of DH&FWS / No. trained on printing of
1st round forms SI. Kolkata City of

1st round forms
(6th & 7th (@ Rs. 0.85 No. NUHM ULB (6th &7th (@ Rs. 0.85
module) & per page) Society module) & per page)
Eligible for (Rs.) Eligible for (Rs.)
incentives incentives

18 9980.00 Uttar 4 94 52120.00

0 '0.00
TOTAL

14

DH&FWS/
Kolkata

City NUHM
Society

No.
of
ULB

SI.
No.

15 Kali 1

3) The ULBwise detailed breakup of allocation is enclosed inAnnexure-/

4) Sr. Accounts Officer, NHMwill act as Drawing &Disbursing Officer for the above purpose.

5) The expenditure will be incurred as per available fund lying under the activity head ofIEC/BCC (P.04.06).

7) The sample specimen of the different types of forms for reporting by the trained HHWs is enclosed in

Annexure-II.

8) All concerned are being informed.

Memo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept.of H&FW//250/101)
Copy forwarded for information and necessary action to the:
1. Director of Health Services, H&FWDept., Govt. ofWest Bengal

2. Director, SUDA,West Bengal

3. Director Finance, State FMG,NHM,H&FWDept., Govt. ofWest Bengal

(Dr. Saumitra Mohan, lAS)
Mission Director, NHM&

Secretary, H &FWDepartment,
Govt. of West Bengal

Date: 03/05/2021

4. Addl. Director, SUDA & [t,Secretary, UD&MA Dept. Govt. of West Bengal

5. Programme Officer-II, NHM&Dy. Secretary, H&FWDept., Govt. ofWest Bengal

6. State Nodal Officer, NUHM,H&FWDept., Govt. ofWest Bengal

7. Sr. Accounts Officer, NHM,H&FWDept., Govt. ofWest Bengal with the request to release '{29,27,880.00

(Rupees Twenty Nine Lakh Twenty Seven Thousand Eight Hundred Eighty) only in favour of the

respective DH&FWSsand Kokata City NUHMSociety, Kolkata MC

8. Chief Municipal Health Officer, Kolkata Municipal Corporation

9. Chief Medical Officer of Health, (AllDistricts)

10. District Nodal Officer, NUHM/ Dy.CMOH-III, (AllDistricts)

11. IT Cell, Swasthya Bhawan for web posting

(Dr. Saumitra Mohan, lAS)
Mission Director, NHM&

Secretary, H & FW Department,
Govt. of West Bengal
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ANNEXURE-I
[Memo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept. ofH&FW/ t2.6V Date: 03/05/2021]

No. ofHHWs Total No. of Pages Total No. of Total No. of Pages

trained on 1st of Form I - Total No. of Pages of Form of Form 4- Total No. of Pages Total No. of Pages of Total No. of Pages of
round Triplicate Form for Pages of Form 2 . 3 - Triplicate Quadruplicate Form of Form 5- Form 6 - Home Visit Form 7 - Quadruplicate Total No. of Pages Cost for printing of

SI District ULBs NUHM/Non (6th & 7th Revised Triplicate Form Form for for HHW Quadruplicate Form Form for HBPNC Form for HHW required per HHW forms ( @ Rs. 0.85
No. NUHM ULB module) & Comprehensive for Drug Stock Referrals by Accompanying PW for HHW Providing (Size - Legal) in the Accompanying for per annum for form per page)

Eligible for Incentive Package Maintenance HHW(per for Institutional Abortion Care (per form of a Bound PPIUCD I PAIUCD I to form 7 (Rs.l

incentives (per annum) (per annum) annum) Delivery annum) Register (per annum) (per annum)
(per annum)

I Alipurduar Alipurduar NUHM 31 5580 2232 372 4464 496 5580 1488 20212 17190.00

2 Bankura Bankura NUHM 24 4320 1728 288 3456 384 4320 1152 15648 13310.00

3 Basirhat HO Basirhat NUHM 35 6300 2520 420 5040 560 6300 1680 22820 19400.00

4 Basirhat HD Baduria NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

5 Basirhat HD Taki Non NUHM 15 2700 1080 180 2160 240 2700 720 9780 8320.00

6 Birbhum Suri NUHM 13 2340 936 156 1872 208 2340 624 8476 7210.00

7 Birbhum Bolpur NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

8 Birbhum Dubrajpur Non NUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

9 Birbhum Sainthia Non NUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

10 Bishnupur HD Bishnupur NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

II Bishnupur HD Sonamukhi Non NUHM 15 2700 1080 180 2160 240 2700 720 9780 8320.00

12 Cooch Behar Cooch Behar NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

13 Cooch Behar Oinhata Non NUHM 15 2700 1080 180 2160 240 2700 720 9780 8320.00

14 Cooch Behar Haldibari Non NUHM 11 1980 792 132 1584 176 1980 528 7172 6100.00

15 Coach Behar Mathabhanga Non NUHM 12 2160 864 144 1728 192 2160 576 7824 6660.00

16 Cooch Behar Mekhliganj Non NUHM 9 1620 648 108 1296 144 1620 432 5868 4990.00

17 Cooch Behar Tufanganj NonNUHM 12 2160 864 144 1728 192 2160 576 7824 6660.00

18 Oakshin Dinajpur Balurghat NUHM 22 3960 1584 264 3168 352 3960 1056 14344 12200.00

19 Dakshin Dinajpur Gangarampur NUHM 18 3240 1296 216 2592 288 3240 864 11736 9980.00

20 Oakshin Dinajpur Buniadpur Non NUHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

21 Darjeeling GTA Darjeeling NUHM 29 5220 2088 348 4176 464 5220 1392 18908 16080.00

22 Darjeeling OTA Kurseong Non NUHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

23 Oarjeeling GTA Mirik NonNUHM 9 1620 648 108 1296 144 1620 432 5868 4990.00

24 Darjeeling SMP Siliguri MC NUHM 199 35820 14328 2388 28656 3184 35820 9552 129748 110290.00

25 Diamond Harbour Diamond NUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00HD Harbour

26 Hooghly Arambagh NUHM 18 3240 1296 216 2592 288 3240 864 11736 9980.00



ANNEXURE-I
[Memo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept. of H&FW/ 12..So Date: 03/05/20211

No.ofHHWs Total No. of Pages Total No. of Total No. of Pages
Total No. of of Form4- Total No. of Pages Total No. of Pages of Total No. of Pagesof

trained on 1st of Form I - Pagesof Form2 . Pages of Form Quadruplicate Form of Form5- Form 6 - HomeVisit Form7 - Quadruplicate Total No. of Pages Cost for printing of

SI. NUHM/Non round Triplicate Form for Triplicate Form 3 - Triplicate forHHW Quadruplicate Form Form for HEPNC Form for HHW required per HHW forms ( @ Rs. 0.85
District ULBs (6th& 7th Revised Form for

No. NUHMULB for Drug Stock AccompanyingPW for HHWProviding (Size - Legal) in the Accornpanying for per annum for form per page)
module)& Comprehensive Maintenance Referrals by for Institutional Abortion Care (per form of a Bound PPIUCDI PAIUCD I to form 7 (Rs.)
Eligible for Incentive Package (per annum) HHW(per Delivery annum) Register (per annum) (per annum)
incentives (per annum) annum) (per annum)

27 Hooghly Baidyabati NUHM 50 9000 3600 600 7200 800 9000 2400 32600 27710.00

28 Hooghly Banshberia NUHM 75 13500 5400 900 10800 1200 13500 3600 48900 41570.00

29 Hooghly Bhadreswar NUHM 109 19620 7848 1308 15696 1744 19620 5232 71068 60410.00

30 Hooghly Champdany NUHM 83 14940 5976 996 11952 1328 14940 3984 54116 46000.00

31 Hooghly Chandannagar NUHM 84 15120 6048 1008 12096 1344 15120 4032 54768 46560.00
MC

32 Hooghly Dankuni NUHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

33 Hooghly Hooghly NUHM 96 17280 6912 1152 13824 1536 17280 4608 62592 53210.00
Chinsurah

34 Hooghly Konnagar NUHM 49 8820 3528 588 7056 784 8820 2352 31948 27160.00

35 Hooghly Rishra NUHM 59 10620 4248 708 8496 944 10620 2832 38468 32700.00

36 Hooghly Sreerainpur NUHM 130 23400 9360 1560 18720 2080 23400 6240 84760 72050.00

37 Hooghly Uttarpara NUHM 96 17280 6912 1152 13824 1536 17280 4608 62592 53210.00
Kotrung

38 Hooghly Tarakeshwar Non NUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

39 Howrah Uluberia NUHM 89 16020 6408 1068 12816 1424 16020 4272 58028 49330.00

40 Howrah HowrahMC NUHM 135 24300 9720 1620 19440 2160 24300 6480 88020 74820.00

41 Jalpaiguri Jalpaiguri NUHM 28 5040 2016 336 4032 448 5040 1344 18256 15520.00

42 Jalpaiguri Dhupguri NonNUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

43 Jalpaiguri Mal NonNUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

44 Jhargram Jhargram NUHM 18 3240 1296 216 2592 288 3240 864 11736 9980.00

45 Kalimpong Kalimpong NUHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

46 Kolkata Kolkata MC NUHM 84 15120 6048 1008 12096 1344 15120 4032 54768 46560.00

47 Maida English Bazar NUHM 32 5760 2304 384 4608 512 5760 1536 20864 17740.00

48 Maida Old Maida NUHM 20 3600 1440 240 2880 320 3600 960 13040 11090.00

49 Murshidabad Berhampur NUHM 39 7020 2808 468 5616 624 7020 1872 25428 21620.00

50 Murshidabad Dhuliyan NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

51 Murshidabad Domkal NUHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

52 Murshidabad Jangipur NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00



ANNEXURE-I
[Memo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept. of H&FW/ I 2S0 pate: 03/05/2021]

No. ofHHWs Total No. of Pages Total No. of Total No. of Pages

trained on 1st of Form I - Total No. of Pages of Form
of Form 4- Total No. of Pages Total No. pfPages of Total No. of Pages of

round Triplicate Form for Pages of Form 2 . 3 - Triplicate Quadruplicate Form of Form 5- Form 6 - Horne Visit Form 7 - Quadruplicate Total No. of Pages Cost for printing of
51. District ULBs NUHM/Non (6th & 7th Revised Triplicate Form Form for forHHW Quadruplicate Form Form for HBPNC Form forHHW required per HHW forms ( @ Rs. 0.85
No. NUHM UtB module) & Comprehensive for Drug Stock Referrals by Accompanying PW for HHW Providing (Size - Legal) in the Accompanying for per annum for form per page)

Eligible for 1ncentive Package Maintenance HHW (per for Institutional Abortion Care (per form of a Bound PPIUCD I PAIUCD I to form 7 (Rs)

incentives (per annum) (per annum) annum) Delivery annum) Register (per annum) (per annum)
(per annum)

53 Murshidabad liagunj NUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00Azimgunj

54 Murshidabad Kandi NUHM 13 2340 936 156 1872 208 2340 624 8476 7210.00

55 Murshidabad Beldanga NonNUHM 12 2160 864 144 1728 192 2160 576 7824 6660.00

56 Murshidabad Murshidabad NonNUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

57 Nadia Chakdaha NUHM 20 3600 1440 240 2880 320 3600 960 13040 11090.00

58 Nadia Gayeshpur NUHM 56 10080 4032 672 8064 896 10080 2688 36512 31040.00

59 Nadia Haringhata NUHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

60 Nadia Kalyani NUHM 27 4860 1944 324 3888 432 4860 1296 17604 14970.00

61 Nadia Krishnanagar NUHM 26 4680 1872 312 3744 416 4680 1248 16952 14410.00

62 Nadia Nabadwip NUHM 38 6840 2736 456 5472 608 6840 1824 24776 21060.00

63 Nadia Santi pur NUHM 43 7740 3096 516 6192 688 7740 2064 28036 23840.00

64 Nadia Ranaghat NUHM 19 3420 1368 228 2736 304 3420 912 12388 10530.00

65 Nadia Birnagar Non NUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

66 Nadia Coopers Camp NonNUHM 12 2160 864 144 1728 192 2160 576 7824 6660.00

67 Nadia Taherpur Non NUHM 13 2340 936 156 1872 208 2340 624 8476 7210.00

68 Nandigram HD Contai NUHM 25 4500 1800 300 3600 400 4500 1200 16300 13860.00

69 North 24 Parganas
Ashoknagar NUHM 37 6660 2664 444 5328 592 6660 1776 24124 20510.00
Kalyangarh

70 North 24 Parganas Baranagar NUHM 27 4860 1944 324 3888 432 4860 1296 17604 14970.00

71 North 24 Parganas Barasat NUHM 135 24300 9720 1620 19440 2160 24300 6480 88020 74820.00

72 North 24 Parganas Barrackpore NUHM 19 3420 1368 228 2736 304 3420 912 12388 10530.00

73 North 24 Parganas Bhatpara NUHM 155 27900 11160 1860 22320 2480 27900 7440 101060 85910.00

74 North 24 Parganas
Bidhannagar NUHM 56 10080 4032 672 8064 896 10080 2688 36512 31040.00
MC

75 North 24 Parganas Bongaon NUHM 32 5760 2304 384 4608 512 5760 1536 20864 17740.00



ANNEXURE-I
fMemo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept. ofH&FW/ 2.50 Date: 03/05/2021]

No. ofHHWs Total No. of Pages Total No. of Total No. of Pages
Total No. of of Form 4- Total No. of Pages Total No. of Pages of Total No. of Pages of

trained on 1st of Form I - Pages of Form 2 . Pages of Form Quadruplicate Form ofForm5- Form 6 - Home Visit Form 7 - Quadruplicate Total No. of Pages Cost for printing of

SI. NUHM INon round Triplicate Form for Triplicate Form
3 - Triplicate for HHW Quadruplicate Form Form for HBPNC Form for HHW required per HHW forms ( @ Rs. 0.85

District ULBs (6th & 7th Revised Form for
No. NUHM ULB for Drug Stock Accompanying PW for HHW Providing (Size - Legal) In the Accompanying for per annum for form per page)

module) & Comprehensive Maintenance Referrals by for Institutional Abortion Care (per form of a Bound PPIUCD / PAIUCD I to form 7 (Rs.)
Eligible for Incentive Package (per annum) HHW(per Delivery annum) Register (per annum) (per annum)
incentives (per annum) annum) (per annum)

76 North 24 Parganas Dumdum NUHM 39 7020 2808 468 5616 624 7020 1872 25428 21620.00

77 North 24 Parganas Garulia NUHM 15 2700 1080 180 2160 240 2700 720 9780 8320.00

78 North 24 Parganas Habra NUHM 38 6840 2736 456 5472 608 6840 1824 24776 21060.00

79 North 24 Parganas Halisahar NUHM 52 9360 3744 624 7488 832 9360 2496 33904 28820.00

80 North 24 Parganas Kamarhati NUHM 85 15300 6120 1020 12240 1360 15300 4080 55420 47110.00

81 North 24 Parganas Kanchrapara NUHM 59 10620 4248 708 8496 944 10620 2832 38468 32700.00

82 North 24 Parganas Khardah NUHM 82 14760 5904 984 11808 1312 14760 3936 53464 45450.00

83 North 24 Parganas Madhyamgram NUHM 69 12420 4968 828 9936 1104 12420 3312 44988 38240.00

84 North 24 Parganas Naihati NUHM 85 15300 6120 1020 12240 1360 15300 4080 55420 47110.00

85 North 24 Parganas New NUHM 60 10800 4320 720 8640 960 10800 2880 39120 33260.00
Barrackpore

86 North 24 Parganas North NUHM 44 7920 3168 528 6336 704 7920 2112 28688 24390.00
Barrackpore

87 North 24 Parganas North Dum Dum NUHM 113 20340 8136 1356 16272 1808 20340 5424 73676 62630.00

88 North 24 Parganas Panihati NUHM 26 4680 1872 312 3744 416 4680 1248 16952 14410.00

89 North 24 Parganas South Dum Dum NUHM 90 16200 6480 1080 12960 1440 16200 4320 58680 49880.00

90 North 24 Parganas Titagarh NUHM 48 8640 3456 576 6912 768 8640 2304 31296 2661000

91 North 24 Parganas Gobardanga Non NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

92 Paschim Durgapur MC NUHM 199 35820 14328 2388 28656 3184 35820Bardhaman 9552 129748 110290.00

93 Paschim Asasnol MC NUHM 374 67320 26928 4488 53856 5984 67320Bardhaman 17952 243848 207280.00

94 Paschim Medinipur Kharagpur NUHM 88 15840 6336 1056 12672 1408 15840 4224 57376 48770.00

95 Paschim Medinipur Ghatal NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00



ANNEXURE-I
rMemo No: HFW-270~8143/2020-NHM SEC-Dept. ofH&FWlt '250 llflte: 03/05/20211

No.ofHHWs Total No. of Pages Total No. of Total No. of Pages
Total No. of of Form 4- Total No. of Pages Total No. of Pages of Total No. of Pages oftrained on 1st of Form 1-

Pages of Form 2 . Pages of Form Quadruplicate Form of Form 5- Form 6 - Home Visit Form 7 - Quadruplicate Total No. of Pages Cost for printing of
SL NUHM/Non round Triplicate Form for

Triplicate Form 3 - Triplicate
forHI-IW Quadruplicate Form Form for HEPNC Form forHHW required per HHW forms ( @ Rs. 0.85District ULBs (6th & 7th Revised Form forNo. NUHMULB for Drug Stock Accompanying PW for HHW Providing (Size - Legal) in the Accompanying for per annum for form per page)module) & Comprehensive Maintenance Referrals by for Institutional Abortion Care (per form of a Bound PPIUCD I PAIUCD I to form 7 (Rs.)Eligible for Incentive Package (per annum) HHW(per
Delivery annum) Register (per annum) (per annum)incentives (per annum) annum) (per annum)

96 Paschim Medinipur Midnapore NUHM 33 5940 2376 396 4752 528 5940 1584 21516 18290.00

97 Paschim Medinipur Chandrakona Non NUHM 12 2160 864 144 1728 192 2160 576 7824 6660.00

98 Paschim Medinipur Kharar NonNUHM 9 1620 648 108 1296 144 1620 432 5868 4990.00

99 Paschim Medinipur Khirpai Non NUHM 10 1800 720 120 1440 160 1800 480 6520 5550.00

100 Paschirn Medinipur Ramjibanpur Non NUHM II 1980 792 132 1584 176 1980 528 7172 6100.00

101 Purba Bardharnan Burdwan NUHM 81 14580 5832 972 11664 1296 14580 3888 52812 44900.00

102 Purba Bardhaman Kalna NUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

103 Purba Bardhaman Katwa NUHM 24 4320 1728 288 3456 384 4320 1152 15648 13310.00

104 Purba Bardhaman Dainhat Non NUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

105 Purba Bardhaman Gushkara Non NUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

106 Purba Bardhaman Memari NonNUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

107 Purba Medinipur Haldia NUHM 43 7740 3096 516 6192 688 7740 2064 28036 23840.00

108 Purba Medinipur Panshkura NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

109 Purba Medinipur Tamralipta NUHM 20 3600 1440 240 2880 320 3600 960 13040 11090.00

110 Purba Medinipur Egra NonNUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00

III Purulia Purulia NUHM 25 4500 1800 300 3600 400 4500 1200 16300 13860.00

112 Purulia Jhalda Non NUHM 12 2160 864 144 1728 192 2160 576 7824 6660.00

113 Purulia Raghunathpur Non NUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

114 Rampurhat HD Rampurhat NUHM 19 3420 1368 228 2736 304 3420 912 12388 10530.00

115 Rampurhat HD Nalhati Non NUHM 16 2880 1152 192 2304 256 2880 768 10432 8870.00



ANNEXURE-I
[Memo No: HFW-27038/43/2020-NHM SEC-Dept. ofH&FW/ 2. SO Date: 03/05/20211

NO.ofHHWs Total No. of Pages Total No. of
Total No. of Pages

Total No. of of Form 4- Total No. of Pages Total No. of Pages of Total No. of Pages of
trai ned on Ist ofFonn I - Pages of Form 2 .

Pages of Form Quadruplicate Form of Form 5- Form 6 - Home Visit Form 7 - Quadruplicate Total No. of Pages Cost for printing of

SI NUHM / Non round Triplicate Form for Triplicate Form 3 - Triplicate forHHW Quadruplicate Form Form for HBPNC Form for HHW required per HHW forms ( @ Rs. 0.85
District ULBs (6th & 7th Revised Form forNo NUHM ULB for Drug Stock Accompanying PW for HHW Providing (Size - Legal) in the Accompanying for per annum for fonn per page)

module) & Comprehensive Maintenance Referrals by for Institutional Abortion Care (per form of a Bound PPIUCD / PAIUCD I to form 7 (Rs)
Eligible for Incentive Package HHW (per
incentives (per annum)

(per annum) annum)
Delivery annum) Register (per annum) (per annum)

(per annum)

116 South 24 Parganas Baruipur NUHM 22 3960 1584 264 3168 352 3960 1056 14344 12200.00

117 South 24 Parganas Budge Budge NUHM 68 12240 4896 816 9792 1088 12240 3264 44336 37690.00

118 South 24 Parganas Rajpur Sonarpur NVHM 132 23760 9504 1584 19008 2112 23760 6336 86064 73160.00

119 South 24 Parganas Maheshtala NUHM 142 25560 10224 1704 20448 2272 25560 6816 92584 78700.00

120 South 24 Parganas Jaynagar
Non NUHM 13 2340 936 156 1872 208 2340 624 8476 7210.00

Mazilpur

121 South 24 Parganas Pujali NonNUHM 21 3780 1512 252 3024 336 3780 1008 13692 1164000

122 Uttar Dinajpur Islampur NUHM 17 3060 1224 204 2448 272 3060 816 11084 9430.00

123 Uttar Dinajpur Kaliyaganj NUHM 15 2700 1080 180 2160 240 2700 720 9780 8320.00

124 Uttar Dinajpur Raiganj NUHM 48 8640 3456 576 6912 768 8640 2304 31296 26610.00

125 Uttar Dinajpur Dalkhola Non NUHM 14 2520 1008 168 2016 224 2520 672 9128 7760.00

TOTAL 5282 950760 380304 63384 760608 84512 950760 253536 3443864 2927880.00

(0" S'"~'"' lAS),
Mission Director, NHM &

Secretary, H &FW Department,
Govt. of West Bengal



ফম ১

িমক 

সংখ া
য সকল কােজর জন  উৎসাহ ভাতা পােবন

উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সময়কােল 

যত কাজ 

হেয়েছ

াপ  ভাতার 

পিরমাণ

(টাকা)

১
বুধবার বােদ অন ান  পৗর া  ও পু  িদবেস এলাকার উপেভা ােদর সমেবত কেরেছন এবং 

িনেজ সখােন উপি ত থেকেছন (হঁ া/না) (যথােযাগ  মাণ সহ)
মােস ২০০/- টাকা

২
কত িল বুধবাের U-PHC ত উপি ত থেক পৗর হলথ রিজ ার সা িতকীকরণ কেরেছন 

এবং জ  ও মৃতু র সবজনীন িনবি করেণ সাহায  কেরেছন (যথােযাগ  মাণ সহ)
িত বুধবার িপছু ৬০/- টাকা

৩
কত িল বুধবাের U-PHC ত উপি ত থেক িডউ িল  (Due List) বা য িশ েদর ট কাকরণ 

বাকী আেছ তােদর তািলকা তরী কেরেছন বা সা িতকীকরণ কেরেছন (যথােযাগ  মাণ সহ)
িত বুধবার িপছু ৬০/- টাকা

৪
কত িল বুধবাের U-PHC ত উপি ত থেক গভবতী মিহলােদর তািলকা তরী কেরেছন বা 

িত বুধবার িপছু ৬০/- টাকা

"িবভাগ ক" - মা ও িশ  া  িবষয়ক কাজ

িশ ন া  HHW-র মািসক কাজ ও উৎসাহ ভাতা সং া  িরেপাট 

 (িতন  কিপ থাকেব)

িশ ন া  HHW-র নাম :                                               

U-PHC:                                                       

Municipal Corporation / Municipality:                                                                                        

জলা/ া েজলাঃ                                                                                                 

য Urban Area ত কাজ করেছনঃ

৪
সা িতকীকরণ কেরেছন (যথােযাগ  মাণ সহ)

িত বুধবার িপছু ৬০/- টাকা

৫
কত িল বুধবাের U-PHC ত উপি ত থেক স ম দ িতেদর তািলকা তরী কেরেছন বা 

সা িতকীকরণ কেরেছন (যথােযাগ  মাণ সহ)
িত বুধবার িপছু ৬০/- টাকা

৬
স ূণ গভকালীন পিরেষবা পাওয়া এবং ািত ািনক সব হওয়া জননী সুর া যাজনার 

আওতাভূ  গভবতী মিহলার ১২ স ােহর মেধ  নাম নিথভূ করণ সুিনি ত কেরিছেলন
িত গভবতী মিহলা িপছু ১০০/- টাকা

৭
১২ স ােহর মেধ  নাম নিথভূ  করা জননী সুর া যাজনার আওতাভূ  গভবতী মিহলার 

স ূণ গভকালীন পিরেষবা পাওয়া সুিনি ত কেরেছন
িত গভবতী মিহলা িপছু ১০০/- টাকা

৮

জননী সুর া যাজনার আওতাভূ  গভবতী মিহলােক সে  িনেয় িগেয় সরকারী া েকে  বা 

সরকার অনুেমািদত ‘আয়ু তী’ কে র অ গত া েকে  বা সরকার অনুেমািদত জনেগা  

িভি ক সব কে  (CDC) ভ ত হেয় সব করেত সাহায  কেরেছন এবং ফম ৪ স কভােব ভ ত 

কের অন ান  ামাণ  নিথ সহ (যিদ েযাজ  হয়) সময়মেতা মািসক িরেপােটর সে  এ.এন.এম ক 

জমা িদেয়েছন

িত ািত ািনক সব িপছু ২০০/- 

টাকা

৯

বািড়েত সেবর পর ১৪ িদন পয  জীিবত নবজাতক ও সূিত মােক জে র পর িন দ  

িদন িলেত [১ম, ৩য়, ৭তম, এবং ১৪তম িদেন] দখেত িগেয়েছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের 

সময়মেতা মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত ে  ১৭৫/- টাকা

১০

ািত ািনক সেবর ( ািত ািনক সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.- ত ানা িরত নবজাতক ব তীত) 

পর ১৪ িদন পয  জীিবত নবজাতক ও সূিত মােক জে র পর িন দ  িদন িলেত [৩য়, ৭তম, 

এবং ১৪তম িদেন] দখেত িগেয়েছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের সময়মেতা মািসক িরেপাট 

জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত ে  ১৭৫/- টাকা

এন.এইচ.এম



ফম ১

িমক 

সংখ া
য সকল কােজর জন  উৎসাহ ভাতা পােবন

উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সময়কােল 

যত কাজ 

হেয়েছ

াপ  ভাতার 

পিরমাণ

(টাকা)

১১

ািত ািনক সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.- ত ানা িরত নবজাতেকর ে  হাসপাতাল থেক 

ছেড় দওয়ার িদন থেক ১৪ িদন পয  জীিবত নবজাতক ও সূিত মােক িন দ  িদন িলেত [২৪ 

ঘ ার মেধ , ৩য়, ৭তম, এবং ১৪তম িদেন] দখেত িগেয়েছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের 

সময়মেতা মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত ে  ১৭৫/- টাকা

১২

সেবর পর ( ািত ািনক সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.- ত ানা িরত নবজাতক ব তীত) ৪২ িদন 

পয  জীিবত নবজাতক ও সূিত মােক জে র পর িন দ  িদন িলেত [২১তম, ২৮তম এবং 

৪২তম িদেন] দখেত িগেয়েছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের সময়মেতা মািসক িরেপাট জমা 

দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত ে  ৭৫/- টাকা

১৩

ািত ািনক সেবর পর এস.এন.িস.ইউ.- ত ানা িরত নবজাতেকর ে  হাসপাতাল থেক 

ছেড় দওয়ার িদন থেক ৪২ িদন পয  জীিবত নবজাতক ও সূিত মােক িন দ  িদন িলেত 

[২১তম, ২৮তম এবং ৪২তম িদেন] দখেত িগেয়েছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের সময়মেতা 

মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত ে  ৭৫/- টাকা

১৪

এস.এন.িস.ইউ. থেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক থম মািসেক েয়াজন অনুযায়ী (অ তঃপে  

তৃতীয় মােসর শেষ এক বার) বাড়ীেত দখেত গেছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের সময়মেতা 

মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত িশ  িপছু ৫০/- টাকা

"িবভাগ ক" - মা ও িশ  া  িবষয়ক কাজ

১৫

এস.এন.িস.ইউ. থেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক ি তীয় মািসেক েয়াজন অনুযায়ী 

(অ তঃপে  ষ  মােসর শেষ এক বার) বাড়ীেত দখেত গেছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের 

সময়মেতা মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত িশ  িপছু ৫০/- টাকা

১৬

এস.এন.িস.ইউ. থেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক তৃতীয় মািসেক েয়াজন অনুযায়ী 

(অ তঃপে  নবম মােসর শেষ এক বার) বাড়ীেত দখেত গেছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত 

কের সময়মেতা মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় 

িনেয়েছন

িত িশ  িপছু ৫০/- টাকা

১৭

এস.এন.িস.ইউ. থেক ছাড়া পাওয়া নবজাতকেক চতুথ মািসেক েয়াজন অনুযায়ী (অ তঃপে  

াদশ মােসর শেষ এক বার) বাড়ীেত দখেত গেছন এবং ফম ৬ স কভােব ভ ত কের সময়মেতা 

মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন এ.এন.এম ক িদেয় যথাথতা যাচাই কিরেয় িনেয়েছন

িত িশ  িপছু ৫০/- টাকা

১৮
িশ র জে র এক বছেরর মেধ  িন দ  সম  ট কা (ট কাকরেণর সরকারী িনেদিশকা অনুযায়ী) 

ক ক সমেয় নওয়া সুিনি ত কেরেছন
িত িশ  িপছু ১০০/- টাকা

১৯

জে র এক বছেরর মেধ  িন দ  সম  ট কা ক ক সমেয় নওয়া িশ র এক বছর থেক দই 

বছর বয়েসর মেধ  িন দ  সম  ট কা (ট কাকরেণর সরকারী িনেদিশকা অনুযায়ী) ক ক 

সমেয় নওয়া সুিনি ত কেরেছন

িত িশ  িপছু ৭৫/- টাকা

এন.এইচ.এম



ফম ১

িমক 

সংখ া
য সকল কােজর জন  উৎসাহ ভাতা পােবন

উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সময়কােল 

যত কাজ 

হেয়েছ

াপ  ভাতার 

পিরমাণ

(টাকা)

২০

িশ র ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১২ মাস এবং ১৫ মাস বয়েস পঁাচ  অিতির  গৃহপিরদশন স ূণ 

কের িনেদিশকা অনুযায়ী HBYC কাড ভ ত কেরেছন এবং MCP কাড-এর েযাজ  অংেশ বয়স 

িভি ক করণীয় কাজ িল িলিপব  কেরেছন [এই উৎসাহ ভাতা কবলমা  য 

জলা িলেত/ া েজলা িলেত িশ ন া  HHW- দর এই সং া  িন দ  পঁাচ িদেনর 

িশ ণ শষ হেয়েছ, সখােন সংি  িবভােগর অনুমিত সােপে  েযাজ  হেব]

িত িশ  িপছু ২৫০/- টাকা

২১ জে র পঁাচ বছর থেক ছয় বছেরর মেধ  িশ র িড.িপ.  বু ার ট কা নওয়া সুিনি ত কেরেছন িত িশ  িপছু ৫০/- টাকা

২২

এলাকায় যতগ ুিল যাগ  িশশ ু (৬ থেক ৬০ মাস পয ) রেয়েছ তার নূ নতম ৯০% িশ েক, 

ন াশনাল আয়রন াস ইিনিশেয় ভ এর িনেদিশকা অনুসাের, মােস ৮ থেক ১০ বার ( িত স ােহ 

দই িদন িহসােব) আয়রন ও ফিলক অ ািসড (IFA) িসরাপ খাইেয়েছন বা সরাসির িনেজর 

নজরদারীেত খাওয়ােনা সুিনি ত কেরেছন, সংি  সম  নিথ ভ ত/সা িতকীকরণ কেরেছন, 

এবং মািসক িরেপাট এ.এন.এম.–এর কােছ সময়মত জমা িদেয়েছন (হঁ া/না) (যথােযাগ  মাণ সহ)

মােস ১০০/- টাকা

২৩
গভপাত হওয়া মিহলােক িনয়মমািফক স ূণ গভপাত সং া  পিরেষবা দান কেরেছন এবং 

স কভােব ভ ত করা ফম ৫ সময়মেতা মািসক িরেপােটর সে  এ.এন.এম ক জমা িদেয়েছন

িত গভপাত হওয়া মিহলা িপছু 

১০০/- টাকা

২৪
স ম দ িতর ে  িবেয়র িদন থেক দই বছর পয  গভধারণ িবলি ত করেত পেরেছন 

(যথােযাগ  মাণ সহ)
িত স ম দ িত িপছু ৫০০/- টাকা

"িবভাগ ক" - মা ও িশ  া  িবষয়ক কাজ

(যথােযাগ  মাণ সহ)

২৫

উপেভা ােক ( সূিত মিহলােক) িশ ন া  HHW েয়াজন অনুযায়ী সরকারী া েকে  িনেয় 

িগেয় িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড. হণ করেত সাহায  কেরেছন এবং স কভােব ভ ত করা ফম ৭ 

সময়মেতা মািসক িরেপােটর সে  এ.এন.এম ক জমা িদেয়েছন

িত িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড. হণকারী 

িপছু ১৫০/- টাকা

২৬

তঃ ূ ত গভপাত বা সা জকাল প িতেত গভপাত হওয়া উপেভা ােক িশ ন া  HHW 

েয়াজন অনুযায়ী সরকারী া েকে  িনেয় িগেয় িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড. হণ করেত সাহায  

কেরেছন এবং স কভােব ভ ত করা ফম ৭ সময়মেতা মািসক িরেপােটর সে  এ.এন.এম ক জমা 

িদেয়েছন

িত িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড. হণকারী 

িপছু ১৫০/- টাকা

মাট

িমক 

সংখ া
য সকল কােজর জন  উৎসাহ ভাতা পােবন

উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সময়কােল 

যত কাজ 

হেয়েছ

াপ  ভাতার 

পিরমাণ

(টাকা)

১
চা ু ষ অ িবকৃিত নই এমন কু  রাগীেক িচি তকরেণ এবং িন দ  পরী ার পর িচিকৎসার 

জন  নিথভূ করেণ সাহায  কেরেছন

িত নাম নিথভূ করণ িপছু ২৫০/- 

টাকা

২
চা ু ষ অ িবকৃিত আেছ এমন কু  রাগীেক িচি তকরেণ এবং িন দ  পরী ার পর িচিকৎসার 

জন  নিথভূ করেণ সাহায  কেরেছন

িত নাম নিথভূ করণ িপছু ২০০/- 

টাকা

৩ িশ ন া  HHW-র সাহােয  নিথভূ  হওয়া িপ.িব. (P.B.) কু  রাগীর িচিকৎসা স ূণ হেয়েছ
িত িচিকৎসা স ূণ হওয়া রাগী 

িপছু ৪০০/- টাকা

িমক 

সংখ া
য সকল কােজর জন  উৎসাহ ভাতা পােবন

উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সময়কােল 

যত কাজ 

হেয়েছ

াপ  ভাতার 

পিরমাণ

(টাকা)

৪ িশ ন া  HHW-র সাহােয  নিথভূ  হওয়া এম.িব. (M.B.) কু  রাগীর িচিকৎসা স ূণ হেয়েছ
িত িচিকৎসা স ূণ হওয়া রাগী 

"িবভাগ খ" - অন ান  জন া  িবষয়ক কাজ

"িবভাগ খ" - অন ান  জন া  িবষয়ক কাজ

৪ িশ ন া  HHW-র সাহােয  নিথভূ  হওয়া এম.িব. (M.B.) কু  রাগীর িচিকৎসা স ূণ হেয়েছ
িত িচিকৎসা স ূণ হওয়া রাগী 

িপছু ৬০০/- টাকা

৫ রে র াইড ত কেরেছন বা র ািপড ডায়া  ন ক ট  (Rapid Diagnostic Test) কেরেছন
িত াইড বা র ািপড ডায়া  ন ক 

ট  িপছু ১৫/- টাকা

এন.এইচ.এম
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৬

রে র াইেড/র ািপড ডায়া  ন ক টে  (Rapid Diagnostic Test) াসেমািডয়াম 

ফ া  িসেপরাম (pf) বা াসেমািডয়াম ভাইভ া ্ (pv) পাওয়া গেছ এমন রাগীর জন  িন দ  ওষুধ 

িবিধ অনুযায়ী স ূণ িচিকৎসার ব ব া কেরেছন

িত সু  হেয় ওঠা রাগী িপছু ৭৫/- 

টাকা

৭

িশ ন া  HHW যােদরেক কালা ের আ া  সে েহ রফার কেরেছন তােদর মেধ  কারও 

কালা র িনি তভােব িতপ  হওয়ার পর সরকারী া  িত ােন ভ ত হেয় িচিকৎসা স ূণ 

হেয় থাকেল [এই উৎসাহ ভাতা কবলমা  য জলা িলেত/ া েজলা িলেত কালা েরর 

েকাপ আেছ, অথাৎ দা জিলং, কািল ং, উ র িদনাজপুর, দি ণ িদনাজপুর, মালদা, মু শদাবাদ, 

বীরভূম, রামপুরহাট, পূব বধমান, পি ম বধমান, দি ণ চি শ পরগণা, ডায়ম  হারবার, উ র 

চি শ পরগণা, বিসরহাট ও নদীয়ার ে  েযাজ ]

িত িচিকৎসা স ূণ হওয়া রাগী 

িপছু ৩০০/- টাকা

৮

িশ ন া  HHW যােদরেক অ ািকউট এ  েসেফলাই স িস  ে াম (Acute Encephalitis 

Syndrome) বা জাপানী এ  েসেফলাই স আ া  সে েহ রফার কেরেছন তােদর মেধ  কারও 

ে  এই রাগ  িনি তভােব িতপ  হেয়েছ

িত িনি তভােব িতপ  হওয়া 

রাগী িপছু ৩০০/- টাকা

৯
নতুন য া রাগী অথবা আেগ িচিকৎিসত য া রাগীেক ড  েসর ওষুধ খাইেয় িচিকৎসা স ূণ 

হওয়া বা সু  হওয়া সুিনি ত করেত পেরেছন

িত িচিকৎসা স ূণ হওয়া বা সু  

হওয়া রাগী িপছু ১০০০/- টাকা

১০

িনয়িমত গৃহপিরদশেনর মাধ েম আেয়ািডেনর অভাবজিনত রাগ স েক সেচতনতা গেড় 

তুেলেছন এবং আেয়ািডন যু  লবেণর ব বহােরর উপেযাগীতা এবং আেয়ািডেনর অভাবজিনত 

রাগ িতেরােধ এর ভূিমকা িনেয় পরামশদান কেরেছন। এছাড়া ‘লবণ পরী ার িকট’ ব বহার কের 

মােস নূ নতম ৫০  লবেণর নমুনায় (বাড়ী িপছু এক ) আেয়ািডেনর মা া যাচাই কের িন দ  

ব ব া িনেয়েছন (হঁ া/না) (যথােযাগ  মাণ সহ) [এই উৎসাহ ভাতা কবলমা  য 

জলা িলেত/ া েজলা িলেত এই কমসূচী  চলেছ, অথাৎ কুচিবহার, জলপাই িড়, 

আিলপুরদয়ার, দা জিলং, দি ণ িদনাজপুর, উ র িদনাজপুর, মালদা, বীরভূম, রামপুরহাট, উ র 

চি শ পরগণা, বিসরহাট এবং হাওড়ার ে  েযাজ ]

মােস ২৫/- টাকা

৩০ বছর বা তার বিশ বয়সী ব ি েক তািলকাভূ  কের কমুইিন  বস   অ ােসসেম  চক-

১১

৩০ বছর বা তার বিশ বয়সী ব ি েক তািলকাভূ  কের কমুইিন  বস   অ ােসসেম  চক-

িল  (CBAC) স ূণ কেরেছন, এবং অসং ামক রােগর জন  ীিনং িনি ত কেরেছন [এই 

উৎসাহ ভাতা কবলমা  য জলা িলেত/ া েজলা িলেত িশ ন া  HHW- দর এই 

সং া  িন দ  পঁাচ িদেনর িশ ণ শষ হেয়েছ, সখােন সংি  িবভােগর অনুমিত সােপে  

েযাজ  হেব]

িত ব ি  িপছু ১০/- টাকা

১২

ীিনং-এ উ  র চাপ / ডায়ােব স / ক া ার সনা  হওয়া রাগীেক িচিকৎসার আওতায় 

এেনেছন এবং পরবত  ছয় মাস পয  িন দ  িচিকৎসা প িত মেন চলা সুিনি ত কেরেছন [এই 

উৎসাহ ভাতা কবলমা  য জলা িলেত/ া েজলা িলেত িশ ন া  HHW- দর এই 

সং া  িন দ  পঁাচ িদেনর িশ ণ শষ হেয়েছ, সখােন সংি  িবভােগর অনুমিত সােপে  

েযাজ  হেব]

িত রাগী িপছু ৫০/- টাকা

মাট

িমক 

সংখ া
য সকল কােজর জন  উৎসাহ ভাতা পােবন

উৎসাহ ভাতার হার

(টাকা)

এই সময়কােল 

যত কাজ 

হেয়েছ

াপ  ভাতার 

পিরমাণ

(টাকা)

১

িশ ন া  HHW তার িন দ  এলাকার জনসমী া শষ কেরেছন (হঁ া/না)

(যথােযাগ  মাণ সহ) [একজন িশ ন া  HHW বছের দইবার (ছয় মােসর ব বধােন) তার জন  

িন দ  এলাকার জনসমী া করেবন]

এই কাজ  করেল ৩০০/- টাকা

২
পৗর বা কিমউিন  ের জনেগা র সে  নূ নতম ২  আেলাচনা সভা আেয়াজন কেরেছন 

(হঁ া/না) (যথােযাগ  মাণ সহ)

নূ নতম সংখ ক আেলাচনা সভা 

আেয়াজন করেল ১৫০/- টাকা

৩
পৗর বা কিমউিন  ের গভবতী ও দই বছর বয়স অবিধ িশ েদর মােয়েদর সে  গত িতন মােস 

নূ নতম ৯-১০  আেলাচনা সভা আেয়াজন কেরেছন (হঁ া/না) (যথােযাগ  মাণ সহ)

নূ নতম সংখ ক আেলাচনা সভা 

আেয়াজন করেল িত মািসেক 

১০০/- টাকা

৪

এ.এন.এম. এর সে  মােসর তৃতীয় শিনবার অথবা ২০ তািরেখর পরবত  কােজর িদেন িম ং-এ 

বেস মািসক কােজর তথ  িবিনময় কেরেছন এবং ওষুেধর িহসাব সং া  তথ প ী সহ িরেপাট এই কাজ  করেল ১৫০/- টাকা

"িবভাগ গ" - অন ান  িবিবধ কাজ

৪ বেস মািসক কােজর তথ  িবিনময় কেরেছন এবং ওষুেধর িহসাব সং া  তথ প ী সহ িরেপাট 

জমা িদেয়েছন  (হঁ া/না) (যথােযাগ  মাণ সহ)

এই কাজ  করেল ১৫০/- টাকা

এন.এইচ.এম
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৫

MAS(মিহলা আরগ  সিমিত)-র সে  মািসক িম ং-এ বেস এবং MAS এর আনটােয়ড ফা  

(Untied Fund) এর SOE ( টেম  অফ এ েপি চার) িনেয় U-PHC ত জমা িদেয়েছন (হঁ া/না) 

(যথােযাগ  মাণ সহ)

এই কাজ  করেল ১৫০/- টাকা

মাট

িবঃ ঃ

১। এই ফম  যিদ যথাযথ ভােব পুেরাপুির ভ ত না করা হয় বা ফেম এবং জমা দওয়া ামাণ  নিথেত যিদ কােনা লখার ওপর সাদা কািল ব বহার করা হয় তাহেল 

ফম  বািতল বেল গণ  হেব এবং এর িভি েত কােনা িশ ন া  HHW- ক উৎসাহ ভাতা দওয়া যােব না।

২। যিদ ফেম বা জমা দওয়া ামাণ  নিথেত িনতা ই কােনা কাটাকু  করেত হয় (সংেশাধেনর জন ) তাহেল িযিন তা করেবন তােক পােশ া র করেত হেব। একমা  

________ সােলর _________________ মােসর জন  েদয় সবেমাট উৎসাহ ভাতার পিরমাণ

আিম, এত ারা, মেন িনি  য উপেরা  তথ িল স ক এবং ________ সােলর __________________  মােসর জন  আমার াপ  সবেমাট উৎসাহ ভাতার পিরমাণ হল 

_____________ টাকা। 

তািরখঃ _____________                                                 িশ ন া  HHW-র া রঃ ________________________________________

এ.এন.এম. / U-PHC                                             

দািয় া  এ.এন.এম.         জমা নওয়ার তািরখ _______________         

                                                                                          

                                                                                                            

দািয় া

Medical Officer             জমা নওয়ার তািরখ _______________

যথাথতা যাচাই 

করা হেয়েছ     ________________________________

                      সরকারী া  ও তািরখ সহ া র

যথাথতা যাচাই 

করা হেয়েছ     _________________________________

                      সরকারী া  ও তািরখ সহ া র

২। যিদ ফেম বা জমা দওয়া ামাণ  নিথেত িনতা ই কােনা কাটাকু  করেত হয় (সংেশাধেনর জন ) তাহেল িযিন তা করেবন তােক পােশ া র করেত হেব। একমা  

তাহেলই ফম  উৎসাহ ভাতা দওয়ার জন  বধ বেল গণ  হেব।

এন.এইচ.এম



 

ফম ২

িমক 

সংখ া
ওষুধপে র নাম

মােসর 

র েত 

কত িল 

ওষুধ 

হােত িছল

এই মােস 

কত িল 

ওষুধ 

পেয়েছন

এই মােস 

ওষুধ 

পাওয়ার 

তািরখ

হােত থাকা 

ওষুেধর মেধ  

সবেচেয় 

তাড়াতািড় ময়াদ 

উ ীেণর তািরখ

এই মােস 

কত িল 

ওষুধ 

িদেয়েছন

এই মােস 

কত িল ওষুধ 

ময়াদ উ ীণ 

বেল বািতল 

কেরেছন

মােসর 

শেষ 

কত িল 

ওষুধ হােত 

আেছ

িশ ন া  HHW-র মািসক কাজ ও উৎসাহ ভাতা সং া  িরেপাট 

 (িতন  কিপ থাকেব)

িশ ন া  HHW-র নাম :                                               

U-PHC:                                                       

Municipal Corporation / Municipality:                                                                                        

জলা/ া েজলাঃ                                                                           

য Urban Area ত কাজ করেছনঃ

কত জনসংখ ায় কাজ করেছনঃ                                       িরেপােটর সময়সীমাঃ      

 

তািরখঃ _____________                                            িশ ন া  HHW-র া রঃ ________________________________________

                     এ.এন.এম. / উপ া েকে র দািয় া  এ.এন.এম. এর া র (তািরখ ও সরকারী া  সহ)

এন.এইচ.এম



 

ফম ২

িমক 

সংখ া
ওষুধপে র নাম

মােসর 

র েত 

কত িল 

ওষুধ 

হােত িছল

এই মােস 

কত িল 

ওষুধ 

পেয়েছন

এই মােস 

ওষুধ 

পাওয়ার 

তািরখ

হােত থাকা 

ওষুেধর মেধ  

সবেচেয় 

তাড়াতািড় ময়াদ 

উ ীেণর তািরখ

এই মােস 

কত িল 

ওষুধ 

িদেয়েছন

এই মােস 

কত িল ওষুধ 

ময়াদ উ ীণ 

বেল বািতল 

কেরেছন

মােসর 

শেষ 

কত িল 

ওষুধ হােত 

আেছ

 

তািরখঃ _____________                                            িশ ন া  HHW-র া রঃ ________________________________________

                     এ.এন.এম. / উপ া েকে র দািয় া  এ.এন.এম. এর া র (তািরখ ও সরকারী া  সহ)

এন.এইচ.এম



ফম ৩ 

িশ ন া  HHW  যােক রফার করেবন তার জন   

(িতন  কিপ থাকেব) 

এন.এইচ.এম 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
িবঃ ঃ িশ ন া  HHW  কােনা গভবতী মিহলােক / সূিত মােক / নবজাতকেক / িশ েক রফার করেল, িন দ  ফেমর 

িতন  কিপ ভরেত হেব এবং েত ক েতই িশ ন া  HHW -র া র থাকেত হেব। ফেমর এক  কিপ িশ ন া  

HHW িনেজর কােছ রেখ দেবন। বািক দ  কিপ িযিন রফার হেয়েছন িতিন া েকে  যাওয়ার সময় িনেয় যােবন। চক 

আপ বা ভ তর সময় সই া েকে র দািয় া  আিধকািরক বা তার অনুেমািদত িতিনিধ এই দই কিপেত চক আপ / 

ভ তর তািরখ ও সময় িলেখ া র করেবন। তারপর সই ফেমর এক  কিপ থাকেব সই া েকে , এবং অন  থাকেব 

িশ ন া  HHW -র যােক রফার কেরেছন তার কােছ, যােত সু  হেয় বাড়ী যাবার পর িশ ন া  HHW সই তথ  

দখেত পােরন। 

িশ ন া  HHW  যােক রফার কেরেছন তার জন  
 

এই মােস কত ন র কসঃ ____________    আর.এস.িব.ওয়াই. কাড ন রঃ ___________________ তািরখঃ ___________________ 
 

নামঃ____________________________________________________  বয়সঃ__________________  িল ঃ__________________   
 

অিভভাবেকর নামঃ ___________________________________________  ওয়াড নঃ  ___________________________________    
 

উপ া েক  / ইউ িপ এইছ িস◌ঃ   ___________________________________________________________________________     
 

শহর / নগরঃ  ____________________________________  জলা/ া েজলাঃ _______________________________________ 
 

অসু তার ল ণঃ _________________________________________________________________________________________ 
 

কবলমা  িশ েদর জন ঃ 

  

 

ওষুধ িদেয় থাকেলঃ 

                                                          

                                                           

ওষুধ না িদেয় থাকেল তার কারণঃ_____________________________________________________________________________ 

কাথায় রফার করা হেয়েছঃ__________________________________ িশ ন া  HHW -র া রঃ______________________  

চক আপ / ভ তর তািরখঃ ____________________________ চক আপ / ভ তর সময়ঃ______________________________ 

য ভ ত কেরেছন / 

িনেয় এেসেছনঃ _____________________________________ 

যােক িনেয় এেসেছন / ভ ত  

কেরেছন তার সে  িক স কঃ ________________________ 

সরকারী া  ও তািরখ সহ া েকে র দািয় া  

 আিধকািরক বা তার অনুেমািদত িতিনিধর া রঃ  ___________________________________________________________ 

          

 

বতমান ওজনঃ______________  IMNCI চাট অনু্যায়ী ণীিবভাজনঃ____________________________________________ 

 

ওষুেধর নামঃ__________________________ মা াঃ______________________ কখন িদেয়েছনঃ_______________________ 



ািত ািনক সেবর জন  জননী সুর া যাজনার আওতাভূ  

গভবতী মিহলােক য

া েকে  বা সরকার অনুেমািদত 

অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
িবঃ ঃ য সকল ে  একজন িশ ন া  

সরকার অনুেমািদত ‘আয়ু তী’ কে র অ গত া েকে  বা সরকার অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  

করেবন, সই সব ে  সেবর পর / রফার করার পর

া েকে র দািয় া  আিধকািরক বা তার অনুেমািদত িতিনিধ 

া েকে , এবং বািক িতন  কিপ িশ ন া  

অন  কােনা ামাণ  নিথ থেক সরকারী া েকে

অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  

সেবর জন  ভ ত গভবতী মিহলার স ী

মািসক িরেপা ং-এর সময়সীমার মেধ  কত ন র কসঃ
 

গভবতী মিহলার নামঃ_______________________

ামীর/অিভভাবেকর নামঃ _______________________
  (স ক জায়গায়  িদন) 

 

উপ া েক ঃ/ ইউ িপ এইছ িস ◌ঃ ____________________________________

শহর / নগর ◌ঃ __________________________

সেবর জন  য া েকে / সব কে  িশ ন া  

ভ ত হেয়েছ/ রফার করা হেয়েছ (স ক জায়গায় 

ভ তর/ রফােরর সময় িশ ন া  HHW  সে  িছলঃ

িশ ন া  HHW -র নামঃ ________________

গভবতী মিহলার সে  আসা পিরবােরর সদেস র নামঃ 

________________________________________

 

িশ ন া  HHW -র া রঃ ______________________

সরকারী া  সহ া  কে র / সব কে র দায়ী  া  আিধকািরক বা 

তার অনুেমািদত িতিনিধর া রঃ   ________________________________________________________________________

ফম ৪ 

ািত ািনক সেবর জন  জননী সুর া যাজনার আওতাভূ  

গভবতী মিহলােক য িশ ন া  HHW সে  কের সরকারী 

া েকে  বা সরকার অনুেমািদত ‘আয়ু তী’ কে র অ গত া েকে  বা সরকার 

অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  (CDC) িনেয় আসেবন তার জন

(চার  কিপ থাকেব) 

এন.এইচ.এম 

 

িশ ন া  HHW জননী সুর া যাজনার আওতাভূ  গভবতীমিহলােক

কে র অ গত া েকে  বা সরকার অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  

রফার করার পর এই ফেমর চার  কিপেতই গভবতী মিহলার পিরবােরর

বা তার অনুেমািদত িতিনিধ া র করেবন। তারপর সই ফেমর এক  কিপ থাকেব সই

িশ ন া  HHW -র মািসক িরেপােটর িতন  কিপর সে  সংযু  হেব

া েকে  বা সরকার অনুেমািদত ‘আয়ু তী’ কে র অ গত া েকে  বা সরকার 

অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  (CDC) সব হেয়েছ িনি ত হেল তেবই িশ ন া  HHW 

সেবর জন  ভ ত গভবতী মিহলার স ী িশ ন া  HHW -

এর সময়সীমার মেধ  কত ন র কসঃ ___________________________তািরখঃ

________________________________  বয়সঃ _____________আর.িস.এইচ আই

___________________________________ ওয়াড নঃ

_________________________________________________________

_________________________ জলা/ া েজলাঃ _____________________

িশ ন া  HHW িনেয় এেসেছঃ __________________ 

স ক জায়গায়  িদন)   রফার করা হেল কাথায় করা হেয়েছঃ ______________

 সে  িছলঃ()হঁ া/না                      বড হড িকট ন রঃ 

__________________________________________________________________________

গভবতী মিহলার সে  আসা পিরবােরর সদেস র নামঃ 

________________________ 

গভবতী মিহলার সে

________________________________________

_______________________________ 

 

পিরবােরর সদেস র া রঃ

সব কে র দায়ী  া  আিধকািরক বা  

________________________________________________________________________

ািত ািনক সেবর জন  জননী সুর া যাজনার আওতাভূ   

সে  কের সরকারী  

অ গত া েকে  বা সরকার 

িনেয় আসেবন তার জন  

গভবতীমিহলােক সরকারী া েকে  বা 

কে র অ গত া েকে  বা সরকার অনুেমািদত জনেগা  িভি ক সব কে  (CDC) িনেয় এেস ভ ত 

পিরবােরর যেকান সদস  এবং সই 

তারপর সই ফেমর এক  কিপ থাকেব সই 

মািসক িরেপােটর িতন  কিপর সে  সংযু  হেব। িডসচাজ সা িফেকট বা 

কে র অ গত া েকে  বা সরকার 

HHW  এই উৎসাহভাতা পােবন। 

-র জন  

তািরখঃ_____________________ 

এইচ আই.িড.: ___________________ 

নঃ _________________________ 

_______________________________________      

____________________________ 

____ তািরখ ও সময়ঃ _____________ 

____________________________ 

বড হড িকট ন রঃ _________________________ 

_______________________________________________________________ 

গভবতী মিহলার সে  তার স কঃ 

__________________________________________  

পিরবােরর সদেস র া রঃ ____________________ 

________________________________________________________________________ 



 

গভপাত সং া  স ণূ পিরেষবার জন  য 

গভবতী মিহলােক সে  কের সরকারী া েকে  িনেয় আসেবন তার জন

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

িবঃ ঃ য সকল ে  একজন িশ ন া  

স ূণ গভপাত সং া  পিরেষবা দান 

গভপাতহওয়ামিহলাএবংসরকারী া েকে

এক  কিপ থাকেব সই া েকে , এবং বািক িতন  কিপ 

সংযু  হেব। 

মািসক িরেপা ং-এর সময়সীমার মেধ  কত ন র কসঃ

 

গভপাত হওয়ামিহলার নামঃ__________________

 

ামীর/অিভভাবেকর নামঃ _________________

 

উপ া েক ঃ/ ইউ িপ এইছ িস ◌ঃ  ____________________________________

 

শহর / নগর ◌ঃ  ______________________________

 

য সরকারী া েকে                                                         

গভপাত হেয়েছঃ ________________________

য সরকারী া েকে                                                               

িনেয় আসা হেয়েছঃ ______________________

থম িভিজেটর তািরখঃ _______________    ি তীয় িভিজেটর তািরখঃ 

উপেরা  গভপােতর ে  িশ ন া  HHW 

 

স ূণ গভপাত সং া  পিরেষবা দানকারী িশ ন া  

                                                                                                                             

গভপাত হওয়া মিহলারনাম                                                                

া র (তািরখ সহ)________________________

   ফম ৫ 

গভপাত সং া  স ণূ পিরেষবার জন  য িশ ন া  

গভবতী মিহলােক সে  কের সরকারী া েকে  িনেয় আসেবন তার জন

(চার  কিপ থাকেব) 

এন.এইচ.এম 

িশ ন া  HHW পিরকি ত গভপােত ই ু ক মিহলােক াসি ক িনয়মাবলী অনুযায়ী 

স ূণ গভপাত সং া  পিরেষবা দান করেবন, সই সব ে  গভপােতর পর

া েকে র সংি  িশি ত মিডক াল অিফসার া র করেবন। তারপর সই ফেমর 

এবং বািক িতন  কিপ িশ ন া  HHW -র মািসক িরেপােটর িতন  কিপর সে  

কত ন র কসঃ __________________ 

____________________বয়সঃ _______________  গভপােতর তািরখঃ 

________________________________________ওয়াড ন ◌ঃ __________

__________________________________________________

_______________ জলা/ া েজলাঃ ____________________

সা জকাল প িতেত গভপাত হেল 

                                                        িশি ত মিডক াল অিফসার  

___________________________  িযিন গভপাত কিরেয়েছনঃ ________________________________

মিডক াল প িতেত গভপাত হেল 

                                                              িশি ত মিডক াল অিফসার যার ত াবধােন

___________________________      গভপােতর ি য়া স ূণ হেয়েছঃ ________

ি তীয় িভিজেটর তািরখঃ ___________ তৃতীয় িভিজেটর তািরখঃ

HHW  াসি ক িনয়মাবলী অনুযায়ী স ূণ গভপাত সং া  পিরেষবা দান কেরেছন।

িশ ন া  HHW -র ______________________________ 

                                                                                                                                                          নাম                                      

                                                               সরকারী া  ও তািরখ সহ া েকে র

___________  সংি  িশি ত মিডক াল অিফসাের

িশ ন া  HHW   

গভবতী মিহলােক সে  কের সরকারী া েকে  িনেয় আসেবন তার জন  

াসি ক িনয়মাবলী অনুযায়ী 

পরএই ফেমর চার  কিপেতই 

া র করেবন। তারপর সই ফেমর 

মািসক িরেপােটর িতন  কিপর সে  

গভপােতর তািরখঃ _____________ 

____________________________ 

___________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

ত াবধােন 

______________________________ 

তৃতীয় িভিজেটর তািরখঃ _________________    

াসি ক িনয়মাবলী অনুযায়ী স ূণ গভপাত সং া  পিরেষবা দান কেরেছন। 

___________  __________________ 

                                      া র (তািরখ সহ) 

সরকারী া  ও তািরখ সহ া েকে র 

সংি  িশি ত মিডক াল অিফসােরর া র__________________ 



সূিতর/ নবজাতেকর
 

সূিতর নাম: ___________________________________ বয়স: _____

সাব স ার / ইউ িপ এইছ িস : ___________________________________

 

১) সেবর স াব  তািরখ কেব িছেলা: ___________________ ২) সেবর তািরখ

৬) নবজাতেকর জ  ওজন কত: ______ কিজ _________ াম ৭) সব কাথায় হেয়েছ 

এস.এন.িস.ইউ- ত ানা িরত করা হেয়িছল িকনা (√)? হঁ া / না ৯) ািত ািনক সেবর 

আসার সরকারী সাহায  পেয়েছন িক? __________  ১১) জননী সুর া যাজনার টাকা পাওয়ার তািরখ 

আ ীয় জন/অন  কউ/ কউ নয় ১৩) বাড়ীেত সেবর কারণ িক? _________________________________________

 

িক িক দখেবন/জানেবন/করেবন 

ক) সূিত মা ২৪ ঘ ায় কতবার স ূন আহার হন কেরন 

খ) সূিত মা িক িনয়ম মেন িদেন ২ ঘ া ও রােত ৮ ঘ া িব াম 

িনে ন? 

গ) সূিত মা িক পিরমান মত জল খাে ন? 

ঘ) সূিত মােয়র মনেমজােজর কান পিরবতন িক চােখ পড়েছ?  

ঙ) সূিত মা িক কান পিরবার পিরক না প িত ব বহার করেছন? 

ঙ) সূিত মা িদেন কত িল প াড পিরবতন কেরন? 

চ) সূিত মােয়র দেহর তাপমা া কত:  

   [তাপমা া পিরমাপ কের নিথভু  কর ন] 

সূিত মােয়র কী িন িলিখত কান সমস া দখা িগেয়িছল? [যিদ হয়,তেব 

ত হাসপাতােল রণ করেত হেব] 

ফম ৬ 

এন. এইচ. এম 

নবজাতেকর(এস.এন.িস.ইউ থেক ছাড়া পাওয়া নবজাতক সহ া হ পরী া

____________ এম.িস. .এস নং: _______________ িশ ন া  HHW-র এলাকার মা 

__________ শহর / নগর : _____________________________ জলা/ া েজলা: ________

সেবর তািরখ: _________________ ৩) সেবর সময়: _____________________ ৪) 

সব কাথায় হেয়েছ (√): বাড়ীেত/সরকারী া  িত ােন/সরকারী ীেমর অ গত বসরকারী া  িত ােন

ািত ািনক সেবর পর ছাড়া পাওয়ার তািরখ: ________________ ১০) সরকারী া  িত ােন বা সরকারী ীেমর অ গত বসরকারী া  িত ােন সেবর ে  িবনা মূেল  যাওয়া 

জননী সুর া যাজনার টাকা পাওয়ার তািরখ __________________ ১২) বাড়ীেত সেবর ে  ক সব কিরেয়েছন 

? __________________________________________________________________________

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

তািরখঃ 

ক) 

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

ছ) 

ক) 

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

ছ) 

ক)  

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

ছ) 

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

চ

ছ

তেব  

 

 

 

 

 

 

 

া হ পরী ার জন গৃহ পিরদশেনর িব ািরত তথ  

র এলাকার মা (√)? হঁ া / না   ামীর নাম: ____________________________________ ওয়াড নঃ

_______________________________ িশ ন া  HHW-র নাম: ___________________________

 সেবর ফলাফল (√): জীিবত িশ /মৃত িশ  ৫) নবজাতেকর িল  (√): পুর ষ/মিহলা

সরকারী ীেমর অ গত বসরকারী া  িত ােন/অন ান  বসরকারী া  িত ােন /অন ান  ৮) ািত ািনক সেবর পর 

সরকারী া  িত ােন বা সরকারী ীেমর অ গত বসরকারী া  িত ােন সেবর ে  িবনা মূেল  যাওয়া 

বাড়ীেত সেবর ে  ক সব কিরেয়েছন (√): ডা ার/নাস/এ.এন.এম/ িশি ত দাই বা সব সহািয়কা

______________________________১৪) নবজাতকেক িক পের কখেনা এস.এন.িস.ইউ- ত ভ ত করা হেয়

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ 

তািরখঃ 

সময়ঃ  

ক) 

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

ছ) 

ক) 

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

ছ) 

ক) 

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

ছ) 

ক) 

খ) হঁ া 

গ) হঁ া 

ঘ) হঁ া 

ঙ) হঁ া 

চ) 

ছ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

নঃ : ____________  

_______________________________ 

মিহলা/অন ান  

ািত ািনক সেবর পর 

সরকারী া  িত ােন বা সরকারী ীেমর অ গত বসরকারী া  িত ােন সেবর ে  িবনা মূেল  যাওয়া 

িশি ত দাই বা সব সহািয়কা/ সূিতর 

হেয়িছল(√)? হঁ া / না 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 



িক িক দখেবন/জানেবন/করেবন 

ক) অিতির  র পাত  

খ) অ ান/ খচুিন 

গ) চ  মাথা ব াথা / চােখ ঝাপসা দখা 

ঘ) দগ যু াবএবং র (শরীেরর তাপমা া ৯৯˚ ফােরনহাইট বা তার 

   বশী) 

ঙ) েয়াজন মেতা সূিত মােক ত হাসপাতােল রণ করা হেয়িছল 

িক? 

বাড়ীেত সেবর সময় উপি ত থাকেল জে র সে  সে ই নবজাতেকর 

িন দ  য িল হেয়েছ িকনা দখনু 

ক) িশ েক কেনা করা                                                   

খ) গরম রাখা, ান না করােনা,                                                     

গ) স ক ভােব কাপেড় জিড়েয় মােয়র কােছ রাখা                                    

ঘ) ধুমা  ন পান করােনা র  করা         

ক) জে র পর নবজাতকেক থম িক খাওয়ােনা হেয়িছল? 

খ) িন দ  সমেয়র আেগ জ ােনা নবজাতেকর ে  সূিত মােক িক  

   পরামশ িদেয়েছন? 

গ) িশ েক কখন থম ন পান করােনা হেয়িছল? 

ঘ) িশ  িকভােব থম ন পান করিছল? 

   ১) জাের  ২) ীনভােব  ৩) ন পান করেত পােরিন িক  চামেচর  

   সাহােয  দধ পান কেরেছ  ৪) ন পান করেত পােরিন এবং চামেচর  

   সাহােয ও দধ পান করেত পােরিন 

ক) ন পান করােনার সময় মা ও িশ র অব ান স ক আেছ িকনা? 

খ) িশ েক িক স কভােব ন পান করােনা হে  (কম জ  ওজন হেল 

দই  ঘ া অ র, অন থায় যখনই ু ধাত বা ২৪ ঘ ায় ৮-১০ বার) ? 

ফম ৬ 

এন. এইচ. এম 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

তািরখঃ 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

ক

খ

ফােরনহাইট বা তার  

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

গ

ঘ

 

ঙ

বাড়ীেত সেবর সময় উপি ত থাকেল জে র সে  সে ই নবজাতেকর  

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

   

 

ক) 

খ) 

 

গ) 

ঘ) স ক সংখ া িলখুন 

   

 

কম জ  ওজন হেল 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক

খ

 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ 

তািরখঃ 

সময়ঃ  

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

ক) হঁ া 

খ) হঁ া 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

গ) হঁ া 

ঘ) হঁ া 

 

ঙ) হঁ া 

    

    

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া 

খ) হঁ া 

 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 



িক িক দখেবন/জানেবন/করেবন 

গ) ন পান করােত মােয়র িক কান সমস া হে ? 

ঘ) সেবর পর থেকই মােয়র দধ হে  না বা মেন হে  দধ কম হে ? 

ঙ) নবৃ  ফঁাটা/ব াথা এবং/অথবা ন ভারী বা শ  হেয় আেছ 

চ) অন  কান সমস াহেল সংে েপ িলখুন: 

 

ছ) েয়াজন মেতা সূিত মােক ন পান ও তার িবিভ  প িত স ে   

   পরামশ দওয়া হেয়িছল িক? 

জ) অন  কান ভােব সাহায  করেল সংে েপ িলখুন: 

 

িশ র দেহর তাপমা া কত:  

[তাপমা া পিরমাপ কের নিথভু  কর ন] 

ক) িশ র ওজন কত? 

খ) স ার েল রং িক িছল:  

গ) েয়াজন মেতা িক ব ব া িনেয়েছন সংে েপ িলখুন: 

 

িশ র মেধ  িক িন িলিখত অ াভািবকতা আেছ ( য কান এক  

থাকেল রফার কর ন): 

১) কান অ  বঁাকা আেছ িকনা? 

২) মাথার অংশ ফালা আেছ িকনা? 

৩) ঠােটর কান অংশ কাটা আেছ িকনা? 

৪) অন ান  িকছু থাকেল সংে েপ িলখুন: 

 

িশ র কী িন িলিখত কান সমস া দখা িগেয়িছল?  

ক) চাখ সামান  ফালা এবং পুঁজ যু   

খ) নািভনাল থেক র  বেরাে  [যিদ হয়, তেব হাসপাতােল রণ  

ফম ৬ 

এন. এইচ. এম 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

তািরখঃ 

গ) হঁ া / না (√) গ) হঁ া / না (√) গ) হঁ া / না (√) গ

 ঘ)হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

 

ছ)হঁ া / না (√) 

 

জ) 

ঘ)হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

 

ছ)হঁ া / না (√) 

 

জ) 

ঘ)হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

 

ছ)হঁ া / না (√) 

 

জ) 

ঘ

ঙ

চ

 

ছ

 

জ

    

ক) ___ কিজ ____ াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ কিজ ____ াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ কিজ ____ াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক

খ

গ

 

 

 

১) হঁ া / না (√) 

২) হঁ া / না (√) 

৩) হঁ া / না (√) 

৪) 

 

 

১) হঁ া / না (√) 

২) হঁ া / না (√) 

৩) হঁ া / না (√) 

৪) 

 

 

১) হঁ া / না (√) 

২) হঁ া / না (√) 

৩) হঁ া / না (√) 

৪) 

 

 

১

২

৩

৪

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক

খ

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ 

তািরখঃ 

সময়ঃ  

গ) হঁ া / না (√) গ) হঁ া / না (√) গ) হঁ া / না (√) গ) হঁ া 

ঘ)হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

 

ছ)হঁ া / না (√) 

 

জ) 

ঘ)হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

 

ছ)হঁ া / না (√) 

 

জ) 

ঘ)হঁ া / না (√) 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) 

 

ছ)হঁ া / না (√) 

 

জ) 

ঘ)হঁ া 

ঙ) হঁ া 

চ) 

 

ছ)হঁ া 

 

জ) 

    

ক) ___ কিজ ____ াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ কিজ ____ াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ কিজ ____ াম 

খ) লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

গ) 

 

ক) ___ 

খ) লাল

গ) 

 

 

 

১) হঁ া / না (√) 

২) হঁ া / না (√) 

৩) হঁ া / না (√) 

৪) 

 

 

১) হঁ া / না (√) 

২) হঁ া / না (√) 

৩) হঁ া / না (√) 

৪) 

 

 

১) হঁ া / না (√) 

২) হঁ া / না (√) 

৩) হঁ া / না (√) 

৪) 

 

 

১) হঁ া 

২) হঁ া 

৩) হঁ া 

৪) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া 

খ) হঁ া 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

 

___ কিজ ____ াম 

লাল/হলুদ/সবুজ (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 



িক িক দখেবন/জানেবন/করেবন 

   করেত হেব] 

গ) েয়াজন মেতা িক ব ব া িনেয়েছন সংে েপ িলখুন: 

 

িশ র মেধ  িন িলিখত কান ল ণ আেছ িক: [যিদ হয়, তেব ত, 

েয়াজনীয় ব ব া িনেত হেব] 

ক) র (শরীেরর তাপমা া ৯৯˚ ফােরনহাইট বা তার বশী) 

খ) মা বলেছন িশ েক শ করেল ঠা া অনুভূত হে  বা িশ র 

তাপমা া  াভািবেকর থেক কম 

গ) নািভ লাল হেয় আেছ বা পুঁজ বর হে  

ঘ) কম পান করেছ / পান করা ব  কের িদেয়েছ / িদেন ৬ বােরর কম  

   াব করেছ 

ঙ) মাগত কঁাদেছ / দবল ভােব কঁাদেছ / কা া ব  কের িদেয়েছ 

চ) গােয় ১০  বা তার বিশ পুঁজযু  ফুসকুিড় িকংবা বড় ফঁাড়া 

ছ) চামড়ার ভঁােজ (থাই/বগেল/িনত ) ফাটল বা লালেচ ভাব 

জ) চাখ বা েক হলুদ ভাব: জি স 

ঝ) অ  ত  িশিথল হেয় গেছ 

ঞ) িঝিমেয় বা অ ান হেয় আেছ 

ট) িছটেক বিম কের িদে  / পট ফুেল আেছ 

ঠ) বুক িভতের ঢুেক যাে  

ড) ত াস িনে  

ঢ) খচুিন বা তড়কা হে  

ণ) নােকর পাটা ফুেল উঠেছ 

ত) গলায় শ  হে  

ফম ৬ 

এন. এইচ. এম 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

তািরখঃ 

 

গ)  

 

 

গ)  

 

 

গ)  

 

 

গ

 

 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) হঁ া / না (√) 

ছ) হঁ া / না (√) 

জ) হঁ া / না (√) 

ঝ) হঁ া / না (√) 

ঞ) হঁ া / না (√) 

ট) হঁ া / না (√) 

ঠ) হঁ া / না (√) 

ড) হঁ া / না (√) 

 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) হঁ া / না (√) 

ছ) হঁ া / না (√) 

জ) হঁ া / না (√) 

ঝ) হঁ া / না (√) 

ঞ) হঁ া / না (√) 

ট) হঁ া / না (√) 

ঠ) হঁ া / না (√) 

ড) হঁ া / না (√) 

 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) হঁ া / না (√) 

ছ) হঁ া / না (√) 

জ) হঁ া / না (√) 

ঝ) হঁ া / না (√) 

ঞ) হঁ া / না (√) 

ট) হঁ া / না (√) 

ঠ) হঁ া / না (√) 

ড) হঁ া / না (√) 

 

 

ক

খ

 

গ

ঘ

 

ঙ

চ

ছ

জ

ঝ

ঞ

ট

ঠ

ড

ঢ) হঁ া / না (√) 

ণ) হঁ া / না (√) 

ত) হঁ া / না (√) 

ঢ) হঁ া / না (√) 

ণ) হঁ া / না (√) 

ত) হঁ া / না (√) 

ঢ) হঁ া / না (√) 

ণ) হঁ া / না (√) 

ত) হঁ া / না (√) 

ঢ

ণ

ত

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ 

তািরখঃ 

সময়ঃ  

 

গ)  

 

 

গ)  

 

 

গ)  

 

 

গ)  

 

 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) হঁ া / না (√) 

ছ) হঁ া / না (√) 

জ) হঁ া / না (√) 

ঝ) হঁ া / না (√) 

ঞ) হঁ া / না (√) 

ট) হঁ া / না (√) 

ঠ) হঁ া / না (√) 

ড) হঁ া / না (√) 

 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) হঁ া / না (√) 

ছ) হঁ া / না (√) 

জ) হঁ া / না (√) 

ঝ) হঁ া / না (√) 

ঞ) হঁ া / না (√) 

ট) হঁ া / না (√) 

ঠ) হঁ া / না (√) 

ড) হঁ া / না (√) 

 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) হঁ া / না (√) 

 

গ) হঁ া / না (√) 

ঘ) হঁ া / না (√) 

 

ঙ) হঁ া / না (√) 

চ) হঁ া / না (√) 

ছ) হঁ া / না (√) 

জ) হঁ া / না (√) 

ঝ) হঁ া / না (√) 

ঞ) হঁ া / না (√) 

ট) হঁ া / না (√) 

ঠ) হঁ া / না (√) 

ড) হঁ া / না (√) 

 

 

ক) হঁ া 

খ) হঁ া 

 

গ) হঁ া 

ঘ) হঁ া 

 

ঙ) হঁ া 

চ) হঁ া 

ছ) হঁ া 

জ) হঁ া 

ঝ) হঁ া 

ঞ) হঁ া 

ট) হঁ া 

ঠ) হঁ া 

ড) হঁ া 

ঢ) হঁ া / না (√) 

ণ) হঁ া / না (√) 

ত) হঁ া / না (√) 

ঢ) হঁ া / না (√) 

ণ) হঁ া / না (√) 

ত) হঁ া / না (√) 

ঢ) হঁ া / না (√) 

ণ) হঁ া / না (√) 

ত) হঁ া / না (√) 

ঢ) হঁ া 

ণ) হঁ া 

ত) হঁ া 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 



িক িক দখেবন/জানেবন/করেবন 

থ) াভািবেকর তুলনায় কম নড়াচড়া করেছ 

দ) েয়াজন মেতা িক ব ব া িনেয়েছন সংে েপ িলখুন: 

 

ক) িশ েক িক আধা শ  খাবার খাওয়ােনা র  করা হেয়েছ? 

খ) িশ েক িক িক খাবার খাওয়ােনা হে  সংে েপ িলখুন: 

 

 

 

গ) িশ েক িক আধা শ  খাবােরর সে  সে  বুেকর দধও েয়াজন 

অনুযায়ী খাওয়ােনা হে ? 

তািরখ সহ িশ ন া  HHW-র া র 

সরকারী া  ও তািরখসহ উপ া েকে র এ.এন.এম বা 

দািয় া  আিধকািরেকর া র 

 

িবঃ ঃ - সূিত মা ও নবজাতকেক দখেত গেল িশ ন া  HHW 

পিরদশেনর িদন িলর পযেব ণ পরবত  কলাম িলেত ভ ত করেবন। 

ফম ৬ 

এন. এইচ. এম 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

তািরখঃ 

থ) হঁ া / না (√) 

দ)  

থ) হঁ া / না (√) 

দ) 

থ) হঁ া / না (√) 

দ) 

থ

দ

ক) হঁ া / না (√) 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া / না (√) 

 

ক

খ

 

 

 

গ

 

    

    

 এই ফম  ভ ত কের িনেজর কােছ রাখেবন। থম যিদন িশ ন া  HHW 

কলাম িলেত ভ ত করেবন। িতিন িত বুধবার ও মািসক িরেপাট জমা দওয়ার িদন সাব স াের এ.এন.

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

_______________ 

তািরখঃ 

সময়ঃ  

থ) হঁ া / না (√) 

দ) 

থ) হঁ া / না (√) 

দ) 

থ) হঁ া / না (√) 

দ) 

থ) হঁ া 

দ) 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া / না (√) 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া / না (√) 

 

ক) হঁ া 

খ) 

 

 

 

গ) হঁ া 

 

    

    

 সূিত মা ও নবজাতকেক দখেত যােবন সইিদন িতিন থম কলাম  ভ ত করেবন 

.এম বা দািয় া  আিধকািরকেক িদেয় এ র যথাথতা  িবচার কিরেয় া র কিরেয় নেবন।

_______________ িদন 

তািরখঃ ____________  

সময়ঃ  ____________ 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

হঁ া / না (√) 

দখেত যােবন সইিদন িতিন থম কলাম  ভ ত করেবন এবং পরবত  

িবচার কিরেয় া র কিরেয় নেবন। 



ফম ৭ 

সেবর পের িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড হেণর জন  অথবা তঃ ূ ত  

গভপাত বা সা জকাল প িতেত গভপােতর পের িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড  

হেণর জন  উপেভা ােক সে  কের িনেয় আসেবন য িশ ন া  HHW তার জন  

(চার  কিপ থাকেব) 

এন.এইচ.এম 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

িবঃ ঃ য সকল ে  একজন িশ ন া  HHW কােনা মিহলােক সেবর পের িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড হেণর জন  অথবা তঃ ূ ত 

গভপাত বা সা জকাল প িতেত গভপাত হওয়ার পের িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড হেণর জন  সরকারী া েকে  িনেয় আসেবন, সই সব 

ে  মিহলা এই ফেমর চার  কিপেতই া র করেবন এবং িতিন আই.ইউ.িস.িড হণ করবার পের সই ফেমর িত  কিপেতই সই 

া েকে র দািয় া  আিধকািরক বা তার অনুেমািদত িতিনিধ া র করেবন। তারপর সই ফেমর এক  কিপ থাকেব সই 

া েকে , এবং বািক িতন  কিপ িশ ন া  HHW-র মািসক িরেপােটর িতন  কিপর সে  সংযু  হেব। 

আই.ইউ.িস.িড হণকারী মিহলার স ী িশ ন া  HHW-র জন  
 

তািরখঃ _______________________ 
 

পিরেষবাঃ িপ.িপ.আই.ইউ.িস.িড / িপ.এ.আই.ইউ.িস.িড (√)   মািসক িরেপা ং-এর সময়সীমার মেধ  কত ন র কসঃ _______________

           

 মিহলার নামঃ _________________________________________  ামীর নামঃ ________________________________________ 

 

মিহলার বয়সঃ _________  ওয়াড ন ◌ঃ _________ উপ া েক ঃ/ ইউ িপ এইছ িস ◌ঃ  __________________________________  

 

শহর / নগর ◌ঃ  _________________________________ _______ জলা/ া েজলাঃ __________________________________  

 

সেবর তািরখঃ _______________    গভপােতর তািরখঃ ___________________গভপােতর ধরণঃ তঃ ূ ত / সা জকাল প িত (√) 

আিম এত ারা জানাি  য িশ ন া  HHW আমােক  আই .ইউ .িস. িড  স েক িব ািরত জািনেয়েছ এবং আিম আই.ইউ.িস.িড 

হণ করেত ই ু ক। আিম ায় িশ ন া  HHW-র সে  সরকারী া েকে  আই.ইউ.িস.িড হণ করেত এেসিছ। 

 

                                                                    মিহলার া রঃ ________________________________________ 

 
য সরকারী া েকে  আই.ইউ.িস.িড হণ কেরেছঃ ____________________________ হেণর তািরখ ও সময়ঃ _______________ 

য িশ ন া  HHW সে  কের িনেয় এেসেছঃ  _________________________ িশ ন া  HHW-র া রঃ ________________ 

সরকারী া  ও তািরখ সহ া েকে র দািয় া  

  আিধকািরক বা তার অনুেমািদত িতিনিধর া রঃ   __________________________________________ 



ক) সাধারণ িনয়মাবলীঃ 

১. িশ ন া  HHW-রা নীল কািলর কলম

২. িশ ন া  HHW-রা য কান এক  ভাষায় 

৩. কানরকম হায়াইটনার ব বহার করা যােব না। 

িশ ন া  HHW- ক পােশ বাধ তামূলক ভােব 

৪. ফেমর কান পাতা ছঁড়া যােব না। 

৫. গৃহপিরদশেনর সমেয়ই িশ েণ া  দ তা অনুযায়ী 

অংশ িল স ূণভ ত করেত হেব। ফম  পের 

যােব না। 

৬. েত ক  ত  ফেমর শষ পৃ ােত ‘

বা দািয় া  আিধকািরেকর া র বাধ তামলূক

িদন সাব স াের এ.এন.এম বা দািয় া  আিধকািরকেক িদেয় এ র 

৭. জলা েরর কান িতিনিধর পিরদশ

কািল ব বহার করেত হেব। িযিন সংেশাধন করেছন তােক অবশ ই পােশ 

শষ পৃ ােত আেরকবার সংি  া র কের পােশ 

৮. রাজ েরর কান িতিনিধর পিরদশ

কািল ব বহার করেত হেব। িযিন সংেশাধন করেছন তােক অবশ ই পােশ 

শষ পৃ ােত আেরকবার সংি  া র কের পােশ িনেজর পুেরা নাম এবং পিরদশেনর তািরখ িলখেত হেব।

৯. উপেরা  িনয়ম িলর কানরকম ব িত ম

িবেবচ  হেবনা। 

 

  

 

ফম ৬ সং া  িনয়মাবলী 

এন. এইচ. এম 

র কলম িদেয় ফম  পূরণ করেবন। পি ল ব বহার করা যােব না।

য কান এক  ভাষায় (বাংলা অথবা ইংেরিজ) পুেরা ফম  পূরণ করেবন।

কানরকম হায়াইটনার ব বহার করা যােব না। িনতা ই ওভাররাই ং বা কানরকম কাটাকু

বাধ তামূলক ভােব া র করেত হেব। 

িশ েণ া  দ তা অনুযায়ী পযেব েণর িভি েত, ফেমর 

ফম  পের অন  কান সময় পূরণ করা যােব না বা কান াসি ক অংশ ফঁাকা রাখা 

‘সরকারী া  ও তািরখ সহ’ উপ া েকে র / 

বাধ তামলূক। িশ ন া  HHW িত বুধবার ও মা

এম বা দািয় া  আিধকািরকেক িদেয় এ র যাথাথ  িবচার কিরেয় া র কিরেয় নেবন।

পিরদশেনর সময় বা যাথাথ  যাচাই করার সময় কানরকম 

িযিন সংেশাধন করেছন তােক অবশ ই পােশ সংি  া র করেত হেব

সংি  া র কের পােশ িনেজর পুেরা নাম এবং পিরদশেনর তািরখ িলখেত হেব।

পিরদশেনর সময় বা যাথাথ  যাচাই করার সময় কানরকম সংেশাধেনর ে  লাল 

িযিন সংেশাধন করেছন তােক অবশ ই পােশ সংি  া র করেত হেব এবং পের ফেমর 

শষ পৃ ােত আেরকবার সংি  া র কের পােশ িনেজর পুেরা নাম এবং পিরদশেনর তািরখ িলখেত হেব।

ব িত ম হেল সই পিরদশন  বািতল বেল গন  হেব

ন। পি ল ব বহার করা যােব না। 

ফম  পূরণ করেবন। 

বা কানরকম কাটাকু  করেত হেল 

ফেমর িনেদিশকা অনুসাের াসি ক 

কান াসি ক অংশ ফঁাকা রাখা 

/ ইউ িপ এইছ িস–র  এ.এন.এম 

িত বুধবার ও মািসক িরেপাট জমা দওয়ার 

যাথাথ  িবচার কিরেয় া র কিরেয় নেবন। 

র সময় বা যাথাথ  যাচাই করার সময় কানরকম সংেশাধেনর ে  কােলা 

া র করেত হেব এবং পের ফেমর 

পিরদশেনর তািরখ িলখেত হেব। 

র সময় বা যাথাথ  যাচাই করার সময় কানরকম সংেশাধেনর ে  লাল 

সংি  া র করেত হেব এবং পের ফেমর 

শষ পৃ ােত আেরকবার সংি  া র কের পােশ িনেজর পুেরা নাম এবং পিরদশেনর তািরখ িলখেত হেব। 

হেব এবং উৎসাহভাতার জন  



খ) ফম পূরণ করার িনয়মাবলীঃ 

১. িশ ন া  HHW-রা গৃহপিরদশেন িগেয় ম া -এর সাহােয  যভােব কাজ  করেবন সভােবই ফম  পূরণ 

করেবন। এে ে  ম া -এর ম অনুযায়ী কাজ  করা বাধ তামূলক নয়। 

২. সূিত মিহলার তথ িবশেদ িলখেত হেব। 

৩. সূিত মিহলার কানা লখার সময় যই বাড়ীেত সই মিহলা উপি ত সই বাড়ী র কানাই িলখেত হেব ( াম, সাব 

স ার, াম প ােয়ত, ক, জলা/ া েজলা)। 

৪. সূিত মিহলার ‘আর.িস.এইচ আই.িড. ’অবশ ই এম.িস.িপ কাড দেখ িলখেত হেব। 

৫. সূিত মিহলা ‘জননী সুর া যাজনার আওতাভু ’ িকনা স  উে খ করেত হেব। 

৬. ‘িদন’ ও ‘তািরখ’ স ক ভােব উে খ করেত হেব। এই সে  উে খনীয় য সেবর িদন র পেরর িদন  গৃহপিরদশেনর 

ে  ‘১ম িদন’ িহেসেব গন  হেব এবং সই অনুযায়ী গৃহপিরদশেনর বািক িদন িল িনধািরত হেব। ািত ািনক সেবর 

পর এস.এন.িস.ইউ- ত ানা িরত এক  নবজাতক যিদন ছাড়া পােব সই িদন  তার ে  ‘১ম িদন’ িহেসেব গন  হেব 

এবং সই অনুযায়ী গৃহপিরদশেনর বািক িদন িল িনধািরত হেব। 

৭. ‘সময়’ লখার ে  সূিত মিহলার বািড়েত েবশ করার সময় এবং পিরদশন শষ কের বেরাবার সময় িলখেত হেব। 

(উদাহরণ - ‘সময়ঃ ১০:৩০-১২:৩০’)। 

৮. িশ ন া  HHW সূিত মিহলােক িজ াসা কের এবং সূিত মিহলা ও নবজাতকেক পযেব ণ কের ফম-এ স ক 

তথ  পূরণ করেবন। 

৯. ফম েত লখার জন  িন দ  জায়গায়  অনুযায়ী হয় তথ  বা সংখ া িলখেত হেব অথবা ‘হঁ া/না’- ত ‘√’ িদেত হেব। 

অন  কান অংেশ লখা যােব না। 

১০. ‘িশ েক িক আধা শ  খাবার খাওয়ােনা র  করা হেয়েছ?’ -এই িবভাগ  কবল মা  ৬ মাস বা তার বিশ বয়িস 

িশ েদর ে  েযাজ । 

১১. েত ক  ত  ফেমর শষ পৃ ােত িশ ন া  HHW-র নাম লখা বাধ তামূলক। 

১২. েত ক  ত  ফেমর শষ পৃ ােত, েত ক গৃহপিরদশেনর পের, ক িশ ন া  HHW-র নােমর তলায়, তািরখ 

সহ িশ ন া  HHW-র া র বাধ তামূলক। 


