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পটভূরমিঃ যয যকাদ্দনা শহদ্দিি ট্রারিক ব্যবস্থাি উন্নয়নসািদ্দন সুপরিকরিি বাস পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ ৃভূরমকা পালন  করর 

থাদ্দক। ঢাকা মহানগররর জনসংখ্যা বৃরদ্ধি সাদ্দথ সাদ্দথ বাস- রমরনবাস সহ অন্যান্য কমাটরযারনর সংখ্যা ক্রমান্বদ্দয় বৃরদ্ধ 

পারে। বাস পরিবহন ব্যবস্থা সুপরিকরিি না হওিাি কািদ্দর্ বিমৃাদ্দন ঢাকা মহানগররর সবতৃ্র রবরিন্ন যকাম্পারনি বাদ্দসি মদ্দধ্য 

অসম প্ররিদ্দযারিিা পরিলরক্ষি হি। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃদ্দক্ষি উপি আদ্দিারপি দারয়ত্বগুদ্দলাি মারে অন্যিম হরলা 

শহদ্দিি ির্পরিবহন গুদ্দলাি উন্নয়ন ও এদ্দদি মদ্দধ্য সমন্বয় সািন।  

স্থানীি সরকার রবভারগর প্রজ্ঞাপন নিং-৪৬.০৭০.০৫৪.০০.০০.০৭২.১১(অিং -১).১১৩৫, তাররখ ০৯/০৯/২০১৮ ররঃ মারিত 

Bus Route Rationalization ও ককাম্পানীর মাধ্যরম বাস পররচালনা পদ্ধরত প্রবতমন এবিং এ সিংক্রান্ত কায মক্রম 

সমন্বি করার উরেরে একট করমট গঠন করা হি। মাননীয় যময়ি রিএসরসরস’ি যনর্তদ্দত্ব িঠিি বাস রুট যিশনালাইদ্দজশন 

করমটিি ৭ম ও ৮ম সিায় একটি পাইলট প্রকি বাস্তবায়দ্দনি রবিদ্দয় রসদ্ধান্ত গৃহীত হি। সিায় প্রস্তারবি রুটগুরলি মধ্য হদ্দি 

একটি রুদ্দট বিমৃান অবস্থায় পাইলট রুট রহসাদ্দব যকাম্পানী রিরিক পরিিালনাি সিাব্যিা যািাইদ্দয়ি রসদ্ধান্ত গৃহীি হি। এ 

প্রসদ্দে, রিটিরসএ রবিি ১২/০৫/২০১৯ িারিদ্দখ বাংলাদ্দদশ সড়ক পরিবহন মারলক সরমরি ও শ্ররমক যিিাদ্দিশদ্দনি যনর্তবৃদ্দেি 

উপরস্থরিদ্দি একটি সিা আদ্দয়াজন কদ্দি। এই সিায় আদ্দলািয পাইলট প্রকদ্দিি রবিদ্দয় রবস্তারিি আদ্দলািনা হি। রুট এলাইনদ্দমন্ট 

এবং রুদ্দটি দদর্ঘযৃ রবদ্দবিনা পূবকৃ গ্রীন ক্লাষ্টাদ্দিি অিীন প্রস্তারবি রুট নং-২১ (র্ঘাটািিি হদ্দি মরতরেল) বরর্িৃ পরিরস্থরিি 

রবদ্দবিনায় অরিকিি গ্রহর্দ্দযাগ্য ও সহদ্দজ বাস্তবায়নকযাগ্য বদ্দল রবদ্দবরিি হরিরছ। 

 

রবআিটিএ রুট পািরমট িাটা অনুযায়ী প্রস্তারবি এই রুদ্দট বিমৃান ১৩ রুদ্দটি ৩৮২টি বাস িলািল কদ্দি। এই ১৩টি রুদ্দটি মদ্দধ্য 

৮টি রুদ্দটি ২১৭টি বাস নািায়নিঞ্জ এলাকা হদ্দি শুরু কদ্দি মরিরিল/ গুরলস্তান এলাকা ঘুরর আবাি নািায়নিঞ্জ রিদ্দি িদ্দল যায়। 

অন্য ৫টি রুদ্দটি ১৬৫টি িারড় র্ঘাটািিি এলাকা হদ্দি শুরু কদ্দি নািায়নিঞ্জ এলাকা পযনৃ্ত যািায়াি কদ্দি। এ পরিরস্থরিদ্দি বিমৃান 

পরিবহন ও ট্রারিক ব্যবস্থা রবদ্দবিনায় সিায় এই মদ্দম ৃরসদ্ধান্ত হয় যয, র্ঘাটািিি যথদ্দক আদ্দলািয ৫টি রুদ্দটি িারড় মরতরেল পযনৃ্ত 

যাওয়া আসা কিদ্দব।  

 

করমটির ১৪িম সিায় এই মদ্দম ৃ রসদ্ধান্ত হয় যয, র্ঘাটািিি যথদ্দক কাঁচপুর রিজ অবরি একটি পাইলট রুট পরিিালনা কিা হদ্দব 

এবং এি জন্য প্রদ্দয়াজনীয় অবকাঠারমা কযমন যাত্রী ছাউনী, বাস যব ইিযারদ সংরিষ্ট দপ্তর/সিংস্থা যথাযথিাদ্দব সম্পন্ন কিদ্দবন। 

এই কাজ শুরু কিাি লদ্দক্ষয আপািি প্রাথরমক পযাৃদ্দয় সড়ক পরিবহন মারলক সরমরি রবদ্যমান এই রুদ্দট বাস মারলকদ্দদি সমন্বি 

কদ্দি একটি Joint Venture Agreement (JVA) ততরর কিদ্দবন (মূল প্রস্তাবনায় যা যকাম্পানী কিাি কথা িদ্দয়দ্দছ) এি 

উদ্দেশ্য রছল, নিিবাসীি বাস রুট যিশনালাইদ্দজশন প্রস্তাদ্দবি প্ররি আকুন্ঠ িারহদাি কথা রবদ্দবিনা কদ্দি দ্রুিিম সমদ্দয় 

পিীক্ষামূলকিাদ্দব মূল প্রস্তাবনাি আংরশক বাস্তবায়ন যািাই কদ্দি যদখা।  

 

বিমৃান যকারিি-১৯ এি প্রিাদ্দব এই রুটগুদ্দলাদ্দি রবআিটিএ কর্তকৃ অনুদ্দমারদি বাসগুদ্দলা অলািজনক হওয়াদ্দি িািা রনদ্দজদ্দদি 

ইচ্ছায় অন্যান্য লািজনক রুদ্দট বাস িালাদ্দচ্ছন। িদ্দল প্রস্তারবত বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলট রুরট উরিরখত ৫টি রুদ্দটি ১৬৫টি 

বাসগুদ্দলাি উপরস্থরি কনই। রবিি ১৫িম করমটিি সিায় পররবহন মারলক ও শ্ররমক কিডারর রনর সদস্যিণ পাইলট পরিিালনাি 

জন্য রবদ্যমান পরিরস্থরিদ্দি জানান যয, বিমৃাদ্দন র্ঘাটািিি যথদ্দক পূবরৃদদ্দক সাইনদ্দবাি,ৃ কাঁিপুি, যমর্ঘনার্ঘাট ইিযারদ রুদ্দট ৩টি 

যকাম্পানীি যমাট ২০৭ টি বাস/রমরনবাস িলািল কিদ্দছ এবং িাদ্দদি প্রস্তাব অনুযায়ী এই বাসগুদ্দলা রদদ্দয় পাইলট প্রদ্দজক্ট 

িালাদ্দনাি ব্যবস্থা কিা যযদ্দি পাদ্দি।  

 

পরবতীরত রসদ্ধান্ত হি কয, ২ট ককাম্পানীর কমাট ১৫৫ট বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলট রুরট চলাচল কররব। এছাড়াও পাইলট রুটটি 

র্ঘাটািিি যথদ্দক কাঁিপুি ব্রীজ পযনৃ্ত বরিিৃ কিা হদ্দব, যাদ্দি বাসগুরল রনিরবরচ্ছন্নিাদ্দব কাঁিপুি ব্রীদ্দজি রনজ রদদ্দয় ঘুদ্দি অন্যান্য 

িাড়ী িলািদ্দল রবঘ্নিা সৃরষ্ট না কদ্দি আবাি রনজস্ব রুদ্দট িদ্দল আসদ্দি পাদ্দি। মাননীয় যময়ি মদ্দহাদয়িদ্দর্ি উপরস্থরিদ্দি সিায় 

রবআিটিএ’যক এই রুদ্দট িাড়া রনিাৃিদ্দনি দারয়ত্ব অপনৃ কিা হয়। এ যপ্রক্ষাপদ্দট বাস পরিবহন ব্যবস্থা রনিাপদ, দ্রুিিামী, 

পরিকরিি, সুষ্ঠু ও আধুরনক করাি লরেয "বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলটিং নীরিমালা, ২০২১" প্রণিন করা হরিরছ। 
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সংরক্ষপ্ত রশদ্দিানাম  

 

১. এই নীরিমালা "বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলটিং নীরিমালা, ২০২১" নাদ্দম অরভরহত হদ্দব। 

২. Bus Route Rationalization ও ককাম্পানীর মাধ্যরম বাস পররচালনা পদ্ধরত প্রবতমন এবিং এ সিংক্রান্ত কায মক্রম 

সমন্বি করার উরেরে গঠিত করমটর অনুরমাদরনর িারিখ হদ্দি এই নীরিমালা কাযকৃি হদ্দব; এবং 

৩. এই নীরিমালা পাইলটিং রুট (র্াটারচর কথরক কাঁচপুর রিজ পয মন্ত) এবিং করমট কর্তমক রনধ মাররত অরিদ্দক্ষকত্র প্ররযাজয হদ্দব। 

 

প্রথম অধ্যায়: প্রািরিক 

 

১. উদ্দেশ্য 

 

১.১.১. কর্তপৃদ্দক্ষি আওিািীন বাস রুট ফ্র্াঞ্চাইজ পাইলটিং এি মাধ্যদ্দম ঢাকা মহানিিীি একটি রুদ্দট বাস িলািদ্দল শৃঙ্খলা 

আনয়ন ও যাত্রীদ্দদি সবাৃরিক যসবা প্রদান রনরিিকির্। 

 

২. সংজ্ঞা 

 

১.২.১ "রুট" অথ ম বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলটিং এর উরেরে রনধ মাররত র্ঘাটািিি-কমাহাম্মদপুর হদ্দি গুরলস্তান/মরতরেল হদ্দয় 

সাইনরবাড ম-কাঁিপুি ব্রীজ পয মন্ত এবিং করমট কর্তমক রনধ মাররত অন্য কয ককারনা রুট।  

 

১.২.২ “করমট” অথ ম স্থানীি সরকার রবভারগর প্রজ্ঞাপন নিং-৪৬.০৭০.০৫৪.০০.০০.০৭২.১১(অিং -১).১১৩৫, তাররখ 

০৯/০৯/২০১৮ ররঃ মারিত Bus Route Rationalization ও ককাম্পানীর মাধ্যরম বাস পররচালনা পদ্ধরত প্রবতমন 

এবিং এ সিংক্রান্ত কায মক্রম সমন্বি করার উরেরে গঠিত করমট। 

 

১.২.৩ "কর্তপৃক্ষ" অথ ৃ"ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃে আইন, ২০১২" আইদ্দনি িািা ৪ এি অিীদ্দন প্ররিরিি "ঢাকা পরিবহন 

সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রিটিরসএ)"। 

 

১.২.৪ "রপক আওয়াি" অথ ৃ সাধারনভারব সপ্তাদ্দহি কমরৃদবদ্দসি (সাপ্তারহক ও সিকারি ছুটিি রদন ব্যিীি) সকাল ৭:০০টা হদ্দি 

১০:০০টা এবং রবকাল ৪:০০টা যথদ্দক িাি ৯:০০টা পযনৃ্ত রপক আওয়াি সমি। 

  

১.২.৫ "ির্পরিবহন" অথ ম করমট কর্তমক রনধ মাররত রুরট িাড়াি রবরনমদ্দয় যাত্রী পরিবহদ্দনি জন্য ব্যবহৃি রুট পাররমটধারী বাস। 

রমরনবাসও এর অন্তর্ভ মক্ত হরব। 

  

১.২.৬ "ড্রাইরিং লাইদ্দসন্স" অথ ৃযকাদ্দনা বাস ও রমরনবাস িালারনার জন্য যকাদ্দনা ব্যরিদ্দক বািংলারদ  সড়ক পররবহন কর্তমপে 

(রবআরটএ) কর্তকৃ প্রদি ড্রাইরভিং লাইরসন্স। 

 

১.২.৭ "দুর্ঘটৃনা" অথ ম সড়ক পররবহন আইরনর রনধ মাররত রুরট চলাচলকারী গণপররবহন ব্যবহাদ্দিি িািা বা তা হরত উদ্ভূি যকাদ্দনা 

অর্ঘটন বা র্ঘটনা সংর্ঘটন,  যার িদ্দল যকাদ্দনা ব্যরির মৃতুয বা যদদ্দহ জখম সংর্ঘটিি হয় অথবা যকাদ্দনা সম্পরি, যানবাহন বা 

স্থাপনাি ক্ষরি সারিি হয়। এছাড়া অন্য ককানও যানবাহরনর সারথ গণপররবহরনর সিংর্ষ ম এর আওতার্ভক্ত হরব। 
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১.২.৮ "রিটদ্দনস সনদ" অথ ৃবািংলারদ  সড়ক পররবহন কর্তমপে (রবআরটএ) কর্তকৃ প্রদত্ত গণপররবহন চলাচরলর উপযুক্ততার 

সনদ। 

 

১.২.৯ "িাড়া" অথ ৃগণপররবহরন ভ্রমদ্দর্ি উদ্দেদ্দশ্য টিদ্দকদ্দটি রবরনমদ্দয় অথবা POS Machine/ Validator/ Rapid Pass 

ইিযারদর মাধ্যরম রনরদ মষ্ট দূররত্বর জন্য প্রদ্দদয় অথ।ৃ 

 

১.২.১০ "যাত্রী" অথ ৃগণপররবহরন ভ্রমরণর উরেরে ভাড়ার রবরনমরি বারস উঠা যথদ্দক শুরু কদ্দি যনদ্দম যাওয়া পযনৃ্ত একজন 

ব্যরি। 

  

১.২.১১ "বাস িালক" অথ ৃতবধ লাইরসন্সধারী, JVA কর্তমক রনরিাগপ্রাপ্ত যকাদ্দনা ব্যরি রযরন বাস িালনা কদ্দিন। 

 

১.২.১২ "বাস মারলক" অথ ৃএরূপ যকাদ্দনা ব্যরি যাি যকাদ্দনা বাস স্বত্ব ররিরছ এবং যাি নাদ্দম বাসটি বািংলারদ  সড়ক পররবহন 

কর্তমপে (রবআরটএ) কর্তমক যিরজদ্দেশন কিা হরিরছ। 

  

১.২.১৩ "দ্দিরজদ্দেশন সনদ" অথ ৃ বািংলারদ  সড়ক পররবহন কর্তমপে (রবআরটএ) কর্তকৃ প্রদি গণপররবহরনর যিরজদ্দেশন 

সনদ। 

 

১.২.১৪ "স্টদ্দপজ" অথ ৃরুদ্দটি রনরদষৃ্ট দূিদ্দত্ব গণপররবহরন যাত্রী উঠারনা এবং নামাদ্দনাি উরেরে রনধ মাররত স্থান। 

 

১.২.১৫ “কব” অথ ম এমন স্টরপজসমূহ কযখারন গণপররবহন কারব মর সমান্তরারল সাইরডিং ও থামার জন্য আলাদা কলরনর সিংস্থান 

ররিরছ।   

  

১.২.১৬ "ক্ষমিাপ্রাপ্ত কমিৃািী" অথ ৃকর্তপৃক্ষ বা করমট কর্তকৃ ক্ষমিাপ্রাপ্ত যকাদ্দনা কমিৃািী।  

 

১.২.১৭ “বাস অপাররটর/পররচালনাকারী” অথ ম কর্তমপে কর্তমক রনধ মাররত ররট বাস চালনার দারিত্বপ্রাপ্ত ককাম্পারন/সিংগঠন। 

 

১.২.১৮ “কন্ডাক্টি” অথ ৃযাত্রীবাহী যমাটিযাদ্দনি যাত্রীদ্দদি রনকট হইদ্দি িাড়া আদায় ও যাত্রীদ্দদি যমাটিযাদ্দন ওঠা-নামা রনয়ন্ত্রর্ 

করিবাি কাযসৃহ রনিাৃরিি অন্য যকাদ্দনা কায ৃসম্পাদদ্দন রনদ্দয়ারজি ব্যরি; 

  

১.২.১৯ “কন্ডাক্টি লাইদ্দসন্স” অথ ৃযকাদ্দনা যমাটিযাদ্দন রনরদষৃ্ট ব্যরিদ্দক কন্ডাক্টি রহসাদ্দব কাজ করিবাি জন্য রবআরটএ কর্তকৃ 

প্রদি লাইদ্দসন্স; 
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রিিীয় অধ্যায়:  বাস পররচালনাকারী ককাম্পারন/ সিংগঠন এর দারিত্ব  

  

১. বাস পরিিালনা 

  

২.১.১ বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলটিং এর উরেরে কযৌথ উরযাগ চুরক্তর (Joint Venture Agreement, JVA) মাধ্যদ্দম 

বাস পরিিালনাকািীিা কর্তপৃক্ষ কর্তমক রনিাৃরিি রুদ্দট বাস পররচালনা কররবন। বাস পররচালনার লরেয পররচালনাকারীরদর কযৌথ 

উরযাগ (Joint Venture, JV) ও কর্তমপরের মরধ্য একট চুরক্ত সম্পারদত হরব।  

 

২.১.২ কর্তমপে কর্তমক রনিাৃরিি বাস টারমনৃাল/ রডরপা/ স্থান যথদ্দক রনধ মাররত সমরি এবিং সুরনরদষৃ্ট সমিসূিী (বাস র রডউল) 

অনুযািী বাস পরিিালনা করযি হদ্দব। কর্তমপে কর্তমক রনধ মাররত বাস টারমনৃাল/রডরপা/স্থান ছাড়া বাস পারকমিং/নাইট পারকমিং করা 

যারব না।  

 

২.১.৩ বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলটিং এর আওিায় বারসর সংখ্যা, বাদ্দসি িিণ, মারলকানার তথ্য ইিযারদর রবষরি বাস রুট 

কর নালাইরজ ন করমটির অনুদ্দমাদন রনরত হযব। অনুরমাদন ছাড়া বারসর সিংখ্যা সিংরযাজন-রবরিাজন করা যারব না। 

 

২.১.৪ বাস টারম মনাল কথরক রপক-আওয়াদ্দি সদ্দবাৃচ্চ ৫ রমরনদ্দটি ব্যবিাদ্দন এবং অি রপক-আওয়াদ্দি সদ্দবাৃচ্চ ১০ রমরনদ্দটি 

ব্যবিাদ্দন বাস ছাড়রত হদ্দব। প্ররিটি স্টদ্দপ বাস সদ্দবাৃচ্চ ১ রমরনট অবস্থান কিদ্দি পািদ্দব।  

 

২.১.৫ যারিক ত্রুটর কাররণ রুরটর ককান বাস চলরতপরথ নষ্ট হরি কগরল (যব্রকিাউন) বাস পরিিালনাকািীদ্দদি যি দ্রুি সিব 

রবকল্প বাস দ্বারা বাস সারভ মস স্বাভারবক অবস্থাি কিরত আনরত হরব। 

 

২.১.৬ বাস িালনাকািী ড্রাইিািদ্দদি দদনরেন যিকি ৃ(লগ বুক) সংিক্ষর্ কিদ্দি হদ্দব। প্ররতট বাস রজরপএস ট্রাকাররর মাধ্যরম 

ট্রারকিং কররত হরব এবিং প্ররতরদরনর চলাচরলর তথ্য (Movement Data) সিংরেণ কররত হরব। 

 

২.১.৭ গণপররবহরন নারীর রনরাপদ ও স্বেন্দ যাতািাত রনরিত কররত হরব। যকাদ্দনা অনাকারিত র্ঘটনা র্ঘটদ্দল িাৎক্ষরর্কভারব 

তা রররপাট ম করার জন্য বারসর কভতরর হটলাইন (৯৯৯) দৃেমান থাকরত হরব।  

 

২.১.৮ সরকার কর্তমক জারীকৃত আরদ , রনরদ ম না ও নীরতমালা অনুযািী গণপররবহরন নারী, র শু ও প্ররতবন্ধীরদর জন্য সিংররেত 

আসন থাকরব।  

 

২. বাস স্টরপজ, বাস থামারনা ও যাত্রী উঠানামা 

 

২.২.১ বাদ্দস যাত্রী উঠাদ্দনাি যক্ষদ্দত্র সুশিংখল লাইন অনুসির্ কররত হরব। তরব রশশু, নািী ও বয়স্করা অগ্রারিকাি পারবন। 

 

২.২.২ যাত্রীদ্দদি সুিক্ষা রনরিি করাি লদ্দক্ষয, শুধুমাত্র সুরনরদষৃ্ট স্টপ গুদ্দলাদ্দি যাত্রীদ্দদি উঠা-নামা কররত হরব। 

 

২.২.৩ রবআরটএ’র অনুরমারদত কেরসরিরক রনর বাইরর বারসর আসন সিংখ্যা বৃরদ্ধ করা যারব না। 

 

২.২.৪ তবধ টরকট ব্যতীত ককান যাত্রী পররবহন করা যারব না।  

 

২.২.৫ যাত্রীকদর জন্য যাত্রা শুরুি পূদ্দব ৃকাউন্টারর বাদ্দসি টিককট ক্ররির ব্যবস্থা থাকরব। কাউন্টার ব্যতীত ককান টরকট রবক্রি 

করা যারব না।   
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২.২.৬ সািাির্ি বাস িাস্তাি কাদ্দবিৃ সমান্তিালিাদ্দব থামদ্দব, যাদ্দি অন্যান্য যানবাহন বা পথিািীিা বািাি সমু্মখীন না হয়।  

  

২.২.৭ বাস চলাকারল দিজা অবশ্যই বন্ধ রাখরত হদ্দব এবং ড্রাইিাি দিজা বদ্দন্ধি পূদ্দব ৃবাস িালাদ্দনা শুরু কিদ্দব না। 

 

৩. বারসর চালক, কন্ডাকটর ও অন্যান্য কম মচারী 

 

২.৩.১ বাস চালকরক দবি লাইদ্দসন্স সারথ রাখযি হদ্দব। চালক ও কন্ডাকটররদর পৃথক ইউরনিম ৃপররধান কিদ্দি হদ্দব।  

 

২.৩.২ বাস চালক, কন্ডাকটর ও অন্যান্য কমিৃািীদ্দদি বাস পরিিালনাকািী কর্তমক রনরিাগপত্র রদরত হরব। রনরিারগর কমিাদ 

কমপরে এক বছর হরত হরব।  

 

২.৩.৩ চালক ও কন্ডাকটররদর পররচিপত্র দৃেমান রাখরত হরব। 

 

২.৩.৪ মাদকাসি বা মদ্যপ রকনা িা যািাই করার জন্য রনয়রমিভারব চালক ও কন্ডাকটররদর যিাপ যটস্ট কিদ্দি হদ্দব। 

 

২.৩.৫ বাস চালারনার সমি চালক ও কন্ডাকটর ককারনা ধররণর কমাবাইল কিান এবং অরিও রিিাইস ব্যবহাি কররত পাররব না। 

 

২.৩.৬ কর্তপৃক্ষ কর্তক রনিাৃরিি ওরররিরন্ট ন যট্ররনং সকল চালক ও কন্ডাকটররদর যথাসমদ্দয় সম্পাদন কিদ্দি হদ্দব। 

 

২.৩.৭ বারসর চালক, কন্ডাকটর ও অন্যান্য সকল কম মচারীবৃন্দ যাত্রীরদর সরে ভদ্র ব্যবহার কররব, ককারনা ধররণর 

অরসৌজন্যমূলক আচরণ কররব না ও বাদানুবারদ রলপ্ত হরব না।  

 

৪. দুর্ মটনা ও যাত্রী সুিক্ষা  

 

২.৪.১ দুর্ঘটৃনাি যক্ষদ্দত্র, চালক ও যহিাি দুর্ঘটৃনাি পর যথা ীঘ্র রবষিট বাস পররচালনাকারীর কগাচরীভূত কররব এবিং বাস 

পররচালনাকারী তাৎেরনকভারব যথাযথ িথ্য সংগ্রহ কদ্দি আইন প্ররিাগকারী সিংস্থা ও কর্তমপেরক অবরহি কিদ্দব। 

 

২.৪.২ যাত্রীর অরভরযাগ/পরাম ম গ্রহরণর ব্যবস্থা থাকরত হরব। অরভরযাগ বা পরাম ম কদিার জন্য কটরলরিান নম্বর রদরত হরব।  

 

৫. বারসর রিটরনস, পররষ্কার পররছন্নতা ও অন্যান্য সুরযাগ-সুরবধা রনরিতকরণ 

 

২.৫.১ রুরট একটমাত্র রনধ মাররত ররের বাস চালারত হরব এবিং চলাচরলর অনুপরযাগী ককান বাস চালারনা যারব না।  

 

২.৫.২ বাসসমূরহর পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা অবশ্যই বজাি িাখদ্দি হদ্দব। িালাদ্দনাি পূদ্দব ৃবারসর অভযন্তররর রসট, কমরে, হাতল, িযান 

ইতযারদ অিং  যথাযথিাদ্দব পরিষ্কাি কররত হরব। 

 

২.৫.৩ বাদ্দস পযাৃপ্ত আদ্দলা বািাদ্দসি ব্যবস্থা রনরিত করার উরেরে প্ররিটি জানালা যখালা ও বন্ধ কিাি ব্যবস্থা থাকদ্দি হদ্দব। 

বাদ্দস লাইট, িযান অথবা এয়াি করন্ডশনাি থাকদ্দল িা অবশ্যই কাযকৃি অবস্থায় থাককত হরব। 

 

২.৫.৪ সকল সুিক্ষা উপাদাদ্দনি (টুলবক্স, আগুন যনিাদ্দনাি সিঞ্জাম, চালরকর রসট যবল্ট, িাস্টম এইড বক্স ইিযারদ) কাযকৃারিিা 

রনরিি কররত হরব। 
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২.৫.৫ ইরিন, জ্বালানী ও লুরিরকটিং কতরলর স্তি, টািার ইিযারদর সঠিক অবস্থা এবিং যহিলাইট, বাম্পাি, সাইি গ্লাস ও অন্যান্য 

সকল যরির কাযকৃর অবস্থা রনরিত কররত হদ্দব। 

 

৬. রবজ্ঞাপন 

 

২.৬.১ করমটর অনুরমাদন ছাড়া গণপররবহরন যকাদ্দনা িিদ্দর্ি রবজ্ঞাপন প্রদান করা যারব না। এর অন্যথা হদ্দল রুট পাররমট 

বারতল হরব। 

 

২.৬.২ গণপররবহরন রবজ্ঞাপন প্রদান ও প্রদ মরনর কেরত্র রবআরটএ’র রবযমান রনরদ ম না প্ররতপালন কররত হরব।  

  

র্তিীয় অধ্যায়: যাত্রীি অরিকাি এবং দারিত্ব 

 

৩.১. যাত্রীর অরধকার 

৩.১.১ তবধ টরকট ব্যবহার করর ককান ব্যরক্ত ৩.২.২ এবিং ৩.৩.১ অনুরেদদ্বরির  তমসারপরে গণপররবহরন ভ্রমরণর রনরিংকু  

অরধকার সিংরেণ কররন।  

 

৩.২. যাত্রীি দারিত্ব 

৩.২.১ বাস পরিিালনাকািীদ্দদি প্রদি পরিকসবাসমূহ ব্যবহাদ্দিি যক্ষদ্দত্র যাত্রীিা সািাির্ প্রকৃরিি রবরিরবিান এবং রনয়মশৃঙ্খলা 

মানদ্দি বাধ্য থাকরব। 

  

৩.২.২ যাত্রীদ্দদি রনম্নরলরখি দারিত্ব ররিরছ:- 

  

ক. যাত্রীিা দবি টরকট ক্রি করর গণপররবহরন উঠরবন এবং ভ্রমণকারল তা সংিক্ষর্ কররবন, যা বাস চালক বা কন্ডাকটর 

কর্তমক চাওিামাত্র প্রদ মনরযাগ্য হরব। 

খ. দুর্ মটনা পরবতী সমদ্দয় চালক, কন্ডাকটররক সহরযারগতা কররব।  

ি. গণপররবহন ব্যবহার নীরতমালা যমদ্দন িলদ্দব এবং এমন আিির্ যথদ্দক রবিি থাকদ্দব যা অন্য যাত্রী বা বাস 

পররচালনাকারীরদর সমস্যা ততরর কদ্দি। 

র্ঘ. সংিরক্ষি আসদ্দন সাধারণ যাত্রী বসরত পাররবন না। 

ে. গণপররবহরন উঠানামার সমি রনধ মাররত দরজা ব্যবহার কিকব।  

চ. চলন্ত অবস্থাি গণপররবহরন উঠা নামা করা যারব না। 

 

৩.৩. বাদ্দস রনরিদ্ধ কাযাৃবলী 

 

৩.৩.১ বারস রনম্নবরণ মত কায মকলাপ রনরষদ্ধ: 

 

ক. বাস পরিপূর্ ৃহরল ড্রাইিাি বা কহলপাররক উরপো করর বাদ্দস প্রদ্দবশ করা। 

খ. চালরকর জদ্দন্য সংিরক্ষি জায়িায় প্রদ্দবশ করা। 

গ. বাদ্দসি রিিি ধূমপান কিা। 

র্. যকান িিদ্দনি মাদকদ্রব্য যসবন বা বহন কিা। 

ে. বাদ্দস রবদ্দফািক, জ্বলনদ্দযাগ্য, ক্ষযক়ািী, যিজরিয,় রবিাি, দূিক বা দুগ মন্ধ সৃরষ্টকারী পদাথ ৃবহন কিা। 

ি. শিীদ্দিি যকানও অংশ জানালা রদরি প্রসারিি করা এবিং জানালা রদরি বাইদ্দি বজময যিলা। 

ছ. উচ্চ ভরলউরম যিরিও, অরিও যেিাি, বা অন্যান্য ইদ্দলকট্ররনক রিিাইস ব্যবহাি কিা। 
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জ. বাদ্দসর অভযন্তরর বা বাইররর ককান অিংর  রলখন বা িং কিা, যা বাদ্দসি ক্ষরি কদ্দি। 

ে. যানবাহদ্দনি অিযন্তদ্দি ফ্লািাি বা যয যকানও প্রকাি প্রিাি বা রবজ্ঞাপন রবিির্ করা। 

ঞ. বাদ্দসি রিিি রিক্ষা কিা। 

ট. বারসর রভতর কিরর করা। 

ঠ. রবপজ্জনক প্রার্ী বহন কিা। 

ড. যাত্রীসাধাররণর সমস্যা সৃরষ্ট করর এমন অরতররক্ত পররমাণ মালামাল বহন করা। 

ঢ. অশ্লীল বা  ালীনতা রববরজমত ককান আচরণ বা কারজ রলপ্ত হওিা। 

 

৩.৪. অপ্রাপ্তবিস্ক যাত্রী পরিবহন 

 

৩.৪.১ সাত (৭) বছদ্দিি কম বিসী বাচ্চাদ্দদি সাদ্দথ অবশ্যই এমন একজন অরিিাবক থাকরত হরব রযরন সবদৃা িাদ্দদি সুিক্ষাি 

জন্য দািবদ্ধ থাকরবন। 

  

িতুথ ম অধ্যায়: টিদ্দকটিং ও ভাড়া আদাি  

 

৪.১. রবআরটএ কর্তমক রনধ মাররত ভাড়ার তারলকা বারসর রভতরর দৃেমান স্থারন থাকরব এবিং ভাড়ার পররমাণ টরকরট উরিখ 

থাকরব। 

 

৪.২. বাস পরিিালনাকািী ককান কাররণই রনধ মাররত ভাড়ার কচরি কবর  ভাড়া আদাি কররত পাররব না। 

  

৪.৩. যাবতীি ভাড়া বাস পররচালনাকারী কর্তমক টরকট/ রডরজটাল মাধ্যরম ককন্দ্রীিভারব উরত্তারলত হরব। ককান বারসর মারলক/ 

অিং ীদার রনধ মাররত রনিরমর বাইরর আলাদাভারব টরকরটর মাধ্যরম বা অন্য ককান উপারি ভাড়া আদাি কররত পাররব না। 

বারসর চালক বা কন্ডাকটর ককান নগদ ভাড়া আদাি কররব না। 

 

৪.৪. টরকট/ POS Machine/ Validator/ Rapid Pass- এর মাধ্যরম ভাড়া আদাি কররত হরব। টরকট রবক্ররির তথ্য 

কর্তমপেরক প্রদান কররত হরব। 

 

৪.৫. জদ্দয়ন্ট যিঞ্চাি এরগ্রদ্দমন্ট এি রিরিদ্দি বাস পরিিালনাকািীিা প্রাপ্ত টাকাি বণ্টন কিদ্দি বাধ্য থাকদ্দব এবিং কর্তপৃক্ষ িাওিা 

মাত্র বাস পরিিালনাকািীিা িাদ্দদি রিনারন্সয়াল ও অপাদ্দিশনাল িথ্যারদ রদদ্দি বাধ্য থাকদ্দব। 

 

পঞ্চম অধ্যায়: কর্তমপরের দারিত্ব 

  

৫.১. জদ্দয়ন্ট স্টক যকাম্পানী গঠিত না হওিা পয মন্ত করমটি পাইলট রুদ্দটি জন্য বাস পররচালনাকারীরদর প্রস্তারবি কযৌথ উরযাগ 

চুরক্ত (জদ্দয়ন্ট যিঞ্চাি এরগ্ররমন্ট, কজরভএ) অনুদ্দমাদন কিদ্দব।  

 

৫.২. কর্তমপে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পাইলটিং-এর উরেরে বাস পররচালনাকারীরদর কযৌথ উরযাগ (জরিন্ট কভঞ্চার, কজরভ)-এর 

সারথ চুরক্ত সম্পাদন কররব।  

 

৫.৩. কর্তমপে মরনটররিং-এর মাধ্যরম এই নীরতমালা অনুসরণ করা হরে রক না কসট রনরিত কররব।  

 

৫.৪. কর্তপৃদ্দক্ষি যযদ্দকাদ্দনা সময় বাস পরিবহদ্দনি মান পররদ মন ও যািাইদ্দয়ি অরিকাি থাকদ্দব। 
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ষষ্ঠ অধ্যািঃ নীরতমালা সিংর াধন  

 

৬.১ করমট নীরতমালা সিংর াধন, পররবধ মন, পররবতমন ও বারতরলর েমতা সিংরেণ করর। 

 

৬.২ এই নীরতমালা “সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮”, “ঢাকা যমদ্দট্রাপরলটন পুরলশ অধ্যাদ্দদশ, ১৯৭৬”, “দণ্ডরবরি, ১৮৬০” এবিং 

সরকাররর প্রচরলত আইন ও রবরধ-রবধান এর প্রাধান্য সিংরেণ করর।  

 


