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তাতরখ : ০৩/০৮/২০১৬
আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ, ৈবায়ৈ ও ব্যবহার ৈীততমালা ২০১৬
১. ভূতমকা :
আদেয়াে ও গগালাবারুে সাংক্রান্ত সকল তবষয় গেমৈ লাইদসন্স প্রোৈ, ক্রয়, তবক্রয়, সাংগ্রহ, আমোতৈ, পতরবহৈ, সাংরক্ষণ, হস্তান্তর, ব্যবহার
প্রভৃতত অে আইৈ ১৮৭৮ এবাং আদেয়ান্ত্র তবতিমালা ১৯২৪ এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হদত তবতিন্ন সমদয় জারীকৃত ও হালপে যন্ত বহালকৃত
সার্কযলার/অতিস আদেশ/প্রজ্ঞাপৈ গমাতাদবক পতরচাতলত হয়। এ সকল আইৈ ও তবতিমালার আদলাদক আদেয়াদন্ত্র গ্রহণ, ক্রয়, তবক্রয়, সাংগ্রহ,
আমোতৈ, পতরবহৈ, সাংরক্ষণ, হন্তান্তর, ব্যবহার ইতযাতে তবষয়সমূহ অতিকতর স্পষ্টীকরণ ও সহজীকরদণর তৈতমত্ত ও ৈীততমালা জাতর করা
হদলা।
ক) এ ৈীততমালা ব্যতি, আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ এবাং অন্যান্য প্রততষ্ঠাৈসমূদহর অনুকূদল “অতৈতষদ্ধ গবার” আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোদৈর গক্ষদে
প্রদোজয হদব।
খ) এ সাংক্রান্ত ১০/০১/২০১২ তাতরদখ জারীকৃত ৈীততমালা বাততল বদল গণ্য হদব। তাছাড়া পূদব য জারীকৃত এ সাংক্রান্ত অন্যান্য তৈব যাহী আদেশ
বা তৈদে যশাবলীর উপদর বতযমাদৈ জারীকৃত ৈীততমালা প্রািান্য পাদব এবাং এ ৈীততমালা অতবলদে কাে যকর হদব।
গ) ব্যতি পে যাদয় আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ সািারণিাদব তৈরুৎসাতহত করা হদব। লাইদসন্স প্রাতির সািারণ গোগ্যতা গকাৈ ব্যতির
লাইদসন্স প্রাতির প্রিাৈ তৈয়ামক তহদসদব তবদবতচত হদব ৈা। গকাৈ ব্যতির তৈরাপত্তার জন্য ব্যতিগত আদেয়াে রাখা প্রদয়াজৈ অন্যথায় তার
তৈরাপত্তা তবতিত হদত পাদর এ তবষদয় সন্তুষ্ট হদলই গকবলমাে তাদক আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোদৈর তবষয়টি তবদবচৈা করা হদব।
ঘ) সরকার প্রদয়াজদৈ এই ৈীততমালা গে গকাৈ সময় পতরবতযৈ/পতরবি যৈ/পতরমাজযৈ বা বাততল করদত পারদব।
২. সাংজ্ঞা :
ক) আদেয়াে : এই ৈীততমালায় আদেয়াে বলদত বুঝাদব ব্যাদরল সেতলত বহৈদোগ্য বন্দুক ো তবদফারদণর মাধ্যদম এক বা একাতিক গুতল
তৈদক্ষপ করদত পাদর (A firearm is a protable gun, being a barreled weapon that launches
one or more projectiles often driven by the action of an explosive force)
খ) অতৈতষদ্ধ গবার আদেয়াে (Non prohibited Bore-NPB) বলদত পতরতশষ্ট ১ এ বতণ যত আদেয়াে ব্যতীত সািারণ বা আিা
স্বয়াংতক্রয় এমৈ অেসমূহ বুঝাদব।
গ) ব্যতি : ব্যতি বলদত বাাংলাদেদশর গে গকাৈ ৈাগতরক বা দ্বৈত ৈাগতরকদক বুঝাদব তেতৈ মাৈতসক ও শারীতরকিাদব সক্ষম।
ঘ) আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ : আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ বলদত বাাংলাদেদশর সকল ব্যাাংক, বীমা ও দ্ববি অথ যলেীকাতর প্রততষ্ঠাৈদক বুঝাদব।
ঙ) প্রততষ্ঠাৈ : গে গকাদৈা সরকাতর বা স্বায়ত্বশাতসত প্রততষ্ঠাৈ এবাং ন্যযৈতম পতরদশাতিত মূলিদৈর পতরমাণ ১০ (েশ) গকাটি টাকা এমৈ গে
গকাৈ গবসরকাতর প্রততষ্ঠাৈদক বুঝাদব, তদব গবসরকাতর তৈরাপত্তা গসবা আইৈ ২০১৬ অনুসাদর পতরচাতলত গবসরকাতর তৈরাপত্তা সাংস্থা
অন্তভূযি হদব ৈা।
চ) তিলার : তিলার বলদত বুঝাদব লাইদসন্স প্রাি ব্যতি/প্রততষ্ঠাৈ োরা এৈতপতব তপস্তল/তরিলবার/শটগাৈ/রাইদিল এবাং এ সকল অদের
গগালাবারুে ও খুচরা েন্ত্রাাংশ আমোতৈ, ক্রয়-তবক্রয় এবাং গমরামত কাদে য তৈদয়াতজত রদয়দছ।
ছ) গসি তকতপাং : গসি তকতপাং বলদত লাইদসন্স প্রাি অথবা সরকাদরর অনুদমােৈ প্রাি আদেয়াে ও গগালাবারুে আইৈ/তবতি অনুোয়ী
তৈরাপে রাখার জন্য তৈি যাতরত স্থাদৈর অতিকারী প্রততষ্ঠাৈদক বুঝাদব।
জ) দ্বৈত ৈাগতরকত্ব : দ্বৈত ৈাগতরকত্ব বলদত ২৩ গসদেের, ২০০৮ সাদল জারীকৃত SRO ৈাং ২৭০- আইৈ/২০০৮ এর তৈদে যশৈার আওতায়
বতণ যত ৈাগতরকগণদক বুঝাদব।
ঝ) ওয়াতরশ : ওয়াতরশ বলদত আইৈগত েী/স্বামী, পুে ও কন্যাদক বুঝাদব।
ঞ) গাি য : গাি য বলদত আতথ যক বা অন্য গে গকাদৈা প্রততষ্ঠাৈ কর্তযক সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদৈর তৈরাপত্তার জন্য তৈদয়াতজত প্রতশক্ষণ প্রাি ব্যতি বা
য বুঝাদব।
ব্যতিবগদক
ব্যতি পে যাদয় আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ
৩. সািারণ গোগ্যতা :ক) আদেয়াদের লাইদসন্স প্রাতির জন্য আদবেৈকারীদক বাাংলাদেদশর ৈাগতরক হদত হদব।
খ) শারীতরক ও মাৈতসকিাদব সমথ য ৩০ গথদক ৭০ বছর বয়দসর গকাৈ উপযুি/গোগ্য ব্যতিদক তার আদবেদৈর পতরদপ্রতক্ষদত আদেয়াদের
লাইদসন্স গেয়া োদব।
গ) আদবেৈকারীদক ‘ব্যতি গেতণর’ আয়করোতা হদত হদব।
ঘ) আদবেৈকারী কর্তযক আদবেদৈর পূব যবতী ০৩ (ততৈ) কর বছদর িারাবাতহকিাদব তপস্তল/তরিলবার/রাইদিল এর গক্ষদে ন্যযৈতম ০৩
(ততৈ) লক্ষ টাকা এবাং শটগাৈ এর গক্ষদে ন্যযৈতম ০১ (এক) লক্ষ টাকা আয়কর তেদত হদব। আদবেৈকারী কর্তযক পতরদশাতিত আয়কদরর
পতরমাণ উদেখসহ এৈতবআর কর্তযক ইস্যযকৃত প্রতযয়ৈপে আদবেদৈর সাদথ োতখল করদত হদব।
ঙ) প্রবাসী বাাংলাদেশী/বাাংলাদেশী দ্বৈত ৈাগতরদকর গক্ষদে আদেয়াে লাইদসদন্সর জন্য আদবেদৈর গোগ্যতা তহদসদব িারাবাতহকিাদব সব যদশষ
৩ বছদর প্রততবছর ন্যযৈতম ১২০০০০০ (বার লক্ষ) টাকা হাদর গরতমদটন্স এবাং তবদেদশ আয়কর প্রোদৈর প্রমাণপে থাকদত হদব।

গরতমদটদন্সকৃত অথ য শুধু গে সকল সরকাতর বা গবসরকাতর ব্যাাংক এর মাধ্যদম গপ্ররণ করা হদয়দছ ঐ সকল ব্যাাংদকর প্রতযয়ৈপে োতখল
করদত হদব।
৪. সদব যাচ্চ লাইদসন্স ও আদেয়াদের সাংখ্যা :
ক) উপযুি ব্যতির আদবেদৈর পতরদপ্রতক্ষদত জারীকৃত ও পতরপদের তবতি তৈদষি সাদপদক্ষ সদব যাচ্চ একটি এৈতবতপ তপস্তল/তরিলবার এবাং
একটি শটগাৈ/এৈতপতব রাইদিল অদের লাইদসন্স গেয়া োদব। অথ যাৎ একজৈ গোগ্য ব্যতিদক দুইটির অতিক অদের লাইদসন্স গেয়া োদব ৈা।
আদবেৈকারীর আদেয়াে সাংক্রান্ত তথ্য সরকার কর্তযক তৈি যাতরত মূদের ৈৈ-জুতিতশয়াল স্ট্যাদে গঘাষণাপে প্রোৈ করদত হদব (পতরতশষ্ট-২)
খ) তদব োদের ইদতামদধ্য দুই এর অতিক আদেয়াদের লাইদসন্স রদয়দছ তা বহাল থাকদব। দুই এর অতিক গকাৈ আদেয়াে গথদক
তবতক্র/হস্তান্তর/হারাদৈার মাধ্যদম আদেয়াে হস্তচ্যযত হদল তার পতরবদতয ৈতুৈ গকাৈ লাইদসন্স প্রাি হদবৈ ৈা।
গ) তৈবতিত শ্যযটারদের গক্ষদে বাাংলাদেশ শ্যযটিাং গস্পাট য গিিাদরশদৈর স্যপাতরদশর তিতত্তদত সাংতশষ্ট শ্যযটারদক সদব যাচ্চ ততৈটি অদের
লাইদসন্স গেয়া োদব।
৫. অদোগ্যতা :
ক)গকাৈ ব্যতি েতে গকাৈ গিৌজোতর মামলার চাজযশীটভূি আসামী তহদসদব থাদকৈ তাহদল ঐ ব্যতি আদেয়াে লাইদসন্স প্রাতির গোগ্যতা
অজযণ করদবৈ ৈা।
খ) গকাৈ ব্যতি গিৌজোতর আোলত কর্তযক চ্যড়ান্তিাদব সাজা বা েন্ড প্রাি হদল েন্ড সমাতির ৫ (পাঁচ) বছদরর মদধ্য আদেয়াদের লাইদসন্স
প্রাতির গোগ্যতা অজযৈ করদবৈ ৈা।
৬. আদবেদৈর স্থাৈ :
আদবেৈকারীদক অবশ্যই স্থায়ী ঠিকাৈার গজলা গমতজদেট বরাবর তৈি যাতরত ছক (পতরতশষ্ট-৩) এ আদবেৈ করদত হদব। সামতরক বাতহৈীর
সেস্যগণদক The Bengal Arms Act Manual ১৯২৪ এর ২ ৈাং চযাোদরর ৪০ ৈাং অনুদেদের তবিাৈ গমাতাদবক স্থায়ী
তৈবাদসর গজলা ম্যাতজদেট বরাবর আদবেৈ করদত হদব। সরকাতর কমযকতযা/কমযচারীগণ েথােথ কর্তযপদক্ষর স্যপাতরশসহ কমযরত এলাকার
স্থায়ী তৈবাদসর গজলা ম্যাতজদেট বরাবদর আদবেৈ করদত পারদবৈ। অবসরপ্রাি সামতরক/গবসামতরক সরকাতর কমযকতযা কমযচারীগণ েথােথ
কর্তযপদক্ষর প্রতযয়ৈসহ স্থায়ী তৈবাদসর গজলা ম্যাতজদেট বরাবদর আদবেৈ করদত পারদবৈ।
৭. কাে যক্রম :
ক) আদবেৈকারী তৈি যাতরত িরদম আদেয়াে লাইদসদন্সর জন্য গজলা ম্যাতজদেট বরাবর আদবেৈ োতখদলর পর গজলা ম্যাতজদেট তৈি যাতরত
িরদম (পতরতশষ্ট-৫) মন্তব্য তলতপবদ্ধ করদবৈ।
৮. ইস্যযকৃত কর্তযপক্ষ :
ক) সকল আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোদৈর জন্য সাংতিষ্ট তবতিতবিাৈ অনুসরণ সাদপদক্ষ গজলা ম্যাতজদেট ক্ষমতাবাৈ থাকদবৈ। গজলা
ম্যাতজদেদটর কাে যালদয়র আদেয়াে শাখায় উি গজলার ইস্যযকৃত সকল আদেয়াদের গরকি য সাংরতক্ষত হদব।
খ) শটগাৈ/এৈতবতপ রাইদিল লাইদসদন্সর গক্ষদে আদবেৈকারীর অদের লাইদসন্স প্রাতির তবষয়টি োচাই বাছাইপূব যক সাংতশষ্ট গজলা
ম্যাতজদেট এর তৈকট গোগ্য তবদবতচত হদল গজলা ম্যাতজদেট লাইদসন্স ইস্যয করার তৈদে যশ গেদবৈ।
গ) তপস্তল/তরিলবার এর গক্ষদে আদবেৈকারীর অদের লাইদসন্স প্রাতির গোগ্যতা োচাই বাছাইপূব যক সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট এর তৈকট
গোগ্য তবদবতচত হদল স্যপাতরশ সহকাদর প্রস্তাবটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় গপ্ররণ করদবৈ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক অৈাপতত্ত জ্ঞাপৈ করা হদল গজলা
ম্যাতজদেট লাইদসন্স ইস্যয করদবৈ। গকাৈ আদবেৈকারী ৈীততমালায় তৈি যাতরত গোগ্যতা সম্পূণ যরূদপ অর্জৈ য ৈা করদল তার আদবেৈ মন্ত্রণালদয়
গপ্ররণ করদত পারদবৈ ৈা।

ব্যাাংক বা আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ পে যাদয় আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ
৯.
১০.

আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ বা ব্যাাংক কর্তযপদক্ষর আদবেদৈর তিতত্তদত শুধুমাে শটগাৈ/এৈতপতব রাইদিল আদেয়াদের লাইদসন্স ঐ প্রততষ্ঠাদৈর অনুকূদল
গেয়া োদব।
ব্যাাংক শাখা বা আতথ যক প্রততষ্ঠাদৈর গেতণ ও আদেয়াদের সীমা :
ক) ব্যাাংক শাখা বা আতথ যক প্রততষ্ঠাদৈ ৈগে সাংরক্ষদণর তসন্দুক সীমা অনুোয়ী শাখাসমূহদক তৈম্নবতণ যত ততৈিাদব িাগ করা হদলা।
তসন্দুকসীমা অনুোয়ী আদবেৈকারী প্রততষ্ঠাৈ গকাৈ গেতণর হদব গস তবষদয় সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদৈর প্রিাৈ কাে যালয় তৈতিতপূব যক কতটি
আদেয়াদের প্রদয়াজৈ তা উদেখ কদর প্রতযয়পে প্রোৈ করদব। আদবেৈপদের সাদথ উি প্রতযয়পে োতখল করদত হদব।
গেতণ
তসন্ধুক সীমা
১২ গবার বন্দুক/শটগাদৈর
গগালা বারুদের প্রাপ্যতা
প্রাপ্যত
তস
সদব যাচ্চ
০২ টি
সদব যাচ্চ ১০০ টি (প্রততটি
আদেয়াদের জন্য)
তব
১ গকাটি টাকার ঊদবয তকন্তু ৫
০৩টি
ঐ
গকাটির টাকার তৈদম্ন
এ
৫ গকাটি টাকার ঊদবয
০৪টি
ঐ
খ) অনুদেে ১০.(ক) এ বতণ যত আদেয়াদের লাইদসদন্সর অতততরি তহদসদব ব্যাাংক/আতথ যক প্রততষ্ঠাৈদক তৈজস্ব অথ য পতরবহদৈর তৈতমত্ত
তৈদয়াতজত প্রদতযকটি গাতড়র জন্য সদব যাচ্চ দুইটি কদর আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ োদব। লাইদসদন্সর আদবেদৈর সাদথ আদেয়াে
ব্যবহারকারী গাি য তৈদয়াগ সাংক্রান্ত কাগজপে এবাং অথ য পতরবহদৈর জন্য ব্যবহৃত গাতড়র সাংখ্যা উদেখকরত : প্রততষ্ঠাৈটির প্রিাৈ কাে যালয়

কর্তযক প্রতযয়ৈপে প্রোৈ করদত হদব। তদব শতয থাদক গে অথ য পতরবহদৈর জন্য ব্যাাংদকর গকাৈ শাখাদক ৫টির অতিক গাতড়র জন্য আদেয়াে
প্রোৈ করা োদব ৈা।
১১. সািারণ গোগ্যতা ও আদবেৈকারীর কাে যক্রম :
ক) ব্যাাংদকর পদক্ষ অদের লাইদসদন্সর জন্য আদবেৈকারীদক অবশ্যই ব্যাাংক শাখা বা আতথ যক প্রততষ্ঠাদৈর প্রিাৈ/ব্যবস্থাপক হদত হদব।
ব্যাাংক/প্রততষ্ঠাদৈর শাখা গখালার শুরু হদত উি শাখার জন্য তৈি যাতরত সাংখ্যক আদেয়াদের লাইদসদন্সর জন্য শাখা প্রিাৈ/ব্যবস্থাপক কর্তযক
প্রদয়াজৈীয় তথ্যাতেসহ সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট বরাবর তৈি যাতরত ছদক (পতরতশষ্ট-৬) আদবেৈ করদবৈ। তদব শাখার কাে যক্রম শুরুর সময়
হদত আদেয়াে লাইদসন্স প্রাতির মধ্যবতী সমদয় অিযন্তরীণ সমন্বদয়র মাধ্যদম শাখার তৈরাপত্তা তৈতিত করদবৈ।
খ) আদবেৈকারীদক অবশ্যই এ গক্ষদে আতথ যক প্রততষ্ঠাদৈর ৈাম, ঠিকাৈা, ৈতুৈ শাখা গখালার প্রতযয়ৈপে, আদেয়াে ক্রয় সাংক্রান্ত প্রিাৈ
য
কাে যাবদলর তৈদে যশৈা, প্রাতথ যত আদেয়াদের িরণ, আদবতেত ব্যাাংক শাখা/আতথ যক প্রততষ্ঠাদৈর অগাদৈাগ্রাম
ও জৈবল, আয়কর সাংক্রান্ত
তথ্যাতে, ব্যাাংদকর/প্রততষ্ঠাদৈর তৈরাপত্তা তববরণী, বতযমাৈ মাতলকাৈায় আদেয়াদের সাংখ্যা, গাদি যর জীবৈ বৃত্তান্ত, গাদি যর অে পতরচালৈা
সৈেপে, অে প্রতশক্ষণ প্রাি কমযচারীর সাংখ্যা ত এবাং প্রতশক্ষণ সাংক্রান্ত সৈেপে, বাতড় িাড়া চুতি ইতযাতেসহ আদবেৈপে সরকাদরর
তবদবচৈার জন্য গজলা ম্যাতজদেদটর কাে যালদয় োতখল করদত হদব।
১২. ইস্যযকারী কর্তযপদক্ষর কাে যক্রম :
ক) আদেয়াে লাইদসদন্সর আদবেৈ প্রাতির পর গজলা ম্যাতজদেট তৈি যাতরত িরদম (পতরতশষ্ট-৭) আদবেৈকারী কর্তযক প্রেত্ত গাদি যর প্রাক
পতরচয়সহ সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদৈর অদের প্রদয়াজৈীয়তা তবষদয় পুতলশ প্রততদবেৈ সাংগ্রহ করদবৈ।
খ) গজলা ম্যাতজদেট আদবেৈকারী এবাং আদবেদৈ বতণ যত গাদি যর সাক্ষাতকার গ্রহণ করদবৈ। এ সময় তততৈ গাদি যর শারীতরক ও মাৈতসক
সামথ্যয, আদবেৈকৃত অে ও এর রক্ষণাদবক্ষদণর তবষদয় তাদের জ্ঞাৈ সেদকয তৈতিত হদবৈ। সাক্ষাতকার গ্রহদণর সময় তততৈ প্রদয়াজদৈ
পুতলশ স্যপার এবাং তসতিল সাজযদৈর প্রতততৈতির সহায়তা তৈদত পাদরৈ। তাছাড়া তততৈ সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদৈর অদের প্রদয়াজৈীয়তা তৈতিত হদয়
তৈি যাতরত িরদম (পতরতশষ্ট-৮) মন্তব্য তলতপবদ্ধ করদবৈ।
গ) আদবেৈকারীর অদের লাইদসন্স প্রাতির তবষয়টি োচাইপূব যক সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট এর তৈকট গোগ্য তবদবতচত হদল স্যপাতরশ সহকাদর
প্রস্তাবটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় গপ্ররণ করদবৈ।
ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক অৈাপতত্ত জ্ঞাপৈ করা হদল গজলা ম্যাতজদেট লাইদসন্স ইস্যয করদবৈ।
ঙ) উপদর বতণ যত ব্যবস্থা গ্রহণ সাদপদক্ষ গজলা ম্যাতজদেদটর সম্মততক্রদম গাি য পতরবতযৈ করা োদব।

প্রততষ্ঠাৈ পে যাদয় আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ
১৩. সািারণ গোগ্যতা :
ক) সরকাতর/ আিাসরকাতর/ স্বায়ত্বশাতসত/ গবসরকাতর প্রততষ্ঠাদৈর বা অাংশীোরী প্রততষ্ঠাৈ / তলতমদটি গকাোতৈ/ কদপযাদরট প্রততষ্ঠাদৈর
পদক্ষ তৈব যাহী প্রিাদৈর অনুকূদল আদেয়াে লাইদসন্স প্রোৈ করা োদব।
খ) ব্যতি মাতলকাৈািীৈ প্রততষ্ঠাদৈর মাতলদকর আদবেদৈর গপ্রতক্ষদত প্রততষ্ঠাদৈর মাতলক তহদসদব উদেখ কদর তার ৈাদম আদেয়াদের
লাইদসন্স ইস্যয করা োদব।
য অব
গ) আদেয়াে লাইদসদন্সর জন্য আদবেৈকারী প্রততষ্ঠাদৈর গেি লাইদসন্স, প্রদোজয গক্ষদে গমদমাদরন্ডাম অব এসাতসদয়শৈ এবাং আটিদকল
এদসাতসদয়শৈ আদবেদৈর সাদথ জমা তেদত হদব।
ঘ. গবসরকাতর প্রততষ্ঠাৈ বা অাংশীোরী প্রততষ্ঠাৈ/তলতমদটি গকাোতৈ/কদপযাদরট প্রততষ্ঠাদৈর গক্ষদে প্রততষ্ঠাদৈর পতরদশাতিত মূলিদৈর পতরমাণ
ন্যযৈতম ১০ (েশ) গকাটি টাকা হদত হদব।
১৪. প্রততষ্ঠাদৈর আদেয়াদের সীমা :
ক) প্রততষ্ঠাদৈর অনুকূদল প্রদয়াজৈীয়তা তবদবচৈায় দুইটি ১২ গবার শটগাদৈর লাইদসন্স গেয়া গেদত পাদর। তদব প্রততষ্ঠাদৈর তৈরাপত্তার গুরুত্ব,
ৈগে অথ য গলৈদেদৈর পতরমাণ, গিৌগতলক অবস্থাৈ, প্রততষ্ঠাদৈর িরণ এবাং বাতষ যক ক্রমবি যমাৈ আয় তবদবচৈাপূব যক শটগাদৈর লাইদসদন্সর
সাংখ্যা বাড়াদৈা গেদত পাদর। তকন্তু এ লাইদসদন্সর সাংখ্যা গকাৈ িাদবই ৬ (ছয়) টির গবশী হদব ৈা।
খ) সরকাতর ও স্বায়ত্বশাতসত প্রততষ্ঠাদৈর গক্ষদে উপ অনুদেে ‘ক’ এ বতণ যত আদেয়াদের সদব যাচ্চ সীমা প্রদোজয হদব ৈা। এ গক্ষদে
প্রদয়াজৈীয়তা ও গেৌতিকতার গপ্রতক্ষদত সাংতিষ্ট মন্ত্রণালদয়র স্যপাতরদশর তিতত্তদত আদেয়াদের সাংখ্যা সদব যাচ্চ সীমা তশতথলদোগ্য হদব।
গ) আদেয়াদের সাংখ্যার এই হ্রাস/বৃতদ্ধর গক্ষদে স্যপাতরশ প্রোদৈর পূদব য সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট পুতলদশর তবদশষ শাখার মাধ্যদম তেন্তপূব যক
চাতহত আদেয়াদের প্রদয়াজৈীয়তা সেদকয তৈতিত হদবৈ।
১৫. আদবেৈকারীর কাে যক্রম ও আদবেদৈর স্থাৈ :
সরকাতর/ আিাসরকাতর/ স্বায়ত্বশাতসত/ গবসরকাতর প্রততষ্ঠাদৈর অন্যকূদল আদেয়াে লাইদসন্স প্রোদৈর গক্ষদে প্রততষ্ঠাদৈর ৈাম, ঠিকাৈা,
োতচত অদের িরণ, বতযমাদৈ তবদ্যমাৈ তৈতষদ্ধ বা অতৈতষদ্ধ গবাদরর আদেয়াদের সাংখ্যা, গাদি যর জীবৈ বৃত্তান্ত ও পুতলশ প্রততদবেৈ, অে
প্রততক্ষণ প্রাি গাি য/কমযচারীর সাংখ্যা এবাং প্রতশক্ষণ সাংক্রান্ত সৈেপে প্রদোজয গক্ষদে সাংতশষ্ট মন্ত্রণালদয়র প্রশাসতৈক অনুদমােৈসহ
আদবেৈপে সরকাদরর তবদবচৈার জন্য গজলা ম্যাতজদেদটর কাে যাবদল োতখল করদত হদব।
১৬. ইস্যযকারী কর্তযপদক্ষর কাে যক্রম :
ক) তৈি যাতরত িরদম (পতরতশষ্ট-৯) আদেয়াে লাইদসদন্সর জন্য আদবেৈকারীর আদবেৈ প্রাতির পর গজলা ম্যাতজদেট তৈি যাতরত িরদম
(পতরতশষ্ট-১০) আদবেৈকারী কর্তযক প্রেত্ত গাদি যর তবষদয় প্রাক পতরচয়সহ সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদৈর অদের প্রদয়াজৈীয়তা এবাং লাইদসন্স প্রোৈ
করা হদল ব্যবহার ও সাংরক্ষদণর গক্ষদে ঝতুঁ ক রদয়দছ তক ৈা গস তবষদয় সদন্তাষজৈক পুতলশ প্রততদবেৈ সাংগ্রহ করদবৈ।
খ) গজলা ম্যাতজদেট আদবেৈকারী এবাং আদবেদৈ বতণ যত গাদি যর সাক্ষাতকার গ্রহণ করদবৈ। এ সময় তততৈ গাি যদের শারীতরক ও মাৈতসক
সামথ্যয, আদবেৈকৃত অে এবাং এর রক্ষণাদবক্ষদণর তবষদয় তাদের জ্ঞাৈ সেদকয তৈতিত হদবৈ। সাক্ষাতকার গ্রহদণর সময় তততৈ প্রদয়াজদৈ

পুতলশ স্যপার এবাং তসতিল সাজযদৈর প্রতততৈতির সহায়তা তৈদত পাদরৈ। তাছাড়া তততৈ সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদৈর অদের প্রদয়াজৈীয়তার তবষদয়
তৈতিত হদয় তৈি যাতরত িরদম (পতরতশষ্ট-১১) মন্তব্য তলতপবদ্ধ করদবৈ।
গ) আদবেৈকারীর অদের লাইদসস্ন প্রাতির তবষয়টি োচাই বাছাইপূব যক সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট এর তৈকট গোগ্য তবদবতচত হদল স্যপাতরশ
সহকাদর প্রস্তাবটি স্বরাষ্ট মন্ত্রৈালদয় গপ্ররণ করদবৈ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক অৈাপতত্ত জ্ঞাপৈ করা হদল গজলা ম্যাতজদেট লাইদসন্স ইস্যয
করদবৈ।
সকল পে যাদয় আদেয়াদের লাইদসন্স এর গক্ষদে প্রদোজয সািারণ তবষয়সমূহ
১৭. লাইদসন্স তবষদয় আদবেৈকারীর জ্ঞাতব্য :
আদবেৈকারী অে ও গগালাবারুে সেতকযত প্রদয়াজৈীয় তৈয়মাবলী লাইদসন্স গ্রহদণর সময় অবশ্যই জ্ঞাত হদবৈ এবাং এই মদময তৈি যাতরত
িরদম (পতরতশষ্ট-১২) একটি প্রতযয়ৈপে সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট বরাবর োতখল করদবৈ।
১৮. অে লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করা :
ক) স্থাৈীয়িাদব ক্রয়ক্রত আদেয়াে ক্রদয়র তাতরখ হদত ৫ (পাঁচ) কমযতেবদসর মদধ্য লাইদসন্স ইস্যযকারী সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেদটর েিদর
লাইদসন্স তলতপবদ্ধ করদত হদব।
খ) আমোতৈকৃত অে শুল্ক কর্তযপদক্ষর তৈকট হদত ছাড় পাওয়ার পদর ৫ কমযতেবদসর মদধ্য লাইদসন্স ইস্যযকারী সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেদটর
েিদর লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করদত হদব।
গ) েথাসমদয় তলতপবদ্ধ করদত ব্যথ য হদল এবাং গজলা ম্যাতজদেট ব্যথ যতার কারণ সেদকয সন্তুষ্ট হদল প্রথম ১৫ তেদৈর জন্য প্রতততেৈ ২০০/(দুইশত) টাকা হাদর এবাং এর পরবতীদত প্রতততেদৈর তবলদের জন্য দ্বেতৈক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হাদর জতরমাৈা আোয় কদর অে
লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করা োদব।
তদব ১ (এক) মাদসর মদধ্য অে লাইদসন্স তলতপবদ্ধ করদত ব্যথ য হদল লাইদসন্স বাততল এবাং অে বাদজয়াি করা হদব।
১৯. ডুতিদকট লাইদসন্স প্রোৈ/লাইদসন্স বাততল/পতরবতযৈ সাংক্রান্ত :
ক. আদেয়াদের মূল লাইদসন্স হাতরদয় গগদল, ৈষ্ট হদল, পাঠ অদোগ্য হদল অথবা ৈবায়দৈর উদেদশ্য স্বাক্ষর এবাং তসল গমাহদরর জায়গা ৈা
থাকদল তৈি যাতরত তি প্রোৈ সাদপদক্ষ ডুতিদকট লাইদসন্স ইস্যযকারী গজলা ম্যাতজদেদটর অতিস গথদক সাংগ্রহ করা োদব।
খ. লাইদসন্স হাতরদয় গগদল সাংতিষ্ট থাৈায় তজতি এতি কদর তজতি’র কতপসহ আদবেৈ করদত হদব।
গ. ডুতিদকট লাইদসন্স ইস্যয করদল পূদব যর লাইদসন্স বাততলপূব যক তা িাটাদবদস এতিকরত: তবৈষ্ট করদত হদব।
ঘ. আদেয়াে তবতক্র, হস্তান্তর, স্বত্বতযাগপূব যক জমাোৈ করদল উি আদেয়াদের লাইদসন্স বাততল হদয় োদব।
ঙ. আদেয়াে ৈষ্ট এবাং গমরামত অদোগ্য হদল লাইদসন্সিারী তার আদেয়ােটি লাইদসন্স ইস্যযকারী সাংতিস্ট্ গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট জমা
তেদবৈ। লাইদসন্স ইস্যযকারী গজলা ম্যাতজদেট একই সদে আদেয়ােটির লাইদসন্স বাততল কদর আদেয়ােটি বাদজয়াি করদবৈ।
চ. এছাড়া অে ব্যবহাদরর শতযাতে েথােথিাদব প্রততপালৈ ৈা করদল বা অন্য গকাৈ গেৌতিক কারদণ গজলা ম্যাতজদেট তকাংবা স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালয় গে গকাৈ লাইদসন্স বাততল করদত পারদবৈ।
ছ. বাততলকৃত লাইদসন্স পুৈব যহাল করা োদব ৈা। তদব অনুদেে ১৯ (চ) ব্যতীত অন্য গকাৈ কারদৈ বাততল হদল পুৈরায় আদবেদৈর গপ্রতক্ষদত
গজলা ম্যাতজদেট আদবেৈকারীর ৈাদম ৈতুৈ লাইদসন্স ইস্যয করদত পারদবৈ।
২০. লাইদসন্স বাততল হদল আদেয়াে তবষয় কাে যক্রম :
অনুদেে ১৯ (চ) অনুোয়ী লাইদসন্স বাততল করা হদল সাংতিস্ট্ ব্যতি বাততলকৃত লাইদসন্স ও সাংতিষ্ট অে ততৈ তেদৈর মদধ্য তৈকটস্থ থাৈায়
জমা প্রোৈ করদবৈ। িারপ্রাি কমযকতযা এ তবষয়টি অৈতততবলদে সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেটদক অবতহত করদবৈ এবাং অে থাৈায় সাংরক্ষণ
করদবৈ। গজলা ম্যাতজদেট আদেয়াে সেতকযত পরবতী তৈদে যশৈা প্রোৈ করদবৈ।
২১. অদকদজা ও গমরামত অদোগ্য আদেয়াদের তবষদয় কাে যক্রম :
ক) আদেয়াে অদকদজা ও গমরামত অদোগ্য হদল লাইদসন্সিারী তার আদেয়ােটি লাইদসন্স ইস্যযকারী সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট
জমা তেদবৈ।
খ) গজলা ম্যাতজদেট একই সদে আদেয়ােটির লাইদসন্স বাততল কদর আদেয়ােটি বাদজয়াি করদবৈ এবাং ঐ ব্যতির আদবেদৈর গপ্রতক্ষদত
আদবেৈকারীর ৈাদম ৈতুৈ লাইদসন্স ইস্যয করদত পারদবৈ।
গ) আদেয়াদের তিলারগদণর গহিাজদত থাকা অদকদজা ও গমরামত অদোগ্য আদেয়ােও গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট জমা তেদত হদব।
ঘ) গজলা ম্যাতজদেট অদকদজা ও গমরামত অদোগ্য বাদজয়াি আদেয়াদের তহসাব সাংরক্ষণপূব যক তবৈদষ্টর জন্য বাাংলাদেশ সমরাে
কারখাৈায় গপ্ররদণর ব্যবস্থা করদবৈ।
২২. লাইদসন্স এর িরণ/আদেয়াে পতরবতযৈ :
ক. আদেয়াে লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করার পর ৫ (পাঁচ) বছর সমাি হওয়ার পূদব য লাইদসন্স এর িরণ/প্রকার বা আদেয়াে পতরবতযৈ করা োদব
ৈা। ৫ (পাঁচ) বছর সমাি হওয়ার পূদব য আদেয়াে অদকদজা ও গমরামত অদোগ্য হদল অনুদেে ২১ অনুোয়ী কাে যক্রম গ্রহণ করদত হদব এবাং
গমরামতদোগ্য হদল গমরামদতর মাধ্যদম ব্যবহার করদত হদব।
খ) পাঁচ বছর অততক্রান্ত হওয়ার পর আদেয়াদের লাইদসন্স এর িরৈ/প্রকার বা আদেয়াে পতরবতযৈ করদত চাইদল সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট
এর তৈটক েথা তৈয়দম আদবেৈ করদত হদব।
গ) আদেয়াদের িরণ/প্রকার পতরবতযদৈর প্রদয়াজৈীয়তা তৈতিত হদল শটগাৈ/রাইদিল এর গক্ষদে গজলা ম্যাতজদেট পতরবতযদৈর
অনুদমােৈসহ লাইদসন্স ইস্যয করদবৈ এবাং তপস্তল/তরিলবার এর গক্ষদে আদবেৈটি স্যপাতরশসহ স্বরাষ্ট মন্ত্রণালদয়র অৈাপতত্ত গ্রহদণর জন্য
গপ্ররণ করদবৈ।
ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অৈাপতত্ত প্রাতি সাদপদক্ষ গজলা ম্যাতজদেট তপস্তল/তরিলবার এর িরণ/প্রকার পতরবতযৈকরত : লাইদসন্স ইস্যয করদবৈ।
ঙ) অনুদেে (গ) ও (ঘ) উিয় গক্ষদে পূব যতৈ লাইদসদন্স বাততলকৃত ৈতুৈ লাইদসন্স ইস্যয করদত হদব।

চ) আদেয়াদের িরণ পতরবতযদৈর তবষয়টি ৈতুৈ লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করদত হদব এবাং িাটাদবদস এ অন্তভূযি করদত হদব।
ছ) েতে গকাৈ ব্যতি ৫ (পাঁচ) বছদরর অতিক পুরাতৈ গে গকাৈ প্রকাদরর অে তবতক্র কদর তার পতরবদতয ৈতুৈ অে ক্রয় করদত ৈা চাৈ এবাং
লাইদসন্স বাততদলর আদবেৈ কদরৈ গসদক্ষদে গজলা ম্যাতজদেট তার লাইদসন্স বাততদলর তসদ্ধান্ত গ্রহণ করদবৈ।
২৩. ওয়াতরশ সূদে আদেয়াে প্রাতির গক্ষদে :
ক) বাি যকযজতৈত বা শারীতরক অক্ষমতাজতৈত কারদণ ওয়াতরদশর অনুকূদল অে হস্তান্তদর ইচ্ছুক লাইদসন্সিারী অদের িরণ অনুোয়ী েথােথ
কর্তযপদক্ষর অনুমততক্রদম অে হস্তান্তর করদত পারদবৈ।
খ) বাি যকযজতৈত বলদত ৭০ বছদরর অতিক বদয়দসর ব্যতিদক বুঝাদব। শারীতরক অক্ষমতার গক্ষদে গজলা ম্যাতজদেট ব্যতিগতিাদব
লাইদসন্সিারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করত; অক্ষমতার কারণ সেদকয তৈতিত হদয় প্রদয়াজৈীয় ব্যবস্থা তৈদবৈ।
গ) আদেয়াদের লাইদসন্সিারীর মৃতুযর ১৫ তেদৈর মদধ্য তার ওয়াতরশগণ অথবা গকাৈ দ্ববি ওয়াতরশ ৈা থাকদল তার তৈকটাত্মীয়গণ (আইৈ
গমাতাদবক সেতত্তর অাংশীোর) তৈকটস্থ থাৈার িারপ্রাি কমযকতযার তৈটক অে ও গগালাবারুে জমা তেদবৈ অন্যথায় গজলা ম্যাতজদেট
েথাতৈয়দম অে ও গগালাবারুে বাদজয়াি করদবৈ।
ঘ) মৃতুযজতৈত কারদণ আইৈানুগ ওয়াতরদশর অনুকূদল অদের মাতলকাৈা পতরবতযৈ করা োদব।
ঙ) ওয়াতরশসূদে লাইদসন্স প্রাতির জন্য আদবেৈকারীদক অবশ্যই আয়কর প্রোৈ ব্যতীয় লাইদসন্স প্রাতির অন্যান্য গোগ্যতা থাকদত হদব।
চ) গোগ্যতা ৈা থাকদল ওয়াতরশগণ উি অে েথােথ কর্তযপদক্ষর অনুদমােৈক্রদম আদেয়াদের দ্ববি তিলার বা দ্ববি লাইদসন্সিারীর কাদছ
তবতক্র বা সরকাতর মালখাৈায় স্বত্ত্বতযাগপূব যক জমা প্রোৈ করদবৈ।
ছ) ওয়াতরশ সূদে প্রাি আদেয়াে অদকদজা হদল বা তবতক্র কদর ৈতুৈ অে ক্রদয়র গক্ষদে লাইদসন্স গ্রহণ করদত হদল আদবেৈকারীদক
আয়কদরর শতযাবতীসহ অন্যান্য শতযাবলী পূরণ করদত হদব।
২৪. ঠিকাৈা পতরবতযৈ :
ক) লাইদসন্সিারীর স্থায়ী ঠিকাৈার পতরবতযৈ হদল সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেট, পূদব যর ঠিকাৈার থাৈা ও বতযমাৈ ঠিকাৈার থাৈাদক অতবলদে
তলতখতিাদব অবতহত করদত হদব।
খ) অস্থায়ী ঠিকাৈার পতরবতযৈ হদল পূদব যর থাৈা ও বতযমাৈ ঠিকাৈার থাৈাদক অতবলদে তলতখতিাদব অবতহত করদত হদব।
২৫. আদেয়াে বহৈ/ব্যবহার :
ক) গকাৈ ব্যতি স্বীয় লাইদসদন্স এতিকৃত অে আত্নরক্ষার তৈতমদত্ত তৈদজ বহৈ/ব্যবহার করদত পারদবৈ। তদব অদন্যর িীতত/তবরতি উদেক
করদত পাদর এরুপিাদব অে প্রেশযৈ করা োদব ৈা।
খ) আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ অথবা অন্য গকাৈ প্রততষ্ঠাদৈর গাি য ইউতৈিময ছাড়া প্রকাশ্য আদেয়াে প্রেশযৈ করদত পারদব ৈা।
গ) আদেয়াদের লাইদসন্সিারী গকাৈ ব্যতি তৈজ ব্যতীত অন্য গকাৈ ব্যতি বা ব্যতিবদগরয ব্যতিগত তৈরাপত্তা বা সেতত্ত রক্ষার জন্য অেিারী
প্রহরী তহসাদব তৈদয়াতজত হদত পারদবৈ ৈা। গস গক্ষদে তার অদের লাইদসন্স তাৎক্ষতণকিাদব বাততলদোগ্য হদব।
য অন্য ব্যতি বা ব্যতিবদগরয সেতত্ত রক্ষার জন্য অেিারী প্রহরী তহদসদব
ঘ) একইিাদব গকাৈ আদেয়াদের লাইদসন্সিারী ব্যতি বা ব্যতিবগদক
তৈদয়াতজত করা োদব ৈা।
ঙ) প্রততষ্ঠাদৈর ৈাদম ইস্যয করা আদেয়াদে গস প্রততষ্ঠাদৈর তৈরাপত্তা ব্যতীত অন্য গকাৈ উদেশ্য, প্রততষ্ঠাদৈর মাতলক তকাংবা কমযরত গকাৈ
ব্যতির সেতত্ত বা ব্যতির তৈরাপত্তার কাদজ ব্যবহার করা োদব ৈা।
চ) গে প্রততষ্ঠাদৈর ৈাদম আদেয়াদের লাইদসন্স ইস্যয করা হদব গস প্রতষ্ঠাৈ ব্যতীত অন্য গকাৈ প্রততষ্ঠাৈ/অিীৈস্থ/সহদোগী প্রততষ্ঠাৈ বা ব্যতির
তৈরাপত্তা তকাংবা অন্য কাদরা স্থাবর এবাং অবস্থাবর সেতত্ত রক্ষা করার কাদজ উি আদেয়াে ব্যবহার করা োদব ৈা।
ছ) আদেয়াদের লাইদসন্স প্রাি গকাৈ প্রততষ্ঠাদৈর কাে যক্রম বি হদল বা তবলুি হদয় গগদল প্রততষ্ঠাৈটির স্বত্ত্বাতিকারী/তৈব যাহী প্রিাৈ তৈকটস্থ
থাৈার িারপ্রাি কমযকতযা বা গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট আদেয়াে জমা তেদবৈ।
জ) প্রবাসী বাাংলাদেশী/বাাংলাদেশী দ্বৈত ৈাগতরকদক তবদেদশ অবস্থাৈকাদল আবতশ্যকিাদব লাইদসদন্সকৃত অে সাংতিষ্ট থাৈায় বা গসি
তকতপাং লাইদসন্স প্রাি প্রততষ্ঠাদৈ জমা রাখদত হদব।
ঝ) উপদর বতণ যত গে গকাৈ শতয িদের কারদণ লাইদসন্স বাততলদোগ্য হদব।
২৬. তিতলাং লাইদসন্স :
ক) তিতলাং লাইদসদন্সর আদবেৈ করদত হদল প্রততষ্ঠাদৈর মাতলকদক ব্যতি পে যাদয় আদেয়াদের লাইদসন্স পাওয়ার সািারণ গোগ্যতা সেন্ন
হদত হদব।
খ) তিতলাং লাইদসদন্সর আদবেৈকারীদক তবগত ৩ (ততৈ) বছদর িারাবাতহকিাদব ব্যতি গেতণর আয়করোতা তহদসদব ৫ (পাচ) লক্ষ টাকা
আয়কর প্রোৈ করদত হদব।
২৭. অে ও গগালাবারুে আমোতৈ :
ক) গকাৈ আদেয়াদের লাইদসন্সিারী ব্যতি/তিলার/লাইদসন্সপ্রাি প্রততষ্ঠাৈ তবদেশ হদত অে ও কাতুজ
য আমোতৈ করদত পারদবৈ। তবদেশ
হদত অে ও কাতুজ
য আমোতৈর গক্ষদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাতণজয মন্ত্রণালয় ও আমোতৈ রিাতৈ তৈয়ন্ত্রক সাংস্তার অনুদমােৈ তৈদত হদব।
খ) ব্যতি/তিলার/রাইদিল/শুটিাং ক্লাব/টিতসতব এর গক্ষদে তবদেশ হদত অে ও কাতুদয জর জন্য আদবেদৈর গক্ষদে সাংতিষ্ট েির প্রিাদৈর
মাধ্যদম আদবেৈ করদত হদব।
গ) রাইদিল/শুটিাং ক্লাব/বাাংলাদেশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশৈ কর্তযক শুটিাং কাদে য ব্যবহৃত অে ব্যতীত অন্য গকাৈ অে আমোতৈ করা োদব
ৈা।
ঘ) গকাৈ প্রকার এয়ারগাৈ আমোতৈ করা োদব ৈা। তদব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র পূব যানুততক্রদম ক্রীড়া সরঞ্জাম তহদসদব শুটিাং কাদে য ব্যবহাদরর
জন্য আমোতৈ করা োদব।
ঙ) আদেয়াে তিলার/রাইদিল/শুটিাং ক্লাব/বাাংলাদেশ গস্পাট যস গিিাদরশৈ কর্তযক তবদেশ হদত অে এবাং কাতুজ
য আমোতৈর অনুমতত
তবদবচৈার জন্য আবতশ্যকিাদব গগাদয়ন্দা সাংস্থার (এৈএসআই/এসতব) প্রততদবেদৈর তিতত্তদত সরকার কর্তযক প্রততটি আদবেদৈর গক্ষদে

পৃথকিাদব তসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদব। অনুমতত প্রোদৈর গক্ষদে উি রাইদিল/শুটিাং ক্লাব/বাাংলাদেশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশদৈর প্রদয়াজৈীয়তা,
বতযমাৈ মজুত, তিলাদরর বাতষ যক গড় তবতক্রর পতরমাণ, সাংরক্ষণ সক্ষমতা ইতযাতে তবদবচৈা করা হদব।
চ) তবদেশ হদত আদেয়াে ও গগালাবারুে আমোতৈর অনুমততর কাে যকাতরতা পে জাতরর তাতরখ হদত সদব যাচ্চ ২ (দুই) বছর হদব।
ছ) টিতসতব, রাইদিল/শুটিাং ক্লাব/বাাংলাদেশ গস্পাট য গিিাদরশৈ এবাং অে তিলারগণ কর্তযক অে ও গগালাবারুে আমোতৈর ১৫ তেদৈর মদধ্য
এ সাংক্রান্ত তথ্য সাংতিষ্ট গজলা ম্যাতজদেটদক তলতখতিাদব অবতহত করদত হদব।
জ) টিতসতব, রাইদিল/শুটিাং ক্লাব, বাাংলাদেশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশৈ এবাং অে তিলারগণ কর্তযক অে আমোতৈর গক্ষদে আমোতৈকৃত অে
ও গগালাবারুেসমূহ স্থল, সমুে বা তবমাৈ বন্দদর আসার পর সাংতিষ্ট আমোতৈকারক কর্তযক কাস্ট্মস কর্তযপক্ষ বরাবর আদবেদৈর তিতত্তদত
আদবেদৈর সাত কমযতেবদসর মদধ্য পুতলশ/তবতজতব এবাং কাস্ট্মস প্রতততৈতিদের তৈদয় গঠিত কতমটি কর্তযক সদরজতমদৈ অদের িরণ
োচাইপূব যক প্রতযয়ৈপে প্রোৈ সাদপদক্ষ অে ও গগালাবারুেসমূহ ছাড় করদত করদত হদব।
ঝ) গকাৈ সামতরক বাতহৈীর কমযকতযা The Custom Act, ১৯৬৯ এর তিতসল ১ গসকশৈ ১৯ অনুোয়ী একবার গরয়াতত শুদল্ক অে
আমোতৈ করার পর তা তবক্রয়/হস্তান্তর করদল পুৈরায় গরয়াদতর স্যতবিা প্রাি হদবৈ ৈা।
২৮. অে ক্রয় তবক্রয় ও গমরামত :
ক) গকাৈ আদেয়াে লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করার ৫ বছদরর মদধ্য তবতক্র বা হস্তান্তর করা োদব ৈা। তদব ওয়াতরশসূদে প্রাি আদেয়াদের গক্ষদে
পূব যাসূতর কর্তযক আদেয়াে লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করার তাতরখ হদত সময় গণৈা করা হদব।
খ) লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করার ৫ বছর অততক্রান্ত হবার পর গকাৈ আদেয়াে ত্রুটিপূণ য হদল, উি অে তবতক্র/হস্তান্তর করা োদব। এ গক্ষদে
লাইদসন্স প্রাি অে গমরামতকারী প্রততষ্ঠাদৈর প্রতযয়ৈপে এবাং গজলা ম্যাতজদেদটর স্যপাতরদশর তিতত্তদত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র পূব যানুমততর
প্রদয়াজৈ হদব। লাং ব্যাদরল আদেয়াে লাইদসদন্সর গক্ষদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র পূব যানুমততর প্রদয়াজৈ হদব ৈা। এ গক্ষদে পূদব যর লাইদসন্স বাততল
সাদপদক্ষ তৎপতরবদতয ৈতুৈ লাইদসন্স প্রোৈ করা োদব।
গ) তবৈতিত শ্যযটারগণ তাদের আদেয়াে শুধুমাে অন্য তৈবতিত শ্যযটার/রাইদিল/শ্যযটিাং ক্লাব, বাাংলাদেশ শ্যযটিাং গস্পাট য গিিাদরশৈ এর
তৈকট তবতক্র/হস্তান্তর করদত পারদবৈ।
ঘ) আদেয়াে লাইদসদন্স তলতপবদ্ধ করার ৫ বচল অততক্রান্ত হওয়ার পূদব য ত্রুটিপূণ য তকন্তু গমরামতদোগ্য ৈা হদল সাংতিষ্ট ব্যতির আদবেদৈর
গপ্রতক্ষদত গজলা ম্যাতজদেট আদেয়ােটি বাদজয়াি করদবৈ। এদক্ষদে উি আদেয়াদের লাইদসন্স বাততল বদল গণ্য হদব। বাততলকৃত লাইদসন্স
পুৈব যহাল করা োদব ৈা। তদব আদবেৈকারীর আদবেদৈর গপ্রতক্ষদত গজলা ম্যাতজদেট ৈতুৈ লাইদসন্স ইস্যয করদত পারদবৈ।
ঙ) টিতসতব, রাইদিল/ শুযটিাং ক্লাব, বাাংলাদেশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশৈ এবাং অে তিলারগণ আদেয়াে তবতক্রর সময় গে লাইদসদন্সর অনুকূদল
অে তবতক্র করা হদয়দছ তার িদটাকতি আবতশ্যকিাদব সাংরক্ষৈ করদবৈ।
২৯. গগালাবারুে ক্রয় তবক্রয় :
ক) লাং ব্যাদরল (বন্দুক/শটগাৈ/রাইদিল)এবাং শট য ব্যাদরল (তপস্তল/তরিলবার) আদেয়াদের গক্ষদে প্রতত বছর সদব যাচ্চ েথাক্রদম ১০০টি গুতল
ও ৫০টি গুতল ক্রদয়র অনুমতত গেওয়া োদব।
ব্যাাংক ও আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ ব্যতীত অন্যান্য প্রততষ্ঠাদৈর ৈাদম ইস্যযকৃত প্রততটি অদের তবপরীদত বাতষ যক সদব যাচ্চ ৫০ টি গুতল ক্রয় করা োদব।
খ) শুধু আত্মরক্ষা ও টাদগটয প্রযাকটিদসর উদেশ্য গুতল ব্যবহার করা োদব। আত্মরক্ষার গক্ষদে গুতল ব্যবহাদরর অব্যবতহত পদরই সাংতিস্ট্
থাৈায় তজতি করদত হদব। টাদগটয প্রযাকটিদসর গক্ষদে সরকাদরর অনুদমাতেত িায়াতরাংয় গরঞ্জ এবাং বাাংলাদেশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশদৈর
তৈতে যষ্ট অনুশীলৈ গকন্দ্র ছাড়া টাদগটয প্রযাকটিস করা োদব ৈা।
গ) টাদগটয প্রযাকটিদস গুতল ব্যবহাদরর তবষদয় উি িায়াতরাং গরঞ্জ বা বাাংলাদেশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশদৈর প্রতযয়ৈপে গ্রহণ করদত হদব।
পরবতীদত ৈতুৈ গুতল ক্রদয়র গক্ষদে পূদব য ব্যবহৃত গগালাবারুদের প্রতযয়ৈপে এবাং প্রদোজয গক্ষদে তজতি এর অনুতলতপসহ ব্যবহৃত গুতলর
তহসাব গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট জমা তেদত হদব।
ঘ) গজলা ম্যাতজদেট োচায়াদন্ত ব্যবহৃত গুতলর সমসাংখ্যক গুতল ক্রদয়র অনুমতত প্রোৈ করদবৈ। গজলা ম্যাতজদেদটর প্রতযয়ৈপে ব্যতীত
গকাৈ তিলার আদেয়াে লাইদসন্সিারীর তৈকট গুতল তবতক্র করদত পারদব ৈা। এ গক্ষদে তিলারগণ গজলা ম্যাতজদেদটর প্রতযয়ৈপে রক্ষা
করদবৈ।
ঙ) তৈবতিত শ্যযটারদের গক্ষদে বাাংলাদেশ শ্যযাটিাং গিিাদরশদৈর অনুদমােৈক্রদম প্রদয়াজৈীয় সাংখ্যক গুতল সাংগ্রহ করদত হদব।
চ) টিতসতব, রাইদিল/শ্যযটিাং ক্লাব, বাাংলাদেশ শ্যযটিাং গস্পাট য গিিাদরশৈ এবাং অে তিলারগণ আদেয়াে তবতক্রর সময় গে লাইদসদন্সর অনুকূদল
গুতল তবতক্র করা হদব তার িদটাকতপ আবতশ্যকিাদব সাংরক্ষণ করদব।
৩০. লাইদসন্স ও ৈবায়ৈ তি :
ক) তৈদমািিাদব প্রতত আদেয়াদের জন্য লাইদসন্স তি তৈি যাতরত হদব :
৩০.ক.১
ব্যতি পে যাদয়
লাইদসদন্সর তি : ৩০,০০০/- (তেশ হাজার) টাকা
বন্দুক/শটগাৈ/রাইদিল : ২০,০০০ (তবশ হাজার) টাকা
লাইদসদন্সর ৈবায়ৈ তি : তপস্তল/তরিলবার : ১০,০০০ (েশ হাজার) টাকা
বন্দুক/শটগাৈ/রাইদিল : ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)
৩০.ক.২
আতথ যক প্রততষ্ঠাৈ বা
লাইদসন্স ইস্যয তি : লাং বাদরল : ২০০০০/- (তবশ হাজার) টাকা
ব্যাাংক পে যাদয়
লাইদসন্স ৈবায়ৈ তি : ৈাং ব্যাদরল : ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)
৩০.ক.৩
প্রততষ্ঠাৈ পে যাদয়
লাইদসন্স ইস্যয তি : লাং ব্যাদরল : ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
৩০.ক.৫
গসি তকতপাং
লাইদসন্স তি : ২০০০০/- (তবশ হাজার) টাকা
লাইদসন্স ৈবায়ৈ তি : ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা
খ) কমযরত সামতরক কমযকতযাদের গক্ষদে Arms Act Manual ১৯২৪ এর চাোর ৩ গসকশৈ ৬ এর ৪৫গ এবাং ৪৬ (তস) অনুদেে
অনুোয়ী লাইদসন্স তি এবাং ৈবায়ৈ তি এর তবষদয় ব্যবস্থা তৈদত হদব।

গ) সৈেপ্রাি (সরকাতর গগদজদট তবজ্ঞাতপত)
৩১. ৈবায়ৈ তবষয়ক তবিাৈ :
ক) প্রততবছর ৩১ তিদসের তাতরদখর মদে্দে আদেয়াদের লাইদসন্স ৈবায়ৈ করদত হদব।
খ. ৩১ তিদসেদরর পর গজলা ম্যাতজদেট ৈবায়দৈর সময়সীমা সদব যাচ্চ এক মাস পে যন্ত বতি যত করদত পাদবৈ।
গ. তৈি যাতরত বতি যত সমদয়র মদধ্য লাইদসন্স ৈবায়ৈ করা ৈা হদল, গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট ৈবায়ৈ ৈা করার সদন্তাজৈক ব্যাখ্যাসহ
আদবেৈ করদত হদব।
ঘ. গজলা ম্যাতজদেট কর্তযক আদবেৈ সদন্তাষজৈক তবদবতচত হদল পূণ য লাইদসন্স ইস্যয তি এর সমপতরমাণ অথ য আোয়পূব যক লাইদসন্স ৈবায়ৈ
করদবৈ। সদন্তাষজৈক তবদবতচত ৈা হদল তততৈ ৈবায়ৈ ৈা কদর লাইদসন্স বাততলপূব যক অেটি বাদজয়াি করদত পারদবৈ।
ঙ. িারাবাতহকিাদব ৫ (পাঁচ) বছদরর অতিককাল আদেয়াদের লাইদসন্স ৈবায়ৈ ৈা করা হদল, ৈবায়দৈর গকাৈ আদবেৈ তবদবতচত হদব ৈা।
গসদক্ষদে গজলা ম্যাতজদেট লাইদসন্স বাততলপূব যক আদেয়ােটি বাদজয়াি করদবৈ।
চ. গজলা ম্যাতজদেট বরাবদর তলতখতিাদব সদন্তাষজৈক ব্যাখ্যা কদর আদবেৈ জাৈাদল গকাৈ অদের লাইদসন্স (তিতলাং/তরতপয়াতরাং/গসি
তকতপাং লাইদসন্স ব্যতীত) গে গকাৈ গজলার গজলা ম্যাতজদেদটর কাে যাবদল ৈবায়ৈ করা গেদত পাদর। তদব ৈবায়ৈকারী কর্তযপক্ষ
আবতশ্যকিাদব ৈবায়ৈকৃত লাইদসন্সসমূদহর ৈবায়দৈর তথ্য অতবলদে লাইদসন্স ইস্যযকারী কর্তযপক্ষদক অবতহত করদবৈ এবাং উিয় গজলা
ম্যাতজদেট ৈবায়দৈর তথ্য িাটা গবইদজ এতি করদবৈ। আদেয়াে লাইদসন্সিারী ব্যতিগতিাদবও ৈবায়দৈর তথ্য লাইদসন্স ইস্যযকারী গজলা
ম্যাতজদস্ট্টদক অতবলদে অবতহত করদবৈ।
ছ) গজলা ম্যাতজদেট প্রততবার লাইদসন্স ৈবায়দৈর গক্ষদে আবতশ্যকিাদব লাইদসন্সিারীর সাক্ষাতকার তৈদবৈ এবাং অে ব্যবহাদর তার
শারীতরক ও মাৈতসক সক্ষমতা তৈতিত হদয় ৈবায়ৈ করদবৈ। তদব, লাইদসন্সিারী ৮০ বছদরর উদবয হদল লাইদসন্স ৈবাদদয়াগ্য হদব ৈা।
৩২. তবদশষ প্রাতিকার :
১. তৈম্নবতণ যত পোতিকারী ব্যতিবদগরয লাইদসন্স প্রাতির জন্য তৈি যাতরত আয়কর পতরদশাদি বাধ্যবািকতা থাকদব ৈা ;
ক) স্পীকার, গিপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রততমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সমপেমে যাো সেন্ন ব্যতিবগ।য
খ) সাংসে সেস্য।
গ) তসটি কদপযাদরশৈ গময়র/‘ক’ গেতণর গপৌরসিার গময়র।
ঘ) গজলা পতরষদের প্রশাসক ও উপদজলা পতরষে গচয়ারম্যাৈ।
ঙ) তবচারপ্রততবৃন্দ।
চ) সরকাতর গগদজদট তবজ্ঞাতপত সৈে প্রাি মুতিদোদ্ধা।
ছ) সরকাতর গগদজদট তবজ্ঞাতপত সৈে প্রাি মুতিদোদ্ধা।
জ) সামতরক বাতহৈীদত কতমশন্ড প্রাি প্রথম গেতণর কমযরত/অবসরপ্রাি কমযকতযা।
ঝ) চলমাৈ জাতীয় েদলর শ্যযটার (েথােথ কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রতযাতয়ত হদত হদব)।
ঞ) তশল্প, সাতহতয, সাংস্কৃতত, ক্রীড়া, তবজ্ঞাৈ, গদবষণা ইতযাতে গক্ষদে জাতীয় পে যাদয় অবোদৈর স্বীকৃততপ্রাি বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক
অনুদমাতেত গকাৈ তবতশষ্ট ব্যতি।
২. উপানুদেে ৩২(১) এর ক,খ,গ,ঘ ও ঝ বতৈ যত ব্যতিদের গক্ষদে বয়দসর বাধ্যবািকতা থাকদব ৈা।
৩৩. আদেয়াে এর তৈরাপত্তা :
ক) সরকার প্রদয়াজৈমদত সমদয় সমদয় গে গকাৈ আদেয়াে সাংতিষ্ট গজলা মালখাৈা/থাৈা/গসি তকতপাং লাইদসন্স প্রাি প্রততষ্ঠাদৈ জমা
প্রোদৈর তৈদে যশ তেদত পারদব।
খ) তবদেদশ অবস্থাৈকালীৈ সমদয় লাইদসন্সকৃত অে সাংতিষ্ট গজলা মালখাৈা/থাৈা/গসি তকতপাং লাইদসন্স প্রাি প্রততষ্ঠাদৈ জমা রাখদত হদব।
গ) আদেয়াদের লাইদসন্স প্রাি গকাৈ প্রততষ্ঠাদৈর কাে যক্রম বি হদল বা তবলুি হদয় গগদল প্রততষ্ঠাৈটির তৈব যাহী প্রিাৈ তৈকটস্থ থাৈার িারপ্রাি
কমযকতযা বা গজলা ম্যাতজদেদটর তৈকট আদেয়াে জমা তেদবৈ এবাং তাৎক্ষতণকিাদব ইস্যযকারী কর্তযপক্ষদক অবতহত করদবৈ।
৩৪.
পতরবে যশৈ :
ক) প্রতত ছয় মাস অন্তর গজলা ম্যাটিদেট এবাং পুতলশ কর্তযপক্ষ, টিতবতস, রাইদিল/শ্যযটিাং ক্লাব, বাাংলাদেশ শ্যযটিাং গস্পাট য গিিাদরশৈ এবাং
অে তিলারগণ কর্তযক আমোতৈকৃত অে ও গগালাবারুেসমূদহর মজুে এবাং ক্রয় তবক্রদয়র তহসাব সদরজতমদৈ পতরেশযৈ করদবৈ এবাং উি
পতরেশযৈ প্রততদবেৈ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় গপ্ররণ করদবৈ।
খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তযক ক্ষমতাপ্রাি গে গকাৈ কমযকতযা গে গকাৈ সময় গে গকাৈ অে আমোতৈকারক প্রততষ্ঠাৈ এবাং অে গগালাবারুে
মজুেকৃত স্থাৈ সদরজতমদৈ পতরেশযৈ করদত পারদবৈ।
৩৫. আদেয়াে লাইদসন্স বাততল বা বাদজয়াির্তক অে সেতকযত তবিাৈ :
ক) আদেয়াদের লাইদসন্স প্রাতির ৫ (পাঁচ) বছদরর মদধ্য ক্রয় ৈা করদল লাইদসন্সটি স্বয়াংতক্রয়িাদব বাততল বদল গণ্য হদব। বাততলকৃত
লাইদসন্স পুৈব যহাল করা োদব ৈা।
খ) আদেয়াদে তবতিমালা ১৯২৪ এবাং এই ৈীততমালার তবিাৈসমূহ িে করদল সাংতিষ্ট ব্যতি/প্রততষ্ঠাদৈর আদেয়াদের লাইদসন্স বাততলপূব যক
আদেয়াে বাদজয়াি করা হদব।
ঘ) বাদজয়ািকৃত অে প্রাথতমকিাদব গকাট য মালখাৈায় জমা রাখদত হদব।
ঙ) মালখাৈায়, গেজারীদত, থাৈা কর্তযপদক্ষর তৈকট, লাইদসন্সিারী আদেয়াে তিলাদরর তৈকট অথবা দ্ববি গকাৈ অেিান্ডাদর েীঘ যতেৈ
োবীোরহীৈ অবস্থায় থাকা আদেয়াে বাদজয়াি করা োদব।
চ) The Bangal Arms Act Manual 1924 চযাোর ৩ গসকশৈ ১০ এর ৯৭ তবতি গমাতাদবক বাদজয়ািকৃত অদের মদধ্য গে
সকল অে পুতলশ কর্তযক ব্যবহার উপদোগী তা গজলা ম্যাতজদেদটর স্যপাতরদশর তিতত্তদত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অনুমততক্রদম বাাংলাদেশ

পুতলশ/অন্য গকাৈ সরকাতর তবিাগদক সরকাতর কাদজর জন্য তবৈামূদে সরবরাহ করা োদব অথবা অে দ্ববি লাইদসন্সিারী ব্যতি/তিলারদের
তৈকট তৈলাদম তবতক্র করা োদব। ব্যবহার অনুপদোগী অেসমূহ বাংদসর উদেদশ্য সমরাে কারখাৈায় গপ্ররণ করদত হদব।
৩৬. সরকার প্রদয়াজদৈ এই ৈীততমালা গে গকাৈ সময় পতরবতযৈ/পতরবি যৈ/পতরমাজযৈ বা বাততল করদত পারদবৈ।
তবতরণ (গজাষ্ঠতার ক্রমানুসাদর ৈয়)
১। তসতৈয়র সতচব, বাতণজয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা।
২। তসতৈয়র সতচব, অথ য মন্ত্রৈালয়, বাাংলাদেশ সতচবায়ল ঢাকা।
৩। তসতৈয়র সতচব, প্রততরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। তসতৈয়র সতচব, অিযন্তরীৈ সেে তবিাগ ও গচয়ারম্যাৈ, জাতীয় রাজস্ব গবাি য, ঢাকা।
৫। মহাপুতলশ পতরেশযক, পুতলশ গহিদকায়াটাস য, ঢাকা।
৬। তবিাগীয় কতমশৈার, ঢাকা/চট্টগ্রাম,/রাজশাহী/খুলৈা/বতরশাল/তসদলট/রাংপুর/ময়মৈতসাংহ। (তার অিীস্থ সকল গজলা ম্যাতজদেটগণদক তবষয়টি অবতহত
করদণর অনুদরািসহ)
৭। মহাপতরচালক, তিতজএিআই, গসৈাসের, ঢাকা।
৮। মহাপতরচালক, এৈএসআই, ঢাকা।
৯। অতততরি মহাপুতলশ পতরেশযক, তবদশষ শাখা, ঢাকা।
১০। মাষ্টার গজৈাদরল অব অতি যন্যান্স, গসৈাসের, ঢাকা।
১১। পতরচালক (প্রশাসৈ), সশে বাতহৈী তবিাগ, ঢাকা গসৈাতৈবাস।
১২। মাৈৈীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সতচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা।
১৩। তসতৈয়র সতচদবর একন্ত সতচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা।
১৪। অতততরি সতচব (রাজনৈততক) ব্যতিগত কমযকতযা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈততক অতিশাখা-৪
www.mha.gov.bd
ৈাং-৪৪.০০.০০০০.০৭৭.৩৯.০০১.১৫-১৫৬০
তাতরখ : ১৮/১২/২০১৬
তবষয় : আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ, ৈবায়ৈ ও ব্যবহার ৈীততমালা ২০১৬ এর কততপয় উপানুদেে সাংদশািৈ/পতরবতযৈ/পতরবি যৈ/সাংদোজৈ সাংক্রান্ত।
সূে : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র স্মারক ৈাং ৪৪.০০.০০০০.০৭৭.৩৯.০০১.১৫-৮২৬, তাাং ০৩/০৮/২০১৬তি:
উপযুি তবষয় ও সূদের গপ্রতক্ষদত গত ০৩/০৮/২০১৬ তাতরদখর ৮২৬ ৈাং স্মারকমূদল আদেয়াদের লাইদসন্স প্রোৈ, ৈবায়ৈ ও ব্যবহার ৈীততমালা জারী করা
হয়। উি ৈীততমালায় কততপয় উপানুদেে তৈম্নরূপিাদব সাংদশািৈ/পতরবতযৈ/পতরবি যৈ/সাংদোজৈ করা হল
এ আদেশ মূল পতরপে জারীর তাতরখ হদত কাে যকর হদব।
২৯(খ) শুধু আত্মরক্ষা ও টাদগটয প্রাকটিদসর উদেশ্য গুতল ব্যবহার করা োদব। আত্মরক্ষার গক্ষদে গুতল ব্যবহাদরর অব্যবতহত পদরই সতিষ্ট থাৈায় তজতি করদত
হদব। টাদগটয প্রাকটিদসর গক্ষদে সরকাদরর অনুদমাতেত িায়াতরাং গরঞ্জ এবাং বাাংলাদেদশ শুটিাং গস্পাট য গিিাদরশদৈর তৈতে যষ্ট অনুশীল গকন্দ্র ছাড়া টাদগটয প্রাকটিস
করা োদব ৈা। এর স্থদল তৈম্নরূপ প্রততষ্থাতপত হদব :
২৯(খ) ৈতুৈ অে ক্রয় ও গমরামদতর সময় গটস্ট্ িায়াতরাং, আত্মরক্ষা ও টাদগটয প্রাকটিদসর উদেশ্য গুতল ব্যবহার করা োদব। গটস্ট্ িায়াতরাং এর জন্য সদব যাচ্চ
৫টি গুটি ব্যবহার করা োদব এবাং তবক্রয়কারী প্রততষ্ঠাৈ এতেসাংক্রান্ত প্রতযয় প্রোৈ করদব। আত্মরক্ষার গক্ষদে গুতল ব্যবহাদরর অব্যবতহত পদরই সাংতিষ্ট থাৈায়
তজতি করদত হদব। টাদগটয প্রাকটিদসর গক্ষদে সরকাদরর অনুদমাতেত িায়াতরাং গরঞ্জ এবাং বাাংলাদেশ শুটিাং গিিাদরশদৈর তৈতে যষ্ট অনুশীলৈ গকন্দ্র ছাড়া টাদগটয
প্রাকটিস করা োদব ৈা।
৩০.ক.৪ তিলার এবাং গমরামতকারী প্রততষ্ঠাৈ :
লাইদসন্স ইস্যয তি : ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, লাইদসন্স ৈবায়ৈ তি ২০,০০০/- (তবশ হাজার) টাকা এর স্থদল তৈম্নরূপ প্রততস্থাতপত হদব :
৩০.ক.৫ গসি তকতপাং :
লাইদসন্স ইস্যয তি : ২০,০০০/- (তবশ হাজার) টাকা, লাইদসন্স ৈবায়ৈ তি ৫,০০০/- (তবশ হাজার) এর স্থদল তৈম্নরূপ প্রততস্থাতপত হদব।
৩০.ক.৫ গসি তকতপাং
লাইদসন্স ইস্যয তি : ১৫,০০০/- (পদৈর হাজার) টাকা, লাইদসন্স ৈবায়ৈ তি-৩০০০/- (ততৈ হাজার) টাকা।
৩০.(খ) কমযরত সামতরক কমযকতযাদের গক্ষদে Arms Act Mannual 1924 এর চযাোর ৩ গসকশৈ ৬ এর ৪৫ এবাং ৪৬ (তস) অনুদেে অনুোয়ী
লাইদসন্স তি এবাং ৈবায়ৈ তি এর তবষদয় ব্যবস্থা তৈদত হদব” এর িদল তৈম্নরূপ প্রততস্থাতপত হদব।
৩০.(খ) কমযরত/অবসরপ্রাি সামতরক কমযকতযাদের গক্ষদে The Bengal Arms Act Mannul 1924 এর চাোর ৩ গসকশৈ ৬ এর ৪৫ এবাং
৪৬(স) অনুদেে অনুোয়ী লাইদসন্স তি এবাং ৈবায়ৈ তি এর তবষদয় ব্যবস্থা তৈদত হদব।
৩০.(গ) “সৈেপ্রাি (সরকাতর গগদজদট তবজ্ঞাতপত) মুতিদোদ্ধা ও জাতীয় গবতৈ গেদলর ৬ষ্ঠ ও তদুদ্ধয গগ্রিভুি চার্করীরত/অবসরপ্রাি সকাতর কযািার সাতিযস
কমযকতযাদের গক্ষদে তপস্তল/তরিলবার/শটগাৈ/রাইদিল আদেয়াদের লাইদসন্স তি এবাং ৈবায়ৈ তি প্রদোজয হদব ৈা। এর স্থদল তৈম্নরূপ প্রততস্থাতপত হদব।
৩০. (গ) সৈেপ্রাি (সরকাতর গগদজদট তবজ্ঞাতপত) মুতিদোদ্ধা, রাষ্ট্রীয় সাংতবিাতৈক পদে কমযরত ব্যতিবগ য এবাং জাতীয় গবতৈ গেদলর ৬ষ্ঠ ও তদুদ্ধ গগ্রিভুি
চার্করীরত/অবসরপ্রাি সরকাতর কযািার সাতিযস কমযকতযাদের তপস্তল/তরিলবার/শটগাৈ/রাইদিল এর লাইদসন্স তি এবাং ৈবায়ৈ তি প্রদোজয হদব ৈা।
৩২.১ (ঙ)তবচারপ্রততবৃন্দ এর স্থদল তৈম্নরূপ প্রততস্থাতপত হদব :
৩২.১ (ঙ) রাষ্ট্রীয় সাাংতবিাতৈক পদে কমযরত ব্যতিবগ।য
৩২.১ (ছ) জাতীয় গবতৈ গেদলর ৬ষ্ঠ ও তদুদ্ধ গগ্রিভুি কমযরত/অবসরপ্রাপত সরকারী কমযকতযা এর স্থদল তৈম্নরূপ প্রততস্থাতপত হদব।
৩২.১ (ছ) “প্রথম গেণীর স্থায়ী সরকারী কমযকতযাগণ (চার্করীরত ও অবসরপ্রাি)
পতরতশষ্ট-০১
List of Prohibited Bore Weapons
1. All Machine Guns/Light Machine Guns
2. All Self Loading & Auto rifles not including. 22 Bore.
3. All Machine Carbons, Machine pistols & Sub Machine Guns.
All rifles, muskets, revolvers and pistols of the following calibers or their equivalent
which can fire service.
Gmmo.
0.410 in
Musket
0.303 in
Rifle
7.62 mm
Rifle
.38 bore
Pistol
7.7 mm
Rifle
7.9 mm
Rifle
7.92 mm
Rifle
0.30 in
Rifle and Carbine

.3006 in
Rifle
9 mm
Pistol
0.38 in
Revlver
0.455 in
Revlver
0.45 in
USA Carbine
0.441 bore
Revolver/pistol
4. All such weapons which are of the same bore bu cannot fire service ammunition will
not be considered as probhibited bore weapons.
5. Any other weapon capable of firing the standered service ammunition will be
considerd as prohibited bore
6. Any weapon which has common spare part with that of any service weapon will also be
treated as prohibited bore
7. একবার তেগার টিপদল একাতিক গুতল গবর হয় এমৈ আদেয়াে।

