
Service Tier Form 

(For MCWC, Regional Warehouse, FWC, MCHTI, MFSTC, Sadar Clinic, MCH Unit) 

1. Organization Type 
Service tier 

 

Government/Private 
Government 

 

Ministry 
Ministry of Health & Family Welfare 

 

Division 
Medical Education & Family Welfare 

 

Directorate/Agency 
DGFP 

 

Ownership 
Fully Government-owned 

 

2. Parent Administrative Organization 

 
 

Organization  Function 
select 

• Clinic 

• Hospital 

• Regional warehouse 

• Specialized Service 

Centre 

• Clinical services 

• Training  

• Hospital/Clinic 

 
 

Organization  Level 
Select 

• National 

• Divisional 

• Regional 

• District 

• Upazila 

• Union 

• Ward 

• Domiciliary 

• Not applicable 

• Other, not classified 

elsewhere 
 

Care  Level 
Select 

• Primary 

• Secondary 

• Tertiary 

• Not applicable 

 

Organization Location 
Select 

• Within City 

Corporation Area 

• Within Municipality 

area 

• Rural (neither in city 

corporation nor in 

municipality) 
 

 

3. Organization  Head  Post 
 

 

4. Organization Name* 
 

 
 

5. 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 

 
 

Catchment  Areas ( Use  comma  separated  combined  bbs  codes . Any  invalid  input  will  be  discarded) 

 
 

6. 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 

 

Youtube url 

 
 

Facebook page url 

 
 

Google+ page url 

 
 

7. Organization Infrastructure 

 
Year Established 

 
 

Physical Structure 

Select 

Yes 

No 
 

Approved Bed Count Revenue Bed Count Development Bed Count  



 
 

 
 

 
 

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 

• No 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 
 

Laundry 
Select 

• Own mechanized laundry 

• Outsourced laundry service 
(modern) 

• Outsourced laundry service 
(not modern) 

• Other, not elsewhere 
classify 

• Not applicable 
 

 

Autoclave 
Select 

• Hospital`s centralized 
autoclave system 

• Small autoclave machine 

• No autoclaving 
arrangement  

• Other, not elsewhere 
classified 

• Not applicable  
 

Waste disposal options 

Select 

• Municipality run standard 

waste disposal  

• Hospital`s sown waste 

management (standard) 

• Hospital`s sown waste 

management (pit) 

• Not waste standard 

• management  

• Not applicable 

 

 

  



 

 

 

 

 

8. Available Major Services 

Operation Theatre 
Select 

Yes 
No 

 

Pharmacy 

Select 

Yes 

No 
 

Pathology 

Select 

Yes 

No 
 

Emergency 
Select 

Yes 
No 

 

OPD 
Select 

Yes 
No 

 

IPD 

Select 
Yes 
No 

 

Ambulance 

Select 
Yes 
No 

 

 

9. Facility Available 
Select one or more 

• Women friendly 

• Baby friendly 

• BEOC (Basic Emergency Obstetric care ) 

• Information Front Desk 

• CEmOC (Comprehensive Emergency Care ) 

• Demand side financing 

• Diarrhea corner 

• Breast feeding corner 

• IMCI corner 

• Adolescent friendly hospital 

• ANC corner 

• Information front desk 

• Safe blood transfusion unit 

• HIV screening  

• Cervical screening and VIA 

• Referrer support system 
 

10. Information of Posts 

Reported Total Post 

 
 

Reported Filled Post 

 
 

Vacant Post 

 

 



dig c~i‡Yi wbqgvejx 
(এই ফরমটি উল্লিল্লিত প্রল্লতষ্ঠানসমূহের ক্ষেহে প্রহ াজ্য। ক্ষ মনঃ MCWC, Regional Warehouse, FWC, MCHTI, MFSTC, Sadar Clinic, MCH Unit) 

 

1. Organization Type: Service Tier Entry করার জ্নয Service Tier Select করহত েহে। 

* Government/Private , Ministry , Division , Directorate/Agency, Ownership: উক্ত ল্লফল্ড গুল্লি পূহেে ল্লনর্োল্লরত । সুতারাাং উক্ত এই ল্লফল্ড গুল্লিহত 

ল্লকছুই ল্লিিার দরকার ক্ষনই। 

2. Parent Administrative Organization: এই ল্লফল্ডটিহত ক্ষ  প্রল্লতষ্ঠানটির তথ্য পূরণ করা েহে তার ল্লনয়ন্ত্রণকারী অল্লফস ো কা োিহয়র নাম ল্লিিহত েহে। উদােরণ:  ল্লদ 

FWC এর তথ্য  ল্লদ পূরণ করা েয় ক্ষসইহেহে ল্লনয়ন্ত্রণকারী প্রল্লতষ্ঠান ো Parent Administrative Organization টি ল্লিিহত েহে। অথ্োৎ Upazila Family 

Planning Office এর নাম ল্লিিহত েহে। 

           *Organization Function: ক্ষ  ল্লফল্ড ক্ষদওয়া আহছ তার মহর্য ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। 

           *Organization Level: ক্ষ  ল্লফল্ড ক্ষদওয়া আহছ তার মহর্য ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। 

             *Care Level: ক্ষ  ল্লফল্ড ক্ষদওয়া আহছ তার মহর্য ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। 

             * Organization Location: ক্ষ  ল্লফল্ড ক্ষদওয়া আহছ তার মহর্য ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। 

3. Organization Head Post: ক্ষ  Service Tier টি Entry করা েহে ক্ষসই Service Tier টির Head Post এর নাম ল্লিিহত েহে।  ক্ষ মন: Maternal Child 

Welfare Centre (MCWC) এর Head Post েহে Medical Officer (MO-MCH) । 

4. Organization Name: ক্ষকান প্রল্লতষ্ঠাহনর তথ্য পূরণ করার সময় প্রল্লতষ্ঠাহনর নামটি ইাংহরজ্ীহত ল্লিিহত েহে। উদােরণ: Union Health & Family Welfare 

Centre (UH&FWC), Satmura, Nabinagar, Brahmanbaria. 

[ব িঃ দ্রিঃ- যবি ক োন ইউবনয়ন পযয োয়য়র প্রবিষ্ঠোন হয় কেইয়েয়ে এই প্রবিষ্ঠোনটির নোম বিখয়ি হয় । প্রবিষ্ঠোন এর নোম এর পর  মো বিয়য় ইউবনয়য়নর নোম  মোবিয়য় 

উপয়েিোর নোম  মোবিয়য় কেিোর নোম বিখয়ি হয় ।      উিোহরণ: UH&FWC, Satmura, Nabinagar, Brahmanbaria.  

আ োর যবি উপয়েিোর পযয োয়য়র ক োন প্রবিষ্ঠোয়নর িথ্য পূরণ  রো হয়, কেয়েয়ে প্রবিষ্ঠোয়নর নোম  মো বিয়য় উপয়েিোর নোম  মো বিয়য় কেিোি নোম বিখয়ি হয় । 

উিোহরণ: Marternal Child welfare centre (MCWC), Nabinagar, Brahmanbaria. 

আ োর যবি কেিো  ো ব ভোবিয় পযয োয়য়র ক োন প্রবিষ্ঠোয়নর িথ্য পূরণ  রো হয় কেইয়েয়ে প্রবিষ্ঠোয়নর নোম বিয়খ  মো বিয়য় কেিো  ো ব ভোয়ির নোম বিখয়ি হয় ।    

উিোহরণ:  District: Dhaka, Division: Dhaka. 

যবি েোবিয় পযয োয়য়র ক োন প্রবিষ্ঠোয়নর িথ্য পূরণ  রো হয় কেয়েয়ে প্রবিষ্ঠোয়নর নোম বিয়খ  মো বিয়য় প্রবিষ্ঠোনটি কয এিো োয় অ বিি ঐ এিো োর নোম বিখয়ি হয় ।    

উিোহরণ: Mohammadpur Fertility Services & Training Centre (MFSTC), Mohammadpur.] 

 



5. Bangla Organization Name: ক্ষকান প্রল্লতষ্ঠাহনর তযথ্ পূরণ করার সময় শুরু্মাে এই ল্লফল্ডটিহত োাংিায় ল্লিিহত েহে। এিাহন ইাংহরজ্ী প্রল্লতষ্ঠাহনর নাম অনু াল্লয় োাংিায় 

ল্লিিহত েহে।   উদােরণ: ইউল্লনয়ণ স্বাস্থ্য ও পল্লরোর কিযাণ ক্ষকন্দ্র (ইউএইচ এন্ড এফডাল্লিউল্লস), সাতহমাড়া, নেীনগর, ব্রাম্মনোড়ীয়া। 

     Location:  

*Division: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষ  Division এ অেল্লস্থ্ত ক্ষস Division টি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Dhaka 

*District: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষ  District এ অেল্লস্থ্ত ক্ষস District টি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Brahmanbaria 

*Upazila/Thana: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষ  Upazila/Thana এ অেল্লস্থ্ত ক্ষস Upazila/Thana তার নাম ল্লিিহত েহে। উদােরণ: Nabinagar 

*Paurasava:  ল্লদ প্রল্লতষ্ঠানটি Paurasava এর মহর্য অেত েয় ক্ষসইহেহে Paurasava নাম ল্লিিহত েহে। অনযথ্ায় ফাকা রািহত েহে। 

*Union:  ল্লদ প্রল্লতষ্ঠানটি Union এর মহর্য অেল্লস্থ্ত েয় ক্ষসইহেহে Union নাম ল্লিিহত েহে। অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে। 

*Ward: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষ  Ward এ অেল্লস্থ্ত ক্ষস Ward এর নাম ল্লিিহত েহে।  

*Village/Street Name: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষ  Village/Street এ অেল্লস্থ্ত তার নাম ল্লিিহত েহে। 

*House No:  ল্লদ House No থ্াহক তােহি House No ল্লিিহত েহে। অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে। 

*Latitude/Longitude: এনড্রহয়ড ক্ষমাোইি ক্ষফাহনর মার্যহম ঐ প্রল্লতষ্ঠাহনর Latitude/Longitude ক্ষের কহর ল্লিিহত েহে অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে এোং  িল্লন 

Latitude/Longitude পাওয়া  াহে তিল্লন Latitude/Longitude ল্লদহত েহে। 

6. Contact information:  
*Mailing address/Present Address ল্লিিহত েহে। 

* Land Phone-1, Land Phone-2, Land Phone-3: অল্লফহস ক্ষ  কয়টি Land Phone আহছ ক্ষস কয়টি ল্লিিহত েহে না থ্াকহি ফাাঁ কা রািহত েহে। 

          * Mobile Phone-1, Mobile Phone-2, Mobile Phone-3: অল্লফহস ক্ষ  কয়টি Mobile Phone নম্বর আহছ ক্ষস কয়টি Mobile Phone নাম্বার ল্লদহত েহে 

না থ্াকহি ফাাঁ কা রািহত েহে। 

            * E-mail-1 E-mail -2, E-mail -3: অল্লফহস ক্ষ  কয়টি E-mail আহছ ক্ষস কয়টি E-mail ল্লদহত েহে না    থ্াকহি নতুন কহর E-mail িুহি একটি E-mail ল্লদহত 

েহে। 

          * Fax-1, Fax-2, Fax-3:  ল্লদ Fax থ্াহক তােহি ল্লদহত েহে না থ্াকহি ফাাঁ কা রািহত েহে। 

 * Website url:  ল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকান Website থ্াহক তােহি ঐ Website url টি উহিি করহত েহে।   অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে। 

* Facebook page url:  ল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকান ল্লনল্লদষ্ট Facebook page থ্াহক তােহি ঐ Facebook page url টি ল্লদহত েহে অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে। 

* Google+ page url:  ল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকান ল্লনল্লদষ্ট Google+ page থ্াহক ক্ষসইহেহে ঘরটি পূরণ করহত েহে না থ্াকহি অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে। 

* Youtube url:  ল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকান ল্লনল্লদষ্ট Youtube Channel থ্াহক ক্ষসইহেহে ঘরটি পূরণ করহত েহে না থ্াকহি অনযথ্ায় ফাাঁ কা রািহত েহে। 

    7.   Organization Infrastructure:  

*Year Established: উক্ত প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষ  সাহি প্রল্লতল্লষ্ঠত েহয়হছ ক্ষস সািটি                                   

            ল্লদহত েহে।     ক্ষ মন: 2003 

* Physical Structure: Physical Structure অেশ্যই Yes ল্লদহত েহে। 



* Approved Bed Count: ক্ষ  সকি প্রল্লতষ্ঠাহনর Bed এর ল্লেসাে রহয়হছ ক্ষসিাহন অনুহমাল্লদত Bed সাংিযা ল্লদহত   

    েহে। 

* Revenue Bed Count: Revenue Bed Count এর সাংিযা ল্লিিহত েহে। 

* Development Bed Count: Development Bed Count এর সাংিযা ল্লিিহত েহে। 

* Main Electricity Source: Main Electricity Source ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ:      National grid 

* Alternative Electricity: Alternative Electricity  ল্লদ থ্াহক ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Gas generator 

* Main Water Source: Main Water Source ল্লনহচর তাল্লিকা থ্াহক ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Tube well 

* Alternative Water Source: Alternative Water Source ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Pond 

* Toilet: Toilet ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Sanitary 

* Toilet Adequacy: Toilet Adequacy ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Adequate with male & female privacy  

* Fuel Source: Fuel Source ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: CNG ges cylinder 

* Laundry: Laundry ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Own mechanized laundry 

* Autoclave: Autoclave ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Small autoclace machine 

* Waste Disposal Options: Waste Disposal Options ক্ষ  ক্ষকান একটি ল্লসহিক্ট করহত েহে। উদােরণ: Municipality run standard 

      8.  Available Major Services:  

• Operation Theater:  ল্লদ Operation Theater থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে অনযথ্ায় No ল্লদহত েহে। 

• Pharmacy:  ল্লদ Pharmacy থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে না থ্াকহি No ল্লদহত েহে। 

• Pathology:  ল্লদ Pharmacy থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে না থ্াকহি No ল্লদহত েহে। 

• Emergency:  ল্লদ Emergency থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে না থ্াকহি অনযথ্ায় No ল্লদহত েহে। 

• OPD:  ল্লদ OPD থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে না থ্াকহি No ল্লদহত েহে। 

• IPD:  ল্লদ IPD থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে না থ্াকহি No ল্লদহত েহে। 

• Ambulance:  ল্লদ Ambulance থ্াহক তােহি Yes ল্লদহত েহে না থ্াকহি No ল্লদহত েহে। 

9.      Facility Available: উক্ত প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষ  সকি সাল্লভে স/ফযাসাল্লিটি তাল্লিকা অনু ায়ী Facility Available রহয়হছ ঐ িান ক্ষথ্হক এক ো একাল্লদক ল্লসহিক্ট করা  াহে।  ল্লদ 

না থ্াহক ফাাঁ কা রািহত েহে।   ক্ষ মন: Demand side financing, Diarrhea corner, IMCI corner 

10.   Information of Posts:  

• Reported Total Post: উক্ত প্রল্লতষ্ঠাহনর কমেরত আনুমাল্লনক কমেকতে া-কমেচাল্লরর সাংিযা (1ক্ষথ্হক20 তম ক্ষেড প েন্ত) উহিি করহত েহে।  াো পরেতীহত পদ ততরী করার সময় এই 

সাংিযা করহে না ল্লকন্তু এমন সাংিযা উহিি করহোনা  া োস্তে সম্মত নয়। র্ল্লর একটি প্রল্লতষ্ঠান পদ ততরী করহত ক্ষগহি েয়হতা ো মূিত 5টি পদ েহে ক্ষসইহেহে আমরা 6-7 টি পদ ল্লিিে ল্লকন্তু 

ক্ষকানক্রহম ক্ষ  5টি পহদর ল্লনহচ না েয়। 

• Reported Filled Post: উক্ত প্রল্লতষ্ঠাহন কতজ্ন কমেরত আহছ ক্ষসই সাংিযা ল্লিিহত েহে। 

• Vacant Post: Reported Total Post ক্ষথ্হক Reported Filled Post োদ ল্লদহয় ক্ষ  সাংিযাটি থ্াহক ক্ষসই সাংিযাটি ল্লিিহত েহে। 


