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�মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯
( ২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন )

[ অে�াবর ৬, ২০০৯ ]

আইন শৃ�লা র�া এবং অপরাধ �িতেরাধ কায��মেক কায�কর ও অিধকতর দ�তার সিহত স�াদন কিরবার জন� �মাবাইল �কাট�
পিরচালনার উে�েশ� �েয়াজনীয় িবধান কিরবার লে�� �ণীত আইন

�যেহতু জন�ােথ�, আইন শৃ�লা র�া এবং অপরাধ �িতেরাধ কায��মেক কায�কর ও অিধকতর দ�তার সিহত স�াদন কিরবার জন�
এি�িকউিটভ ম�ািজে�টেক কিতপয় অপরাধ তাৎ�িণকভােব ঘটনা�েল আমেল �হণ কিরয়া দ� আেরােপর সীিমত �মতা অপ�ণ কিরয়া
�মাবাইল �কাট� পিরচালনার লে�� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

  �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি�� িশেরানাম,
�বত�ন ও �েয়াগ

১। (১) এই আইন �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

  (৩) সম� বাংলােদেশ ইহার �েয়াগ হইেব।

সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

  (১) "অিতির� দায়রা জজ" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত অিতির� দায়রা জজ; এবং �মে�াপিলটন

এলাকার অিতির� দায়রা জজও উহার অ�ভূ�� হইেব;

  (২) "এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট;

  (৩) "জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট;

  (৪) "িডি�� ম�ািজে�ট" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত িডি�� ম�ািজে�ট; এবং অিতির� িডি��

ম�ািজে�টও উহার অ�ভূ�� হইেবন;

  (৫) "তফিসল" অথ� এই আইেনর তফিসল;

  (৬) "দায়রা জজ" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত দায়রা জজ; এবং �মে�াপিলটন এলাকার দায়রা জজও

উহার অ�ভু�� হইেব;

  (৭) "�ফৗজদারী কায�িবিধ" অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

  (৮) "�মে�াপিলটন ম�ািজে�ট" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধেত উি�িখত �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট;
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  (৯) "�মে�াপিলটন এলাকা" অথ� �কান আইেনর অধীন �ঘািষত �মে�াপিলটন এলাকা;

  (১০) "�মাবাইল �কাট�" অথ� ধারা ৪ এ উি�িখত �মাবাইল �কাট�।

আইেনর �াধান� ৩। আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর

হইেব।

�মাবাইল �কাট� ৪। আইন শৃ�লা র�া এবং অপরাধ �িতেরাধ কায��মেক দ�তার সিহত স�াদন কিরবার �ােথ� আবশ�ক ��ে�

কিতপয় অপরাধ তাৎ�িণকভােব ঘটনা�েল আমেল �হণ কিরয়া দ� আেরােপর সীিমত �মতা �েয়ােগর উে�েশ�

সম� �দেশ িকংবা �য �কান �জলা বা �মে�াপিলটন এলাকায় �াম�মান কায��ম পিরচািলত হইেব যাহা "�মাবাইল

�কাট�" নােম অিভিহত হইেব।

�মাবাইল �কাট�
পিরচালনার �মতা
অপ�ণ

৫। সরকার সম� �দেশ িকংবা �য �কান �জলা বা �মে�াপিলটন এলাকায় �য �কান এি�িকউিটভ ম�ািজে�টেক,

এবং িডি�� ম�ািজে�ট তাহার আ�িলক অিধে�ে� �য �কান এি�িকউিটভ ম�ািজে�টেক, আইন শৃ�লা র�া এবং

অপরাধ �িতেরাধ কায��ম স�াদেনর উে�েশ� িলিখত আেদশ �ারা �মাবাইল �কাট� পিরচালনা কিরবার �মতা

অপ�ণ কিরেত পািরেব।

�মাবাইল �কােট�র
�মতা

৬। (১) ধারা ৫ এর অধীন �মতা�া� এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা ধারা ১১ এর অধীন �মতা�া� িডি��

ম�ািজে�ট আইন শৃংখলা র�া ও অপরাধ �িতেরাধ কায��ম পিরচালনা কিরবার সময় তফিসেল বিণ�ত আইেনর

অধীন �কান অপরাধ, যাহা �কবল জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কতৃ�ক িবচায�, তাহার স�ুেখ

সংঘিটত বা উ�ািটত হইয়া থািকেল িতিন উ� অপরাধ তাৎ�িণকভােব ঘটনা�েলই আমেল �হণ কিরয়া অিভযু�

ব�ি�েক, �ীকােরাি�র িভি�েত, �দাষী সাব�� কিরয়া, এই আইেনর িনধ�ািরত দ� আেরাপ কিরেত পািরেবন।<�্/>

  (২) তফিসেল বিণ�ত �কান আইেনর অধীন �ণীত িবিধ, �িবিধ বা আেদেশর অধীন �কান অপরাধ উ� আইেনর

অধীন অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব।

  (৩) তফিসেল বিণ�ত �কান আইেনর অধীন �কান অপরাধ �কা� আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক িবচায� হইেব তাহা

উ� আইেন িনধ�ারণ করা না থািকেল, �ফৗজদারী কায�িবিধর ধারা ২৯ এর সংি�� ি�তীয় তফিসেলর অ�ম কলাম

অনুযায়ী িনধ�ািরত আদালত কতৃ�ক উ� অপরাধ িবচায� বিলয়া গণ� হইেব এবং যিদ অনু�প �কান অপরাধ িবচার

কিরবার এখিতয়ার �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট এবং �থম, ি�তীয় বা তৃতীয় ��ণীর জুিডিসয়াল ম�ািজে�েটর না

থােক, তাহা হইেল উ� অপরাধ, তফিসেল বিণ�ত আইেনর অধীন অপরাধ হওয়া সে�ও, এই আইেনর অধীন

আমেল �হণ কিরয়া দ� আেরাপ কিরবার এখিতয়ার এই আইেনর অধীন �মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী

এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�েটর থািকেব না।

  (৪) �মাবাইল �কাট� পিরচালনা কিরবার সময় যিদ অনু�প �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি��

ম�ািজে�েটর িনকট এই�প মেন হয় �য, অপরাধ �ীকারকারী ব�ি�র সংি�� অপরাধ এমন ��তর �য, এই
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আইেনর অধীন িনধ�ািরত দ� আেরাপ করা হইেল উহা যেথাপযু� দ�ােরাপ হইেব না, তাহা হইেল িতিন উ�

ব�ি�েক দ� আেরাপ না কিরয়া তাহার িব�ে� িনয়িমত মামলা দােয়েরর ব�ব�া কিরেবন।

  (৫) �মাবাইল �কাট� পিরচালনা কিরবার সময় যিদ এই�প �কান অপরাধ এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি��

ম�ািজে�ট এর স�ুেখ সংঘিটত বা উ�ািটত হয়, যাহা �সশন আদালত িকংবা অন� �কান উ�তর বা িবেশষ

আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক িবচায�, তাহা হইেল �মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা

িডি�� ম�ািজে�ট উ� অপরােধর সিহত সংি�� ব�ি�র িব�ে� অিভেযাগ এজাহার িহসােব গণ� কিরবার জন�

সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�ােক িনেদ�শ �দান কিরেবন।

�মাবাইল �কােট�র
পিরচালনা প�িত

৭। (১) এই আইেনর অধীন �মাবাইল �কাট� পিরচালনা কিরবার সময় �কান ব�ি�র িব�ে� অপরাধ আমেল গৃহীত

হইবার পরপরই �মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�ট সংি�� অিভেযাগ

িলিখতভােব গঠন কিরয়া উহা অিভযু� ব�ি�েক পাঠ ও ব�াখ�া কিরয়া �নাইেবন এবং অিভযু� ব�ি� গিঠত

অিভেযাগ �ীকার কেরন িক না তাহা জািনেত চািহেবন এবং �ীকার না কিরেল িতিন �কন �ীকার কেরন না উহার

িব�ািরত ব�াখ�া জািনেত চািহেবন।

  (২) অিভযু� ব�ি� অিভেযাগ �ীকার কিরেল তাহার �ীকােরাি� িলিপব� কিরয়া উহােত অিভযুে�র �া�র বা

���মত, িটপসই এবং �ইজন উপি�ত �া�ীর �া�র বা, ���মত, িটপসই �হণ কিরেত হইেব; এবং অতঃপর

�মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�ট তাহার িবেবচনায় যেথাপযু� দ�

আেরাপ কিরয়া িলিখত আেদশ �দান কিরেবন এবং উ� আেদেশ �া�র কিরেবন।

  (৩) অিভেযাগ অ�ীকার কিরয়া আ�প� সমথ�েন অিভযু� ব�ি� কতৃ�ক �দ� ব�াখ�া সে�াষজনক হইেল,

�মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�ট তাহােক অিভেযাগ হইেত অব�াহিত

�দান কিরেবন।

  (৪) অিভযু� ব�ি� কতৃ�ক উপ-ধারা (৩) এর অধীন �দ� ব�াখ�া সে�াষজনক না হইেল �মাবাইল �কাট�

পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�ট অিভেযাগিট িবচারােথ� উপযু� এখিতয়ার স��

আদালেত ��রণ কিরেবন।

দ� আেরােপর

সীমাব�তা

৮। (১) এই আইেনর অধীন �মাবাইল �কাট� পিরচালনা কিরয়া দ� আেরাপ কিরবার ��ে�, সংি�� অপরােধর জন�

সংি�� আইেন �য দ�ই িনধ�ািরত থাকুক না �কন, �ই বছর এর অিধক কারাদ� এই আইেনর অধীন আেরাপ করা

যাইেব না।

  (২) সংি�� অপরােধর জন� সংি�� আইেন �য অথ�দ� িনধ�ািরত রিহয়ােছ উ� অথ�দ� বা অথ�দে� িনধ�ািরত সীমার

মেধ� �য �কান পিরমাণ অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব।

  (৩) �ফৗজদারী কায�িবিধর অধীন �য প�িতেত অথ�দ� ও কারাদ� আদায়েযাগ� বা আেরাপনীয় হইয়া থােক, এই

আইেনর অধীন অথ�দ� ও কারাদ� অনু�প প�িতেত আদায়েযাগ� ও আেরাপনীয় হইেব।
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অথ�দ� আদায়

স�িক�ত িবধান
৯।(১) এই আইেনর অধীন �কান অিভযু�েক ঘটনা�েল �দাষী সাব�� কিরয়া �কবল অথ�দ� আেরাপ করা হইেল

উ� অথ�দে�র িনধ�ািরত টাকা তাৎ�িণকভােব আদায়েযাগ� হইেব।

  (২) আেরািপত অথ�দ� তাৎ�িণকভােব আদায় করা না হইেল অনাদােয় আেরািপত কারাদ� তাৎ�িণকভােব কায�কর

হইেব।

  (৩) অথ�দ� তাৎ�িণকভােব আদায় কিরেত ব�থ�তার কারেণ আেরাপনীয় িবনা�ম কারাদ� িতন মােসর অিধক হইেব

না।

  (৪) কারাদ� �ভাগ কিরবার সময় অিভযুে�র পে� অথ�দে�র সমুদয় অথ� আদায় করা হইেল অিভযু� কারাবাস

হইেত তাৎ�িণকভােব মুি�লাভ কিরেবন।

 (৫) এই ধারার অধীন অথ�দ� আদায় কিরেত ব�থ�তার কারেণ আেরািপত কারাদ� আংিশক বা স�ূণ� �ভাগ কিরবার

কারেণ অথ�দে�র সংি�� অথ� আদায় অেযাগ� হইেব না; এবং এই ��ে� Penal Code, 1860 এর ধারা ৬৪

হইেত ৭০ এর িবধানাবলী, যথািনয়ম, �েযাজ� হইেব।

�দাবারা িবচার ও
শাি� িনেষধ

১০। এই আইেনর অধীন দ��া� �কান ব�ি�েক একই অপরােধ পুনব�ার িবচার করা িকংবা দ� আেরাপ করা যাইেব

না এবং অনু�প ��ে� �ফৗজদারী কায�িবিধর ধারা ৪০৩ এর িবধান �েযাজ� হইেব :

  তেব শত� থােক �য, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অিভেযাগ হইেত অব�াহিত�া� ব�ি� �ফৗজদারী

কায�িবিধর ধারা ৪০৩ এর অেথ� িনেদ�াষ সাব�� (acquitted) বিলয়া গণ� হইেবন না।

িডি�� ম�ািজে�ট
কতৃ�ক �মতা
�েয়াগ

১১। িডি�� ম�ািজে�টগেণর তাহােদর � � আ�িলক অিধে�ে� এই আইেনর অধীন �মাবাইল �কাট� পিরচালনা

কিরয়া দ� আেরােপর �মতা থািকেব।

�মাবাইল �কাট�
পিরচালনার ��ে�
পুিলশ, আইন

শৃ�লা র�াকারী
বািহনী বা সংি��
সরকারী �কান
সং�া বা
�িত�ােনর

সহায়তা �দােনর
বাধ�বাধকতা

১২। ১) এই আইেনর অধীন �মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�ট পুিলশ

বািহনী, আইন শৃ�লা র�াকারী বািহনী বা সংি�� সরকারী �কান সং�া বা �িত�ােনর সহায়তা চািহেল পুিলশ

বািহনী, আইন শৃ�লা র�াকারী বািহনী বা সংি�� সরকারী �কান সং�া বা �িত�ান অনু�প সহায়তা �দান কিরেব।

  (২) �মাবাইল �কাট� পিরচালনার ��ে�, উ� �মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি��

ম�ািজে�ট এর সংি�� অপরাধ সংে�েষ ত�ািশ (search), জ� (seizure) এবং �েয়াজেন জ�কৃত ব�

িবিলবে�জ (disposal) কিরবার �মতা থািকেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �মতা �েয়ােগর ��ে� �ফৗজদারী কায�িবিধর সংি�� িবধান, যতদূর স�ব, অনুসরণ

কিরেত হইেব৷

আপীল ১৩। (১) এই আইেনর অধীন আেরািপত দ� �ারা সং�ু� ব�ি�, সংি�� আ�িলক অিধে�ে�র িডি�� ম�ািজে�ট

এর িনকট আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html
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  (২) িডি�� ম�ািজে�ট িনেজ উ� আপীল �নানী ও িন�ি� কিরেবন অথবা তাঁহার অধীন� �য �কান অিতির�

িডি�� ম�ািজে�ট এর িনকট উহা �নানী ও িন�ি�র জন� ��রণ কিরেত পািরেবন।

  (৩) িডি�� ম�ািজে�ট িকংবা অিতির� িডি�� ম�ািজে�ট কতৃ�ক �দ� দ�ােদেশর িব�ে� আপীল সংি��

অিধে�ে�র দায়রা জেজর িনকট দােয়র কিরেত হইেব, এবং দায়রা জজ িনেজ উ� আপীল �নানী ও িন�ি�

কিরেবন িকংবা �কান অিতির� দায়রা জেজর িনকট উ� আপীল �নানী ও িন�ি�র জন� ��রণ কিরেবন।

  (৪) এই ধারার অধীন আপীল িন�ি�র ��ে� �ফৗজদারী কায�িবিধর অধ�ায় ৩১ এর িবধানাবলী, যতদূর স�ব,

�েয়াজনীয় অিভেযাজনসহকাের �েযাজ� হইেব।

  (৫) এই ধারার অধীন দােয়রকৃত আপীল �ফৗজদারী কায�িবিধর �কবল ধারা ৪১২ এর িনধ�ািরত পিরসের সীিমত

থািকেব।

সরল িব�ােস কৃত
কায� র�ণ

১৪। এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর অধীন সরল িব�ােস কৃত, বা কৃত বিলয়া িবেবিচত, �কান কােয�র জন�

�কান ব�ি� �িত�� হইেল িতিন �মাবাইল �কাট� পিরচালনাকারী এি�িকউিটভ ম�ািজে�ট বা িডি�� ম�ািজে�ট বা

�মাবাইল �কাট� পিরচালনার সিহত সংি�� অন� �কান কম�কত�া বা কম�চারীর িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী

মামলা বা অন� �কান �কার আইনগত কায�ধারা �জু কিরেত পািরেবন না।

তফিসল

সংেশাধেনর �মতা
১৫। সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, তফিসল সংেশাধন কিরেত পািরেব৷

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

১৬। সরকার এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

রিহতকরণ ও
�হফাজত

১৭। (১) �মাবাইল �কাট� অধ�ােদশ, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬ নং অধ�ােদশ) এত� �ারা রিহত করা হইল।

  (২) অনু�প রিহতকরণ সে�ও, রিহত অধ�ােদশ এর অধীন কৃত �কান কাজ কম�, গৃহীত �কান ব�ব�া বা কায�ধারা

এই আইেনর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।


