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ঢাকা নগর পররবহন পাইলটিং সিংক্রান্ত য ৌথ উদ্যাগ চুরি (দ্েরিএ) 

 

সিংযুরি-১-এ উরিরিত সদস্যগদ্ের মদ্ে ০০/০০/২০২১ তাররদ্ি এই য ৌথ উদ্যাগ চুরি েদ্েন্ট যিঞ্চার 

এরিদ্মন্ট (দ্েরিএ) স্বাক্ষররত হদ্েদ্ে।  

 

য দ্হতু, সিংযুরি-১-এ উরিরিত সদস্যগে সকদ্ল পররবহন ব্যবসাে রনদ্োরেত এবিং বততমাদ্ন ঢাকাে পররবহন 

ব্যবসা পররচালনা করদ্েন; 

 

য দ্হতু, সদস্যগে ঢাকা পররবহন সমন্বে কর্ততপক্ষ (রিটরসএ) এর অধীদ্ন িরবষ্যদ্ত যকাম্পানী রিরিক বাস 

পররবহন যসবা পররচালনার উদ্দেদ্দে মারলকদ্দর একক সিংগঠদ্নর অধীদ্ন পাইলটিং এর েন্য একট য ৌথ 

উদ্যাগ চুরি সম্পাদদ্নর রবষদ্ে একমত হদ্েদ্ে।   

 

য দ্হতু, সদস্যগে এই য ৌথ উদ্যাগ চুরিদ্ত অিংশিহদ্ের মােদ্ম রনদ্েদ্দর ভূরমকা ও দারেত্বসমূহ 

 থা থিাদ্ব প্ররতপালদ্নর মােদ্ম পাইলটিং’র উদ্েশ্যগুদ্লা সফল করদ্ত ইচ্ছুক।  

 

 য দ্হতু সদস্যগে ‘বাস রুট যরশনালাইদ্েশন করমট’ দ্বারা সিংজ্ঞারেত ‘পাইলট রুট’ এর অধীদ্ন  াত্রীদ্দর 

সদ্ব তাচ্চ পররবহন যসবা রনরিত করা,  াত্রাপদ্থ পররচারলত বাদ্সর মদ্ে শৃঙ্খলা বোে রািা ও য ৌথিাদ্ব বাস     

পররচালনা সম্পাদদ্নর লদ্ক্ষে স্বাক্ষররত হদ্েদ্ে।  

 

যসদ্হতু, পূব তবতী আদ্লাচনা, প্ররতশ্রুরত ও সম্মরতর রিরিদ্ত চুরি অনু ােী সদস্যগে রনদ্নাি রবষেসমূদ্হ 

একমত হদ্েদ্েেঃ  

 

১) গঠন 

এই ঐকমদ্তের রিরিদ্ত স্বাক্ষররত য ৌথ উদ্যাগ চুরির অধীদ্ন ঢাকা নগর পররবহন রশদ্রানাদ্ম পাইলটিং 

কা তক্রম পররচারলত হদ্ব  ার রনবরিত ঠিকানােঃ_________________। সকল সদদ্স্যর েন্য এই য ৌথ উদ্যাগ 

চূরির শততসমূহ সমিাদ্ব প্রদ্ ােে। যকাদ্না পরররিরতদ্তই সদস্যগে এই য ৌথ উদ্যাগ চুরিটদ্ক যকান 

অিংশীদাররত্ব বা অন্য যকানরূপ আন্তেঃচুরিরিরিক সম্পকত রহদ্সদ্ব রবদ্বচনা করদ্ত পারদ্ব না।  

 

২) উদ্েশ্য 

য ৌথ উদ্যাগ চুরিটর অধীদ্ন ঢাকা মহানগদ্রর ঘাটার চর যথদ্ক গুলিস্তান/মরতরিল হদ্ে কাচপুর প তন্ত একট 

রনরদ তষ্ট রুদ্ট বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ প্রবর্তদ্দনর িদ্দযয ‘ঢাকা নগর পলরবহন’ রশদ্রানাদ্ম পাইলটিং বাস সারি তস 

পররচারলত হদ্ব।  

 

৩) য ৌথ উদ্যাদ্গ সদস্যগদ্ের অবদান 

সদস্যগে য ৌথ উদ্যাগ চুরির অধীদ্ন রনদ্নাি অবদানসমূহ রািার ব্যাপাদ্র একমত হদ্েদ্েেঃ 
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ক) রনেস্ব মারলকানাধীন এবিং বাস রুট যরশনালাইদ্েশন করমটর অনুমরতপ্রাপ্ত বাস পররচালনা করা হদ্ব। 

উদ্িখ্য য , এই পাইলট রুদ্ট যকবল রফটদ্নস এবিং ইদ্কাদ্নারমক লাইফসম্পন্ন বাস রবদ্বরচত হদ্ব এবিং 

কর্ততপদ্ক্ষর রনদ্দ তশনা অনু ােী বাসগুরলদ্ক যমরামত বা পুন তগঠন করদ্ত হদ্ব। 

ি) সদস্যগদ্ের মারলকানাধীন বাদ্সর সিংখ্যার রিরিদ্ত প্রদ্তেক সদদ্স্যর অিংশীদাররত্ব আনুপালর্ক হাদ্দর 

রনধ তাররত হদ্ব। 

গ) সদস্যগে রনদ্েদ্দর মালিকানা/ অিংশীদাররদ্ত্বর রিরিদ্ত ব্যবিাপনা পররষদ্দর মােদ্ম বাস পররচালনার 

দারেত্ব বহন করদ্ব। 

ঘ) তফরসরল ব্যািংদ্ক একট ব্যািংক রহসাব যিালা হদ্ব য িাদ্ন িাড়া বাবদ প্রাপ্ত অথ ত েমা হদ্ব। 

ঙ) য ৌথ উদ্যাগ চুরিট কা তকর করার েন্য  রদ অদ্থ তর প্রদ্োেন হে তদ্ব সদস্যগে তাদ্দর রনে রনে 

অিংশীদাররদ্ত্বর রিরিদ্ত আনুপারতক হাদ্র তা রবরনদ্োগ করদ্ব।  

চ) সদস্যগণ লনদ্দজদ্দদর মালিকানাধীন বাস লনজ খরদ্দচ রযণাযবক্ষে করদ্ব। 

ছ) ককান সদদ্দস্যর বাস পলরচািনাকাদ্দি নষ্ট হদ্দে কগদ্দি র্ার দােভার উক্ত সদস্য বহন করদ্দব এবং কে 

সমেকাল বাস নষ্ট থাকদ্দব কস সমদ্দের মুনাফা প্রাপ্য হদ্দব না। 

 

৪) মুনাফা বন্টন 

য ৌথ উদ্যাগ চুরিবদ্ধ সদস্যগদ্ের মাদ্ি অিংশীদাররদ্ত্বর রিরিদ্ত আনুপারতক হাদ্র  াবতীে মুনাফা বন্টন করা 

হদ্ব। এই মুনাফা বন্টন রনরদ তষ্ট সমে পর পর (প্ররতরদন বা প্ররত সপ্তাহ) সম্পন্ন করা হদ্ব  া ব্যবিাপনা পররষদ 

কর্ততক রনধ তাররত হদ্ব। যকবলমাত্র ব্যািংক রহসাদ্বর মােদ্ম এই মুনাফা বন্টন প্ররক্রো সম্পন্ন হদ্ব।  থা থিাদ্ব 

রনেমতারিক পদ্ধরতদ্ত মুনাফা বন্টদ্নর রহদ্সব সিংররক্ষত হদ্ব।   

 

৫) ব্যবিাপনা 

৫.১  চুরিবদ্ধ সদস্যগে কর্ততক য ৌথ উদ্যাগ চুরির লক্ষেমাত্রা অেতদ্নর রনরমদ্ি একট _____________ 

সদস্য রবরশষ্ট ব্যবিাপনা পররষদ গঠন করা হদ্েদ্ে  ার রচফ এরিরকউটি অরফসার (রসইও) রহদ্সদ্ব েনাব 

_____________যক রনব তাচন করা হদ্দেযে। 

৫.২  রননবরে তত পদারধকারী ব্যরিগে পররষদ্দর সদস্য রনব তারচত হদ্েদ্েনেঃ- 

 

ব্যবিাপনা পররষদ 

নামেঃ েনাব........................, পদেঃ 

নামেঃ েনাব........................, পদেঃ 

নামেঃ েনাব........................, পদেঃ 

নামেঃ েনাব........................, পদেঃ 

নামেঃ েনাব........................, পদেঃ 

.............................................. 

 

৫.৩ ব্যবিাপনা পররষদ বাস পররচালনা সিংরিষ্ট সকল কাদ্ের েন্য দারেত্ব প্রাপ্ত ও দােী হদ্বন। সুষ্ঠুিাদ্ব 

বাস পররচালনার েন্য দক্ষ েনবল য মন চালক, কন্ডাকটর, টরকট রবদ্ক্রতা, রিট ম্যাদ্নোর, টারম তনাল বা 

রিদ্পা ম্যাদ্নোর, টদ্কট পররদশ তক ইতোরদ রনদ্োগ করদ্বন। 
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৫.৪ ব্যবিাপনা পররষদ  াবতীে আইনী ও রনেিক শততাবলীর অধীদ্ন পাইলটিং-এর দদনরিন ব্যবিাপনা ও 

পররচালনার দারেদ্ত্ব থাকদ্ব। ব্যবিাপনা পররষদ টরকদ্টর মােদ্ম  াত্রীিাড়া আদাে, পররচালন ব্যে 

পররদ্শাধ এবিং আনুপারতক হাদ্র সদস্যদ্দর মদ্ে মুনাফা বন্টন করদ্বন।  

৫.৫ প্ররতট বাস স্টদ্পদ্ে ব্যবিাপনা পররষদ কর্ততক রনদ্োগকৃত ব্যরি/ প্ররতষ্ঠান িাড়া আদাদ্ের দারেদ্ত্ব 

রনদ্োরেত থাকদ্বন। এই পদ্ধরতর বাইদ্র পৃথকিাদ্ব যকান িাড়া আদাে করা  াদ্ব না।  

৫.৬ বাস যসবা পররচালনা সিংক্রান্ত  াবতীে ব্যে ব্যািংক রহসাব যথদ্ক পররদ্শারধত হদ্ব এবিং অবরশষ্ট লাি 

মারলকানার রিরিদ্ত সদস্যসমূদ্হর মাদ্ি বন্টন করা হদ্ব।  

৫.৭ ব্যবিাপনা পররষদ প্ররত সপ্তাদ্হ সিাে রমরলত হদ্ব। প্রদ্োেদ্ন রবদ্শষ বা বারষ তক সিা আদ্োেন 

করদ্বন। এ সকল সিাসমূদ্হ গৃহীত রসদ্ধান্তসমূহ কর্ততপক্ষদ্ক অবরহত করদ্ত হদ্ব। 

৫.৮ ব্যবিাপনা পররষদ সুষ্ঠুিাদ্ব বাস পররচালনার প্রদ্োেদ্ন সিংরিষ্ট রবষদ্ে করমট বা উপ-করমট গঠন 

করদ্ত পারদ্ব।   

৫.৯ ব্যািংক রহসাবট য ৌথ উদ্যাগ চুরির পদ্ক্ষ ব্যবিাপনা পররষদ্দর রচফ এরিরকউটি অরফসার 

(রসইও) পররচালনা করদ্বন এবিং সকল প্রকার যলনদ্দন তার (রসইও) ও ব্যবিাপনা পররষদ্দর আদ্রকেন 

সদদ্স্যর য ৌথ স্বাক্ষদ্র সম্পারদত হদ্ব। সকল যক্ষদ্ত্র রচফ এরিরকউটি অরফসার (রসইও)’র স্বাক্ষর থাকা 

আবশ্যক হদ্ব।  

৫.১০ ব্যবিাপনা পররষদ বাস পররচালনা, আে, ব্যে প্রভৃরত সম্পদ্কত রনদ্েদ্দর েন্য একট গাইিলাইন/ 

রনদ্দ তরশকা প্রস্তুত করদ্বন।  

 

৬) সদস্যগদ্ের দারেত্বাবলী 

সদস্যগে রনদ্নাি দারেত্ব পালন করদ্বেঃ 

• পাইলটিং-এর লক্ষেমাত্রা অেতদ্নর েন্য য ৌথ উদ্যাগ চুরির সদস্যগে এই চুরির সকল শততাবলী যমদ্ন 

চলদ্বন।      

• দারেত্ব সম্পাদদ্নর পাশাপারশ চুরিবদ্ধ সদস্যগে রনদ্েদ্দর অিংশীদাররদ্ত্বর রিরিদ্ত আনুপারতক হাদ্র 

 াবতীে ব্যে রনব তাহ করদ্বন।  

• প্রদ্তেক সদস্য রনদ্েদ্দর অঙ্গীকার যমাতাদ্বক চুরির যমোদকাল অনু ােী তাদ্দর রনে রনে দারেত্ব 

পালদ্ন বাে থাকদ্বন।  

• চুরিবদ্ধ যকান সদস্য, অপর সদদ্স্যর ব্যে রনব তাহ সিংক্রান্ত দারেত্ব বহন করদ্ত বাে নে।  

• আদােকৃর্ ভাড়া হদ্দর্ই বাস পলরচািনার সমুদে ব্যে লনব তাহ করা হদ্দব। 

• ব্যবিাপনা পররষদ্দর সকল রসদ্ধান্ত প্রদ্তেক সদস্য যমদ্ন রনদ্ত বাে থাকদ্বন।   

 

৭) বাধ্যবাধকর্া 

য ৌথ উদ্যাগ চুরিট একদ্চটোিাদ্ব যকান সদস্যদ্ক অন্তর্ভ তি কদ্র না এবিং যকান সদস্য অপর ককান একট 

পদ্ক্ষর একমাত্র বারেরেেক অিংশীদার রহদ্সদ্ব রবদ্বরচত হদ্বন না। প্রদ্তেক সদস্য এই চুরির বােবাধকতা 

এমনরূদ্প পালন করদ্বন য ন, তারা প্রদ্তদ্ক এদ্ক অপর কর্ততক চুরিরিরিক রনদ্োগকৃত।  
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৮) যমোদ 

স্বাক্ষদ্রর তাররি যথদ্ক এই চুরি কা তকর হদ্ব এবিং প্রাথরমকিাদ্ব ১ বেদ্রর েন্য তা বলবৎ থাকদ্ব। বাস রুট 

করশনািাইদ্দজশন কলমটির পূব তানুদ্দমাদন ছাড়া এই চুলক্ত বালর্ি করা োদ্দব না। 

 

৯) অবসান 

যকাদ্না সদস্য যমোদ পূরততর অন্তত রত্রশ রদন আদ্গ রলরিত যনাটশ েমাদাদ্নর মােদ্ম এই কেৌথ উদ্দযাগ কথদ্দক 

র্ার অংশীদাররদ্ত্বর সমালির ইচ্ছা প্রকাশ করদ্দর্ পারদ্দবন। ব্যবিাপনা পররষদ এ রবষদ্ে প্রদ্োেনীে রসদ্ধান্ত 

রদদ্বন। এরূপ রসদ্ধান্ত বাস রুট যরশনালাইদ্েশন করমট ও রিটরসএ-যক অবলহর্ করদ্ত হদ্দব। তদ্ব শতত থাদ্ক 

য , পাইলট বাস রুট পররচালনা রবরিত হে এমন আশঙ্কা থাকদ্ল বাস রুট যরশনালাইদ্েশন করমটর 

অনুদ্মাদন োড়া ব্যবিাপনা পররষদ এরূপ অবসান এর রসদ্ধান্ত রদদ্ত পারদ্বন না। 

 

১০) দারেত্ব হস্তান্তর 

য ৌথ উদ্যাগ চুরির অধীদ্ন চুরিবদ্ধ যকান সদস্য ব্যবিাপনা পররষদ্দর অনুমরত ও কর্ততপক্ষদ্ক অবরহতকরে 

ব্যরতদ্রদ্ক এই চুলক্তর ককান অলধকার বা বাধ্যবাধকর্া অপ তন, স্থানান্তর বা পলরহার করদ্দর্ পারদ্ব না। রলরিত 

সম্মরতপত্র োড়া অিংশীদারীদ্ত্ব হস্তান্তদ্রর য দ্কান প্রদ্চষ্টা বারতল বদ্ল গণ্য হদ্ব। র্দ্দব সকি সদস্য এই মদ্দম ত 

একমর্ কে, কর্ততপদ্দযর সাদ্দথ চুলক্ত স্বাযলরর্ হওোর পর উত্তরালধকারীর লনকট দালেত্ব হস্তান্তদ্রর রবষদ্ে বাস 

রুট যরশনালাইদ্েশন করমট ও রিটরসএ-যক রলরিতিাদ্ব অবরহত করদ্ত হদ্ব।  

 

১১) সিংদ্শাধন  

বাস রুট যরশনালাইদ্েশন করমটর অনুদ্মাদন ব্যরতদ্রদ্ক এই চুরিদ্ত যকান সিংদ্শাধনী আনা  াদ্ব না। 

যকাদ্না সিংদ্শাধনী আনদ্ত হদ্ল ব্যবিাপনা পররষদ সকল সদদ্স্যর স্বাক্ষরসহ রিটরসএ-র মােদ্ম বাস রুট 

যরশনালাইদ্েশন করমটর রনকট আদ্বদন করদ্বন। একই সাদ্দথ এই চুলক্তর ককান পলরবর্তন বা পলরবধ তদ্দনর 

প্রদ্দোজন হদ্দি কস কযদ্দে নতুন কদ্দর সংদ্দশালধর্ চুলক্তর প্রদ্দোজন হদ্দব না, ককবি সকদ্দির স্বাযলরর্ সংদ্দশাধনী 

মূি চুলক্তর সাদ্দথ  সংযুক্ত করদ্দর্ হদ্দব। 

 

১২) কা তকর তাররি 

 _____________ তাররি যথদ্ক য ৌথ উদ্যাগ চুরি বলবৎ হদ্ব।   

 

১৩) আইনী কাঠাদ্মা 

য ৌথ উদ্যাগ চুরিট বািংলাদ্দদ্শর প্রচরলত আইনী কাঠাদ্মার অধীদ্ন রবদ্বরচত ও পররচারলত হদ্ব।  

 

 

 

১৪) রশদ্রানাম 

এই য ৌথ উদ্যাগ চুরির অধীনি  াবতীে রবধানসমূদ্হর রশদ্রানাম যকবলমাত্র পঠদ্নর সুরবধাদ্থ ত অন্তর্ভ তি করা 

হদ্েদ্ে এবিং সদস্যসমূদ্হর য ৌথ উদ্যাগ চুরির যকান অিংশ নে।  
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১৫) যমািারনামা 

এই কেৌথ উদ্দযাগ চুলক্ত স্বাযদ্দরর মাধ্যদ্দম সকি সদস্য কেৌথ উদ্দযাদ্দগর রচফ এরিরকউটি অরফসার (রসইও)-

যক সংলিষ্ট কর্ততপদ্দযর সাদ্দথ এর্দসংক্রান্ত সকি প্রকার কোগাদ্দোগ রযার যমর্া অপ তন করদ্দছ।  

 

১৬) সারলশ ও আইনেীবীর িরচ 

এই চুলক্ত সংক্রান্ত ককান ধরদ্দনর মর্াননকয, দালব, লববাদ, ইর্যালদ েলদ উত্থালপর্ বা সৃলষ্ট হে কস কযদ্দে 

বাংিাদ্দদদ্দশর প্রচলির্ সালিলশ আইদ্দনর অধীকন লনষ্পলত্ত করা হদ্দব। এদ্ক্ষদ্ত্র রিটরসএ আররবদ্েটর রহদ্সদ্ব 

রবদ্বরচত হদ্ব। 

 

আররবদ্েটর এরূপ েটলতা বা রবদ্রাধ রনষ্পদ্ন্নর লদ্ক্ষে আদ্দশ োররর ক্ষমতা রাদ্িন। আররবদ্েটদ্রর রসদ্ধান্তই 

চূড়ান্ত এবিং সদস্যগদ্ের েন্য তা যমদ্ন যনো বােতামূলক। এ োতীে রবদ্রাদ্ধর রনষ্পরির যক্ষদ্ত্র 

আররবদ্েটদ্রর রসদ্ধান্ত অনু ােী সদস্যগে ব্যে রনব তাহ করদ্বন এবিং য ৌথ উদ্যাগ চূরির সদস্যগে তাদ্দর রনে 

রনে আইনী ব্যে ও অন্যান্য সিংরিষ্ট ব্যে রনব তাহ করদ্বন।  

 

১৭) আরথ তক রববরেী 

য ৌথ উদ্যাগ চুরির অধীদ্ন ব্যবিাপনা পররষদ প্রচরলত আরথ তক কাঠাদ্মার অধীদ্ন  াবতীে আরথ তক রববরেী, 

নরথ ও সিংরিষ্ট দরলল সিংরক্ষে করদ্ব  া য ৌথ উদ্যাগ চুরিবদ্ধ য দ্কান সদস্য অবদ্লাকদ্নর অরধকার রাদ্ি।  

 

১৮) লবলিন্নর্া (লসলভোদ্দরলবলিটি) 

 রদ ককান সরকারী প্রলর্ষ্ঠান বা আদালত এই চুলক্তর ককান শর্তদ্দক রাষ্ট্র ও জনস্বাথ তলবদ্দরাধী বদ্দি লচলির্ কযর 

এবং র্া বিবৎদ্দোগ্য নে বদ্দি লবদ্দবরচত হে কসদ্দযদ্দে র্া বাস রুট করশনািাইদ্দজশন কলমটিদ্দক অবলহর্ 

করদ্দবন।  

 

১৯) যগাপনীেতা 

য ৌথ উদ্যাগ চূরির অধীনি সকল সদস্যগে রনদ্েদ্দর মদ্ে এবিং চুরিসিংক্রান্ত  াবতীে তথ্য  া 

অপ্রকাশদ্ াগ্য রকিংবা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীে নে তা যগাপন রািদ্ব। চুরিবদ্ধ সদস্যগে যকান পরররিরতদ্তই 

রবদ্শষ রনদ্দ তশনা বা েরুরী প্রদ্োেন ব্যতীত চুরিদ্ত তথ্যারদ অন্য যকান উদ্েদ্শ্য ব্যবহার করা যথদ্ক রবরত 

থাকার ব্যাপাদ্র একমত হদ্েদ্ে।  

 

২০) কর পররদ্শাধ 

চুরিবদ্ধ সদস্যগে তাদ্দর স্ব স্ব কর পররদ্শাদ্ধর েন্য দােবদ্ধ। সদস্যসমূদ্হর অন্যান্য বারেেেক কা তাবলীর 

সাদ্থ য ৌথ উদ্যাগ চুরির কম তকাদ্ের যকান সম্পকত থাকদ্ব না। চুরিবদ্ধ সদস্যসমূহদ্ক বাৎসররক কর 

পররদ্শাধ সিংক্রান্ত প্রমােকসমূহ চারহদা সাদ্পদ্ক্ষ য ৌথ উদ্যাগ  াবতীে প্রদ্োেনীে দরলল ও নরথ সরবরাহ 

করদ্বন।  
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উপররউি তাররদ্ি সদস্যগে য ৌথ উদ্যাগ চূরি  থা থ প্ররক্রোে কা তকর করবার ব্যাপাদ্র একমত হদ্েদ্ে। 

 

 

 

নাম, উপারধ                                       তাররি  

 


