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�থম অধ�ায়
�ারি�ক

সড়ক পিরবহণ আইন, ২০১৮
( ২০১৮ সেনর ৪৭ নং আইন )

[ ৮ অে�াবর, ২০১৮ ]

Motor Vehicles Ordinance,1983 রিহত�েম উহার িবধানাবিল িবেবচনা�েম সমেয়র চািহদার �িতফলেন নূতন আইন
�ণয়নকে� �ণীত আইন

�যেহতু সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন) �ারা ১৯৮২ সােলর ২৪ মাচ� হইেত
১৯৮৬ সােলর ১১ নেভ�র পয�� সমেয়র মেধ� সামিরক ফরমান �ারা জািরকৃত অধ�ােদশসমেূহর অ�েমাদন ও সমথ�ন
সং�া� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান�◌র চতুথ� তপিশেলর ১৯ অ�ে�দ িবল�ু হওয়ায় এবং িসিভল আিপল নং
৪৮/২০১১ �ত ��ীম �কােট�র আিপল িবভাগ কতৃ�ক �দ� রােয় সামিরক আইনেক অসাংিবধািনক �ঘাষণাপবূ�ক উহার
�বধতা �দানকারী সংিবধান (স�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১ নং আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ায় উ�
অধ�ােদশসমেূহর কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং
 �যেহতু ২০১৩ সেনর ৭ নং আইন �ারা উ� অধ�ােদশসমেূহর মেধ� কিতপয় অধ�ােদশ কায�কর রাখা হয়; এবং
   �যেহতু উ� অধ�ােদশসমেূহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া আবশ�ক িবেবিচত অধ�ােদশসমহূ সকল
��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয় ও িবভােগর মতামত �হণ কিরয়া �েয়াজনীয় সংেশাধন ও পিরমাজ�ন�েম
সমেয়র চািহদার �িতফলেন বাংলায় নতূন আইন �ণয়ন কিরবার জ� সরকার িস�া� �হণ কিরয়ােছ; এবং
   �যেহতু সরকােরর উপির-বিণ�ত িস�াে�র আেলােক Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of
1983) রিহত�েম উহার িবধানাবিল িবেবচনা�েম সমেয়র চািহদা �িতফলেন িনরাপদ সড়ক পিরবহন ব�ব�া
িনি�তকে� যেুগাপেযাগী নতূন আইন �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
   �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল:-

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন সড়ক পিরবহণ আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত হইেব।

   *(২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব, �সই তািরেখ এই

আইন কায�কর হইেব।

 * এস, আর, ও নং ৩৩৩-আইন/২০১৯, তািরখঃ ২২ অে�াবর, ২০১৯ ইং এবং ০৬ কািত�ক,

১৪২৬ ব�া� �মাতােবক ১ নেভ�র, ২০১৯ ি��া� তািরখ হইেত আইনিট কায�কর।

সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপি�থ �কােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন,-
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 (১) “আনেলেডন ওজন” অথ� চালেকর ওজন ব�তীত �কােনা �মাটরযান বা ��ইলর কায�রত অব�ায়

উহােত ব�ব�ত সর�ামসহ উ� �মাটরযান বা ��ইলেরর ওজন, এবং িবক� খচুরা অংশ বা বিড

ব�বহােরর ��ে� �কােনা �মাটরযােনর "আনেলেডন ওজন" অথ� উহার সব�ািধক ভারী িবক� খচুরা

অংশ বা বিডসহ ওজন;

 (২) “আিট��েলেটড �মাটরযান” অথ� �াইম মভুার ও একিট �সিম-��ইলেরর সম�েয় গিঠত

�মাটরযান যাহার সিহত �সিম-��ইলর এমনভােব সংয�ু থােক �য �সিম-��ইলেরর একিট অংশ

�াইম মভুােরর উপর িবেশষভােব আব� থােক ও উহার ওজেনর একিট অংশ �াইম মভুার বহন

কের;

 (৩) “এ�ে�স ক�ািরজ” অথ� ভাড়ার িবিনমেয় যা�ী বহেনর জ� ব�ব�ত বা যা�ী বহেনর উপেযাগী

এই�প �কােনা �মাটরযান, যাহার ৩২ (বি�শ) িকেলািমটােরর িনে� �কােনা ভাড়া থািকেব না, এবং

যা�ী ও পণ� পিরবহণ কিমিট কতৃ�ক িভ��প িনধ�ািরত না হইেল, যাহা অনিধক

 ৩২ (বি�শ) িকেলািমটােরর মধ�বত�ী �কােনা �ােন যা�ী উঠােনার জ� থািমেব না:

 তেব শত� থােক �য, �জলা সদেরর িনিদ�� �ােন উ��প �কােনা �মাটরযান একবার থামাইবার

��ে� ইহা �েযাজ� হইেব না;

 (৪) “এে�ল” অথ� �মাটরযান বা ��ইলেরর ভারবহনকারী দ� বা ঘণূ�ায়মান দ� যাহার উপর বা

যাহার সিহত �মাটরযান বা ��ইলেরর চাকা ভূিমর সং�েশ� থােক;

 (৫) “এে�ল �লাড বা এে�ল ওজন” অথ� �কােনা �মাটরযােনর �য পেৃ�র উপর যানিট অবি�ত �সই

পেৃ�র উপর এে�েলর সিহত সংয�ু সকল চাকার মাধ�েম স�ািরত �মাট এে�ল ওজন;

 (৬) “ওজন” অথ� �কােনা �মাটরযান সমতেল অব�ানকােল উহার চাকার মাধ�েম সমতেল িনপিতত

সব�েমাট ওজন;

 (৭) “কতৃ�প�” অথ� বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কতৃ�প� আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ১৭ নং আইন)

এর ধারা ৪ এর অধীন �িতি�ত  বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃ�প�;

 (৮) “ক��া� ক�ািরজ” অথ� এই�প �কােনা �মাটরযান যাহা �ত�� (expressed) বা পেরা�

(implied) চুি�র অধীন স�ণূ� �মাটরযান (vehicle as a whole) ব�বহােরর জ� িনিদ��কৃত

(fixed) বা স�ত (agreed) হাের ভাড়ার িবিনমেয়,-

 (ক) �কােনা �ট বা দূর� উে�খপবূ�ক বা উে�খ ব�তীত, সমেয়র িভি�েত; বা

 (খ) এক �ান হইেত অ� �ােন; এবং

 (গ) উভয় ��ে�, উ� চুি�র অ�ভু�� নেহ এই�প �ট লাইন বা পিথমেধ� হইেত �কােনা যা�ী

উঠােনা-নামােনা (pick up or set down) ব�তীত না থািময়া (without stopping) এক বা
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একািধক যা�ী পিরবহন কের;

 এবং উহার যা�ীগণ পথৃকভােব ভাড়া �দান ক�ক বা না ক�ক, ভাড়ায় চািলত �কােনা যানবাহন

(rental vehicle), মাইে�াবাস, ট�াি�ক�াব, �মাটর সাইেকল বা অ��প �কােনা যানবাহনও

ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (৯) “ক�ডা�র” অথ� যা�ীবাহী �মাটরযােনর যা�ীেদর িনকট হইেত ভাড়া আদায় ও যা�ীেদর

�মাটরযােন ওঠা-নামা িনয়�ণ কিরবার কায�সহ িনধ�ািরত অ� �কােনা কায� স�াদেন িনেয়ািজত

ব�ি�;

 (১০) “ক�ডা�র লাইেস�” অথ� �কােনা �মাটরযােন িনিদ�� ব�ি�েক ক�ডা�র িহসােব কাজ কিরবার

জ� কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� লাইেস�;

 (১১) “গণপিরবহণ” অথ� ভাড়ার িবিনমেয় যা�ী পিরবহেণর জ� ব�ব�ত বা ব�বহােরর জ�

উপেযাগী �য �কােনা �মাটরযান;

 (১২) “চ�ািসস” অথ� �মাটরযােনর �ধান কায�করী অংশ বা ��ম বা িভি� কাঠােমা যাহার উপর

�মাটরযােনর �ধান য�াংশ ও বিড সংয�ু থােক এবং যাহা �মাটরযান শনা�কারী ইউিনক ন�র

বহন কের;

 (১৩) “�া�র” অথ� �কােনা �মাটরযান যাহা �ধানত কৃিষ, চাষাবাদ, উদ�ান, বনায়ন বা অ��প

কােজর য� িহসােব িডজাইনকৃত, িনিম�ত ও ব�ব�ত হয় এবং �কবল এই�প কােজর �ােন

যাতায়ােতর সময় রা�ায় চািলত হয় ও উহা চালনার উে�েশ� ব�ব�ত য�পািত ব�তীত অ� �কােনা

ভার বহন কের না, তেব �কােনা �রাড-�রালার ইহার অ�ভু�� হইেব না;

 (১৪) “�ািফক সাইন বা সংেকত” অথ� এই আইন বা িবিধ বা �িবধােনর িবধান অ�সাের �ণীত বা

উ�ািবত ‘ জাতীয় �ািফক সাইন ম�া�য়াল’ বা পিু�কায় �দ� বা বিণ�ত বা, সময় সময়, সরকার

কতৃ�ক অ�েমািদত আকার, রং বা ধরেনর সিহত অস�িতপণূ� নেহ, এই�প ��ািথত বা বহনেযাগ�

সকল িচ�, সংেকত, মািক�ং এবং য� বা য�াংশ, যাহা ভাষা, উৎকীণ� িলিপ, �তীক, ঘ�টা, আেলা বা

বািত ব�বহার কিরয়া �ািফকেক তথ�, পথিনেদ�শ, সতক� সে�ত বা িনেদ�শনা �দান অথবা �ািফক

িনয়�ণ কিরবার জ� �কােনা সরকাির �িত�ান বা উহার �কােনা কম�চারীর কতৃ��াধীেন বা

ত�াবধােন তাহার এখিতয়ারভু� �কােনা এলাকা, সড়ক, মহাসড়ক বা �লেভল �িসং �গইেট

�ািপত, উে�ািলত বা অ� �কােনাভােব �দিশ�ত করা হয়;

 (১৫) “ট�া� �টােকন” অথ� �মাটরযােনর উপর আেরািপত ট�া� বা কর পিরেশােধর পর কর

আদায়কারী কম�চারী বা অ�েমািদত �কােনা কম�চারী কতৃ�ক কর পিরেশাধকারীেক �দ� �টােকন বা

কাড� বা সনদ;
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(১৬) “ট�াি�ক�াব” অথ� ভাড়ার িবিনমেয় চালক ব�তীত অনিধক ৪ (চার) জন যা�ী বহেনর

উপেযাগী কিরয়া িনিম�ত বা ব�ব�ত এই�প �কােনা �মাটরযান;

 (১৭) “��ইন ওজন” অথ� ��ইলর ও �াইম মভুার এর �মাট �লেডন ওজন;

 (১৮) “��ইলর” অথ� �কােনা পা��কার বা স�খুকার ব�তীত �কােনা �মাটরযান, য�, �মিশন বা অ�

�কােনা কাঠােমা, যাহা উহার িনজ� শি� �ারা চািলত হইবার জ� �মতাস�� নেহ এবং অ�

�কােনা �মাটরযান �ারা টািনয়া লইবার জ� িডজাইনকৃত;

 (১৯) “�াইিভং লাইেস�” অথ� �কােনা িনিদ�� ��িণর �মাটরযান চালাইবার জ� �কােনা ব�ি�েক

কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� লাইেস�;

 (২০) “�ঘ�টনা” অথ� �কােনা সড়ক, বা মহাসড়ক বা পাবিলক ��েস �মাটরযান বা অ� �কােনা

যানবাহন ব�বহােরর �ারা বা উহা হইেত উ�ূত �কােনা অঘটন বা ঘটনা সংঘটন, যাহার ফেল

�কােনা ব�ি� বা �ািণর মতুৃ� বা উহার �দেহ ��তর জখম সংঘিটত হয় অথবা �কােনা স�ি�,

যানবাহন বা �াপনার �িত সািধত হয়;

 (২১) “�দাষসূচক পেয়�ট” অথ� �মাটরযান চালকেক �দ� পেয়�ট হইেত এই আইন ও িবিধেত বিণ�ত

�কােনা অপরােধ �দাষী সাব�� হইবার পিরে�ি�েত কত�নকৃত পেয়�ট;

 (২২) “��ত উে�শ� যান” অথ� এই�প �মাটরযান যাহা যা�ী ও পণ� উভয় পিরবহেণর জ� িনিম�ত

বা অিভেযািজত এবং যাহার িনবি�ত �লেডন ওজন ৫০০০ িকেলা�ােমর অিধক নেহ;

 (২৩) “িনধ�ািরত” অথ� িবিধ বা �িবধান �ারা িনধ�ািরত;

 (২৪) “িনবি�ত �লেডন ওজন” অথ� �কােনা �মাটরযান বা ��ইলার বা �মাটরযান ও ��ইলােরর

কি�েনশেনর ��ে�, সংি�� যােনর জ� কতৃ�প� কতৃ�ক অ�েমািদত �লেডন ওজন;

 (২৫) “িনরব এলাকা” অথ� সংি�� কতৃ�প� কতৃ�ক �ঘািষত বা িনেদ�িশত এলাকা বা �ান �যখােন শ�

সংেকত ব�বহার িনিষ�;

 (২৬) “পিরবহণযান” অথ� এই�প �কােনা বািণিজ�ক যান, ব�ি�গত �সবা যান, পণ�বাহী যান, বাস,

হালকা বা ভারী আিট��েলেটড যান, অসমথ�েদর বাহেনর উপেযাগী িবেশষ উে�শ� যান বা

িবেশষািয়ত যান, �যইে�ে� টািনয়া লইবার যানিট �কােনা �মাটরকার এবং সি�লন বা কি�েনশনিট

ব�ি�গত �ব�ািদ ব�তীত অ� িকছু বহেনর জ� ব�ব�ত হয় এই�প �কােনা �মাটরযান ও

��ইলেরর সি�লন বা কি�েনশন, এবং �কবল কৃিষকােজ ব�ব�ত হয় এই�প �লােকােমািটভ বা

�া�র ব�তীত অ� সকল �লােকােমািটভ বা �া�র;

 (২৭) “পািক�ং এলাকা” অথ� উপয�ু কতৃ�প� বা �িত�ান �ারা িনধ�ািরত �ানসমহূ �যখােন �কােনা

�মাটরযান দাঁড়াইেত বা অব�ান কিরেত পািরেব, তেব এই�প দাঁড়ােনা বা অব�ােনর সময়সীমা
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সংি�� �িত�ান িনয়�ণ কিরেত পািরেব;

 (২৮) “পারিমট” অথ� কতৃ�প� বা যা�ী ও পণ� পিরবহণ কিমিট কতৃ�ক �কােনা �মাটরযানেক

পিরবহণ যান, ক��া� ক�ািরজ, ��ইজ ক�ািরজ, ব�ি�গত পিরবহণ, �সবাযান, ��ত উে�শ� যান,

িবেশষ উে�শ� যান, পয�টক যান বা �েমাদ পিরবহণ যান িহসােব ব�বহােরর অ�েমাদন �দান

কিরয়া, অথবা ব�ি�গত বা িনজ� পিরবহণ যান বা সাধারণ পিরবহেণর মািলকেক উ� যান

ব�বহােরর অ�েমাদন �দান কিরয়া �দ� বা প�ৃা�ৃত অ�মিতপ� বা পারিমট, এবং অ�ায়ী

অ�মিতপ� বা পারিমটও ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (২৯) “�পশাদার �াইিভং লাইেস�” অথ� কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� �াইিভং লাইেস�, যাহা �ারা �কােনা

ব�ি� একজন �বতনেভাগী কম�চারী িহসােব �মাটরযান বা গণপিরবহণ চালাইবার অিধকারী হন;

 (৩০) “পাবিলক ��স” অথ� �কােনা সড়ক, মহাসড়ক বা রা�া অথবা জনগেণর �েবেশর অিধকার

রিহয়ােছ এই�প �কােনা �ান, এবং ��ইজ ক�ািরজ কতৃ�ক যা�ী উঠােনা বা নামােনা হয় এই�প

�কােনা �া�ড বা �ানও ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (৩১) “�িতব�ীবা�ব �মাটরযান” অথ� �িতব�ী ব�ি�র ব�বহােরর জ� িবেশষভােব পিরকি�ত ও

িনিম�ত �কােনা �মাটরযান, যাহা �কবল অ��প ব�ি� কতৃ�ক বা অ��প ব�ি�র জ�ই ব�ব�ত হয়;

 (৩২) “�িবধান” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

 (৩৩) “�াইম মভুার” অথ� এই�প �কােনা �মাটরযান যাহা ��ইলর বা অ� �কােনা �মাটরযান টািনয়া

লইবার জ� িনিম�ত বা অিভেযািজত, তেব পিরচালনার উে�েশ� ব�ব�ত য�পািত ব�তীত িনেজ

�কােনা ভার বহেনর জ� িনিম�ত নয়;

 (৩৪) “িফটেনস সনদ” অথ� �কােনা �মাটরযােনর উপয�ুতার সনদ যাহা কতৃ�প� কতৃ�ক, সময়

সময়, আেরািপত আবশ�কতাও পরূণ কের;

 (৩৫) “বািণিজ�ক �মাটরযান” অথ� �কােনা পারিমট, �া�াইজ বা অপােরটর লাইেসে�র অধীন

ব�ব�ত বা পিরচািলত �কােনা গণপিরবহণ বা িনজ� পিরবহণ যান বা �কােনা ব�বসা বা বািণেজ�র

কােজ ব�ব�ত �কােনা �মাটরযান;

 (৩৬) “বাস” অথ� এই�প যা�ীবাহী �মাটরযান যাহার �ইল �বইজ অন�ূন ৪৯০০ িমিলিমটার, এবং

আিট��েলেটড বাসও ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (৩৭) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

 (৩৮) “ভারী �মাটরযান” অথ� এই�প �কােনা �মাটরযান বা �মাটরযান ও ��ইলেরর কি�েনশন

যাহার িনবি�ত �লেডন বা �বাঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা যাহার ��ইল বা ��িণব� ওজন, অথবা
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�কােনা �লােকােমািটভ বা �রাড �রালার যাহার আনেলেডন বা ভারিবহীন বা অ-�বাঝাইকৃত ওজন

১২,০০০ (বােরা হাজার) িকেলা�ােমর অিধক;

 (৩৯) “ভাড়া” অথ� �কােনা ��ইজ ক�ািরজ, এ�ে�স ক�ািরজ, সািভ�স বাস বা ক��া� ক�ািরেজ

�মেণর উে�েশ� িটেকেটর জ� ভাড়া বাবদ �েদয় অথ�;

 (৪০) “মধ�ম �মাটরযান” অথ� এই�প �কােনা �মাটরযান বা �মাটরযান ও ��ইলােরর কি�েনশন

যাহার িনবি�ত �লেডন বা �বাঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা �মাটরযােনর ��ইল বা ��িণব� ওজন,

অথবা �কােনা �লােকােমািটভ বা �রাড �রালার যাহার আনেলেডন বা ভারিবহীন বা অ-�বাঝাইকৃত

ওজন ৭৫০১ হইেত ১২০০০ িকেলা�াম;

 (৪১) “মাইে�াবাস” অথ� এই�প �কােনা �মাটরযান যাহা চালক ব�তীত অন�ূন ৮ (আট) জন এবং

অনিধক ১৫ (পেনেরা) জন যা�ী বহেনর জ� িনিম�ত বা ��তকৃত বা ব�ব�ত;

 (৪২) “�মাটরযান” অথ� �কােনা য�চািলত যানবাহন বা পিরবহণযান যাহা সড়ক, মহাসড়ক বা

জনসাধারেণর ব�বহােরর জ� ��ত, িনম�াণ বা অিভেযাজন করা হয় এবং যাহার চািলকাশি� অ�

�কােনা বাি�ক বা অভ��রীণ উৎস হইেত সরবরাহ হইয়া থােক, এবং �কােনা কাঠােমা বা বিড

সংয�ু হয় নাই এই�প চ�ািসস ও ��ইলারও ইহার অ�ভু�� হইেব, তেব সং�ািপত বা সংয�ু

�রেলর উপর িদয়া চলাচলকারী অথবা এক��ভােব �কােনা িশ� �িত�ান বা কারখানা বা অ�

�কােনা িনজ� চ�ের বা অ�েন ব�ব�ত যানবাহন অথবা ম�ষ� বা প� �ারা চািলত যানবাহন ইহার

অ�ভু�� হইেব না;

 (৪৩) “�মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুল” অথ� �িশ�ণ িফ এর িবিনমেয় বা িফ ব�তীত �মাটরযান

চালনায় তাি�ক, ব�বহািরক বা উভয় িবষেয় িশ�া ও �িশ�ণ �দােনর �কােনা �ুল বা �িত�ান;

 (৪৪) “�মাটরযান চালক” অথ� �কােনা ব�ি� িযিন �মাটরযান চালনা কেরন বা উহার �কৃত িনয়�ণ

িনেজর অধীেন রােখন;

 (৪৫) “�মাটরযান মািলক” অথ�-

 (ক) এই�প �কােনা ব�ি� যাহার �কােনা �মাটরযােন �� রিহয়ােছ এবং যাহার নােম �মাটরযানিট

�রিজে�শন করা হইয়ােছ;

 (খ) �কােনা �মাটরযান ভাড়া চুি�, �য় চুি�, িলজ চুি�, ব�ক চুি�, ঋণ চুি� বা িকি�েত মূ্ল�

পিরেশােধর চুি�র অধীন �য় বা দখল �হেণর ��ে�, উ� চুি�র অধীন উ� �মাটরযােনর

দখলদার ব�ি�;

 (গ) �মাটরযােনর ��ািধকারী ব�ি� কতৃ�ক �দ� পাওয়ার অব এ�াটিন� �া� ব�ি�;

 (ঘ) �মাটরযােনর ��ািধকারী ব�ি�র মতুৃ�বরেণর ��ে�, তাহার উ�রািধকারী; এবং

 (ঙ) নাবালেকর ��ে�, উ� নাবালেকর আইনগত অিভভাবক;
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ি�তীয় অধ�ায়
�াইিভং লাইেস� �দান, ইত�ািদ

 (৪৬) “�মাটর সাইেকল” অথ� �ই চাকা িবিশ� �মাটরযান;

 (৪৭) “যা�ী ও পণ� পিরবহণ কিমিট” বা “পিরবহণ কিমিট” অথ� ধারা ২৭ এর অধীন গিঠত যা�ী ও

পণ� পিরবহণ কিমিট বা পিরবহণ কিমিট;

 (৪৮) “�রিজে�শন সনদ” অথ� কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� �মাটরযােনর �রিজে�শন সনদ;

 (৪৯) “�ট” অথ� �কােনা �মাটরযান চলাচল পেথর এক �া� হইেত অ� �া� পয�� চিলবার সময়

�য িনিদ�� সড়ক বা মহাসড়ক অিত�ম কের;

 (৫০) “িশ�ানিবশ �াইিভং লাইেস�” অথ� কতৃ�প� কতৃ�ক িনধ�ািরত শত�াধীেন �মাটরযান চালনার

�িশ�ণ �হেণর িনিম� �কােনা ব�ি�েক িনিদ�� �ময়ােদর জ� �দ� সামিয়ক লাইেস�;

 (৫১) “�সিম-��ইলর” অথ� এই�পভােব িনিম�ত বা ��তকৃত (constructed) বা অিভেযািজত

(adapted) �কােনা ��ইলর যাহা একিট আিট��েলেটড (articulated) যােনর অংশ গঠন কের;

 (৫২) “��ইজ ক�ািরজ” অথ� চালক ব�তীত ৬ (ছয়) জেনর অিধক যা�ী বহনকারী বা বহেনর জ�

ব�ব�ত বা অিভেযািজত অ� �কােনা যা�ীবাহী �মাটরযান, যাহা সম� যা�ার জ� বা যা�ার

�কােনা পয�ােয়র জ� �েত�ক যা�ী কতৃ�ক পথৃকভােব মলূ� পিরেশাধকৃত ভাড়ার িবিনমেয় যা�ী

পিরবহণ কের;

 (৫৩) “হালকা �মাটরযান” অথ� এই�প �কােনা �মাটরযান বা �মাটরযান ও ��ইলােরর কি�েনশন,

যাহার িনবি�ত �লেডন ওজন, অথবা �কােনা �া�র বা �রাড �রালার, যাহার আনেলেডন ওজন

৭৫০০ িকেলা�ােমর অিধক নেহ; এবং

 (৫৪) “�মতা�া� কম�চারী” অথ� সরকার বা কতৃ�প� বা অ� �কােনা উপয�ু কতৃ�প� কতৃ�ক এই

আইেনর অধীন �মতা�া� �কােনা কম�চরী।

আইেনর �েয়াগ ৩। এই আইেনর িবধানাবিল 'বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কতৃ�প� আইন, ২০১৭’ (২০১৭ সেনর ১৭

নং আইন) সহ এত� সং�া� �চিলত অ�া� আইেনর িবধানাবিলর পিরপরূক হইেব।

�াইিভং
লাইেস� ব�তীত
�মাটরযান
চালনার উপর
িবিধ-িনেষধ

৪। (১) �কােনা ব�ি� �াইিভং লাইেস� বা, ���মত, িশ�ানিবশ �াইিভং লাইেস� ব�তীত বা

�ময়ােদা�ীণ� লাইেস� ব�বহার কিরয়া পাবিলক ��েস �কােনা �মাটরযান চালাইেত বা চালাইবার

অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন না।

 (২) �কােনা ব�ি� �য ��িণ বা ক�াটাগিরর �মাটরযান চালনার লাইেস� �া� হইয়ােছন, �সই ��িণ

বা ক�াটাগির ব�তীত অ� �কােনা ��িণ বা ক�াটাগিরর �মাটরযান চালাইেত পািরেবন না :

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1217.html
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 তেব শত� থােক �য, ভারী �াইিভং লাইেস�ধারী �কােনা ব�ি� হালকা ও মধ�ম ��িণ বা ক�াটাগিরর

�মাটরযান চালাইেত পািরেবন।

 (৩) �মাটরযােনর ��িণ বা ক�াটাগির ও আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

গণপিরবহণ
চালনার
অ�মিতপ�,
ইত�ািদ

৫। (১) �কােনা ব�ি� কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� অ�মিতপ� ব�তীত গণপিরবহণ চালাইেত বা চালাইবার

অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন না।

 (২) গণপিরবহণ চালনা, চালনার অ�মিতপ� �দান ও আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

�াইিভং
লাইেস� �দান,
নবায়ন, িঠকানা
পিরবত�ন,
ইত�ািদ

৬। (১) �কােনা ব�ি�েক �াইিভং লাইেস� �াি�র জ�, িনধ�ািরত িফস �দান সােপে�, জাতীয়

পিরচয়পে�র সত�ািয়ত কিপসহ িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত কতৃ�পে�র িনকট আেবদন দািখল

কিরেত হইেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �াইিভং লাইেস� �াি�র জ� �কােনা ব�ি�েক িন�বিণ�ত শত�াবিল

পরূণ কিরেত হইেব, যথা:-

 (ক) অেপশাদার �াইিভং লাইেসে�র ��ে� বয়স অন�ূন ১৮ (আঠােরা) বৎসর এবং �পশাদার

�াইিভং লাইেসে�র ��ে� বয়স অন�ূন ২১ (এ�শ) বৎসর;

 (খ) অন�ূন অ�ম ��িণ বা সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ�;

 (গ) শারীিরক ও মানিসকভােব স�ম;

 (ঘ) �মাটরযান চালনার �যাগ�তা যাচাই পরী�ায় উ�ীণ�; এবং

 (ঙ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� শত�।

 (৩) �কােনা ব�ি� এই আইন বা িবিধ �ারা িনধ�ািরত শত� পরূণ না কিরেল কতৃ�প� উপ-ধারা (১)

এর অধীন দািখলকৃত আেবদন �ত�াখ�ান কিরেব।

 (৪) �কােনা ব�ি� এই আইন বা িবিধ �ারা িনধ�ািরত শত� পরূণ কিরেল কতৃ�প� তাহােক �াইিভং

লাইেস� �দান কিরেব এবং উ��েপ �া� লাইেস�, িশ�ানিবশ �াইিভং লাইেস� ব�তীত, সম�

বাংলােদেশ �েযাজ� হইেব।

 (৫) �াইিভং লাইেস� হ�া�রেযাগ� হইেব না।

 (৬) কতৃ�প� িনধ�ািরত প�িত ও ফরেম �য �কােনা ��িণ বা ক�াটাগিরর লাইেস� �দান, নবায়ন বা

লাইেসে�র ��িণ বা ক�াটাগির পিরবত�ন বা সংেযাজন কিরেত পািরেব।

 (৭) কতৃ�প� িনধ�ািরত �ময়ােদর জ� �াইিভং লাইেস� �দান কিরেব এবং উ� �ময়াদ উ�ীণ�

হইবার পেূব�, িনধ�ািরত িফস �দান ও অ�া� শত�পরূণ সােপে�, কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত
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প�িতেত উহা নবায়েনর জ� আেবদন করা যাইেব।

 (৮) �কােনা ব�ি� �াইিভং লাইেসে� উি�িখত িঠকানা পিরবত�ন কিরেল, িতিন উ� িঠকানা

পিরবত�েনর ৩ (িতন) মােসর মেধ� কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত প�িত ও ফরেম আেবদন কিরেবন

এবং কতৃ�প� িনধ�ািরত প�িতেত উ��প নতূন িঠকানা সংি�� �াইিভং লাইেসে� িলিপব� ও

�রিজ�াের �রকড�ভু� কিরেব।

 (৯) লাইেস� �দান, �ময়াদ, নবায়ন, িফস, শারীিরক ও মানিসক স�মতা িনি�তকরেণর প�িত ও

আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

শারীিরক
�িতব�ী ব�ি�র
�াইিভং
লাইেস�

৭। কতৃ�প�, িনধ�ািরত প�িতেত, িবেশষ শারীিরক সামথ�� যাচাইেয়র মাধ�েম উপয�ু মেন কিরেল,

�কােনা শারীিরক �িতব�ী ব�ি�েক �িতব�ীবা�ব �মাটরযান চালাইবার �াইিভং লাইেস� �দান

কিরেত পািরেব।

�িতর�া
বািহনীর
�মাটরযান
চালাইবার
�াইিভং
লাইেস�

৮। (১) �িতর�া বািহনীর �মাটরযান চালাইবার জ� সংি�� বািহনীর �-� কতৃ�প� কতৃ�ক িনজ�

প�িতেত �াইিভং লাইেস� �দান করা যাইেব এবং উ� �াইিভং লাইেস� সম� বাংলােদেশ

�মাটরযান চালনার ��ে� �েযাজ� হইেব :

 তেব শত� থােক �য, ব�ি�গত ও বািণিজ�ক কােজ ব�ব�ত �মাটরযান ইহার আওতা বিহভূ�ত

থািকেব।

 (২) �িতর�া বািহনীেত কম�রত �কােনা ব�ি�র অন�ূন ৩ (িতন) বৎসর �ময়াদী সংি�� বািহনী

কতৃ�ক �দ� �াইিভং লাইেস� থািকেল, কতৃ�প� �যাগ�তা যাচাই পরী�া �হণ ব�তীত ধারা ৬ এর

উপ-ধারা (২) এর অধীন িনধ�ািরত শত� পরূণ সােপে�, তাহােক ব�ি�গত ও বািণিজ�ক কােজ

ব�বহােরর জ� সংি�� ��িণর �াইিভং লাইেস� �দান কিরেত পািরেব।

 (৩) সরকার, �য �কােনা সময়, উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� �াইিভং লাইেস� সং�া� তথ�

সংি�� বািহনীর লাইেস� �দানকারী কতৃ�পে�র িনকট যাচনা কিরেত পািরেব এবং যািচত তথ�

উ� কতৃ�প� সরবরাহ কিরেব।

িবেদিশ
নাগিরেকর
�াইিভং
লাইেস�

৯। (১) �য �কােনা িবেদিশ নাগিরক তাহার িনজ �দেশর যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� �াইিভং

লাইেস� কতৃ�পে�র িনকট উপ�াপন ও প�ৃা�ন করাইয়া উ� লাইেসে�র �ময়াদকােল সম�

বাংলােদেশ �মাটরযান চালনা কিরেত পািরেবন।

 (২) �য �কােনা িবেদিশ নাগিরক �াইিভং লাইেস� �াি�র জ�, িনধ�ািরত িফস �দান সােপে�,

িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত কতৃ�পে�র িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন এবং উ��প �কােনা

আেবদন করা হইেল, তাহােক এই আইেনর অধীন �াইিভং লাইেস� �দান করা যাইেব।
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 (৩) �কােনা িবেদিশ নাগিরক এই আইন, িবিধ বা �িবধােনর �কােনা িবধান বা লাইেসে� �দ�

�কােনা শত� ল�ন কিরেল, কতৃ�প� তাহার �াইিভং লাইেস� �িগত, রিহত বা বািতল কিরেত

পািরেব বা প�ৃাি�ত িবেদিশ �াইিভং লাইেস� অকায�কর কিরেত পািরেব এবং এই�প ��ে�

সংি�� িবেদিশ নাগিরক বাংলােদেশ �কােনা �মাটরযান চালনা কিরেত পািরেবন না।

কতৃ�প� ব�তীত
�াইিভং
লাইেস� ��ত,
�দান বা
নবায়েন িবিধ-
িনেষধ

১০। (১) কতৃ�প� ব�তীত অ� �কােনা ব�ি�, �িত�ান বা সিমিত �াইিভং লাইেস� ��ত বা

�দান বা উহা নবায়ন কিরেত পািরেব না।

 (২) �কােনা ব�ি� �কােনা �াইিভং লাইেস� িবকৃত বা পিরবত�ন কিরেত পািরেবন না।

 (৩) �কােনা ব�ি� �কােনা নকল, ভুয়া বা জাল �াইিভং লাইেস� ব�বহার কিরেত পািরেবন না।

পেয়�ট বরা�,
কত�ন ইত�ািদ

১১। (১) িশ�ানিবশ �াইিভং লাইেস� ব�তীত, কতৃ�প� কতৃ�ক �দ� �য �কােনা �াইিভং

লাইেসে�র িবপরীেত ১২ (বােরা) পেয়�ট বরা� থািকেব, যাহা এই আইন বা িবিধর অধীন অপরাধ

সংঘটেনর কারেণ �দাষসূচক পেয়�ট িহসােব কত�নেযাগ� হইেব :

 তেব শত� থােক �য, কতৃ�প�, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, �েয়াজেন উ��প পেয়�ট �াস বা বিৃ�

কিরেত পািরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেয়�ট কত�েনর ��ে�, িন�বিণ�ত িবষয়ািদ িবেবচনা কিরেত হইেব,

যথা :-

 (ক) লাল বািত অমা� কিরয়া �মাটরযান চালনা;

 (খ) পথচারী পারাপােরর িনিদ��কৃত �ােন বা উহার সি�কেট বা ওভারেটিকং িনিষ� এই�প �কােনা

�ােন ওভারেটক;

 (গ) �মাটরযান না থামাইয়া সরাসির �ধান সড়েক �মাটরযান �েবশ;

 (ঘ) সড়েক িনেদ�িশত গিতসীমা ল�ন;

 (ঙ) ই�াকৃতভােব পথ আটকাইয়া বা অ� �কােনাভােব অ�া� �মাটরযােনর চলাচেল বাধা সিৃ�;

 (চ) একমিুখ সড়েক িবপরীত িদক হইেত �মাটরযান চালনা;

 (ছ) �বপেরায়া ও িবপ�নকভােব �মাটরযান চালনা ও ওজনসীমা ল�ন;

 (জ) মদ�প বা �নশা�� অব�ায় �মাটরযান চালনা; এবং

 (ঝ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �য �কােনা িবষয়।

 (৩) পেয়�ট বরা�, �াস-বিৃ�, কত�ন স�িক�ত প�িত ও আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা

িনধ�ািরত হইেব।
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�াইিভং
লাইেস�ধারী
ব�ি�েক
অেযাগ� �ঘাষণা
এবং লাইেস�
বািতল,
�ত�াহার ও
�িগতকরণ

১২। (১) কতৃ�প� বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কােনা ব�ি�র িনকট যিদ এই�প িব�াস কিরবার

যিু�স�ত কারণ থােক �য, �াইিভং লাইেস�ধারী �কােনা ব�ি� অ��্, অ�কৃিত�, শারীিরক বা

মানিসকভােব অ�ম, মদ�প, অভ�াসগত অপরাধী বা অ� �কােনা কারেণ �মাটরযান চালাইেত

অেযাগ�, তাহা হইেল কতৃ�প� বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� ব�ি� িনধ�ািরত প�িতেত উ� �াইিভং

লাইেস�ধারী ব�ি�েক �মাটরযান চালাইবার জ� অেযাগ� �ঘাষণা কিরেত বা তাহার �াইিভং

লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা বািতল কিরেত পািরেবন।

 (২) �কােনা �াইিভং লাইেস�ধারী ব�ি� এই আইন, িবিধ বা �িবধােনর �কােনা িবধান বা

লাইেসে� �দ� �কােনা শত� অথবা সরকার বা কতৃ�প� কতৃ�ক, সময় সময়, জািরকৃত �কােনা

আেদশ, পিরপ� বা নীিতমালার �কােনা িবধান ল�ন কিরেল, কতৃ�প� িনধ�ািরত প�িতেত তাহার

�াইিভং লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা বািতল কিরেত পািরেব।

 (৩) �কােনা ব�ি�র �াইিভং লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা বািতল করা হইেল িতিন �কােনা

�মাটরযান চালাইেত পািরেবন না।

 (৪) এই ধারার অধীন �কােনা �াইিভং লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা বািতল করা হইেল সংি��

�াইিভং লাইেস�ধারী ব�ি�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত সময় ও প�িতেত, উহা পনুিব�েবচনার জ�

কতৃ�পে�র িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।

 (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আেবদন �াি�র পর কতৃ�প� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত ও সমেয়

উহা িন�ি� কিরেব এবং আেবদন ম�রু করা হইেল তাহােক �দ� পেূব�র লাইেস� পনু��ীিবত

হইেব।

 (৬) �াইিভং লাইেসে�র কত�নকৃত পেয়�ট পনু��ার এবং পেয়�ট কত�নজিনত কারেণ �াইিভং

লাইেস� বািতল বা �িগত এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

 (৭) �কােনা ব�ি� এই আইেনর অধীন অপরাধ সংঘটেনর দােয় উপয�ু আদালত কতৃ�ক দ�ােদশ

�া� হইেল, উ� ব�ি� �য আদালত কতৃ�ক দ�ােদশ �া� হইয়ােছন, �সই আদালত আইেন

অ�েমািদত দ�ােদেশর অিতির� িহসােব �দাষী সাব�� ব�ি�েক �কােনা িনিদ�� �ময়ােদর জ�

�াইিভং লাইেস� ধারণ বা িনিদ�� ��িণ বা ক�াটাগিরর �মাটরযান চালনার অেযাগ� �ঘাষণা বা,

���মত, উ� ব�ি�র �াইিভং লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা বািতল কিরেত পািরেব।

 (৮) এই ধারার অধীন �াইিভং লাইেস�ধারী �কােনা ব�ি�েক অেযাগ� �ঘাষণা, অথবা তাহার

�াইিভং লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা বািতল করা হইেল, তাহা িনধ�ািরত প�িতেত কতৃ�প� কতৃ�ক

�রকড�ভু� কিরেত হইেব।

�মাটরযান
চালেকর
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তৃতীয় অধ�ায়
ক�ডা�র লাইেস�

চতুথ� অধ�ায়
�মাটরযান �রিজে�শন

িনেয়ােগর শত�,
ইত�ািদ ১৩। (১) �কােনা ব�ি�র �াইিভং লাইেস� না থািকেল বা �াইিভং লাইেস� �িগত, �ত�াহার বা

বািতল করা হইেল, �কােনা ব�ি� বা �িত�ান তাহােক �মাটরযান চালক িহসােব িনেয়াগ কিরেত বা

�মাটরযান চালাইবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেব না।

 (২) বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৪২ নং আইন) অ�যায়ী িলিখতভােব চুি�

স�াদন ও িনেয়াগপ� �দান ব�তীত, �কােনা ব�ি� বা �িত�ান �কােনা ব�ি�েক গণপিরবহেণর

চালক িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না এবং �কােনা ব�ি�ও গণপিরবহেণর চালক িহসােব

িনয�ু হইেত পািরেবন না।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনেয়াগ�া� �কােনা গণপিরবহেণর চালক তাহার িনেয়াগপ� এবং

�মাটরযান চালনা সং�া� অ�া� কাগজপ� (documents) গণপিরবহেণ সংর�ণ কিরেবন।

 (৪) গণপিরবহেণর চালক িনেয়ােগর শত�, িনেয়াগপ� �দােনর প�িত, চুি� স�াদন ও আ�ষি�ক

অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

ক�ডা�র
লাইেস�

১৪। (১) �কােনা ব�ি� ক�ডা�র লাইেস� ব�তীত �কােনা গণপিরবহেণ ক�ডা�র িহসােব দািয়�

পালন কিরেত পািরেবন না।

 (২) ক�ডা�র লাইেস� �দােনর প�িত, �ময়াদ, নবায়ন, �িগত, �ত�াহার ও বািতল এবং

আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

ক�ডা�র
িনেয়াগ, ইত�ািদ

১৫। (১) �কােনা ব�ি� বা �িত�ান বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৪২ নং আইন)

অ�যায়ী িলিখতভােব চুি� স�াদন ও িনেয়াগপ� �দান ব�তীত �কােনা ব�ি�েক গণপিরবহেণ

ক�ডা�র িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেব না।

 (২) ক�ডা�র িনেয়ােগর শত�, িনেয়াগপ� �দােনর প�িত, চুি� স�াদন ও আ�ষি�ক অ�া�

িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

�মাটরযান
�রিজে�শন

১৬। (১) �কােনা ব�ি� বা �মাটরযান মািলক �রিজে�শন সনদ ব�তীত সড়ক, মহাসড়ক বা

পাবিলক ��েস �মাটরযান চালাইেত বা চালাইবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন না।

 (২) �কােনা ব�ি�, �িত�ান বা �মাটরযান মািলক কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত ফরম ও প�িতেত,

িনধ�ািরত িফস এবং ধারা ৫৩ এর অধীন গিঠত আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর জ� িনধ�ািরত চাঁদা

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-952.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-952.html
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�দান সােপে�, �মাটরযােনর �রিজে�শেনর জ� িলিখতভােব আেবদন কিরেবন।

 (৩) �কােনা ব�ি�, �িত�ান বা �মাটরযান মািলক �রিজে�শন ন�রে�ট সংেযাজন ও �দশ�ন

ব�তীত �মাটরযান চালাইেত বা চালাইবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন না।

 (৪) �মাটরযান �রিজে�শেনর আেবদন প�িত, িফ, আেবদন ম�রু, �ত�াখ�ান, �ময়াদ, নবায়ন ও

আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

 (৫) �াইম মভুার এবং ��ইলােরর জ� পথৃক পথৃক �রিজে�শন কিরেত হইেব এবং পথৃক পথৃক

�রিজে�শন ন�রে�ট �দশ�ন কিরেত হইেব :

 তেব শত� থােক �য, আিট��েলেটড �মাটরযােনর ��ে�, �াইম মভুােরর সিহত সংয�ু একিট �সিম-

��ইলােরর জ� পথৃক �রিজে�শন �েয়াজন হইেব না।

 (৬) �িতর�া বািহনীেত ব�ব�ত �মাটরযােনর �রিজে�শন সংি�� বািহনীর �-� কতৃ�প� কতৃ�ক

িনজ� প�িতেত স�� কিরেত হইেব এবং উ��প �রিজে�শন সম� বাংলােদেশ �মাটরযান

চালাইবার ��ে� �েযাজ� হইেব :

 তেব শত� থােক �য, ব�ি�গত ও বািণিজ�ক কােজ ব�ব�ত �মাটরযান ইহার আওতাবিহভূ�ত

থািকেব।

 (৭) �কােনা িবেদিশ দূতাবাস বা আ�জ�ািতক সং�ার �কােনা �মাটরযান বাংলােদেশ িব�য় বা

হ�া�র করা হইেল, উহা জাতীয় রাজ� �বােড�র অ�মিত�েম, সংি�� ��তার অ��েল

পনুঃেরিজে��শন কিরেত হইেব।

ভুয়া
�রিজে�শন
ন�র ব�বহার ও
�দশ�েন িবিধ-
িনেষধ

১৭। �কােনা ব�ি� তাহার অ��েল �দ� �রিজে�শন সনদ িবকৃত বা পিরবত�ন কিরেত পািরেবন

না, বা �কােনা�প নকল, ভুয়া বা জাল �রিজে�শন সনদ ব�বহার �দশ�ন কিরেত পািরেবন না।

অ�ায়ী
�রিজে�শন

১৮। (১) �কােনা �মাটরযান মািলক বা �িত�ান সংি�� �রিজে�শন কতৃ�পে�র িনকট অ�ায়ী

�রিজে�শেনর জ� িফ �দান সােপে�, আেবদন কিরেত পািরেব।

 (২) অ�ায়ী �রিজে�শেনর আেবদন প�িত, ফরম, িফ, আেবদন ম�রু, �ত�াখ�ান, �ময়াদ ও

আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

�রিজে�শেনর
�ান

১৯। (১) �মাটরযান মািলেকর �ায়ী বা বত�মান িঠকানার অিধে�ে� অবি�ত �রিজে�শন

কতৃ�পে�র কায�ালেয় �রিজে�শন কিরেত হইেব।
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(২) �কােনা �মাটরযােনর মািলেকর িঠকানা পিরবত�ন হইেল, সংি�� �রিজে�শন কতৃ�প�, মািলক

কতৃ�ক দািখলকৃত আেবদেনর ��ি�েত, উ��প আেবদেনর ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� পিরবিত�ত

িঠকানা িনধ�ািরত প�িতেত িলিপব� কিরেব।

�মাটরযান
�দশ�ন

২০। (১) কতৃ�পে�র স�েুখ পিরদশ�েনর জ� িন�বিণ�ত ��ে� �মাটরযান �দশ�ন কিরেত হইেব,

যথা :-

 (ক) �রিজে�শেনর সময়;

 (খ) �রিজে�শন সনেদ মািলকানা পিরবত�ন �রকড�ভু�করেণর সময়;

 (গ) �রিজি�কৃত �মাটরযােনর �কােনা কািরগির, অভ��রীণ বা বাি�ক পিরবত�েনর সময়; এবং

 (ঘ) �মাটরযােনর িফটেনস সনদ �হেণর সময়।

 (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�যায়ী �কােনা ব�ি� বা �িত�ান �মাটরযান �দশ�ন কিরেত ব�থ�

হইেল কতৃ�প�, ���মত, �রিজে�শন বা মািলকানা পিরবত�ন সং�া� তথ� �রকড�ভু�করেণ বা

কািরগির, অভ��রীণ বা বাি�ক পিরবত�ন কিরেত অ�ীকৃিত �াপন কিরেব।

�মাটরযােনর
মািলকানা
পিরবত�ন

২১। (১) �কােনা �মাটরযােনর মািলকানা হ�া�র করা হইেল, হ�া�েরর ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

হ�া�রকারী কতৃ�প�েক িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত অবিহত কিরেবন এবং উহার অ�িলিপ

হ�া�র�হীতার িনকট ��রণ কিরেবন।

 (২) �য �কােনা কারেণ মািলকানা পিরবত�ন হউক না �কন, উহা পিরবত�ন বা হ�া�েরর কারেণ

হ�া�র�হীতা হ�া�েরর ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� �ীয় নােম �রিজে�শেনর জ� কতৃ�পে�র িনকট

িনধ�ািরত ফরেম ও প�িতেত আেবদন কিরেবন।

 (৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন তথ� �াি�র এবং আেবদন �হেণর পর কতৃ�প� অনিধক

৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� হ�া�র�হীতার নােম �রিজে�শন সং�া� যাবতীয় কায��ম স�� কিরেব

এবং উহা সংি�� �রিজ�াের িলিপব� কিরেব।

 (৪) এই ধারার অধীন অ�া� িবষয় ও িফ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

লীজ বা িকি�েত
�েয়র চুি�
আব� (Hire-
purchase)
�মাটরযানসমূেহর
�রিজে�শেনর
িবেশষ িবধান

২২। (১) লীজ বা িকি�েত মলূ� পিরেশােধর শত� স�িলত চুি�র মাধ�েম �য়কৃত �কােনা

�মাটরযান �রিজে�শেনর ��ে�, কতৃ�প� �রিজে�শন সনেদ উ��প চুি� সং�া�

���পণূ� তথ�ািদ িলিপব� কিরেব।
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(২) এই অধ�ােয়র অধীন �রিজি�কৃত �কােনা �মাটরযান �কােনা ব�ি�র সিহত লীজ বা

িকি�েত মলূ� পিরেশােধর শেত� �কােনা িব�য় চুি�েত আব� থািকেল, কতৃ�প�, হ�া�রকারী

ও হ�া�র�হীতার আেবদেনর ��ি�েত, �রিজে�শন সনেদ উ��প চুি� সং�া� ���পণূ�

তথ�ািদ িলিপব� কিরেব।

 (৩) কতৃ�প�, সংি�� প�গণ কতৃ�ক লীজ বা িকি�েত মলূ� পিরেশােধর শেত� িব�য় চুি�র

অবসান ঘিটয়ােছ মেম� িনি�ত হইেল, উপ-ধারা (১) বা (২) অ�সাের �রিজে�শন সনেদ

িলিপব� তথ�ািদ বািতল কিরেত পািরেব।

 (৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন লীজ বা িকি�েত মলূ� পিরেশাধ সং�া� িবষয়,

�রিজে�শন সনেদ মািলকানা সং�া� তেথ�র অ�ভু�ি� এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ

�ারা িনধ�ািরত হইেব।

�মাটরযােনর
�রিজে�শেনর
সংখ�া বা সীমা
িনধ�ারেণর
�মতা

২৩। সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �কােনা ব�ি�, পিরবার, �িত�ান বা �কােনা

এলাকার জ� �মাটরযান �রিজে�শেনর সংখ�া বা সীমা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

�মাটরযান
�রিজে�শন
�িগত, বািতল,
ইত�ািদ

২৪। (১) এই আইন বা িবিধ �ারা িনধ�ািরত �মাটরযান �রিজে�শন সং�া� শত�াবিলর �কােনা শত�

ভ� কিরেল বা এই আইেনর পিরপি�থ �কােনা কায� স�াদন কিরেল, কতৃ�প�, �নািন �হণ ও

কারণ িলিপব� কিরয়া সংি�� �রিজে�শন �িগত বা, ���মত, বািতল কিরেত পািরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা �মাটরযােনর �রিজে�শন �িগত বা বািতল করা হইেল,

সং�ু� ব�ি� বা �িত�ান উ� আেদেশর িব�ে� অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িনধ�ািরত ফরেম

ও প�িতেত সরকােরর িনকট আিপল কিরেত পািরেব।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আিপল দােয়র করা হইেল সরকার িনধ�ািরত সময় ও প�িতেত উহা

িন�ি� কিরেব।

 (৪) সরকার কতৃ�ক �দ� আেদশ চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।

�মাটরযােনর
িফটেনস

২৫। (১) �মাটরযােনর িফটেনস সনদ ব�তীত বা �ময়াদ উ�ীণ� িফটেনস সনদ ব�বহার কিরয়া, বা

ইেকােনািমক লাইফ অিত�া� বা িফটেনেসর অ�পেযাগী, ঝুঁিকপণূ� বা �িত��, রংচটা, কতৃ�পে�র

অ�েমাদন ব�তীত িনধ�ািরত রং পিরব�তন কিরয়া জরাজীণ�, িববণ� বা পিরেবশ দূষণকারী �কােনা

�মাটরযান চালনা বা চালনার অ�মিত �দান করা যাইেব না।।
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প�ম অধ�ায়
পিরবহণ কিমিট, �ট পারিমট, ইত�ািদ

(২) উপ-ধারা (২) এর িবধান অ�যায়ী িফটেনেসর অ�পেযাগী �কােনা �মাটরযােনর ��ে� িফটেনস

সনদ �দান করা হইেল, সনদ �দানকারী কম�চারীর িব�ে� িবভাগীয় ব�ব�া �হণ করা যাইেব।

 
ট�া� �টােকন ২৬। (১) Motor Vehicles Tax Act, 1932 (Act No. I of 1932) এবং তদধীন �ণীত িবিধর

অ�যায়ী অব�াহিত�া� �মাটরযান ব�তীত অ� �কােনা �মাটরযান, ট�া� �টােকন ব�তীত বা

�ময়ােদা�ীণ� ট�া� �টােকন ব�বহার কিরয়া, চালনা বা চালনার অ�মিত �দান করা যাইেব না।

 (২) �কােনা �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ানেক ট�া� �টােকন সং�েহর জ� সরকার কতৃ�ক

ধায�কৃত সড়ক কর িনধ�ািরত প�িতেত িনয়িমত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

যা�ী ও পণ�
পিরবহণ কিমিট

২৭। (১) কতৃ�প�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �িতিট মহানগর এলাকা, িবভাগ এবং �জলায়

একিট কিরয়া যা�ী ও পণ� পিরবহণ কিমিট গঠন ও উহার কম�পিরিধ িনধ�ারণ কিরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, কতৃ�প�, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, বাংলােদেশর �য �কােনা এলাকার জ� পথৃক পিরবহণ কিমিট গঠন ও

উহার কম�পিরিধ িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন গিঠত কিমিটেত সংি�� অিধে�ে�র পিরবহন মািলক সিমিত

এবং �িমক সংগঠন হইেত অন�ূন ১ (এক) জন কিরয়া �িতিনিধ থািকেবন।

�ট পারিমট ২৮। (১) কতৃ�প� বা পিরবহণ কিমিট বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা কম�চারী কতৃ�ক �দ�

বা, ���মত, �িত�া�িরত �ট পারিমট ব�তীত, �কােনা পিরবহণযােনর মািলক পাবিলক ��েস

পিরবহণযান ব�বহার কিরেত বা ব�বহােরর অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন না :

 তেব শত� থােক �য, �ট পারিমেট �িনিদ��ভােব উে�খ না থািকেলও,

 (ক) �কােনা ��ইজ ক�ািরজ ক��া� ক�ািরজ িহসােব ব�বহার করা যাইেব না;

 (খ) �কােনা ��ইজ ক�ািরেজ পণ� পিরবহন করা যাইেব না; এবং

 (গ) পিরবহণযােনর মািলক ��ইজ ক�ািরেজ ব�বসািয়ক বা বািণিজ�ক �েয়াজেন ব�ি� বা পণ�

পিরবহণ কিরেত পািরেবন না।

 (২) ধম�ীয় ও সামািজক-সাং�িৃতক অ��ান বা �মৗ�মী ব�বসা উপলে� িনধ�ািরত �েটর বািহের

িবিধ �ারা িনধ�ািরত সময় ও শত�পরূণ সােপে�, কতৃ�প� বা পিরবহণ কিমিট বা সরকার কতৃ�ক

�মতা�া� �কােনা কম�চারী পিরবহণযান চলাচেলর অ�ায়ী অ�মিত �দান কিরেত পািরেব।
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(৩) কতৃ�প� বা পিরবহণ কিমিট বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা কম�চারী িনজ িনজ

অিধে�ে� পিরবহণযােনর �ট পারিমট পিরবত�ন বা, ���মত, �ট পারিমেটর শত� ভে�র কারেণ

উহা �িগত বা বািতল কিরেত পািরেব।

 (৪) এই ধারার অধীন �দ� �ট পারিমট সং�া� অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

িবেদিশ
নাগিরেকর
��ে� �ট
পারিমট �দান,
ইত�ািদ

২৯। (১) �কােনা িবেদিশ নাগিরক কতৃ�ক িনজ �দেশর ব�ি�গত �মাটরযান, গণপিরবহণ বা

পণ�বাহী �মাটরযান লইয়া বাংলােদেশ �েবশ, �পাট� অব এি��েত িফ �দান, অব�ান, �মাটরযােনর

�রিজে�শন ও �াইিভং লাইেসে�র প�ৃা�ন (endorsement) বা �িত�া�র, এবং �ট পারিমট

�দান সংি�� িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িবেদিশ পণ�বাহী �মাটরযােনর ��ে� বাংলােদেশ

িবদ�মান এে�ল ওজন সীমা, এে�ল �লাড কে��াল ��শন পিরচালনা এবং �� সং�া� িবিধ-

িবধান অ�সরণ কিরেত হইেব।

�ট পারিমট
হইেত
অব�াহিত�া�
পিরবহন যান

৩০। (১) এই অধ�ােয়র অধীন �ট পারিমট সং�া� িবধান িন�বিণ�ত পিরবহণযােনর ��ে�

�েযাজ� হইেব না, যথা :-

 (ক) সরকার বা সরকােরর পে� �কােনা ব�ি� বা �িত�ান বা সং�ার মািলকানাধীন পিরবহনযান;

 (খ) সরকার কতৃ�ক অিধযাচনকৃত সরকাির কােজ ব�ব�ত �য �কােনা পিরবহণযান;

 (গ) �ানীয় সরকার �িত�ানসমেূহর মািলকানাধীন বা চুি�ব� নাগিরক �সবা �দােন ব�ব�ত

পিরবহণযান;

 (ঘ) শ�ৃলা-বািহনী, ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফ� বা অ�া�ুেল� সািভ�েসর জ� ব�ব�ত

পিরবহণযান;

 (ঙ) মতৃেদহ বহন ও সৎকাের িনেয়ািজত পিরবহণযান;

 (চ) িবকল �মাটরযানেক টািনয়া লইবার কােজ িনেয়ািজত পিরবহণযান;

 (ছ) �য ব�ি� বা �িত�ান �মাটরযান ��ত বা িনম�াণ কেরন অথবা চ�ািসেস য�ু কিরবার জ� বিড

িনম�াণ কেরন, �সই ব�ি� বা �িত�ান কতৃ�ক �কবলমা� উ��প উে�েশ� কতৃ�প� কতৃ�ক �গেজট

িব�ি� �ারা িনধ�ািরত শত�াবিল সােপে� ব�ব�ত পিরবহণযান;

 (জ) সরকার কতৃ�ক �ীকৃত �কােনা িশ�া �িত�ােনর পিরবহণযান;

 (ঝ) সরকার বা কতৃ�প� কতৃ�ক �ীকৃত �মাটরযান চালনা �িশ�ণ �কে�র �িশ�েণর উে�েশ�

ব�ব�ত পিরবহণযান;
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ষ� অধ�ায়
যানবাহন িনয়�ণ, ইত�ািদ

(ঞ) �াম�মাণ পাঠাগার, �াম�মাণ ঔষধালয়, �াম�মাণ টয়েলট এবং অ��প কােয� ব�ব�ত

�াম�মাণ পিরবহণযান;  এবং

 (ট) �াকৃিতক দূেয�ােগর কারেণ গ�ব��ােন �পৗঁছাইবার জ� িভ�পেথ চালনা করা �েয়াজন এই�প

�কােনা পিরবহণযান।

 (২) সরকার বা, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, কতৃ�প�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, উপ-ধারা

(১) এ বিণ�ত �ট পারিমট হইেত অব�াহিত�া� পিরবহণযােনর ��িণ পনুঃিনধ�ারণ বা সংেশাধন

কিরেত পািরেব।

�মাটরযােনর
বািণিজ�ক
ব�বহার

৩১। (১) �ট পারিমট �েযাজ� নেহ, এই�প �কােনা �মাটরযান �ারা বািণিজ�ক �কােনা কায��ম

পিরচালনা করা যাইেব না :

 তেব শত� থােক �য, �ট পারিমট ব�তীত, চালনা করা যায় এই�প �মাটরযানেক কতৃ�প� িবেশষ

ধরেনর বািণিজ�ক কায��ম পিরচালনার অ�মিত �দান কিরেত পািরেব।

 ব�াখ�া।- এই উপ-ধারায় “িবেশষ ধরেণর বািণিজ�ক কায��ম” বিলেত ব�ি�গত �মাটরযানেক

িনধ�ািরত শত�াধীেন ভাড়ায় চালনা করােক বঝুাইেব।

 (২) সরকার বা কতৃ�পে�র অ�েমাদন ব�তীত পিরবহণ ব�বসার সিহত সংি�� নেহ এই�প �কােনা

ধরেনর �াম�মাণ বািণিজ�ক কায��ম �মাটরযােন পিরচালনা করা যাইেব না বা পিরচালনার অ�মিত

�দান করা যাইেব না :

 তেব শত� থােক �য, সরকাির কম�সূিচর অধীন িব�য়, হ�া�র বা �েমাশনাল কায��ম ইহার

আওতাভু� হইেব না।

সড়ক পিরবহণ
িনয়�েণ
সরকােরর
�মতা

৩২। (১) সরকার বা, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, কতৃ�প� বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা

কম�চারী, জন�ােথ�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা এবং �েয়াজেন িনধ�ািরত প�িতেত �ানীয়ভােব

�চােরর মাধ�েম বাংলােদেশর সব�� বা িনিদ�� �কােনা এলাকায়, �কােনা সড়ক, মহাসড়ক, �সতু,

এ�ে�সওেয়, �াইওভার বা টােনেল �য �কােনা �ময়ােদর জ� সকল বা �য �কােনা ��িণর

�মাটরযান চলাচল িনিষ� বা িনয়�ণ কিরেত পািরেব।

 (২) �কােনা �মাটরযান �ারা চালক, যা�ী, সড়ক ব�বহারকারী বা সড়ক �িত�� হওয়ার আশ�া

থািকেল, সরকার বা, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, কতৃ�প�, উ� �মাটরযান বা �কােনা ��িণর

�মাটরযানেক সড়ক হইেত �ত�াহার বা সড়েক চলাচল বে�র িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।
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�মাটরযােনর
সংখ�া িনধ�ারণ

৩৩। (১) সরকার বা, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম কতৃ�প�, জন�ােথ�, সম� বাংলােদশ বা �য

�কােনা এলাকার জ� �য �কােনা ধরেনর �মাটরযােনর সংখ�া িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (২) �কােনা এলাকার �মাটরযােনর সংখ�া উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত সংখ�ার অিধক হইেল,

অিতির� �মাটরযানেক চািহদা অ�যায়ী অ�া� এলাকায় চলাচেলর অ�মিত �দান করা যাইেব।

গণপিরবহেনর
আসন সংখ�া ও
ভাড়া িনধ�ারণ

৩৪। (১) কতৃ�প� বা যা�ী ও পণ� পিরবহণ কিমিট গণপিরবহেণর নারী, শারীিরক বা মানিসক

�িতব�ী ব�ি�, বয়� ব�ি� ও িশ�েদর জ� আসন সংখ�া িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (২) কতৃ�প�, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, গণপিরবহেণর জ�

ভাড়ার হার ও সব�িন� ভাড়া িনধ�ারণ বা পনুঃিনধ�ারণ কিরেত পািরেব :

 তেব শত� থােক �য, শীতাতপ িনয়ি�ত িবলাসব�ল ও িবেশষ �িবধাস�িলত গণপিরবহেণর ভাড়া

িনধ�ারেণর ��ে� উহা �েযাজ� হইেব না :

 তেব আরও শত� থােক �য, সরকার বা কতৃ�প�, অিতির� ভাড়া আদােয়র অিভেযােগর ��ি�েত,

শীতাতপ িনয়ি�ত িবলাসব�ল ও িবেশষ �িবধাস�িলত গণপিরবহেণর ভাড়া যিু�সংগতভােব

িনধ�ারেণর যথািবিহত ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

 (৩) �কােনা গণপিরবহণ, সহেজ দশৃ�মান �ােন ভাড়ার চাট� �দশ�ন ব�তীত, যা�ী পিরবহণ কিরেত

পািরেব না।

 (৪) �কােনা গণপিরবহেণর মািলক, চালক, ক�ডা�র, ব�ি� বা �িত�ান উপ-ধারা (২) এর অধীন

িনধ�ািরত ভাড়ার অিতির� ভাড়া দািব বা আদায় কিরেত পািরেব না।

ক��া�
ক�ািরেজর
িমটার, ভাড়া,
ইত�ািদ

৩৫। (১) �কােনা ক��া� ক�ািরেজর মািলক বা তাহার �িতিনিধ বা �িত�ান সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত

িদন িভি�ক জমার অিতির� অথ� দািব বা আদায় কিরেত পািরেব না।

 (২) �কােনা ব�ি� বা �িত�ান ক��া� ক�ািরেজর ভাড়া সং�া� িমটার সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত

ভাড়ায় �মা�ন (calibration) কিরবার পর উহােত অৈবধভােব �কােনা ধরেনর পিরবত�ন কিরেত

বা উ��প পিরবত�েন �কােনা সহায়তা কিরেত পািরেব না।

 (৩) �কােনা ক��া� ক�ািরেজর মািলক বা চালক �ট পারিমেট বিণ�ত এলাকার মেধ� �যেকােনা

গ�েব� িমটাের যাইেত বাধ� থািকেবন এবং িমটাের �দিশ�ত ভাড়ার অিতির� অথ� দািব বা আদায়

কিরেত পািরেবন না।

ইকেনািমক
লাইফ িনধ�ারণ

৩৬। সরকার, বা সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম কতৃ�প�, �য �কােনা ধরেনর �মাটরযােনর ইকেনািমক

লাইফ, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1262.html 20/50

24/08/2020 সড়ক পিরবহণ আইন, ২০১৮

ি ই

স�ম অধ�ায়
�মাটরযােনর িনম�াণ, সর�াম িব�াস ও র�ণােব�ণ

মহাসড়েকর
পা� �বত�ী অৈবধ
�াপনা অপসারণ

৩৭। (১) আপাতত বলবৎ অ� �কােনা আইেন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর

উে�শ� পরূণকে�, �কােনা ব�ি�, ব�বসািয়ক বা অ� �কােনা উে�েশ�, মহাসড়েকর মািলকানাধীন

জায়গায় বা ���মত, মহাসড়েকর ঢাল (slope) হইেত উভয় পাে�� ১০ (দশ) িমটােরর মেধ�

অৈবধভােব �কােনা �ায়ী বা অ�ায়ী �াপনা (�যমন: হাট-বাজার, �দাকান, ইত�ািদ) িনম�াণ কিরেত

পািরেবন না।

 (২) মহাসড়েকর মািলকানাধীন জায়গায় বা ���মত, মহাসড়েকর ঢাল (slope) হইেত উভয় পাে��

১০ (দশ) িমটােরর মেধ� অৈবধভােব িনিম�ত �কােনা �ায়ী বা অ�ায়ী �াপনা মহাসড়েক িনরাপেদ

�মাটরযান চলাচল িনি�তকরেণর লে�� পিুলশ বা কতৃ�প� বা সড়ক ও জনপথ অিধদ�র বা

তৎকতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা ব�ি� তাৎ�িণকভােব উহা অপসারণ কিরেত পািরেব।

টািম�নাল উ�য়ন
ও ব�ব�াপনা
এবং চাঁদাবািজ
িনিষ�করণ

৩৮। (১) সরকার বা, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, কতৃ�প�, বা সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত �কােনা

সং�া বা �িত�ান বা �ানীয় সরকার �িত�ান, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ��ুভােব যা�ী বা

পণ� উঠা-নামা কিরবার িনিম� পিরবহণযান টািম�নাল উ�য়ন, র�ণােব�ণ, তদারিক, ব�ব�াপনা ও

পিরচালনা কিরেত পািরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে� টািম�নাল উ�য়ন, র�ণােব�ণ, তদারিক, ব�ব�াপনা ও

পিরচালনার ব�য় িনব�ােহর জ� কতৃ�প� বা �ানীয় সরকার �িত�ান টািম�নাল চাজ� িনধ�ারণ কিরেত

পািরেবন।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনধ�ািরত টািম�নাল চাজ� ব�তীত টািম�নােল �কােনা পিরবহণযান বা

�মাটরযান �েবশ বা বািহর হইবার সময়, বা সড়ক, মহাসড়ক বা পাবিলক ��েস চলাচেলর সময়

উহার িনকট হইেত �কােনা�প অথ� অৈবধভােব আদায় করা যাইেব না।

কম�ঘ�া িনধ�ারণ ৩৯। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর

৪২ নং আইন) এর সিহত সাম�স� রািখয়া পিরবহণ যােনর চালক, ক�ডা�র, �হলপার-কাম-

ি�নারগেণর কম�ঘ�া ও িবরিতকাল িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (২) িনেয়াগকারী ব�ি� বা �িত�ান বা পিরবহন যােনর চালক, ক�ডা�র, �হলপার-কাম-ি�নার,

উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত কম�ঘ�া ও িবরিতকাল মািনয়া চিলেবন।

�মাটরযােনর
িনম�াণ, সর�াম

৪০। (১) �মাটরযান িনম�াণ, সর�ামািদর িব�াস ও র�ণােব�ণ এমনভােব কিরেত হইেব যাহােত

�মাটরযান চালক উহা কায�করভােব িনয়�ণ কিরেত স�ম হন।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-952.html
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অ�ম অধ�ায়
�ািফক ও ওজনসীমা িনয়�ণ, পিরেবশ দূষণ, ইত�ািদ

িব�াস ও
র�ণােব�ণ

 (২) বাংলােদেশ চলাচেলর জ� �মাটরযান ডান-িদক-চািলত ি�য়ািরং িবিশ� হইেব :

 তেব শত� থােক �য, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবেশষ ধরেনর কােজ ব�ব�ত

�মাটরযােনর জ� ইহার ব�িত�মী �বিশে��র ি�য়ািরং অ�েমাদন কিরেত পািরেব।

 (৩) কতৃ�প� কতৃ�ক িনধ�ািরত কািরগির িবিনেদ�েশর (technical specification) ব�ত�য় ঘটাইয়া

�কােনা �মাটরযােনর �দঘ��, ��, উ�তা, আসন িব�াস, �ইল �বইজ, িরয়ার ওভার �াংগ, ��ট

ওভার �াংগ, সাইড ওভার �াংগ, চাকার আকৃিত, �কৃিত ও অব�া, ��ক ও ি�য়ািরং িগয়ার, হন�,

�সফিট �াস, সংেকত �দােনর লাইট ও িরে��র, ি�ড গভন�র, �ধাঁয়া িনগ�মণ ব�ব�া ও কাব�ন

িনঃসরেণর পিরমাণ, শ� িনয়�েণর মা�া বা সমজাতীয় অ� �কােনা িকছু পিরবত�ন করা যাইেব না।

 (৪) �রিজে�শনকৃত �মাটরযােনর �কােনা কািরগির, অভ��রীণ বা বাি�ক পিরবত�েনর ��ে�,

কতৃ�পে�র িনকট হইেত িনধ�ািরত প�িতেত অ�েমাদন �হণ কিরেত হইেব।

 (৫) সরকার বা, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, কতৃ�প�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবেশষ

ধরেনর �মাটরযােনর রং িনধ�ারণ কিরেত পািরেব এবং উ��প িনধ�ািরত রং সরকার বা কতৃ�পে�র

অ�েমাদন ব�তীত পিরবত�ন করা যাইেব না।

�ািফক িনয়�ণ ৪১। সরকার বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কােনা �িত�ান বা সং�া �ািফক চলাচল িনয়�ণ এবং সড়ক

িনরাপ�া িবধােন �মাটরযােনর ব�বহার, গিতসীমা, পািক�ং এলাকা, �ািফক সাইন ও সংেকত

ব�বহার, চলাচল ইত�ািদ িনধ�ািরত প�িতেত িনয়�ণ কিরেত পািরেব।

�ািফক সাইন ও
সংেকেতর
ব�বহার

৪২। (১) সরকার বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা সং�া বা �িত�ান �মাটরযােনর গিতসীমা,

ওজন, পািক�ং ও চলাচল িনয়�ণ এবং সড়ক িনরাপ�া িবধানকে� সড়ক, মহাসড়ক বা পাবিলক

��েস �ািফক সাইন �াপন, �িত�াপন বা অপসারণ কিরেত পািরেব এবং �কােনা সংেকত উে�ালন

বা �দশ�ন কিরেত পািরেব।

 (২) �েত�ক �মাটরযান চালক, পথচারী বা সড়ক ব�বহারকারী �ািফক সাইন, সংেকত, ইত�ািদ

মািনয়া চিলেব।

 (৩) �েত�ক সড়ক ব�বহারকারীেক সড়ক বা মহাসড়ক পারাপাের িনিদ�� �জ�া �িসং, ফুটওভার

ি�জ, আ�ডারপাস বা অ��প �িবধা, যিদ থােক, ব�বহার কিরেত হইেব।

 (৪) সরকার বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা �িত�ান বা সং�া বা দািয়��া� ব�ি�, বা

�মাটরযান পিরদশ�ক বা �পাশাকধারী �কােনা পিুলশ অিফসার �েয়াজেন �কােনা চালকেক
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�মাটরযান থামাইেত এবং যিু�স�ত সময় পয�� �মাটরযান ি�র রািখেত িনেদ�শ �দান কিরেত

পািরেব।

এে�ল ওজন,
ওজনসীমা
িনয়�ণ, ইত�ািদ

৪৩। (১) �কােনা �মাটরযান চালক বা �কােনা ব�ি� সড়ক বা মহাসড়েক অ�েমািদত �লেডন ওজন,

��ইন ওজন বা এে�ল ওজন এর অিতির� ওজন বহন কিরয়া �কােনা �মাটরযান চালাইেত

পািরেবন না বা চালাইবার অ�মিত �দান বা বাধ� কিরেত পািরেবন না।

 (২) �কােনা �মাটরযান মািলক, �িত�ান, চালক বা অ� �কােনা ব�ি� �রিজে�শন সনেদ উি�িখত

আনেলেডন ওজন বিৃ� কিরেত পািরেবন না।

 (৩) সরকার, বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কােনা �িত�ান বা সং�া, সড়ক বা মহাসড়েক চলাচলকারী

�মাটরযান বা ��ইলর এর �লেডন ওজন, ��ইন ওজন বা এে�ল ওজন পরী�া কিরেত পািরেব

এবং অ�েমািদত ওজেনর অিতির� ওজন �াস কিরেত িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব এবং উ�

��ে� �মাটরযান চালক অ�েমািদত ওজেনর অিতির� ওজন �াস কিরেত বাধ� থািকেবন।

 (৪) উপ-ধারা (৩) �ত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার, বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা

�িত�ান বা সং�া, সড়ক বা মহাসড়েক চলাচলকারী �মাটরযােনর ওজন পরী�ায় ওজেনর অিতির�

ওজেনর জ� �মবধ�মান হাের জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব।

 (৫) সরকার, �গেজট ��াপন �ারা, উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত জিরমানার হার িনধ�ারণ বা

পনুঃিনধ�ারণ কিরেব।

 (৬) সরকার, বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কােনা �িত�ান বা সং�া, �মাটরযান বা ��ইলর এর সেব�া�

�লেডন ওজন, ��ইন ওজন বা এে�ল ওজন, �গেজট ��াপন �ারা, িনধ�ারণ বা পনুঃিনধ�ারণ

কিরেত পািরেব।

 (৭) অ�েমািদত �লেডন ওজন, ��ইন ওজন বা এে�ল ওজন এর অিতির� ওজন বহন কিরয়া

�কােনা �মাটরযান সড়ক, মহাসড়ক, �সতু, কালভাট�, �বইিল ি�জ, সড়েকর িডভাইডার, সড়ক বা

মহাসড়েকর পা��� অবকাঠােমা ইত�ািদর �িতসাধন কিরেল, সংি�� �মাটরযােনর মািলক ও চালক

সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত �িতপরূণ ৩ (িতন) মােসর মেধ� পিরেশাধ কিরেত বাধ� থািকেব।

 (৮) �মাটরযােনর মািলক ও চালক উপ-ধারা (৭) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� �িতপরূণ পিরেশােধ

ব�থ� হইেল, Public Demand Recovery Act, 1913 অ�যায়ী উ� �িতপরূণ আদায় করা

যাইেব।

�মাটরযােনর
গিতসীমা িনয়�ণ

৪৪। (১) কতৃ�প�, সড়ক বা মহাসড়ক িনম�াণ ও র�ণােব�ণকারী �িত�ান বা সং�ার সিহত

পরামশ��েম, িবিভ� ��িণর সড়েক �মাটরযােনর গিতসীমা িনধ�ারণ বা পনুঃিনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।
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 (২) �কােনা �মাটরযােনর চালক সড়ক বা মহাসড়েক িনধ�ািরত গিতসীমার অিতির� গিতেত বা

�বপেরায়াভােব �মাটরযান চালাইেত পািরেবন না।

 (৩) �কােনা �মাটরযান চালক সড়ক বা মহাসড়েক িবপ�নকভােব বা অন�েমািদতভােব

ওভারেটিকং কিরেত পািরেবন না বা �মাটরযান চলাচেল �কােনা �িতব�কতা সিৃ� কিরেত পািরেবন

না।

শ�মা�া িনয়�ণ ৪৫। (১) সরকার বা সরকার কতৃ�ক দািয়��া� �কােনা �িত�ান বা সং�া, সরকাির �গেজেট

��াপন �ারা, সময় সময়, �মাটরযােনর শ�মা�ার সীমা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (২) �কােনা �মাটরযান চালক উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত শ�মা�ার অিতির� উ�মা�ার

�কােনা�প শ� সিৃ� কিরেত পািরেবন না।

 (৩) সরকার বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা �িত�ান বা সং�া কতৃ�ক, আেদশ �ারা, �ঘািষত

নীরব এলাকা অিত�মকােল �কােনা �মাটরযান চালক �কােনা�প হন� বাজাইেত পািরেবন না

 (৪) �কােনা �মাটরযান চালক, মািলক বা পিরচালনাকারী �িত�ান, িনধ�ািরত শ�মা�ার অিতির�

শ�মা�া সিৃ�কারী �কােনা য�, য�াংশ বা হন� �মাটরযােন �াপন, পনুঃ�াপন বা ব�বহার কিরেত

পািরেব না বা কিরবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেব না।

 (৫) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, অ�া�ুেল�, অি�-িনব�াপক যান, জ�ির

উ�ার কােজ িনেয়ািজত যান ও জ�ির জন���পণূ� দািয়� পালেন ব�ব�ত �মাটরযােন কতৃ�প�

কতৃ�ক অ�েমািদত শ�মা�ার হন� সংেযাজন করা যাইেব।

 (৬) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, পিরেবশ সংর�ণ আইন, ১৯৯৫ ও তদধীন �ণীত িবিধর

িবধানাবিল, যতদূর স�ব, অ�সরণ কিরেত হইেব।

পিরেবশ
দূষণকারী,
ঝুঁিকপূণ� ইত�ািদ
�মাটরযান
চালনার িবিধ-
িনেষধ

৪৬। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন, ১৯৯৫

(১৯৯৫ সেনর ১নং আইন) ও তদধীন �ণীত িবিধর সিহত সাম�স� রািখয়া, পিরেবশ দূষণকারী

�ধাঁয়া িনগ�মন বা অ� �কােনা �কার িনঃসরণ বা িনগ�মেনর মা�া িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (২) �কােনা �মাটরযান সরকার িনধ�ািরত মা�ার অিতির� পিরেবশ দূষণকারী �ধাঁয়া িনগ�মন বা অ�

�কােনা �কার িনঃসরণ বা িনগ�মন কিরেল, উ� �মাটরযােনর চালক বা মািলক বা পিরচালনাকারী

�িত�ান উহা চালনা কিরেত পািরেব না।

 (৩) পিরেবশ দূষণকারী �কােনা য� বা য�াংশ �মাটরযােন �াপন, পনুঃ�াপন বা ব�বহার করা যাইেব

না বা ব�বহার কিরবার অ�মিত �দান করা যাইেব না।
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(৪) �কােনা ব�ি� �িটপণূ�, ঝুঁিকপণূ� বা িনিষ� �ঘািষত বা িবিধ-িনেষধ আেরাপকৃত বা সড়ক বা

মহাসড়েক চলাচেলর অ�পেযাগী �কােনা �মাটরযান চালনা বা চালনার অ�মিত �দান কিরেবন না।

 ব�াখ�া। - এই উপ-ধারার উে�শ� পরূণকে�, ‘সড়ক বা মহাসড়েক চলাচেলর অ�পেযাগী’

অিভব�ি� অেথ� নিসমন, কিরমন, ভড-ভিড, ইিজ-বাইক, �মাটরচািলত ির�া বা ভ�ান, বা অ��প

��িণর ি�-�ইলার এবং সরকার বা কতৃ�প� কতৃ�ক, সময় সময়, িনিষ� বা িবিধ-িনেষধ আেরাপকৃত

অ��প �য �কােনা যানবাহনেক বঝুাইেব।

 
�মাটরযান
পািক�ং ও
থামাইবার �ান

৪৭। (১) সরকার �গেজট ��াপন �ারা বা সরকার কতৃ�ক �মতা�া� কতৃ�প� বা �কােনা �িত�ান

বা �ানীয় সরকার �িত�ান � � অিধে�ে�র মেধ�, �েয়াজেন সংি�� এলাকায় �ািফক িনয়�েণ

িনেয়ািজত বাংলােদশ পিুলেশর পরামশ� �হণ কিরয়া, সময় সময়, �মাটরযান পািক�ং এলাকা,

থামাইবার �ান এবং যা�ী ও পণ� উঠা-নামার �ান ও সময় িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত এলাকা ব�তীত �মাটরযান পািক�ং করা যাইেব না এবং যা�ী

বা পণ� উঠা-নামার িনধ�ািরত �ান ও সময় ব�তীত �মাটরযান থামােনা যাইেব না।

 (৩) �কােনা যা�ী বা সড়ক ব�বহারকারী �মাটরযান চালক বা �িমকেক উপ-ধারা (১) এর অধীন

িনধ�ািরত পািক�ং এলাকা ব�তীত অ� �কােনা এলাকায় �মাটরযান পািক�ং কিরেত এবং যা�ী ও পণ�

উঠা-নামার িনধ�ািরত �ান ও সময় ব�তীত �মাটরযান থামাইেত অ�েরাধ বা বাধ� কিরেত পািরেবন

না।

 (৪) পািক�ং �িবধা �দানকারী �কােনা ব�ি�, �িত�ান বা সং�া, সংি�� এলাকার পিরবহণ কিমিটর

অ�েমাদন�েম, �মাটরযােনর পািক�ং িফ আদায় কিরেত পািরেব।

মহাসড়েকর
ব�বহার

৪৮। (১) জাতীয়, আ�িলক ও �জলা মহাসড়ক সাধারণত �তগিতর �মাটরযান চলাচেল ব�ব�ত

হইেব, এবং উ� ��ে� �জলা মহাসড়ক হইেত আ�িলক মহাসড়েক এবং আ�িলক মহাসড়ক

হইেত জাতীয় মহাসড়েক �তগিতর �মাটরযান �েবশকােল যথা�েম আ�িলক ও জাতীয়

মহাসড়েক চলাচলরত �মাটরযান অ�ািধকার পাইেব।

 (২) এক মহাসড়ক হইেত অ� মহাসড়েক �মাটরযান �েবেশর ��ে� �য মহাসড়েক �মাটরযােনর

সংখ�ািধক� রিহয়ােছ �সই মহাসড়েক চলাচলরত �মাটরযান অ�ািধকার পাইেব।

�মাটরযান
চলাচেলর
সাধারণ
িনেদ�শাবিল

 ৪৯। (১) �মাটরযান চলাচেল িন�বিণ�ত িনেদ�শাবিল মািনয়া চিলেত হইেব, যথা:-

 �থম অংশ

  (ক) মদ�পান বা �নশাজাতীয় �ব� �সবন কিরয়া �কােনা চালক �মাটরযান চালাইেত পািরেবন না;
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(খ) মদ�পান বা �নশাজাতীয় �ব� �সবন কিরয়া �কােনা ক�ডা�র বা �মাটরযান ��িমক �মাটরযােন

অব�ান কিরেত পািরেবন না;

 (গ) �মাটরযান চালক �কােনা অব�ােত ক�ডা�র বা �মাটরযান �িমকেক �মাটরযান চালনার দািয়�

�দান কিরেত পািরেবন না;

 (ঘ) সড়ক বা মহাসড়েক িনধ�ািরত অিভমখূ ব�তীত িবপরীত িদক হইেত �মাটরযান চালােনা যাইেব

না;

 (ঙ) সড়ক বা মহাসড়েক িনধ�ািরত �ান ব�তীত অ� �কােনা �ােন বা উে�া পাে�� বা ভুল িদেক

(wrong side) �মাটরযান থামাইয়া যানজট বা অ� �কােনা ধরেনর �িতব�কতা সিৃ� করা যাইেব

না;

 (চ) চালক ব�তীত �মাটরসাইেকেল একজেনর অিধক সহযা�ী বহন করা যাইেব না এবং চালক ও

সহযা�ী উভয়েক যথাযথভােব �হলেমট ব�বহার কিরেত হইেব;

 (ছ) চল� অব�ায় চালক, ক�ডা�র বা অ� �কােনা ব�ি� �কােনা যা�ীেক �মাটরযােন উঠাইেত বা

নামাইেত পািরেবন না;

 (জ) �িতব�ী যা�ীেদর জ� গণপিরবহেন অ��ল �েযাগ-�িবধা রািখেত হইেব;

 (ঝ) �মাটরযােনর বিডর সামেন, িপছেন, উভয়পাে��, বিডর বািহের বা ছােদ �কােনা �কার যা�ী বা

পণ� বা মালামাল বহন করা যাইেব না;

 (ঞ) সরকার বা কতৃ�পে�র অ�েমাদন ব�তীত �কােনা �মাটরযােন িব�াপন �দশ�ন বা �চার করা

যাইেব না;

 (ট) �কােনা মহাসড়ক, সড়ক, ফুটপাত, ওভারপাস বা আ�ডারপােস �মাটরযান �মরামেতর নােম

য�াংশ বা মালামাল রািখয়া বা �দাকান বসাইয়া বা অ� �কােনাভােব �ব�ািদ রািখয়া যানবাহন বা

পথচারী চলাচেল বাধা সিৃ� করা যাইেব না;

 (ঠ) সড়েকর সংল� ফুটপােতর উপর িদয়া �কােনা �কার �মাটরযান চলাচল কিরেত পািরেব না;

 (ড) �কােনা ব�ি� �কােনা �মাটরযােনর মািলক বা �কােনা আইনা�গ কতৃ�পে�র অ�মিত ব�তীত

সংি�� �মাটরযান চালাইয়া বািহের লইয়া যাইেত পািরেবন না; এবং

 (ঢ) আইনা�গ কতৃ�প� বা যিু�স�ত কারণ ব�তীত �কােনা ব�ি� দাঁড়াইয়া থাকা �কােনা

�মাটরযােন �েবশ বা আেরাহন কিরেব না।

 ি�তীয় অংশ

 (ক) �মাটরযান চালক �মাটরযান চালনারত অব�ায় �মাবাইল �ফান বা অ��প সর�াম ব�বহার

কিরেত পািরেবন না;
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নবম অধ�ায়
�ঘ�টনার জ� �িতপূরণ, িচিকৎসা এবং বীমা

 (খ) �মাটরযান চালক িসটেব� বাঁধা ব�তীত �মাটরযান চালাইেত পািরেবন না;

 (গ) �কােনা যা�ী চল� �মাটরযােন চালেকর মেনাসংেযােগর ব�াঘাত ঘেট বা �মাটরযান চালাইেত

অ�িবধা হয় এই�প �কােনা আচরণ বা কম�কা� কিরেত পািরেবন না;

 (ঘ) মিহলা, িশ�, �িতব�ী এবং বেয়ােজ�� যা�ীর জ� সংরি�ত আসেন অ� �কােনা যা�ী

বিসেবন না;

 (ঙ) যা�ীগেণর িসটেব� বাঁধা সং�া� িনধ�ািরত িবধান অ�সরণ কিরেত হইেব;

 (চ) দূরপা�ার �মাটরযােন িনধ�ািরত সংখ�ক যা�ী বা আেরাহীর অিতির� �কােনা যা�ী বা আেরাহী

বহন করা যাইেব না;

 (ছ) �কােনা চালক, ক�ডা�র বা �মাটরযান পিরচালনা সংি�� �কােনা ব�ি� পিরবহণযােন যা�ী

সাধারেণর সিহত �কােনা �কার �ব��বহার বা অেসৗজ�মলূক আচরণ বা হয়রািন কিরেত পািরেবন

না; এবং

 (জ) রাি� �বলায় িবপরীত িদক হইেত আগত �মাটরযান চালনায় িব� সিৃ� হয় এই�প হাইিবম

ব�বহার কিরয়া �মাটরযান চালােনা যাইেব না।

 (২) সরকার, বা সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, কতৃ�প�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, সময়

সময়, �মাটরযান চলাচেলর সাধারণ িনেদ�শাবিল সংেশাধন কিরেত পািরেব।

কিতপয় ��ে�
দায়ী কম�চারীর
িব�ে� ব�ব�া
�হণ

৫০। (১) এই আইন বা অ� �কােনা আইেনর অধীন �কােনা সরকাির কম�চারী তাহার উপর অিপ�ত

দািয়� বা �সবা�দােন অবেহলা বা �িটপণূ�ভােব পালন কিরবার কারেণ �কােনা �ঘ�টনা সংঘিটত

হইেল, উ� সরকাির কম�চারীেক দায়ী কিরয়া �চিলত আইেন তাহার িব�ে� ব�ব�া �হণ করা

যাইেব।

 (২) �কােনা সড়েকর িডজাইন বা িনম�াণজিনত �িট বা র�ণােব�ণজিনত �িটর কারেণ সংঘিটত

�ঘ�টনার দায়-দািয়�, ���মত, িনম�াণকারী �িত�ান বা তদারককারী সং�া বা ব�ি�র উপর একক

বা �যৗথভােব বত�াইেব এবং উহার জ� দায়ী কিরয়া �চিলত আইেন ব�ব�া �হণ করা যাইেব।

দা� পদাথ�,
ইত�ািদ
পিরবহেন
সতক�তা

৫১। িবে�ারক বা দা� পদাথ� স�িক�ত িবদ�মান আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ অ�যায়ী

অ�েমািদত প�ািকং ও িবেশষ সতক�তা অবল�ন ব�তীত এবং এত� সংি�� িবেশষ ধরেনর

�মাটরযােন ও িনধ�ািরত সময় ব�তীত, �কােনা িবে�ারক বা দা� পদাথ� �মাটরযােন পিরবহণ করা

যাইেব না।
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�িত�� ব�ি�
বা তাহার
পিরবারেক
�িতপূরণ �দান

৫২। �কােনা �মাটরযান হইেত উ�ূত �ঘ�টনার ফেল �কােনা ব�ি� আঘাত�া� বা �িত�� হইেল

বা আঘাত�া� হইয়া মতুৃ�বরণ কিরেল, উ� �িত�� ব�ি� বা, ���মত, তাহার

উ�রািধকারীগেণর পে� মেনানীত ব�ি� ধারা ৫৩ এর অধীন গিঠত আিথ�ক সহায়তা তহিবল

হইেত �াি� �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত �িতপরূণ বা, �েযাজ� ��ে�, িচিকৎসার খরচ �াপ� হইেবন।

আিথ�ক সহায়তা
তহিবল

৫৩। (১) ধারা ৫২ এর উে�শ� পরূণকে�, আঘাত�া� বা �িত�� ব�ি�র অ��েল বা, ���মত,

মতৃ ব�ি�র উ�রািধকারীেক �িতপরূণ �দােনর লে�� আিথ�ক সহায়তা তহিবল নােম একিট

তহিবল গিঠত হইেব।

 (২) কতৃ�প� িবিধ �ারা িনধ�ািরত হাের ও প�িতেত �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ােনর িনকট হইেত

�মাটরযােনর ��িণ িব�াস িবেবচনা�েম �েত�ক �মাটরযােনর িবপরীেত আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর

জ� বাৎসিরক বা এককালীন চাঁদা (contribution) আদায় কিরেব।

 (৩) �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ান উপ-ধারা (২) এর অধীন আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর জ�

বাৎসিরক বা এককালীন চাঁদা (contribution) �দােন বাধ� থািকেব।

 (৪) আিথ�ক সহায়তা তহিবল ও �াি� �বােড�র কায��ম পিরচালনার জ� �াি� �বাড� সরকার

কতৃ�ক অ�েমািদত সংখ�ক কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

 (৫) সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত �িবধান �ারা কম�চারীগেণর িনেয়াগ ও চাকিরর শত�াবিল িনধ�ািরত

হইেব।

�াি� �বাড� গঠন ৫৪। (১) ধারা ৫৩ �ত উি�িখত আিথ�ক সহায়তা তহিবল পিরচালনার উে�েশ� সরকার একজন

�চয়ারম�ানসহ িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় একিট �াি� �বাড� গঠন কিরেব, যথা:-

 (ক) কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান;

 (খ) সড়ক ও মহাসড়ক িবভােগর অন�ূন য�ু সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

 (গ) জনিনরাপ�া িবভােগর অন�ূন য�ু সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

 (ঘ) �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর অন�ূন য�ু সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

 (ঙ) �ানীয় সরকার িবভােগর অন�ূন য�ু সিচব পদময�াদার একজন �িতিনিধ;

 (চ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�র কতৃ�ক মেনানীত অন�ূন ত�াবধায়ক �েকৗশলী পদময�াদার একজন

�িতিনিধ;

 (ছ) হাইওেয় পিুলেশর িডআইিজ;

 (জ) জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ অিধদ�র কতৃ�ক মেনানীত অন�ূন পিরচালক পদময�াদার

একজন �িতিনিধ;
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 (ঝ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত সড়ক পিরবহন মািলক সিমিতর একজন �িতিনিধ;

 (ঞ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত সড়ক পিরবহন �িমক সংগঠন বা �ফডােরশেনর একজন �িতিনিধ;

 (ট) সরকার কতৃ�ক মেনানীত একজন িবিশ� ব�ি�;

 (ঠ) সরকার কতৃ�ক িনেয়ািজত �াি� �বােড�র সিচব, িযিন উহার সদস� সিচব হইেবন।

 (২) সরকার, �েয়াজেন �য �কােনা ব�ি� বা �িত�ােনর �িতিনিধেক �াি� �বােড�র সদস� িহসােব

�কা-অ� কিরেত পািরেব।

 (৩) সরকার কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান বা অ� �কােনা সরকাির কম�চারীেক �াি� �বােড�র �চয়ারম�ান

িনয�ু কিরেত পািরেব।

 (৪) �াি� �বাড� একিট �-শািসত সং�া হইেব এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ

িসলেমাহর থািকেব এবং ইহার �াবর ও অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ�ন কিরবার, অিধকাের

রািখবার ও হ�া�র কিরবার �মতা থািকেব এবং ইহা �ীয় নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব

এবং উ� নােম ইহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

�াি� �বােড�র
কায�ালয়

৫৫। (১) �াি� �বােড�র �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব।

 (২) �াি� �বাড�, �েয়াজেন, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, বাংলােদেশর �য �কােনা �ােন উহার

অধ�ন বা শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

�াি� �বােড�র
কায�াবিল ও
�মতা

৫৬। (১) �াি� �বােড�র কায�াবিল ও �মতা হইেব িন��প, যথা:-

 (ক) আঘাত�া� বা �িত�� ব�ি� বা, ���মত, মতৃ ব�ি�র উ�রািধকারীেক �েদয় আিথ�ক

সহায়তার পিরমাণ িনধ�ারণ ও ম�রু;

 (খ) আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর অথ� বা স�ি� পিরচালনা ও ব�ব�াপনা যথাযথভােব স�ািদত

হইেতেছ িকনা উহা তদারিক ও �েয়াজেন স�াদেনর ব�ব�াকরণ; এবং

 (গ) আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর পিরচালনা ও ব�ব�াপনার সিহত সংি�� ব�য় ম�রু বা অ�েমাদন:

 তেব শত� থােক থােক �য, এই ব�য় অ�েমাদেনর ��ে� সরকােরর এত�সংি�� িবিধ-িবধান

অ�সরণ কিরেত হইেব;

 (ঘ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� দািয়� ও কত�ব� স�াদন ও �িতপালন।

 (২) �াি� �বাড� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত কায�াবিল ��ুভােব স�াদেনর জ� এক বা একািধক

কিমিট গঠন ও উহার কায�পিরিধ িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

আিথ�ক সহায়তা
তহিবল গঠন,

৫৭। (১) িন�বিণ�ত উৎস হইেত আিথ�ক সহায়তা তহিবল গিঠত হইেব, যথা :-
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িহসাবর�ণ ও
িনরী�া, ইত�ািদ

 (ক) সরকার কতৃ�ক �দ� অ�দান;

 (খ) �মাটরযােনর মািলেকর িনকট হইেত আদায়কৃত চাঁদা;

 (গ) এই আইেনর অধীন আদায়কৃত জিরমানার অথ�;

 (ঘ) মািলক সিমিত কতৃ�ক �দ� অ�দান;

 (ঙ) �মাটর �িমক সংগঠন বা �ফডােরশন কতৃ�ক �দ� অ�দান; এবং

 (চ) অ� �কােনা �বধ উৎস হইেত �া� অথ�।

 (২) তহিবেলর অথ� �কােনা তপিশিল ব�াংেক জমা রািখেত হইেব।

 (৩) �াি� �বাড�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, উহার তহিবল পিরচালনা ও িহসাব সংর�ণ কিরেব:

 তেব শত� থােক �য, িবিধ �ণীত না হওয়া পয�� সরকার কতৃ�ক �দ� আেদশ বা িনেদ�শনা অ�যায়ী

তহিবল পিরচালনা করা যাইেব।

 (৪) তহিবল হইেত �াি� �বােড�র যাবতীয় ব�য় িনব�াহ করা হইেব।

 (৫) �িত অথ� বৎসেরর সমাি�েত �াি� �বাড� আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর উ��ৃ অথ� এত�ে�েশ�

সরকােরর িনেদ�শনা (যিদ থােক) সােপে�, সরকাির তহিবেল জমা �দান কিরেব।

 (৬) �াি� �বাড� যথাযথভােব তহিবেলর িহসাবর�ণ এবং িহসােবর বািষ�ক িববরণী ��ত কিরেব।

 (৭) বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর “মহা িহসাব-িনরী�ক” নােম অিভিহত,

�িত বৎসর আিথ�ক সহায়তা তহিবেলর িহসাব িনরী�া কিরেবন এবং িনরী�া �িতেবদেনর একিট

কিরয়া অ�িলিপ সরকার ও �াি� �বােড�র িনকট �পশ কিরেবন।

 (৮) উপ-ধারা (৭) এ উি�িখত িনরী�া ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants

Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) এর Article 2(1) (b)-�ত সং�ািয়ত “চাট�াড�

একাউে�ট�ট” �ারা তহিবেলর িহসাব িনরী�া করা যাইেব এবং এত�ে�েশ� �াি� �বাড� এক বা

একািধক চাট�াড� একাউে�ট�ট িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

 (৯) উপ-ধারা (৮) এর অধীন িনেয়াগকৃত চাট�াড� একাউে�ট�ট সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত পািরেতািষক

�া� হইেবন।

 (১০) উপ-ধারা (৭) বা (৮) এর িবধান অ�সাের িহসাব িনরী�ার উে�েশ� মহা িহসাব-িনরী�ক

িকংবা ত� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা ব�ি� অথবা, ���মত, চাট�াড� একাউে�ট�ট,

�াি� �বােড�র সকল �রকড�, দিলল-দ�ােবজ, নগদ বা ব�াংেক রি�ত অথ�, জামানত, ভা�ার এবং

অ�িবধ স�ি� পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং �াি� �বােড�র �য �কােনা সদস� বা

এত� সংি�� �কােনা কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।
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�াি� �বােড�র
সভা

৫৮। এই অধ�ােয়র উে�শ� পরূণকে� �াি� �বােড�র সভা, ব�ব�াপনা ও আ�ষি�ক অ�া� িবষয়

িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

আিথ�ক
সহায়তার
আেবদন

৫৯। (১) আিথ�ক সহায়তা তহিবল হইেত সহায়তা �াি�র লে�� আঘাত�া� বা �িত�� ব�ি� বা,

���মত, মতৃ ব�ি�র উ�রািধকারী বা �বধ �িতিনিধ িনধ�ািরত প�িতেত, ফরেম ও িনিদ�� সমেয়র

মেধ� �েয়াজনীয় তথ�-উপা�সহ �িতপরূণ দািব কিরয়া �াি� �বােড�র �চয়ারম�ােনর িনকট

আেবদন কিরেত পািরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �াি�র পর বা অ� �কােনাভােব �াত হইয়া �চয়ারম�ান,

�ীয় িবেবচনায়, তাৎ�িণকভােব িচিকৎসার বা আ�ষি�ক ব�য় িনব�ােহর জ� �িত�� ব�ি�র

অ��েল আিথ�ক সহায়তা তহিবল হইেত �েয়াজনীয় �িতপরূণ �দােনর ব�ব�া কিরেত পািরেবন,

যাহা পরবত�ী �বাড� সভায় অ�েমাদন �হণ কিরেত হইেব।

 (৩) �াি� �বাড� �িতপরূণ দািবর িবষেয় যথাযথ অ�স�ােনর ব�ব�া কিরেব এবং �িত�� ব�ি�র

অ��েল আিথ�ক সহায়তা তহিবল হইেত �ায়া�গ �িতপরূণ �দােনর ব�ব�া কিরেব।

 (৪) আঘাত�া� বা �িত�� ব�ি� বা মতৃ ব�ি�র উ�রািধকারী বা �বধ �িতিনিধর িনকট উপ-ধারা

(৩) এর অধীন �াি� �বাড� কতৃ�ক ধায�কৃত �িতপরূণ পয�া� নয় মেম� �তীয়মান হইেল, িতিন-

 (ক) �াি� �বােড�র উ��প িস�াে�র সিহত িভ�মত �পাষণ কিরয়া ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (১)

অ�যায়ী উহা পনুিব�েবচনার জ� �াি� �বােড�র িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন; এবং

 (খ) �াি� �বােড�র পনুিব�েবচনার িস�াে�র সিহত একমত �পাষণ না কিরেল ধারা ৬১ এর উপ-ধারা

(২) অ�যায়ী সরকােরর িনকট আিপল কিরেত পািরেবন।

 (৫) �িতপরূেণর পিরমাণ িনধ�ারেণর মানদ�, প�িত, �িতপরূণ �দােনর সময়সীমা, �িতপরূেণর

আেবদন ম�রু, দািব িন�ি�র লে�� �ঘ�টনা ও �য়�িতর অ�স�ান এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষয়

িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

যা�ী বা
�মাটরযােনর
বীমা

৬০। (১) �কােনা �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ান ই�া কিরেল তাহার মািলকানাধীন �য �কােনা

�মাটরযােনর জ� �য সংখ�ক যা�ী পিরবহেনর জ� িনিদ��কৃত তাহােদর জীবন ও স�েদর বীমা

কিরেত পািরেব।

 (২) �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ান উহার অধীন পিরচািলত �মাটরযােনর জ� যথািনয়েম বীমা

কিরেবন এবং �মাটরযােনর �িত বা ন� হওয়ার িবষয়িট বীমার আওতাভু� থািকেব এবং বীমাকারী

কতৃ�ক উপয�ু �িতপরূণ পাইবার অিধকারী হইেবন।
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(৩) �মাটরযান �ঘ�টনায় পিতত হইেল বা �িত�� হইেল বা ন� হইেল উ� �মাটরযােনর জ� ধারা

৫৩ এর অধীন গিঠত আিথ�ক সহায়তা তহিবল হইেত �কােনা �িতপরূণ দািব করা যাইেব না।

 (৪) বীমার শত�, বীমার দায়-দািয়ে�র সীমা, বীমার �দউিলয়া�, বীমা-দাবী পিরেশাধ, িবেরাধ-

িন�ি�, বীমা সনেদর কায�কািরতা ও উহা হ�া�র, এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা

িনধ�ািরত হইেব।

পুনিব�েবচনা,
আিপল ও
সািলশ

৬১। (১) এই আইেনর অ�া� িবধােন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কােনা ব�ি� এই

অধ�ােয়র অধীন �দ� �কােনা িস�া� �ারা সং�ু� হইেল, িতিন িস�া� �াি�র অনিধক ৩০ (ি�শ)

িদেনর মেধ�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, �াি� �বােড�র িনকট উ� িস�া� পনুিব�েবচনার জ�

আেবদন কিরেত পািরেবন।

 (২) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন পনুিব�েবচনার িস�া� �ারা স�ু� না হইেল, িতিন উ�

িস�া� �াি�র অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, সরকােরর িনকট

আিপল কিরেত পািরেবন।

 (৩) �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) বা, (২) এর অধীন ���মত, পনুিব�েবচনা বা আিপেলর িস�া�

�ারা স�ু� না হইেল, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িনয�ু সািলশ িন�ি�কারীর (Arbitrator)

িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন এবং সািলশ িন�ি�কারী কতৃ�ক �দ� এত� সং�া� �রােয়দাদ

(award) �াি� �বােড�র উপর চূড়া�ভােব বাধ�কর হইেব এবং উ��প �রােয়দাদ �দওয়ািন

আদালেতর িডি�র �ায় জািরেযাগ� হইেব।

 (৪) এই আইেনর অধীন �িতপরূণ দািব সং�া� �� জিড়ত রিহয়ােছ, এই�প �কােনা মামলা

�দওয়ািন আদালত িবচােরর জ� �হণ কিরেব না এবং �কােনা �দওয়ািন আদালত, �িতপরূণ দািব

সািলশ িন�ি�কারী কতৃ�ক গহৃীত �কােনা ব�ব�া বা কায�ধারার িব�ে� িনেষধা�া জাির কিরেত

পািরেব না।

 (৫) সািলশকারী িনেয়াগ, সািলেশর কায�প�িত এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

সড়ক �ঘ�টনায়
আঘাত�া�
ব�ি�র িচিকৎসা

৬২। (১) �কােনা সড়ক �ঘ�টনা ঘিটেল সংি�� �মাটরযান চালক, ক�ডা�র বা তাহােদর �িতিনিধ

তাৎ�িণকভােব �ঘ�টনা স�েক� িনকট� থানা এবং, ���মত, ফায়ার সািভ�স, িচিকৎসা �সবা �ক�

বা হাসপাতালেক অবিহত কিরেবন এবং আঘাত�া� ব�ি�র জীবন র�ােথ� �ততম সমেয়র মেধ�

িনকট� িচিকৎসা �সবা �ক� বা হাসপাতােল ��রণ ও িচিকৎসার ব�ব�া �হণ কিরেবন।

 (২) বাংলােদশ পিুলশ �দশব�াপী �টাল ি� �টিলেফান ন�র �বত�ন কিরেব, যাহার মাধ�েম সড়ক

�ঘ�টনা কবিলত �মাটরযােনর চালক, ক�ডা�র, মািলক, �িত�ান বা পিরচালনাকারী বা তাহােদর
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দশম অধ�ায়
�মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুল, �মাটরযান �মরামত কারখানা, ডাি�ং ইয়াড�, ইত�ািদ

�িতিনিধ বা তাহােদর পে� অ� �কােনা ব�ি� বা যা�ী বা সড়ক �ঘ�টনা �ত��কারী �কােনা ব�ি�

�ঘ�টনার সে� সে� সংি�� ন�ের �টিলেফান কিরয়া জ�ির উ�ার, িচিকৎসা ইত�ািদর জ�

তাৎ�িণক সহায়তা চািহেত পািরেবন।

�মাটরযান
�াইিভং �িশ�ণ
�ুল

৬৩। (১) �কােনা ব�ি� বা �িত�ান কতৃ�পে�র লাইেস� ব�তীত �মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুল

�িত�া বা পিরচালনা কিরেত পািরেবন না।

 (২) উপ-ধারা (১) যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার অব�বিহত পেূব� �কােনা

ব�ি� বা �িত�ান �মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুল পিরচালনা কিরেত থািকেল, উ� ব�ি� বা

�িত�ানেক এই আইন কায�কর হইবার তািরখ হইেত ৬ (ছয়) মােসর মেধ� এই আইেনর অধীন

�মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুল পিরচালনার িনিম� কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত প�িতেত

লাইেসে�র জ� আেবদন কিরেত হইেব।

 (৩) লাইেস� ব�তীত �মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুল �িত�া বা পিরচালনার জ� �কােনা ব�ি�

বা �িত�ােনর উপর এই ধারার অধীন জিরমানা আেরািপত হইেল উ� ব�ি� বা �িত�ান,

আেরািপত জিরমানা �দানপবূ�ক িনধ�ািরত শত� �িতপালন সােপে�, �মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ

�ুল �িত�া বা পিরচালনার িনিম� কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত প�িতেত লাইেসে�র জ� আেবদন

কিরেত পািরেব।

 (৪) �মাটরযান �াইিভং �িশ�ণ �ুেলর ই��া�েরর লাইেস� �দান, পাঠ��ম, �িশ�ণ প�িত ও

আ�ষি�ক অ�া� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

�মাটরযান
�মরামত
কারখানা

৬৪। (১) সরকাির �িত�ান ব�তীত �কােনা ব�ি� বা �িত�ান, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িত ও িফ

�দান সােপে�, কতৃ�পে�র িনকট হইেত লাইেস� �হণ ব�তীত �মাটরযান �মরামত কারখানা

�াপন বা পিরচালনা কিরেত পািরেব না।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার অব�বিহত পেূব�

�কােনা ব�ি� বা �িত�ান �মাটরযান �মরামত কারখানা পিরচালনা কিরেত থািকেল, উ� ব�ি� বা

�িত�ানেক এই আইন কায�কর হইবার তািরখ হইেত ৬ (ছয়) মােসর মেধ� এই আইেনর অধীন

�মাটরযান �মরামত কারখানা পিরচালনার িনিম� কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত প�িতেত লাইেসে�র

জ� আেবদন কিরেত হইেব।

 (৩) লাইেস� ব�তীত �কােনা �মাটরযান �মরামত কারখানা �াপন বা পিরচালনা কিরবার জ�

�কােনা ব�ি� বা �িত�ােনর উপর এই ধারার অধীন জিরমানা আেরািপত হইেল উ� ব�ি� বা
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একাদশ অধ�ায়
অপরাধ, িবচার ও দ�

�িত�ান, আেরািপত জিরমানা �দানপবূ�ক িনধ�ািরত শত� �িতপালন সােপে�, �মাটরযান �মরামত

কারখানা �াপন বা পিরচালনার িনিম� কতৃ�পে�র িনকট িনধ�ািরত প�িতেত লাইেসে�র জ�

আেবদন কিরেত পািরেব।

 (৪) �মাটরযান �মরামত কারখানা �াপন বা পিরচালনার লাইেস� �দান ও আ�ষি�ক অ�া�

িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

 (৫) কতৃ�প�, বা কতৃ�প� কতৃ�ক �মতা�া� কম�চারী, উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� লাইেসে�

কারখানার ��িণ, কারখানার �ান ও কারখানার কম�পিরিধ উে�খ কিরয়া তদা�যায়ী লাইেস��া�

কারখানার কায��ম িনয়�ণ কিরেত পািরেব।

�মাটরযান
ডাি�ং ইয়াড�

৬৫। (১) কতৃ�প� বা পিুলশ বািহনী, আটককৃত �মাটরযান রািখবার জ�, উপয�ু �ােন ডাি�ং

ইয়াড� �াপন কিরেত পািরেব এবং উ� ডাি�ং ইয়াড� সংি�� থানা বা �ািফক িবভাগ বা কতৃ�পে�র

ব�ব�াপনায় থািকেব।

 (২) ডাি�ং ইয়ােড� ��রণকারী কম�চারীর �দ� আেদশ অথবা ���মত, আদালেতর িনেদ�শ

অ�যায়ী ইয়াড� ব�ব�াপনার দািয়ে� থাকা সংি�� থানা, �ািফক িবভাগ আটককৃত �মাটরযােনর

িবষেয় িবিল-বে�জ কিরেব।

�াইিভং
লাইেস�
ব�াতীত
�মাটরযান ও
গণপিরবহণ
চালনার িবিধ-
িনেষধ সং�া�
ধারা ৪ এবং ৫
এর িবধান
ল�েনর দ�

৬৬। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪ এবং ৫ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব

একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ)

হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয়দে� দি�ত হইেবন।

�াইিভং
লাইেস�
হ�া�র সং�া�
ধারা ৬ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৬৭। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৫) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন

হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ)

হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয়দে� দি�ত হইেবন।

িবেদিশ নাগিরক
কতৃ�ক এই
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আইন, িবিধ বা
�িবধােনর �কান
িবধান বা
লাইেসে� �দ�
শত� অমা�
সং�া� ধারা ৯
এর িবধান
ল�েনর দ�

৬৮। যিদ �কােনা িবেদিশ নাগিরক ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল

উ� ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩০ (ি�শ) হাজার টাকা অথ�দে�

দি�ত হইেবন।

কতৃ�প� ব�তীত
�াইিভং
লাইেস� ��ত,
�দান বা
নবায়েন িবিধ-
িনেষধ সং�া�
ধারা ১০ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৬৯। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১০ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসর তেব অন�ূন ৬ (ছয়) মােসর কারাদ�, বা

অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা তেব অন�ূন ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ�, বা উভয়দে� দি�ত হইেবন।

�াইিভং
লাইেস� �িগত,
�ত�াহার বা
বািতল করা
হইেল সংি��
ব�ি� কতৃ�ক
�মাটরযান
চালােনার উপর
িবিধ-িনেষধ
সং�া� ধারা
১২ এর িবধান
ল�েনর দ�

৭০। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২৫

(পঁিচশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

ক�ডা�র
লাইেস� ব�তীত
�কােনা
গণপিরবহেণ
ক�ডা�র িহসােব
দািয়� পালন
সং�া� ধারা
১৪ এর িবধান
ল�েনর দ�

৭১। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১৪ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা

অথ�দে� দি�ত হইেবন।

�মাটরযান
�রিজে�শন
ব�তীত

৭২। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১৬ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ৫০ (প�াশ) হাজার
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�মাটরযান
চালনা সং�া�
ধারা ১৬ এর
িবধান ল�েনর
দ�

টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

ভূয়া
�রিজে�শন
ন�র ব�বহার ও
�দশ�েন িবিধ-
িনেষধ সং�া�
ধারা ১৭ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৭৩। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১৭ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসর তেব অন�ূন ৬ (ছয়) মােসর কারাদ�, বা

অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা তেব অন�ূন ১ (এক) ল� টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�মাটরযােনর
মািলকানা
পিরবত�ন বা
হ�া�েরর
কারেণ
হ�া�র�হীতা
কতৃ�ক
�রিজে�শন
সং�া� ধারা
২১ এর িবধান
ল�েনর দ�

৭৪। যিদ �কােনা হ�া�র�হীতা ধারা ২১ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব

একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মাস কারাদ�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার

টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�মাটরযােনর
িফটেনস সনদ
ব�তীত বা
�ময়াদউ�ীন�
িফটেনস সনদ
ব�বহার কিরয়া
বা ইেকানিমক
লাইফ অিত�া�
বা িফটেনেসর
অ�পেযাগী,
ঝুঁিকপূণ�
�মাটরযান
চালনা সং�া�
ধারা ২৫ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৭৫। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ২৫ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।
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ট�া�-�টােকন
ব�তীত বা
�ময়াদউ�ীণ�
ট�া�-�টােকন
ব�বহার কিরয়া
�মাটরযান
চালনা সং�া�
ধারা ২৬ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৭৬। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ২৬ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন।

�ট পারিমট
ব�তীত পাবিলক
��েস পিরবহন
যান ব�বহার
সং�া� ধারা
২৮ এর িবধান
ল�েনর দ�

৭৭। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২০

(িবশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

িবেদিশ নাগিরক
কতৃ�ক
বাংলােদেশ
�েবেশর ��ে�
িনজ �দেশর
�মাটরযান/
গণপিরবহেণর
�ট পারিমট
�হণ না করা
সং�া� ধারা
২৯ এর িবধান
ল�েনর দ�

৭৮। যিদ �কােনা িবেদিশ নাগিরক ধারা ২৯ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন

হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩০ (ি�শ) হাজার টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন।

�মাটরযােনর
বািণিজ�ক
ব�বহার সং�া�
ধারা ৩১ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৭৯। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৩১ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) হাজার

টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১

(এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

গণপিরবহেণ
ভাড়ার চাট�
�দশ�ন ও
িনধ�ািরত ভাড়ার
অিতির� ভাড়া
দাবী বা আদায়

৮০। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল

উ� ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক

১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির�

িহসােব �দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।
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সং�া� ধারা
৩৪ এর িবধান
ল�েনর দ�

কন�া�
ক�ািরেজর
িমটার
অৈবধভােব
পিরবত�ন বা
অিতির� ভাড়া
দািব বা আদায়
সং�া� ধারা
৩৫ এর িবধান
ল�েনর দ�

৮১। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৩৫ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৬ (ছয়) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ৫০ (প�াশ) হাজার

টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১

(এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

মহাসড়েকর
পা� �বত�ী অৈবধ
�াপনা িনম�াণ
তাৎ�িণক
অপসারণ
সং�া� ধারা
৩৭ এর িবধান
ল�েনর দ�

৮২। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসেরর কারাদ�, বা �ায়ী

�াপনার ��ে� অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা এবং অ�ায়ী �াপনার ��ে� অনিধক ৫০ (প�াশ)

হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

চাঁদাবািজ
িনিষ�করণ
সং�া� ধারা
৩৮ এর িবধান
ল�েনর দ�

৮৩। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (৩) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

অপরাধ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860)-এর অধ�ায়-১৭ এর অধীন চাঁদাবািজ

(extortion) সং�া� শাি�েযাগ� অপরাধ বিলয়া গণ� হইেব।

কতৃ�প� কতৃ�ক
িনধ�ািরত �কােনা
�মাটরযােনর
কািরগির
িবিনেদ�শ অমা�
সং�া� ধারা
৪০ এর িবধান
ল�েনর দ�

৮৪। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪০ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসেরর কারাদ� তেব অন�ূন ১ (এক) বছর, বা

অনিধক ৩ (িতন) ল� টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�ািফক সাইন ও
সংেকেতর
ব�বহার মািনয়া
চলা সং�া�
ধারা ৪২ এর

৮৫। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪২ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক)

পেয়�ট কত�ন হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1262.html 38/50

24/08/2020 সড়ক পিরবহণ আইন, ২০১৮

ি ই

িবধান ল�েনর
দ�

অিতির� ওজন
বহন কিরয়া
�মাটরযান
চালােনা সং�া�
ধারা ৪৩ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৮৬। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৩ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসেরর কারাদ�, বা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ২ (�ই)

পেয়�ট কত�ন হইেব।

�মাটরযােনর
গিতসীমা িনয়�ণ
সং�া� ধারা
৪৪ এর িবধান
ল�েনর দ�

৮৭। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৪ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক)

পেয়�ট কত�ন হইেব।

িনধ�ািরত
শ�মা�ার
অিতির�
উ�মা�ার
�কান�প শ�
সিৃ� বা হণ�
বাজােনা বা
�কােনা য�,
য�াংশ বা হণ�
�মাটরযােন
�াপন সং�া�
ধারা ৪৫ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৮৮। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা

হইেল উ� ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ� বা

অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�,

অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

পিরেবশ
দূষণকারী,
ঝুঁিকপূণ� ইত�ািদ
�মাটরযান
চালনার িবিধ-
িনেষধ সং�া�
ধারা ৪৬ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৮৯। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা

হইেল উ� ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা

অনিধক ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�,

অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৪) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২০

(িবশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব

�দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।
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�মাটরযান
পািক�ং এবং
যা�ী বা প�
উঠানামার
িনধ�ািরত �ান
ব�বহার সং�া�
ধারা ৪৭ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৯০। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৭ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন এবং

চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

�তগিতর
�মাটরযান
�েবেশর ��ে�
মহাসড়েকর
ব�বহার সং�া�
ধারা ৪৮ এর
িবধান ল�েনর
দ�

৯১। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৮ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক)

পেয়�ট কত�ন হইেব।

�মাটরযান
চলাচেলর
সাধারণ
িনেদ�শাবলী
সং�া� ধারা
৪৯ এর িবধান
ল�েনর দ�

৯২। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সাধারণ িনেদ�শাবিলর �থম

অংেশর �কােনা িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত��

িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সাধারণ িনেদ�শাবিলর ি�তীয়

অংেশর �কােনা িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত��

িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব �দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

িবে�ারক বা
দা� পদাথ�
�মাটরযােন
পিরবহন
সং�া� ধারা
৫১ এর িবধান
ল�েনর দ�

৯৩। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৫১ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) হাজার

টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�মাটরযােনর
মািলক বা
�িত�ান কতৃ�ক
আিথ�ক সহায়তা
তহিবেল

৯৪। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (৩) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� কতৃ�প� তাহার গণপিরবহণ চালনার অ�মিতপ� ও �ট
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বাৎসিরক বা
এককালীন চাঁদা
�দােনর
বাধ�বাধকতা
সং�া� ধারা
৫৩ এর িবধান
ল�েনর দ�

পারিমট বািতল কিরেত বা ���মত, �রিজে�শন, িফটেনস সনদ বা উহার নবায়ন কিরেত

অ�ীকৃিত �াপন কিরেত পািরেব এবং তেদািতির� িনধ�ািরত হাের জিরমানা আেরাপ করা যাইেব।

সড়ক �ঘ�টনায়
আঘাত�া�
ব�ি�র িচিকৎসা
সং�া� ধারা
৬২ এর িবধান
ল�েনর দ�

৯৫। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২০

(িবশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং, চালেকর ��ে�, অিতির� িহসােব

�দাষসূচক ১ (এক) পেয়�ট কত�ন হইেব।

�মাটর �াইিভং
�িশ�ণ �ুল
�িত�া বা
পিরচালনা
সং�া� ধারা
৬৩ এর িবধান
ল�েনর দ�

৯৬। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৬৩ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দে� দি�ত হইেবন এবং কতৃ�প�

তাৎ�িণকভােব উ� �াইিভং �িশ�ণ �ুল ব� কিরেত পািরেব।

�মাটরযান
�মরামত
কারখানা �াপন
বা পিরচালনা
সং�া� ধারা
৬৪ এর িবধান
ল�েনর দ�

৯৭। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ৬৪ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অন�ূন ২৫ (পঁিচশ) হাজার টাকা এবং অনিধক ১ (এক) ল� টাকা

অথ�দে� দি�ত হইেবন এবং কতৃ�প� তাৎ�িণকভােব উ� �মাটরযান �মরামত কারখানা িসলগালা

কিরয়া ব� কিরেত পািরেব।

ওভারেলািডং বা
িনয়�ণহীনভােব
�মাটরযান
চালনার ফেল
�ঘ�টনায় জীবন
ও স�ি�র
�িতসাধেনর
দ�

৯৮। যিদ িনধ�ািরত গিতসীমার অিতির� গিতেত বা �বপেরায়াভােব বা ঝুঁিকপণূ� ওভারেটিকং বা

ওভারেলািডং বা িনয়�ণহীনভােব �মাটরযান চালনার ফেল �কােনা �ঘ�টনায় জীবন ও স�ি�র �িত

সািধত হয়, তাহা হইেল সংি�� �মাটরযােনর চালক বা ক�ডা�র বা সহায়তাকারী ব�ি�র অ��প

�মাটরযান চালনা হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারাদ�, বা

অনিধক ০৩ (িতন) ল� টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত হইেবন এবং আদালত অথ�দে�র স�ণূ�

বা অংশিবেশষ �িত�� ব�ি�েক �দােনর িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

অপরাধ
সংঘটেন
সহায়তা,
�েরাচনা ও
ষড়যে�র দ�

৯৯। যিদ �কােনা ব�ি� এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন বা �েরাচনা

�দান কেরন বা ষড়য� কেরন এবং যাহার ফেল সংি�� অপরাধিট সংঘিটত হয়, তাহা হইেল উ�
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সহায়তাকারী, যড়য�কারী বা �েরাচনা �দানকারী ব�ি� উ� অপরাধ সংঘটেনর জ� িনধ�ািরত

দে�র সমপিরমাণ দে� দি�ত হইেবন।

অপরাধ পুনঃ
সংঘটেনর দ�

১০০। এই আইেন উি�িখত �কােনা অপরােধর জ� দ�েভাগকারী একই অপরােধর পনুরাবিৃ�

কিরেল, উ� ব�ি�েক সংঘিটত অপরােধর জ� িনধ�ািরত সেব�া� দে�র ি��ণ দে�ড দি�ডত করা

যাইেব এবং ইহা �কােনা�েম পেূব� �দ� দে�র ি��েণর কম হইেব না।

পিরদশ�েন বাধা
�দান বা �দ�
িনেদ�শনা অমা�
সং�া� ধারা
১১৬ এর উপ-
ধারা (২) এর
িবধান ল�েনর
দ�

১০১। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১১৬ এর উপ-ধারা (২) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ�

ল�ন হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ১০

(দশ) হাজার টাকা অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

আেদশ পালন ও
তথ� �দােন
বাধ�বাধকতা
সং�া� ধারা
১১৮ এর িবধান
ল�েনর দ�

১০২। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১১৮ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

আ�মনা�ক
আচরণ ও
জনেরাষ িনয়�ণ
সং�া� ধারা
১১৯ এর িবধান
ল�েনর দ�

১০৩। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১১৯ এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ১ (এক) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ১০ (দশ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

সরকার কতৃ�ক
�দ� আেদশ ও
িনেদ�শনা
সং�া� ধারা
১২৪ এর অধীন
�ণীত িবধান
ল�েনর দ�

১০৪। যিদ �কােনা ব�ি� ধারা ১২৪ এর অধীন সরকার কতৃ�ক �দ� �কােনা আেদশ বা িনেদ�শনা

এবং �ণীত নীিতমালায় �দ� িনেদ�শনা ল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� ল�ন হইেব একিট

অপরাধ, এবং ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) মােসর কারাদ�, বা অনিধক ২০ (িবশ) হাজার টাকা

অথ�দ�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�ঘ�টনা সং�া�
অপরাধ

১০৫। এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �মাটরযান চালনাজিনত �কােনা �ঘ�টনায়

��তরভােব �কােনা ব�ি� আহত হইেল বা তাহার �াণহািন ঘিটেল, তৎসং�া� অপরাধসমহূ
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�াদশ অধ�ায়
পুনিব�েবচনা ও আিপল

Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860)-এর এত� সংি�� িবধান অ�যায়ী অপরাধ

বিলয়া গণ� হইেব:

 তেব শত� থােক �য, Penal Code,1860 (Act No. XLV of 1860)-এর section 304B এ

যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কােনা ব�ি�র �বপেরায়া বা অবেহলাজিনত �মাটরযান চালনার কারেণ

সংঘিটত �ঘ�টনায় �কােনা ব�ি� ��তরভােব আহত হইেল বা তাহার �াণহািন ঘিটেল, উ� ব�ি�

অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদ�, বা অনিধক ০৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দি�ত

হইেবন।

�কা�ািন কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

১০৬। (১) �কােনা �কা�ািন কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইেল, উ�

অপরােধর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ উ� �কা�ািনর এই�প মািলক, পিরচালক, িনব�াহী

কম�কত�া, ব�ব�াপক, সিচব, অ� �য �কােনা কম�কত�া বা কম�চারী উ� অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন

বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের

সংঘিটত হইয়ােছ এবং উহা �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

 (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কা�ািন আইনগত স�া হইেল, উ� উপ-ধারায় উি�িখত ব�ি�েক

অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা ছাড়াও উ� �কা�ািনেক পথৃকভােব একই কায�ধারায় অিভয�ু ও

�দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব উহার উপর সংি�� িবধান অ�সাের �ধ ু অথ�দ� আেরাপ করা

যাইেব।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�েশ� পরূণকে�, “�কা�ািন” অেথ�, িনগিমত বা িনবি�ত হউক বা না

হউক, �কােনা �কা�ািন বা সং�া, �িত�ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত বা একািধক ব�ি� সম�েয়

গিঠত সংগঠন এবং সরকাির বা �ায়�শািসত �িত�ান বা সরকােরর স�ণূ� বা আংিশক

মািলকানাধীন �য �কােনা �কা�ািন বা সং�াও ইহার অ�ভু�� হইেব।

পুনিব�েবচনা ও
আিপল

১০৭। (১) যিদ �কােনা ব�ি� নবম অধ�ায় ব�তীত এই আইেনর অধীন কতৃ�প� কতৃ�ক �দ�

�কােনা আেদশ �ারা সং�ু� হন, তাহা হইেল িতিন উ� আেদশ �াি�র অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর

মেধ� কতৃ�পে�র িনকট উ� আেদশ পনুিব�েবচনার জ� আেবদন কিরেত পািরেবন।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন পনুিব�েবচনার িস�া� �ারা স�ু� না হন, তাহা

হইেল িতিন উ� িস�া� �াি�র অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট আিপল কিরেত

পািরেবন।
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�েয়াদশ অধ�ায়
কায�প�িত

(৩) এই ধারার অধীন পনুিব�েবচনার আেবদন দািখল, আিপল দােয়র ও উহা িন�ি�র প�িত িবিধ

�ারা িনধ�ািরত হইেব।

কিতপয়
অপরােধর
িবচােরর জ�
িবেশষ প�িত

১০৮। (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা িকছুই

থা�ক না �কন, সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার

বা ���মত, কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা

ব�ি�, ধারা ৪৩, ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯২ এবং ৯৫ এর অধীন সংঘিটত অপরােধর জ�

অিভেযাগ গঠন কিরেবন, যাহার একিট কিপ অিভয�ু ব�ি�েক হ�া�র কিরেত হইেব, িযিন �া�র

বা ব�ৃা�ুিলর ছাপ িদয়া উহার �াি� �ীকার কিরেবন, এবং অপর কিপ পিুলশ �পার বা, ���মত,

�মে�াপিলটান এলাকার �ডপিুট কিমশনার অব পিুলশ (�ািফক) বা অপরাধ সংঘিটত এলাকার জ�

সরকার কতৃ�ক এত�ে�েশ� িনধ�ািরত এখিতয়ারস�� কতৃ�পে�র িনকট হ�া�র কিরেত হইেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �মতা�া� পিুলশ অিফসার বা কতৃ�প� কতৃ�ক

এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা কম�চারী িনধ�ািরত প�িতেত অিভেযােগর িভি�েত সংি�� ধারা

অ�যায়ী যিু�স�ত পিরমাণ জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেবন, এবং যিদ উ� জিরমানা িনিদ��

তািরেখ বা তৎপেূব� নগদ অথবা অ� �কানভােব িনধ�ািরত �ােন �দান করা হয়, তাহা হইেল উ�

অপরাধ স�েক� অপরাধীর িব�ে� অিতির� �কােনা ব�ব�া �হণ করা যাইেব না।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আেরািপত জিরমানার অথ� �দান করা না হইেল, �য �ােন অপরাধ

সংঘিটত হইয়ােছ, উ� এলাকার আ�িলক এখিতয়ারস�� পিুলশ �পার বা, ���মত,

�মে�াপিলটান এলাকার �ডপিুট কিমশনার অব পিুলশ (�ািফক), বা তৎকতৃ�ক এত�ে�েশ�

�মতা�া� �কােনা পিুলশ অিফসার, বা যথাযথ অ� �কােনা কতৃ�পে�র িনকট হইেত �িতেবদন

�াি�র পর অপরাধীর িব�ে� উপয�ু আদালেত অিভেযাগ দােয়র কিরেবন।

 (৪) �কােনা ব�ি� এই ধারার অধীন তাহার িব�ে� আনীত অিভেযােগর কিপ �হণ কিরেত

অ�ীকার কিরেল বা উহা এড়াইয়া যাইবার �চ�া কিরেল, বা সংি�� �াি� �ীকার রিসদ �হেণ

অ�ীকার কিরেল, এই ধারা অ�যায়ী দািয়��া� কম�চরী তাহােক ওয়াের�ট ব�তীত ��ফতার কিরেত

পািরেবন এবং যথাযথ আদালত কতৃ�ক �দাষী সাব�� হইেল, সংি�� অপরােধর জ� িনধ�ািরত দে�র

অিতির� আদালত তাহােক অিতির� অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পয�� জিরমানা কিরেত

পািরেব।

�মাটরযান
থামাইবার এবং
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�মাটরযােনর
�েয়াজনীয়
কাগজপ�
পরী�ার �মতা

১০৯। সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার বা,

���মত, কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা

ব�ি�র চািহদা �মাতােবক �কােনা চালক �মাটরযান থামাইেত এবং �মাটরযােনর �েয়াজনীয়

কাগজপ� �দশ�ন কিরেত বাধ� থািকেবন।

ওয়াের�ট ব�তীত
��ফতােরর
�মতা

১১০। (১) �কােনা �পাশাকধারী পিুলশ অিফসােরর স�েুখ �কােনা ব�ি� ধারা ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭,

৭৯, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯২(১), ৯৮ বা ১০৫ এর অধীন শাি�েযাগ� �কােনা অপরাধ কিরেল, িতিন উ�

ব�ি�েক ওয়াের�ট ব�তীত ��ফতার কিরেত পািরেবন।

 (২) উ�ুত পিরি�িতর �েয়াজেন, �কােনা পিুলশ অিফসার ওয়াের�ট ব�তীত �কােনা �মাটরযােনর

চালকেক ��ফতার কিরেল, িতিন উ� �মাটরযােনর িনরাপদ �হফাজেতর জ� যথাযথ পদে�প বা

ব�ব�া �হণ কিরেবন, বা �মাটরযানিট িনকটতম থানায় লইয়া যাইেবন।

 (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন দািয়� পালনকারী পিুলশ অিফসার, যথাশী� স�ব, তেব

�কান�েমই চি�শ ঘ�টার অিধক নেহ, সংি�� �মাটরযােনর মািলকেক �মাটরযানিট �কাথায়

�ানা�র করা হইয়ােছ এবং চালকেক �কাথায় লইয়া যাওয়া হইয়ােছ তাহা অবিহত কিরেবন।

পুিলশ অিফসার
কতৃ�ক
�মাটরযােনর
কাগজপ�
আটেকর �মতা

১১১। (১) সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার, বা

কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা ব�ি�র যিদ

এই মেম� িব�াস কিরবার যিু�স�ত কারণ থােক �য, �মাটরযােনর চালক বা �মাটরযােনর

দািয়��া� ব�ি� কতৃ�ক �দিশ�ত �মাটরযান সনা�করণ িচ� বা লাইেস� বা পারিমট, �রিজে�শন

সনদ, িফটেনস সনদ, বীমা সনদ, বা অ� �কােনা কাগজপ� Penal Code, 1860 (Act No.

XLV of 1860) এর ধারা ৪৬৪ এ িবধতৃ অেথ� িমথ�া বা জাল, তাহা হইেল িতিন উ� কাগজপ�

বা িচ� আটক কিরেত এবং অ��প িমথ�া বা জাল কাগজপ� বা িচ� রািখবার জ� �কিফয়ত

�দােনর উে�েশ� সংি�� �মাটরযান চালক অথবা মািলকেক তলব কিরেত পািরেবন।

 (২) সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার, বা কতৃ�প�

কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা ব�ি�র যিদ এই মেম�

িব�াস কিরবার যিু�স�ত কারণ থােক �য, এই আইেনর অধীন অিভয�ু চালক বা ক�ডা�র, যিদ

থােক, পলায়ন কিরেত বা সমন জাির করা হইেল উহা এড়াইয়া যাইেত পাের, তাহা হইেল িতিন

অ��প চালক বা ক�ডা�েরর লাইেস� আটক কিরয়া উহা সংি�� আদালেত ��রণ কিরেবন এবং

চালক বা ক�ডা�র �থমবার হািজর হইবার সে� সে� উ� আদালত তাহােক উপ-ধারা (৩) এর

অধীন সামিয়ক �াি��ীকারপে�র িবিনমেয় উ� লাইেস� �ফরত �দান কিরেব।
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(৩) আদালত িভ��প আেদশ �দান না কিরেল, উপ-ধারা (২) এর অধীন লাইেস� আটককারী

পিুলশ অিফসার, বা কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ�

�কােনা ব�ি� লাইেস� সমপ�নকারী ব�ি�েক একিট সামিয়ক �াি��ীকারপ� �দান কিরেবন এবং

উ� ব�ি� তৎ�ারা লাইেস� �ফরত না পাওয়া পয�� বা �াি��ীকারপে� বিণ�ত তািরখ পয��

�মাটরযান চালাইেত বা ক�ডা�র িহসােব দািয়� পালন কিরেত পািরেবন।

�রিজে�শন বা
িফটেনস সনদ
বা �ট পারিমট
ব�তীত
�মাটরযান
চালনার ফলাফল

১১২। (১) সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার, বা

কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা ব�ি�র যিদ

এই মেম� িব�াস কিরবার যিু�স�ত কারণ থােক �য, �কােনা িনিদ�� �মাটরযান ধারা ১৬ এ বিণ�ত

�রিজে�শন সং�া� িবধান বা ধারা ২৫ এ বিণ�ত িফটেনস সং�া� িবধান বা ধারা ২৮ এ বিণ�ত

�ট পারিমট সং�া� িবধান �িতপালন ব�িতেরেক উ� �মাটরযান ব�বহার করা হইেতেছ, তাহা

হইেল িতিন উ� �মাটরযান আটক কিরেত এবং সামিয়ক �হফাজেত লইেত পািরেবন।

 (২) সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার, বা কতৃ�প�

কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা ব�ি�র যিদ এই মেম�

িব�াস কিরবার যিু�স�ত কারণ থােক �য, �কােনা �মাটরযান ধারা ২৫ এ বিণ�ত িফটেনস সং�া�

িবধান বা ধারা ২৮ এ বিণ�ত �ট পারিমট সং�া� িবধান �িতপালন ব�িতেরেক ব�ব�ত হইেতেছ,

তাহা হইেল িতিন �রিজে�শন সনদ আটক কিরয়া উহার একিট �াি��ীকারপ� �দান কিরেবন।

ঘটনা�েল
কিতপয় ��িণর
অপরাধ
সংঘটনকারী
ব�ি�েক
জিরমানা
আেরাপ কিরবার
�মতা

১১৩। (১) এই আইন বা আপাতত বলবত অ� �কােনা আইেন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক �কন,

কতৃ�প� কতৃ�ক জািরকৃত ��াপেন উি�িখত �কােনা এলাকায় �কােনা ব�ি�, যিদ সাব-ই�েপ�র বা

সােজ��ট পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার, বা কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ�

�মতা�া� �কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা ব�ি�র স�েুখ, ধারা ৪৩, ৬৬, ৭২, ৭৫,

৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯২ এবং ৯৫ এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল উ� অিফসার

বা �মতা�া� ব�ি� ঘটনা�েলই তাহােক জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেবন।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জিরমানা আেরাপকারী কম�চারী িনধ�ািরত ফরেম অপরােধর ধরন এবং

সংি�� অপরােধর জ� আেরািপত জিরমানার পিরমাণ িলিপব� কিরেবন এবং অিভয�ু ব�ি�

িনধ�ািরত প�িতেত উ� জিরমানা �দান কিরেবন এবং উ� কম�চারীর িনকট হইেত �াি��ীকারপ�

�হণ কিরেবন।

 (৩) অিভয�ু ব�ি� অিভেযােগর কিপ �হণ কিরেত অ�ীকার কিরেল, বা উপ-ধারা (২) এর অধীন

জিরমানা পিরেশাধ না করা হইেল, উপ-ধারা (১) এর অধীন দািয়�পালনকারী কম�চারী �য

�মাটরযান অপরাধ সংঘটেন ব�ব�ত হইয়ােছ উহা িনকটবত�ী থানার ভার�া� অিফসােরর িনকট
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��রেণর ব�ব�া কিরেবন, এবং ভার�া� অিফসার �মাটরযানিট তাহার �হফাজেত রািখেবন এবং

জিরমানা পিরেশােধর পর যথাশী�স�ব �মাটরযানিট অবম�ু কিরেবন এবং �য অিফসার

�মাটরযানিট ��রণ কিরয়ািছেলন তাহােক এত�স�েক� অবিহত কিরেবন।

অপরােধর
তদ�, িবচার
ইত�ািদ

১১৪। (১) এই আইেনর অধীন অপরােধর তদ�, িবচার, আিপল, ইত�ািদর ��ে� Code of

Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর িবধানাবিল �েযাজ� হইেব।

 (২) এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ ন�র

আইন) এর তপিশলভু� কিরয়া িনব�াহী ম�ািজে�ট কতৃ�ক িবচার করা যাইেব।

�মাটরযান
আটক ও িবিল-
বে�জ

১১৫। (১) এই আইেনর �কােনা িবধান ল�ন কিরেল কতৃ�প� কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা কম�চারী

�কান কম�কত�া বা পিুলেশর সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট (িটআই) �কােনা �মাটরযান আটক কিরেত

পািরেবন এবং এই আইেনর িবধান অ�যায়ী ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেবন।

 (২) এই আইেনর �কােনা িবধান ল�ন কিরেল িনব�াহী ম�ািজে�ট বা পিুলেশর ই�েপ�র বা

সােজ��ট (িটআই) পদময�াদার �কােনা অিফসার �মাটরযান ডাি�ং ইয়ােড� ��রণ কিরেত পািরেবন।

 (৩) এই আইেনর অধীন �কান �মাটরযান ডাি�ং ইয়ােড� ��রণ করা হইেল উহা অবমিু�র জ�

�মাটরযান মািলক, �মাবাইল �কােট�র ��ে�, ২ (�ই) মােসর মেধ� সংি�� আদালেত এবং, অ�া�

��ে�, সংি�� পিুলশ �পার বা উপ-পিুলশ কিমশনার বা সমময�াদার অিফসােরর িনকট আেবদন

কিরেত পািরেবন; এবং আদালত বা সংি�� কম�চরী দিলল-দ�ােবজ পয�ােলাচনা ও �নািন �হণ

কিরয়া িন�ি�মলূক আেদশ �দান কিরেবন।

 (৪) ডাি�ং ইয়ােড� ��িরত �মাটরযােনর মািলক ডাি�ং ইয়াড� হইেত �মাটরযান অবমিু�র জ�

উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত সমেয়র মেধ� আেবদন না কিরেল, ডাি�ং ইয়ােড�র দািয়ে� িনেয়ািজত

কতৃ�প� বা সং�া কতৃ�ক, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, সংি�� আদালেতর অ�মিত �হণ কিরয়া

�মাটরযানিট �কােনা সরকাির সং�া বা �সবামলূক �িত�ানেক �দান করা যাইেব বা িনলােম িব�য়

করা যাইেব।

পিরদশ�েনর
এখিতয়ার

১১৬। (১) কতৃ�প� বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কােনা কম�চরী বা �মাটরযান পিরদশ�ক এই আইন বা

তদধীন �ণীত িবিধর িবধান অ�সরণ কিরয়া �য �কােনা �মাটরযান বা পিরচালনাকারী �িত�ান বা

তদসংি�� �াপনা বা এলাকা পিরদশ�ন কিরেত এবং �য �কােনা িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেবন।

 (২) �কােনা �মাটরযান মািলক বা পিরচালনাকারী �িত�ান উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ�েন বাধা

�দান কিরেত পািরেবন না এবং উ� উপ-ধারার অধীন �কােনা িনেদ�শনা �দান করা হইেল উহা

মািনয়া চিলেত বাধ� থািকেবন।
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চতুদ�শ অধ�ায়
িবিবধ

অপরােধর
আমলেযাগ�তা,
জািমনেযাগ�তা
ও
আেপাষেযাগ�তা

১১৭। (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ িভ�তর �কােনা

িকছু না থািকেল,-

 (ক) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর অধীন সংঘিটত সকল অপরাধ আমলেযাগ�

(cognizable) হইেব, যিদ উ��প অপরাধ সংঘটন স�েক� সাব-ই�েপ�র বা সােজ��ট

পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কােনা পিুলশ অিফসার, বা কতৃ�প� কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া�

�কােনা �মাটরযান পিরদশ�ক বা অ� �কােনা ব�ি� যথাযথ এখিতয়ার স�� আদালতেক অবিহত

কেরন;

 (খ) এই আইেনর ধারা ৮৪, ৯৮ ও ১০৫ এর অধীন সংঘিটত অপরাধসমহূ ব�তীত অ�া�

অপরাধসমহূ জািমনেযাগ� (bailable) হইেব; এবং

 (গ) এই আইেনর ধারা ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৭, ৮৯ এবং ৯২ এর অধীন সংঘিটত অপরাধসমহূ

আেপাষেযাগ� (compoundable) হইেব।

 (২) আ�িলক এখিতয়ারস�� �কােনা জিুডিসয়াল ম�ািজে�ট, কতৃ�প� কতৃ�ক �মতা�া� �কােনা

কম�চারী বা অন�ূন অিতির� �পািরনেটনেড�ট অব পিুলশ বা সম-ময�াদাস�� �কােনা পিুলশ

অিফসার এই আইেনর অধীন আেপাষেযাগ� অপরাধসমহূ আেপাষ-মীমাংসা কিরেত পািরেবন।

আেদশ পালন ও
তথ� �দােন
বাধ�বাধকতা

১১৮। (১) যিদ �কােনা ব�ি�, চালক, �িমক, �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ান বা তাহােদর

�িতিনিধেক এই আইেনর অধীন �কােনা তথ� �দান বা অ� �কােনা কায� কিরবার িনেদ�শ �দান

করা হয়, তাহা হইেল উ� ব�ি�, চালক, �িমক, �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ান বা তাহােদর

�িতিনিধ উ��প িনেদ�শ �িতপালেন বাধ� থািকেব।

 (২) �কােনা ব�ি�, চালক, �িমক, �মাটরযােনর মািলক বা �িত�ান বা তাহােদর �িতিনিধ উপ-ধারা

(১) এর অধীন �দ� �কােনা িনেদ�শ অমা� কিরেত বা উহা বা�বায়েন বাধা �দান কিরেত বা

যািচত তথ� �দােন অ�ীকৃিত �াপন কিরেত বা উে�শ�মলূকভােব ভুল তথ� পিরেবশন কিরেত

পািরেবন না।

আ�মণা�ক
আচরণ ও
জনেরাষ িনয়�ণ

১১৯। (১) �কােনা সড়ক �ঘ�টনা সংঘিটত হইেল �ঘ�টনার সিহত সংি�� �মাটরযােনর �কান�প

�িতসাধন করা যাইেব না।

 (২) জীবন র�ােথ� �ততম সমেয়র মেধ� �ঘ�টনায় আহতেদর িচিকৎসা �সবা �দান এবং অিধকতর

�ঘ�টনা এড়ােনার জ� �ঘ�টনা কবিলত �মাটরযােনর চালক, ক�ডা�েরর �িত �কােনা আ�মণা�ক
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আচরণ করা যাইেব না।

 (৩) �ঘ�টনায় জিড়ত �মাটরযান বা �মাটরযানসমেূহর যা�ীগণ বা ঘটনা�েল সমেবত ব�ি�গণ

জনশ�ৃলা পিরপি�থ �কােনা�প আ�মণা�ক আচরণ কিরেত পািরেবন না।

 (৪) �কােনা সংগঠেনর ব�ানাের �কােনা যা�ীবাহী বা পণ�বাহী �কােনা �মাটরযােনর �িতসাধন এবং

সাধারণ যা�ীর �িত �কােনা�প আ�মণা�ক আচরণ বা জনশ�ৃলা পিরপি�থ �কােনা কাজ করা

যাইেব না।

�মতা অপ�ণ ১২০। সরকার, এই আইেনর অধীন িনিদ�� �কােনা �মতা বা দািয়� �িনিদ�� শেত�, কতৃ�পে�র

�কােনা কম�চারী বা �মাটরযান পিরদশ�ক বা পিুলেশর সােজ��ট বা সাব-ই�েপ�র এর িনে� নেহন

এই�প �কােনা অিফসার বা আইন-শ�ৃলা র�ার দািয়ে� িনেয়ািজত অ� �কােনা সং�ােক অপ�ণ

কিরেত পািরেব।

িডিজটাইেজশন ১২১। (১) সড়ক পিরবহণ খােত উ�ত �সবা �দােনর উে�েশ� সরকার িডিজটাইেজশন কায��ম

�হণ ও বা�বায়ন কিরেব।

 (২) িডিজটাইেজশন কায��ম �হণ ও বা�বায়ন সং�া� িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

১২২। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন

কিরেত পািরেব।

�িবধান
�ণয়েনর �মতা

১২৩। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, কতৃ�প�, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম, সরকাির �গেজট

��াপন �ারা, এই আইন বা িবিধর সিহত অস�িতপণূ� নয় এই�প �িবধান �ণয়ন কিরেত

পািরেব।

সরকােরর
আেদশ �দান,
নীিতমালা
�ণয়ন,
ইত�ািদর �মতা

১২৪। (১) সরকার, বা�বতার িনিরেখ জন�ােথ� িনরাপদ সড়ক পিরবহণ ব�ব�াপনা িনি�তকরেণর

জ�, সময় সময়, িন�বিণ�ত এক বা একািধক িবষেয় আেদশ �দান বা নীিতমালা �ণয়ন কিরেত

পািরেব, যথা:-

 (ক) রা�ায় �মাটরযান চলাচেলর ��ে� সময়িভি�ক িবিধ-িনেষধ বা িপক-অফিপক আওয়ার

িনধ�ারণ;

 (খ) �য �কােনা �হােন �রিজি�কৃত �মাটরযােনর িফটেনস ইত�ািদ কতৃ�পে�র �য �কােনা কায�ালয়

হইেত নবায়েনর �েযাগ �দান;

 (গ) যানবাহন চলাচেলর জ� নগরা�ল এবং সারােদেশ সড়ক ও মহাসড়েকর �লনিভি�ক

িব�াসকরণ;
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 (ঘ) বায়-ুদূষণ, পিরেবশ দূষণেরাধকে� �য �কােনা অ�েল িবক� ব�ব�ায় যানবাহন চলাচেলর

ব�ব�াকরণ;

 (ঙ) �কােনা িনিদ�� সমেয় িনিদ�� �কােনা সড়েক যানবাহন চলাচেলর সংখ�া িনধ�ারণ;

 (চ) নতুন বা ব�িত�মধম�ী �মাটরযােনর �রিজে�শন, পনুঃেরিজে�শন, িফটেনস সনদ বা উহার

নবায়ন স�িক�ত িবধান অ�েমাদন;

 (ছ) �মাটরযান চালনার দায়-দািয়ে�র ��ে� চালক ও নাগিরকেদর সেচতনতা বিৃ�র লে��

�িশ�ণ �দান;

 (জ) যানবাহেনর ��িণিব�াস অ�যায়ী ���মত নারী চালক িনেয়াগ উৎসাহ �দান;

 (ঝ) যা�ী ও পণ�পিরবহন কিমিটেত নারী, িসিনয়র িসিটেজন ও �িতব�ীেদর �িতিনিধ রাখা;

 (ঞ) �রিজে�শন, নবায়ন, িফটেনস সনদ �দান ও চালকেদর �িশ�ণ �দান ইত�ািদ িবেশষািয়ত

কােজর জ� আউটেসািস�ংেয়র ব�ব�াকরণ;

 (ট) রাইড �শয়ািরং সং�া� �কােনা িবষয়;

 (ঠ) যা�ী বা িনরাপদ সড়ক পিরবহণ কেম� িনেয়ািজত সামািজক সংগঠন কতৃ�ক আনীত যা�ী �াথ�

িবষয়ক অিভেযাগ �নািন ও িন�ি�করণ;

 (ড) যা�ী ছাউিন, ওভারপাস, আ�ডারপাস, �জ�া�িসং, বাস-�েপজ, ফুটপাথ, পিরবহণযান

টািম�নােলর �ান িনধ�ারণ, পিরবহণযান চালক ও �িমকেদর জ� িব�ামাগার িনম�াণ ইত�ািদ;

 (ঢ) �ঘ�টনায় আহত ব�ি�গেণর সাহায�ােথ� আগাইয়া আসা �থম সাহায�কারীেক আইিন �র�া

�দান;

 (ণ) িজপ, িসডান কার, ি� �ইলার, টু-�ইলার বা সমজাতীয় অ�া� হালকা �মাটরযান সড়ক পেথ

পিরবহেণর ��ে� ক�ািরয়ার িবিশ� �মাটরযান ব�বহার;

 (ত) দূঘ�টনায় আহত ব�ি�র জীবন র�ােথ� �ততম সমেয়র পিরমাণ িনধ�ারণ; এবং

 (থ) সরকার কতৃ�ক িবেবিচত অ� �য �কােনা িবষয়।

 (২) কতৃ�প�, উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা িনেদ�শনা যাচনা কিরেল এবং সরকার, �েয়াজেন,

তৎস�িক�ত িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব।

রিহতকরণ ও
�হফাজত

১২৫। (১) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983), অতঃপর

উ� Ordinance বিলয়া উি�িখত, এত�ারা রিহত করা হইল।

 (২) উপ-ধারা (১) অ�যায়ী রিহতকরণ সে�ও উ� Ordinance এর অধীন কৃত সকল কাজকম� বা

গহৃীত ব�ব�া এই আইেনর অধীন কৃত বা গহৃীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।
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 (৩) উ� Ordinance এর অধীন গহৃীত �কােনা কায�ধারা অিন�� থািকেল উহা এই�েপ িন��

কিরেত হইেব �যন উ� Ordinance রিহত হয় নাই।

 (৪) এই আইেনর অধীন িবিধ বা �িবধান �ণীত না হওয়া পয�� উ� Ordinance এর অধীন

�ণীত িবিধ, �িবধান, আেদশ, িনেদ�শাবিল, ��াপন, ইত�ািদর কায�কািরতা বলবৎ থািকেব।

ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ

১২৬। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর, সরকার, সরকাির �গেজট ��াপন �ারা, এই আইেনর

একিট িনভ�রেযাগ� ইংেরিজ পাঠ (Authentic English Text) �ণয়ন কিরেব।

 (২) বাংলা ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।


