
Administrative Tier Form 

(For Unit Virtual Family Planning Office, Union virtual Family Planning Office, Upazilla Family Planning Office, District Family Planning Office, Divisional 

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

Organization Type 
Administrative Tier 

 

 

1. Organization Name (English)  * 
 

 

 

2. Organization Name (Bangla)   * 
 

 

Government/Private 
Government 

 

Ministry 
Ministry of Health & Family Welfare 

 

Division 
Medical Education & Family Welfare 

 

Directorate/Agency 
DGFP 

 

Ownership 
Fully Government-owned 

 

3. Parent Administrative Organization 

 

 

Organization  Function 
select 

 Central Warehouse 

 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) 
 



4. Organization  Head  Post 
 

 

5. Location 

Division* 
Select 

 Dhaka 

 Chittagong 

 Rajshahi 

 Rangpur 

 Khulna 

 Barisal 

 Sylhet 

 Mymensingh 
 

District* 

 

 

 

Upazila/ThanaPaurasava 

 

  

 

 UnionWard 
 

  

 

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 

 
 

 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 
 



8. Land Information 

Land Owner * 
 DGFP 

 DGHS 

 Rented 

 Union Complex 

 Upazila Complex 
 Others 

  
 If Land Owner is DGFP * 
 

Land size (in decimal)  

Dalil No  

Dalil Date  

Mouza name  

Geocode of Mouza  

JL No.  

SA Dag No  

RS Dag No  

Khatian No.  

Mutation No.  

Other land information. 

 
 

9. Post Information 
Reported Total Post 

 
 

Reported Filled Post 

 
 

Vacant Post 

 
 



ফরম পূরণের নিয়মাবী 
(এাআ পযভটি উল্লিল্লিত প্রল্লতষ্ঠানসভূহেয ক্ষেহে প্রহমাজ্য। ক্ষমভনাঃ Unit Virtual Family Planning Office, Union virtual Family Planning Office, Upazilla Family Planning 

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

1. Organization Type: Administrative Tier Entry কযায জ্নয Organization Typeথেণে Administrative Tier Select কযহত েহফ। 

* Government/Private, Ministry, Division, Directorate/Agency, Ownership: উক্ত ল্লপল্ডগুল্লর ূহফোআ ল্লনধোল্লযত । সুতাযাাং উক্ত  ল্লপল্ডগুল্লরহত 

ল্লকছুাআ ল্লরিায প্রহ াজ্ন ক্ষনাআ। 

2. Organization Name (English): ক্ষকান প্রল্লতষ্ঠাহনয তথয ূযণ কযায সভ প্রল্লতষ্ঠাহনয নাভটিাআাংহযজ্ীহত ল্লরিহত েহফ। উদােযণ: Union Virtual Family 

Planning Office, Satmura, Nabinagar, Brahmanbaria. 

[ল্লফাঃ দ্রাঃ- মল্লদ ক্ষকান াআউল্লন ন মোহ য প্রল্লতষ্ঠান ে  ক্ষসাআহেহে এাআ প্রল্লতষ্ঠানটিয নাভ ল্লরিহত েহফ। প্রল্লতষ্ঠান এয নাভ এয য কভা ল্লদহ  াআউল্লন হনয নাভ কভা ল্লদহ  উহজ্রায নাভ 

কভা ল্লদহ  ক্ষজ্রায নাভ ল্লরিহত েহফ।      উদােযণ: Union Virtual Family Planning Office, Satmura, Nabinagar, Brahmanbaria.  

াঅফায মল্লদ উহজ্রায মোহ য ক্ষকান প্রল্লতষ্ঠাহনয তথয ূযণ কযা ে , ক্ষসহেহে প্রল্লতষ্ঠাহনয নাভ কভা ল্লদহ  উহজ্রায নাভ কভা ল্লদহ  ক্ষজ্রার নাভ ল্লরিহত েহফ। উদােযণ: 

UpazilaFamily Planning Office, Nabinagar, Brahmanbaria. 
াঅফায মল্লদ ক্ষজ্রা ফা ল্লফবাল্লি  মোহ য ক্ষকান প্রল্লতষ্ঠাহনয তথয ূযণ কযা ে  ক্ষসাআহেহে প্রল্লতষ্ঠাহনয নাভ ল্লরহি কভা ল্লদহ  ক্ষজ্রা ফা ল্লফবাহিয নাভ ল্লরিহত েহফ।    উদােযণ:  

District Family Planning Office, Dhaka.] 

3. Organization Name (Bangla): ক্ষকান প্রল্লতষ্ঠাহনয তযথ ূযণ কযায সভ  শুধুভাে এাআ ল্লপল্ডটিহত ফাাংরা  ল্লরিক্ষত েহফ। এিাহন াআাংহযজ্ী প্রল্লতষ্ঠাহনয নাভ ানুমাল্ল  

ফাাংরা  ল্লরিহত েহফ।   উদােযণ: াআউল্লন ণ বারু্ে  ার ল্লযফায ল্লযকল্পনা কামোর , সাতহভাড়া, নফীনিয, ব্রাম্মনফাড়ী া। 

     Location:  

*Division: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষম Divisionএ াফল্লিত ক্ষস Division টি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: Dhaka 

*District: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষম District এ াফল্লিত ক্ষস District টি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ।উদােযণ: Brahmanbaria 

*Upazila/Thana:প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষম Upazila/Thanaএ াফল্লিত ক্ষস Upazila/Thana তায নাভ ল্লরিহত েহফ।উদােযণ: Nabinagar 

*Paurasava: মল্লদ প্রল্লতষ্ঠানটি Paurasava এয ভহধয াফত ে  ক্ষসাআহেহে Paurasava নাভ ল্লরিহত েহফ। ানযথা  পাকা যািহত েহফ। 

*Union:মল্লদ প্রল্লতষ্ঠানটি Union এয ভহধয াফল্লিত ে  ক্ষসাআহেহে Union নাভ ল্লরিহত েহফ। ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ। 

*Ward: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষম Ward এ াফল্লিত ক্ষসWard এয নাভ ল্লরিহত েহফ।  

*Village/Street Name: প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষম Village/Street এ াফল্লিত তায নাভ ল্লরিহত েহফ। 

*House No: মল্লদ House No থাহক তােহর House No ল্লরিহত েহফ। ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ। 

*Latitude/Longitude: এনড্রহ ড ক্ষভাফাাআর ক্ষপাহনয ভাধযহভ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহনয Latitude/Longitude ক্ষফয কহয ল্লরিহত েহফ ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ এফাং মিল্লন 

Latitude/Longitudeা া মাহফ তিল্লন Latitude/Longitude ল্লদহত েহফ। 



 

4. Parent Administrative Organization: এাআ ল্লপল্ডটিহত ক্ষম প্রল্লতষ্ঠানটিয তথয ূযণ কযা েহে তায ল্লন ন্ত্রণকাযী াল্লপস ফা কামোরহ য নাভ ল্লরিহত েহফ। উদােযণ: মল্লদ  

Union Family Planning Office এয তথয ূযণ কযা ে  ক্ষসহেহে ল্লন ন্ত্রণকাযী প্রল্লতষ্ঠান ফা Parent Administrative Organization টি  েহফ Upazila 

Family Planning Office এয নাভ ল্লরিহত েহফ। 

           *Organization Function: ক্ষম ল্লপল্ড ক্ষদ া াঅহছ তায ভহধয ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। 

           *Organization Level: ক্ষম ল্লপল্ড ক্ষদ া াঅহছ তায ভহধয ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। 

             *Care Level:ক্ষম ল্লপল্ড ক্ষদ া াঅহছ তায ভহধয ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। 

             * Organization Location: ক্ষম ল্লপল্ড ক্ষদ া াঅহছ তায ভহধয ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। 

 

5. Organization Head Post: ক্ষম Administrative Tierটি Entry কযা েহে ক্ষসাআ Administrative Tier টিয Head Post এয নাভ ল্লরিহত েহফ।  ক্ষমভন: 

ল্লযফায ল্লযকল্পনা াল্লধদপ্তহযয Head Post এয Director General 

 

6. Contact information: Mailing address/Present Address ল্লরিহত েহফ। 

* Land Phone-1, Land Phone-2, Land Phone-3: াল্লপহস ক্ষম ক টি Land Phone াঅহছ ক্ষস ক টি ল্লরিহত েহফ, না থাকহর পাাঁ কা যািহত েহফ। 

          * Mobile Phone-1, Mobile Phone-2, Mobile Phone-3 : াল্লপহস ক্ষম ক টি Mobile Phone নম্বয াঅহছ ক্ষস ক টি Mobile Phone নাম্বায ল্লদহত 

েহফ না থাকহর পাাঁ কা যািহত েহফ। 

            * E-mail-1E-mail -2, E-mail -3: াল্লপহস ক্ষম ক টি E-mail াঅহছ ক্ষস ক টি E-mail ল্লদহত েহফ না    থাকহর নতুন কহয E-mail িুহর একটি E-mail ল্লদহত 

েহফ। 

          * Fax-1,Fax-2,Fax-3: মল্লদ Fax থাহক তােহর ল্লদহত েহফ না থাকহর পাাঁ কা যািহত েহফ। 

 * Website url: মল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকান Website থাহক তােহর ঐ Website url টি উহিি কযহত েহফ।   ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ। 

*Facebook page url: মল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকানল্লনল্লদষ্ট Facebook page থাহক তােহর ঐ Facebook page url টি ল্লদহত েহফ ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ। 

* Google+ page url: মল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকানল্লনল্লদষ্ট Google+ page থাহক ক্ষসাআহেহে ঘযটি ূযণ কযহত েহফ না থাকহর ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ। 

* Youtube url: মল্লদ ঐ প্রল্লতষ্ঠাহন ক্ষকানল্লনল্লদষ্ট Youtube url Channel থাক্ষক ক্ষসাআহেহে ঘযটি ূযণ কযহত েহফ না থাকহর ানযথা  পাাঁ কা যািহত েহফ। 

    7.   Organization Infrastructure: *Year Established: উক্ত প্রল্লতষ্ঠানটি ক্ষম সাহর প্রল্লতল্লষ্ঠত েহ হছ ক্ষস সারটি                                   

            ল্লদহত েহফ।     ক্ষমভন: 2003 

* Physical Structure: Physical Structure াফযাআ Yes ল্লদহত েহফ। 

* Main Electricity Source: Main Electricity Source ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ:National grid 

* Alternative Electricity: Alternative Electricity মল্লদ থাহক ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: Gas generator 



* Main Water Source: Main Water Source ল্লনহর্য তাল্লরকা থাহক ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ।উদােযণ: Tube well 

* Alternative Water Source: Alternative Water Source ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: Pond 

* Toilet: Toilet ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: Sanitary 

* Toilet Adequacy: Toilet Adequacy ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: Adequate with male & female privacy  

* Fuel Source: Fuel Source ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: CNG ges cylinder 

 

8. Land Owner: ক্ষম ক্ষকান একটি ল্লসহরক্ট কযহত েহফ। উদােযণ: DGFP 

Land Owner যনি DGFP হয় তাহণ বানে নফল্ডগুণা পূরে েরণত হণব অন্যোয় ফাাঁো রাখণত হণব। 

 

9.  Information of Posts:  

 Reported Total Post: উক্ত প্রল্লতষ্ঠাহনয কভেযত াঅনুভাল্লনক কভেকতে া-কভের্াল্লযয সাংিযা (1ক্ষথহক20 তভ ক্ষেড মেন্ত) উহিি কযহত েহফ। মাো যফতীহত দ ততযী 

কযায সভ  এাআ সাংিযা কযহফ না ল্লকন্তু এভন সাংিযা উহিি কযহফানা মা ফাস্তফ সম্মত ন । ধল্লয একটি প্রল্লতষ্ঠান দ ততযী কযহত ক্ষিহর ে হতা ফা ভূরত 5টি দ েহফ ক্ষসাআহেহে 

াঅভযা 5 টি দ ল্লরিফ ল্লকন্তু ক্ষকানক্রহভ ক্ষম 5টি হদয ল্লনহর্ না ে । 

 Reported Filled Post: উক্ত প্রল্লতষ্ঠাহন কতজ্ন কভেযত াঅহছ ক্ষসাআ সাংিযা ল্লরিহত েহফ। 

 Vacant Post: Reported Total Post ক্ষথহক Reported Filled Post ফাদ ল্লদহ  ক্ষম সাংিযাটি থাহক ক্ষসাআ সাংিযাটি ল্লরিহত েহফ। 

 


