
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

ছাগলনাইয়া, ফনী।  
chhagalnaiya.feni.gov.bd  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

:নং সবার নাম েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস) েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

ি /চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা/যার কােছ 
আিপল করা যােব  

০১। হাট বাজার ইজারা দান  
০২ মাস (স ণ ি য়া) 

১। দরপ । 
২। উ ৃ  ে র ৩০% 
জামানেতর াংক াফট। 

১। উপেজলা িনবাহী 
অিফস 
২।উপেজলা িম 
অিফস 

বাজােরর ইজারা  
অ যায়ী িনধারণ যা । 

উপেজলা িনবাহী অিফসার,  
ছাগলনাইয়া, ফনী। 
বাংলােদেশর কাড নং: 
জলা কাড: ৩০, 

উপেজলা কাড: ১৪, 
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩১৮৭৩১৭ 
টিলেফান নং +৮৮০৩৩২২৭৮০০১। 

ই- মইল : 
unochagalnaiya@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

জলা শাসক, ফনী।  
বাংলােদেশর কাড : 
জলা কাড: ৩০ 

উপেজলা কাড: ১৪ 
মাবাইল নং-

+৮৮০১৭১৩১৮৭৩০০ 
টিলেফান নং-

+৮৮০৩৩১৭৪০০০, 
ই- মইল: 
dcfeni@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 

০২। জলমাহাল ইজারা দান  
০২ মাস (স ণ ি য়া) 

১। দরপ । 
২। উ ৃ  ে র ২০% 
জামানেতর াংক াফট। 

১। উপেজলা িনবাহী 
অিফস 
২।উপেজলা িম 
অিফস 

জলমহােলর ইজারা  
অ যায়ী িনধারণ যা । 

০৩। পাবিলক পরী া -- --  -- 
০৪। বসরকারী ল ও 

মা াসার কিম  গঠন 
(ক) ি জাইিডং অিফসার িনেয়াগ: 
আেবদন াি র  ০৩ (িতন) িদেনর মে   
(খ) এডহক কিম েত অিভভাবক 
িতিনিধ মেনানয়ন: আেবদন াি র ০৩ 

(িতন) িদেনর মে  

১। িত ান ধান ক ক 
আেবদন। 

১। উপেজলা িনবাহী 
অিফস 
২।উপেজলা 
মা িমক িশ া 
৩। উপেজলা িশ া 
অিফস 

-- 

০৫। সা িফেকট মামলা 
সং । 

ির ইিজশন দািখেলর  পর ০৭ (সাত) 
িদেনর মে  সা িফেকট া র 

১। িনধািরত ির ইিজশন 
ফরম। 
২। দাবী অ যায়ী কাট িফ। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফস 

-- 



০৬। চয়ার ান/সদ েদর 
স ানী ভাতা দান 

ইউ,িপ চয়ার ানেদর িতেবদেনর 
িভি েত বরা  াি র ৩ (িতন) িদেনর 
মে  

 
-- 

  
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

০৭। দফাদার ও মহ াদারেদর 
স ানী ভাতা দান 

ইউ,িপ চয়ার ানেদর িতেবদেনর 
িভি েত বরা  াি র ৩ (িতন) িদেনর 
মে  

--  -- 

০৮। ত  অিধকার আইন আেবদন াি র ০৩ (িতন) িদেনর মে  ১। িনধারত ফরেম আেবদন। উপেজলা িনবাহী 
অিফস 

ত  সরবরাহ ফেটাকিপ 
সং া  য়ভার 

০৯। ১৪৪ ধারা জারীকরণ তাৎ িণক ভােব জারীকরণ -- উপেজলা িনবাহী 
অিফস 

-- 

১০। িবিভ  কিম র 
সভাপিতর দািয়  পালন 

কিম র সদ  সিচেবর সােথ আলেপর 
মা েম স া  সমেয়। 

-- - -- 

১১। িবিভ  জাতীয় িদবস 
উৎযাপন 

কম চীর সময় চী মাতােবক ১। সরকাির িস া । - -- 

১২। াথিমক িশ া উপ ি  
দান 

ক  কাযালয় ক ক িনধািরত সমেয়র 
মে  

১। সংি  াথিমক 
িব ালয় ক ক দািখল ত 
উপ ি েভাগীেদর তািলকা 

উপেজলা িশ া 
অিফস 

-- 

১৩। হ ত পালেনর ফরম 
িবতরণ ও পরামশ দান। 

আেবদেনর সােথ সােথ। আেবদন মাতােবক 
উপেজলা িনবাহ  অিফস 
হেত ফরম, ত  ও পরামশ 
দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফস 

-- 

১৪। মাননীয় সংসদ সদ  
মেহাদেয়র ঐি ক 
তহিবেলর অথ ছাড়করণ। 

৭/১০ িদেনর মে  ম ণালেয়র ছাড়প  
াি  ােপে  

 

১। বরা প । উপেজলা ক  
বা বায়ন অিফস 

-- 

১৫। ধম িবষয়ক ম ণালয় 
ক ক বরা ত অথ 
ছাড়করণ। 

৭/১০ িদেনর মে  ম ণালেয়র ছাড়প  
াি  ােপে  

১। বরা প । উপেজলা ক  
বা বায়ন অিফস 

-- 

১৬। মাবাইল কাট পিরচালনা -- --  -- 
১৭। েটাকল তাৎ িণকভােব ১। সফর চী  -- 
১৮। জাতীয় ানীয় সরকার 

িনবাচন 
িনবাচন তফসীল মাতােবক --  -- 

১৯। এনিজও এর কােজর 
ত য়ন 

০৭ (সাত) িদেনর মে  ১। আেবদন। 
২। এফ,িড-৬ ফরম। 
৩। কােজর িতেবদন 

- -- 

২০। িভ,িজ,িড িবতরণেযা  মােসর ি তীয়ােধ 
খা শে র সরবরাহ আেদশ জারী করা 

১। িভিজিড কাড ১। মিহলা িবষয়ক 
অিফস 

 

-- 

২১। ি েযা া স ানী ভাতা তাৎ িনকভােব 
(বরা  পাওয়ার সােথ সােথ 
ভাতােভাগীেদর িহসােব ানা র) 

১। স ানী ভাতা বই। ১। উপেজলা সমাজ 
সবা অিফস 

-- 

২২। ,আর ম ণালয় ক ক িনধািরত সমেয়র মে  ১। ক  কিম । উপেজলা ক  -- 



২। কিম র সভাপিতর ছিব, 
আই,িড কােডর ফেটাকিপ, 
সভার কাযিববরণী, 
অি কারনামা। 

বা বায়ন অিফস 

২৩। কািবখা ম ণালয় ক ক িনধািরত সমেয়র মে  ১। ক  কিম । 
২। কিম র সভাপিতর ছিব, 
আই,িড কােডর ফেটাকিপ, 
সভার কাযিববরণী, 
অি কারনামা। 

উপেজলা ক  
বা বায়ন অিফস 

-- 

২৪। তদ  ও অিভেযাগ 
সং া  

েয়াজনীয় কাগজপ  দািখল করেল ১৫ 
(পেনর) িদেনর মে । 

সেরজিমেন পিরদশনসহ 
েয়াজনীয় কাগজপ  যাচাই 

এবং ানীয় গ মা  
ি সহ অিভেযাগকারীেদর 

মৗিখক/িলিখত ব  
হণ। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফস 

-   

 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ছাগলনাইয়া, ফনী। 

টিলেফান নং ৮৮০৩৩২২৭৮০০১। 
ই- মইল: unochagalnaiya@mopa.gov.bd 

 
 

 

 

 


