িবআরিট আiন, 3126
(BRTAct, 2015)

থম aধয্ায়
ারিম্ভক
2। সংিক্ষপ্ত িশেরানাম, বতর্ন o েয়াগ।
3। সংজ্ঞা।
4। আiেনর াধানয্
িদব্তীয় aধয্ায়
ভূিম aিধগর্হণ, iতয্ািদ
5। ভূিম aিধগর্হণ।
6। িবেশষ িবধান
7। ধারা 6 eর াধানয্
তৃতীয় aধয্ায়
লাiেসন্স, iতয্ািদ
8।িবআরিট িনমর্াণ o পিরচালনার জনয্ লাiেসেন্সর েয়াজনীয়তা।
9। লাiেসেন্সর জনয্ আেবদন, লাiেসন্স নবায়ন, iতয্ািদ।
৯। লাiেসন্স iসুয্করণ, iতয্ািদ।
21। লাiেসন্স হস্তান্তর।
22। বাছাi কিমিট।
23। সরকাির-েবসরকাির aংশীদািরেতব্র িভিত্তেত িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালনা o রক্ষণােবক্ষণ।
চতুথ র্ aধয্ায়
েবশািধকার, iতয্ািদ
24। েবশািধকার।
25। পূব র্ানুেমাদন বয্িতেরেক নাগিরক সুিবধািদ বন্ধকরণ, iতয্িদেত িবিধ-িনেষধ।
26। িবআরিট েলেন যানবাহেনর েবশািধকার।
27। rট িনধ র্ারণ।

পিরচালনা o কািরগির মান
পঞ্চম aধয্ায়
28। কািরগির মান aনুসরণ, iতয্ািদ।29। কতৃপর্ েক্ষর িনকট িতেবদন দািখল।
ষষ্ঠ aধয্ায়
ভাড়া , iতয্ািদ
2৯। ভাড়া িনধ র্ারণ।
31। ভাড়া িনধ র্ারণ কিমিট ।
32। ভাড়া সংকর্ান্ত তথয্ কাশ।
33। আসন সংরক্ষণ।
সপ্তম aধয্ায়
পিরদশর্ক o আপীল কতৃপর্ ক্ষ, iতয্ািদ
34। পিরদশর্ক িনেয়াগ।
35। পিরদশর্েকর ক্ষমতা।
36। পিরদশর্কেক সহায়তা দান।
37। আপীল, আপীল কতৃপর্ ক্ষ গঠন, iতয্ািদ।
aষ্টম aধয্ায়
দূঘ র্টনাজিনত কারেণ ক্ষিতর জনয্ ক্ষিতপূরণ বীমা, iতয্ািদ
38। ক্ষিতপূরণ দান।
39। আঘাত াপ্ত বয্িক্তর িচিকৎসা
3৯। মারাত্নক দুঘ র্টনার িরেপাট র্।
41। িবআরিট o যা ীর বাধয্তামূলক বীমাকর।
42। িবআরিট eর দুঘ র্টনায় তৃতীয় পেক্ষর ক্ষিতপুরণ।

নবম aধয্ায়
aপরাধ o দণ্ড
43। লাiেসন্স বয্তীত িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন বা পিরচালনা দণ্ড।
44। aনুেমাদন বয্িতেরেক লাiেসন্স হস্তান্তেরর দণ্ড।
45। েবশািধকার বাধা দােনর দণ্ড।
46। িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন পিরচালনা o রক্ষণােবক্ষণসহ aনয্ েকান কমর্কান্ড সম্মাদেন িতবন্ধকতা সৃিষ্টর
দণ্ড।
47। aননুেমািদতভােব িবআরিট সংরিক্ষত স্থােন aনু েবেশর দণ্ড।
48। িবআরিট o uহার যা ীেদর িনরাপত্তা িবিঘ্নত করার দণ্ড।
49। aননুেমািদতভােব িবআরিট িটেকট বা পাস িবকর্য় বা িটেকট বা পাস িবকৃত বা জাল করার দণ্ড।
4৯। কমর্চারী কতৃক
র্ িবআরিট বা uহার য পািত aবয্বহােরর দণ্ড।
51। পিরদশর্েকর দািয়তব্ পালেন বাধা দান aথবা িমথয্া o িব ািন্তকর তথয্ দােনর দণ্ড।
52। বীমা না করার দণ্ড।
53। িটেকট বা ৈবধ পাস বয্িতেরেক িবআরিট বােস মণ, iতয্ািদ দণ্ড।
54। কািরগির মান aনুসরণ না করার দণ্ড।
55। লাiেসন্সী কতৃক
র্ aপরাধ সংঘটেনর দন্ড।
56। aপরাধ সংঘটেনর সহায়তা, েরাচনা o ষড়যে র দণ্ড।
57। aপরাধ পুনঃ সংঘটেনর দণ্ড।
58। aপরাধ িবচারাথ র্ গর্হণ।
59। েফৗজদারী কায র্িবিধর েয়াগ।
5৯। েমাবাiল েকােট র্র eখিতয়ার।
দশম aধয্ায়
িবিবধ
61। ক্ষমতা aপর্ণ।
62। িবিধ ণয়েনর ক্ষমতা।
63। িবধান ণয়েনর ক্ষমতা।
64। iংেরজীেত aনূিদত পাঠ কাশ।

িবল নং-----------------------, 3126
জনসাধারণেক সব্লবয্েয় drত o uন্নত বাসিভিত্তক গণপিরবহন েসবা দােনর লেক্ষয্ aবকাঠােমা িনমর্াণ,
পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ o িনয় ণ eবং তদসংিশ্লষ্ট িবষেয় িবধান ণয়নকেল্প আনীত িবল।
েযেহতু জনসাধারণেক সব্লবয্েয় drত o uন্নত গণপিরবহন েসবা দােনর লেক্ষয্ বাস িভিত্তক aবকাঠােমা
িনমর্াণ, পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ o িনয় ণ eবং তদসংিশ্লষ্ট িবষেয় িবধান করা সমীচীন o েয়াজন;
েসেহতু eতদব্ারা িনম্নরূপ আiন করা হiল:থম aধয্ায়
ারিম্ভক
2। সংিক্ষপ্ত িশেরানাম, বতর্ন o েয়াগ।- (2) ei আiন Bus Rapid Transit (িবআরিট) আiন 3126 নােম

aিভিহত হiেব।
(3) ei আiন(ক) থম পয র্ােয় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মািনকগঞ্জ, গাজীপুর eবং নরিসংদী েজলায় aিবলেমব্ কায র্কর
eবং
হiেব;
(খ) িদব্তীয় পয র্ােয় দফা (ক) েত uিল্লিখত েজলা বয্তীত aনয্ানয্ েজলায় সরকার, সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা,
েয তািরখ িনধ র্ারণ কিরেব েসi তািরেখ কায র্কর হiেব ।
3। সংজ্ঞা।- িবষয় বা সেঙ্গর পিরপন্থী েকান িকছু না থািকেল, ei আiেন-

(2) ‘‘আপীল কতৃপর্ ক্ষ’’ aথ র্ ধারা 37 eর aধীন গিঠত আপীল কতৃপর্ ক্ষ;
(3) কিমশনার’’ aথ র্ সংিশ্লষ্ট িবভাগীয় কিমশনার eবং aিতিরক্ত িবভাগীয় কিমশনারo iহার
aন্তভূর্ক্ত হiেবন;
(4) ‘‘কতৃপর্ ক্ষ’’ aথ র্ ঢাকা পিরবহন সমনব্য় কতৃপর্ ক্ষ আiন, 3123 (3123 সেনর 9নং আiন) eর
ধারা 5 eর aধীন গিঠত ঢাকা পিরবহন সমনব্য় কতৃপর্ ক্ষেক বুঝাiেব;
(5) ‘জনসব্াথ র্ িবেরাধী uেদ্দশয্’ aথ র্ িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ, uন্নয়ন o বাস্তবায়েন
বাধা দান, িবঘ্নসৃিষ্ট বা িবলিমব্ত করার লেক্ষয্, েকান কাজ বা বয্বস্থা গর্হণকর্েম ক্ষিতপূরণ িহসােব বা
aনয্ েকানভােব আিথ র্ক সুিবধা লােভর uেদ্দেশয্ পিরচািলত কমর্কান্ড;

(6) ‘জনসব্াথ র্ িবেরাধী কমর্কান্ড’ aথ র্ িবআরিট িনমর্াণ,রক্ষণােবক্ষণ, uন্নয়ন o বাস্তবায়েন
বাধা দান, িবঘ্নসৃিষ্ট বা িবলিমব্ত করার লেক্ষয্ েকান জনসব্াথ র্ িবেরাধী কমর্কান্ড বা বয্বস্থা
গর্হণ eবং আiন o িবিধ বিহভূর্তভােব ক্ষিতপূরণ িহসােব বা aনয্ েকানভােব আিথ র্ক
সুিবধা লােভর েচষ্টাeবং কমর্কান্ড;
(7) ‘জrরী েসবা দানকারী সংস্থা’ aথ র্ স্থানীয় শাসন, স্থানীয় পুিলশ কতৃপর্ ক্ষ, স্থানীয়
সব্াস্থয্ েসবা দানকারী কতৃপর্ ক্ষ, ফায়ার সািভর্স, eয্ামব্ুেলন্স সািভর্স, িবদুয্ৎ, গয্াস, পািন,
aপিটকয্াল ফাiবার, েটিলেফান লাiন eবং পয়ঃিনষ্কাশন o ে েনজ েসবা দানকারী
সংস্থাসহ anrপ aনয্ানয্ সংস্থা;

(8) ‘‘েডপুিট কিমশনার’’ aথ র্ Acquisition and Requisition of Immovable Property
Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) eর section 2(b) e সংজ্ঞািয়ত Deputy
Commissioner;
(9) ‘‘িনব র্াহী পিরচালক’’ aথ র্ ঢাকা পিরবহন সমনব্য় কতৃপর্ েক্ষ, 3123 (3123 সেনর 9নং আiন) eর
ধারা 23 eর aধীন িনযুক্ত িনব র্াহী পিরচালক;
(৯)‘‘পিরদশর্ক’’ aথ র্ ei আiেনর ধারা 34 eর aধীন িনযুক্ত পিরদশর্ক;
(21) ‘‘ িবধান’’ aথ র্ ei আiেনর aধীন ণীত িবধান;
(22)‘‘েফৗজদারী কায র্িবিধ’’ aথ র্ Code of Criminal Procedure, 29৯9 (Act V of 1898);
(23) ‘‘িবিধ’’ aথ র্ ei আiেনর aধীন ণীত িবিধ;
(24)‘‘বয্িক্ত’’aেথ র্ েয েকান বয্িক্ত eবং েকান িতষ্ঠান, েকাম্পািন aংশীদারী কারবার ফামর্ বা aনয্
েয েকান েদশী বা িবেদশী সংস্থাo uহার aন্তভুর্ক্ত হiেব;
(25)‘‘ভূিম aিধগর্হণ আiন’’aথ র্ Acquisition and Requisition of Immovable Property
Ordinance, 1982 (Ord. II of 1982);

(26) ‘‘বাস রিপড ানিজট (িবআরিট)’’ aথ র্ সড়ক িনভর্র বাস িভিত্তক drত গণপিরবহন বয্বsা
েযখােন বােসর জn sিনিদর্ আলাদা েলiন থাকেব। িবআরিট েলiন e aবিsত সকল sাপনা, যntপািত,
সরঞ্জাম iতয্ািদ o eতদসংি
aনয্ানয্ িবষয়ািদ iহার aন্তভুর্ক্ত থািকেব।
(27) “িবআরিট eলাকা” aথ র্ িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ বয্বহৃত
ভূিম o স্থাপনা;
(28) ‘‘লাiেসন্স’’ aথ র্ িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ ei আiেনর
aধীেন iসুয্কৃত লাiেসন্স;
(29) ‘‘লাiেসন্সী’’ aথ র্ িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ ei আiেনর
aধীেন লাiেসন্স াপ্ত বয্িক্ত;
4। আiেনর াধানয্।- আপাতত বলবৎ aনয্ েকান আiেন যাহা িকছুi থাকুক না েকন, ei আiেনর

িবধানবলী াধানয্ পাiেব।
িদব্তীয় aধয্ায়
ভূিম aিধগর্হণ, iতয্ািদ
5। ভূিম aিধগর্হণ।- ei আiেনর aনয্ানয্ িবধান সােপেক্ষ, িবআরিট িনমর্াণ বা পিরচালনা বা

রক্ষণােবক্ষণ o িনয় ণ বা eতদসংিশ্লষ্ট uেদ্দেশয্ েকান ভূিম aিধগর্হেণর েয়াজন হiেল, uহা জনসব্ােথ র্
েয়াজন বিলয়া গণয্ হiেব eবং তয্াশী সংস্থার চািহদা aনুযায়ী uক্ত ভূিম Acquisition and
Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982),
aতঃপর ভূিম aিধগর্হণ আiন বিলয়া uিল্লিখত, eর িবধান aনুযায়ী aিধগর্হণ করা যাiেব।
6। িবেশষ িবধান।- (2) িবআরিট িনমর্াণ বা পিরচালনা বা রক্ষণােবক্ষণ o িনয় ণ বা eতদসংিশ্লষ্ট

uেদ্দেশয্ aিধগর্হণাধীন বা aিধগর্হণ হiেত পাের eiরূপ ভূিমর uপর জনসব্াথ র্ িবেরাধী uেদ্দেশয্ িনিমর্ত বা
িনমর্াণাধীন ঘর-বাড়ী বা aনয্ েকান কার স্থাপনার জনয্ বা eকi uেদ্দেশয্ েকান ঘর-বাড়ী বা স্থাপনার বা

ভূিমর ে ণী পিরবতর্ন করা হiেল uক্তরূপ পিরবতর্েনর জনয্ েকান বয্িক্ত বা িতষ্ঠান ক্ষিতপূরণ পাoয়ার
aিধকারী হiেবন না।
(3) ভূিম aিধগর্হণ আiেনর ধারা 9 eর aধীন ক্ষিতপূরণ িনধ র্ারণকােল েডপুিট কিমশনার যিদ ei
মেমর্ সন্তুষ্ট হন েয, িবআরিট eর জনয্ aিধগর্হণাধীন েকান ভূিমর uপর িনিমর্ত বা িনমর্াণাধীন েকান ঘর-বাড়ী বা
aনয্ েকান কার স্থাপনা জনসব্াথ র্ িবেরাধী uেদ্দেশয্ িনমর্াণ করা হiয়ােছ বা িনমর্াণাধীন আেছ বা eকi
uেদ্দেশয্ েকান ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা বা ভূিমর ে ণী পিরবতর্ন করা হiয়ােছ, তাহা হiেল িতিন uক্তরূপ ঘর-বাড়ী
বা স্থাপনা পিরবতর্নেক uক্ত আiেনর aধীন ক্ষিতপূরণ দােনর জনয্ িবেবচনা কিরেবন না eবং eiরূপ
ক্ষিতপূরেণর দাবী, যিদ থােক, তয্াখয্ান কিরেবন।
(4) েকান বয্িক্ত uপ-ধারা (3) eর aধীন ক্ষিতপূরেণর দাবী aগর্ােহয্র কারেণ সংক্ষুব্দ হiেল, আেদশ
জারীর 8 (সাত) কমর্িদবেসর মেধয্ ক্ষিতপূরেণর দাবীেত কিমশনাের িনকট uক্ত আেদেশর িবরুেদ্ধ আপীল
দােয়র কিরেত পািরেবন।
(5) কিমশনার, uপ-ধারা (4) eর aধীন আপীল আেবদন ািপ্তর 6(প চ) কমর্িদবেসর মেধয্, আপীেলর
িবষয়িট সেরজিমেন তদন্ত কিরেবন বা uপযুক্ত কমর্কতর্া দব্ারা তদন্ত করাiেবন eবং aতঃপর আপীলকারীেক
শুনানীর সুেযাগ দানপূব র্ক aনিধক প চ িদেনর মেধয্ আপীেলর uপর ত হার িসদ্ধান্ত দান কিরেবন
(6) uপ-ধারা (5) eর আoতায় দত্ত কিমশনােরর িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিলয়া গণয্ হiেব।
(7) uপ-ধারা (5) eর aধীন দত্ত িসদ্ধান্ত দব্ারা যিদ আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হiেল uক্তরূপ
িসদ্ধান্ত জারীর 35(চিববশ) ঘন্টার মেধয্ আপীলকারী সংিশ্লষ্ট ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা িনজ খরচ o দািয়েতব্ সরাiয়া
িনেবন, aনয্থায় েডপুিট কিমশনার uক্ত ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা বােজয়াপ্ত কিরয়া কাশয্ িনলােম িবকর্েয়র বয্বস্থা
কিরেবন eবং uত্তরূপ িবকর্য়লব্ধ aথ র্ সরকারী েকাষাগাের জমা কিরেবন।
(8) uপ-ধারা (3) eর aধীন েডপুিট কিমশনার কতৃক
র্ ক্ষিতপূরেণর দািব তয্াখােনর িবrেd সংক্ষুব্ধ
বয্িক্ত যিদ uপ-ধারা (4) eর aধীন িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ আপীল দােয়র না কেরন, তাহা হiেল uক্ত সমেয়র
পরবত 35(চিববশ) ঘন্টার মেধয্ িতিন সংিশ্লষ্ট ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা সরাiয়া লiয়া যাiেবন, aনয্থায় েডপুিট
কিমশনার uপ-ধারা (7) e uিল্লিখত বয্বস্থা গর্হণ কিরেবন।
(9) ei আiেনর aধীন aিধগর্হণাধীন ভূিমর ক্ষিতপূরণ কতৃপর্ েক্ষর িনকট হiেত ািপ্তর 71 (ষাট)
িদেনর মেধয্ সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন পিরষদ বা কাuিন্সলেরর কায র্ালেয় েডপুিট কিমশনার কতৃক
র্ পূব র্েঘািষত
সময়সূচী aনুযায়ী, কােশয্ পিরেশাধ কিরেত হiেব।
(৯) িবআরিট িনমর্াণ বা পিরচালনা বা রক্ষণােবক্ষণ o িনয় ণ বা eতদসংিশ্লষ্ট uেদ্দেশয্ aিধগর্হণাধীন
েকান ভূিমর ে ণী aসৎ uেদ্দেশয্ পিরবতর্ন করা হiেল, uক্তরূপ পিরবতর্েনর জনয্ uক্ত ভূিমর েকান ক্ষিত
হiেল, সরকার সংিশ্লষ্ট ভূিমর মািলেকর িনকট হiেত uক্ত ক্ষিত বাবদ যথাযথ পিরমাণ ক্ষিতপূরণ আদায়
কিরেত পািরেবন।
(21) ভূিম aিধগর্হণ আiেনর ধারা 4 eর aধীন েনািটশ জারীর পয র্ােয় সংিশ্লষ্ট েডপুিট কিমশনার
কতৃক
র্ aিধগর্হণাধীন ভূিমর েয িভিডo িচ গর্হণ o সংরক্ষণ করা হiয়ােছ, uক্ত িভিডo িচ , ei aধয্ােয়র
uেদ্দশয্ পূরণকেল্প, ei আiেনর aধীন গৃহীত o সংরিক্ষত হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব eবং uক্ত িভিডo িচে র
িভিত্তেত uক্ত ভূিমর ক্ষিতপূরণ িনধ র্ারণপূব র্ক uহা পিরেশােধর বয্বস্থা গর্হণ কিরেত হiেব।

(22) ei aধয্ােয়র aধীন, দত্ত েকান আেদশ বা গৃহীত েকান কায র্কর্েমর িবrেd েকান আদালত
েকান মামলা বা দরখাস্ত গর্হণ কিরেব না, বা গৃহীত বা গৃহীতবয্ েকান কায র্কর্ম সম্পেকর্ েকান আদালত েকান
কার িনেষধাজ্ঞা জারী কিরেত পািরেবনা।
7। ধারা 6 eর িবধানাবলীর াধানয্।- ভূিম aিধগর্হণ আiন তদধীন ণীত িবিধ বা আপাততঃ বলবৎ

aনয্ েকান আiন বা িবিধেত িবপরীত যাহা িকছুi থাকুক না েকন, িবআরিট িনমর্াণ বা পিরচালনা বা
রক্ষণােবক্ষণ o িনয় ণ বা eতদসংিশ্লষ্ট uেদ্দেশয্ ভূিম aিধগর্হেণর েক্ষে ei আiেনর ধারা 6 eর িবেশষ
িবধান কায র্কর থািকেব।
তৃতীয় aধয্ায়
লাiেসন্স, iতয্ািদ
8। িবআরিট িনমর্াণ o পিরচালনার জনয্ লাiেসেন্সর েয়াজনীয়তা।-েকান বয্িক্ত লাiেসন্স বয্তীত

িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন বা পিরচালনা কিরেবন না বা িবআরিট েসবা দান কিরেবন না বা তদুেদ্দেশয্ েকান
য পািত স্থাপন o পিরচালনা কিরেবন না।
9। লাiেসেন্সর জনয্ আেবদন, লাiেসন্স নবায়ন, iতয্ািদ।-ei আiেনর aধীন লাiেসেন্সর জনয্ আেবদন,

লাiেসন্স নবায়ন, লাiেসন্স সংরক্ষণ o দশর্ন, লাiেসন্স স্থিগতকরণ o বািতলসহ eতদসংিশ্লষ্ট সকল িবষয়ািদ িবিধ দব্ারা
িনধ র্ািরত হiেব।
৯। লাiেসন্স iসুয্করণ, iতয্িদ।-ধারা 22 eর aধীন গিঠত বাছাi কিমিটর সুপািরেশর িভিত্তেত িবিধ

দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিত, েময়াদ o শেতর্ eবং িফস দান সােপেক্ষ সরকার/কতৃপর্ ক্ষ লাiেসন্স iসুয্ কিরেব:

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতৃক
র্ বা সরকাির বয্বস্থাপনায় বা িনয় াণাধীন পিরচািলত িবআরিট
িনমর্াণ, পিরচালনা বা uহার েকান স্থাপনা িনমর্াণ o পিরচালনার জনয্ লাiেসেন্সর েক্ষে লাiেসন্স িফস eর
েয়াজন হiেব না।
21। লাiেসন্স হস্তান্তর।- (2) uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেক্ষ, েকান লাiেসন্স সরকােরর
পূব র্নুেমাদনকর্েম, হস্তান্তরেযাগয্ হiেব।
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন uক্তরূপ হস্তান্তেরর মাধয্েম াপ্ত লাiেসন্স eর েক্ষে লাiেসন্সীর দায়দািয়তব্, লাiেসেন্সর েময়াদ, শতর্ o পদ্ধিত eবং আনুষিঙ্গক িবষয়ািদ িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত হiেব।
22। বাছাi কিমিট।-(2) ei আiেনর aধীন লাiেসন্স দান o নবায়েনর uেদ্দেশয্ সরকার, িনব র্াহী পিরচালেকর েনতৃের্ তব্ কতৃপর্ ক্ষ o
সরকােরর কমর্কতর্াগেণর মধয্ হiেত aনূধব্র্ 7 (ছয়) জন কমর্কতর্া সমনব্েয়, eকিট বাছাi কিমিট গঠন কিরেব।
(3) বাছাi কিমিটর দািয়তব্ o কায র্াবলী িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত হiেব।
(4) uপ-ধারা (2) eর aধীন গিঠত বাছাi কিমিটর সুপািরশ িবেবচনাকর্েম সরকার লাiেসন্স iসুয্করণ লাiেসন্স নবায়ন, স্থিগত বা
বািতল কিরেত পািরেব।
23। সরকাির-েবসরকাির aংশীদািরেতব্র িভিত্তেত িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালানা o রক্ষণােবক্ষণ।-ei

আiেনর িবধান সােপেক্ষ, সরকাির েবসরকাির-aংশীদািরেতব্র িভিত্তেত িবআরিট িনমর্াণ, পিরচালনা o
রক্ষণােবক্ষণ করা যাiেব।

চতুথ র্ aধয্ায়
েবশািধকার, iতয্ািদ
24।

েবশািধকার।- িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন, পিরচালনা o রক্ষণােবক্ষণসহ aনয্ েকান কমর্কান্ড
সম্পাদেনর জনয্ লাiেসন্সীর বা তাহার িলিখত ক্ষমতা াপ্ত েকান বয্িক্ত বা তাহার িতিনিধ বা কমর্চারী েয
েকান সময় িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত িবিধ-িনেষধ সােপেক্ষ, িবআরিটe লাকার পাশব্র্বত ভূিম o স্থাপনার ভূতল,
সমতল o uপিরভােগ eবং স্থাপনায় য পািত o সরঞ্জামসহ েবশ কিরেত পািরেবন।
25। পূব র্ানুেমাদন বয্িতেরেক নাগিরক সুিবধািদ বন্ধকরণ, iতয্ািদেত িবিধ-িনেষধ।— লাiেসন্সীর
িবআরিট eলাকার েয েকান স্থােন িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন, পিরচালনা বা uহার েকান স্থাপনা িনমর্াণসহ aনয্
েকান কমর্কান্ড পিরচালনার লেক্ষয্ জrরী েসবা দানকারী কতৃপর্ ক্ষ পূব র্ানুেমাদন বয্িতেরেক নাগিরক সুিবধািদ
সামিয়ক সমেয়র জনয্ বন্ধ, aপসারণ বা স্থানান্তর কিরেত পািরেবন না।
26। িবআরিট েলেন যানবাহেনর েবশািধকার।- িবআরিট েলেন িবআরিট বাস বয্তীত aনয্ েকান
ধরেনর যানবাহন েবশ কিরেত পািরেবনা। তেব শতর্ থােক েয, িবেশষ েয়াজেন কতৃপর্ ক্ষ িলিখত aনুমিতর
দব্ারা ei aিধকার িশিথল করেত পারেব ।
১৬। rট িনধ র্ারণ।- কতৃপ
র্ ক্ষ িবআরিট বাস পিরচালনার জনয্ rট িনধ র্ারণ কিরেব। িবআরিট rেটর
সমাnরােল েকান rেটর বাস পিরচালনার েkেt কতৃর্পেkর সmিt বয্তীত an েকহ anমিত pদান করেত
পারেব না।

পঞ্চম aধয্ায়
পিরচালনা o কািরগির মান
28। কািরগির মান aনুসরণ, iতয্ািদ।-(2) লাiেসন্স গর্হীতােক িবআরিট eর aবকাঠােমাগত সুিবধািদ o

বাসপিরচালনা, uহার রক্ষণােবক্ষণ eবং িনরাপত্তা বয্বস্থাপনাসহ সকল কািরগির িবষেয় কতৃপর্ েক্ষর িনকট হiেত aনুেমাদন
গর্হণ কিরেত হiেব।
(3) িবআরিট িনমর্াণ o বাস পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ, িনরাপত্তা বয্বস্থাপনা eবং সুিবধািদ, কতৃপর্ ক্ষ কতৃক
র্ সময়
সময় জারীকৃত কািরগির মান সম্পিকর্ত িনেদ র্শনা aনুযায়ী হiেত হiেব।
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন কতৃপর্ ক্ষ কতৃক
র্ িনধ র্ািরত মােনর eকে েকানরূপ পিরবতর্েনর েয়াজন হiেল
তিদব্ষেয় লাiেসন্স গর্হীতা কতৃক
র্ কতৃপর্ েক্ষর িনকট হiেত িলিখত aনুমিত গর্হণ কিরেত হiেব।
29। কতৃপ
র্ েক্ষর িনকট

িতেবদন দািখল।—(2) িবআরিট eর িনরাপত্তা িনিশ্চত কিরবার uেদ্দেশয্
লাiেসন্স গর্হীতা িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিত o সমেয় কতৃপর্ েক্ষর িনকট eতদসংকর্ান্ত িতেবদন দািখল
কিরেবন।

(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন িতেবদেনর িভিত্তেত কতৃপর্ ক্ষ সময় সময় েয়াজনীয় িনেদ র্শনা জারী
কিরেত পািরেব eবং utrেপ েকান িনেদ র্শনা জারী হiেল লাiেসন্স গর্হীতা uহা পিরপালন কিরেত বাধয্
থািকেবন।
ষষ্ঠ aধয্ায়
ভাড়া, iতয্ািদ
2৯। ভাড়া িনধ র্ারণ।- কতৃপর্ ক্ষ সময় সময় সরকােরর িনেদ র্শনা গর্হণকর্েম, িবআরিট েসবা বাবদ যা ী
কতৃক
র্ েদয় ভাড়ার হার িনধ র্ারণ কিরেব।
31। ভাড়া িনধ র্ারণ কিমিট।-(2) সরকার ধারা 32 eর aধীন িবআরিট েসবা বাবদ যা ী কতৃক
র্ েদয়
ভাড়ার হার িনধ র্ারেণর লেক্ষয্ সুপািরশ দােনর uেদ্দেশয্ িনব র্াহী পিরচালেকর েনতৃেতব্ ভাড়া িনধ র্ারণ কিমিট
নােম 8 (সাত) সদসয্ িবিশষ্ট eকিট কিমিট গঠন কিরেব।
(3) িবআরিট পিরচালনার বয্য় eবং জনসাধারেণর আিথ র্ক সামথ র্ িবেবচনাপূব র্ক ভাড়া িনধ র্ারণ কিমিট

কতৃপর্ েক্ষর িনকট সেব র্াচ্চ o সব র্িনম্ন ভাড়ার হার সুপািরশ কিরেব।

(4) ভাড়া িনধ র্ারণ কিমিটর সদসয্গেণর েযাগয্তা o ভাড়া িনধ র্ারণ পদ্ধিত িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত হiেব।

32। ভাড়া সংকর্ান্ত তথয্ কাশ।-(2) যা ী পিরবহন ভাড়া সংকর্ান্ত তথয্ কতৃপর্ ক্ষ uহার oেয়ব সাiেট
eবং বহুল চািরত জাতীয় ৈদিনক পি কায় কােশর বয্বস্থা গর্হণ কিরেব।
(3) লাiেসন্সী কতৃপ
র্ ক্ষ কতৃক
র্ িনধ র্ািরত, যা ী পিরবহন ভাড়ার তািলকা িবআরিট েস্টশন eবং িবআরিট

েকােচর aভয্ন্তের সহেজ দৃশয্মান হয় eiরূপ স্থােন দশর্ন o সংরক্ষেণর বয্বস্থা কিরেবন।
(4) লাiেসন্সী কতৃপ
র্ ক্ষ কতৃক
র্ িনধ র্ািরত ভাড়ার aিতিরক্ত ভাড়া েকান যা ীর িনকট হiেত আদায়
কিরেত পািরেবন না।
33। আসন সংরক্ষণ।- িবআরিট eর িতিট েকােচ যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধা, িতবন্ধী, মিহলা, িশশু o
বীণেদর জনয্ িনধ র্ািরত সংখয্ক আসন সংরিক্ষত থািকেব।
সপ্তম aধয্ায়
পিরদশর্ক o আপীল কতৃপর্ ক্ষ, iতয্ািদ
34। পিরদশর্ক িনেয়াগ।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প কতৃপ
র্ ক্ষ সাধারণ বা িবেশষ আেদশ দব্ারা েয

েকান কমর্কতর্ােক পিরদশর্ক িহসােব িনেয়াগ দান কিরেত পািরেব।

35। পিরদশর্েকর ক্ষমতা।-(2) ei আiেনর িবধানাবলী বাস্তবায়েনর েয়াজেন, পিরদশর্ক িবআরিট eর

লাiেসন্স,য পািত o সরঞ্জাম, িনরাপত্তা বয্বস্থা o যা ী েসবা মান iতয্ািদ o সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ িবষেয় পরীক্ষািনরীক্ষার uেদ্দেশয্ িবআরিট eলাকার েয েকান স্থােন েবশ কিরেত পািরেবন।
(3) পিরদশর্নকােল eকজন পিরদশর্ক লাiেসন্সীর েকান েরিজস্টার, নিথপ , দিলল-দস্তােবজ, িরেপাট র্িরটান র্ o aনয্ানয্ কাগজপ iতয্ািদ পয র্ােলাচনা কিরয়া ছায়ািলিপ সংগর্হ eবং েয়াজেন লাiেসন্স গর্হীতা বা
তদকতৃক
র্ িনেয়ািজত েয েকান কমর্চারীেক িজজ্ঞাসাবাদo কিরেত পািরেবন।

(4) পিরদশর্ক িতিট পিরদশর্ন েশেষ সুিনিদ র্ষ্ট সুপািরশসহ কতৃপ
র্ েক্ষর িনকট eকিট িতেবদন দািখল

কিরেবন।

(5) কতৃপ
র্ ক্ষ uপ-ধারা (4) eর aধীন াপ্ত সুপািরশ পয র্ােলাচনাপূব র্ক লাiেসন্স গর্হীতার িবrেd ei

আiেনর aধীন েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ কিরেত পািরেব।

36। পিরদশর্কেক সহায়তা দান।-পিরদশর্ক ei আiেনর িবধানাবলী বাসত্মাবায়েনর েয়াজেন
িবআরিট eলাকার েকান স্থােন েবশ কিরেল তাহােক লাiেসন্স গর্হীতার বা uক্ত স্থােন তদ্কতৃক
র্ িনেয়ািজত েয
েকান বয্িক্ত পিরদশর্েকর চািহদাকৃত তথয্ সরবরাহসহ aনয্িবধ যুিক্তসংগত সহায়তা দান কিরেবন, যাহােত
পিরদশর্ক যথাযথভােব তাহার দািয়তব্ পালন কিরেত পােরন।
37। আপীল, আপীল কতৃপর্ ক্ষ গঠন, iতয্ািদ।-(2) লাiেসন্সী ei আiেনর ধারা 33 eর aধীন দত্ত
আেদেশ সংক্ষুদ্ধ হiেল, uক্ত আেদশ দােনর 8 (সাত) িদেনর মেধয্, আপীল কতৃপর্ েক্ষর িনকট আপীল কিরেত
পািরেব।
(3) সরকার, ei ধারার uেদ্দশয্ পূরণকেল্প, িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত, সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন
দ্ধারা, 6 (প চ) সদসয্ িবিশষ্ট eকিট আপীল কতৃপর্ ক্ষ গঠন কিরেব।
(4) আপীল কতৃপর্ ক্ষ uপ-ধারা (2) eর aধীেন েকান আপীল াপ্ত হiেল uক্ত আপীল ািপ্তর 41 (ি শ)
িদেনর মেধয্ uহা িনস্পিত্ত কিরেব।
(5) আপীল দােয়র o িনষ্পিত্তর পদ্ধিত িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত হiেব।
aষ্টম aধয্ায়
দূঘ র্টনাজিনত কারেণ ক্ষিতর জনয্ ক্ষিতপূরণ, বীমা, iতয্ািদ
38। ক্ষিতপূরণ দান।- িবআরিট পিরচালনাকােল uহা হiেত uদ্ভূত দুঘ র্টনার ফেল যিদ েকান বয্িক্ত
আঘাত াপ্ত বা ক্ষিতগর্স্থ হন বা আঘাত াপ্ত হiয়া মারা যান তাহেল লাiেসন্সী তাহােক বা, েক্ষ মত, তাহার
পিরবারেক িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত পদ্ধিত o পিরমােণ ক্ষিতপূরণ দােন বাধয্ থািকেবন।
39। আঘাত াপ্ত বয্িক্তর িচিকৎসা, iতয্ািদ।- িবআরিট পিরচালনাকােল uহা হiেত uদ্ভূত দুঘ র্টনার
ফেল যিদ েকান বয্িক্ত আঘাত াপ্ত হন তাহা হiেল লাiেসন্সী বা তাহার িনেয়ািজত বয্িক্ত বা কমর্চারী
আঘাত াপ্ত বয্িক্তর াথিমক িচিকৎসা েসবা িনিশ্চত করণাথ র্ িনকটস্থ িচিকৎসা েসবা েক বা হাসপাতােল
ে রেণর বয্বস্থা কিরেবন।
(3) েয েক্ষে লাiেসন্সী আঘাত াপ্ত বয্িক্তেক uপ-ধারা (2) eর aধীন িচিকৎসা েসবা দান না কেরন েস
েক্ষে িতিন িনজ uেদয্ােগ িচিকৎসা গর্হণ কিরেত পািরেবন eবং তৎসম্পিকর্ত খরচ িবধান দব্ারা িনধ র্ািরত
পদ্ধিত o পিরমােণ লাiেসন্সী তাহােক পিরেশাধ কিরেত বাধয্ থািকেবন।
3৯। মারাত্মক দুঘ র্টনার িরেপাট র্।—লাiেসন্সী িবআরিট পিরচালনাকােল uহা হiেত uদ্ভূত মারাত্মক
দুঘ র্টনা সম্পেকর্ তাৎক্ষিণকভােব জরুরী েসবা দানকরী সংস্থােক aবিহত কিরেবন eবং uক্তরূপ দুঘ র্টনা
সম্পিকর্ত িতেবদন কতৃপর্ েক্ষর িনকট দািখল কিরেবন।

41। িবআরিট o যা ীর বাধয্তামূলক বীমাকরণ।- (2) িবআরিট পিরচালনার eকে
েতয্ক
লাiেসন্সীেক বাধয্তামূলকভােব িবআরিট o uহােত যাতায়াতকারী সকল যা ীর o তৃতীয় পেক্ষর বীমা কিরেত
হiেব।
(3) েকান দুঘ র্টনা সংগিঠত হiেল লাiেসন্সী িনজ uেদয্ােগ o দািয়েতব্ সংিশস্নষ্ট েকাম্পািনর িনকট
হiেত ক্ষিতপূরেণর aথ র্ আদােয়র িবষেয় েয়াজনীয় সহায়তা কিরেবন।
42। িবআরিট eর দুঘ র্টনায় তৃতীয় পেক্ষর ক্ষিতপূরণ।- িবআরিট বাস দুঘ র্টনায় পিতত হoয়ার কারেন
িবআরিট o uহার যা ী বয্তীত aনয্ েকান বয্িক্ত বা স্থাপনা o সম্পেদর ক্ষিত হiেল, সংিশস্নষ্ট বয্িক্ত বা স্থাপনা
o সম্পেদর মািলক কতৃক
র্ ক্ষিতপূরেণর দাবী uত্থািপত হiেল লাiেসন্সী uক্ত বয্িক্ত বা স্থাপনা o সম্পেদর
মািলকেক সংিশস্নষ্ট েকাম্পািনর িনকট হiেত ক্ষিতপূরণ আদােয় সহায়তা দান কিরেবন।
নবম aধয্ায়
aপরাধ o দন্ড
43। লাiেসন্স বয্তীত িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন বা পিরচালনার দণ্ড।-েকান বয্িক্ত যিদ লাiেসন্স বয্তীত

িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন বা পিরচালনা বা িবআরিট েসবা দান কেরন বা তদুেদ্দেশয্ েকান য পািত স্থাপন বা
পিরচালনা কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 21
(দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা aনিধক 61 (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
44। aনুেমাদন বয্িতেরেক লাiেসন্স হস্তান্তেরর দন্ড।-েকান বয্িক্ত যিদ সরকােরর পূব র্ানুেমাদন
বয্িতেরেক লাiেসন্স হস্তান্তর কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্
িতিন aনিধক 21 (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 61 (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয়
হiেবন।
45। েবশািধকাের বাধা দােনর দণ্ড।- েকান বয্িক্ত যিদ িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন, পিরচালনা o
রক্ষনােবক্ষণসহ aনয্ েকান কমর্কান্ড সম্পাদেনর জনয্ লাiেসন্স গর্হীতা বা তাহার ক্ষমতা াপ্ত বয্িক্ত বা
িতিনিধ বা কমর্চারীেক িবআরিট eলাকার পাশব্র্বত ভূিম o স্থাপনায় য পািত o সরঞ্জামসহ েবেশ
েবআiনীভােব বাধা দান কের, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন
aনিধক 13 (দুi) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 2 (eক) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
46। িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন পিরচালনা o রক্ষণােবক্ষণসহ aনয্ েকান কমর্কান্ড সম্পাদেন
িতবন্ধকতা সৃিষ্টর দণ্ড।-েকান বয্িক্ত যিদ আiননুগ কারণ বয্তীত িবআরিট িনমর্াণ, uন্নয়ন, পিরচালনা o
রক্ষণােবক্ষণসহ aনয্ েকান কমর্কান্ড সম্পাদেন iচ্ছাকৃতভােব বাধা দান কেরন বা িতবন্ধকতা সৃিষ্ট কেরন,
তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 2 (eক) বৎসর কারাদন্ড
বা aনিধক 3.6 (দুi লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
47। aননুেমািদতভােব িবআরিট সংরিক্ষত স্থােন aনু েবেশর দণ্ড।- েকান বয্িক্ত যিদ
aননুেমািদতভােব িবআরিটর সংরিক্ষত স্থােন aনু েবশ কেরন বা uক্ত স্থােন েবেশর পর uহা তয্াগ করার
জনয্ দািয়তব্ াপ্ত বয্িক্ত বা তাহার aধীনস্থ বয্িক্তর aনুেরােধর পরo েসখােন aবস্থান কেরন, তাহা হiেল uক্ত
বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 2 (eক) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 3.6
(দুi লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।

48। িবআরিট বাস o uহার যা ীেদর িনরাপত্তা িবিঘ্নত করার দণ্ড।-েকান বয্িক্ত দব্ারা যিদ িবআরিট বাস

o uহার যা ীেদর িনরাপত্তা িবিঘ্নত হয় বা িবিঘ্নত হiবার সম্ভাবনা থােক eirেপ েকান কমর্কান্ড সম্পাদন
কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 6 (প চ) বৎসর
কারাদন্ড বা aনিধক 36 (পিচঁশ) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
49। aননুেমািদতভােব িবআরিট িটেকট বা পাস িবকর্য় বা িটেকট বা পাস িবকৃত বা জাল করার দণ্ড।েকান বয্িক্ত যিদ aননুেমািদতভােব িবআরিট িটেকট বা পাস িবকর্য় কেরন বা িটেকট বা পাস িবকৃত বা জাল
কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 21 (দশ) বৎসর
কারাদন্ড বা aনিধক 61 (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
4৯। কমর্চারী কতৃক
র্ িবআরিট বা uহার য পািত aপবয্বহােরর দণ্ড।- লাiেসন্সীর েকান কমর্চারী যিদ
িবআরিট o uহার য পািত eirেপ বয্বহার কেরন যাহােত uভয় বা uহার েকান যা ীর িনরাপত্তা িবিঘ্নত হয়
বা হiবার সম্ভাবনা থােক eবং তাহার দািয়তব্ পালনকােল eirেপ িবআরিট o uহার য পািত বয্বহার কেরন
যাহার ক্ষমতা লাiেসন্সী তাহােক দান কেরন নাi, কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট
aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 3(দুi) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 6 (প চ) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ড বা
uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
51। পিরদশর্েকর দািয়তব্ পালেন বাধা দান aথবা িমথয্া o িব ািন্তকর তথয্ দােনর দণ্ড।- েকান
বয্িক্ত যিদ পিরদশর্কেক, তাহার দািয়তব্ পালেন, বাধা দান বা িতবন্ধকতা সৃিষ্ট কেরন বা িমথয্া বা িব ািন্তকর
তথয্ দান কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 3
(দুi) বৎসর কারাদন্ড বা aনিধক 6 (প চ) লক্ষ টাকা aথ র্দণ্ডবা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
52। বীমা না করার দণ্ড।- েকান লাiেসন্সী যিদ িবআরিট o uহার eবং তৃতীয় পেক্ষর বামী না কেরন
তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 21(দশ) বৎসর কারাদন্ড
বা aনিধক 6 (প চ) েকািট টাকা aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
53। িটেকট বা ৈবধ পাস বয্িতেরেক িবআরিট মণ, iতয্ািদ দণ্ড।- েকান বয্িক্ত যিদ, িটেকট বা ৈবধ
পাস বয্িতেরেক বা aনুেমািদত দূরেতব্র aিধক িবআরিট মণ কেরন বা ভাড়া eড়ােনার uেদ্দেশয্ aনয্ েকান
েকৗশল aবলমব্ন কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্ হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক
6(প চ) গুন পয র্ন্ত aথ র্দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন eবং uক্ত aথ র্দণ্ড aনাদােয়র েক্ষে aনিধক 4 (িতন) মাস
কারাদেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
54। কািরগির মান aনুসরণ না করার দণ্ড।- েকান লাiেসন্সী যিদ কতৃপ
র্ েক্ষর aনুেমাদন বয্িতেরেক বা
কতৃপর্ ক্ষ কতৃক
র্ জারীকৃত কািরগির মান সম্পেকর্ িনেদ র্শনা aনুসরণ বয্িতরেক িবআরিট িনমর্াণ o বাস িফ্লট
কর্য়, পিরচালনা, রক্ষণােবক্ষণ eবং িনরাপত্তা বয্বস্থাপনা সম্পাদন কেরন, তাহা হiেল uক্ত বয্িক্তর uক্ত কায র্
হiেব eকিট aপরাধ, eবং তজ্জনয্ িতিন aনিধক 6(প চ) বৎসর কারাদণ্ড বা aনিধক 36 (পিচঁশ) লক্ষ টাকা
aথ র্দণ্ড বা uভয়িবধ দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
55। লাiেসন্সী কতৃক
র্ aপরাধ সংঘটেনর দণ্ড।- েকান লাiেসন্সী কতৃক
র্ ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ
সংঘিটত হiেল uক্ত aপরােধর সিহত তয্ক্ষ সংিশ্লষ্টতা রিহয়ােছ লাiেসন্স গর্হীতার eiরূপ েতয্ক কমর্কতর্া o
কমর্চারী uক্ত aপরাধ সংঘটন কিরয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেবন eবং তজ্জনয্ ei আiেনর aনয্ানয্ িবধানাবলী সােপেক্ষ

দণ্ডনীয় হiেবন, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন েয, uক্ত aপরাধ তাহার aজ্ঞাতসাের সংঘিটত হiয়ােছ aথবা
uক্ত aপরাধ েরাধ কিরবার জনয্ িতিন যথাসাধয্ েচষ্টা কিরয়ােছন।
56। aপরাধ সংঘটেন সহায়তা, েরাচনা o ষড়যে র দণ্ড।— েকান বয্িক্ত যিদ ei আiেনর aধীন
েকান aপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন বা uক্ত aপরাধ সংঘটেন েরাচনা েদন বা ষড়য কেরন eবং uক্ত
ষড়য বা েরাচনার ফেল সংিশ্লষ্ট aপরাধিট সংঘিটত হয়, তাহা হiেল uক্ত সহায়তাকারী, ষড়য কারী বা
েরাচনাদানকারী uক্ত aপরােধর জনয্ িনধ র্ািরত দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
57। aপরাধ পুনঃসংঘটেনর দণ্ড।— েকান বয্িক্ত যিদ ei আiেন uিল্লিখত েকান aপরােধর জনয্ দিণ্ডত হiয়া
দণ্ড েভাগ কিরবার পর পুনরায় eকi aপরাধ কেরন, তাহা হiেল িতিন uক্ত aপরােধর জনয্ সেবাচ্চর্ েয দণ্ড রিহয়ােছ uহার
িদব্গুন দেণ্ড দণ্ডনীয় হiেবন।
58। aপরাধ িবচারাথ র্ গর্হণ।- েফৗজদারী কায র্িবিধেত যাহা িকছুi থাকুক না েকন, কতৃপর্ ক্ষ বা তদকতৃক
র্
ক্ষমতা াপ্ত েকান কমর্কতর্া বা পিরদশর্ক কতৃক
র্ িলিখত িতেবদন বয্তীত েকান আদালত ei আiন বা িবিধর aধীন েকান
মামলা িবচারাথ র্ গর্হণ কিরেবনা।
59। েফাজদাির কায র্িবিধর েয়াগ। - ei আiেনর িবধানাবলীর সিহত aসংগিতপুণ র্ না হoয়া
সােপেক্ষ, ei আiন বা িবিধর aধীন aপরােধর তদন্ত, িবচার, আপীল o aনয্ানয্ সংিশ্লষ্ট িবষেয় েফাজদাির
কায র্িবিধ েযাজয্ হiেব।
5৯। েমাবাiল েকােট র্র eখিতয়ার।- ei আiেনর aনয্ানয্ ধারায় িভন্নরূপ যাহা িকছুi থাকুক না েকন,
ei আiেনর ধারা 45, 46, 47, 4৯, 51 o 53 eর aধীন aপরাধসমূহ েমাবাiল েমাবাiল েকাট র্ আiন,
311৯ (311৯ সেনর 6৯ নং আiন) eর তফিসলভূক্ত কিরয়া িবচার করা যাiেব।
দশম aধয্ায়
িবিবধ
61। ক্ষমতা aপর্ণ ।- সরকার, ei আiেনর aধীন েয েকান ক্ষমতা বা দািয়তব্ সুিনিদ র্ষ্ট শেতর্, িনব র্াহী

পিরচালক বা কতৃপর্ েক্ষর েয েকান কমর্কতর্ােক aপর্ণ কিরেত পািরেব।
62। িবিধ ণয়েনর ক্ষমতা।- ei আiেনর uেদ্দশয্ পুরণকেল্প সরকার, সরকাির েগেজট জ্ঞাপন দব্ারা,
িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
63। িবধান ণয়েনর ক্ষমতা।-ei আiেনর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প কতৃপ
র্ ক্ষ, সরকােরর পূব র্ানুেমাদনকর্েম,
সরকাির েগেজেট জ্ঞাপন দব্ারা, ei আiন বা িবিধর সিহত সংগিতপূণ র্ িবধানমালা ণয়ন কিরেত পািরেব।
64। iংেরজীেত aনূিদত পাঠ কাশ।- (2) ei আiন বতর্েনর পর, সরকার, সরকাির েগেজেট
জ্ঞাপন দব্ারা, ei আiেনর iংেরজীেত aনূিদত eকিট পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেব।
(3) ei আiন o iংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর েক্ষে ei আiন াধানয্ পাiেব।

