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িবষয:় গা য়াগা য়া  UHFWC  UHFWC এরএর   পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সংেগসংেগ।।
পিরদশন িতেবদন

অ  ১০/০১/২০২৩ ি . তািরখ সকাল ৯.৩০ ঘ কায় গা য়া UH&FWC  পিরদশন কির। পিরদশনকােল আয়ােক কে
উপি ত  পাওয়া যায়। পিরদশেনর সমেয় মিডেকল অিফসার(িসিস) এবং িডি  কনসালেটন  ডাঃ সৗের নাথ সাহা উপি ত
িছেলন।  ল গইট ছাড়া সকল ক  তালাব  দখা যায়। িক  সময় পর SACMO উপি ত হেয়েছন। মািসক সভা থাকায়
FWV উপেজলা অিফেস গমন কেরেছন বেল জানা যায়। পের FWV উপি ত হেয়েছন। উ  ইউিনয়েন FPI এর পদ 
রেয়েছ।  ক েত Updated িস েজন চাটার দখা যায়িন। এছাড়া পিরবার পিরক না িবভােগর েবর াগান মান হয়।
জানা যায় য, উ  ক  কেশার বা ব া  সবা দােনর জ   িনধািরত। িক  কেশার বা ব সবা দােনর কান িনিদ
িস েজন চাটার িকংবা িনেদশক কান িচ  পাওয়া যায়িন। বহারেযা  ( Usable) ও অ ব ত (Unusable) মালামাল
একি ত রেখ ার পিরচালনা করা হয়। কে  SACMO/FWV ক ICR সংর ণ করেত দখা যায় না। এরফেল
 মালামােলর স ক িহসাব পাওয়া ক ন। াের দখা যায়, ২৩ আইেটেমর ১০/০৫/২০২০ তািরেখর ােকেজর ৩  D&DS
kit এর গােয় ময়ােদা ীণ  হেয়েছ এমন তািরখ রেয়েছ। যার মে  ১ র গােয় মাচ ২০২২ এবং অ  ২ র গােয় এি ল ২০২২
লখা রেয়েছ। এছাড়া ২০ কিজ ওজেনর ০১  Normal Delivery Kit এর গােয় ময়ােদা ীণ  হেয়েছ এমন তািরখ লখা

রেয়েছ। উ  িকেটর গােয় ম/২০২২ ময়াদ লখা রেয়ছ। অথচ বতমােন য িকট  থেক ঔষধ িবতরণ করা হে  তার গােয়
জা য়াির/২০২৩ লখা দখা যায়। ার ব াপনার FEFO (First Expiry First Out) পিলিস অ সরণ করা হয়
না।  SACMO এর কে   Physician Sample এর বশ িক  ঔষধ পিরলি ত হয়। SACMO দিনক ক
রিজ ার দখােতও স ম হয়িন। পিরদশন রিজ ার থেক জানা যায়, িবভাগীয় পিরচালক মেহাদয় উ  ক  পিরদশন কের

ঔষধস হ ময়ােদা ীন হওয়ার েবই বহার করার িনেদশনা িদেয়েছন। স িনেদশনা অ সরণ করেত কান পদে প নয়া হয়েছ
বেলও মান হয়িন।  

পরামশঃ

১। SACMO/FWV ক ার ব াপনার FEFO পিলিস অ সরণ কের সবা দান। যথাযথ ি য়ায় ICR সংর ণ
করা। এছাড়া িনয়মা যায়ী D&DS kit খালার সমেয় ানীয় জন িতিনিধেক স ৃ  করার ব া হণ।

২। SACMO ক UH&FWC পিরচালনা কিম র সভা িনয়িমত করা। 

৩।UFPO/MO(MCH-FP) ক কেশার বা ব া  সবা িনি ত করেন েদয় ন না অ যায়ী িস েজন চাটারসহ
সবােক  িনেদশক সাইনেবাড াপেন যথাযথ ব া হণ করা। 

৪। FPI ক ইউিনয়ন পিরবার পিরক না কিম  এবং পাি ক সভা িনয়িমত করা।

৫। SACMO/FWV/FPI এর অ ীম মন িচ মান জায়গায় দশেনর ব া করা।

৬। SACMO/FWV/FPI ক কায ম মান করেণ ইেনােভ ভ আইিডয়া হণ করা। 

৭। SACMO/FWV/FPI ক eMIS কায মেক জারদার করেণ ব া হণ করা। 

৮। SACMO ক ল া  িনি ত করা।

১



৯। ােটলাইট ি িনক আেরা সফলতার সােথ সংগঠেন সংি  FWV ক FPI/FWA এর সহায়তা ি  করা। 

১০। ইউিনয়েনর সকেলর সহেযািগতায় িবেশষ ক া  আেয়াজন করা। 

১১। FPI ক আ য়ন কে  অ ািধকার িভি েত PRS স  কের সবা দান িনি ত করা। 

১২। পিরবার পিরক না, মা ও িশ  া  সবা িনি ত করেণ সকলেক সমি ত কায ম করা। 
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উপেজলা পিরবার পিরক না কমকতা/ মিডেকল 
অিফসার ( এমিসএইচ-এফিপ), রাজা র, ঝালকা  
জলা।
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১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না কাযালয়, বিরশাল।
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