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িবষয:় মা ারহ াটমা ারহ াট  UH&FWC  UH&FWC পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন।।
পিরদশন িতেবদন

 ৩০/০১/২০২৩ ি . তািরখ বলা ১২.৩০ ঘ কায়  মা ারহাট UH&FWC  পিরদশন কির। পিরদশনকােল FWV এবং
অিফস সহায়কেক উপি ত  পাওয়া যায়। 

 ঔষধ সংর েণ কান আইিসআর বহাের আেরা দ তা আনয়ন েয়াজন। ময়ােদা ীণ ঔষধ এবং ময়াদ রেয়েছ এমন ঔষধ
একসােথ েক রেখ সবা কায ম পিরচালনা করা হয়। এরফেল FEFO(First Expiry First Out) পিলিস হত
হওয়ার স াবনা রেয়েছ। ক েত বয়ঃসি কালীন া  সবা কনার িত া করা আেছ। িক   িসিফেকশন অ যায়ী
িস েজন চাটার াপন করা হয়িন। এরফেল বয়ঃসি কালীন সবা কনার িত ার ল উে  হত হে । বয়ঃসি কালীন সবা

দােনর িসিফেকশন অ যায়ী সাইনেবাড িত া করার েয়াজন। ক েত মা  FWV পদায়ন থাকায় তােক অ
কান কে  অিতির  দািয়  দান না করা েয়াজন। িবিভ  IEM/IEC াটািরেয়ল াের সংর ণ করেত দখা যায়। 

পরামশঃ

১। FWV 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। িবিভ  IEM/IEC াটািরেয়ল যথাযথ

জায়গায় দশন/ ােয় েক িবতরেণর ব া হণ করা। 

২।  UFPO/MO(MCH-FP) ক বয়ঃসি কালীন সবা কনার এর িস েজন চাটার এবং সাইনেবাড িসিফেকশন
অ যায়ী কন হয়িন তা অ স ান কের দখা এবং যথাযথ ব া 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। 

৪। 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। 

৫। ক েত পির ার পিরছ তা বজায় রাখা।
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সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ: 
১) পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না কাযালয়, বিরশাল।
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