
Administrative Tier Form 

(For Unit Virtual Office, Union virtual Office, Upazilla Office, District Office, Divisional Office, Central Warehouse, Different Units and DG Office) 

Organization Type 
Administrative Tier 

 

Government/Private 
Government 

 

Ministry 
Ministry of Health & Family Welfare 

 

Division 
Medical Education & Family Welfare 

 

Directorate/Agency 
DGFP 

 

Ownership 
Fully Government-owned 

 

Parent Administrative Organization 

 

 

Organization  Function 
select 

• Union Virtual Office 

• Central Training 

Institute 

• Central Warehouse 

• Unit Virtual Office 

• Research 

• Services Unit 

• Training  

• Academic 

• Administrative & 

Service 

• Support Service 

• Administrative 
 

Organization  Level 
Select 

• National 

• Divisional 

• Regional 

• District 

• Upazila 

• Union 

• Ward 

• Domiciliary 

• Not applicable 

• Other, not classified 

elsewhere 
 

Organization Location 
Select 

• Within City 

Corporation Area 

• Within Municipality 

area 

• Rural (neither in city 

corporation nor in 

municipality) 
 

Organization  Head  Post 
 

 

Organization Name*   
 



 
 

 

Bangla   Organization Name   * 
 

 
 

Location 

Division 
Select 

• Dhaka 

• Chittagong 

• Rajshahi 

• Rangpur 

• Khulna 

• Barisal 

• Sylhet 

• Mymensingh 
 

District 

 

 

 

Upazila/Thana       

Paurasava 

 

  

 

       Union                         Ward 
 

  

 

Village/ Street  Name 

 
 

House  No. 

 
 

Latitude 

 
 

Longitude 

 
 

 

Contact Information 
 Mailing Address/Present Address 

 

 

Land phone 1 

 
 

Land phone 2 

 
 

Land phone 3 

 
 

Twitter url 

 
 

Mobile phone 1 

 
 

Mobile phone 2 

 
 

Mobile phone 3 

 
 

E-mail 1 

 
 

E-mail 2 

 
 

E-mail 3 

 
 

Fax 1 

 
 

Fax 2 

 
 

Fax 3 

 
 

Website url 

 

Facebook page url Google+ page url 

 
 



Youtube url 

 
 

 

 

Organization Infrastructure 

 
Year Established 

 
 

Yes 

No 

Physical Structure ( Select) 

 
 

Main electricity source 
Select 

• National grid 

• Gas generator 

• Diesel generator 

• Solar power 

• Biogas 

• Other, not elsewhere 
classified 

• No electricity 
 

Alternative electricity 
Select 

• National grid 

• Gas generator 

• Diesel generator 

• Solar power 

• Biogas 

• Other, not elsewhere 
classified 

• No electricity 
 

Main water source 
Select 

• Municipality/city 

corporation/community 

piped supply 

• Own piped supply 

• Tube well 

• Protected well 

• Open well 

• Pond 

• River water 

• Rain water 

• Other, not elsewhere 

classified 

• No water supply 
 

Alternative water source 
select 

• Municipality/city 

corporation/community 

piped supply 

• Own piped supply 

• Tube well 

• Protected well 

• Open well 

• Pond 

• River water 

• Rain water 

• Other, not elsewhere 

classified 

• No water supply 
 

Toilet 
Select 

• Sanitary 

• Non-sanitary 

• Not toilet facility 
 

Toilet adequacy 
Select 

• Adequate with male & 

female privacy 

• Adequate with no male 

& female privacy 

• Inadequate but with 

male & female privacy  

• Inadequate & no male & 

female privacy  

• Other, not elsewhere 

classified 

• Not toilet facility 

 
 

Fuel source 
Select 

• Natural piped national 

gas 

• CNG gas cylinder 

• Kerosene burner 

• Biogas 

• Wood/bamboo/other 

fossil 

• Classified fuel 

• Cool 

• Electric burner 

• Other, not elsewhere 

classified 

• Not applicable 
 

Post Information 



ফরম পরূণের নিয়মাবলী 
(এই ফরমটি উল্লিল্লিত প্রল্লতষ্ঠানসমূহের ক্ষেহে প্রহ াজ্য। ক্ষ মনঃ Unit Virtual Office, Union Virtual Office, Upazilla Office, District 

Office, Divisional Office, Central Warehouse, Different Units and Directorate General of Family Planning ) 
 

1. Organization Type: Administrative Tier Entry করার জন্য Organization Type থেকে Administrative Tier Select করতে হতে। 

* Government/Private, Ministry, Division, Directorate/Agency, Ownership: উক্ত ফিল্ডগুফি পূতেেই ফন্র্োফরে । সুোরাাং উক্ত  ফিল্ডগুফিতে ফকছুই 

ফিখার প্রত াজন্ নন্ই। 

2. Parent Administrative Organization: এই ফিল্ডটিতে নে প্রফেষ্ঠান্টির েথ্য পূরণ করা হতে োর ফন্ ন্ত্রণকারী অফিস ো কােোিত র ন্াম ফিখতে হতে। উদাহরণ: েফদ  

Union Family Planning Office এর েথ্য পূরণ করা হ  নসতেতে ফন্ ন্ত্রণকারী প্রফেষ্ঠান্ ো Parent Administrative Organization টি  হতে Upazila 

Family Planning Office এর ন্াম ফিখতে হতে। 

           *Organization Function: নে ফিল্ড নদও া আতছ োর মতর্য নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। 

           *Organization Level: নে ফিল্ড নদও া আতছ োর মতর্য নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। 

             *Care Level: নে ফিল্ড নদও া আতছ োর মতর্য নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। 

             * Organization Location: নে ফিল্ড নদও া আতছ োর মতর্য নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। 

 

3. Organization Head Post: নে Administrative Tier টি Entry করা হতে নসই Administrative Tier টির Head Post এর ন্াম ফিখতে হতে।  নেমন্: 

পফরোর পফরকল্পন্া অফর্দপ্ততরর Head Post এর Director General  

4. Organization Name: নকান্ প্রফেষ্ঠাতন্র েথ্য পূরণ করার সম  প্রফেষ্ঠাতন্র ন্ামটি ইাংতরজীতে ফিখতে হতে। উদাহরণ: Union Virtual Family Planning 

Office, Satmura, Nabinagar, Brahmanbaria. 

[ল্ল ঃ দ্রঃ-  ল্লি ক্ষ ান ইউল্লনয়ন প য াহয়র প্রল্লতষ্ঠান েয় ক্ষসইহেহে এই প্রল্লতষ্ঠানটির নাম ল্লিিহত েহ । প্রল্লতষ্ঠান এর নাম এর পর  মা ল্লিহয় ইউল্লনয়হনর নাম  মা ল্লিহয় 

উপহজ্িার নাম  মা ল্লিহয় ক্ষজ্িার নাম ল্লিিহত েহ ।      উিােরণ: Union Virtual Family Planning Office, Satmura, Nabinagar, 

Brahmanbaria.  
আ ার  ল্লি উপহজ্িার প য াহয়র ক্ষ ান প্রল্লতষ্ঠাহনর তথ্য পূরণ  রা েয়, ক্ষসহেহে প্রল্লতষ্ঠাহনর নাম  মা ল্লিহয় উপহজ্িার নাম  মা ল্লিহয় ক্ষজ্িাি নাম ল্লিিহত েহ । 

উিােরণ: Upazila Family Planning Office, Nabinagar, Brahmanbaria. 

Reported Total Post 

 
 

Reported Filled Post 

 
 

Vacant Post 

 
 



আ ার  ল্লি ক্ষজ্িা  া ল্ল ভাল্লিয় প য াহয়র ক্ষ ান প্রল্লতষ্ঠাহনর তথ্য পূরণ  রা েয় ক্ষসইহেহে প্রল্লতষ্ঠাহনর নাম ল্লিহি  মা ল্লিহয় ক্ষজ্িা  া ল্ল ভাহির নাম ল্লিিহত েহ ।    

উিােরণ:  District Family Planning Office, Dhaka.] 

 

5. Bangla Organization Name: নকান্ প্রফেষ্ঠাতন্র েযথ্ পূরণ করার সম  শুরু্মাে এই ফিল্ডটিতে োাংিা  ফিখতে হতে। এখাতন্ ইাংতরজী প্রফেষ্ঠাতন্র ন্াম অনু্োফ  োাংিা  

ফিখতে হতে।   উদাহরণ: ইউফন্ ণ ভারু্ে  াি পফরোর পফরকল্পন্া কােোি , সােতমাড়া, ন্েীন্গর, ব্রাম্মন্োড়ী া। 

     Location:  

*Division: প্রফেষ্ঠান্টি নে Division এ অেফিে নস Division টি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Dhaka 

*District: প্রফেষ্ঠান্টি নে District এ অেফিে নস District টি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Brahmanbaria 

*Upazila/Thana: প্রফেষ্ঠান্টি নে Upazila/Thana এ অেফিে নস Upazila/Thana োর ন্াম ফিখতে হতে। উদাহরণ: Nabinagar 

*Paurasava: েফদ প্রফেষ্ঠান্টি Paurasava এর মতর্য অেে হ  নসইতেতে Paurasava ন্াম ফিখতে হতে। অন্যথ্া  িাকা রাখতে হতে। 

*Union: েফদ প্রফেষ্ঠান্টি Union এর মতর্য অেফিে হ  নসইতেতে Union ন্াম ফিখতে হতে। অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে। 

*Ward: প্রফেষ্ঠান্টি নে Ward এ অেফিে নস Ward এর ন্াম ফিখতে হতে।  

*Village/Street Name: প্রফেষ্ঠান্টি নে Village/Street এ অেফিে োর ন্াম ফিখতে হতে। 

*House No: েফদ House No থ্াতক োহতি House No ফিখতে হতে। অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে। 

*Latitude/Longitude: এন্ড্রত ড নমাোইি নিাতন্র মার্যতম ঐ প্রফেষ্ঠাতন্র Latitude/Longitude নের কতর ফিখতে হতে অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে এোং েখফন্ 

Latitude/Longitude পাও া োতে েখফন্ Latitude/Longitude ফদতে হতে। 

6. Contact information: Mailing address/Present Address ফিখতে হতে। 

* Land Phone-1, Land Phone-2, Land Phone-3: অফিতস নে ক টি Land Phone আতছ নস ক টি ফিখতে হতে, ন্া থ্াকতি িাাঁ কা রাখতে হতে। 

          * Mobile Phone-1, Mobile Phone-2, Mobile Phone-3 : অফিতস নে ক টি Mobile Phone ন্ম্বর আতছ নস ক টি Mobile Phone ন্াম্বার ফদতে হতে 

ন্া থ্াকতি িাাঁ কা রাখতে হতে। 

            * E-mail-1 E-mail -2, E-mail -3: অফিতস নে ক টি E-mail আতছ নস ক টি E-mail ফদতে হতে ন্া    থ্াকতি ন্েুন্ কতর E-mail খুতি একটি E-mail ফদতে 

হতে। 

          * Fax-1, Fax-2, Fax-3: েফদ Fax থ্াতক োহতি ফদতে হতে ন্া থ্াকতি িাাঁ কা রাখতে হতে। 

 * Website url: েফদ ঐ প্রফেষ্ঠাতন্ নকান্ Website থ্াতক োহতি ঐ Website url টি উতেখ করতে হতে।   অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে। 

* Facebook page url: েফদ ঐ প্রফেষ্ঠাতন্ নকান্ ফন্ফদষ্ট Facebook page থ্াতক োহতি ঐ Facebook page url টি ফদতে হতে অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে। 

* Google+ page url: েফদ ঐ প্রফেষ্ঠাতন্ নকান্ ফন্ফদষ্ট Google+ page থ্াতক নসইতেতে ঘরটি পূরণ করতে হতে ন্া থ্াকতি অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে। 

* Youtube url: েফদ ঐ প্রফেষ্ঠাতন্ নকান্ ফন্ফদষ্ট Youtube url Channel থ্াতক নসইতেতে ঘরটি পূরণ করতে হতে ন্া থ্াকতি অন্যথ্া  িাাঁ কা রাখতে হতে। 

    7.   Organization Infrastructure: *Year Established: উক্ত প্রফেষ্ঠান্টি নে সাতি প্রফেফষ্ঠে হত তছ নস সািটি                                   



            ফদতে হতে।     নেমন্: 2003 

* Physical Structure: Physical Structure অেশ্যই Yes ফদতে হতে। 

* Main Electricity Source: Main Electricity Source নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ:      National grid 

* Alternative Electricity: Alternative Electricity েফদ থ্াতক নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Gas generator 

* Main Water Source: Main Water Source ফন্তর্র োফিকা থ্াতক নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Tube well 

* Alternative Water Source: Alternative Water Source নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Pond 

* Toilet: Toilet নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Sanitary 

* Toilet Adequacy: Toilet Adequacy নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: Adequate with male & female privacy  

* Fuel Source: Fuel Source নে নকান্ একটি ফসতিক্ট করতে হতে। উদাহরণ: CNG ges cylinder 

 

8.   Information of Posts:  

• Reported Total Post: উক্ত প্রফেষ্ঠাতন্র কমেরে আনু্মাফন্ক কমেকেে া-কমের্াফরর সাংখযা (1নথ্তক20 েম নেড পেেন্ত) উতেখ করতে হতে। োহা পরেেীতে পদ তেরী 

করার সম  এই সাংখযা করতে ন্া ফকন্তু এমন্ সাংখযা উতেখ করতোন্া ো োস্তে সম্মে ন্ । র্ফর একটি প্রফেষ্ঠান্ পদ তেরী করতে নগতি হ তো ো মূিে 5টি পদ হতে নসইতেতে 

আমরা 6-7 টি পদ ফিখে ফকন্তু নকান্ক্রতম নে 5টি পতদর ফন্তর্ ন্া হ । 

• Reported Filled Post: উক্ত প্রফেষ্ঠাতন্ কেজন্ কমেরে আতছ নসই সাংখযা ফিখতে হতে। 

• Vacant Post: Reported Total Post নথ্তক Reported Filled Post োদ ফদত  নে সাংখযাটি থ্াতক নসই সাংখযাটি ফিখতে হতে। 

 

 

 

 

 


