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সিৌমখ্ক সম্মমত 

 

সকিি আয়েি? আিার িাি .............................................................. আমি স্বাস্থ্য/পমরবার 

পমরকল্পিা অমিেপ্তয়রর একজ্ি ........................................(পেবী) আিার সিাবাইল িম্বর 

..............................। আপমি সজ্য়ি আিমিত হয়বি সর্ স্বাস্থ্য অমিেপ্তর ও পমরবার পমরকল্পিা অমিেপ্তর 

সর্ৌথভায়ব িাতৃিতৃয য, িবজ্াতয়কর িতৃয য ও িতৃজ্ন্ম মচমিত ও পর্যায়লাচিা (এিমপমিআর) করয়ে র্া বাাংলায়েয়শর 

স্বাস্থ্যয়সবার িায়িান্নেয়ি কার্যকরী ভয মিকা রাখ্য়ব। এরই অাংশ মহয়সয়ব িাতৃিতৃয য 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:  

 

িাি িয়ৃতর সায়থ সম্পকয  মতমি মক িৃতার িৃতয যর সিয়ে উপমিত 
মেয়লি  (হযাুঁ/িা) 

িযখ্য উত্তরোতা:    

সহয়র্াগী উত্তরোতা-১:    

সহয়র্াগী উত্তরোতা-২:   

 
সম্পর্ক :      
        

 স্বািী    
 শাশুড়ী   

 শশুর    

 শযামলকা   

 িা      

 বাবা   
 খ্ালা/খ্ালয, চাচী/চাচা, িািী/িািা, ফয পয/ফয পা         
 বড় সবাি/ভাই                                 

 প্রমতয়বশী  
 অিযািয (উয়েখ্ করুি)....................................

  

 



 

 

সাধারণ তথ্য 
          

সজ্লাঃ...............................উপয়জ্লাঃ................. ইউমিেি/সপৌরসভাঃ .................... 
 

ওোিয ঃ ...................................                   গ্রািঃ ........................  
 
কমিউমিটি মিমিয়কর িািঃ __________________________________________________ 
কমিউমিটি মিমিয়কর সকািঃ(অবশযই পযরণ করয়ত হয়ব)    

        

 
িায়ের িাি: ____________________________________________________________ 
িায়ের অিলাইি সরমজ্য়েশি (মিএইচমআএস-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    িিী 
 
স্বািীর িাি: ............................................... 

 

সসকশন ১: প্রাথরিক তথয 

 
 

১| িৃতয যর তামরখ্:     সিে (২৪ ঘন্টা):                                           

 
২| সকাি সিে িৃতয য ঘয়টমেল? (সঠিক বয়ে ঠিক মেি) 
  

 গভয কালীি সিে     গভয পায়তর পয়র (২৮ সপ্তায়হর িয়িয)    
 প্রসবকালীি সিে    প্রসয়বাত্তর সিে (৪২ মেয়ির িয়িয)   

 

 

 

মেি   /      িাস  /      বের                                                                                            ঘন্টা  /    মিমিট 



 

 

৩| সকাথাে িৃতয য ঘয়টমেল? (সঠিক বয়ে ঠিক মেি) 
 মিজ্ বাড়ীয়ত         পয়থ   
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ সকয়ে       উপয়জ্লা স্বাস্থ্য 
কিয়েয়ে   
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতায়ল     িাতৃিঙ্গল সকয়ে    
 সিমিয়কল কয়লজ্ হাসপাতাল     এিমজ্ও মিমিক  
 প্রাইয়ভট মিমিক/হাসপাতাল    অিযািয (উয়েখ্ করুি)__________________

 

 

 

       ৪| গভয াবস্থ্ার সকাি িাস/সপ্তায়হ িৃতয য হয়েমেল?                

                                                                                                           

 

    ৫| কতবার মতমি সন্তায়ির জ্ন্ম মেয়েয়েি? সাংখ্যা মলখ্যি    

 

    ৬| কতবার গভয পাত হয়েয়ে? (িা জ্ািা থাকয়ল, সকাি ৯৯ বযাবহার করুি)  

সসকশন ২: িাতৃত্বকালীন জটিলতা 

                        

    ৭| গভয িারয়ণর পযয়বয িা সকাি সরায়গ আক্রান্ত মেয়লি মক?  

১. হযাুঁ     ২. িা  

 হযাুঁ হয়ল (প্রয়র্াজ্য হয়ল টিক মচি মেি): 
 উচ্চরক্তচাপ   র্ক্ষা 
 িাোয়বটিস   হাুঁপামি  
 হৃেয়রাগ    জ্মিস  
 মখ্ুঁচয মি    অিযািয (উয়েখ্)____________ 
 রক্তস্বল্পতা    

 
   ৮|  সশষ গয়ভয র/প্রসয়বর ফলাফল? (একামিক উত্তর, টিক মচি মেি) 

         [এটি র্মে প্রথি গভয িারণ হে তয়ব ৯ িাং প্রশ্ন প্রয়র্াজ্য]  

  গর্ক পাত     নেনদক ষ্ট সমনয়র পনূবক প্রসব 
  মৃতজন্ম    নসজানরয়াে  
  জীনবতজন্ম    অেযােয অপানরশে পদ্ধনতনত প্রসব  

 
 
 
 

িাস          সপ্তাহ 



 

 

  ৯| বতয িাি গভয কালীি সিয়ে মক মক জ্টিলতা মেল? (সঠিক বয়ে ঠিক মেি) 

       জ্টিলতা প্রসবপযবয  প্রসবকালীি প্রসয়বাত্তর 
জ্ািা 
সিই 

১. উচ্চ রক্তচাপ     
২. িাোয়বটিস      
৩. গভয পাত      
৪. রক্তক্ষরণ     
৫. প্রচি জ্বর     
৬. িযখ্, পা ও হায়ত পামি আসা     
৭. মখ্ুঁচয মি/একলািমসো/য়বহুঁস হওো     
৮. জ্মিস     
৯. রক্তসল্পতা      
১০. সচায়খ্ ঝাপসা সেখ্া     
১১. ১২ঘন্টার সবশী প্রসব সবেিা     
১২. ভ্রুয়ণর িড়াচড়া কি হওো অথবা েীঘয 
সিে িড়াচড়া িা হওো 

    

১৩. জ্রােয মেুঁ য়ড় র্াওো     
১৪. িাথা োড়া অিযয়কাি অঙ্গ সবর হওো     
১৫. গভয ফয ল সথয়ক র্াওো     
১৬. েযগযন্ধর্যক্ত স্রাব     
১৭. তলয়পয়ট অস্বাভামবক বযাথা (তীব্র)      
১৮. অিযািয, উয়েখ্ করুি  

সসকশন ৩: প্রসবপূবম সসবা 
 

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

[র্মে প্রসবপযবয সসবা গ্রহণ িা কয়র থায়ক তাহয়ল “০০” এবাং জ্ািা িা থাকয়ল “৯৯” এবাং ১১, 

১২ িাং প্রশ্ন প্রয়র্াজ্য িে]  

১১|  প্রসবপযবয সসবা সকাি স্থ্াি হয়ত  গ্রহণ করা হয়েয়ে? (একামিক উত্তর – টিক মচি মেি) 

 বাড়ী   
 কমিউমিটি মিমিক    
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ সকে  
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে   
 িাতৃিঙ্গল সকে  
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল 

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

 



 

 

 

১২| 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 .............

 
১৩| িায়ের জ্িয পমরবায়রর প্রসব পমরকল্পিা (Birth Planning) মেল মক? করা হয়ে থাকয়ল মিয়চর 
সকাি মবষেগুয়লা পমরকল্পিা করা মেল? (একামিক টিক মচি হয়ত পায়র)   
 

  সকাথাে প্রসব করায়বি তা পমরকল্পিাে মেল (বাড়ীয়ত/স্বাস্থ্য সকয়ে ইতযামে)?   
  কার দ্বারা প্রসব করায়বি তা পমরকল্পিাে মেল?        
  মকভায়ব স্বাস্থ্যয়সবা সকয়ে র্ায়বি তা পমরকল্পিাে মেল?  (র্াতাোত বযাবস্থ্া)   
  জ্টিলতার সক্ষয়ে সকাথাে সর্য়তি তা ঠিক করা মেল?   
  মচমকৎসযা/র্াতাোত বাবে খ্রয়চর জ্িয টাকা জ্মিয়ে রাখ্া হয়েমেল? 
  সক িায়ের পমরচর্যা ও বাড়ীর সেখ্ায়শািা করয়বি তা ঠিক করা আয়ে?  
  রক্তোতা মিিযারি কয়র রাখ্া হয়েমেল? (রয়ক্তর গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়েমেল)?  
  িবজ্াতক পমরচর্যার জ্রুরী সরঞ্জাি ঠিক করা মেল(পমরষ্কার সেি-Sterile blade, কাুঁথা 
–cloth etc.) 

সসকশন ৪: প্রসবকালীন তথয 

 
১৪| সকাথাে প্রসব করা হয়েমেল? 

 বাড়ী   
 কমিউমিটি মিমিক   
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ সকে  
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে  
 িাতৃিঙ্গল সকে          
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল            

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

 

১৫| 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 
..............



 

 

 

১৬| সকাি পদ্ধমতয়ত প্রসব হয়েমেল? 

 Vaginal-spontaneous (স্পমন্টমিওোস)   
 মসজ্ামরোি (Caesarean Section) 

 Instrumental vaginal(ভযাক্যযোি/সফারয়সপ)   
 Destructive operations-সিস্ট্রামিভ অপায়রশি 

 

১৭|  বতক মাে গনর্ক র ফলাফল (টির্ নিহ্ন নদে):  

 জীনবতজন্ম                 মৃতজন্ম                       প্রসব হয়নে                         

 গর্ক পাত  

সসকশন ৫: িৃতূযি পূর্বম গ্রহণকৃত রিরকৎসা 

১৮|  মৃতয যর পনূবক মা কর্াে নিনর্ৎসা গ্রহণ র্নরনিনলে নর্?     হযাাঁ    ো 
 
১৯|  হযাাঁ হনল নিনর্ৎসা গ্রহনণর স্থাে (একামিক উত্তর- টিক মচি মেি)               
 

 বাড়ী   
 কমিউমিটি মিমিক   
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ সকে  
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে  
 িাতৃিঙ্গল সকে          
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল            

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

 
২০|  কর্ নিনর্ৎসানসবা নদনয়নিনলে?  

 িা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 .............

 
২১|  মচমকৎসায়সবা গ্রহণ িা কয়র থাকয়ল তার কারণ মক মেল? (একামিক উত্তর হয়ত পায়র) 
 

   অপ্রয়োজ্িীে িয়ি কয়রমেল 
   মচমকৎসার প্রয়োজ্ি বযঝয়ত পায়রমি 
   বযােবহল মেল 
   অয়থযর অভাব মেল 
   েযরত্ব সবমশ মেল 
   র্ািবাহয়ির অভাব মেল 
   মিয়ে র্াওোর সঙ্গী িা মেল িা 
   সসবার িাি অিযন্নত  

   পামরবামরক অসম্মমত মেল 
 বাড়ীয়ত ভাল সসবা পাওোে  
 র্াওোর উপাে জ্ািা মেল িা  
 সিয়ের অভাব মেল  
 সকাথাে সর্য়ত হয়ব িা জ্ািা  
 সসবাগ্রহয়ণ ভে পাওো  
 প্রাকৃমতক েযয়র্যাগ/খ্ারাপ 
আবহাওো/রামে 

 



 

 

 অিযািয (উয়েখ্ করুি______   

র্মে িা গভয কালীি অথবা প্রসবকালীি সিয়ে িৃতয যবরণ কয়রি তয়ব সসকশি ৬ প্রয়র্াজ্য িে। 

সসকশন ৬: প্রসর্বাত্তি কাল 
 

২২|  প্রসনবর র্ত সময় পর মৃতয য হনয়নিল?  

   

 

২৩|   কতটি প্রসয়বাত্তর (মপএিমস) সসবাগ্রহণ কয়রমেয়লি?  

[প্রসয়বাত্তর সসবাগ্রহণ িা করয়ল “০০” এবাং র্মে িা জ্ািা থায়ক তয়ব “৯৯” মলখ্যি এবাং এয়ক্ষয়ে ২৯ 

হয়ত ৩১ িাং প্রশ্নগুয়লা প্রয়র্াজ্য িে]  

২৪|   র্মে প্রসয়বাত্তর সসবা-১ গ্রহণ কয়র থায়কি তয়ব তা  

প্রসয়বর কত সিে পয়র?    
                                                                                                          
 

২৫|  প্রসয়বাত্তর সসবা গ্রহয়ণর স্থ্াি? (একামিক উত্তর–টিক মচি মেি) 

 বাড়ী           
 কমিউমিটি মিমিক    
 ইউমিেি স্বাস্থ্য ও পমরবার কলযাণ সকে      
 উপয়জ্লা স্বাস্থ্য কিয়েে        
 িাতৃিঙ্গল সকে        
 সজ্লা অথবা সের হাসপাতাল        

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

 

২৬|   প্রসয়বাত্তর সসবাোিকারী? (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 ............

মেি                      ঘণ্টা     

   মেি         ঘন্টা 



 

 

২৭|  মৃতূযর ঠির্ পনূবক যা ঘনেনিল তা এখানে নলখযে [সর্ল ঘেো উনেখ র্রুে/জটিলতা 
ঘোর ফলাফল, নর্র্ানব নিনর্ৎসা শুরু হনয়নিল অথ্বা হয়নে/সামানজর্ কর্াে নবষয় যা 
মানয়র মৃতূযর সানথ্ সম্পনর্ক ত] – এমে কর্াে গুরুত্বপণূক নবষয় আনি নর্ যা উপনরর প্রশ্নগুনলার 
উত্তনর আনসনে? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর িাি:............................................. 

পেবী:..................................................................  

প্রমতষ্ঠাি: .............................................................. 

স্বাক্ষর: ................................................................  

তামরখ্: ................................................................ 

 



 

 

কমিউমিটি িাতৃিৃতয যর কারণ মিরূপণ/মচমিতকরণ ফরি 

Community maternal death cause assignment form  

[অবশযই কিসালয়টন্ট/েক্ষ সপশাোয়রর দ্বারা পযরণ করয়ত হয়ব] 

[Must be filled by the consultant / expert professional]  

ICD 10 েক অিযর্ােী কারণ মিরুপি/মচমিত করুি 

সরায়গর িাি:  

ICD code:  

মিরূপণকারীর িাি:  

পেবী: 

প্রমতষ্ঠাি:  

স্বাক্ষর:  

তামরখ্: 

 

 
 


