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২০ ভা  ১৪২৯

িবষয:় ময়মনিসংহময়মনিসংহ   িসিস   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   মহ া ব াপকমহ া ব াপক ( ( পিরবহনপিরবহন ) ) জনাবজনাব   িশউলীিশউলী  হ িরহ ির  ( ( পিরিচিতপিরিচিত
নংনং--১৭০৭৫১৭০৭৫),  ),  িস িনয়রিসিনয়র   সহকারীসহকারী  স িচবসিচব   কক  মাব াইলমাবাইল   কাটকাট   পিরচালনারপিরচালনার   মতামতা   দানদান   সং াসং া ।।

: ৪৬.১৮.০০০০.১০১.৯৯.০০১.২২-১৩৩৭, তািরখ: ২৩ ম ২০২২
   উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত  ময়মনিসংহ িস  কেপােরশেনর িন বিণত  কমকতা ক বিণত  আইন, অিধে  ও ময়ােদ মাবাইল কাট

পিরচালনার মত া দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল:  
ক মক ত া রক মক ত া র   ন া মন া ম   ওও   প দ বপ দ ব ি◌ি◌ :: ত ফ িস লত ফ িস ল

ন ংন ং
আ ই নআ ই ন অ িধ েঅ িধ ে স ময়স ময়

জনাব িশউলী হির 
(পিরিচিত  নং-১৭০৭৫), 
িস িনয়র সহকারী সিচব 
মহা ব াপক 
(পিরবহন) ময়মনিসংহ 
িস  কেপােরশন

১ ১

Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) Sections 143, 
144, 145, 147, 148, 152, 153, 160, 171E, 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.

ময়মনিসংহ 
িস  

কেপােরশন

বতমান 
পেদ কমরত 
থ াকাকালীন 
সমেয়র জ

২ ৮৮ ানীয় সরকার (িস  কেপােরশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬০ নং আইন)।

৩ ১০৬ বাংলােদশ হােটল ও রে া া আইন, ২০১৪ (২০১৪ সেনর ১৫ নং আইন)

৪ ৮৫ ভা া অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৬নং আইন);

৫ ২৬ Building Construction Act , 1952 (East Bengal Act 
No. II of 1952);

৬ ২৮ [প  জবাই ও মাংেসর মান িনয় ণ আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৬ নং আইন)];

৭ ২৯ [িনরাপদ খ া  আইন,২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৩ নং আইন)];

৮ ৩৫ The Government and Local Authority Lands Building 
(Recovery and possession) Ordinance 1970 (East 
Pakistan Ordinance No. XVIIII of 1970);

৯ ৫০ Medical Practice and Private Clinics and Laboratories 
(Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. IV of 
1982);

১০ ৫১ [Drugs Act , 1940 (Act No. XXIII of 1940)];

১১
৫২ 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;];

১২ ৬০ "সড়ক পিরবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৬৬, ৬৭, ৬৮, 
৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, 
৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০ ( য ে  কারাদে র স ীমা ২ বৎসেরর মে  থ ােক). 
১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪;"

১৩ ৬৩ [বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৬৭ নং 
আইন) এর ধারা ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১;]; 

১৪ ৬৮ মাদক  িনয় ণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৬৩নং আইন);

১৫ ৭০ বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এ 
উ ি িখত  টিবেলর িমক নং-৩ এবং ৪(খ);

১৬ ৭১ পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ৬নং আইন);

১৭ ৭৯ জ  ও  িনব ন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ২৯নং আইন);

১



১৮ ৮৩ কবল টিলিভশন নটওয়াক পিরচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩৮ নং 
আইন);

১৯ ৮ Electricity Act 1910 (Act No. IX of 1910);

২০ ২০ পে ািলয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সেনর ৩২ নং আইন);

২১ ২৪ Protection and Conservation of Fish Act , 1950 (East 
Bengal Act No. XVII of 1950);

৪-৯-২০২২

িসিনয়র সিচব
জন শাসন ম ণালয়
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ফান: ৫৫১০০৪০৯
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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০১.২২.৩/১(৫) তািরখ: ২০ ভা  ১৪২৯
০৪ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, নগর উ য়ন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
২) সিচব (অিতির  দািয় ), নগর উ য়ন-১ অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) ধান িনবাহী কমকতা, ময়মনিসংহ িস  কেপােরশন
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৫) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ

৪-৯-২০২২
মাহা াদ জিহ ল ইসলাম 

উপসিচব

২


