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জলা শাসেকর কাযালয,় টা াইল 

িডিসয়াল ি খানা শাখা 
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ারক ন র: ০৫.৩০.৯৩০০.০১০.১০.০২৩.১৬.১৩৫৮ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ২০২৩২০২৩  সেনরসেনর   জজ   আে য়াআে য়া   লাইেসলাইেস   নবায়েনরনবায়েনর   সময়সীমাসময়সীমা   ি করণি করণ ।।
: এ অিফেসর ০৭ নেভ র ২০২২ তািরেখর ০৫.৩০.৯৩০০.০১০.১০.০১৭.২২-১২৮৭(৫০) নং ারক

আমস লস, ১৯২৪ এর ৪২(৩) িবিধ মাতােবক টা াইল জলার আে য়া  লাইেস  ২০২৩ ি ঃ সেনর জ  ে া  ারেক
জলা শাসেকর কাযালয়, টা াইল এর িডিসয়াল ি খানা শাখা হেত নবায়ন করা হে । িনধািরত সমেয়র মে  িক
সং ক ি , াংক ও অ া  আিথক িত ােনর আে য়া  লাইেস  নবায়ন না হওয়ায় সরকাির ােথ আে য়াে র
লাইেস  দান, নবায়ন ও বহার নীিতমালা, ২০১৬ এর ৩১ (খ) নং উপা ে েদর িনেদশনা মাতােবক ৩১ জা য়াির ২০২৩
তািরখ পয  আে য়া  লাইেস  নবায়েনর সময়সীমা বিধত করা হেলা। 

০১। িপ ল/ িরভলবার/ রাইেফল লাইেস  নবায়েনর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট, টা াইলেক এবং ব ক/শটগান
লাইেস  নবায়েনর জ  িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িডিসয়াল ি খানা শাখা, টা াইলেক দািয়  দান করা হেলা।

০২। একইসােথ িব  অিতির  জলা ািজে ট, টা াইল এর অ পি তকালীন িত  কমকতা এবং িসিনয়র সহকারী
কিমশনার, িডিসয়াল ি খানা শাখা, টা াইল এর অ পি তকালীন িত  কমকতােক নবায়েনর মতা দান করা হেলা। 

১-১-২০২৩

িবতরণ :
১) অিতির  জলা শাসক (সািবক/রাজ /িশ া ও ত  
যাগােযাগ ি / উ য়ন ও মানব স দ ব াপনা)/ িব  
অিতির  জলা ািজে ট, টা াইল।
২) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয,় টা াইল
৩) জনাব ...................................................., 
................................................................।

জসীম উ ীন হায়দার
জলা ািজে ট

ফান: +৮৮০২৯৯৭৭১৪৯০২
ফ া : +৮৮০২৯৯৭৭১৪৯০৩

ইেমইল: dctangail@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৩০.৯৩০০.০১০.১০.০২৩.১৬.১৩৫৮/১(৮) তািরখ: ১৭ পৗষ ১৪২৯
০১ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত/ অবগিত ও কাযােথ অ িলিপ রণ করা হল: 

. ১



১) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা।
৩) িলশ পার, জলা িবেশষ শাখা , টা াইল। চৗিকদারী ােরেড অংশ হণকারী সদ / াম িলেশর মা েম
না শ দােনর িনেদশনার অ েরাধসহ।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ............................(সকল)। আে য়া  লাইেস  নবায়েনর সময়সীমা ৩১ জা য়াির
২০২৩ তািরখ পয  ি র িবষয়  সংি  লাইেস ধারীেক অবিহতকরণসহ াপক চার করার জ  অ েরাধ
করা হেলা।
৫) নজারত ড  কােল র , টা াইল।
৬) ড  জনােরল ােনজার, ি ি পাল অিফস, সানালী াংক, টা াইল। ােক িনধািরত খােত আে য়া
লাইেস  িফ জারী চালান েল াংেক জমা নয়ার জ  িবেকল ৪:০০ ঘ কা পয  সানালী াংেকর ধান
শাখা, টা াইল খালা রাখার েযাজনীয় ব া হেনর িনিম  অ েরাধ করা হেলা।
৭) জলা ত  অিফসার, টা াইল। অিফস চলাকালীন আে য়া  লাইেস  নবায়ন কিরেয় নয়ার িবষয়  িত
উপেজলায় ব ল চােরর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৮) সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, টা াইল। পে র কিপ জলা শাসক মেহাদেয়র ওেয়ব সাইেট
এবং ফইস েক কােশর অ েরাধসহ।

১-১-২০২৩
জসীম উ ীন হায়দার 

জলা ািজে ট
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