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Government of the People's Republic of Bangladesh
Directorate Generatr of Nursing and Midwifery
College of Nursing (Academic Building)
Shere Bangla Nagor, Dhaka -12A7
tE

Bank Information

ww.d#:nrn"s;ov"bd

of District Public Health Nurse/ District Health Midwife

Name:

Civil Surgeon Office
Individual VIobiXe Number

Accurate
Bank
Account
Name in
English

13 digit online
Bank account
number

email address

9 digit
Routing
Number

Name

of
Bank

Branch
name
and
address

Branc
h code

Scan copy of
MRP Cheque
book one

inner page
and front page

Unofficial translation
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
নার সাং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয
কদরজ অফ নার সাং (একাদডরভক বফন)
শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭
Strengthening the National Midwifery Program (SNMP)
Maternity services readiness checklist for COVID-19
রফিঃদ্রিঃ প্ররত   উদজরা স্বাস্থ্য কভদেক্স / ইউরনয়ন াফ-শন্টায আরাদা শেকররস্ট ব্যফায কযদত দফ
Facility Information:
রফবাগিঃ

শজরািঃ

উদজরািঃ

াাতাদরয নাভিঃ
াাতাদরযধযনিঃ



 ইউরনয়ন াফ-শন্টায

উদজরা স্বাস্থ্য কভদেক্স

রযদসদনয তারযখিঃ
:

(✓) রদন

Sl.
No.

Variable

১।

Hand wash station াত শধায়ায স্থ্ান

Yes /যাঁ

াাতাদরয প্রদফ দথ াত শধায়ায জন্য াফান ও ারনয ব্যফস্থ্া আদে
াাতাদর প্রদফদয পুদফ স শযাগী এফাং শযাগীয আত্বীয় রযজন ঠিক বাদফ াত শধৌত
কদযন
াাতাদর প্রদফদয পুদফ স কর কভসকতসা কভসোরয ঠিক বাদফ াত শধৌত কদযন
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No/না

Not Applicable
(NA) / গ্রন শমাগ্য নদ

Comment if
No/NA,
যাঁ ফা না এয দে শকান
ভন্তব্য

২।

Triage system
RbMb ¯^v¯’¨‡K‡›`ª cÖ‡e‡ki cÖ_g dU‡KB (¯^v¯’¨‡K‡›`ªi evwn‡i/wUwKU weZiY
†K›`ª) ZvcgvÎv MÖnb I BwZnvm †bqv Efq gva¨‡gB `yªZ K‡ivbv †ivMx
kbv³Kiন পদ্ধতি সম্পন্ন Kiv nq|
(kvm¦Z‡š¿i msµg‡bi তিহ্ন I jÿb¸wj wb©Yq Kiv: ZvcgvÎv (38 wWwMÖ †mw›U‡MÖU
Gi †ekx) Kvwk I k¦vmKó | hw` Ggb jÿb _v‡K, e¨vw³i ågYweËvšÍ / BwZnvm
wb©Yq Kiv A_ev evm¯’vbwU msµwgZ GjvKv wnmv‡e cÖwZ‡e`†b D‡jøL Av‡Q wKbv
A_ev weMZ 14 তিননর g‡a¨ †Kvb AvµvšÍ e¨vw³i ms¯ú©‡k Avmvi BwZnvm
Av‡Q wKbv|
জরুযী রফবাগ মখন াংক্রভদনয প্রথভ ধা য় তখন াাতাদরয জরুযী রফবাদগ
রেরকৎা রনদত আা কর শযাগীয গুরুত্ব এফাং ঝরুঁ ক রনন সয় রফদফেনায় এদন রুরগয
ইরতা শনয়া এফাং থাদভসারভটায ব্যফায কযা য়
গুরুত্ব অনুাদয কর কভসকতসা, কভসোরয এফাং শযাগী ও শযাগীয আত্বীয় রযজদনয
রেরকৎা কযা য়
াাতাদর ম সাপ্ত ইনফ্রাদযড থাদভসারভটায যফযা আদে (মরদ থাদক তদফ াংখ্যা  
ফলুন)
মরদ শকানও ইনফ্রাদযড থাদভসারভটায না থাদক এফাং াাতাদর রেরকৎায় রডরজটার
ফা কাদেয থাদভসারভটায ব্যফায কদয তাভাত্রা রযভা কযা য় (আদসবাদফ ফগদর )
এফাং থাদভসারভটায   ব্যফাা্দযয য ইথানর ররউন রদদয় রযষ্কায কযা য়
শকারবড রেন রনদয় আা শযাগীযা এক   ভাস্ক গ্রণ কদয এফাং অ-রেণজরনত
শযাগীদদয কাে শথদক আরাদা কদয যারয াাতাদরয শকারবড রনধ সারযত ওয়াদড স
াঠিদয় শদওয়া য়
রেরকৎা শনওয়ায প্রথভ ধা   রকট কাউন্টাদয কর কভসকতসা কভসোরয এফাং শযাগী
ও শযাগীয আত্বীয় রযজন াভারজক দূযত্ব ফজায় যাদখন (২ াত ফা/ ৩ রভটায)

৩।

Separate maternity area for COVIID positive
sign/symptom women
COVIID রেহ্ন / উদগযস ভাদয়দদয জন্য পৃথক maternity রফবাদগয
ব্যফস্থ্া
াাতাদর আরাদা ফ্লু কন সায / তাঁবু স্থ্ান কদযদে (প্রদয়াজদন)
াাতাদর আরাদা

ওয়াড স আদে

ANC/PNC রুগীদদয জন্য আরাদা রুভ আদে শমখাদন শগানীয়তায রত
দেজনক শকারবড ভাদয়দদয শফা শদয়া য়
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দেমৄক্ত ফা রনরিত COVIID  গবসফতী ভররাদদয প্রফকারীন জরুরয শফা
রযোরনায জন্য পৃথক কে/রুভ আদে
রভডওইয়াপ এফাং নার সাং স্টাপ উবয়ই প্ররতরদন COVIID রজ  ব শযাগী ফা বার
শযাগীদদয শফা প্রদাদনয জন্য কাজ কযদেন, অথফা উবদয় নয়, শুধু না স
াাতাদর শকারবড শযাগীয প্রদফদ্বায এফাং অন্যন্য শযাগীয প্রদফদ্বায পৃথক ওয়ায়
শখাদন একজদনয শথদক অন্য জন াংক্ররভত য়না
াাতাদরয ভাঝারয শথদক গুরুতয COVIID রজ  ব শযাগীয শযপাদযর কযায
জন্য ব্যফস্থ্া যদয়দে মায জন্য আযও জ  র জরুযী শফায প্রদয়াজন
ারকা COVIID রজ  ব রেণ গবসফতী এফাং প্রসূরত ভররাদদয selfisolation রফলদয় রোয ব্যফস্থ্া কযায দয ফারডদত াঠাদনা শমদত াদয
4

Out-patient antenatal care for non COVIID
symptomatic patients, separate from COVIID 19
patients
ফরিঃরফবাদগ COVIID রেণীন antenatal শফা রনদত আা শযাগীদদয
COVIID রজ  ব শযাগীদদয শথদক পৃথক কযা
অরপ কাররন ভদয় ANC corner শখারা থাদক
স্বাস্থ্যকভীযা ভাস্ক দয, গাউন দযনা
স্বাস্থ্যকভীযা প্ররত   শযাগীয জন্য আরাদা আরাদা gloves ব্যফায কদযন/ অথফা
আরাদা আরাদা gloves ব্যফায কদযনা রকন্তু প্ররতফায াত শধৌত কদযন
অদোযত গবসফতী ভাদয়যা াভারজক দূযত্ব (রতন রভটায) ফজায় শযদখ ফদন
ANC রুদভ ম সাপ্ত াফান, ারন ও যান্ডস্যারনটাইজাদযয ব্যফস্থ্া আদে
স্বাস্থ্যকভীগণ ঠিক বাদফ াত শধৌতকযণ এফাং PPE রযধান কযা াংক্রান্ত প্রদেয
উত্তয রদদত েভ
স্বাস্থ্যকভীগণ এএনর / রএনর-শেক আদয ভয় ম্ভাব্য COVIID 19 এয
রেণগুররয শেককদযন (জ্বয, কার, শ্বাকদেয রেণ, COVIID-19 আক্রান্ত
ব্যরক্তয াদথ শমাগাদমাগ কযা) (এ   প্ররতফায ট্রাইদজ কযা উরেত )
ANC ভস্ত উাদান ম্পারদত য়
স্বাস্থ্যকভীগণ ANC শেকআদয ভয় গবসফতী ভা শদয কদযানা – শযাদগয ম্ভাব্য
অথ সননরতক এফাং াভারজক প্রবাদফয কাযদণ প্রফকারীন উদদ্বগ এফাং তাা এফাং
নাযীয প্ররত রাংতা ম্পদকস রজজ্ঞাা কদয
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স্বাস্থ্যকভীগণ গবসফতী ভা এফাং রযফাদযয দস্যদদয COVIID এয রফরুদে
প্ররতদযাধমূরক ব্যফস্থ্া ম্পদকস যাভস শদন
স্বাস্থ্যকভীগণ গবসফতী ভা ও রযফাদযয দস্যদদয াাতাদর শডররবারয সুরফধায
গুরুত্ব ম্পদকস যাভস শদন
কর রুগীদদয জন্য ম সাপ্ত COVIID – ১৯ েরফ ম্মররত ররপদরট যফযা আদে
প্ররত   শযাগী শেকআদয য ফ রকছু ৫% রিরোং াউডায রদদম ধুদয় শপরা য়
াাতার কর্তসে গবসফতী ভাদয়দদয ম সাপ্ত রযভাদন (আয়যন, পররক অযারড,
কযাররয়াভ) যফযা কযদে, মাদত গবসফতী ভাদয়দদয াাতাদর কভ আদত য়
৫।

Outpatient antenatal / Clinical Management of
Rape (CMR) COVIID symptomatic patients
ফর সরফবাদগ শকারবড উদগযস শযাগী/ গবসকারীন /দয শক রেরকৎা ব্যফস্থ্ানা
COVIID ANC গাইডরাইন আদে এফাং এ   অনুযণ কযা দে
অরপকারীন ভয় ANC corner শখারা থাদক
রভডওইয়াপ ম্পুন স সুযো ররই রযধান কদযন
শযাগীযা ভাস্ক ব্যফায কদযন
COVIID রজ  ব অদোভান রুরগদদয স্থ্ান শথদক COVIID শনদগ  ব
ভাদয়দদয ফায স্থ্ান পৃথক
মরদ রুগীদদয COVIID রেণগুরর ভাঝারয ফা গুরুতয য় তদফ তাদক ভররা
আইদারান ওয়াদড স শপ্রযণ কযা য় অথফা উন্নত রেরকৎায জন্য অন্যত্র শযপায
কযা য়
মরদ শযাগীয রেণগুরর ারকা য় এফাং রুগী ফাায় আইদাদরদন থাকদত োয় তদফ
তাদক ফারডদত থাকদত ফরায অনুভরত শদয়া য়
রভডওইয়াপগন তায গ্লাব খুদর শযাগীদদয ভদে শেদে শদয়
ANC ভস্ত কাম সক্রভ ম্পারদত য়
স্বাস্থ্যকভীগণ ANC শেকআদয ভয় গবসফতী ভা শদয কদযানা – শযাদগয ম্ভাব্য
অথ সননরতক এফাং াভারজক প্রবাদফয কাযদণ প্রফকারীন উদদ্বগ এফাং তাা এফাং
নাযীয প্ররত রাংতা ম্পদকস রজজ্ঞাা কদয
রভডওইয়াপযা গবসফতী ভা এফাং রযফাদযয দস্যদদয self-isolation ম্পদকস
যাভস শদন মাদত COVIID কভ েোয়
রভডওইয়াপ গবসফতী ভা ও রযফাদযয দস্যদদয াাতাদর নযভার শডররবারয
সুরফধা ও গুরুত্ব ম্পদকস যাভস শদন
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াাতার কর্তসে গবসফতী ভাদয়দদয ম সাপ্ত রযভাদন (আমযন, পররক অযারড,
কযাররমাভ) যফযা কযদে, মাদত গবসফতী ভাদয়দদয াাতাদর কভ আদত য়
প্ররত   শযাগী শেকআদয য ফ রকছু ৫% রিরোং াউডায রদদয় রযস্কায কযা য়
৬।

In patient antenatal, Intrapartum routine and
emergency/ complicated care for Non-COVIID
patients
করবড উগরফীন বরতস রুরগয / গবসকারীন / প্রফকারীন দদনরেন এফাং জরুযী ও
জ  র অফস্থ্ায শফা প্রদাদনশরফায ম সদফেন রুদভ ম সাপ্ত াফান, ারন ও যান্ডস্যারনটাইজায আদে
শডররবারয রুদভ ম সাপ্ত াফান, ারন ও যান্ডস্যারনটাইজায আদে
Post-Partum শেকআরুদভ ম সাপ্ত াফান, ারন ও যান্ডস্যারনটাইজায আদে
শকারবড ১৯ শযাগীদক আরাদা যাখা এফাং অন্য স্বাস্থ্যকভীদদয াংক্ররভত না কযায
রফলদয় স্বাস্থ্যকভীদদয জ্ঞান আদে
স্বাস্থ্যকভীগন প্ররত   শযাগী শদখায য ফা শকাদনা রজরন
স্পস কযায দয াত ধুদয় শপদরন
শরফায রুদভয কর স্বাস্থ্যকভীগন ভাস্ক, গগর, গাউন এফাং শগ্লাব দযন
স্বাস্থ্যকভীগন প্ররত   শযাগী শদখায য শগ্লাব রযফতসন কদযন
শম ওয়াদড স শকারবড ১৯ শযাগীদক থাদক না শই ওয়াদড সয স্বাস্থ্যকভীগদনয ভাস্ক যা
এফাং াত শধায়া ম্পদকস জ্ঞান যদয়দে
স্বাস্থ্যকভীযা ম্ভাব্য COVIID 19 এয রেণগুররয শেক কদযন (জ্বয, কার,
শ্বাকদেয রেণ, COVIID-19 আক্রান্ত ব্যরক্তয াদথ শমাগাদমাগ কযা) (এ  
প্ররতফায ট্রাইদজ কযা উরেত )
ভা এফাং রশু এক াদথ যাখা য় শমভন skin to skin ফা ত্বদকয াদথ ত্বক
রভররদয় যাখা
ফজসয যাখায ঝরে গুরর মথামথ স্থ্াদন যাখা থাদক
ফজসয ঠিক বাদফ disposed কযা য়
প্ররত   শযাগী শদখায য ফ রকছু ৫% রিরোং াউডায রদদম ধুদয় রযস্কায কযা য়

৭।

Care in the Emergency room for obstetric
emergencies of COVIID 19 cases
COVIID 19 রজ  ব রুগীদদয প্রফকারীন জ  রতা শফা প্রদান
ম্পদকস-
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একরাম্পরয়া অথফা PPH শযাগীয জরুযী রেরকৎায প্রদয়াজদন অন্য শযাগীয শথদক
আরাদা বাদফ জরুযী রবরত্তদত রেরকৎা প্রদান কযা য়
COVIID maternity care গাইডরাইন আদে এফাং এ   অনুযণ কযা
দে
শযাগীয শফায জন্য অম সাপ্ত স্বাস্থ্যকভী
স্বাস্থ্যকভীগন ম্পূণ স ররই সুযো রযধান কদযন
শযাগীদদয াত শধায়ায জন্য ম সাপ্ত ব্যফস্থ্া আদে
কর শযাগীযা ভাস্ক ব্যফায কদযন
স্বাস্থ্যকভীগণ ঠিক বাদফ াত শধৌতকযণ এফাং PPE রযধান কযা এফাং( গাঊন,
শগ্লাব, ভাস্ক ও গগর) অাযন কযায শকৌর াংক্রান্ত প্রদেয উত্তয শমৌরক্তক বাদফ
রদদত েভ
ফজসয যাখায ঝরে গুরর মথামথ স্থ্াদন যাখা থাদক
ফজসয ঠিক বাদফ disposed কযা য়
স COVIID-১৯ শযাগীয রেরকৎা
গুরুতয ফা ভাঝরয উগমৄক্ত
প্রদান ম্ভফ না দর শযপায কযা য়
প্ররত   শযাগী শদখায য ফ রকছু ৫% রিরোং াউডায রদদম ধুদয় রযস্কায কযা য়
শমফ স্টাপ COVIID দেমৄক্ত শযাগীদদয শফা প্রদান কদযন তাদদয অফশ্যই
বার শযাগীদদয মত্ন শনওয়ায আদগ ভস্ত ররই অাযণ কযদত দফ
৮।

In patient routine and emergency care for
antennal and Intrapartum routine and
emergency/complicated COVIID 19 patients শকারবড
আক্রান্ত বরতস রুরগয / প্রফপুফ স/প্রফকারীন / প্রফকারীন জ  রতা দদনরেন এফাং
জরুযী ও জ  র অফস্থ্ায শফা প্রদাদনCOVIID maternity care গাইডরাইন আদে এফাং এ   অনুযণ কযা
দে
ন্যযনতভ কভী মাযা প্ররতরদন COVIID 19 শযাগীয শফায় রনমৄক্ত থাদকন
স্বাস্থ্যকভীযা এক রদদনয জন্য এক   ররই রযধান কদযন এফাং গ্লাব ও একই বাদফ
দযন
রুগীদদয াত শধায়ায কর ব্যফস্থ্া আদে
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কর শযাগীযা masks ব্যফায কদযন
স্বাস্থ্যকভীযা ঠিক বাদফ PPE রযধান কযা, শখারা, রনয়ভ disposal of
Gown, Gloves, Mask, Googles এফাং ব্যফযদযয শমৌরক্তকতা ও
ঠিক বাদফ প্রদেয উত্তয প্রদাদনয জ্ঞান যদমদে
ভা ও ফাচ্চাদক একদত্র যাখা য় শমভন skin to skin
ফজসয যাখায ঝরে গুরর মথামথ স্থ্াদন যাখা থাদক

৯।

ফজসয ঠিক বাদফ disposed কযা য়
স COVIID-১৯ শযাগীয রেরকৎা প্রদান ম্ভফ না দর
গুরুতয ফা ভাঝরয উগমৄক্ত
শযপায কযা য়
Post Natal Care / প্রফ যফরতস শফা
স্বাস্থ্যকভীগন াধাযন শযাগীয ওয়াদড স ভাস্ক দযন এফাং প্ররত   শযাগী শদখায পুদফ স াত
শধৌত কদযন
শকারবড ১৯ রেনমৄক্ত শযাগী পৃথক বাদফ শকারবড ১৯ ওয়াদড স থাদক
স্বাস্থ্যকভীগন শুধুভাত্র শকারবড ১৯ রেনমৄক্ত শযাগীয শফা প্রদান কদযন অন্য
শযাগীদদয কদযন না
শকারবড 19 ওয়াদড সয কভীযা ম্পূণ স রদদনয জন্য ররই/ গাঊন দয
ভস্ত COVIID 19 দেবাজনদযাগী ভাস্ক দযন
ভা ও নফজাতক এক াদথ যাখা য়

১০।

Newborn Care / নফজাতদকয শফা
শকারবড ১৯ অসুস্থ্য নফজাতকদক শকারবড ১৯ দজ  ব ভা ও শকারবড ১৯ অসুস্থ্য
নফজাতকদক াধাযন অসুস্থ্য ভা ও নফজাতদকয কাে শথদক আরাদা যাখা উরেৎ

১১।

Family Planning/ রযফায রযকল্পনা শফা
উদজরা গুদরাদত COVIID 19 এফাং নন-শকারবড 19 ভস্ত ভররাদদয জন্য
রযফায রযকল্পনা শফা জরবয
রযফায রযকল্পনা শফা জরবয
প্রফ যফরতস পযারভরর োরনাং শফা জরবয
উদজরা গুদরাদত স্বাস্থ্য কভী গন প্রফ যফরতস পযারভরর োরনাং শফা প্রদান কযদেন
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১২।

১৩।

Health Response to Gender Based Violence
নাযীয প্ররত রাংতা শভাকাদফরায় স্বাস্থ্য শফা প্রদান
COVIID আক্রান্ত এফাং আক্রান্ত নয় কর নাযীয প্ররত রাংতা আক্রান্ত কর
শফা শদয়া দে
VIA
শযাগীযা রক দজ VIA শফা াদে
শকারবড ১৯ রেণমৄক্ত শযাগীযা VIA শফা াদেনা

১৪।

Others / অন্যান্য
স্বাস্থ্য শকদে COVIID ভাভারয উকযন (message, poster,
billboard) শদয়া দয়দে
COVIID ভাভাযরয েরাকারীন প্রসূরত স্বাস্থ্যদফাগুরর ম সদফেন কযায জন্য
শপাকার ব্যরক্ত রেরহ্নত কযা দমদে
Number/ াংখ্যা
(virtually) শভাট কতজন না স ও রভডওয়াইপ অনরাইন এ COVIID
ম্পরকসত শট্ররনাং/ শকাদ স কযদেন
শভাট কতজন না স ও রভডওয়াইপ এ COVIID ম্পরকসত শকান শট্ররনাং/ প্ররেণ
গ্রণ কদযদেন
শভাট কতজন না স ও রভডওয়াইপ COVIID ম্পরকসত রেনীয় রবরডও শদদখদেন
গত কযাদরন্ডায ভাদ শভাট ANC ভাদয়য াংখ্যা
গত কযাদরন্ডায ভাদ শভাট কতজন গবসফতীভাদক শভাফাইর শপাদন যাভস শফা শদয়া
দয়দে
গত কযাদরন্ডায ভাদ শভাট নযভার শডররবারয াংখ্যা কত
গত কযাদরন্ডায ভাদ শভাট কতজন COVIID রজ  ব ভাদক নযভার শডররবারয
কযা দয়দে
গত কযাদরন্ডায ভাদ াাতার কর্তসে শভাট কতগুদরা
PPH শক রযদাট স কদযদেন
গত কযাদরন্ডায ভাদ াাতার কর্তসে শভাট কতগুদরা
গুরুতয রপ্র- একরাম্পরয়া / একরাম্পরয়া রযদাট স কদযদেন
গত রতন ভাদ ররএইে এফাংএকরাম্পরয়া রেরকৎা কযা শভাট COVIID
ইরতফােক ভাদয়য াংখ্যা
দেমৄক্ত ফা রনরিত COVIID রাদফ রেরহ্নত ভাদয়য শভাট াংখ্যা
গত কযাদরন্ডায ভাদ দেজনক ফা রনরিত COVIID- এ শভাট ভার্তস মৃত্যয
ঘদটদে
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১৫।

Availability of IPP materials for service providers
of ANC and Delivery room.
ANC and Delivery রুদভ স্বাস্থ্যকভীদদয জন্য ম সাপ্ত ফারক্তগত সুযো
াভগ্রী আদে

No. of
Service
Providers
(SSN &
Midwives)

Amount
currently
available
for use

Current
balance in
Upazila stock
register

Gown-Reusable
Gown-Disposable
Mask
Gloves
Goggles
Hand sanitizer
Shoe cover

শেকররস্ট পূযণ কদয রনদেয ঠিকানায় কুরযয়ায কযায জন্য অনুদযাধ কযা রআপদযাজা ফানু
C/O ভারযোরক

স্বােয
ম সদফেণকাযীয অরপাদযয নাভিঃ

নার সাং ও রভডওয়াইপারয অরধদপ্তয
কদরজ অফ নার সাং (একাদডরভক বফন)
শদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭
01715202705/ 01716016063

দরফিঃ
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Remarks

