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িবষয়িবষয়:: মঠবািড়মঠবািড়, , বড়ইয়াবড়ইয়া, , পা খালঘাটাপা খালঘাটা UH&FWC  UH&FWC পিরদশনপিরদশন  িতেবদনিতেবদন।।

 ২২-০৩-২০২৩ ি . তািরেখ  মঠবািড়, বড়ইয়া, পা খালঘাটা UH&FWC এর পিরদশন কের পিরদশন িববরণী িন  ছেক যথাযথ ব া হেণর
জ  দ  হেলাঃ

িমক নং পিরদশন িববরণী পরামশ বা বায়নকারী

১

সকােল মঠবািড় UH&FWC পিরদশন কের
দখা যায় দীঘিদন LAPM ক া  সংগ ত

হয় না। eMIS এ সংি  SACMO এর 
এি  শতভাগ রেয়েছ। িবষয়  সে াষজনক।
FPI এর িবিভ  রিজ ার বাসায় রেয়েছ বেল
জানা যায়। 

১। িনয়িমত LAPM ক া  সংগঠন
করা।
২। পাি ক সভার র েলশন, ইউিনয়ন
পিরবার পিরক না কিম র র েলশন
অিফেস সংর ণ করা। 

SACMO /FWV/ FPI/FWA

২

সকােল বড়ইয়া UH&FWC পিরদশন কের
NVD ি র তািগদ অ াহত রাখা হয়।
eMIS এ সংি  SACMO এর  এি
সে াষজনক রেয়েছ।  FPI এর র েলশন 
রিজ ার পাওয়া যায়।

১। িনয়িমত LAPM ক া  সংগঠন
করা।
২। পাি ক সভার র েলশন অিফেস
সংর ণ করা। 
৩। পাশবত  ইউিনয়ন থেক মেডল কে
NVD ােয়  রফার করা। 
৪। FWV ক eMIS এর ত  এি

দান করা।

UFPO/MO (MCH-
FP)/SACMO/FWV/FPI/F
WA

৩

িবেকেল পা খালঘাটা UH&FWC পিরদশন
কের দখা যায় ক  জ রী িভি েত সং ার
করা েয়াজন। এছাড়া ক েত র
ঔষধ/এমএসআর রেয়েছ যা যথাযথভােব
সংর েণর অভাব পিরলি ত হয়। িক  ঔষধ
ময়ােদা ীণ দখা যায়। কে েত পির ার

পিরছ তার অভাব রেয়েছ। মােঠর কম েদর 
কায েমর িবতরণ ডাটা বশ কম। এছাড়া

ােসবী অ াবিধ সম য় করা হয়িন। এরফের
একই জায়গায়  FWA এবং CV
কাজকরেছন। সম েয়র অভাব রেয়েছ। মােঠর
কায েম ত বলতার িচ  রেয়েছ। 

১। ক  জ রী সং ার করা েয়াজন।
জ রী সং ােরর জ   া  েকৗশেলর
িনকট প  রণ।
২। FEFO অ সরণ কের
ঔষধ/এমএসআর িবতরণ িনি ত করা।৩।
পির ার পিরছ তা িনি ত করা। 
৪। রা ার অ যায়ী দািয়   দান কের
ক েত িতিদন সবা চা  রাখা। 

৫। মাঠ কম েদর  কম এলাকা সম য় করা।
এবং কায ম সেরজিমেন তদারিক করা।  

UFPO/MO(MCH_FP)/
FWV/FPI/FWA



২২-০৩-২০২৩
মাঃ শহী ল ইসলাম

উপ পিরচালক

উপেজলা পিরবার পিরক না কমকতা/ মিডেকল অিফসার (এমিসএইচ-এফিপ), উপেজলা (সকল), ঝালকা ।

ারকারক  ন রন র:: ৫৯.১১.৪২০০.০০০.৩৩.০০১.২২.৬৪/১ (১) তািরখ: 
৮ চ  ১৪২৯
২২ মাচ ২০২৩

সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ::
১। পিরচালক, িবভাগীয় পিরবার পিরক না কাযালয়, বিরশাল।

২২-০৩-২০২৩
মাঃ শহী ল ইসলাম

উপ পিরচালক


