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জলা পিরবার পিরক না কাযালয়, ঝালকা  
fpo.jhalakathi.gov.bd

ারক ন র: ৫৯.১১.৪২০০.০০০.২৭.০০১.২৩.১৪ তািরখ: 
১৪ জা য়াির ২০২৩

৩০ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   না শনা শ   দানদান   সংেগসংেগ।।
: ১০/০১/২০২৩ এবং ১১/০১/২০২৩ ি . তািরেখর পিরদশন িতেবদন।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক জানােনা যাে  য, গত ১০/০১/২০২৩ ি . তািরেখ গা য়া UHFWC পিরদশন কের
লিজি কস ব াপনায় তর অিনয়ম পিরলি ত হেয়েছ। যা পিরদশন িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ। ঔষধ
/এমএসআর ব াপনায় অিনয়েমর ফেল  র ঔষধ ময়ােদা ীণ হেয়েছ এবং আেরা ঔষধ ময়ােদা ীণ হওয়ার স াবনা
রেয়েছ। ঔষধ/এমএসআর এর রকড সংর েণ অিনয়ম রেয়েছ। বহার অ েপােযাগী ঔষধ/এমএসআর এর থক কান
তািলকা নই।
২। গত ১১/০১/২০২৩ ি . তািরেখ বড়ইয়া মেডল UHFWC  পিরদশন কের াের র ঔষধ/এমএসআর সংরি ত
দখা যায়। অেনক ঔষেধর ময়াদ এ মােস শষ হেব। এছাড়া অেনক এমএসআর দীঘকাল অ ব ত অব ায় দখা যায়।
বহার অ েপােযাগী ঔষধ/এমএসআর এর থক কান তািলকা নই। পিরদশনকালীন সমেয় FWV অ পি ত িছেলন। 

এর ফেল পিরবার পিরক না, মা ও িশ  াে র নাম িবি ত হওয়ার স াবনা তির হে । ঔষধ ময়ােদা ীণ হওয়ার
েব  বহাের  উধতন  ক পে র  িনেদশনা পালেনও তৎপরতা দখা যায়িন। তাই  উি িখত অিনয়েমর সােথ স ৃ

 কমচারীেদর িব ে   কারন  দশােনা  না শ জাির করণ এবং না েশর জবাব যথাযথ মা েম িন  া রকারীর িনকট
রণ করার অ েরাধ করা হেলা। 

১৪-১-২০২৩

মিডেকল অিফসার ( এমিসএইচ-এফিপ) রাজা র, 
ঝালকা  জলা।

মাঃ শহী ল ইসলাম
উপ পিরচালক

ফান: 0498-63444
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ারক ন র: ৫৯.১১.৪২০০.০০০.২৭.০০১.২৩.১৪/১ তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৯
১৪ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না কাযালয়, বিরশাল। 

১৪-১-২০২৩
মাঃ শহী ল ইসলাম 

উপ পিরচালক
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