
“ ছেল হাক, মেয় হাক

’  স ানই যেথ ”

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
জলা পিরবার পিরক না কাযালয়, ঝালকা  

fpo.jhalakathi.gov.bd

িবষয:় দপদিপয়াদপদিপয়া  UH&FWC  UH&FWC পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন।।
পিরদশন িতেবদন

 ২২/০১/২০২৩ ি . তািরখ বলা ১২.৩০ ঘ কায়  দপদিপয়া UH&FWC  পিরদশন কির। পিরদশনকােল SACMO এবং
অিফস সহায়কেক উপি ত  পাওয়া যায়। ক র ভৗত অবকাঠােমা না ক। ক  নঃ িনমােণর েয়াজন। তেব, কে  সবা
কায ম চলমান রেয়েছ। সবা হণকারীর সং া বশ কম। কান ক ােসপ ভ সবা দান করা হয় না। সখােন ৪  D&DS
িকট ম দ রেয়েছ। যার গােয় ময়াদ জা য়াির ২০২৩। ঔষধ সংর েণ কান আইিসআর নই। ময়ােদা ীণ ঔষধ এবং ময়াদ
রেয়েছ এমন ঔষধ একসােথ েক রেখ সবা কায ম পিরচালনা করা হয়। এরফেল FEFO(First Expiry First
Out) পিলিস অ ত হয় না। ময়ােদা ীণ ঔষেধর পিরমান অেনক বিশ। জা য়ারী২৩ ময়াদী ঔষধ েক রেখ মােচ২৩ এ
ময়াদ রেয়েছ এমন ঔষধ িবতরণ ত  করা গেছ। ঔষধ িবতরেণর ে   উদাসীনতা ল  করা যায়। এ থেক ধারনা করা
যেত পাের সখােন সবা দােনর সে াষজনক নয়। আ যজনকভােব ক েত ন২২ ময়ােদা ীণ হেয়েছ এমন ১৭ বাতল

Cotrim িসরাপ, এি ল২১/ লাই২১ তািরেখ ময়ােদা ীণ Amoxycilline Syp 65 বাতল, জা য়াির ২২ থেক ায়
িত মােস ২০২২ সােলর ময়ােদা ীণ Amoxycilline Drop 170  ঔষধ ম দ পাওয়া যায়। এছাড়া িবিভ  ময়ােদ

ময়ােদা ীণ ১৮০০ Iron Folic Acid াবেলট ম দ পাওয়া যায়। আইিসআর সংর ণ কের ঔষধ বহার করা হেল
 অনাকাংিখত পিরি িত থেক সাবধান হওয়া যত। একই ইউিনয়েন অবি ত মা ও িশ  ক াণ কে  ঔষধস হ িবক  বহাের
উে াগ হণ করা যত। সখােন ০২ জন পিরবার ক াণ পিরদিশকা কমরত রেয়েছ। কে  চলিত মােস ১২৮ জন সাধারণ রাগী
এবং ৮০ জন িশ  সবা দয়ার ত  রকেড দখা যায়। উ  কে  অিফস সহায়েকর িব ে ও অিনয়িমত অিফস করার
অিভেযাগ পাওয়া যায়। স অিফস সমেয়ও  ইিজ বাইক চালনা কের বেল অিভেযাগ রেয়েছ। উ   ইউিনয়েনর মা ও িশ  ক াণ
কে র পিরবার ক াণ পিরদিশকাগেণর  সবা দােনর ত  খিতেয় দখার েয়াজন রেয়েছ।

পরামশঃ

১। SACMO ক ার ব াপনার FEFO(First Expiry First Out) পিলিস অ সরণ কের সবা দান।
 িনয়মা যায়ী D&DS kit খালার সমেয় ানীয় জন িতিনিধেক স ৃ  করার ব া হণ। অ েয়াজনীয় ািদর তািলকা
তির কের িন ি র ব া হণ করা। যথাযথ ি য়ায় ICR সংর ণ করা। 

২। ক ােসপ ভ সবা দান করা। Short dated ঔষধস হ িবক  বহােরর উে াগ হণ করা। 

৩। UFPO/MO(MCH-FP) ক ক স হ িনয়িমত িভিজট বক উধতন ক পে র িনেদশনা বা বায়ন হয় কীনা যাচাই
কের দখা। সংি  SACMO এর িব ে  কারন দশােনা না শ জাির করা। এছাড়া অিফস সহায়েকর িব ে ও িবভাগীয়
কায় েম গািফলিত রেয়েছ কীনা খিতেয় দখা। 

৪। ক  নঃ িনমােনর াব রণ করা। 

৫। পিরবার পিরক না, মা ও িশ  া  সবা িনি ত করেণ সকলেক সমি ত কায ম হণ করা। সংি  ইউিনয়েনর FPI
ক িনয়িমত ইউিনয়ন কিম র িম ং উ  কে  আেয়াজেনর ব া করা। এছাড়া SACMO  ক UHFWC পিরচালনা

কিম র সভা আেয়াজন করা। 

৬। ক েত পির ার পিরছ তা বজায় রাখা।
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উপেজলা পিরবার পিরক না কমকতা/ মিডেকল অিফসার 
(এমিসএইচ-এফিপ)
নলিছ , ঝালকা ।

মাঃ শহী ল ইসলাম
উপ পিরচালক

ারক ন র: ৫৯.১১.৪২০০.০০০.৩৩.০০১.২৩.২৫ তািরখ: 
২৩ জা য়াির ২০২৩

৯ মাঘ ১৪২৯

সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ: 
১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না কাযালয়, বিরশাল।
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