মাবাইল কাট আইন, ২০০৯

তফিসল
ধারা ৬
(1) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর sections143, 144, 145, 147,
148, 152, 153, 160, 171E, 171F, 171G, 171H, 171I, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 225, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358;
(2) Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867);
(3) Sarais Act, 1867 (Act No. XXII of 1867);
(4) Touts Act, 1879 (Act No XVIII of 1879);
(5) Ferries Act, 1885 (Act No.I of 1885);
(6) Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890);
(7) Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908);
1

[(৮) িব ৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৭ নং আইন) এর ধারা-৩৬, ৩৭, ৩৯(২) ও ৪০;]

(9) Cinematograph Act, 1918 (Act No. II of 1918);
(10) Juvenile Smoking Act, 1919 (Act No. II of 1919);
(11) Poisons Act, 1919 (Act No. XII of 1919);
(12) Cruelty to Animals Act, 1920 (Act No. I of 1920);
(13) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIV of 1920);
2

[(14)ক া নেম আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ২৭ নং আইন) এর ধারা ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪,
১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৬, ১৮২,
১৯৬ ও ১৯৯;]

(15) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925);
1
2

Serial no. (8) এর িবপরীেত উি িখত এি এস, আর, ও নং ১৬৬-আইন/২০২০ এর ারা িত ািপত।
িমক ন র (14) এবং তৎিবপরীেত উি িখত এি এস, আর, ও নং ৩৩৫-আইন/২০২০ এর ারা িত ািপত।

(16) Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);
1

[(১৭) বা িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ৬ নং আইন) এর ধারা ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১১:]

(18) 2[***]
(19) Places of Public Amusement Act, 1933 (Bengal Act No. X of 1933);
(২০) 3[ পে ািলয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সেনর ৩২ নং আইন)];
(21) Criminal Law (Industrial Areas) Amendment Act, 1942 (Act No. IV of
1942);
(২২) 4[***]
(23) Protection of Ports (Special Measures) Act, 1948 (Act No. XVII of 1948);
(24) Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act No. XVIII
of 1950);
(25) Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952);
(26) Building Construction Act, 1952 (West Bengal Act No. II of 1952);
(27) Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act No. I of
1956);
(২৮) 5[প জবাই ও মাংেসর মান িনয় ণ আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৬ নং আইন)];
(২৯) 6[িনরাপদ খা আইন, ২০১৩(২০১৩ সেনর ৪৩ নং আইন];
(30) Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960);
(31) Port Authorities Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance,
1962 (Ordinance No. IX of 1962);
(32) Censorship of Films Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963);
1
1
3
4
5
6

িমক নং (১৭) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (১৮) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (২০) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (২২) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (২৮) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (২৯) এর িবপরীেত উি িখত এি

এস, আর, ও নং ২৭৩-আইন/২০১৮ এর ারা িত ািপত।
এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১১ এর ারা িব ।
এস, আর, ও নং ৪১-আইন/২০১৭ এর ারা িব এবং তন এি
এস, আর, ও নং ১৬৫-আইন/২০১৫ এর ারা িব ।
এস, আর, ও নং ২৮৭-আইন/২০১৪ এর ারা িত ািপত।
এস, আর, ও নং ১৬৪-আইন/২০১৫ এর ারা িত ািপত।

িত ািপত।
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(33) Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan Act No.
IX of 1964);
(34) Pilotage Ordinance, 1969 (Ordinance No. V of 1969);
(35) The Government and Local Authority Lands and Building (Recovery of
Possession) Ordinance, 1970 (East Pakistan Ordinance No. XVIIII of
1970);
(36) Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971);
(৩৭) 1[***]
(38) Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) ;
(39) Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973
(Act No. XXIII of 1973);
(40) Bangladesh Wild Life (Preservation) Order,1973 (President's Order No. 23
of 1973);
(41) Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974);
(42) Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LII of 1976);
(43) Mongla Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LIII of 1976);
(44) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No.LXXII of 1976);

(45) 2[***]
(46) 3[বীজ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ০৬ নং আইন) এর ধারা ২৪, ২৫ ও ২৬;]
(47) Note-Books (Prohibition) Act, 1980 (Act No. XII of 1980);
(48) 4[বাংলােদশ মিডক াল ও ড াল কাউি ল আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৬১ নং আইন);]

1
2
3
4

িমক নং (৩৭) এর িবপরীেত উি
িমক নং (45) এর িবপরীেত উি
িমক নং (46) এর িবপরীেত উি
িমক নং (48) এর িবপরীেত উি

িখত এি
িখত এি
িখত এি
িখত এি

এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১১ এর
এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর
এস, আর, ও নং ৩৯৫-আইন/২০১৯ এর
এস, আর, ও নং ২৫২-আইন/২০১১ এর

ারা িব
ারা িব
ারা িত
ারা িত

।
।
ািপত।
ািপত।

(49) Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980);
(50) Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation)
Ordinance, 1982 (Ordinance No. IV of 1982);
(51) 1[Drugs Act, 1940 (Act No.XXIII of 1940);]
(52)

[ওজন ও পিরমাপ মানদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৫৬ নং আইন) এর ধারা ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬,
৩৭(১) ও (২), ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৪ ও ৫৫;];
2

(53) 3[***]
(54) 4[***]
(55) Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983
(Ordinance No. XX of 1983);
(56) Bangladesh Merchants Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of
1983);
(57) Bangladesh Uniani and Ayurvedic
(Ordinance No. XXXII of 1983);

Practitioners

Ordinance, 1983

(58) 5[***]
(59) Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No.
XLI of 1983);
(60) 6[সড়ক পিরবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২,
৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭,
১০০ (েযে ে কারাদে র সীমা ২ বৎসেরর মে থােক), ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪;]
(61) Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984
(Ordinance No. XXXIII of 1984);
1
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3
4
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িমক নং (51) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (52) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (53) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (54) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (58) এর িবপরীেত উি িখত এি
িমক নং (60) এর িবপরীেত উি িখত এি

এস, আর, ও নং ২৫৬-আইন/২০১২ এর
এস, আর, ও নং ১২৭-আইন/২০১৯ এর
এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর
এস, আর, ও নং ১৬৫-আইন/২০১৫ এর
এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর
এস, আর, ও নং ৩৫৯-আইন/২০১৯ এর

ারা িত
ারা িত
ারা িব
ারা িব
ারা িব
ারা িত

ািপত।
ািপত।
।
।
।
ািপত।
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(62) 1[***]
(63) 2[বাংলােদশ

া াডস এ টি ং ইনি
এর ধারা ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১;];

উশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৬৭ নং আইন)

(64) 3[***]
(65) অ াবর স ি

ম দখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ২৬ নং আইন);

(66) 4[ইট

ত ও ভাটা াপন (িনয় ণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৫৯ নং আইন) এর ধারা ১৪,
১৪, ১৫, ১৭ এবং ১৮ (২);]

(67) আেয়ািডন অভাবজিনত রাগ িতেরাধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সেনর ১০ নং আইন);
(68) মাদক

িনয় ণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সেনর ২০ নং আইন);

(69) খিন ও খিনজ স
(70)

দ (িনয় ণ ও উ য়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সেনর ২৯ নং আইন);

5

[বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এর
উপ-ধারা (১) এ উি িখত টিবেলর িমক নং ৩, ৪ (ক) ( থম অপরাধ), ৪ (খ), ৫ ( থম
অপরাধ), ৬ ( থম অপরাধ), ৭ ( থম অপরাধ) ও ৮ ( থম অপরাধ) এবং ধারা ১৫ এর উপধারা (২);]

(71) পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প

আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ৬ নং আইন);

(72) িবমান-িনরাপ া িবেরাধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সেনর ১৭ নং আইন);
(73) মানবেদেহ অ - ত

(74)
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(75)

7

সংেযাজন আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সেনর ৫ নং আইন);

[***]
[***]

(76) এিসড িনয় ণ আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১ নং আইন);
1
2
3
4
5
6
7

িমক নং (62) এর িবপরীেত উি
িমক নং (63) এর িবপরীেত উি
িমক নং (64) এর িবপরীেত উি
িমক নং (66) এর িবপরীেত উি
িমক নং (70) এর িবপরীেত উি
িমক নং (74) এর িবপরীেত উি
িমক নং (75) এর িবপরীেত উি

িখত এি
িখত এি
িখত এি
িখত এি
িখত এি
িখত এি
িখত এি

এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর ারা িব ।
এস, আর, ও নং ১২৭-আইন/২০১৯ এর ারা িত ািপত।
এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর ারা িব ।
এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০১৬ এর ারা িত ািপত।
এস, আর, ও নং ৭৮-আইন/২০১৬ এর ারা িত ািপত।
এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর ারা িব ।
এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর ারা িব ।

(77) িনরাপদ র
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)

পিরস ালন আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১২ নং আইন);
অি িতেরাধ ও িনবাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সেনর ৭ নং আইন);
জ ও
িনব ন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ২৯ নং আইন);
মপান ও তামাকজাত
বহার (িনয় ণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১১ নং আইন);
সার ব াপনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৬ নং আইন);
বাংলােদশ এ াে িডেটশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ২৯ নং আইন);
কবল টিলিভশন নটওয়াক পিরচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩৮ নং আইন);
বাংলােদশ ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৪২ নং আইন);
ভা া অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৬ নং আইন) 1[;

(86) উপেজলা পিরষদ আইন, ১৯৯৮ সেনর ২৪ নং আইন);
(87)

ানীয় সরকার (েপৗরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৮ নং আইন);

(88)

ানীয় সরকার (িস কেপােরশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬০ নং আইন);

(89)

ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন) 2[;
3

(90) Jute Ordinance, 1962 (Ordinance No. LXXIV of 1962) [;
(91 ) Bangladesh National Anthem, FIag and Emblem Order, 1972

(President’s Order No. 130 of 1972) 4[;
(92) বাংলােদশ াস আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৪০ নং আইন) 5[;
(93) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 509) 6[;

1

সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর ারা সংেযািজত।
2
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
3
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
4
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
5
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
6
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
২৮২-আইন/২০১১ এর ারা সংেযািজত।

িমক নং ও এি স হ (86), (87), (88) এবং (89) এস,
িমক নং ও এি (90) এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১০
িমক নং ও এি (91) এস, আর, ও নং ৩০৪-আইন/২০১০
িমক নং ও এি (92) এস, আর, ও নং ৩৫৭-আইন/২০১০
িমক নং ও এি (93) এস, আর, ও নং ৩৭৪-আইন/২০১০
িমক নং ও এি ২ (94) এবং (95) এস, আর, ও নং

মাবাইল কাট আইন, ২০০৯
(94) ‘‘মহানগরী, িবভাগীয় শহর ও জলা শহেরর পৗর এলাকাসহ দেশর সকল পৗর এলাকার খলার মাঠ,
উ ু

ান, উ ান এবং া িতক জলাধার সংর ণ আইন, ২০০০’’ (২০০০ সেনর ৩৬ নং আইন);

(95) ‘‘িরেয়ল এে ট উ য়ন ও ব াপনা আইন, ২০১০’’ (২০১০ সেনর ৪৮ নং আইন) 1[;
(96) বা মহাল ও মা

2

ব াপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৬২ নং আইন) [;

(97) ‘‘ দওয়াল িলখন ও পা ার লাগােনা (িনয় ণ) আইন, ২০১২’’ (২০১২ সেনর ১নং আইন)3[;
(98) ব
(99 )

াণী (সংর ণ ও িনরাপ া) আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩০ নং আইন);

েযাগ ব াপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৩৪ নং আইন) 4[;

(১০০) পে পাটজাত মাড়েকর বা তা লক বহার আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৫৩ নং আইন) 5[;
5
[;
(১০১) বেদিশক কমসং ান ও অিভবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৩২
ও ৩৫ 6[;
(১০২) মৎসখা ও প খা আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ২ নং আইন); এবং
(১০৩) মৎস হ াচারী আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ১৪ নং আইন)7[;
(১০৪) ভব ের ও িনরা য় ি ( নবাসন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৫ নং আইন);
(১০৫) বাংলােদশ ােভল এেজি (িনব ন ও িনয় ণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৬১ নং আইন);

1

সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
2
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
3
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
৭৪-আইন/২০১৩ এর ারা সংেযািজত।
4
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
আইন/২০১৩ এর ারা সংেযািজত।
5
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
এর ারা সংেযািজত।
6
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
২৮৭-আইন/২০১৪ এর ারা সংেযািজত।
7
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং
নং ১৬৫-আইন/২০১৫ এর ারা সংেযািজত।

িমক নং ও এি (96) এস, আর, ও নং ১২৪-আইন/২০১২
িমক নং ও এি (97) এস, আর, ও নং ১২৩-আইন/২০১২
িমক নং ও এি স হ (98) এবং (99) এস, আর, ও নং
িমক নং ও এি (১০০) এস, আর, ও নং ৩৪৪-আইন/২০১৩
িমক নং ও এি (১০১) এস. আর. ও নং ৭৩-আইন/২০১৪
িমক নং ও এি (১০২) এবং (১০৩) এস, আর, ও নং ২৮৭িমক নং ও এি (১০৪), (১০৫), এবং (১০৬) এস, আর, ও

(১০৬) বাংলােদশ হােটল ও রেস ার আইন, ২০১৪ (২০১৪ সেনর ১৫ নং আইন) 1[;
(১০৭) প েরাগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৫নং আইন);
(১০৮) বাংলােদশ প ও প জাত প স িনেরাধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ৬নং আইন) 2[;
(১০৯) ভাজ েতেল িভটািমন ‘এ’ স করণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৪), (৬) ও (৭) 3[;
(১১০) পেণা ািফ িনয় ণ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) ও (৫); 4[***
(১১১) িষ িবপণন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৪৪ নং আইন) এর ধারা ১৯ 5[;
(১১২) Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 5 এর sub-section (3)
এর proviso এর clause (d) এবং section 8 এর sub-section (2) 6[;
(১১৩) “চ াম উ য়ন ক প আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫০ ও ৫২”;
(১১৪) “রাজশাহী উ য়ন ক প আইন, ২০১৮ এর ধারা ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩২”;
(১১৫) “ লনা উ য়ন ক প আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১ ও ৫২”;
(১১৬) “ক বাজার উ য়ন ক প আইন, ২০১৬ এর ধারা ২৪, ২৫, ২৮, ৩০ ও ৩১”7[;
(১১৭) “সং ামক রাগ ( িতেরাধ, িনয় ণ ও িন ল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৬১ নং আইন) এর ধারা
২৪, ২৫ ও ২৬ 8[;

1

সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং িমক নং ও এি (১০৭) ও (১০৮) এস, আর, ও নং ২৪৬আইন/২০১৫ এর ারা সংেযািজত।
2
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং িমক নং ও এি (১০৯) এস, আর, ও নং ৭৭-আইন/২০১৬
ারা সংেযািজত।
3
সিমেকালন (;) দ িড় (।) এর পিরবেত িত ািপত এবং িমক নং (১১০) এবং ত সংি এি স হ এস, আর, ও নং
৪২-আইন/২০১৭ ারা সংেযািজত।
4
িমক ন র (১১০) এর া ি ত দ িড় (।) িব এবং িমক ন র ও এি (১১১) এস, আর, ও নং ৮৫-আইন/২০১৯
ারা সংেযািজত।
5
িমক ন র (১১১) এর া ি ত দ িড় (।) িচে র পিরবেত সিমেকালন (;) িচ িত ািপত এবং িমক ন র ও এি
(১১২) এস, আর, ও নং ২৪৫-আইন/২০১৯ ারা সংেযািজত।
6
িমক ন র (১১২) এর া ি ত দ িড় (।) িচে র পিরবেত সিমেকালন (;) িচ িত ািপত এবং িমক ন রস হ ও
এি স হ (১১৩), (১১৪), (১১৫), (১১৬) এস, আর, ও নং ৩১৭-আইন/২০১৯ ারা সংেযািজত।
7
িমক ন র (১১৬) এর া ি ত দ িড় (।) িচে র পিরবেত সিমেকালন (;) িচ িত ািপত এবং িমক ন র ও এি
এি (১১৭) এস, আর, ও নং ৯৮-আইন/২০২০ ারা সংেযািজত।
8
িমক ন র (১১৭) এর া ি ত দ িড় (।) িচে র পিরবেত সিমেকালন (;) িচ িত ািপত এবং িমক ন র ও এি
এি (১১৮) এস, আর, ও নং ২৩৪-আইন/২০২০ ারা সংেযািজত।

মাবাইল কাট আইন, ২০০৯
(১১৮) ফরমািলন িনয় ণ আইন, ২০১৫ এর ধারা ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ 1[;
(১১৯) “বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭০(১) 2[;
(১২০) চা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সেনর ৩৮ নং আইন)।”]

1

িমক ন র (১১৮) এর া ি ত দ িড় (।) িচে র পিরবেত সিমেকালন (;) িচ
(১১৯) এস, আর, ও নং ২৪৬-আইন/২০২১ ারা সংেযািজত।
2
িমক ন র (১১৯) এর া ি ত দ িড় (।) িচে র পিরবেত সিমেকালন (;) িচ
এি (১২০) এস, আর, ও নং ৩০৭-আইন/২০২১ ারা সংেযািজত।

িত ািপত এবং িমক ন র ও এি
িত ািপত এবং িমক ন র ও এি

