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          ID Number                                          

 

                                                               Data Collector Code Number 

 

 

 

Research Study:  Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health 

Workforce for a Gender Equitable Health System 

 Package No: SP-09   

 

 

 

                                                               

 

                                   
 

In-depth Questionnaire   

Place: District Hospital, Upazila Health Complex, Union Health & Family Welfare Center, Community Clinic 

Respondent: Doctor/Nurse/Mid-wife/SACMO/HI/AHI/FWV/FPI/CHCP/HA/FWA  

(HI/AHI/FPI-এর ক্ষেত্রে যদি মদিলা থাত্রে তািত্রল সাোতোর দিত্রত িত্রে) 
 

Only for Female  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender, NGO and Stakeholder Participation Unit (GNSPU) 

Health Economics Unit 

Health Services Division 

Ministry of Health and Family Welfare 

14/2 Topkhana Road, Dhaka-1000 
 

 

 

 

Data Collected by 

S.N Associates (SNA) 

House No-11,13, Road No-05, Block No-C, 

Banasree, Rampura, Dhaka-1219 
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Introduction and Consent  

 

Avm&mvjvgy আলাইকুম/ আদাব 

স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়েি স্বাস্থ্য সেবা রবভায়েি আওতাধীন GNSP Unit, স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট (Health Economics Unit) 
Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health Workforce for a Gender Equitable Health System 

শীর্ থক একটি েয়বর্ণা পরিচালনা কিয়ে। স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট (Health Economics Unit)- এি পয়ে আমিা S.N Associates (SNA) 

সর্য়ক এয়েরে। S.N Associates মাঠ পর্ থায়ে েয়বর্ণাটিি কার্ থক্রম বাস্তবােন কিয়ে। এ েয়বর্ণাি উয়েশ্য হয়লা স্বাস্থ্য সেবাে কম থিত েকল 

মরহলা ষ্টাফয়দি রলঙ্গ ববর্ম্য দুিীকিয়ণ প্রয়োজনীে পরিকল্পনা ও সকৌশল প্রণেয়ণি প্রোে সনওো হয়ব। এই লয়েয স্বাস্থ্য রবর্েক রবরভন্ন 

েিকািী ও সব-েিকািী প্ররতষ্ঠায়ন কম থিত মরহলা ষ্টাফয়দি রনকট হয়ত কম থয়েয়ে তায়দি উপয়র্ােী পরিয়বশ, কিণীে আচিণ ও ব্যবহাি 

েম্পয়কথ তথ্য েংগ্রহ কিা হয়ব এবং এ েম্পরকথত তথ্য পর্ থায়লাচনা কয়ি সুপারিশমালা প্রণেণ কিা হয়ব। এই েয়বর্ণাে আপনাি োোৎকাি 

গ্রহয়ণ আনুমারনক ৩০ রমরনয়টি মত েমে লােয়ব। আপনাি সদো তথ্য েস্পূণ থভায়ব সোপন িাখা হয়ব এবং অন্য কায়িা রনকট প্রকাশ কিা হয়ব 

না। েয়বর্ণাি রিয়পায়ট থ সকার্াও আপনাি নাম সলখা র্াকয়ব না। 
  

এই েয়বর্ণাে অংশ গ্রহণ েম্পূণ থভায়ব আপনাি ইচ্ছাি উপি রনভথি কিয়ে এবং আপরন ইচ্ছা কিয়ল সকান একটি প্রয়েি বা েম্পূণ থ প্রেমালাি 

উত্তি নাও রদয়ত পায়িন। তািপিও আরম আশা কিব আপরন এই েয়বর্ণাে তথ্য প্রদায়ন েহয়র্ারেতা কিয়বন কািণ আপনাি মতামত এই 

েয়বর্ণাি জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ।  

 

এখন আপরন েয়বর্ণা েম্পয়কথ আিও রকছু জানয়ত চাইয়ল আমায়ক রজজ্ঞাো কিয়ত পায়িন।  

 

আরম রক এখন আপনাি োোৎকাি সনো শুরু কিয়ত পারি ?                            হযাঁ     1               না     2       

 

      ক্ষোড িং 

রবভায়েি নাম :   
 

সজলাি নাম :    
 

উপয়জলাি নাম :   
ফযারেরলটিি নাম    
োোৎকাি প্রদানকািীি নাম :  পদবী 

সমাবাইল নম্বাি:  : 

 

           ই -সমইল  

োোৎকাি গ্রহয়ণি তারিখ :               /          /2020 

োোৎকাি গ্রহয়ণি েমে :   ঘণ্টা     দমদিট    
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রনয়দ থরশকা: তথ্য েংগ্রহকািী ফযারেরলটি রিরনক সর্য়ক তথ্যেমূহ েংগ্রহ কিয়বন । 

১ বতথমায়ন আপনাি বেে কত, দো কয়ি বলয়বন রক?                                ................বেি                          ................মাে 

২ আপরন কত বেি বেয়ে চাকুরিয়ত সর্ােদান কয়িয়েন?                             ................বেি                          ................মাে 

৩ বতথমান পয়দ আপরন কত বেি র্াবত চাকুরি কিয়েন?                             .................বেি                         .................মাে 

৪ আপরন কত বেি র্াবত এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে কম থিত আয়েন ?           .................বেি                          ................মাে 

৫ এই সেবায়কয়ে ক্ষোন্ পত্রি েতজি পুরুষ ও মদিলা েম মিত আত্রেি? 

পত্রির িাম েম মরত পুরুত্রষর  সংখ্যা  েম মরত মদিলার  সংখ্যা সে মত্রমাট 

Superintendent    

Director      

Deputy  Director (DD)    

Civil Surgeon (CS)     

Deputy  Civil Surgeon (DCS)    

UH&FPO    

RMO    

Consultant    

Doctors (Physician)    

Dentist Surgeon    

MO    

SACMO    

HI    

AHI    

FWV    

FPI    

Nurse/Sister    

Brother    

HA    

CHCP    

FWA    

Midwife    

Anesthetist    

Technician    

Driver    

Aye    

Sweeper    

Mali    

Guard    

Cook    

Others (Specify)    

    
 

৬ আপদি এখাত্রি েী েী ক্ষসো প্রিাি েত্রর থাত্রেি? 

ক্ষসো সমূি  

1. mvavib ¯^v¯’¨ †mev   01 

2. Mf©Kvjxb †mev (ANC) 02 

৩. ক্ষডদলভারী 03 

৪. cÖmecieZx© †mev (PNC) 04 

৫. wUwU wUKv 05 

৬. wkï ¯^v¯’¨ †mev 06 

৭. wkïi wUKv/BwcAvB¯^v¯’¨ 07 

৮.wK‡kvi-wK‡kvix‡`i ¯^v¯’¨ †mev 08 

৯. cywó †mev 09 

১০.wfUvwgb ÔGÕ K¨vcmyj weZiY/চক্ষু দচদেৎসা 10 
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১১. িাে, োি ও গলা (ENT) ক্ষসো 11 

১২. eq¯‹‡`i ¯^v¯’¨ †mev 12 

১৩. ¯^v¯’¨ wk¶v/civgk©/BCC 13 

১৪. Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) 99 

   
৭ এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে ডাক্তাি/নাে থেণ প্ররতরদন েয়ে ২৪ ঘন্টা কতজন উপরস্থ্ত বা অন কল রডউটিয়ত র্ায়কন?  

িারী ......................জি     পুরুষ ......................জি 

৮ আপিার জন্য প্রত্রযাজয সকান রলরখত Job description আত্রে দে?                            হযাঁ   1             না   2 

৯ হযাঁ হয়ল, Job description অনুযায়ী আপনায়ক প্ররতরদন কী কী োজ েরত্রত িয়, িয়া েত্রর েলত্রেি দে? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
 

১০ Job description-এর োইয়ি আপনায়ক কী ধিয়নি কাজ কিয়ত হে, িয়া েত্রর সংত্রেত্রপ েলত্রেি দে? 

1  

2  

3  

4  
 

১১  আপিাত্রে প্রদতদিি গত্রে েত ঘন্টা োজ েরত্রত িয়? 

   ঘন্টা 
 

১২ এই কম থস্থ্য়ল সেবা প্রদান কিয়ত রেয়ে আপরন সকান ববর্য়ম্যি রশকাি বা অন্যান্য রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়েয়েন/হয়চ্ছন রক?   

                                                                হযাঁ   1                না   2 

১৩ আপরন কী ধিয়ণি ববর্য়ম্যি রশকাি বা অন্যান্য রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়চ্ছন, দো কয়ি বলয়বন রক? 

শাদররীেভাত্রে আঘাতপ্রাপ্ত  01 

ক্ষমৌদখেভাত্রে দিয মাতি/গাদল গালাজ  02 

মািদসেভাত্রে দিয মাতি 03 

ইরভটিরজং 04 

ক্ষযৌি দিয মাতি 05 

িয়রািী 06 

আদথ মে বেষম্য 07 

োসস্থািজিীত সমস্যা 08 

সকান ববর্য়ম্যি রশকাি হই রন 09 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 99 
 

১৪ আপরন সকান ববর্য়ম্যি রশকাি বা অন্যান্য রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়ল রকভায়ব এই েমস্যাি েমাধান কয়িন?                                                                                                      

1  

2  

3  

4  

5   

১৫ আপনাি কম থস্থ্য়ল আপনাি উপি অয়র্ৌরক্তক সকান কাজ চারপয়ে সদওো হে রক?               হযাঁ   1 না   2 

১৬ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রির অয়র্ৌরক্তক কাজ চারপয়ে সদওো হে ? 

1  

2  

3   

১৭ আপনায়ক এখায়ন িারেকালীন সেবা প্রদান কিয়ত হে রক?                                                         হযাঁ   1        না   2 
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১৮ হযাঁ হয়ল, এখায়ন িারেকালীন কম থিত মরহলা সেবাপ্রদানকািীয়দি র্াকাি ব্যবস্থ্া আয়ে রক?             হযাঁ   1          না   2 

১৯ হযাঁ হয়ল, র্াকাি ব্যবস্থ্া সকমন? 

খুব ভায়লা 1 

ভাত্রলা 2 

ক্ষমাটামুটি 3 

খারাপ 4 

খুে খারাপ 5 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

২০ আপনাি কম থস্থ্ল সর্য়ক রাদেোত্রল বােস্থ্ায়ন র্াওোি পয়র্ সকান প্রকাি েমস্যা হে রক?                       হযাঁ   1       না   2 

২১ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রির সমস্যা িয়, দো কয়ি বলয়বন রক? 

ইরভটিরজং-এি েমু্মখীন িই 1 

ক্ষযৌি দিয মাতত্রির েমু্মখীন িই 2 

চুরি ও রেনতাB এর েমু্মখীন িই 3 

Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) 9 

  
 

২২ এখায়ন কম থিত মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি পৃর্ক বার্রুয়মি ব্যবস্থ্া আয়ে রক?                        হযাঁ   1           না   2 

২৩ হযাঁ হয়ল, বার্রুয়মি অবস্থ্া সকমন? 

খুব ভায়লা 1 

ভাত্রলা 2 

ক্ষমাটামুটি 3 

খারাপ 4 

খুে খারাপ 5 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

২৪ না হয়ল, ক্ষোথায় দেভাত্রে বার্রুম েম্পাদন কয়িন? 

1  

2   

২৫ এখায়ন কম থিত মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি নামাজ পো/প্রার্ থনা কিাি জন্য আলাদা সকান ব্যবস্থ্া আয়ে রক?   হযাঁ   1               না   2 

২৬ হযাঁ হয়ল, নামাজ পো/প্রার্ থনা কিাি জােোি অবস্থ্া সকমন?  

খুব ভায়লা 1 

ভাত্রলা 2 

ক্ষমাটামুটি 3 

খারাপ 4 

খুে খারাপ 5 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

২৭ না হয়ল, ক্ষোথায় দেভাত্রে নামাজ পো/প্রার্ থনা কয়িন? 

1  

2   

২৮ এখায়ন কম থিত মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি রবশ্রায়মি জন্য আলাদা সকান ব্যবস্থ্া আয়ে রক?           হযাঁ   1               না   2 

২৯ হযাঁ হয়ল, রবশ্রায়মি জােোি অবস্থ্া সকমন?  

খুব ভায়লা 1 

ভাত্রলা 2 

ক্ষমাটামুটি 3 

খারাপ 4 

খুে খারাপ 5 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

৩০ না হয়ল, ক্ষোথায় দেভাত্রে রবশ্রাম কয়িন? 

1  

2   

৩১ এখায়ন কম থিত মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি সেষ্টরফরডং কণ থাি আয়ে রক?                                   হযাঁ   1         না   2 

৩২ হযাঁ হয়ল, কণ থায়িি অবস্থ্া সকমন? 
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খুব ভায়লা 1 

ভাত্রলা 2 

ক্ষমাটামুটি 3 

খারাপ 4 

খুে খারাপ 5 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

৩৩ না হয়ল, ক্ষোথায় দেভাত্রে সেষ্টরফরডং-এি ব্যবস্থ্া কয়িন? 

1  

2   

৩৪ এখায়ন কম থিত মরহলা সেবাপ্রদানকািীয়দি সপার্াক পরিবতথয়নি জন্য সকান ব্যবস্থ্া আয়ে রক?           হযাঁ   1          না   2 

৩৫ হযাঁ হয়ল, সপার্াক পরিবতথয়নি জােোি অবস্থ্া সকমন? 

খুব ভায়লা 1 

ভাত্রলা 2 

ক্ষমাটামুটি 3 

খারাপ 4 

খুে খারাপ 5 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

৩৬ না হয়ল, ক্ষোথায় দেভাত্রে সপার্াক পরিবতথন কয়িন? 

1  

2   

৩৭ এই সেবায়কে সর্য়ক সিােীয়দি চারহদা মত েব ঔর্ধ সদো হে রক ?                        হযাঁ   1              না   2 

৩৮ ঔর্ধ েিবিাহ কম বা না র্াকয়ল সকান ব্যবস্থ্াপে সদন রক ?                                 হযাঁ   1              না   2 

৩৯ শুধু ব্যবস্থ্াপে রদয়ল সেবা গ্রহণকািীেণ রকরূপ আচিণ/ব্যবহাি কয়িন? 

ভাল ব্যবহাি কয়িন 1 

খািাপ/রূঢ় ব্যবহাি কয়িন   2 
ক্ষিাষাত্ররাপ েত্ররি   3 

োরলোলাজ কয়িন 4 

অেন্তুষ্ট হন 5 

Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb) 9 
 

৪০ আপিার উপত্রিশ ক্ষরাগীরা মত্রিাত্রযাগ সিোত্রর ক্ষশাত্রিি দে ?                                                হযাঁ   1          না   2 

৪১ এই সেবায়কয়ে সিােীয়দি ডাোেনরষ্টক সটষ্ট (Diagnostic Test) কিা হে রক?                               হযাঁ   1           না   2 

৪২ ব্যয় েহুল সটষ্ট/ঔর্ধ/য়েবা রনয়ে পুনিাে সেবা গ্রহণকািীেণ আপনাি রনকট আয়ে রক?                হযাঁ   1          না   2 

৪৩ না হয়ল, পুিরায় িা আসার োরণ আপদি দে েত্রল মত্রি েত্ররি? 

1  

2  

3  
 

৪৪ ক্ষরাগীর জটিল/সংেটাপন্ন অেস্থা (Critical Condition) আপিাত্রে ব্যদিগতভাত্রে প্রভাদেত েত্রর দে ?         হযাঁ   1          না   2 

৪৫ হযাঁ হয়ল, েী ভাত্রে প্রভাদেত েত্রর, িয়া েত্রর েলত্রেি দে? 

1  

2  

3  
 

৪৬ এই সেবায়কয়ে রচরকৎো রবজ্ঞায়নি নতুন রবর্েগুরল েম্পয়কথ জানাি বা দেতা অজথয়নি সুয়র্াে কতটুকু আয়ে? 

খুে ক্ষেশী 1 
ক্ষেশী 2 
সমাটামুটি  3 
কম 4 
খুে কম 5 

িাই 6 
 

৪৭ আপদি এখাত্রি আগত মদিলা ক্ষসো গ্রিণোরীত্রির ক্ষয সেল প্রজিি ক্ষসো দিত্রয় থাত্রেি ক্ষস সেল ক্ষসো এখাত্রি পুরুষ সেবা প্রদানকািীেণ সদন 

রক?                                                                                                    হযাঁ   1            না   2 
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৪৮ হযাঁ হয়ল, এখাত্রি আগত মদিলা ক্ষসো গ্রিণোরীগণ পুরুষ সেবা প্রদানকািীয়দি রনকট প্রজিি সেবা গ্রহণ কিয়ত স্বাচ্ছন্দয়বাধ কয়িন রক?    

                                                                                                         হযাঁ   1            না   2 

৪৯ না হয়ল, ক্ষেি স্বাচ্ছন্দয়বাধ কয়িন না বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

লজ্জায়বাধ কয়িন 1 

পদরোত্ররর োঁধা 2 

অত্রিত্রেই পদ থা কয়ি চয়লন/োমারজক/ধমীে অনুশােন 3 

ক্ষখালা-ক্ষমলা ভাত্রে সমস্যা েলত্রত পাত্ররি িা 4 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

৫০ এখাত্রি ক্ষসোিািরত পুরুষ ও মদিলা ক্ষসো প্রিািোরীত্রির মত্রে ক্ষোি মদিলা ক্ষসো প্রিািোরী তুলিামূলেভাত্রে ভাত্রলা োজ েরত্রল তা 

মুল্যায়ি েরা িয় দে?                                                                             হযাঁ   1            না   2         জারননা  3 

৫১ হযাঁ হয়ল, েীভাত্রে তা মুল্যায়ি েরা িয়? 

1  
2  
3  
4  

 

৫২ না হয়ল, ক্ষেি মুল্যায়ি েরা িয় িা ? 

1  
2  
3  
4   

৫৩ মরহলা সেবা প্রদানকািী রহোয়ব এই সেবায়কয়ে সেবা প্রদান কিয়ত রেয়ে আপনায়ক উর্ধ্থতন কর্তথপে কর্তথক সকানরুপ ববর্ম্যি রশকাি  

হয়ত হে রক?                                                                                                        হযাঁ   1             না   2 

৫৪ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর ববর্ম্যি রশকাি  হয়ত হে, দো কয়ি বলয়বন রক? 

ইরভটিরজং 1 

ক্ষযৌি দিয মাতি 2 

িয়রািী 3 

আদথ মে বেষম্য 4 

ছুটি-োটা প্রিাত্রির ক্ষেত্রে 5 

েম ম েন্টত্রির ক্ষেত্রে 6 

েম ম এলাো েন্টত্রির ক্ষেত্রে 7 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9  

৫৫ এখায়ন উর্ধ্থতন কর্তথপে মরহলা ও পুরুর্ ষ্টাফয়দি ময়ে সকানরুপ পেপারতত্ব কয়িন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন রক?   হযাঁ  1        না   2 

৫৬ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর েপারতত্ব কয়িন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 
 

ইরভটিরজং 1 

ক্ষযৌি দিয মাতি 2 

িয়রািী 3 

প্রশাসদিে/আদথ মে বেষম্য 4 

ছুটি-োটা প্রিাত্রির ক্ষেত্রে 5 

েম ম েন্টত্রির ক্ষেত্রে 6 

েম ম এলাো েন্টত্রির ক্ষেত্রে 7 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9  

৫৭ মরহলা সেবা প্রদানকািী রহোয়ব এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে সেবা প্রদান কিয়ত রেয়ে আপনায়ক েহকমী কর্তথক সকানরুপ ববর্ম্যি রশকাি  

হয়ত হে রক?                                                                                                   হযাঁ   1              না   2 

৫৮ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর ববর্ম্যি রশকাি  হয়ত হে, দো কয়ি বলয়বন রক? 

ইরভটিরজং 1 

ক্ষযৌি দিয মাতি 2 

িয়রািী 3 

আদথ মে বেষম্য 4 

ছুটি-োটা প্রিাত্রির ক্ষেত্রে  5 

েম ম েন্টত্রির ক্ষেত্রে 6 
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অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 

   

৫৯ মরহলা সেবা প্রদানকািী রহোয়ব এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে সেবা প্রদান কিয়ত রেয়ে আপনায়ক করমউরনটি কর্তথক সকানরুপ ববর্ম্য/ 

রনর্ থাতয়নি রশকাি  হয়ত হে রক?                                                                                          হযাঁ   1          না   2 

৬০ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর ববর্ম্যি রশকাি  হয়ত হে, দো কয়ি বলয়বন রক? 

ইরভটিরজং 1 

ক্ষযৌি দিয মাতি 2 

িয়রািী 3 

আদথ মে বেষম্য  4 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 

   

৬১ আপনাি ভায়লা কায়জি স্বীকৃরতস্বরুপ আপরন এই হােপাতাল/সেবায়কে সর্য়ক সকান অনুয়প্রিণা/উৎোহ পান রক?    হযাঁ   1        না   2 
 

৬২ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর অনুয়প্রিণা/উৎোহ পান? 

আদথ মে অনুিাি 1 

ক্ষমৌদখে স্বীকৃরত 2 

দলদখত স্বীকৃরত 3 

ক্ষপাষাে 4 

পুরস্কার 5 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 
 

৬৩ না হয়ল, ক্ষেি অনুয়প্রিণা/উৎোহ পান না? 

1  

2  

3  

4   

৬৪ আপরন কাি কাে হয়তঅনুয়প্রিণা/উৎোহ পান? 

Superintendent 01 

Director   02 

Deputy  Director (DD) 03 

Civil Surgeon (CS)  04 

Deputy  Civil Surgeon (DCS) 05 

UH&FPO 06 

RMO 07 

Consultant 08 

Doctors (Physician) 09 

Dentist Surgeon 10 

MO 11 

SACMO 12 

HI 13 

AHI 14 

FWV 15 

FPI 16 

Nurse/Sister 17 

Brother 18 

HA 19 

CHCP 20 

FWA 21 

Others (Specify) 99  

৬৫ হােপাতাল/সেবায়কে সর্য়ক ভায়লা কায়জি স্বীকৃরত প্রারি আপনাি কায়জি মান উন্নেয়ন সকান ভূরমকা িায়খ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন রক? 

                                                                                                                  হযাঁ   1                না   2 

৬৬ হযাঁ হয়ল, েী ভূরমকা িায়খ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

কায়জি েরত বৃরি পাে 1 
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িাদয়ত্বত্রোধ বৃরি পাে 2 

োজ েরত্রত উৎসাি পাওয়া যায় 3 

মািদসে পদরতৃদপ্ত লাভ 4 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 

   

৬৭ আপনাি ভায়লা কায়জি স্বীকৃরতস্বরুপ আপরন করমউরনটি সর্য়ক সকান অনুয়প্রিণা/উৎোহ পান রক?            হযাঁ   1           না   2 
 

৬৮ হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর অনুয়প্রিণা/উৎোহ পান? 

আরর্ থক অনুদান 1 

ক্ষমৌদখে স্বীকৃরত 2 

দলদখত স্বীকৃরত 3 

েদমউদিটির শ্রদ্ধা 4 

ক্ষোট-খাত্রটা পুরস্কার 5 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 

   

৬৯ আপরন কাি কাে হয়ত অনুয়প্রিণা/উৎোহ পান? 

জিপ্রদতদিদধ 1 

স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যদি 2 

ধমীয় ক্ষিতা 3 

ক্লাে সংগঠি 4 

স্থািীয় প্রশাসি 5 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 

   

৭০ চাকুিীকারলন েময়ে  করমউরনটি সর্য়ক ভায়লা কায়জি স্বীকৃরত প্রারি আপনাি কায়জি মান উন্নেয়ন সকান ভূরমকা িায়খ বয়ল আপরন ময়ন 

কয়িন রক?                                                                                                      হযাঁ   1           না   2 

৭১ হযাঁ হয়ল, েী ভূরমকা িায়খ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 
 

কায়জি েরত বৃরি পাে 1 

িাদয়ত্বত্রোধ বৃরি পাে 2 

োজ েরত্রত উৎসাি পাওয়া যায় 3 

অন্যান্য(রনরদ থষ্ট করুন) 9 

  
 

৭২ আপরন সকান ধিয়ণি প্ররশেণ সপয়েয়েন রক?                                                                               হযাঁ   1         না   2 

৭৩ হযাঁ হয়ল, আপদি েী েী দেষত্রয়র উপর প্ররশেণ সপয়েয়েন? 
 

1  

2  

3  

4  
 

৭৪ না হয়ল, প্ররশেণ না পাওোি কািণ রক? 
 

1  

2  

3  

4   
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৭৫ এই হােপাতাল/সেবায়কয়েি চাকরিয়ত আপরন কতটুকু েন্তুষ্ট? 

খুে ক্ষেশী েন্তুষ্ট 1 
ক্ষেশী েন্তুষ্ট 2 
সমাটামুটি েন্তুষ্ট 3 
অেন্তুষ্ট 4 
খুে অেন্তুষ্ট 5 

মন্তব্য িাই 9  

৭৬ এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে ল্যান্ড লাইন সটরলয়ফান আয়ে রক?                                                        হযাঁ   1          না   2 

৭৭ এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে ২৪ ঘন্টা পারন পাওে র্াে রক?                                                             হযাঁ   1         না   2 

৭৮ এখায়ন রবদুযৎ ব্যবস্থ্া োব থেরণকভায়ব েরক্রে র্ায়ক রক?                                                                 হযাঁ   1        না   2 

৭৯ িা থােত্রল দেেল্প ব্যবস্থ্া আয়ে রক?                                                                                         হযাঁ   1         না     2 

৮০ মরহলা স্বাস্থ্যয়েবা প্রদানকািীয়দি সেবা প্রদায়নি মান উন্নেয়নি জন্য কী কী পদয়েপ গ্রহণ কিা উরচত বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

অনুকূল পদরত্রেশ সৃদি 01 

উদ্বুদ্ধেরণ েম মসূদচ গ্রিণ 02 

উন্নত প্রদশেণ প্রিাি 03 

কম থয়েয়ে েহয়র্ারেতা  04 

পাদরোদরে সিত্রযাদগতা 05 

উর্ধ্থতন কর্তথপে কর্তক র্র্ার্র্ সুপািরভশন ও মরনটরিং 06 

সেকয়হাল্ডািয়দি সিত্রযাদগতা 07 

সেকয়হাল্ডািয়দি কাে হয়ত েঠিক তথ্য গ্রহণ 08 

দিয়দমত ইিদিত্রমন্ট প্রিাি 09 

োত্রজর স্বীকৃদত প্রিাি 10 

দশদেত েমী দিত্রয়াগ 12 

সামাদজে দিরাপত্তা প্রিাি 13 

ব্যদিগত দিরাপত্তা প্রিাি 14 

উন্নত ও সুরদেত োসস্থাত্রির ব্যেস্থা প্রিাি 15 

যাতায়াত ব্যেস্থা দিদিতেরণ 16 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 99 

  
 

৮১ এই হােপাতাল/সেবায়কয়ে মরহলা সেবাপ্রদানকািীয়দি কম থয়েয়ে র্াতাোয়তি জন্য সকান র্ানবাহয়নি ব্যবস্থ্া আয়ে রক?    

                                                                                                                             হযাঁ   1                 না     2 

৮২ হযাঁ হয়ল, র্ানবাহয়নি কী ব্যবস্থ্া আয়ে? 

1  

2  

3   

৮৩ আপরন আপনাি পরিবায়িি েদস্যয়দি োয়র্ অবস্থ্ান কয়িন রক?                                          হযাঁ   1                না   2 

৮৪ হযাঁ হয়ল, আপরন আপনাি পরিবায়িি কাি োয়র্ অবস্থ্ান কয়িন ? 

বাবা/মা 1 

স্বামী 2 

ভাই/ক্ষোি 3 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 

   

৮৫ আপনাি স্বামী চাকরি কয়িন রক?                                                                           হযাঁ   1               না   2 

৮৬ আপনাি েন্তান েংখ্যা কতজন?                                                     .................সেয়ল................সময়ে 

৮৭ আপনাি কম থস্থ্ল সর্য়ক বােস্থ্ায়নি দূিত্ব কত রকিঃ রমিঃ                              ......................  রকিঃ রমিঃ 
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৮৮ আপনাি এই চাকরিি পাশাপারশ আপনায়ক পরিবায়িি আরর্ থক বা অন্য সকান দারেত্ব পালন কিয়ত হে রক?   হযাঁ   1         না   2 

৮৯ হযাঁ হয়ল, আপনায়ক পরিবায়িি কী কী দারেত্ব পালন কিয়ত হে? 

োো, মা শ্বশুর, শ্বাশুদে, ক্ষিের ও িিি ইতযারদি সদখয়শানা/য়দখভাল কিা 1 

েন্তানয়দি সদখায়শানা কিা 2 

সংসার খরচ েিি েরা 3 
ক্ষেত্রল ক্ষমত্রয়ত্রির ক্ষলখাপোর খরচ েিি েরা 4 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন)  9 
 

৯০ এই চাকরিি পাশাপারশ আপরন অন্য সকান কাজ/Private practice েত্ররি দে                          হযাঁ   1                না   2 

৯১ হযাঁ হয়ল, ক্ষোথায় েত ঘন্টা অন্য কাজ/Private practice েত্ররি? 

িং স্থাত্রির িাম ঘন্টা 

1   

2   

3   
 

 

োোৎকাি গ্রহণকািীি নাম :  পদবী 

সমাবাইল নম্বাি:  : 

 

           ই -সমইল  

তারিখ : 

 

  -   - 2 0 2 0 

োোৎকাি গ্রহয়ণি ক্ষশষ েমে :   ঘণ্টা     দমদিট   
 

আপনাি মূল্যবান েমে ও োোৎকািটি সদওোি জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ 
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Research Study:  Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health Workforce for  
a Gender Equitable Health System 
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KeyInformant Interview (KII) Questionnaire/Guideline 
 

Superintendent of MCHTI/ Director of MFSTC/ CS/ DCS/DDFP/ADCC/UH&FPO/UFPO/ 
Upazila Chairman/Vice- Chairman/Union Chairma/Female Ward Member 

 
  

  

  

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

Gender, NGO and Stakeholder Participation Unit (GNSPU) 

Health Economics Unit 

Health Services Division 

Ministry of Health and Family Welfare 

14/2 Topkhana Road, Dhaka-1000 
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Data Collected by 

S.N Associates (SNA) 

House No-11,13, Road No-05, Block No-C, 

Banasree, Rampura, Dhaka-1219 
 

 

 

 

 

Introduction and Consent 

 

Avm&mvjvgyআলাইকুম/ আদাব 

স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়েি স্বাস্থ্য সেবা রবভায়েি আওতাধীন GNSP Unit ও স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট (Health Economics Unit) 
Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health Workforce for a Gender Equitable Health System 

শীর্ থক একটি েয়বর্ণা পরিচালনা কিয়ে। স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট (Health Economics Unit)- এি পয়ে আমিা S.N Associates (SNA) 

সর্য়ক এয়েরে। S.N Associates মাঠ পর্ থায়ে েয়বর্ণাটিি কার্ থক্রম বাস্তবােন কিয়ে। এ েয়বর্ণাি উয়েশ্য হয়লা স্বাস্থ্য সেবাে কম থিত েকল 

মরহলা ষ্টাফয়দি রলঙ্গ ববর্ম্য দুিীকিয়ণ প্রয়োজনীে পরিকল্পনা ও সকৌশল প্রণেয়ণি প্রোে সনওো হয়ব। এই লয়েয স্বাস্থ্য রবর্েক রবরভন্ন 

েিকািী ও সব-েিকািী প্ররতষ্ঠায়ন কম থিত মরহলা ষ্টাফয়দি রনকট হয়ত কম থয়েয়ে তায়দি উপয়র্ােী পরিয়বশ, কিণীে আচিণ ও ব্যবহাি 

েম্পয়কথ তথ্য েংগ্রহ কিা হয়ব এবং এ েম্পরকথত তথ্য পর্ থায়লাচনা কয়ি সুপারিশমালা প্রণেণ কিা হয়ব। এই েয়বর্ণাে আপনাি োোৎকাি 

গ্রহয়ণ আনুমারনক ১৫ রমরনয়টি মত েমে লােয়ব। আপনাি সদো তথ্য েস্পূণ থভায়ব সোপন িাখা হয়ব এবং অন্য কায়িা রনকট প্রকাশ কিা হয়ব 

না। েয়বর্ণাি রিয়পায়ট থ সকার্াও আপনাি নাম সলখা র্াকয়ব না। 
  

এই েয়বর্ণাে অংশ গ্রহণ েম্পূণ থভায়ব আপনাি ইচ্ছাি উপি রনভথি কিয়ে এবং আপরন ইচ্ছা কিয়ল সকান একটি প্রয়েি বা েম্পূণ থ প্রেমালাি 

উত্তি নাও রদয়ত পায়িন। তািপিও আরম আশা কিব আপরন এই েয়বর্ণাে তথ্য প্রদায়ন েহয়র্ারেতা কিয়বন কািণ আপনাি মতামত এই 

েয়বর্ণাি জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ।  

 

এখন আপরন েয়বর্ণা েম্পয়কথ আিও রকছু জানয়ত চাইয়ল আমায়ক রজজ্ঞাো কিয়ত পায়িন। 

 

আরম রক এখন আপনাি োোৎকাি সনো শুরু কিয়ত পারি ?                            হযাঁ     1                না      2     

 

ক্ষোডিং 

রবভায়েি নাম :   
 

সজলাি নাম :    
 

উপয়জলাি নাম :   

ইউরনেয়নি নাম :   

ওয়াড ম িং :   

োোৎকাি প্রদানকািীি নাম :  পদবী 

সমাবাইল নম্বাি:  : 

 

           ই -সমইল  

োোৎকাি গ্রহয়ণি তারিখ :               /          /2020 

োোৎকাি গ্রহয়ণি েমে : ঘণ্টা   দমদিট   
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1  আপরন কত বেি র্াবত বতথমান পয়দ চাকুরি কিয়েন, দো কয়ি বলয়বন রক?             .................বেি ................মাে 

2  আপরন কত বেি র্াবত এই সেবা সকয়ে কম থিত আয়েন ?                                     ................বেি................মাে 

3  এই সেবা সকয়ে কম থিত কম থকতথা ও কম থচািীয়দি রলরখত Job description আত্রে দে?                হযাঁ   1       না    2 

4  হযাঁ হয়ল,  কম থকতথা ও কম থচািীিা তায়দি Job description অনুযায়ী োজ েত্ররি দে?                  হযাঁ   1       না    2 

5  এই সেবা সকয়ে েী েী ধরত্রণর ক্ষসো প্রিাি েরা িয় এেং ক্ষোি ক্ষসো ক্ষে প্রিাি েত্ররি? 

সেবােমূহ সেবা প্রদানকারী  
(পুরুষ) 

সেবা প্রদানকারী  
(মহহলা) 

1. mvavib ¯^v ’̄¨ †mev    

2. Mf©Kvjxb †mev (ANC)   

৩. সেহলভারী   

৪. cÖme cieZx© †mev (PNC)   

৫.wUwU wUKv   

৬.wkï ¯^v ’̄¨ †mev   

৭.wkïi wUKv/BwcAvB ¯^v¯’¨   

৮.wK‡kvi-wK‡kvix‡`i ¯^v¯’¨ †mev   

৯.cywó †mev   

১০.wfUvwgb ÔGÕ K¨vcmyj weZiY/Pÿz 
wPwKrmv 

  

১১.নাক, কান ও গলা (ENT) সেবা   

১২.eq¯‹‡`i ¯^v ’̄¨ †mev   

১৩. ¯̂v ’̄¨ wk¶v/civgk©/BCC   

১৪.Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb)   
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6  এই সেবা সকয়ে ক্ষোি cক্ষি েতজি পুরুষ ও মদিলা েম মরত আত্রেি? 

পত্রির িাম েম মরত পুরুত্রষর সংখ্যা েম মরত মদিলার সংখ্যা সে মত্রমাট 

Superintendent    

Director      

Deputy  Director (DD)    

Civil Surgeon (CS)     

Deputy  Civil Surgeon (DCS)    

UH&FPO    
RMO    
Consultant    
Doctors (Physician)    
Dentist Surgeon    
MO    
SACMO    
HI    
AHI    
FWV    
FPI    
Nurse/Sister    
Brother    
HA    
CHCP    
FWA    
Midwife    
Anesthetist    
Technician    
Driver    
Aye    
Sweeper    
Mali    
Guard    
Cook    
Others (Specify)    
    

 

7  এই সেবা সকয়ে পুরুষ সেবা প্রদানকািীি েংখ্যা মদিলা সেবা প্রদানকািীি েংখ্যা অয়পো সবশী র্াকাি কািণ কী বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

পুরুর্য়দি দুয়ি সর্খায়ন খুরশ পাঠায়না র্াে 1 

মদিলারা দুত্রর ক্ষযত্রত উৎসািী িয় িা 2 

মদিলারা পদরোত্ররর সাত্রথ থােত্রত চায় 3 

োসস্থাি জদিত সমস্যা 4 

মদিলারা এ-ধরত্রণর চাকুদরত্রত আসত্রত চায় িা 5 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
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8  মদিলারা এ ধরত্রির চাকুদরত্রত আসত্রত িা চাইয়ল, অনুগ্রিপূে মে োরণসমূি েলুি- 

1  

2  

3  

4  

5  
 

9  কম থয়েয়ে বা কম থয়েয়েি বারহয়ি মরহলা সেবা প্রদানকািীেণ সকান ধিয়ণি ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়চ্ছন বয়ল আপরন 

ময়ন কয়িন রক?                                                             হযাঁ   1                  না   2                                                                                                                                       

10  কম থয়েয়ে ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়ল তািা কায়দি দ্বািা হয়চ্ছন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? (একারধক উত্তি েম্ভব) 

সিেমী কর্তথক 1 

ক্ষসো গ্রিণোরী কর্তথক 2 

ক্ষসো গ্রিণোরীর সাত্রথ আগত এযাত্রটত্রেন্ট কর্তথক 3 

েদমউদিটি কর্তথক 4 
প্রদতত্রেদশ েতৃমে 5 
অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
   

11  কম থয়েয়ে মরহলা সেবা প্রদানকািীেণ েহকমী দ্বািা কী ধিয়ণি ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়চ্ছন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

বেষম্য ো রনর্ থাতয়নি রশকাি হে না 1 

প্রাপ্য সন্মাি িা ক্ষিওয়া 2 
ক্ষযৌি দিয মাতি 3 
অযথা িয়রািী (িারী েত্রল) 4 
প্রত্রমাশত্রি বেষম্য 5 
আদথ মে বেষম্য 6 
ছুটি-োটায় বেষম্য 7 
প্রদশেত্রণর সুত্রযাত্রগ বেষম্য 8 
েম ম েন্টত্রি বেষম্য (ত্রেদশ োজ েরত্রত োে েরা) 10 
েম ম এলাো েন্টত্রি বেষম্য 11 
সরোদর আোসি প্রাদপ্তত্রত বেষম্য 12 
োত্রজর স্বাধীিতা িা থাো 13 
অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 99 
  

 

12  সকান পর্ থায়েি েহকমী দ্বািা এধিয়ণি ববর্ম্য বা রনর্ থাতয়নি রশকাি হয়ে র্ায়কন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? (একারধক উত্তি গ্রহণয়র্াগ্য) 

সম পয মাত্রয়র সিেমী 1 

তত্ত্বােধািোরী (উর্ধ্মতি) েম মেতমা 2 

অধিঃস্তন কম থকতথা/কম থচািী 3 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
  

 

13  মরহলা সেবা প্রদানকািীেণ কম থয়েয়ে সেবাগ্রহীতা দ্বািা কী ধিয়ণি ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়চ্ছ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

শারীদরেভাত্রে আঘাত প্রাপ্ত িয় 1 

ক্ষমৌদখেভাত্রে দিয মাতি/গাদলগালাত্রজর েমু্মখীন হে 2 

ইরভটিরজং-এি রশকাি হে 3 

ক্ষযৌি দিপীেত্রির রশকাি হে 4 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 

  
 

14  সেবাপ্রার্ী/য়েবাগ্রহীতাি োয়র্ আো এয়টনয়ডন্ট দ্বািা কী ধিয়ণি ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়চ্ছ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

শারীদরেভাত্রে আঘাতপ্রাপ্ত িয় 1 
ক্ষমৌদখেভাত্রে দিয মাতি/গাদলগালাত্রজর েম্মুখীন হে 2 
ইরভটিরজং-এি রশকাি 3 
ক্ষযৌি দিপীেত্রির রশকাি 4 
অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
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15  একজন মরহলা স্বাস্থ্যয়েবা প্রদানকািীয়ক সেবা প্রদান কিাি সেয়ে করমউরনটি কর্তথক কী ধিয়ণি ববর্ম্য/রনর্ থাতয়নি রশকাি হয়ত হে বয়ল 

আপরন ময়ন কয়িন?  

দশোর িত্রত িয় িা 1 
ইরভটিরজং/ক্ষযৌি দিয মাতি 2 
োদের োদিত্রর দগত্রয় োজ েরাত্রে ভাত্রলা ক্ষচাত্রখ িা ক্ষিখা 3 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9 

  
 

16  কম থস্থ্য়ল আো-র্াওোি পয়র্ একজন মরহলা স্বাস্থ্যয়েবা প্রদানকািী কী ধিয়ণি অসুরবধাি েমূ্মখীন হয়ে র্ায়কন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

যাতায়াত্রতর পত্রথ ক্ষযৌি িয়রাদির রশকাি হে 1 

িাপ্তদরে পদরেিি িা থাো 2 

পর্ থাি েণ-পরিবহয়ণি অভাব  3 

নািী বান্ধব েণ-পরিবহন না র্াকা 4 

পরিবহন ব্যয়েি আরধকয 5 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন)  

  
 

17  রনজ পরিবায়ি একজন মরহলা স্বাস্থ্যয়েবা প্রদানকািী কী ধিয়ণি অসুরবধাি েমূ্মখীন হয়ে র্ায়কন বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

চাকুরিয়ক েম্মায়নি সচায়খ না সদখা 1 
অদিস সময় দিত্রয় আপদত্ত 2 
চাকুদর ও গৃিস্থাদলর োত্রজ ভারসাম্য রাখত্রত িা পারা 3 

অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 4 

  
 

18  সেবা প্রদান কিয়ত রেয়ে সকান মরহলা সেবা প্রদানকািী কম থয়েয়ে ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েম্মখুীন হয়ল উর্ধ্থতন কর্তথপে কর্তথক 

সকানরূপ েহয়র্ারেতা প্রদান কিা হে রক?                                                                   হযাঁ   1                  না   2                                                                                                                                       

19  
 

 

 

 

 

হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর েহয়র্ারেতা প্রদান কিা হে, দো কয়ি বলয়বন রক? 
 

প্রশাসদিে ব্যেস্থা গ্রিণ েত্রর থাত্রেি 1 
আইিগত ব্যেস্থা গ্রিত্রণ সিায়তা েত্ররি 2 
এধরত্রির বেষম্য ো দিয মাতি প্রদতত্ররাত্রধর ব্যেস্থা ক্ষিি 3 
অন্যান্য (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
  

 

20  না হয়ল, সকন েহয়র্ারেতা প্রদান কিা হে না বয়ল আপরন ময়ন কয়িন, অনুগ্রহপূব থক বলুন। 

1  

2  

3  

4  
 

21  কম থ সেয়ে েহকমী দ্বািা ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমূ্মখীন হয়ল সেটাি প্ররতকাি চাওোি ময়তা সকান প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থ্া আয়ে রক? 

                                                                                                                 হযাঁ   1                  না   2         

22  হযাঁ হয়ল, সেটি রক আপরন র্য়র্ষ্ট কার্ থকি বয়ল ময়ন কয়িন?                                         হযাঁ   1                  না   2   

23  না হয়ল, সে ধিয়ণি ব্যবস্থ্া র্াকা রক জরুিী বয়ল আপরন ময়ন কয়িন?                               হযাঁ   1                  না   2   

24  মদিলা স্বাস্থয ক্ষসো প্রিািোরীত্রির জন্য দিত্রনাি ব্যেস্থাসমূি আত্রে দেিা, অনুগ্রি পূে মে েলত্রেি দে? 

ে) আলািা ওয়াশ রুম (েয়টি)       0 1 2 3 4 

খ) রবশ্রাম সনওো জন্য আলাদা কে আয়ে রক?                                       হযাঁ   1           না   2 

ে) খাবাি গ্রহয়ণি জন্য আলাদা কে আয়ে রক?                                       হযাঁ   1           না   2 

ঘ) সেে রফরডং কন থাি  আয়ে রক?                                                       হযাঁ   1           না   2 

ঙ) বাচ্চায়দি জন্য সডয়কোি সেন্টাি আয়ে রক?                                        হযাঁ   1           না   2 

25  এই সেবা সকয়ে সেবাগ্ররহতায়দি রনিাপত্তা (স্বাস্থ্য সেবা প্রদায়নি সেয়ে) রনরিয়তি ব্যবস্থ্া রক র্য়র্ষ্ট বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

                                                                           হযাঁ   1           না   2 

26  না হয়ল, তা রনরিত কিাি জন্য সকান্ সকান্ সেয়ে এবং কী ধিয়ণি পদয়েপ সনো জরুিী বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

1  

2  

3  

4  
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27  এই সেবা সকয়েি সেবাকমীিা (ডাক্তাি/নাে থ/দাই/অন্যান্য) র্য়র্ষ্ট প্ররশরেত বয়ল আপরন ময়ন কয়িন রক?      হযাঁ   1        না   2 

28  রনরদ থষ্ট েমে পি পি সেবাকমীয়দি (েকল পর্ থায়েি) বাস্তব দেতা বৃরিকয়ল্প সকান প্ররশেয়ণি ব্যবস্থ্া কিা হে রক?     হযাঁ   1        না  2 

29  প্ররশেয়ণ নািী সেবাকমীয়দি েম-অংশগ্রহণ রনরিত কিা হে রক?                                        হযাঁ   1        না  2 

30  নািী সেবাকমীয়দি প্ররশেয়ণ অংশগ্রহয়ণি সেয়ে কী ধিয়ণি েমস্যা হয়ে র্ায়ক? 

1  

2   

3  

4  
 

31  কম থ তারলকা  (Schedule) েঠিকভায়ব অনুেিণ কয়ি সেবা প্রার্ীয়দি সেবা রনরিত কিা হে রক?           হযাঁ   1        না  2 

32  আেত সেবাপ্রার্ীয়দি েমেমত সেবা প্রদান কিাি ময়তা পর্ থাি কমী এই সেবায়কয়ে িয়েয়ে রক?             হযাঁ   1         না  2 

33  ক্ষরাগ দিরামত্রয়র জন্য প্রত্রয়াজিীয় ক্ষমৌদলে যন্ত্রপাদত োজ েরার মত্রতা অেস্থায় (Working condition) রত্রয়ত্রে রক?     

                                                                                        হযাঁ   1        না  2 

34  ক্ষোি ক্ষমদডেযাল ইন্সট্রুত্রমন্ট দেেল িত্রয় ক্ষগত্রল ক্ষোি দেেল্প ব্যেস্থা গ্রিণ েরা িয় দে?                            হযাঁ   1        না  2 

35  হযাঁ হয়ল, রক ধিয়নি দেেল্প ব্যেস্থা গ্রিণ েরা িয় 

1  

2  

3  
 

36  সমাত্রজর সেল ক্ষশ্রদণ, ক্ষপশা ও ক্ষগাত্রের ক্ষসো প্রাথীত্রির সাত্রথ অদভন্ন ব্যেিার েরা িয় দে?                        হযাঁ   1        না  2 

37  ক্ষসো প্রিাি ব্যেস্থা জিমুখী েরার জন্য আপিার প্রদতষ্ঠাত্রি ক্ষোিরূপ ক্ষমোদিজম/প্রদিয়া রত্রয়ত্রে দে? (অদভত্রযাগ/পরামশ ম েক্স)    

                                                                                                                             হযাঁ   1        না  2 

38  িযাঁ িত্রল, প্রাপ্ত অদভত্রযাগ/পরামত্রশ মর দভদত্তত্রত েী ধরত্রণর ব্যেস্থা গ্রিণ েরা িয়, অনুগ্রিণ পূে মে েলত্রেি দে? 

1  

2  

3  

4  
 

39  এখাত্রি ক্ষসো িািরত পুরুষ ও মদিলা ক্ষসো প্রিািোরীত্রির মত্রে ক্ষোি মদিলা ক্ষসো প্রিািোরী তুলিামূলেভাত্রে ভাত্রলা োজ েরত্রল তা মুল্যায়ি 

েরা িয় দে?                                                                                                  হযাঁ   1           না   2 

40  হযাঁ হয়ল, েীভাত্রে তা মুল্যায়ি েরা িয়? 

1  

2  

3  

4  
 

41  ভায়লা কায়জি স্বীকৃরতস্বরুপ সেবা সকয়ে কম থিত মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি সকান অনুয়প্রিণা/উৎোহ প্রদান কিা হে রক?   

                                                                                                                      হযাঁ   1          না   2 

42  হযাঁ হয়ল, েী ধরত্রণর অনুয়প্রিণা/উৎোহ প্রদান কিা হে? 

আরর্ থক অনুদান 1 
ক্ষমৌদখে স্বীকৃরত 2 
দলদখত স্বীকৃরত 3 
ক্ষপাষাে 4 
পুরস্কার 5 
অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9 

  
 

43  ভায়লা কায়জি স্বীকৃরত প্রারি মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি কায়জি মান উন্নেয়ন সকান ভূরমকা িায়খ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন রক? 

                                                                                                হযাঁ   1               না   2                                      

44  হযাঁ হয়ল, েী ভূরমকা িায়খ বয়ল আপরন ময়ন কয়িন? 

কায়জি েরত বৃরি পাে 1 
িাদয়ত্বত্রোধ বৃরি পাে 2 
োজ েরত্রত উৎসাি পাওয়া যায় 3 

অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 9 
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োোৎকাি গ্রহণকািীি নাম :  পদবী 

সমাবাইল নম্বাি:  : 

 

           ই -সমইল  

তারিখ : 

 

  -   - 2 0 2 0 

োোৎকাি গ্রহয়ণি‡klেমে : ঘণ্টা   দমদিট   

 

 

আপনাি মূল্যবান েমে ও োোৎকািটি সদওোি জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ 

 

 

Research Study:  Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health 

Workforce for a Gender Equitable Health System 

 Package No: SP-09  

 

 

 

 

 

FGD Guideline 
 

Service Providers  
Nurse/Midwife 

  
 

45  আগাদমত্রত মরহলা সেবা প্রদানকািীয়দি রনয়োে বৃরিি জন্য আপনাি মন্ত্রণালে সকান ব্যবস্থ্া গ্রহণ কয়িয়ে রক?  

                                                                                                   হযাঁ   1     না   2                        

46  হযাঁ হয়ল, েী ব্যবস্থ্া গ্রহণ কয়িয়ে? 

1  

2  

3  

4  
 

47  মরহলা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকািীয়দি সেবাি মান উন্নেয়নি জন্য আপরন সকানরুপ পদয়েপ গ্রহণ কয়িয়েন রক?   হযাঁ   1      না   2 

48  হযাঁ হয়ল, কী কী পদয়েপ গ্রহণ কয়িয়েন, দো কয়ি বলয়বন রক? 

অনুকূল পদরত্রেশ সৃদি 01 
উদু্বদ্ধ েরণ েম মসূদচ গ্রিণ 02 
উন্নত প্রদশেণ প্রিাি 03 
কম থয়েয়েি েহয়র্ারেতা 04 
পাদরোদরে সিত্রযাদগতা 05 
উধ থতন কর্তথপে কর্তক র্র্ার্র্ সুপািরভশন ও মরনটরিং 06 
সেকয়হাল্ডািয়দি সিত্রযাদগতা 07 
সেকয়হাল্ডািয়দি কাে হয়ত েঠিক তথ্য গ্রহণ 08 
দিয়দমত ইিদিত্রমন্ট প্রিাি 09 
োত্রজর স্বীকৃদত প্রিাি 10 
িে েমী দিত্রয়াগ 12 
সামাদজে দিরাপত্তা প্রিাি 13 
ব্যদিগত দিরাপত্তা প্রিাি 14 
উন্নত ও সুরদেত োসস্থাত্রির ব্যেস্থা প্রিাি 15 
যাতায়াত ব্যেস্থা দিদিত েরণ 16 
অন্যান্য  (রনরদ থষ্ট করুন) 99 
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Only for Female 

 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender, NGO and Stakeholder Participation Unit (GNSPU) 

Health Economics Unit 

Health Services Division 

Ministry of Health and Family Welfare 

14/2 Topkhana Road, Dhaka-1000 
 

 

 

 

 

 

Data Collected by 

S.N Associates (SNA) 

House No-11,13, Road No-05, Block No-C, 

Banasree, Rampura, Dhaka-1219 
 

 
 
 
 

Introduction and Consent  

Avm&mvjvgyআলাইকুম/ আদাব 

স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়েি স্বাস্থ্য সেবা রবভায়েি আওতাধীন GNSP Unit ও স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট (Health Economics Unit) 
Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health Workforce for a Gender Equitable Health System 

শীর্ থক একটি েয়বর্ণা পরিচালনা কিয়ে। স্বাস্থ্য অর্ থনীরত ইউরনট (Health Economics Unit)-এি পয়ে আমিা S.N Associates (SNA) 

সর্য়ক এয়েরে। S.N Associates মাঠ পর্ থায়ে েয়বর্ণাটিি কার্ থক্রম বাস্তবােন কিয়ে। এ েয়বর্ণাি উয়েশ্য হয়লা স্বাস্থ্য সেবাে কম থিত েকল 

মরহলা ষ্টাফয়দি রলঙ্গ ববর্ম্য দুিীকিয়ণ প্রয়োজনীে পরিকল্পনা ও সকৌশল প্রণেয়ণি প্রোে সনওো হয়ব। এই লয়েয স্বাস্থ্য রবর্েক রবরভন্ন 

েিকািী ও সব-েিকািী প্ররতষ্ঠায়ন কম থিত মরহলা ষ্টাফয়দি রনকট হয়ত কম থয়েয়ে তায়দি উপয়র্ােী পরিয়বশ, কিণীে আচিণ ও ব্যবহাি 

েম্পয়কথ তথ্য েংগ্রহ কিা হয়ব এবং এ েম্পরকথত তথ্য পর্ থায়লাচনা কয়ি সুপারিশমালা প্রণেণ কিা হয়ব। এই েয়বর্ণাে আপনাি োোৎকাি 

গ্রহয়ণ আনুমারনক ১৫ রমরনয়টি মত েমে লােয়ব। আপনাি সদো তথ্য েস্পূণ থভায়ব সোপন িাখা হয়ব এবং অন্য কায়িা রনকট প্রকাশ কিা হয়ব 

না। েয়বর্ণাি রিয়পায়ট থ সকার্াও আপনাি নাম সলখা র্াকয়ব না। 
  

এই েয়বর্ণাে অংশ গ্রহণ েম্পূণ থভায়ব আপনাি ইচ্ছাি উপি রনভথি কিয়ে এবং আপরন ইচ্ছা কিয়ল সকান একটি প্রয়েি বা েম্পূণ থ প্রেমালাি 
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উত্তি নাও রদয়ত পায়িন। তািপিও আরম আশা কিব আপরন এই েয়বর্ণাে তথ্য প্রদায়ন েহয়র্ারেতা কিয়বন কািণ আপনাি মতামত এই 

েয়বর্ণাি জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ।  

 

এখন আপরন েয়বর্ণা েম্পয়কথ আিও রকছু জানয়ত চাইয়ল আমায়ক রজজ্ঞাো কিয়ত পায়িন। 

 

আরম রক এখন আপনাি োোৎকাি সনো শুরুকিয়ত পারি ?                            হযাঁ     1              না     2  

ক্ষোডিং 

রবভায়েি নাম :   
 

সজলাি নাম :    
 

উপয়জলাি নাম :   
স্থ্ায়নি নাম :   

 

1 .  `qv K‡i Avcb‡`i bvg I cwiPq ejyb 

µ. bs bvg c`ex ¯^vÿi 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

২। এই সেবা সকে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন (আয়িা সুরনরদ থষ্ট হওো দিকাি)। 

[য়েবায়কয়েি রনিাপত্তা ব্যবস্থ্া, পরিয়বশ, পারিপারশ থক অবস্থ্া, পারন ও পেিঃরনষ্কাশন ব্যবস্থ্া, ববদুযরতক ব্যবস্থ্া, সেবায়কয়েি অবস্থ্ান অর্বা অন্য 

সর্ সকান রবর্ে র্া রকনা প্রতযে বা পয়িােভায়ব আপনায়দি কায়জি োয়র্ যুক্ত..] 

 

 

 

৩। এই সেবা সকয়েি সেবা প্রদান ব্যবস্থ্া েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন। 
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৪ এই সেবা সকয়ে সেবাপ্রদান কিয়ত রেয়ে আপনায়দি  সর্ ধিয়ণি  েমস্যা হয়ে র্ায়ক সে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন। 

[কম থয়েয়ে েহকমী/য়িােী বা সিােীি োয়র্ আো এয়টনয়ডন্ট/ আো র্াওোি পয়র্/প্ররতয়বরশ/করমউরনটি, পরিবাি/আত্নীে স্বজন দ্বািা 

অর্বা অন্য সর্ সকান রবর্ে র্া রকনা প্রতযে বা পয়িােভায়ব আপনায়দি কায়জি োয়র্ যুক্ত..] 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

৫ এই সেবা সকয়ে সেবাপ্রদান কিয়তরেয়ে আপনািায়কান ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়চ্ছন রকনা সে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত 

ব্যক্ত করুন। 

[কম থয়েয়ে েহকমী/য়িােী বা সিােীি োয়র্ আো এয়টনয়ডন্ট/ আো র্াওোি পয়র্/ প্ররতয়বরশ/করমউরনটি, পরিবাি/আত্নীে স্বজন দ্বািা 

অর্বা অন্য সর্ সকান রবর্ে র্া রকনা প্রতযে বা পয়িােভায়ব আপনায়দি কায়জি োয়র্ যুক্ত..] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ এই সেবা সকয়ে সেবাপ্রদান কিয়তরেয়ে আপনািা সকান ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হয়ল উর্ধ্থতন কর্তথপে কর্তথক সকানরুপ 

েহয়র্ারেতা পান রকনা সে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন। 
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৭ এই সেবা সকয়ে সেবাপ্রদান কিয়ত রেয়ে আপনািা ববর্য়ম্যি রশকাি বা রনর্ থাতয়নি েমু্মখীন হওোি কািয়ন সেবাি মায়ন সকান েরতকি প্রভাব 

রবস্তাি কয়ি র্াকয়ল সে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ এই সেবা সকয়েি ববর্ম্য/রনর্ থাতন কমায়নাি জন্য কী কী পদয়েপ সনওো র্াে সে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন।  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

৯ এই সেবা সকয়ে আপনায়দি উপি অয়র্ৌরক্তক/অনাকারিত সকান কাজ চারপয়ে সদওো হে রকনা সে েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

১০. এ সেবা সকয়েি সুয়র্াে-সুরবধা আপনায়দি সেবাদান কার্ থক্রময়ক েহজতি কিয়ব বয়ল ময়ন কয়িন রক? বা সেবা সকয়ে কী ধিয়ণি সুয়র্াে 

সুরবধাি অভাব আপনাি চাকুরিয়ক কঠিন কয়ি তুলয়ে? (য়র্মনিঃ সড-সকোি সেন্টাি/য়িেরুম/মান েম্মত সকরন্টন/অরফরেোল ট্রান্সয়পাট থ ইতযারদ) 
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১১. ক্ষসো ক্ষেত্রের ক্ষটেসই উন্নেয়নি জন্য আপনায়দি সকান পিামশ থ র্াকয়ল তা প্রদান করুন (েয়্থাচ্চ ৩টি) 

১.  

 

২. 

 

৩. 

 

১২. সেবা সকয়েি েবল রদক, দুব থল রদক, সুয়র্াে ও হুমরক েম্পয়কথ আপনায়দি মতামত ব্যক্ত করুন। 
 

েবল রদক: 

১. 

 

২. 

 

দুব থল রদক: 

১. 

 

২. 

 

সুয়র্াে: 

১. 

 

২. 

 

হুমরক: 

১. 

 

২. 

 

পরিদশ থক 

নাম এবং স্বােি:         

সমাবাইল নং:          

তারিখ:    

 

 

      

Avcbvi g~j¨evb mgq I mvÿvrKviwU †`Iqvi Rb¨ AvšÍwiK ab¨ev`| 
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Research Study:  Promoting Sustainable Conducive Environment for Female Health 
 Workforce for a Gender Equitable Health System 

  

Package No: SP-09 

 

 

                                                              

 

                                   

Facility Observation Checklist  
Mother & Child Health Training Institute, Mohammadpur Fertility Service & Training Center, 

District Hospital, Mother & Child Welfare Centre, Upazila Health Complex,  
Union Health & Family Welfare Centre, Community Clinic 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender, NGO and Stakeholder Participation Unit (GNSPU) 

Health Economics Unit 

Health Services Division 

Ministry of Health and Family Welfare 

14/2 Topkhana Road, Dhaka-1000 
 

 

 

 

Data Collected by 

S.N Associates (SNA) 

      House No-11,13, Road No-05, Block No-C, 

Banasree, Rampura, Dhaka-1219 
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Division :                              District :                           Upazila :                        Union: 
Name of Facility: 

রনয়দ থরশকা: তথ্য েংগ্রহকািী ফযারেরলটি রিরনক েয়িজরময়ন পরিদশ থন পূব থক েংরিষ্ট ব্যরক্তবয়ে থি োয়র্ সর্াোয়র্াে ও পর্ থায়লাচনা োয়পয়ে  

তথ্যেমূহ েংগ্রহ কিয়বন । 

µ:b
s 

ch©‡ewÿZ 
welq 

ch©‡eÿY মন্তব্য 

01 Rbej ও  

iæ‡gi msL¨v 
Name of Position Room Male Female Total 

Superintendent     

Director       

Deputy  Director (DD)     

Civil Surgeon (CS)     

Deputy  Civil Surgeon (DCS)     

UH&FPO (Upazila Health & Family Planning Officer)     

RMO (Residential Medical Officer)     

Consultant     

Doctors (Physician)     

Dentist Surgeon     

MO (Medical Officer)     

UFPO (Upazila Family Planning Officer)     

SACMO (Sub-Assistant Community Medical Officer)     

HI (Health Inspector)     

AHI (Assistant Health Inspector)     

FWV (Family Welfare Visitor)     

FPI (Family Planning Inspector)     

HA (Health Assistant)      

CHCP (Community Health Care Promotor)     

FWA (Family Welfare Assistant)     

Nurse/Sister     

Brother     

Midwife     

Anesthetist     

Technician     

Driver     

Aye     

Sweeper     

Mali     

Guard     

Cook     

Others (Specify)     

     
 

  

০২ িযাদসদলটি/েম্পাউত্রের সাদে মে অেস্থা 

bs weeib ch©vß Ach©vß মন্তব্য 

01 ভেত্রির ব্যেিার উপত্রযাদগতা     

02 পদরস্কার পদরচ্ছন্নতা    

03 ‡Lvjv‡gjv RvqMv/ক্ষেস    

04 dz‡ji evMvb    

05 ‡Wª‡bR e¨e¯’v    

06 রনিাপদ পারনi ব্যবস্থ্া    
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07 রবদুযৎ ব্যবস্থ্া    

08 ল্যারট্রন/টেয়লয়টি ব্যবস্থ্া পুরুর্    

০৯ ল্যারট্রন/টেয়লয়টি ব্যবস্থ্া মরহলা    

১0 ক্ষসো গ্রিিণোরীত্রির েসার ব্যবস্থ্া     

১১ Ab¨vb¨ (wbw`©ó Kiæb)   
 
 
 
 

 

 

০৩ ল্যান্ড লাইন সটরলয়ফান 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

০৪ েদম্পউটার 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

05 ই-সমইল বা ইন্টািয়নি ব্যবস্থ্া  1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

06 ক্ষরাগীত্রির জন্য এযামু্বত্রলত্রন্সর ব্যেস্থা 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

07 মরহলা ষ্টাফয়দি কম থয়েয়ে আো-র্াওোি জন্য র্ানবাহন ব্যবস্থ্া 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

08 রাদেোলীি দডউটিরত মদিলা িািত্রির থাোর ব্যেস্থা 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

০৯ মরহলা ষ্টাফয়দি আবােন/র্াকাি ব্যেস্থা 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১০ gwnjv ষ্টাফয়দি পৃথে ল্যারট্রন/টেয়লয়টি  ব্যবস্থ্া 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১১ মরহলা ষ্টাফয়দি নামাজ পো/প্রার্ থনা কিাি জন্য আলাদা ব্যবস্থ্া  1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১২ মরহলা ষ্টাফয়দি রবশ্রায়মি জন্য আলাদা ব্যবস্থ্া  1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১৩ মরহলা ষ্টাফয়দি জন্য সেষ্টরফরডং কণ থাি 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১৪ মরহলা ষ্টাফয়দি সপার্াক পরিবতথয়নি জন্য সকান ব্যবস্থ্া  1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১৫ মরহলা ষ্টাফয়দি োচ্চা রাখার আলািা ক্ষোি ব্যেস্থা 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১৬ মরহলা ষ্টাফয়দি দেত্রিািত্রির ব্যেস্থা  1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১৭ ক্ষসো প্রিািোত্রল ক্ষগাপণীয়তা রোর ব্যেস্থা 1.  পয মাপ্ত              2   অপয মাপ্ত                 3.  িাই  

১৮ দ্রব্য সামগ্রীর mvwe©K Ae¯’v bs mvgMÖxi bvg ch©vß Ach©vß মন্তব্য 

01 ‡Uwej    

02 ‡Pqvi    

03 আলদমরা    

04 dvBj †Kwe‡bU    

05 ‡iK    

06 d¨vb    

07 Ab¨vb¨ (wbw`©ó 
Kiæb) 
 
 
 
 
 

   

 

                                  

 mv¶vrKvi MÖnYKvix mv¶vrKvi cÖ`vbKvix 
bvg   
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¯^v¶i   

‡gvevBj bs   
ZvwiL   

Avcbvi g~j¨evb mgq I mvÿvrKviwU †`Iqvi Rb¨ AvšÍwiK ab¨ev`| 
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Sample Photographs of the Study 

  
 

    
Oriantation Session 

  
In-depth Interview 
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In-depth Interview 
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Key Informent Interview (KII) 

   
Focus Group Discusition (FGD) 

 


