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সিৌমখ্ক সম্মমত
সকিি আয়েি? আিার িাি ......................................................... আমি স্বাস্থ্য/পমরবার
পমরকল্পিা অমিেপ্তয়রর একজ্ি .............................................. আিার সিাবাইল িম্বর
......................................। আপমি সজ্য়ি আিমিত হয়বি সর্ স্বাস্থ্য অমিেপ্তর ও পমরবার
পমরকল্পিা অমিেপ্তর সর্ৌথভায়ব িাতৃ িৃতযয, িবজ্াতয়কর িৃতযয ও িৃতজ্ন্ম মচমিত ও পর্যায়লাচিা
(এিমপমিআর) করয়ে, র্া বাাংলায়েয়শর স্বাস্থ্যয়সবার িায়িান্নেয়ি কার্যকরী ভয মিকা রাখ্য়ব। এরই
অাংশ মহয়সয়ব মশশুিৃতযয সম্পয়কয আপিার সায়থ মকেয কথা বলয়বা এবাং প্রশ্ন করয়বা।
এই
সাক্ষাৎকায়রর জ্িয ৩০ সথয়ক ৪৫ মিমিট সিয়ের প্রয়োজ্ি। এই সাক্ষাৎকায়রর সকল তথযই
সগাপি রাখ্া হয়ব, তথামপ এই সকল প্রয়শ্নর উত্তরোি আপিার ইচ্ছার উপর মিভয রশীল। সাক্ষাৎকায়র
সম্মমতোয়ির পযয়বয আপমি এই সাক্ষাৎকায়রর মবষয়ে প্রশ্ন করয়ত পায়রি। এই সাক্ষাৎকারোয়ি
আপিার সকাি প্রকার ঝযুঁ মক সিই। আপমি সাক্ষাৎকারটির সর্ সকাি পর্যায়ে বন্ধ কয়র মেয়ত
পায়রি। আপিার িাি এই প্রমতয়বেয়ির সকাথাও উয়েখ্ করা হয়ব িা। আপিার প্রয়েে তথয
স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাি িন্ত্রণালেয়ের কায়জ্ আসয়ব র্া িাতৃ ও িবজ্াতয়কর স্বায়স্থ্যর উন্নেয়ি
ভয মিকা রাখ্য়ব। আপিায়ক িিযবাে।
উপয়রর মবষেবস্তু মবয়বচিা স্বায়পয়ক্ষ আপিার সম্মমতক্রয়ি আমি এই স্বাক্ষাতকারটি শুরু করয়ত
চাই।
উত্তরোতা সাক্ষাৎকায়র সম্মমত প্রোি কয়রয়েি।
উত্তরোতার িািঃ ....................................
উত্তরোতার স্বাক্ষরঃ ....................................
সাক্ষাৎকার প্রোয়ির তামরখ্ঃ
মেি

িাস

বের

উত্তরোতার তথয
সিাবাইল:
িাি

িৃয়তর সায়থ সম্পকয

মতমি মক িৃতযযর সিয়ে উপমস্থ্ত
মেয়লি (হযাুঁ/িা)

িযখ্য উত্তরোতা:
সহয়র্াগী উত্তরোতা-১:
সহয়র্াগী উত্তরোতা-২:
সম্পর্ক:
 িা
 বাবা
 োো / োেী, িািা / িািী
 খ্ালা/খ্ালয, চাচী/চাচা, িািী/িািা, ফয পয/ফয পা

 সবাি/ভাই
প্রমতয়বশী
 অিযািয (উয়েখ্ করুি)............................

সাধারণ তথ্য
সজ্লাঃ......................... উপয়জ্লাঃ..................
ওোিযঃ ...................................

ইউমিেি/সপৌরসভাঃ .................................

গ্রািঃ ........................

কমিউমিটি মিমিয়কর িািঃ ___________________________________________________
কমিউমিটি মিমিয়কর সকািঃ (অবশযই পযরণ করয়ত হয়ব)

িায়ের িাি : ____________________________________________________________
িায়ের অিলাইি সরমজ্য়েশি (মিএইচইএস-২) সকাি িাং: (অবশযই পযরণ করয়ত হয়ব)

িায়ের বেস: ___________________________________________________ (বৎসর)
িায়ের মশক্ষাগত সর্াগযতাঃ
________________________________________________________
মশক্ষা সিেকালঃ (০১. ০২. ০৩......... ১০......... ১২ ইতযামে এবাং র্মে মশমক্ষত িা হি তয়ব সকাি ৯৯)
খ্ািার আথয-সািামজ্ক অবস্থ্াঃ
 অমত গরীব
 গরীব
 িিযমবত্ত
 িিী
মপতার িাি: ...............................................
মশশুর িাি: ...............................................
মশশুর অিলাইি সরমজ্য়েশি (মিএইচইএস-২) সকাি িাং: (অবশযই পযরণ করয়ত হয়ব)

সসর্শে ১: িবজ্াতয়কর তথয

১| জ্ন্ম তামরখ্:

2| িৃতযযর তামরখ্:

মেি /
বের

মেি /
বের

িাস /

ঘন্টা / মিমিট

সিে (২৪ ঘন্টা):
িাস /

ঘন্টা / মিমিট

সিে (২৪ ঘন্টা):

৩| সকাথাে িৃতযয ঘয়টমেল? (সঠিক বয়ে ঠিক মেি)
 মিজ্ বাড়ীয়ত
 পয়থ
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ সকয়ে
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য
কিয়েয়ে
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতায়ল
 িাতৃ িঙ্গল সকয়ে

 সিমিয়কল কয়লজ্ হাসপাতাল
 প্রাইয়ভট মিমিক/হাসপাতাল
করুি)_____________________

 এিমজ্ও মিমিক
 অিযািয (উয়েখ্

মেি /
বের

৪| িবজ্াতক িৃতযযর পযয়বয কত সিে অসযস্থ্ মেল ?

িাস /

৫| িবজ্াতক মক সকাি িািমসক/শারীমরক আঘায়ত িৃতযয বরি কয়রয়ে ?
 হযাুঁ (হযাুঁ হয়ল মক িরয়ির আঘাত, উয়েখ্ করুি.......................................। )
 িা



জ্ামি িা

সসর্শে ২: মানয়র তথ্য
িাস
সপ্তাহ

৬| গয়ভয র কয়তা িাস বা সপ্তায়হ প্রসব হয়েয়ে?
৭| গভয কালীি সিেকায়ল প্রসব সাংক্রান্ত সকাি জ্টিলতা হয়েমেল মকিা ?
হযাুঁ (হযাুঁ হয়ল মক িরয়ির জ্টিলতা? একামিক উত্তর হয়ত পায়র )
 অমতমরক্ত রক্তক্ষরণ
 উচ্চরক্তচাপ
 মখ্ুঁচযমি
 প্রচন্ড জ্বর
 মবলমম্বত প্রসব
 িা িায়ের সকাি সরাগ মেল িা

 অসাংলগ্ন আচরণ
 বািাপ্রাপ্ত প্রসব
 র্িজ্ গভয িারি
 আঘাত
 অিযািয উয়েখ্ করুি
 আমি জ্ামি িা

৮| কতবার প্রসবপযবয সসবা (এএিমস) গ্রহণ কয়রয়েি? (সাংখ্যা উয়েখ্ করুি)





১
২
৩
৪

বার
বার
বার
বার এবাং তার সবশী

৯| প্রসবপযবয সসবা সকাি স্থ্াি হয়ত
 বাড়ী
 কমিউমিটি মিমিক

 সকাি
প্রয়শ্ন চয়ল
 আমি
(১১ িাং

এএিমস সসবা পােমি (১১ িাং
জ্াি)
জ্ামি িা
প্রয়শ্ন চয়ল র্াি)

গ্রহণ করা হয়েয়ে? (একামিক উত্তর – টিক মচি মেি)
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ
সকে
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে

 িাতৃ িঙ্গল সকে
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল
 সিমিয়কল কয়লজ্ হাসপাতাল
 প্রাইয়ভট মিমিক/হাসপাতাল

 এিমজ্ও মিমিক
 সচম্বার/স্বাস্থ্য সসবাোিকারীর বাড়ী
 অিযািয (উয়েখ্ করুি ________

১০| প্রসবপযবয সসবা সক প্রোি কয়রয়েি? (একামিক উত্তর- টিক মচি মেি)







িাক্তার (MBBS)
িাসয
পমরবার পমরকল্পিা মভমজ্টর(FWV)
মসএসমবএ (CSBA)
সিমিয়কল অযামসস্ট্যান্ট (এিএ)
স্বাস্থ্য সহকারী (HA)







পমরবার পমরকল্পিা সহকারী(FWA)
োই
পেী মচমকৎসক
এিমজ্ও কিী
অিযািয (উয়েখ্ করুি .............

১১| িা কয়তা বার সন্তাি প্রসব কয়রয়েি? সাংখ্যা মলখ্যি
১২| িায়ের কতবার গভয পাত হয়েয়ে? সাংখ্যা মলখ্যি
জ্ািা িা থাকয়ল টিক মেি 

১৩। িবজ্াতক প্রসয়বর স্থ্াি?
 বাড়ী
 কমিউমিটি মিমিক
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ
সকে
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে
 িাতৃ িঙ্গল সকে
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল

 সিমিয়কল কয়লজ্ হাসপাতাল
 প্রাইয়ভট মিমিক/হাসপাতাল
 এিমজ্ও মিমিক
 সচম্বার/স্বাস্থ্য সসবাোিকারীর বাড়ী
 অিযািয (উয়েখ্ করুি
___________

১৪| কার দ্বারা প্রসব সাংগঠিত হয়েমেল?







িাক্তার (MBBS)
িাসয
পমরবার পমরকল্পিা মভমজ্টর (FWV)
মসএসমবএ (CSBA)
সিমিয়কল অযামসস্ট্যান্ট (এিএ)
স্বাস্থ্য সহকারী (HA)







পমরবার পমরকল্পিা সহকারী (FWA)
োই
পেী মচমকৎসক
এিমজ্ও কিী
অিযািয (উয়েখ্ করুি ...............

১৫| সকাি পদ্ধমতয়ত প্রসব হয়েমেল?
 Vaginal-spontaneous (স্পমন্টমিওোস)

 মসজ্ামরোি (Caesarean Section)

 Instrumental vaginal (vacuum/forceps) mnvqK cÖme (ভযাক্যযোি/সফারয়সপ)

১৬। ডেলিভালিি সময় মায়য়ি ড ান জটিিতা ডেখা লেয়য়লিি? সকাি িরয়ির জ্টিলতা হয়েমেল ?
(একামিক উত্তর- টিক মচি মেি)
 িায়ের সকাি জ্টিলতা মেল িা No complication
 এ মবষয়ে আমি মকেয জ্ামি িা
Don’t know
 উচ্চরক্তচাপ High Blood Pressure/Hypertension
 মখ্ুঁচযমি/একলািমসো Convulsion/eclamsia
 প্রসয়বর পযয়বয /প্রসব কালীি সিে রক্তক্ষরণ Bleeding(haemorrhage) during pregnancy/
Ante Partum Hemorrhage(APH)
 বািা গ্রস্থ্ প্রসব Obstructed labour
 ১২ঘন্টার সবশী প্রসব সবেিা/মবলমম্বত প্রসব Labour pain more than 12 hrs/Prolonged
labour
 ৩৭ সপ্তায়হর পযয়বয প্রসব সবেিা Premature labour/labour pain before 37 weeks
 প্রসয়বর পযয়বয পামি ভাঙ্গা Leakage of fluid before labour/ Ruptured membrane/PROM
 ভ্রুয়ণর িড়াচড়া কি হওো অথবা েীঘয সিে িড়াচড়া িা হওো Less fetal
movement/ fetal distress/ meconium stained liquor
 ভ্রুয়ণর অস্বাভামবক অবস্থ্াি Abnormal position of the fetus/ mal-presentation
 জ্রােয মেুঁয়ড় র্াওো Ruptured uterus
 প্রসয়বর ৩০ মিমিয়টর িয়িয গভয ফয ল িা পড়া Placenta not delivered 30 minutes after
delivery of the baby/Retained placenta
 প্রসব পরবতী রক্তক্ষরণ Bleeding(haemorrhage) after/ Post-Partum
Hemorrhage(PPH)
 প্রচন্ড জ্বর High fever
 েযগযন্ধর্যক্ত স্রাব Fowl smelling vaginal discharge

সসর্শে ৩ : প্রসয়বাত্তর তথয
১৭| িা র্িজ্ মশশু প্রসব

কয়রয়েি মক িা ?

 হযাুঁ

 িা

১৮| জ্ন্ম কালীি সিে মশশুর ওজ্ি কয়তা মেল?
 স্বাভামবয়কর কি (<২.৫ সকমজ্)
 স্বাভামবক (২.৫ সকমজ্-৪.৫ সকমজ্)
 স্বাভামবয়কর সবশী (> ৪.৫ সকমজ্)
১৯ | সকাি জ্ন্মগত ত্রুটি মেল মকিা?





িাথা
তালয কাটা
স াুঁট
কিযই






কাুঁি
পােয পথ
পা
সর্ামি পথ

 অিযািয (উয়েখ্ করুি
…….....................)
 িা, িবজ্াতক স্বাভামবক
মেল

 আমি এ মবষেটি জ্ামি িা
২০| মশশু জ্ন্মায়িার পয়র কান্না কয়রমেয়লা/শ্বাস মিয়েমেল মকিা?


হযাুঁ / স্বাভামবক ভায়ব শ্বাস

মিয়েমেল  েযবযল কান্না

 অয়িক সিে পয়র শ্বাস মিয়েমেল

 জ্ামি িা

(উত্তর র্মে হযাুঁ বা জ্ামি িা হে তয়ব ২৭ িাং প্রয়শ্ন র্ায়বি)
২১| র্মে উত্তয়র েযবযল কান্না

বা অয়িক সিে পয়র শ্বাস মিয়েমেল

হে তয়ব মক বযবস্থ্া সিো

হয়েমেয়লা

 িবজ্াতয়ক শুকয়িা এবাং শুকয়িা পমরষ্কার কাপড়
মেয়ে আবৃত করা হয়েয়ে/ Dried the neonate and
wrapped with dry clean cloth
 িবজ্াতয়কর মপয় বা মশরোড় চাপড় করা
হয়েয়ে Stimulation was given at the vertebral
column or back
 িযয়খ্র িািযয়ি শ্বাস সেো/ Mouth to mouth
breathing was given
 আয়ম্বা বযায়গর িািযয়ি শ্বাস সেো হয়েমেয়লা
মকিা/ Neonatal resuscitation by ambo bag

 মপয় অথবা বযয়ক হায়তর সাহায়র্য চাপড় সেো
হয়েয়ে Slap forcefully on the back/chest/ hip
holding both leg up and head below
 িযয়খ্ গরি পামি মেটায়িা হয়েয়ে Flash warm
water in mouth
 স্বাস্থ্য সকয়ে পা ায়ত হয়েমেয়লা/ Transfer in
health care centre
 মকেয ই করা হে িাই/ Nothing was done
significantly
 অিযািয (উয়েখ্ করুি........................)

২২. িবজ্াতকয়ক সকাি মবপেজ্িক মচি সেখ্া মেয়েমেল?(এয়কর অমিক টিক মচি মেয়ত
পায়রি)
 মখ্ুঁচযমি /Convulsions
 িবজ্াতক বযয়কর েযি সখ্য়ত অক্ষি বা েযবযল
/No feed or reluctant to feed
 দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস /Fast breathing
 দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বায়সর সায়থ বযক সেয়ব র্াওো
/Chest indrawing with Fast breathing
 হাত ও পা ান্ডা হয়ে র্াওো
/Hypothermia of hand and feet
 িড়াচড়া সিই /Lack of movement or
less movement
 জ্বর /Fever

 সচাখ্ ও গায়ের চািড়া হলযে বয়ণযর হওো
/Yellow colouation of eyes/ Skin
 িামভ লাল বণয িারি বা িামভ সথয়ক পযজ্
সবর হওো /Reddish umbilicus/ Pus
secretion from umbilicus
 পাতলা পােখ্ািা (িােমরো) /Diarrhoea
 চািরাে পযজ্ সহ সফাড়া /Pus contained
vesicle in the skin
 অিযািয (_______________________)
 আিার জ্ািা সিই

২৩|মশশু িৃতযযর পযয়বয সকাি মচমকৎসা গ্রহি কয়রয়েি মকিা?

 হযাুঁ ( ২৪ িাং প্রশ্ন সেখ্যি)

 িা (২৫ িাং প্রশ্ন সেখ্যি)

২৪| প্রসয়বাত্তর সসবা গ্রহয়ণর স্থ্াি? (একামিক উত্তর–টিক মচি মেি)
 বাড়ী
 কমিউমিটি মিমিক
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ
সকে
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে
 িাতৃ িঙ্গল সকে

 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল
 সিমিয়কল কয়লজ্ হাসপাতাল
 প্রাইয়ভট মিমিক/হাসপাতাল
 এিমজ্ও মিমিক
 সচম্বার/স্বাস্থ্যয়সবাোিকারীর বাড়ী
 অিযািয (উয়েখ্ করুি ................

২১| মচমকৎসায়সবা গ্রহণ িা করয়ল তার কারণ? (একামিক উত্তর)
 অপ্রয়োজ্িীে িয়ি করা
 মচমকৎসার প্রয়োজ্ি বযঝয়ত িা
পারা
 বযােবহুল
 অয়থযর অভাব
 েযরত্ব
 র্ািবাহয়ির অভাব
 মিয়ে র্াওোর সঙ্গী িা পাওো
 সসবার িাি অিযন্নত
 পামরবামরক অসম্মমত

 বাড়ীয়ত ভাল সসবা পাওোে
 র্াওোর উপাে িা জ্ািা
 সিয়ের অভাব
 সকাথাে সর্য়ত হয়ব িা জ্ািা
 সসবাগ্রহয়ণ ভে পাওো
 প্রাকৃ মতক েযয়র্যাগ/খ্ারাপ
আবহাওো/রামি
 অিযািয (উয়েখ্
করুি_______)

করিউরিটি িবজাতককি িৃ তযূি কািণ রিরূপণ/রিরিতকিণ ফিি
[অবশ্ূই কিসালকেন্ট/দক্ষ পপশ্াদাকিি দ্বািা পয িণ কিকত হকব]
ICD 10 েক অিযর্ােী কারণ মিরুপি/মচমিত করুি
সরায়গর িাি:
ICD code:
মিরূপণকারীর িাি:
পেবী:
প্রমতষ্ঠাি:
স্বাক্ষর:
তামরখ্:

