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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 

www.feni.gov.bd 
 

িস েজন চাটার  
 

   ০১. রাজ  শাখা  
ঃনং সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১. িষ খাস জিম  

বে াব  াব 
অ েমাদন দান  

১ মাস উপেজলা িনবাহী অিফস হেত িরত কস নিথর সােথ িন বিণত 
কাগজপ  থাকেত হেব 
১। উপেজলা িষ খাস জিম ব াপনা ও বে াব  কিম র 
সভার অ েমাদন সং া  কাযিববরণী 
২। ামী- ীর যৗথ ০২ কিপ সত ািয়ত ছিবসহ িনধািরত ফরেম 
সহকারী কিমশনার ( িম) বরাবর আেবদন প  
৩। িমহীন সনদ (সংি ইউিপ চয়ার ান/ ময়র, পৗরসভা 
ক ক) ল কিপ।  
৪। নাগিরক সনদ ল কিপ।   

আেবদন ফরম সংি  
উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়/সংি  
উপেজলা িম অিফেস 
পাওয়া যােব।  

িবনা ে  
 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

০২ 
 

সরকাির দ েরর 
অ েল অ িষ খাস 
জিম বে াব  দান 

৩ মাস 
 

িনে া  কাগজপ  সহ জলা শাসক বরাবর আেবদন করেত হেব : 
১।  ব াব  পাওয়ার কারণ ভােব উে খ বক জিমর 
তফিসলসহ ণা  আেবদনপ  । 
২। সংি  ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদনপ  
৩। সলামী পিরেশােধ স ম িকনা স সং া  ত য়ন  
৪। ল-আউট ান। 
৫। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ চ াপ 
৬। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা।  

সংি  দ র/ িত ান ১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় 
ক ক অ েমািদত 
সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

http://www.feni.gov.bd
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
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ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৩ সরকাির িশ া 

িত ােনর অ েল 
অ িষ খাস জিম  
বে াব  দান 

 
৩ মাস 

িনে া  কাগজপ  সহ জলা শাসক বরাবর আেবদন করেত হেব : 
১।  ব াব  পাওয়ার কারণ ভােব উে খ বক জিমর 
তফিসলসহ ণা  আেবদনপ  । 
২। সংি  ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদনপ  
৩। সলামী পিরেশােধ স ম িকনা স সং া  কাগজপ   
৪। ল-আউট ান। 
৫। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ চ াপ 
৬। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা। 

সংি  দ র/ িত ান আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট িফ 
(লাইেস া  
ভ ােরর িনকট হেত 

সং হ করা যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় ক ক 
অ েমািদত সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

০৪ বসরকাির িশ া 
িত ােনর অ েল 

অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

৩ মাস িনে া  কাগজপ  সহ জলা শাসক বরাবর আেবদন করেত হেব : 
১। জলা শাসক বরাবর সংি  দ র ক ক িনধািরত ফরেম  
     আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৬৬)। 
২। সংি  ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদনপ  
৩। সলামী পিরেশােধ স ম িকনা স সং া  কাগজপ   
৪। ল-আউট ান 
৫। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ চ াপ 
৬। গভঃিনং বিডর সভার কাযিববরণী  
৭। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

আেবদনকারী আেবদন 
ফরম -উে ােগ 

েড , 
www.feni.gov.bd
হেতসং হ  কের 
দািখল করেবন । 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট িফ 
(লাইেস া  
ভ ােরর িনকট হেত 

সং হ করা যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় ক ক 
অ েমািদত সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

০৫ িবিশ  িশ ািবদ, 
কিব, সািহিত ক বা 
জাতীয় পযােয় িনজ 
অবদােনর জ  
িবেশষভােব ী ত 

ি র অ েল 
অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৬৭)। 
২। িনজ অবদােনর অ েল সনদপ   
৩। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ াচ াপ 
৪। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ 
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

আেবদনকারী আেবদন 
ফরম -উে ােগ 

েড , 
www.feni.gov.bd
হেতসং হ  কের 
দািখল করেবন । 
 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট িফ 
(লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট হেত 

সং হ করা যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় ক ক 
অ েমািদত সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

mailto:rdcfeni@gmail.com
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ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৬ া িতক 

েযাগজিনত কারেণ 
িত  পিরবােরর 

অ েল অ িষ খাস 
জিম বে াব  দান 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৬৮)। 
২। া িতক েযাগজিনত কারেণ িত   সনদপ    
৩। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ চ াপ 
৪। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ 
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

া িতক েযাগজিনত 
িত  সনদ সংি  

UNO এর িনকট হেত 
সং হ করা যােব। 
আেবদন ফরম 
আেবদনকারী -
উে ােগ েড , 
www.feni.gov.bd
হেত সং হ  কের 
দািখল করেবন 
সং হ করেবন।  

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 

২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় ক ক 
অ েমািদত সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

০৭ বাসীেদর সমবায় 
সিমিতর মা েম 
ব তল ভবন 
িনমােণর জ  
অ িষ কাস জিম 
বে াব  দান 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৬৯)। 
২। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ াচ াপ 
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ। 
৪। জিমর স দয়  বেদিশক ায় পিরেশােধ স ম সং া  
সনদপ ।  
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 
৬। িনবি ত সমবায় সিমিতর সনদপে র ফেটাকিপ 

আেবদনকারী আেবদন 
ফরম -উে ােগ 

েড , 
www.feni.gov.bd
হেত সং হ  কের 
দািখল করেবন । 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবা ম ণালয় 
ক ক অ েমািদত 
সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

০৮ গবািদ প  বা 
খামার, হ স রিগ 

খামার াপেনর 
ে  িশ  কারখানা 

াপেনর জ  
অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান। 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৭০)। 
২। সংি  ক  ম ণালয় ক ক অ েমাদন সং া  প   
৩। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ াচ াপ 
৪। কে র ান িডজাইন 
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

আেবদনকারী আেবদন 
ফরম -উে ােগ 

েড , 
www.feni.gov.bd
হেত সং হ  কের 
দািখল করেবন । 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় ক ক 
অ েমািদত সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

http://www.feni.gov.bd
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
http://www.feni.gov.bd
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
http://www.feni.gov.bd
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
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ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৯ ি র অ েল 

অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৭১)। 
২। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ াচ াপ 
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ 
৪। ২ কিপ সত ািয়ত ছিব 
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

আেবদনকারী 
আেবদন ফরম -
উে ােগ েড , 
www.feni.gov.
bdহেত সং হ  
কের দািখল 
করেবন । 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবাম ণালয় 
ক ক অ েমািদত 
সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

১০ ধম য় াপনার 
অ েল অ িষ খাস 
জিম বে াব  দান 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৭৪)। 
২। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ াচ াপ 
৩। সংি  িত ােনর পিরচালনা কিম র সভার কাযিববরণী 
৪। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

আেবদনকারী 
আেবদন ফরম -
উে ােগ েড , 
www.feni.gov.
bdহেত সং হ  
কের দািখল 
করেবন । 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ। 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবা 
ম ণালয় ক ক 
অ েমািদত সলামী 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

১১ িশ কারখানা 
াপেনর জ  অ িষ 

খাস জিম বে াব  
দান 

৩ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েফ: ফরম নং-৭৫)। 
২। ািবত জিমর রকড য় অব ানসহ চ াপ 
৩। কে র ান িডজাইন 
৪। অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সেরজিমেন তদ িতেবদন 
৫। ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে  হলফনামা 

আেবদনকারী 
আেবদন ফরম -
উে ােগ েড , 
www.feni.gov.
bd  হেত সং হ  
কের দািখল 
করেবন । 
 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 
২। অ িষ খাস জিম 
বে াব  নীিতমালা, 
১৯৯৫ অ যায়ী 
িনধািরত সলামী  
অথবা 
ম ণালয় ক ক 
অ েমািদতেসলামী 
 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

http://www.feni.gov.
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
http://www.feni.gov.
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
http://www.feni.gov.
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
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ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১২ জলমহাল ইজারা 

দান  
১ মাস জলা শাসক বরাবর দািখল ত েয়াজনীয় কাগজপ  : 

১। িনবি ত ত মৎসজীিব সংগঠন/সিমিত িনধািরত ফরেম।  
২। আেবদেনর সােথ ত মৎ জীবী সমবায় সিমিতর সদে র 
নােমর তািলকা ( কানাসহ) এবং িনবাহী সদে র নােমর তািলকা 
( কানাসহ) সং  করেত হেব  
৩। আেবদেনর সােথ সংি  জলমহােলর সরকাির ে র ২০% অথ 
জামানত িহসােব জলা শাসক এর অ েল য কান তফিশলী 

াংেকর মা েম াংক াফট/ প-অডার দািখল করেত হেব। 
৪। আেবদেনর সােথ সংগঠন/সিমিতর িনবািচত কিম , গঠনতে র 
কিপ, াংক একাউে র লনেদন সং া  ত য়নপ  ও সত ািয়ত 
ছিব সংেযাজন করেত হেব। 
৫। আেবদনকারী সমবায় সিমিত বতমােন কাযকর আেছ তার 
মান প জলা/উপেজলা সমবায়/সমাজেসবা কমকতা ক ক দ  
ত য়নপ  দািখল করেত হেব এবং িবগত ই বছেরর অিডট িরেপাট 

দািখল করেত হেব।   

পি কায় িব াপন 
কাশ করা হেব। 

িনধািরত ফরম 
এস.এ শাখা হেত 
সং হ করা যােব।  
অ া  কাগজপ  

-উে ােগ সং হ 
করেত হেব। 

আেবদন ফরম িত 
সট (িসিডউলসহ) 

৫০০/- টাকা য 
কান তফিসলী 
াংক হেত াংক 
াফট/ প-অডার 

(অেফরৎেযা ) এর 
িবিনমেয় ট ার 
দািখেলর িনিদ  
তািরেখর বিদন 
পয  রাজ  শাখা 
হেত সং হ করা 
যােব।  

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

১৩ বা মহাল ইজারা 
দান 

১ মাস ১। জলা শাসেনর তািলকা  লাইেস ধারী ি / িত ান জলা 
শাসক বরাবর িনধািরত ফরেম আেবদন করেবন। 

২। আেবদনপে র সােথ উ ৃত ে র ২৫% অথ জামানত িহেসেব 
াংক াফট/ প-অডার দািখল করেত হেব।  

৫। হালনাগাদ ড লাইেস , আইএন ন রসহ হালনাগাদ আয়কর 
দােনর সনদপ  এবং তফিসলী াংক ক ক দ  আিথক 

লতার সনদ দািখল করেত হেব।  
৬। ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব এবং ায়ী বািস া সং া  
সনদপে র সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব।  

পি কায় িব াপন 
কাশ করা হেব। 

িনধািরত ফরম 
এস.এ শাখা হেত 
সং হ করা যােব। 
অ া  কাগজপ  

-উে ােগ সং হ 
করেত হেব। 

আেবদন ফরম িত 
সট (িসিডউলসহ) 

সরকাির ইজারা  
১ ল  টাকা পয  
১০০০/- এবং ত ে  
২০০০/- টাকা য 
কান তফিসলী 
াংক হেত াংক 
াফট/ প-অডার 

(অেফরৎেযা ) এর 
িবিনমেয় ট ার 
দািখেলর িনিদ  
তািরেখর বিদন 
পয  রাজ  শাখা 
হেত সং হ করা 
যােব। 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

১৪ হাট বাজােরর চাি না 
িভ র লাইেস  
অ েমাদন দান 

১০ কাযিদবস কস নিথর সােথ িনমণবিণত কাগজপ  থাকেত হেব 
১। আেবদনপ  ।  
২। ড লাইেস  সত ািয়ত কিপ।  
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ।  
৪। ০২ কিপ ছিব।   

-উে ােগ 
কাগজপ  সং হ 
করেত হেব 

১। আেবদেনর উপর 
৩০/- টাকার কাট 
িফ (লাইেস  া  
ভ ােরর িনকট 

হেত সং হ করা 
যােব) 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 

mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
mailto:rdcfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
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ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৫ অিপত স ি র 

একসনা ইজারা 
নবায়ন (বাংলা সেনর 
িভি েত এক বছর 
ময়াদী ইজারা দান 

করা হয়। 

০৭(সাত) 
কাযিদবস 

১) অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বরাবর আেবদন। 
২) সবেশষ িডিসআর এর ফেটাকিপ। 
৩) পৗর কর পিরেশােধর রশীদ এর 
ফেটাকিপ। 

১) -উে ােগ আেবদন 
করেত হেব। 

১) আেবদেনর সােথ ৩০/- টাকার কাট 
িফ। পৗর এলাকার জ  বািষক লীজমািনর 

িণ িভি ক হার (যাহা িডিসআর মা েম 
হণ করা হয়ঃ- 

১) িষ জিম ১০০০/- টাকা িত একর 
২) অ িষ িভ  জিম ৪০০০/-টাকা িত 
একর। 
৩)িশ  বািণজ  কােজ ব ত জিম 
৫০০০/- িত একর। 
৪) আবািসক কচা ঘর ০৩/- টাকা িত 
বগ ট। 
৫) আবািসক আধা পাকা ঘর ০৪/- টাকা 
িত বগ ট। 

৬) আবািসক পাকা ঘর (দালান) ০৬/- 
টাকা িত বগ ট। 
৭) বািণিজ ক কচা ঘর ০৮/- টাকা িত 
বগ ট। 
৮) বািণিজ ক আধাপাকা/পাকা ঘর ১২/- 
টাকা িত বগ ট। 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

১) অিভেযােগরে ে ঃ- 
অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 
২। আ ািনক আপীেলর ে ঃ- 
িবভাগীয় কিমশনার; চ াম িবভাগ, 
চ াম।  
ফানঃ 
মাবাইলঃ  

 
 

১৬ অিপত স ি  
একসনা ইজারা 
(ইজারা হীতা 

বরণ কিরেল) 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১) অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বরাবর িলিখত আেবদনপ । 
২) ইজারা হীতার  হেল 
ওয়ািরশেদর জ   সনদ এবং 
ওয়ািরশ সনদপ । 
৩) সকল ওয়ািরশ আেবদন না করেল 
বাকী ওয়ািরশেদর ৩০০/- টাকার 

াে  নাদাবী প  িদ ত হেব। 
 

১) -উে ােগ আেবদন 
করেত হেব। 

১) আেবদেনর সােথ ৩০/- টাকার কাট 
িফ। পৗর এলাকার জ  বািষক লীজমািনর 

িণ িভি ক হার (যাহা িডিসআর মা েম 
হণ করা হয়ঃ- 

১) িষ জিম ১০০০/- টাকা িত একর 
২) অ িষ িভ  জিম ৪০০০/-টাকা িত এ: 
৩)িশ  বািণজ  কােজ ব ত জিম 
৫০০০/- িত একর। 
৪) আবািসক কচা ঘর ০৩/- টাকা িত 
বগ ট। 
৫) আবািসক আধা পাকা ঘর ০৪/- টাকা 
িত বগ ট। 

৬) আবািসক পাকা ঘর (দালান) ০৬/- 
টাকা িত বগ ট। 
৭) বািণিজ ক কচা ঘর০৮/- টাকা িত 
বগ ট। 
৮) বািণিজ ক আধাপাকা/পাকা ঘর ১২/- 
টাকা িত বগ ট। 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

১) অিভেযােগরে ে ঃ- 
অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 
২। আ ািনক আপীেলর ে ঃ- 
িবভাগীয় কিমশনার; চ াম িবভাগ, 
চ াম।  
ফানঃ 
মাবাইলঃ  
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ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময়(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার 
কােছআপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৭ একসনা ইজারা ত 

অিপত স ি র ঘর 
মরামত 

২০(িবশ) 
কাযিদবস 

১) অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বরাবর কাট িফ স িলত আেবদন। 
২) সবেশষ িডিসআর এর ফেটাকিপ। 
৩) পৗর কর পিরেশােধর রশীদ এর 
ফেটাকিপ। 

১) -উে ােগ আেবদন 
করেত হেব। 

১। আেবদেনর উপর ৩০/- টাকার কাট িফ 
(লাইেস  া  ভ ােরর িনকট হেত সং হ 
করা যােব) 
 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

১) অিভেযােগরে ে ঃ- 
অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 
২। আ ািনক আপীেলর ে ঃ- 
িবভাগীয় কিমশনার; চ াম িবভাগ, 
চ াম।  
ফানঃ 
মাবাইলঃ  

 
 

১৮ ইট তকরেণর 
লাইেস  দান 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত আেবদন ফরম 
২। পিরেবশগত ছাড়প  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র  সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ । 
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ । 
৫। আয়কর সা িফেকট এর  সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ । 
৬। ভ াট িনব ন সনদপে র  সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ । 
৭। খাজনা আদােয়র দািখলা (বািণিজ ক 
হাের) 
৮। মািলকানা কাগজপ  সত ািয়ত কিপ 
৯। চ াপ 
১০। জিমর নকশা  
১১। ল আউট ান 

আেবদন ফরম রাজ  
শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালেয় পাওয়া যােব।  

চালােনর মা েম িফ/চাজ সরকাির 
কাষাগাের জমা ৩০/- টাকা (আেবদন িফ) 
কাড নং- ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

৫০০/- টাকা (লাইেস  িফ) 
কাড নং- ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

৭৫/- টাকা (ভ াট) 
কাড নং- ১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

৪৫,০০০/- (উৎেস আয়কর) 
কাড নং- ১-১১৪১-০১৩০-০১১১ 

রিভিনউ ড  কােল র 
ফনী 
মাবাঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০৫ 
ফানঃ +88০৩৩১-৬৩০৯০ 

e-mail: 
rdcfeni@gmail.com 
 

১) অিভেযােগরে ে ঃ- 
অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 
ফানঃ+88০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
 
২। আ ািনক আপীেলর ে ঃ- 
িবভাগীয় কিমশনার; চ াম িবভাগ, 
চ াম।  
ফানঃ 
মাবাইলঃ  
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০২. আর, এম শাখা 
 

ঃ 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/ চােজস দািয় া  কমকতা উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ া  ভ ার 

লাইেস  
দান 

১৫ 
কাযিদবস 

ক) সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপট সাইেজর ছিব 
এবং ৩০/- টাকার কাট িফসহ িনধািরত 
ফরেম (ফরম নং- জ েফ-৭৯) আেবদন 
করেত হেব। 
খ) িশ াগত যা তার সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
গ) াংক সলেভি  সা িফেকট ( ল কিপ)। 
ঘ) নাগিরক সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
ঙ) জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ। 
চ) ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

১। জলা শাসেকর 
কাযালেয়র  ড । 
www.feni.gov.bd 

ক) আেবদন পে  ৩০/- টাকার কাট   
িফ।  
খ) লাইেস  িফ ৭৫০/- টাকা াংেক 
চালােনর মা েম ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪  
নং কােড এবং ১৫% ভ াট বাবদ ১১৫/- 
টাকা ১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ নং কােড 
জমা দান করেত হেব। 

ভার া  কমকতা, আর.এম. শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০৫ 

e-mail: 
acrmfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক(রাজ ), 
ফনী। 
ফানঃ +৮৮০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 

০২ া  ভ ার 
লাইেস  
নবায়ন 

৭ 
কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং- জ েফ-৮০) 
নবায়েনর আেবদেনর সােথ ৩০/- টাকার কাট 
িফ এবং ল লাইেস  দািখল করেত হেব। 

১। জলা শাসেকর 
কাযালেয়র  ড । 
www.feni.gov.bd 

লাইেস  নবায়ন িফ  ৭৫০/- টাকা াংক 
চালােনর মা েম ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 
নং কােড এবং ১৫% ভ াট বাবদ 
১১৫/- টাকা ১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ নং 
কােড জমা দান করেত হেব। 

ভার া  কমকতা, আর.এম. শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০৫ 

e-mail: 
acrmfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক(রাজ ), 
ফনী। 
ফানঃ +৮৮০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 

০৩ আমেমা ার 
নামা বধকরণ 

১৫ 
কাযিদবস 

ক) িনধািরত ফরেম (ফরম নং- জ েফ-৮১) 
৩০/- টাকার কাট িফ সহ আেবদন করেত 
হেব। 
খ) সবেশষ মািলকানা স িকত হাল 
(খিতয়ান/ জমাখািরজ) রকেডর কাগজপ । 
গ) হাল সন পয  িম উ য়ন কর পিরেশােধর 
দািখলা। 
ঘ) সরকাির কান াথ নই এই মেম সহকারী 
কিমশনার ( িম) ক ক ত য়ন প । 

১। জলা শাসেকর 
কাযালেয়র  ড । 
www.feni.gov.bd 
২। জলা রকড ম 
৩। সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস 
৪। সংি  উপেজলা িম 
অিফস 

৩০/- টাকার কাট িফ এবং আমেমা ার 
নামা ির াি ং করেণর জ  ১০০০/- 
টাকার আঠােলা া । ( কাট িফ এবং 

া  জাির/ ভ ার এর িনকট হেত 
সং হ করা যােব।) 

ভার া  কমকতা, আর.এম. শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০৫ 

e-mail: 
acrmfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক(রাজ ), 
ফনী। 
ফানঃ +৮৮০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 

০৪ িবিনময় 
স ি  
অব করণ 

১ মাস িনধািরত ফরেম (ফরম নং- জ েফ-৮৭) 
৩০/- টাকার কাট িফ সহ আেবদন করেত 
হেব। 

১। জলা শাসেকর 
কাযালেয়র  ড । 
www.feni.gov.bd 
 

৩০/- টাকার কাট িফ আেবদেনর সােথ 
সং  করেত হেব। 

ভার া  কমকতা, আর.এম. শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০৫ 

e-mail: 
acrmfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক(রাজ ), 
ফনী। 
ফানঃ +৮৮০৩৩১-৬২৭৬৫ 

e-mail: 
adcrfeni@gmail.com 
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০৩. িম  অিধ হণ শাখা 
.

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/ চাজ দািয় া  কমকতা (কমকতার  
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা/ 
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র 

ও ই- মইল) 

ঊ তন কমকতা যার কােছ আিপল 
করা যােব (কমকতার  পদিব, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/ 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র 
ও ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ অিধ হণ ত 

জিমর 
িত রণ 
দান (একক 

মািলকানার 
ে ) 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস। 
 

ক) িনধািরত ফরেম আেবদনপ । (ফরম নং জ েফ: 
৭৭) 

www.feni.gov.b
d 

েড  
িম অিধ হণ শাখা 

আেবদন পে  
৩০/- টাকার 
কাট িফ 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
িম অিধ হণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ ০৩৩১-৬২৪৪৯ 

মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-187307 
www.laofeni84@gm

ail.com 
 
 
 
 

জলা শাসক, ফনী। 
ফান: +৮৮-০৩৩১-

৭৪০০০(অিফস) 
মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-১২১১৩৫ 

ই-
মইল:dcfeni@mopa.go

v.bd  

খ) অিধ হণ ািবত খিতয়ান ও সবেশষ কািশত 
জিরেপর এসএ/ িবএস/নামজাির /জমা খািরজ 
খিতয়ােনর সিহেমাহর কিপ। 

খ) জলা শাসেকর 
কাযালেয়র রকড ম। 

গ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা। গ) সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস। 

ঘ) সালামী বে াবে র ে  িডিসআর এর কিপ ঘ) সংি  উপেজলা িম 
অিফস 

ঙ) সংি  পৗর ময়র / ইউ,িপ চয়ার ান   দ  
নাগিরক সনদপে র ল কিপ 

-- 

চ) জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 

-- 

ছ) পাসেপাট সাইেজর ০২ কিপ রি ন ছিব 
( চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)। 

-- 

জ) ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল াে  
অং ীকার নামা। 

জ) সরকার অ েমািদত 
ভ ার। 

০২ অিধ হণ ত 
জিমর 

িত রণ 
দান 

(অংশীদািরমা
িলকানার 

ে ) 

৩০ (ি শ)  
কাযিদবস। 
 

ক) িনধািরত ফরেম আেবদনপ । (ফরম নং জ েফ: 
৭৭) 

www.feni.gov.b
d 

েড    
িম অিধ হণ শাখা 

আেবদন পে  
৩০/- টাকার 
কাট িফ  

 

িম অিধ হণ কমকতা 
িম অিধ হণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ ০৩৩১-৬২৪৪৯ 

মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-187307 
www.laofeni84@gm

ail.com 
 
 
 
 

জলা শাসক, ফনী। 
ফান: +৮৮-০৩৩১-

৭৪০০০(অিফস) 
মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-১২১১৩৫ 

ই-
মইল:dcfeni@mopa.go

v.bd  

খ) অিধ হণ ািবত খিতয়ান ও সবেশষ কািশত 
জিরেপর এসএ/িবএস/ নামজাির/ জমা খািরজ 
খিতয়ােনর সিহেমাহর কিপ। 
গ) য ভােব অংশীদার হেয়েছ সই মািলকানা ে র 
কাগজ প  যমন-দিলল/ দিলেলর সিহেমাহর কিপ। 

খ) জলা শাসেকর 
কাযালেয়র রকড ম/ 
গ) জলা রিজি  অিফস/ 
সংি  সাব- রিজি  
অিফস 

ঘ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর হাল নাগাদ দািখলা/ 
রিশদ। 

ঘ) সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস। 

http://www.feni.gov.b
mailto::dcfeni@mopa.go
http://www.feni.gov.b
mailto::dcfeni@mopa.go
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ঙ) সংি  পৗর ময়র/ ইউ,িপ চয়ার ান   দ  
নাগিরক সনদপে র ল কিপ 

ঙ) সংি  পৗর ময়র/ 
ইউ,িপ চয়ার ান। 

চ) জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 

চ) সংি  পৗর ময়র/ 
ইউ,িপ চয়ার ান। 

ছ) পাসেপাট সাইেজর ০২ কিপ রি ন ছিব 
( চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)। 

ছ) সংি  পৗর ময়র/ 
ইউ,িপ চয়ার ান। 

জ) ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল াে  
অং ীকার নামা। 

জ) সরকার অ েমািদত 
ভ ার। 

ঝ) ৩০০/- টাকা ে র  নন িডিশয়াল াে  
নাদািবপ  ( েযাজ  ে )। 

ঝ) সরকার অ েমািদত 
ভ ার। 

ঞ) পািরবািরক আেপাষ ব েনর ে  রিজি ত 
আেপাষনামা/ রােয়দাদ নামা। 

 

০৩ অিধ হণ ত 
জিমর 

িত রণ 
দান 

( য় ে  
মািলকানার 

ে ) 

৩০ (ি শ)  
কাযিদবস। 
 

ক) িনধািরত ফরেম আেবদনপ ।(ফরম নং জ েফ: 
৭৭) 

www.feni.gov.b
d 

েড  
িম অিধ হণ শাখা 

আেবদন পে  
৩০/- টাকার 
কাট িফ 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
িম অিধ হণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ ০৩৩১-৬২৪৪৯ 

মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-187307 
www.laofeni84@gm

ail.com 
 
 
 

জলা শাসক, ফনী। 
ফান: +৮৮-০৩৩১-

৭৪০০০(অিফস) 
মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-১২১১৩৫ 

ই-
মইল:dcfeni@mopa.go

v.bd  

খ) অিধ হণ ািবত খিতয়ান ও সবেশষ কািশত 
জিরেপর এসএ/ িবএস/ নামজাির/ জমাখািরজ 
খিতয়ােনর সিহেমাহর কিপ। খ) জলা শাসেকর 

কাযালেয়র রকড ম। 
গ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা। গ) সংি  ইউিনয়ন িম 

অিফস। 
ঘ) সংি  পৗর ময়র / ইউ,িপ চয়ার ান   দ  
নাগিরক সনদপে র ল কিপ 

-- 

ঙ) জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 

-- 

চ) পাসেপাট সাইেজর ০২ কিপ রি ন ছিব 
( চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)। 

-- 

ছ) ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল াে  
অং ীকার নামা। 

ছ) সরকার অ েমািদত 
ভ ার। 

জ) য় ে  মািলকানার -পে  দিলল/দিলেলর 
সিহেমাহর কিপ। 

http://www.feni.gov.b
mailto::dcfeni@mopa.go
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০৪ অিধ হণ-
ত জিমর 
িত রণ 
দান 

(উ রািধকার
ে  

মািলকানার 
ে ) 

৩০ (ি শ)  
কাযিদবস। 
 

ক) িনধািরত ফরেম আেবদনপ ।(ফরম নং 
জ েফ: ৭৭) 

www.feni.gov.bd 
েড  

িম অিধ হণ শাখা 

আেবদন পে  
৩০/- টাকার 
কাট িফ। 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
িম অিধ হণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 
ফানঃ ০৩৩১-৬২৪৪৯ 

মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-187307 
www.laofeni84@gmail.com 

 
 

 
 

জলা শাসক, ফনী। 
ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০(অিফস) 
মাবাইল: +৮৮-০১৭১৩-১২১১৩৫ 

ই- মইল:dcfeni@mopa.gov.bd  খ) অিধ হণ ািবত খিতয়ান ও সবেশষ 
কািশত জিরেপর এসএ/িবএস/ নামজাির/ জমা 

খািরজ খিতয়ােনর সিহেমাহর কিপ 

খ) জলা শাসেকর 
কাযালেয়র রকড ম। 

গ) য ভােব অংশীদার হেয়েছ সই মািলকানা- 
ে র কাগজ প  যমন-দিলল/ দিলেলর 

সিহেমাহর কিপ। 

গ) জলা রিজি  অিফস/ 
সংি  সাব- রিজি  
অিফস 

ঘ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর হাল নাগাদ 
দািখলা/ রিশদ। 

ঘ) সংি  ইউিনয়ন 
িম অিফস। 

ঙ) সংি  পৗর ময়র / ইউ,িপ চয়ার ান   
দ  নাগিরক সনদপে র ল কিপ 

-- 

চ) জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 

-- 

ছ) পাসেপাট সাইেজর ০২ কিপ রি ন ছিব 
( চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)। 

-- 

জ) ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল াে  
অ ীকার নামা। 

জ) সরকার অ েমািদত 
ভ ার। 

ঝ) ৩০০/- টাকা ে র  নন িডিশয়াল 
াে  নাদািব প ।  

ঝ) সরকার অ েমািদত 
ভ ার। 

ঞ) পািরবািরক আেপাষ ব েনর ে  
রিজি ত আেপাষনামা/ রােয়দাদ নামা। 

 

ঞ) ওয়ািরশ সনদ (সংি  পৗর ময়র/ ইউ,িপ 
চয়ার ান ক ক দ )। 

ঞ) সংি  পৗর ময়র/ 
ইউ,িপ চয়ার ান। 

০৫ অিধ হণ 
কায েম 
অিভেযাগ/ 
আপি  
িন ি করণ 

৬০ (ষাট) 
কাযিদবস 

ক) িনধািরত ফরেম আেবদনপ । (ফরম নং- 
জ েফ: ৭৮) 

২। দািবর পে  েয়াজনীয় কাগজপ । 

www.feni.gov.bd 
েড  

িম অিধ হণ শাখা  

আেবদন পে  
৩০/- টাকার 
কাট িফ 

 

  

 
 
 
 

 
 

http://www.feni.gov.bd
mailto:@gmail.com
mailto::dcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
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০৪. নজারত শাখা 
িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

(ঘ া/িদন/মা
স) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র 

 ান 

িফ/টাকা/ চােজস জমাদােনর 
খাত ও কাড ন র  

দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছআপীল 
করা যােব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
১। 
 

ক) আবািসক 
হােটল 

িনব ন 

৪৫ কাযিদবস ১) িনধািরত আেবদন ফরম রণ 
২) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
3) ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪) আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
5) মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
6) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ ও ভ াট জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ  
৭)কমচারীেদর ািডেকল সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮) ছিব ০২ কিপ 
৯) াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
১০) শক পিরেশাধ সং া  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
১১) ফায়ার সািভেসর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

িনব ন িফ : 
এক তারকা = ১০,০00/- 
ই তারকা = ২০,000/- 

িনব ন/ রিজে শন িফ জমা 
দােনর কাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭)  
 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

২। খ)  আবািসক 
হােটল 

লাইেস  
 

৪৫ 
কাযিদবস 

১) িনধািরত আেবদন ফরম রণ 
২) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
3) ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪) আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
5) মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
6) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ ও ভ াট জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ  
৭) কমচারীেদর ািডেকল সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮) ছিব ০২ কিপ 
৯) াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
১০) িনব ন পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ 
১১) শক পিরেশাধ সং া  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
১২) ফায়ার সািভেসর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

 লাইেস  িফ : 
এক তারকা = ৩০,০00/- 
ই তারকা = ৫০,000/- 

লাইেস  িফ জমা দােনর 
কাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 
 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

৩। গ) আবািসক 
হােটল 

লাইেস  
নবায়ন 

৪৫ কাযিদবস (১) িনধািরত ফরেম আেবদন 
(২)  লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩) সরকাির কাষাগাের িনিদ িফও ভ াট জমা দােনর চালােনর 
ল কিপ  

৪) ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫) আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬) কমচারীেদর ািডেকল সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭) শক পিরেশাধ সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮) অিডট িরেপাট এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

নবায়ন িফ : 
এক তারকা= ৫,০০০/- 
ই তারকা= ১০,০০০/- 

নবায়ন িফ জমা দােনর কাড 
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

http://www.feni.gov.bd
mailto:ndcfeni@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:ndcfeni@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:ndcfeni@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
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৪। (খ) রে রা 
লাইেস  

৪৫ কাযিদবস ১) িনধািরত আেবদন ফরম রণ 
২) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
3) ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪) আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
5) মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
6) সরকাির কাষাগাের িনিদ  িফ ও ভ াট জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ  
৭) কমচারীেদর ািডেকল সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮) ছিব ০২ কিপ 
৯) াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
১০) িনব ন পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ 
১১) শক পিরেশাধ সং া  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
১২) ফায়ার সািভেসর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

  ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

30-১০0  আসন  (এিস) 
লাইেস  িফ : ১০,০০০/- 
30-১০0  আসন  (ননএিস) 
লাইেস  িফ : ৫,০০০/- 
১০১-২০০ আসন  এর  উে  
(এিস) 
লাইেস  িফ : ১২,000/- 
১০১-২০০ আসন পয  (ননএিস) 
লাইেস  িফ : ৬,500/- 
লাইেস  িফ জমা দােনর 
কাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব। 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

৫। (গ) রে রা 
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস (১) িনধািরত ফরেম আেবদন 
(২)  লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩) সরকাির কাষাগাের  িনিদ িফ ও ভ াট জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ  
৪) ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫) আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬) কমচারীেদর ািডেকল সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭) শক পিরেশাধ সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮) অিডট িরেপাট এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

30-১০0  আসন  (এিস) 
নবায়ন িফ- ৫,০০0/- 
১০১-২০০  আসন  (ননএিস) 
নবায়ন িফ- ৩,০০০/- 
১০১-২০০ আসন (এিস) 
নবায়ন িফ- ৬,০০0/- 
১০১-২০০ আসন পয  (ননএিস) 
নবায়ন িফ-  ৪,০০০/- 
নবায়ন িফ জমা দােনর 
কাড(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

৬। ণ েয়লারী 
িডিলং   
লাইেস  

দান  

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬।সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল কিপ 
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

৩০০০ /- 
(িতন হাজার টাকা ) 

কাড নং 
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 
করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

http://www.feni.gov.bd
mailto:ndcfeni@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:ndcfeni@gmail.com
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৭। ণ েয়লারী 
িডিলং   
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১।িনধািরত ফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, ফনী। 

১,৫০০ /- 
(এক হাজার পচশত) 

কাড নং 
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 
করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

৮। ণ কািরগির 
িডিলং 
লাইেস  

দান  

৪৫ 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬।সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল কিপ 
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১,৫০০ /- 
(এক হাজার প চশত ) 

কাড নং  
( ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 
করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

৯। ণ কািরগির 
িডিলং   
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১।িনধািরত ফরম। 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ।(সত ািয়ত) 
৩।সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল কিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১০০০/- 
(এক হাজার টাকা) 

কাড নং   
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 
করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

১০। পাইকারী ও 
চরা কাপড় 

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ  
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১। পাইকারী- ৩০০০/=টাকা 
২। চরা-১০০০/-টাকা 

কাড নং   
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 
করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 

(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 
 

১১। পাইকারী ও 
চরা কাপড় 

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১।িনধািরতফরম। 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ।(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১। পাইকারী- ১৫০০/=টাকা 
২। চরা- ৫০০/- টাকা 
     কাড নং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 

(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

http://www.feni.gov.bd
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১২। লৗহজাত  
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ  
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

 সরকাির িফ  ৩০০০/=টাকা 
কাড নং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

১৩। লৗহজাত  
িব েয়র 
িডিলং 

লাইেস  
নবায়ন  

৩০ কাযিদবস ১।িনধািরতফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১৫০০/- 
(এক হাজার পচশত) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 

(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

১৪। িসেম  
িব েয়র 
িডিলং 

লাইেস  
দান 

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ  
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১৫০০/- 
(এক হাজার পচশত) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 

(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

১৫। িসেম  
িব েয়র 
িডিলং 

লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১।িনধািরতফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

৭৫০/- 
(সাতশত প াশ টাকা) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

১৬। িম  ড 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান  

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ  
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১,৫০০/- 
(এক হাজার পচশত) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
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১৭। িম  ড 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১।িনধািরতফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১,০০০/- 
(এক হাজার) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১ 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

১৮। িসগােরট 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬।সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল কিপ 
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

৩,০০০/- 
(িতন হাজার  টাকা ) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

১৯। িসগােরট 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরতফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১,৫০০/- 
(িতন হাজার  টাকা ) 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

২০। তা িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

৪৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। মািলকানার কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ০২ কিপ ছিব 
৬।সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল কিপ 
৭। াংক সলেভি  সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সা : ও ভ াট সা : এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১,২০০/-  
(এক হাজার ইশত) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
 

ভ াট জমা দােনর কাড 
(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

২১। তা িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরতফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের িফ ও ভ াট জমাদােনর চালােনর ল 
কিপ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

১,৫০০/- 
(িতন হাজার  টাকা ) 

(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১নং 
কােড জমা করেত হেব) 
ল িফ এর ১৫% ভ াট দান 

করেত হেব 
ভ াট জমা দােনর কাড 

(১-১১৩৩-০০৪০-০৩১১) 

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

http://www.feni.gov.bd
mailto:ndcfeni@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
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http://www.feni.gov.bd
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২২। পািরবািরকেপ
নশন 
(৪থে ণী) 
ম রীর 
পনশনােরর

 হেল 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন (লালরংেয়র) 
২। ৫ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৩। ৫ আ েলর ছাপ 
৪। ওয়ািরশ সনদ ৫ কিপ 
৫।  সনদ ৩ কিপ 
৬। মতা অপণ-৩ কিপ 
৭। িপআরএল ম রীপ  
৮। চা ির বিহ 
৯। ইএলিপিস- ৩কিপ। 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

২৩। পািরবািরকেপন
শন অ েমাদন 
(৪থে ণী) 
অবসরভাতােভা
গরত অব ায় 
পনশন ভাগীর 

 হেল 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন (লালরংেয়র) 
২। ৩কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৩। ৫ আ েলর ছাপ 
৪। ওয়ািরশ সনদ ৫কিপ 
৫।  সনদ ৩কিপ 
৬। মতা অপণ- ৩কিপ 
৭। পনশন বিহ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৪। চা রীরত 

অব ায় ত 
কমচারীর 
পিরবারেক 
আিথক 
সাহা  দান 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন ৩কিপ 
২। ৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৩। ৫ আ েলর ছাপ 
৪। ওয়ািরশ সনদ ৫কিপ 
৫।  সনদ ৩ কিপ 
৬। মতা অপণ- ৩ কিপ 
৭। িববাহ সনদ ৩ কিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৫। অ ম 

কমচারীর 
ক াণ 
তহিবেলর 
অ দান দান 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন ৩ কিপ 
২। ৩ কিপ জাতীয় পিরচয়প  
৩। াংক িহসাব ৩ কিপ 
৪। িত  অংেগর িববরণ ৩ কিপ 
৫।  সনদ ৩ কিপ 
৬। মতা অপণ – ৩ কিপ 
৭। রাজ  খাত  সনদ 
৮। উ রািধকার মেনানয়ন ও মতা অপন -৩ কিপ 
৯। িচিকৎসা সনদ ৩ কিপ 
১০। টাকার পিরমাণ ৩ কিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
 

২৬। ত কমচারীর 
ক াণ 
তহিবেলর 
অ দান দান 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন ৩ কিপ 
২। ৩ কিপ জাতীয় পিরচয়প  
৩। াংক িহসাব ৩ কিপ 
৪। িত  অংেগর িববরণ ৩ কিপ 
৫।  সনদ ৩ কিপ 
৬। মতা অপণ- ৩কিপ 
৭। রাজ খাত  সনদ 
৮। উ রািধকার মেনানয়ন ও মতা অপন-৩কিপ 
৯। চা রীর বিহ 
 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
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২৭। ৪থ ণীর 
কমচারীেদর
সাধারণ 
ভিব ত 
হিবল হেত 
১ম, ২য় ও 
৩য় অি ম 
ম র 

৩০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম টাকা উে ালেনর কারণ, িহসাব ন র ও টাকার 
পিরমাণ সংবিলত আেবদন (ফরম-২৬৩৯) 
২। ভিব ত তহিবল জমার িহসাব ১ কিপ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

২৮। ৪থ ণীর 
কমচারীেদর
িপআরএল 
ম র 

৩০ কাযিদবস ১। আেবদন ১ কিপ 
২। চা ির বিহ ১ কিপ 
৩। জ তািরখ ৫৯ বছর ণ হওয়ার িহসাব 
৪। র িহসাব 
৫। সবেশষ লেবতন 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৯। ৪থ ণীর 

কমচারীেদরঅ
িজত  
ম র 

৩০ 
কাযিদবস 

১। আেবদন ১ কিপ 
২। ফরম 
৩। িচিকৎসেকর সনদ 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
৩০। ৪থ ণীর 

কমচারীেদর
লখাপড়ার 

অ মিত দান 

৩০ 
কাযিদবস 

১। আেবদন ১ কিপ 
২। য িত ান হেত িশ া হণ করেবন তার অ মিতপ  

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
৩১। ৪থ ণীর 

কমচারীেদরঅ
িজত  
ম র 

৩০ 
কাযিদবস 

১। আেবদন ১ কিপ 
২। র কারণ 
৩। িচিকৎসেকর সনদ 

সাদা কাগেজ আেবদনসহ 
অ া  কাগজপ  িনজ 
উে ােগ সং হ করেত 
হেব। 

িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
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৩২। ৪থ ণীর 
কমচারীেদর

াি  িবেনাদন 
ম র 

৩০ 
কাযিদবস 

১। আেবদন ১ কিপ 
২। ই-এল ফরম 
৩। চা রীবিহ 
৪। র িহসাব 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

৩৩। হ িনমাণ 
অি ম ম র 

৩০ 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। অি কারনামা 
৩। জিম ে র ামািণক দিলল। 

 ড  
www.feni.gov.bd 
নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, ফনী। িবনা ে  

নজারত ড  কােল র 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২০৫২ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০৪ 
 Email-

ndcfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
মাবাইল ন র-+৮৮০১৭১৩-

১৮৭৩০১ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
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        ০৫. িডিশয়াল ি খানা শাখা 
িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মা

স) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত 

হেব তা উে খ করেত হেব) 

দািয় া  কমকতা 
(কমকতার  

পদবী,বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতা, যার কােছ আপীল 
করা যােব (কমকতার  

পদবী,বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান 

ন র ও ই- মইল 
০1 িসেনমা হেলর 

লাইেস  দান 
১৫ (পেনেরা) 
কাযিদবস 

১। ‘িব’ ফরেম আেবদন । 
২। তফিসলভূ  স ি র দিলল 
৩। জিমর খিতয়ােনর কিপ 
৪। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ  

৫। নাগিরক সনদপে র সত ািয়ত কিপ। 
৬। ব াংক সলেভি  সনদপে র সত ািয়ত 
কিপ 
৭। পাসেপাট সাইজ ছিব ০৩ কিপ 
(সত ািয়ত)। 
৮। াগৃহ িনমােণর সম াপ। 

৯। আয়কর ত য়ণ পে র সত ািয়ত কিপ 

১০। ভ াট এর ত য়ণ পে র সত ািয়ত 
কিপ।  

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা (ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

লাইেস  ই   িফ-৫০০/- 
চালান কাড নং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ 
১৫% ভ াট-৭৫/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক, ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

০2 
িসেনমা হেলর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১।  িনধািরত ফরেম আেবদন (ফরম নং- জ েভা: ৩৫) 
২। ল লাইেস । 
৩।  নবায়ন িফ জমার ল চালান।   
৪। হাল সেনর আয়কর ত য়ণ পে র সত ািয়ত 
কিপ 
 
৫। হাল সেনর ভ াট  ত য়ণ পে র সত ািয়ত কিপ 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

নবায়ন িফ-২৫০/-  
 চালান কাড নং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ 
১৫% ভ াট-৩৭.৫০ টাকা 

চালান কাড নং- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক, ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

03 িসেনমা হেলর 
অপােরটর 
লাইেস   

১৫ (পেনেরা) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৩৬) 
২।  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ   
৩।  অিভ তার সনদ পে র সত ািয়ত কিপ  
৪। লাইেস  িফ জমার ল চালান। 
৫। হাল সেনর  আয়কর পিরেশােধর ত য়ণ পে র 
সত ািয়ত কিপ  
৬। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-০৩ কিপ।  

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

লাইেস  িফ-২০/- 
 চালান কাড নং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ 
১৫% ভ াট 

চালান কাড নং-৩/- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 
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04 িসেনমা হেলর 
অপােরটর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৩৭) 
 ২। ল লাইেস । 
৩। নবায়ন িফ জমার ল চালান।   

 

১।  ড   লাইেস  িফ-২০/- 
 চালান কাড নং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ 
১৫% ভ াট-৩/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

05 
িসেনমা হেলর 
ি েকট 

লাইেস  

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম  আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৩৮) 
২। লাইেস  িফ জমার ল চালান। 
৩। থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড  / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

লাইেস  িফ-৫০০/- 
 চালান কাড নং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ 
১৫% ভ াট-৭৫/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

06 
িসেনমা হেলর 
অপােরটর 
ি েকট 

লাইেস  

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম  আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৩৯) 
২। লাইেস  িফ জমার ল চালান। 
৩। থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

লাইেস  িফ-২০/- 
 চালান কাড নং- 

১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ 
১৫% ভ াট-৩/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

07 
িশ া/গেবষণা 
িত ােন এিসড 
বহােরর 

লাইেস  দান 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম আেবদন                           
২। িত ােনর ােড আেবদন।  
৩। সংি  বােডর অ মিত প ।  
৪। লাইেস  িফ জমার ল চালান। 
                                                        

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড  / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

লাইেস  িফ-৩০০০/- 
 চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-৪৫০/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

08 
বািণিজ ক 

বহােরর জ  
এিসড লাইেস  
দান 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম আেবদন                                          
২। ড লাইেস  (সত ািয়ত)                            

৩। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ                     

৪। দাকােনর চম াপ              
৫। াংক ক ক দ  আিথক লতা সনদপে র 
সত ািয়ত কিপ 
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন)  
৭। আয়কর ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

(ক) বািণিজ ক বহার: ১০০১ 
িলটােরর ঊে  ২৫,০০০/- 
(খ) সাধারণ বহার: ১০ িলটার 
পয    
(আ) অ া  ২,০০০/-( ই 
হাজার) 
(গ) সাধারণ বহার:  
(অ) ১১ িলটার হেত ৫০ িলটার 
পয -৩,০০০/-(িতন হাজার টাকা) 
(আ) ৫১ িলটার হেত ৫০০ িলটার 
পয -৫,০০০/- (প চ হাজার টাকা)  
(ই) ৫০১ িলটার হেত ১০০০ 
িলটার পয - ১০,০০০/- (দশ 
হাজার টাকা) 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 
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 চালান কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট- 
চালান কাড নং- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

09 
িশ া/গেবষণা 
িত ােন এিসড 
বহােরর 

লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪০) 
২। ল লাইেস   
৩। জারী চালােনর ল কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ল লাইেস  িফ ৩০০০/- এর 
৫% িফ-১৫০/- 

নবায়ন িফ 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-২২/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

10 
বািণিজ ক 

বহােরর জ  
এিসেডর  
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪১) 
২। ল লাইেস   
৩। জারী চালােনর ল কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ল লাইেস  িফ ৩০০০/- এর 
৫% িফ-১৫০/- 

নবায়ন িফ 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-২২/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

11 
িশ া/গেবষণা 
িত ােন এিসড 
বহােরর 
ি েকট 

লাইেস  দান 

০৪ (চার) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪২) 
২। ল লাইেস   
৩। থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ল লাইেস  িফ ৩০০০/- এর 
২% িফ-৬০/- 

ি েকট িফ 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-৯/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

12 
বািণিজ ক ভােব 
এিসড 

বহােরর 
ি েকট 

লাইেস  দান 

০৪ (চার) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪৩) 
২। ল লাইেস   
৩। থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ল লাইেস  িফ ৫০০০/- এর 
২% িফ-১০০/- 

ি েকট িফ 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-১৫/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 
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13 এিসড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
দান 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ‘ছ’ ফরেম আেবদন 
২। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ                       

৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ                     

৪। দাকােনর চ ম াপ              
৫। াংক সলেভি  সনদ পে র সত ািয়ত কিপ        
৭। আয়কর ত য়ন প । 
৮. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন) কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

এিসড িব েয়র  িডিলং লাইেস   
িফ  =৫,০০০/- 

 চালান কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

১৫% ভ াট-৭৫০/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক, ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

14 এিসড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং-৪৪) 
২। ল লাইেস  
৩। জারী চালােনর ল কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ল লাইেস  িফ ৫০০০/- এর 
৫% িফ-২৫০/- 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-৩৭/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক, ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

15 
এিসড িব েয়র 
ি েকট 

লাইেস   দান 

০২ ( ই) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪৫) 
২। ল লাইেস   
৩।  থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

ল লাইেস  িফ ৫০০০/-  এর 
২% িফ-১০০/- 

চালান কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

১৫% ভ াট-১৫/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

16 
এিসড 
পিরবহেনর   
লাইেস  দান 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ‘ঙ’ ফরেম আেবদন 
২. পিরবহেণর বণনা (যানবাহন এর নকশা, িফটেনস 
সা িফেকট , - ক ও ই ুের  সং া  কাগজ পে র  
সত ািয়ত কিপ) 
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া  
কাগজপ / ি নামা/  
৪. হাল সেনর ড লাইেস  
৫. াংক সলেভি  
৬. পাসেপাট সাইেজর ছিব-০৩  কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

এিসড পিরবহেণর লাইেস  
৫০০০/- এর  ৫% িফ-২৫০/- 

চালান কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

১৫% ভ াট-৩৭/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

17 
এিসড 
পিরবহেনর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪৬) 
২। ল লাইেস ।  
৩। জারী চালােনর ল কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ল লাইেস  িফ ৫০০০/- এর 
৫% িফ-২৫০/- 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-৩৭/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd


C:\Users\EDUCATION\Desktop\3 Years Plan Feni\citizen charter.... Feni 2017.docx   24 
 

18 
এিসড 
পিরবহেনর 
ি েকট 

লাইেস  দান 

০৭ (সাত) 
 কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪৭) 
২। ল লাইেস  
৩। থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

ি েকট  লাইেস  িফ  ৫০০০/- 
এর ২% িফ-১০০/- 
চালান কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
১৫% ভ াট-১৫/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

19 
সাধারণ 
নাগিরেকর জ  
ব ক/রাইেফেল
র লাইেস  
দান 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। বয়স মােণর জন  এসএসিস 
সনদ/জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর 
সত ািয়ত কিপ(বয়স নু নতম ৩০ বছর 
হেত হেব) 
৩। ইেতাপূেব কান আে য়া  লাইেস  হণ 
করেছন বা  কেরননাই  মেম ৩০০/- 
টাকার ননজিুডিশয়াল াে  হলফনামা। 
৪। ১ম িণর গেজেটড কমকতা  কতৃক 
দ  চািরি ক সনেদর মূল কিপ  
৫। বতমান অথ বছেরর আে য়া  
লাইেসে র জন  (০১ ল ) টাকা আয়কর 
পিরেশাধ কেরেছন মেম িবগত ০৩ বছেরর 
ধারাবািহকভােব আয়কর ত য়ন পে র 
সত ািয়ত কিপ 
৬।  পাসেপাট  সাইজ ছিব ০৪ কিপ 
(সত ািয়ত)। 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ব ক/রাইেফল ই  িফ 
=২০,০০০/ - চালান কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-3000/- 

চালান কাড নং- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

20 
সাধারণ 
নাগিরেকর জ  
ব ক/রাইেফেল
র লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪৮) 

২। আে য়াে র  মূল লাইেস  

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

ব ক/রাইেফল ই  িফ 
=৫,০০০/ - চালান কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-750/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

21 
সাধারণ 
নাগিরেকর জ  
িপ ল/ 
িরভলভার 
লাইেস  দান 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। বয়স মােণর জন  এসএসিস 
সনদ/জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর 
সত ািয়ত কিপ(বয়স নু নতম ৩০ বছর 
হেত হেব) 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

িপ ল/িরভলভার ই  িফ 
=৩০,০০০/ - চালান কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-৪5০0/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
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৩। ইেতাপূেব কান আে য়া  লাইেস  হণ 
করেছন বা  কেরননাই  মেম ৩০০/- 
টাকার ননজিুডিশয়াল াে  হলফনামা। 
৪। ১ম িণর গেজেটড কমকতা  কতৃক 
দ  চািরি ক সনেদর মূল কিপ  
৫। বতমান অথ বছেরর আে য়া  
লাইেসে র জন  (০৩ ল ) টাকা আয়কর 
পিরেশাধ কেরেছন মেম িবগত ০৩ বছেরর 
ধারাবািহকভােব আয়কর ত য়ন পে র 
সত ািয়ত কিপ 
৬।  পাসেপাট  সাইজ ছিব ০৪ কিপ 
(সত ািয়ত)। 

(www.feni.gov.bd) 
 

সানালী াংক,  ফনী 
 

acjmfeni@gmail.com  

22 
সাধারণ 
নাগিরেকর জ  
িপ ল/ 
িরভলভার 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৪৯) 

২। আে য়াে র  মূল লাইেস  

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ব ক/রাইেফল ই  িফ 
=১০,০০০/ - চালান কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-১৫০0/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

23 
সরকাির 
 কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
ব ক/ 
রাইেফেলর 
লাইেস  দান 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র  িনধািরত ফরেম আেবদন  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩। ১ম িণ গেজেটড কমকতা ক ক দ  চািরি ক 
সনদ। 
৪। চা রী সং া  ত য়নপ  
৫। ইেতা েব অ  য় কেরনিন  মেম ৩০০/- নন 

িডিসয়াল াে  হলফনামা। 
৬। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব-০৩ (িতন) 
কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

24 
সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
ব ক/ 
রাইেফেলর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫০) 

২। আে য়া   মূল লাইেস  কিপ। 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

25 
সরকাির 
 কমকতােদর 
(সামিরক) জ  

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩। ১ম িণ গেজেটড কমকতা ক ক দ  চািরি ক 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 

mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
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িপ ল/ 
িরভলভার 
লাইেস  দান 

সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪। চা রী সং া  ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ 
৫। ইেতা েব অ  য় কেরনিন  মেম ৩০০/- নন 

িডিসয়াল াে  হলফনামা। 
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন) কিপ 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

ফনী। 
ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 

ই  -মইলঃ  
acjmfeni@gmail.com 

মাবাইল: 
+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 
 

26 
সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
িপ ল/িরভলভা
র লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫১) 

২। আে য়াে র  মূল লাইেস  

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

27 
সরকাির 
কমকতােদর 
( বসামিরক) 
জ  
ব ক/রাইেফল 
লাইেস  দান 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩। ১ম িণ গেজেটড কমকতা ক ক দ  চািরি ক 
সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪। চা রী সং া  ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ 
৫। ইেতা েব অ  য় কেরনিন  মেম ৩০০/- নন 

িডিসয়াল াে  হলফনামা। 
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন) কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

28 
 সরকাির 
 কমকতােদর 
( বসামিরক) 
জ  
ব ক/রাইেফল 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫২) 

২। আে য়াে র  মূল লাইেস   

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

29 
সরকাির 
কমকতােদর 
( বসামিরক) 
জ  
িপ ল/ 
িরভলভার 
লাইেস  দান 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩। ১ম িণ গেজেটড কমকতা ক ক দ  চািরি ক 
সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪। চা রী সং া  ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ 
৫। ইেতা েব অ  য় কেরনিন  মেম ৩০০/- নন 

িডিসয়াল াে  হলফনামা। 
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন) কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

30 
সরকাির 
কমকতােদর 
( বসামিরক) 
জ  
িপ ল/ 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৩) 

২। আে য়াে র  মূল লাইেস  

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 

mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
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িরভলভার 
লাইেস  
নবায়ন 

হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.feni.gov.bd) 

ই  -মইলঃ  
acjmfeni@gmail.com 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 
 

31 
িপতার 
বাধক জিনত 
কারেণ 
উ রািধকার 
বরাবর 
আে য়া  
লাইেস  দান 
(িপ ল/িরভল
ভার/ব ক/ 
রাইেফল) 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১।  ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
২।  বয়স মােণর জন  এসএসিস 
সনদ/জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর 
সত ািয়ত কিপ(বয়স নু নতম ৩০ বছর 
হেত হেব)  
৩। লাইেস ধারী ক ক আে য়া  হ া েরর এিফেডিভট 
৩০০/- টাকা নন িডিসয়াল া  
৪। ইেতা েব অ  য় কেরনিন  মেম আেবদনকারীর 
হলফনামা ৩০০/- টাকা নন িডিসয়াল া  
৫। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

(১) িপ ল/িরভলভার  ই  
িফ=৩০,০০০/- 
 (২)ব ক/ রাইেফল ই  িফ = 
২০ ,০০০ /- চালান কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
িপ ল/িরভলভার ১৫% ভ াট-

45০0/-  
ব ক/ রাইেফল ১৫% ভ াট-

3000/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

32 
িপতার 

জিনত 
কারেণ 
উ রািধকারীর 
অ েল 
আে য়া  
লাইেস  দান 
(িপ ল/িরভল
ভার/ব ক/ 
রাইেফল) 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

১।  ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
২।  বয়স মােণর জন  এসএসিস 
সনদ/জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর 
সত ািয়ত কিপ(বয়স নু নতম ৩০ বছর 
হেত হেব)  
৩। লাইেস ধারী ক ক আে য়া  হ া েরর এিফেডিভট 
৩০০/- টাকা নন িডিসয়াল া  
৪। ইেতা েব অ  য় কেরনিন  মেম আেবদনকারীর 
হলফনামা ৩০০/- টাকা নন িডিসয়াল া  
৫। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ওয়ািরশ 
সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৬। ল লাইেস ধারীর  সনদপে র সত ািয়ত 
কিপ 
৭। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩  কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

(১) িপ ল/িরভলভার  ই  
িফ=৩০,০০০/- 
 (২)ব ক/ রাইেফল ই  িফ = 
২০ ,০০০ /-  

চালান কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮59 

িপ ল/িরভলভার ১৫% ভ াট-
45০0/-  

ব ক/ রাইেফল ১৫% ভ াট-
3000/- 

চালান কাড নং- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 

সানালী াংক,  ফনী 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

33 
ি েকট 

আে য়া  
লাইেস  

০৫ (পচ) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৪) 
২। ল লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
৩।  থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

ি েকট লাইেস  িফ-৫০০/- 
চালান কাড নং 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-৭৫/-/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

34 
ব ক/ 
রাইেফেলর 
লাইেস  
আ : জলা 

০৫ (পচ) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৫) 
২। লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 

েযাজ  নয় ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 
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া ফার ৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

35 
িপ ল 
/িরভলভার 
লাইেস  
আ : জলা 
া ফার 

০৫ (পচ) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৬) 
২। লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শা      খা(ক  নং 

৩১০/ক) 
৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

েযাজ  নয় ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

36 
ি েযা ার 

জ  আে য়া  
লাইেস  
দানঃ 

 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৩। জাতীয় পিরচয়পে র  সত ািয়ত কিপ 
৪। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩  কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

িফ-  ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

37 
ি েযা ার 

জ  আে য়া  
লাইেস  
নবায়ন দানঃ 
 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৭) 
২। ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৩। ল লাইেস ।  
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

িফ-  ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

38 
াংক/আিথক 
িত ােনর 

অ েল 
আে য়া  
লাইেস  
দানঃ 

 

২৫ ( িচশ) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। আেবদনকারী  িত ান াপেনর ত য়নপে র 
সত ািয়ত কিপ 
  
৩। আে য়া  য় সং া  ধান কাযালেয়র িনেদশনা 
৪। আে য়াে র ধরণ 
৫। িত ােনর  অগােনা াম, জনবল, আয়কর, 
িত ােনর িনরপ া স িকত িববরণী   

৬। িনরাপ ার ীেদর জীবন া  ও অ  পিরচালনার 
সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৭।বাড়ী ভাড়া ি নামার সত ািয়ত কিপ 
৮।  অ  য় সং া   ৩০০/- টাকার নন িডিসয়াল 

াে  হলফনামা িদেত হেব 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

আে য়া  লাইেস  িফ-২০০০/- 
চালান কাড নং 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-৩০০০/-/- 

চালান কাড নং- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

39 
াংক/আিথক 
িত ােনর 

অ েল 
আে য়া  

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৮) 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩। অিফস ধােনর পািরশপ । 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 

আে য়া  লাইেস  িফ-৫০০০/- 
চালান কাড নং 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-৭৫০/- 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
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লাইেস  
নবায়ন  
 

৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

চালান কাড নং- 
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক, ফনী 

 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

40 
াংক/আিথক 
িত ােনর 

অ েল 
ি েকট 

লাইেস  
নবায়ন  
 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন ( জ েভা: ফরম নং- ৫৯) 
২। ল লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
৩।  থানায় এি ত  িজিডর কিপ। 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

আে য়া  লাইেস  িফ-৫০০০/- 
চালান কাড নং 

১-২২১১-০০০০-১৮59 
১৫% ভ াট-৭৫০/- 
চালান কাড নং- 

১-১১৩৩-০০০১-০৩১১ 
সানালী াংক,  ফনী 

 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

41 
ছাপাখানা 
লাইেস  দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

১।  ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ।  
৩। ািবত ছাপাখানা ঘাষণা প  
৪। মািলকানা / ভাড়া ি  নামার সত ািয়ত কিপ  
৫। সংি  িবষেয় অিভ তা/   
িশ ণ সং া  কাগজপে র 

সত ািয়ত কিপ।  
৬। াংক সলেভি  সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৭। আয়কর সং া  ত য়ন  পে র সত ািয়ত কিপ। 
৮। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩  কিপ 
 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

42 
দিনক/ 

সা ািহক 
পি কা 
কােশর 

ছাড়প  দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

১।  ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩। ািবত ছাপাখানা ঘাষণা প  
৪। মািলকানা / ভাড়া ি  নামার সত ািয়ত কিপ  
৫। সংি  িবষেয় অিভ তা/   
িশ ণ সং া  কাগজপে র 

সত ািয়ত কিপ।  
৬। আয়কর সং া  ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ। 
৭। ানীয় সংসদ সদে র ত য়ন পে র সত ািয়ত 
কিপ   
৮। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩  কিপ 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 
 

িফ-  
 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

43 
ফৗজদাির 

মামলার 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন  ১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

আেবদেন কাট িফ-২০/- ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

mailto:acjmfeni@gmail.com
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
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44 
িনবাহী 

ািজে ট 
আদালেত 
দােয়র ত 
মামলার নকল 
সরবরাহ 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

আেবদেন কাট িফ-২০/- ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

45 
অিতির  জলা 

ািজে ট 
আদালেত 
দােয়র ত 
মামলা ও 
আিপল মামলার 
নকল সরবরাহ। 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

১। ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম আেবদন 
 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

আেবদেন কাট িফ-২০/-  ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

 

৪6 
ববািহক অব া 

সং াম  সনদ 
দান 

৩০ 
কায িদবস 

১। আেবদনপ । 
২। সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব-০২ কিপ। 
৩। ৭০০/- জারী চালান। 
৪। নাগিরক সনদপ । 
৫। জ িনব ন সনদ। 
৬। ৩০০/- টাকার াে  এিফেডিফট। 

১।  ড   
২। জলা শাসেকর কাযালয়, 
জ.এম শাখা(ক  নং ৩১০/ক) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.feni.gov.bd) 

িফ বাবদ জমা ৭০০/- টাকা 
জমার কাড নং ১-২২০১-
০০০১-২৬৮১ 

ভার া  কমকতা 
জ.এম  শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
ফনী। 

ফান:+৮৮-০৩৩১-৬২০৪৫ 
ই  -মইলঃ  

acjmfeni@gmail.com 

জলা শাসক 
 ফনী 

ফান: +৮৮-০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইল: 

+৮৮ -১৭১৩১৮৭৩০০ 
ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 
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০৬. ানীয় সরকার শাখা 
িমক 

ন র 
সবার নাম েয়াজনীয় সময় 

)ঘ া/িদন/মাস(  
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ াি  

হান 
িফ/চাজ  
 

দািয় া  কমকতা 
 

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা যােব 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
০১ জ  িনব ন সনদ 

সংেশাধেনর আেবদন 
িত া রকরণ 

০১ কাযিদবস ১. রিজ ার জনােরল, জ  ও   িনব ন, 
ঢাকা বরাবর  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. মানক িহেসেব এখিতয়ার স  
ডা ােরর/হাসপাতােলর/ি িনেকর সনদ/ 
পাবিলক পরী ার সনদ 
৩. েব ই ত জ  িনব ন সনদ 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 

ানীয় সরকার শাখা 
(ক  নং-৩০৫  
3য় তলা) 
www.feni.gov.bd 
br.lgd.gov.bd 

িফ/চাজ  উপ-পিরচালক, 
ানীয় সরকার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪৭৪৩ 
মাবাইলঃ+88০১৭১৩১৮৭৩০৬  

জলা শাসক, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইলঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

০২ ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান/ 

সদ  এবং পৗর 
কাউি লরেদর 
িবেদশ মেণর 
অ মিত  

০2 কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. বেদিশক র িবষেয়   
   পিরষেদর অ েমাদন  
 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 

ানীয় সরকার শাখা 
(ক  নং-৩০৫ 
3য় তলা) 
 

িফ/চাজ   উপ-পিরচালক, 
ানীয় সরকার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪৭৪৩ 
মাবাইলঃ+88০১৭১৩১৮৭৩০৬  

জলা শাসক, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইলঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

০৩ ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচবেদর পাসেপাট 
ই /নবায়েনর 
ছাড়প  

০৩ কাযিদবস ১. জলা শাসক বরাবর   
    আেবদন 
২. িনধািরত অনাপি  ফরম রণ 
৩. জাতীয় পিরচয় প  
 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 

ানীয় সরকার শাখা 
(ক  নং-৩০৫ 
3য় তলা) 
 

িফ/চাজ   উপ-পিরচালক, 
ানীয় সরকার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪৭৪৩ 
মাবাইলঃ+88০১৭১৩১৮৭৩০৬  

জলা শাসক, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইলঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

০৪  জিনত  কারেণ 
ইউিপ সিচবেদর 
আ েতািষক/ াম া

 /ভিব  তহিবল 
দান 

১০ কাযিদবস ১. ওয়ািরশ ক ক আেবদন 
২. ওয়ািরশ সনদ 
৩.  সনদ 
৪. ওয়ািরশগণ দ  মতাপ  
৫. পাসেপাট সাইেজর ০১ কিপ  ছিব 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 

ানীয় সরকার শাখা 
(ক  নং-৩০৫ 
3য় তলা) 

িফ/চাজ   উপ-পিরচালক, 
ানীয় সরকার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪৭৪৩ 
মাবাইলঃ+88০১৭১৩১৮৭৩০৬  

জলা শাসক, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইলঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

০৫ ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচবেদর অিজত 

 

০৭ কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. েয়াজনীয় ে  ডা ারী   
     সনদ 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 

ানীয় সরকার শাখা 
(ক  নং-৩০৫ 
3য় তলা) 
 

িফ/চাজ   উপ-পিরচালক, 
ানীয় সরকার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪৭৪৩ 
মাবাইলঃ+88০১৭১৩১৮৭৩০৬  

জলা শাসক, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইলঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

০৬ ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচবেদর ভিব  
তহিবেলর জমা ত 
অথ উে ালন 

০৩ কাযিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. াংক িহসাব িববরণী 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 

ানীয় সরকার শাখা 
(ক  নং-৩০৫ 
3য় তলা) 

িফ/চাজ   উপ-পিরচালক, 
ানীয় সরকার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪৭৪৩ 
মাবাইলঃ+88০১৭১৩১৮৭৩০৬  

জলা শাসক, ফনী 
ফানঃ +88০৩৩১-৭৪০০০ 
মাবাইলঃ +88০১৭১৩১৮৭৩০০ 

ই  -মইলঃ dcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.feni.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
mailto:dcfeni@mopa.gov.bd
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০৭. সাধারণ শাখা 
ঃনং সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/ 

িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  আপীল করা 
যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১।  বীর ি েযা ােদর নাম 

সংেশাধেনর আেবদন ম ণালেয় 
রণ। 

০৭ কাযিদবস  ১. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ। 
২. গেজেটর সত ািয়ত কিপ । 
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত 
কিপ। 
৪. পৗরসভা/ ইউিপ দ  নাগিরক  
সনদ।  

১. জলা সমাজেসবা কাযালয়, ফনী। 
২. সংি  পৗরসভা/ইউিপ।  

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০২।  বীর ি েযা ােদর সনদপে র 
আেবদন ম ণালেয় অ ায়ন ।  

০৭ কাযিদবস ১.িনধািরত ফরেম আেবদন। (ফরম নং- 
জ েফ : ২৪) 

২. গেজেটর সত ািয়ত কিপ । 
৩. লাল ি  বাতা/ভারতীয় তািলকার 
সত ািয়ত অ িলিপ। 
৪. জলা ি্ েযা া সংসেদর পািরশ।  

১. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
২. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 
৩. জলা সমাজেসবা কাযালয়, ফনী। 
৪. জলা ি েযা া সংসদ। 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০৩।  বীর ি েযা ােদর গেজেটর 
ল- াি  সংেশাধন িবষেয় 

আেবদন মতামতসহ ম ণালেয় 
রণ। 

০৭ কাযিদবস ১.িনধািরত ফরেম আেবদন। (ফরম নং- 
জ েফ : ২৫) 

১. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ। 
৩. গেজেটর সত ািয়ত কিপ । 
৪. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত 
কিপ। 
৫. পৗরসভা/ ইউিপ দ  নাগিরক  
সনদ। 

১.১. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
২. জলা সমাজেসবা কাযালয়, ফনী। 
৩. সংি  পৗরসভা/ইউিপ। 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০৪।  বীর ি েযা ােদর ভাতা াি র 
ান পিরবতন সং া  আেবদন 

মতামতসহ ম লালেয় রণ।  

০৭ কাযিদবস ১.িনধািরত ফরেম আেবদন। (ফরম নং- 
জ েফ : ২৬) 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত 
কিপ। 
৩. পৗরসভা/ ইউিপ দ  নাগিরক  
সনদ। 
৪. ান পিরবতেনর মাণ প ।  

১. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
২. সংি  পৗরসভা/ইউিপ। 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০৫। বীর ি েযা ােদর গেজেট 
ভাতা াি র  িবষেয় মতামত 

০৭ কাযিদবস ১. ভাতা বিহ। ১. জলা সমাজেসবা কাযালয়, ফনী। 
 
 

িবনা ে   সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
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০৬।  সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র 
অ দান াি র আেবদন 
অ গামীকরণ 

০৭ কমিদবস ১. িত ান ও আিথকভােব অ ল 
সং িতেসবীগণ আেবদন করেত 
পারেবন।  
২..িনধািরত ফরেম আেবদন। (ফরম 
নং- জ েফ : ২৯) 
 

 ১.  ড  শাখা। 
২. সাধারণ শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
৪. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০৭।  ব ও ীড়া ম নালয় হেত া  
অ দান দান । 

০৭ কমিদবস  আিথকভােব অ ল ীড়ােসবীগণ 
আেবদন করেত পারেবন।  
১ . ব ও ীড়া ম ণালেয়র িনধািরত 
তািরেখর মে  আেবদন করেত হেব। 
২. িনধািরত আেবদন ফরেম জলা 

শাসেকর কাযালেয় আেবদন করেত 
হেব। 

১.  ড  শাখা। 
২. সাধারণ শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
৪. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০৮।  বসামিরক শাসেন চা িররত 
অব ায় কান সরকাির 
কমকতা/কমচারীর  বরণ 
জিনত কারেণ আিথক অ দান 

দােনর আেবদন প  
জন শাসন ম লালেয় রণ 
এবং চক হ া র বক সািভস 
িরটান রণ সং া ।  
 
 

১৫ )পেনেরা (
কায িদবস 

১.ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম  ছিবসহ  
আেবদন। 
২. শষ বতন ত য়নপ  
৩. সািভস বিহর েযাজ  অংেশর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪. চা ির রাজ ি র মানপ  
৫. র সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬. ওয়ািরশ সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৭. ওয়ািরশগণ ক ক মতা অপণ প  
৮. ত কমচাির ও আেবদনকারীর 
জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ 
৯. চয়ার ান, ইউিনয়ন পিরষদ/ ময়র, 
পৗরসভা ক ক নন ােরজ 

সা িফেকট 

১.জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট 
www.mopa.gov.bd হেত 

ডাউনেলাড করা যােব। 
২.  ড  শাখা। 
৩. সাধারণ শাখা 
৪. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
৫. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 
৬. সংি  দ র।  

 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

০৯। বসামিরক শাসেন চা িররত 
অব ায় কান সরকাির 
কমকতা/কমচারীর  তর 
আহত হেয় ায়ী         
অ মতাজিনত কারেণ আিথক 
অ দান দােনর আেবদন প  
জন শাসন ম লালেয় রণ 
এবং চক হ া র বক সািভস 
িরটান রণ সং া ।  

১৫ )পেনেরা (
কায িদবস 

১.ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম  ছিবসহ 
আেবদন। 
২. সািভস বিহর েযাজ  অংেশর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩. চা ির রাজ ি র মানপ  
৪. ায়ী অ মতার সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 

১.জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট 
www.mopa.gov.bd হেত 

ডাউনেলাড করা যােব। 
২.  ড  শাখা। 
৩. সাধারণ শাখা 
৪. জলা ওেয়ব পাটাল 
www.feni.gov.bd 
৫. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 
৬. সংি  দ র।  

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.feni.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
mailto:Email-adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:acgeneralfeni@gmail..
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১০।  এনিজও এর অ েল ত য়ন 
প  দান 

৩০ কাযিদবস ১. এনিজও এর নােম ছাপােনা ােড 
আেবদন। 
২. অ েমািদত এফিড - ৬ এর কিপ। 

১  .সংি  এনিজও ।  
২। এনিজও ের া 
৩। সাধারণ শাখা 
৪. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 

১১। ত  অিধকার আইন ২০০৯ 
অ যায়ী ত  দান। 

১৫ কাযিদবস  ১. রণ ত িনধািরত আেবদন ফরম। ১। সাধারণ শাখা।  িত া 
তে র জ  
২( ই) টাকা 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

ফান: +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 
Email-

acgeneralfeni@gmail..
gov.bd 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-adcfeni@mopa.gov.bd 
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০৮. সং াপন শাখা 
 

িম
ক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/ 

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ ননেগেজেটড 

কমচারীেদর পনশন 
অ েমাদন (চা েরর 
িনেজর অবসর হেনর 
( ে ) 

১৫ কমিদবস ১. কমচারীেদর সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতেনর ত য়নপ  
৪. পনশন ফরম ২.১ (বাংলােদশ ফরম নং: ২৩৯৭) 
৫. ০১ (এক) কিপ স  তালা পাসেপাট সাইেজর  ও 
১কিপ  া  সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব। 
৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ  
৭. ন না া র ও হােতর আ েলর ছাপ 
৮. না-দাবী ত য়ন প  
৯. পনশন ম িরর আেদশ 
১০. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ  
১১. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ 

 
১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

০২ পািরবািরক পনশন 
অ েমাদন ( পনশন 
ম রীর েবই 
পনশনােরর  হেল) 

১৫ কমিদবস ১. কমচারীেদর সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতেনর ত য়নপ  
৪. পনশন ফরম ২.১ (বাংলােদশ ফরম নং: ২৩৯৭) 
৫. ০১ (এক) কিপ স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও 
১কিপ া  সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব। 
৬. উ রািধকার সনদপ  ও নন- ািরজ সা িফেকট  
৭. ন না া র ও হােতর আ েলর ছাপ 
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও 
আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ সনদ 
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা ময়র/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান ক ক দ   সনদপ  

১০. না-দাবী ত য়ন প  
১১. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

০৩ পািরবািরক পনশন 
অ েমাদন ( অবসর 
ভাতা ভাগরত অব ায় 
পনশনেভািগর  

হেল) 

১৫ কমিদবস ১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ 
    (বাংলােদশ ফরম নং: ২৩৯৭) 
২. ০১ (এক) কিপ স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও 
১কিপ া   সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব। 
৩. উ রািধকার সনদপ  ও নন- ািরজ সা িফেকট 
(বয়স  ৫০ এর  বিশ হেল েযাজ  নয়) 
৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও 
আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ সনদ 
৬.িচিকৎসক/ পৗরসভা ময়র/ইউিনয়ন পিরষদ  

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
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ঃ
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   চয়ার ান/ ক ক দ   সনদপ  
৭. অবসর হেণর আেদশপ  এবং িপিপও এবং িড-হাফ 
৮. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ 

    

০৪ অ ম কমচারীর ক ান 
তহিবেলর অ দান 
ম রীর আেবদন অ ায়ণ 

৩ কমিদবস ১. Pay Fixation, 2015 এর অ িলিপ 
২. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন 
ফরম (বাংলােদশ কমঃ ক াণ বােডর ফরম নং: ০২)
৩. আেবদনকারী ০১ কিপ পাসেপাট সাইেজর  
সত ািয়ত রি ন ছিব।  
৪. অ মতার কারেণ চাকির হেত অপসারণ বা 
অবসেরর  ে  অিফস আেদেশর সত ািয়ত অ িলিপ।
৫. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ 
৬. আেবদন দািখল করেত ৬ (ছয়) মােসর বিশ িবল  
হেল  ক পে র মা েম িবলে র া া দান। 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

০৫ অ ম কমচারীর যৗথ 
বীমা  অথ ম রীর 
আেবদন অ ায়ন।  

৩ কমিদবস ১. Pay Fixation, 2015 এর অ িলিপ 
২. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন 
ফরম  
(বাংলােদশ কমচারী ক াণ বােডর ফরম নং: ০৭) 
৩. আেবদনকারী ০১ কিপ পাসেপাট সাইেজর  
সত ািয়ত রি ন ছিব।  
৪. অ মতার কারেণ চাকির হেত অপসারণ বা 
অবসেরর  ে  অিফস আেদেশর সত ািয়ত অ িলিপ।
৫. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

০৬ ত কমচারীর ক ান 
তহিবেলর অ দান 
ম রীর আেবদন অ ায়ণ 

৩ কমিদবস ১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন  
    ফরম 
(বাংলােদশ কমচারী ক ান বােডর ফরম নং: ১১) 
২. পাসেপাট সাইেজর  সত ািয়ত রি ন ছিব ০৩(িতন)   
   কিপ 
৩. শষ কম েলর বতেনর ত য়ন প  

  ৫. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার ন না 
      া র 
  ৬. ত কমচারীর জাতীয় পিরচয়প  ও  সনেদর  

      সত ািয়ত কিপ 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

০৭ তীয় ণীর 
কমচারীেদর সাধারণ 
ভিব  তহিবল হেত  ১ম 
ও ২য় অি ম অ েমাদন। 

১০ কমিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন (বাংলােদশ ফরম   নং 
২৬৩৯) 
২। সাদা কাগেজ আেবদন। 
৩। সাধারণ ভিব  তহিবেল জমা ত টাকার ি প। 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd এবং    
    www.feni.gov.bd 
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd
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ঃ
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৮ তীয় ণীর 

কমচারীেদর সাধারণ 
ভিব  তহিবল  হেত ৩য় 
অি ম অ েমাদন। 

১০ কমিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন (বাংলােদশ ফরম   নং 
২৬৩৯) 
২। সাধারণ ভিব  তহিবেল জমা ত টাকার ি প 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd এবং  
     www.feni.gov.bd 
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
০৯ তীয় ণীর 

কমচারীেদর িপআরএল 
ম র  

১০ কমিদবস ১। চা রী বিহ  
২। অিজত র ফরম(বাংলােদশ ফরম নং-৪০) 
৩। আেবদনপ  ( ফরম নং- জ েফ: ০১) 
 

১.  ড   
২. লাইে রী শাখা 
৩। www.feni.gov.bd  হেত 
ডাউনেলাড করা যােব।  

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১০ তীয় নীর 

কমচারীেদর অিজত  
ম র 

১০ কমিদবস ১। চা রী বিহ  
২। অিজত র ফরম(বাংলােদশ ফরম নং-৪০) 
৩। র িহসাব 

১.  ড  
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১১ ৩য় ণীর কমচারীেদর 

িশ া  ম র।  
০৩ 

কমিদবস 
১। আেবদনপ  ( ফরম নং- জ েফ: ০২) 
২। চা ির ায়ীর মানপ ।  
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১২ নন গেজেটড 

কমকতা/কমচারীেদর 
িচিকৎসা  ম র 

০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

১. আেবদন প  (বাংলােদশ ফরম নং-৪০ ) 
২. মিডেকল সনদ 
৩. র িহসাব  
৪. চা ির বই  

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১৩ তীয় নীর 

কমচারীেদর াি  
িবেনাদন  ম র 

০৩ 
কমিদবস 

১। চা রী বিহ  
২। অিজত র ফরম(বাংলােদশ ফরম নং-৪০) 
৩। র িহসাব 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১৪ ৩য় ণীর কমচারীেদর 

উ  িশ ার অ মিত 
দান।  

০৩ 
কমিদবস 

১। চা ির ায়ীর মানপ ।  
২। আেবদনপ  ( ফরম নং- জ েফ: ০৩) 
 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩.www.feni.gov.bd হেত 
ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
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ঃ
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৫ মিহলা কমকতােদর 

মা   ম র  
৭ কমিবদস ১। ডা ারী সনদপ  

২। আেবদনপ  ( ফরম নং- জ েফ: ০৪) 
১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd 
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১৬ তীয় নীর মিহলা 

কমচারীেদর মা   
ম র 

৭ কমিবদস ১। ডা ারী সনদপ  
২। আেবদনপ  ( ফরম নং- জ েফ: ০৪) 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১৭  কমকতােদর চা রী 

ায়ীকরণ সং া  
আেবদন অ ায়ন।  

৩ কমিদবস ১. ০২ বছর িতেত আেবদন 
২. িবভাগীয় পরী ায় উ ীণ হওয়ার মাণপ  
( গেজেটর সত ািয়ত কিপ) 
৩. িনয়াদী িশ ণ, জাির িশ ণ সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৪. কস নিথ কা নী সে াষজনকভােব সমা করণ 
সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫. On the Job Training সমাপিন সনদ  
৬. বািষক গাপনীয় অ েবদন রেণর সত ািয়ত 
অ িলিপ 
৭. িনেয়াগ াপেনর সত ািয়ত অ িলিপ 
৮. পিরিচিত ন র সং া  াপেনর সত ািয়ত 
অ িলিপ 
৯. সকল িশ াগত সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ 
১০. িবভাগীয় কিমশনার কাযালেয় করণ 

াপেনর সত ািয়ত অ িলিপ। 

আেবদনকারী  -উে ােগ সং হ করেবন।  
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

১৮ ৩য় ণীর কমচারীেদর 
চা রী ায়ীকরণ 
সং া  আেবদন ম র 

৫ কমিদবস ১। আেবদনপ  ( ফরম নং- জ েফ: ০৫) 
২। সংি  ক পে র চা রী স ি জিণত পািরশ 
৩। সািভস বই। 
৪। িবগত ৩ বছেরর বািষক গাপনীয় িতেবদন।  
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  
 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
১৯ তীয় ণীর 

কমচারীেদর হ িনমাণ 
অি ম অ েমাদন।  

১৫ কমিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
( ফরম নং িজএফআর-২৮ ও বাংলােদশ ফরম নং 
৩০-এ) 
২। অংগীকার নামা।  
৩। জিম ে র ামািনক দিলল।  

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.feni.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
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ঃ
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২০ তীয় ণীর 

কমচারীেদর হ 
মরামত অি ম 

অ েমাদন 

১৫ কমিদবস ১। আেবদনপ  (ফরম নং- জ েভা: ০৬) 
২। ফরম নং িজএফআর-২৮ 
৩। বাংলােদশ ফরম নং ৩০-এ 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd ও 
www.feni.gov.bd 
হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২১ কমকতােদর অিজত  

অ েমাদন ( দেশর 
অভ ের ) 
 

৭ কমিদবস ১। অিজত র ফরম (ফরম নং-২৩৯৫) 
   ( জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা ক ক   
    র ত য়ন ত) 
২। আেবদনকারী  ক ক সাদা কাগেজ আেবদন 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. সং াপন শাখা 
৪. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২২ কমকতােদর অিজত 

র আেবদন অ ায়ণ 
(বিহঃবাংলােদশ) 
 

৭ কমিদবস ১। অিজত র ফরম (ফরম নং-২৩৯৫) 
   ( জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা ক ক   
    র ত য়ন ত) 
২। আেবদনকারী ক ক সাদা কাগেজ আেবদন 
৩। িনধািরত ১২ কলােমর ফরম 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. সং াপন শাখা 
৪. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

 
িবনা ে  

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৩ কমকতা/কমচারীেদর 

জ ল ও য়ব ল রােগ 
দেশ ও িবেদেশ 

িচিকৎসার জ  অ দান 

৭ কমিদবস ১. বাংলােদশ কমঃ ক াণ ক ক িনধািরত ফরম 
২. কমচারী/আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  
(সত ািয়ত অ িলিপ) 
৩. আেবদনকারীর অিফস ক প  ক ক 

িত া িরত িচিকৎসা িবষয়ক কাগজপ  
(হাসপাতাল/ি িনক এর ল ছাড়প , ল ভাউচার, 

ব াপে র ফেটাকিপ) 
৪. আেবনকারীর িচিকৎসার য় িববরণী। 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. সং াপন শাখা 
৪. www.mopa.gov.bd  

হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

২৪ কমচারী এবং কমচারীর 
পিরবােরর সদ গেণর 
জ  সাধারণ িচিকৎসা 
অ দান 

৭ কমিদবস ১. িনধািরত ফরম (বাঃ কমঃ কঃ বাঃ ফরম নং: ০১) 
২. কমচারী/আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  
(সত ািয়ত অ িলিপ) 
৩. আেবদনকারীর অিফস ক প  ক ক 

িত া িরত িচিকৎসা িবষয়ক কাগজপ  
(হাসপাতাল/ি িনক এর ল ছাড়প , ল ভাউচার 
লকিপ) 

৪. যাবতীয় খরেচর া র  য় িববরণী। 
৫. ভাই, বান, িপতার মাতার ে  িনভরশীলতার 

ত য়নপ । 
৬. ডা ারী ব াপে র এবং ট  িরেপােটর 
সত ািয়ত কিপ (অিফস ধান অথবা দািয় া  
কমকতা ক ক সত ািয়ত) 
 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. সং াপন শাখা 
৪. www.mopa.gov.bd  

    হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
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ঃ
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/ 
িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২৫ ৩য় ও ৪থ কমচারীেদর  

মাটর 
সাইেকল/সাইেকল য় 
ঋণ ম ির দান 

০৭(সাত) 
কাযিদবস 

১. আেবদনপ  (ফরম নং- জ েভা: ০7) 
২. নন িডিসয়াল াে  ি প  
৩. সাইেকল/ মাটর সাইেকল েয়র অ ীকার নামা 
(সাদা কাগেজ) 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  

 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৬ কমচারীেদর অিতির  

টাইপ ইনি েম   ম ির 
দান 

৩০(ি শ) 
কাযিদবস 

১. আেবদন প  (ফরম নং- জ েভা: ০8) 
২. সািভস বিহ 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  

 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৭ কমকতা/কমচারীেদর 

অসাম  বতন 
সমতাকরণ 

০৭(সাত) 
কাযিদবস 

১. আেবদন প  (ফরম নং: জ েভা-09) 
২. কমকতা/কমচারীেদর জ  এবং কিন   
    উভেয়র সািভস বিহ ও শষ বতেনর ত য়ন প  
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.feni.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব।  

 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 
২৮ ৩য় িণর কমচারীেদর 

অবসর/ জিনত 
কারেণ িজিপএফ ড়া  
ম ির দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন (বাংলােদশ ফরম নং: 
২৬৩৯) 
২. িহসাব র ণ অিফস হেত অিধকার পে র কিপ 
৩. বাংলােদশ অিডট া েয়ল ারা ৬৬৩ এর 
িববরণী 
 

১.  ড   
২. ফরম  এ  শনারী শাখা 
৩. www.mopa.gov.bd  
হেত ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা ে  শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী। 

টিলেফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২০৪৬ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩২০ 

e-mail:acest.feni84@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 
Email-

adcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.feni.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd
mailto:e-mail:acest.feni84@gmail.com
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           ০৯. রকড ম শাখা 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সে া  সময় 
(ঘ া/িদন/ 

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস  দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ 

০১. 
ফৗজদাির মামলার 

সা ফাইড  কিপ সরবরাহ 
 

সাধারণ ০৭ কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২)  আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

০১.www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র। 

 

১। আেবদেন   কাট 
িফ ৩০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা 

e-mail: 
acrecordroomfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 

ফানঃ +88০৩৩১-৬২৭৬৫ 
e-mail: 

adcrfeni@gmail.com 
 

জ ির ০৫ কাযিদবস 
 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২) আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

১। আেবদেন কাট 
িফ ৫০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

০২. 

িনবাহী ািজে ট 
আদালেত দােয়র ত 

মামলার নকল সরবরাহ 
 

সাধারণ ০৭ কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২) আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

০১.www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র।  

 

১। আেবদেন   কাট 
িফ ৩০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

জ ির 
০৫ কাযিদবস 

 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২) আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

১। আেবদেন কাট 
িফ ৫০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

০৩. 

অিতির  জলা 
ািজে েটর আদালেত 
দােয়র ত মামলা ও 

আিপল মামলার নকল 
সরবরাহ 

সাধারণ ০৭ কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২)  আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

০১.www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র। 

 

১। আেবদেন   কাট 
িফ ৩০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

জ ির ০৫ কাযিদবস 
 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২)  আেবদনপ  । 
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

১। আেবদেন কাট 
িফ ৫০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

০৪. রাজ  মামলার সা ফাইড 
কিপ সরবরাহ সাধারণ 

০৭ কাযিদবস িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২) আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  

০১.www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র। 

১। আেবদেন   কাট 
িফ ৩০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

http://www.feni.gov.bd
mailto:acrecordroomfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
http://www.feni.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
http://www.feni.gov.bd
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রাজ  মামলার সা ফাইড 
কিপ সরবরাহ  

জ ির ০৫ কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম (ফরম নং 
জ েফঃ৮২) আেবদনপ  ।  
েয়াজনীয় সং ক ফিলও ( িত  ০২ 

টাকা মােনর)  
 

০১.www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র।  

 

১। আেবদেন কাট 
িফ ৫০/- টাকা  
২। ফিলও অ যায়ী 
কাট িফ  

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা 

e-mail: 
acrecordroomfeni@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ফনী 

ফানঃ +88০৩৩১-৬২৭৬৫ 
e-mail: 

adcrfeni@gmail.com 
 

০৫. 

িস.এস./িড.এস/এস.এ./ 
িদয়ারা/দাড়রা/িব.এস/জমা

খািরজ খিতয়ান এর 
সা ফাইড কিপ সরবরাহ  

সাধারণ ০৫ কাযিদবস 

িনধািরত আেবদনপ  (িবিবধ ২৭৭ 
রকড া েয়ল ফরম নং ২৮) 

খিতয়ান অ যায়ী িনধািরত ফরম।  

০১. www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র।  

০৪. ইউিনয়ন িডিজটাল স ার 

৩০ টাকার কাট িফ 

জ ির ০৩ কাযিদবস 

িনধািরত আেবদনপ  (িবিবধ ২৭৭ 
রকড া েয়ল ফরম নং ২৮) 

খিতয়ান অ যায়ী িনধািরত ফরম।  

০১. www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র।  

০৪. ইউিনয়ন িডিজটাল স ার 

৫০ টাকার কাট িফ 

০৬. 

মৗজা াপ সরবরাহ ০৫ কাযিদবস 

িনধািরত আেবদনপ  (িবিবধ ২৭৭ 
রকড া েয়ল ফরম নং ২৮) 

 
চালান ফরম .আর ফরম নং ৬ 
(এস.আর. ৩৭ ) 
 

০১. www.feni.gov.bd 
ওেয়ব সাইেট 
০২.  ড   
০৩. সরকার ক ক অ েমািদত 
ভ র।  

০৪. ইউিনয়ন িডিজটাল স ার 

১। আেবদেন কাট 
িফ ৩০/- টাকার  
২। সানালী াংক, 

ধান শাখায় ৫০০/- 
টাকার চালান ( কাড 
নং-১-৪৬৩৭-০০০১-
১২২১) 

 

        

http://www.feni.gov.bd
mailto:acrecordroomfeni@gmail.com
mailto:adcrfeni@gmail.com
http://www.feni.gov.bd
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       ১০. জাির শাখা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস  দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  
আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ িডিসয়াল া , নন-

িডিসয়াল া , কিপ 
া , কা জ পপার ইত ািদ 

সরবরাহ করা । 

০২( ই) কাh© িদবস ১. জাির চালােনর লকিপ 
২. চািহদাপ  

জাির চালােনর মা েম অথ জমা 
দােনর কাড স হ : িডিসয়াল কাট 

িফ া  (ইমে স)( কাড নং- ১-২১৪১-
০০০০-২৩১৭, িডিসয়াল কাট িফ 

া  (আঠাল)( কাড নং- ১-২১৪১-
০০০০-১৮১১), কিপ া  ( কাড নং-১-
২১৪১-০০০০-১৮১১), কা জ পপার 
( কাড নং- ১-০৭৫১-০০০০-২৩১৬), নন-

িডিসয়াল া  ( কাড নং- ১-১১০১-
০০২০-১৩০১), রিভিনউ া  ( কাড 
নং- ১-১১০১-০০২০-১৩০১), িবেশষ 
আঠাল(এ াডেহিসভ)( কাড নং- ১-১১০১-
০০২০-১৩০১), সরকাির ডাক েকট 
( কাড নং- ১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১), 
সািভস া  ( কাড নং- ১-৫৪৩১-
০০০০-৩২১১) । 

চালান ফরম ( আর ফরম 
নং-৬) এর াি ান: 
 
১. ফরমস এ  শনারী 
শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, ফনী। 
 
২. সানালী াংক িল:, 
ধান শাখা, ফনী। 

িফ/চাজ  জাির অিফসার, ফনী 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৮৭৩০৪ 

e-mail: 
mdalibcs33@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), 
ফনী। 

মাবাইল: +৮৮০১৭১৩১৮৭৩০১ 
ফান: +৮৮০৩৩১-৬২৮০৪ 

e-mail: 
adcfeni@mopa.gov.bd 

 

mailto:mdalibcs33@gmail.com
mailto:adcfeni@mopa.gov.bd


C:\Users\EDUCATION\Desktop\3 Years Plan Feni\citizen charter.... Feni 2017.docx   44 
 

 
 

১১. াণ শাখা  

 
 
 

:
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  
সময় 

 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজ াি র 

ান 

িফ/চাজ  দািয় া  কমকতা ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােব 
( কমকতার পদবী, 

টিলেফান ন র ও ই- মইল উে খ করেত হেব) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১।  মাননীয় 
ধানম ীর াণ 

ও ক াণ 
তহিবল হেত 

দ  অ দােনর 
চক িবতরণ 

০৭ (সাত) কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম 
আেবদন। (ফরম নং- 
জ েফ: ৬৫) 
২. জাতীয় পিরচয় 
পে র সত ািয়ত 
কিপ। 
৩. নাগিরক সনেদর 
সত ািয়ত কিপ। 

১।  াণ ও নবাসন শাখা 
৩। জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.feni.gov.bd) 
৪। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
৫। উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার অিফস 

িফ/চাজ  জলা াণ ও নবাসন কমকতা 
ফনী 

টিলেফান: +৮৮০৩৩১-৭৪১৩৩ 
মাবাইলঃ +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০৯ 

Email: 
drrofeni@ddm.gov.bd 

 
 

জলা শাসক 
ফনী 

ফান ন র: +৮৮০৩৩১-74000 
মাবাইলঃ +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০০ 

              +৮৮০১৭১৩-১২১১৩৫ 
Email-dcfeni@mopa.gov.bd 

http://www.feni.gov.bd)
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১২. িশ া ও ক াণ শাখা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/ 

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  অিভেযাগ 
জানােনা / আপীল করা যােব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 

িশ া ম ণালয় হেত া  
চক িত ানেক দান 

০৭ (সাত)       
কাযিদবস 

জলা শাসক বরাবর আেবদন 
 
- 

 
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার  ও ভার া  কমকতা  
(িশ া ও ক াণ শাখা)  
ফানঃ  +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 

e-mail: acedu.feni84@gmail.com 

অিতির   জলা শাসক (সািবক), ফনী।  
ফানঃ  +৮৮০১৭১৩১৮৭৩০১  

e-mail: 
adcgfeni@mopa.gov.bd  

০২ 

িশ া ম ণালয় হেত া  
চক ি েক দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

ক)  জলা শাসক বরাবর আেবদন 
খ)  িত ান ধান ক ক সংি  
ছা /ছা ীর অ েল দ  ত য়ন  
গ) িত ান ধান ক ক চক 
হণকারীর সত ািয়ত ছিব 

 
- 

 
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার  ও ভার া  কমকতা  
(িশ া ও ক াণ শাখা)  
ফানঃ  +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 

e-mail: acedu.feni84@gmail.com 

অিতির   জলা শাসক (সািবক), ফনী।  
ফানঃ  +৮৮০১৭১৩১৮৭৩০১  

e-mail: 
adcgfeni@mopa.gov.bd  

০৩ 
 

ােনিজং কিম  িনবাচন এর 
লে  ি জাইিডং অিফসার 
িনেয়াগ 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

ক)  জলা শাসক বরাবর আেবদন 
খ)  িবগত কিম র ময়াদ উ ীণ   
সং া  কাগজপ /  কাযিববরণী 

 
- 

 
িবনা ে  

 

সহকারী কিমশনার  ও ভার া  কমকতা  
(িশ া ও ক াণ শাখা)  
ফানঃ  +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 

e-mail: acedu.feni84@gmail.com 

অিতির   জলা শাসক (সািবক), ফনী।  
ফানঃ  +৮৮০১৭১৩১৮৭৩০১  

e-mail: 
adcgfeni@mopa.gov.bd  

০৪ 

ল/কেলজ ক প  এবং 
িশ েকর িব ে  অিভেযাগ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

ক)  জলা শাসক বরাবর আেবদন 
খ)  অিভেযােগর পে  েয়াজনীয় 
কাজগপ   

 
- 
 
 

 
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার  ও ভার া  কমকতা  
(িশ া ও ক াণ শাখা)  
ফানঃ  +৮৮০৩৩১-৬২০১০ 

e-mail: acedu.feni84@gmail.com 

অিতির   জলা শাসক (সািবক), ফনী।  
ফানঃ  +৮৮০১৭১৩১৮৭৩০১  

e-mail: 
adcgfeni@mopa.gov.bd  
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১৩. বাসী ক াণ শাখা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  
সময় 

(ঘ া/িদন/ 
মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা, যার কােছ  অিভেযাগ 
জানােনা / আপীল করা যােব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ বাসীেদর িবিভ  অিভেযাগ 

িন ি  
 
 

০৫ কমিদবস 
 

অিভেযােগর সমথেন দািখলীয় যাবতীয়  
কাগজপ । 
 

১) -উে ােগ আেবদন করেত 
হেব। 

িফ/চাজ   
ভার া  কমকতা 

 বাসী ক াণ শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী 

 

 
জলা শাসক, ফনী। 

ফান ন র-+৮৮০৩৩১-৭৪০০ 
মাবাইল ন র: +৮৮০১৭১৩-১৮৭৩০০ 

Email-
dcfeni@mopa.gov.bd  
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