গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়
চঁাপাইনবাবগ
জুিডিশয়াল মুি খানা শাখা
www.chapainawabganj.gov.bd
ন র ০৫.৪৩.৭০০০.০০০.০৯.০০৫.১৯.২৭৫৮

তািরখ

২৫ কািতক ১৪২৬
১০ নেভ র ২০১৯

আেদশ

এত ারা চঁাপাইনবাবগ জলা সকল আে য়াে র লাইেস ধারীগণেক জানােনা যাে য, ২০২০ সােলর জ আে য়া লাইেস
িনে া সময়সূিচ অ যায়ী নবায়ন করা হেব। আে য়া লাইেস ধারীগণেক তঁােদর লাইেস নবায়েনর জ সরকার কতৃক
িনধািরত িফ এবং ১৫% ভ াট িন -বিণত কােড পৃথক পৃথক জাির চালােনর মাধ েম এ জলার সানালী ব াংেকর য কান
শাখায় জমা দানপূবক চালােনর মূলকিপ, লাইেস , অ , কাতুজ/ িলসহ (অ থানায় জমা থাকেল হালনাগাদ জমার রিশদ)
িনধািরত তািরখ, সময় ও ােন উপি ত হেয় লাইেস নবাবয়ন কের নয়ার জ অ েরাধ করা হেলা।
একনলা/ দানলা ব ক/শটগান
.নং
উপেজলা/ জলা
নবায়েনর তািরখ
সময়
ান
জলা শাসেকর
সকাল ১০.০০টা হেত
কাযালয়
০১.
চঁাপাইনবাবগ সদর
০৪.১২.২০১৯ ি .
িবেকল ৫.০০টা পয
চঁাপাইনবাবগ
(জুিডিসয়াল মুি খানা)

.নং
০১.

০২.

িশবগ

০৫.১২.২০১৯ ি .

০৩.

নােচাল

০৯.১২.২০১৯ ি .

০৪.

ভালাহাট

১০.১২.২০১৯ ি .

০৫.

গাম াপুর

১০.১২.২০১৯ ি .

উপেজলা/ জলা

সকাল ১০.০০টা হেত
িবেকল ৪.০০টা পয
সকাল ১০.০০টা হেত
িবেকল ৪.০০টা পয
সকাল ১০.০০টা হেত
পুর ১২.০০টা পয
বলা ২.০০টা হেত
িবেকল ৫.০০টা পয

এনিপিব িপ ল/িরভলবার ও .২২ রাইেফল
নবায়েনর তািরখ
সময়

চঁাপাইনবাবগ জলার সকল
উপেজলা

১২.১২.২০১৯
ি .

সকাল ১০.০০টা হেত িবেকল
৫.০০টা পয

িশবগ ডাকবাংেলা
ইউনও অিফস, নােচাল
ইউনও অিফস,
ভালাহাট
রহনপুর ডাকবাংেলা

ান
জলা শাসেকর
কাযালয়
চঁাপাইনবাবগ
(জুিডিসয়াল মুি খানা)

নবায়ন িফ ও ভ াট এর পিরমাণ ও চালােনর কাড ন র
আে য়াে র ধরণ
নবায়ন িফ’র পিরমাণ এবং চালােনর কাড
১৫% ভ াট ও চালান কাড ন র
ন র
১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা
১৫০০/- (এক হাজার পঁাচশত) টাকা
এনিপিব িপ ল/িরভলবার
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১
৫০০০/- (পঁাচ হাজার টাকা)
৭৫০/- (সাতশত প াশ) টাকা
একনলা/ দানলা ব ক/শটগান/রাইেফল
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১
১

২। লাইেস ধারীগণ জলা ম ািজে ট, চঁাপাইনবাবগ বরাবর ২০/- (িবশ) টাকার কাট িফ স িলত িনধািরত ফরেম আেবদন
দািখল করেবন।
৩। জলা ম ািজে ট, চঁাপাইনবাবগে র পে .২২ বার রাইেফল, এনিপিব িপ ল ও িরভলবার িব অিতির
জলা ম ািজে ট,
চঁাপাইনবাবগ তঁার কাযালেয় এবং একনলা/ দানলা ব ক ও শটগান লাইেস সমূহ সহকারী কিমশনার, জুিডিসয়াল মুি খানা
শাখা উপের বিণত সময়সূিচ মাতােবক সংি
ভ েত নবায়ন কায ম স াদন করেবন।
৪। য সকল আে য়া লাইেস ধারী উপের বিণত তািরেখ তঁােদর লাইেস নবায়ন করেত ব থ হেবন, তঁারা আগামী
৩১.১২.২০১৯ তািরেখর মেধ জলা শাসেকর কাযালয় (জুিডিসয়াল মুি খানা শাখা), চঁাপাইনবাবগ হেত নবায়ন করেত
পারেবন।
৫। আধাসরকাির ও বসরকাির িত ান, দ র ও াপনামূেহ (ব াংক-বীমা ইত ািদ) িনরাপ া কােজ ব ব ত আে য়া সমূহ
নবায়নকােল দশন করেত হেব।

১২-১১-২০১৯

এ জড এম নূ ল হক
জলা ম ািজে ট
ফান: ০৭৮১-৫২৩০০ (অিফস)
ফ া : ০৭৮১-৫১০৩২ (অিফস)
ইেমইল:
dcchapainawabganj@mopa.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ ( েযাজ
) রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়):
১) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৩) জলা শাসক (সকল)
৪) পুিলশ পার, চঁাপাইনবাবগ
৫) অিতির জলা শাসক (সািবক/(রাজ )/(িশ া)/(আইিসিট)/অিত জলা ম ািজে ট, চঁাপাইনবাবগ
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),চঁাপাইনবাবগ
৭) উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান (সকল) চঁাপাইনবাবগ
৮) জলা িহসাবর ণ অিফসার, চঁাপাইনবাবগ
৯) নজারত ডপুিট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ
১০) সহকারী ব ব াপক, ................................................................................. , ব াংক িলিমেটড,
আ িলক কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ । তঁার অধীন সংি সকল শাখােক অবগত করার অ েরাধসহ।
১১) উপেজলা িহসাবর ণ অিফসার, , ভালাহাট/ গাম াপুর/নােচাল/িশবগ , চঁাপাইনবাবগ
১২) তথ অিফসার, তথ অিফসােরর দ র, জলা তথ অিফস, চঁাপাইনবাবগ
১৩) ম ােনজার, সানালী ব াংক িলিমেটড, ভালাহাট/চঁাপাইনবাবগ সদর/ গাম াপুর/নােচাল/িশবগ ,
চঁাপাইনবাবগ ।
১৪) ম ােনজার, ........................................., শাখা, চঁাপাইনবাবগ ।
১৫) অিফসার ইন চাজ, , ভালাহাট/চঁাপাইনবাবগ সদর/ গাম াপুর/নােচাল/িশবগ , চঁাপাইনবাবগ ।
১৬) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, চঁাপাইনবাবগ
২

১৭) সভাপিত, সভাপিত, জলা স াব/চঁাপাইনবাবগ
স াব, চঁাপাইনবাবগ ।
১৮) তািধকারী, মসাস ইেকা চ ােনল নটওয়াক, চঁাপাইনবাবগ । িব ি িট কবল নটওয়ােকর মাধ েম
ব াপক চােরর জ অ েরাধ করা হেলা।
১৯) ........................................................................................., , চঁাপাইনবাবগ
২০) ময়র(সকল), চঁাপাইনবাবগ
২১) সহকারী কিমশনার/ভার া কমকতা সকল (চঁাপাইনবাবগ )
২২) চয়ারম ান, ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), চঁাপাইনবাবগ

৩

