গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয়
ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ
প্রজ্ঞান
তারযখ, -------১৪২২ ফঙ্গাব্দ/ ------২০১৫
এ, াঅয,  নাং ---াঅাআন/২০১৫।- সভদরাদযর াঅাআন, ২০১৫ (২০১৫ দনয ০১ নাং াঅাআন) এয ধাযা ৪৯ এ
প্রদত্ত ক্ষভতাফদর যকায রনম্নরূ রফরধভারা প্রণয়ন করযর,
মথা0প্রথভ াধযায়
প্রাযরিক
১। াংরক্ষপ্ত রদযানাভ।- এাআ রফরধভারা সভদরাদযর াধাযণ রফরধভারা, ২০১৫ নাদভ ারবরত াআদফ।
২। াংজ্ঞা।- রফলয় ফা প্রদঙ্গয রযন্থী রকছু না থারকদর, এাআ রফরধভারায়⎯
(ক) ‘‘াঅাআন’’ াথথ সভদরাদযর াঅাআন, ২০১৫ (২০১৫ দনয ১ নাং াঅাআন)1
(খ) ‘‘রাাআদন্স’’ াথথ াঅাআদনয ধাযা ২ (১৭) এয রফধান ভদত প্রদত্ত রাাআদন্স1
(গ) ‘‘রযচারন ফযফস্ঙা’’ ফররদত ারযফরতথত রফরৃযৎ াথফা রযফরতথত রফরৃযৎ এয ভাধযদভ
বফরৃযরতক চাররত ফযফস্ঙায সক্ষদে রি যফযা য়া, এফাং রফরৃযৎ রফতযদণয সবাদেদজয
(Voltage) ভান ফুঝাাআদফ1
(ঘ) ‘‘সগজ’’ াথথ সযদরয ুদযাবাগদ্বদয়য (Heads) ভধযফতথী নূযনতভ দূযত্ব মখন সযদরয
াঈরযতরভূ (Surfaces) াআদত ১৬ (দলার) রভরররভটাদযয ভদধয রযভা কযা য়1
(ঙ) ‘‘রযকরিত রুট’’ ফররদত রুট রৄরু এফাং সল য়ায স্ঙান এফাং রুদট াফরস্ঙত
প্রাথরভক স্ঙানভূদক ফুঝাাআদফ1
(চ) ‘‘কতৃথক্ষ’’ াথথ াঅাআদনয ধাযা ২ (৩) এ ফরণথত কতৃ
থ ক্ষ1
(ছ) ‘‘কতৃথদক্ষয ভানদণ্ড (Authority's Standard)’’ াথথ াঅাআদনয ধাযা ১৫ এয াঈধাযা (২) এ ফরণথত কতৃ
থ ক্ষ কতৃথক জারযকৃত কারযগরয ভান (Technical Standard)1
(জ) ‘‘প্রচররত সভদরাদযর ফযফস্ঙা (Conventional Metrorail Transit System)’’
াথথ সযররযাক াংফররত রনযাংকু থারধকাদয (Dedicated right of way) চরাচরকাযী
সযর রবরত্তক রফরৃযতারয়ত সভদরাদযর ফযফস্ঙা1
(ঝ) ‘‘সগৌণ রযফতথন (Minor Alteration)” াথথ রনম্নফরণথত সে তুরনাভূরকবাদফ সগৌণ রযফতথন
াথফা রযভাজথন(১) রনভথাণ রযকিনা1
(২) সভদরাদযর রযচারনায় ফযফরত সভদরাদযর সুরফধা1 াথফা
(৩) মথাক্রদভ রফরধ ৪৭, ৪৮  ৪৯ এয রফধান ভদত কতৃ
থ ক্ষ কতৃক
থ ানুদভারদত
সযাররাং স্গক।
(ঞ) ‘‘এরটর (Automatic Train Protection)” াথথ াংদকত (Signal) ফা
গরতীভা ারদন চারদকয ফযথথতায কাযদণ াংঘলথ প্ররতত কযায জন্য সযাররাং স্গদক

রিদফরত সরন সুযক্ষা ফযফস্ঙা1
(ট) ‘‘এরটর (Automatic Train Control)’’ াথথ সভদরাদযর ফযফস্ঙায় সরন
রনযাত্তায জন্য ফারিক াফস্ঙায
গরত রনয়ন্ত্রণ সকৌর াফরম্বন কযা1
(ঠ) ‘‘এরট (Automatic Train Operation)’’ াথথ একরট রযচারনা রনযাত্তা
ফৃরিকাযী মন্ত্র (Device) মাা সরন রযচারনাদক স্বয়াংরক্রয় করযদত ায়তা কদয1
(ড) ‘‘ফাছাাআ করভরট’’ াথথ াঅাআদনয ধাযা ১১ এয াঈ-ধাযা (১) এয াধীন গরঠত করভরট1
(ঢ) ‘‘বাড়া রনধথাযণ করভরট’’ াথথ াঅাআদনয ধাযা ১৮ এয াঈ-ধাযা (১) এয াধীন গরঠত
করভরট1
(ণ) ‘‘বাড়া ণয (Fare product)’’ াথথ রাাআদন্সী কতৃথক রনধথারযত রফদল সেণীয মােীয
সভদরাদযদর হ্রাকৃত বাড়ায় ভ্রভদণয জন্য সম সকান বাড়া স্কীভ (Scheme);
(ত) ‘‘সযর রযাক (Rail Track) রফন্যাদয নকা’’ ফররদত রফরধ ২৪ এ াঈরিরখত সযর
রযাক রফন্যাদয নকা ফুঝাাআদফ1
(থ) ‘‘রফদলবাদফ ানুদভারদত ফণথনা (Exceptionally-Authorized
Specification)’’ ফররদত রফরধ ২৭ এয াঈ-রফরধ (২) এয াধীন ানুদভারদত কারযগরয ভানদক
ফুঝাাআদফ1
(দ) ‘‘সযাররাং স্গক (Rolling Stock)’’ াথথ মােী রযফদনয জন্য বফরৃযরতক গারড় ভূ এফাং রফদল
ধযদণয গারড়ভূ াথথাৎ রযাক যীক্ষণ গারড়, বফরৃযরতক যীক্ষণ গারড়, াঈিাযকাযী গারড় এফাং রফদল
কাঠাদভা াথফা মন্ত্রারত গারড় মাা সযরথ ফযফায় ফযফরত য়1
(ধ) ‘‘াদদডডড রযফন ফযফস্ঙা (Suspended Transit System)” াথথ চাকা
ফযফায কদয চরাচরকাযী ভদনাদযর (Monorail) ফযফস্ঙা সমখাদন ভুচ্চ সযর
(Elevated rail) এয রনদচ মানফান (দযাররাং স্গক) ঝুরন্ত (Suspended) াফস্ঙায়
থাদক1
(ন) ‘‘স্ট্রাডল্ড রযফন ফযফস্ঙা (Straddled Transit System)” াথথ চাকা ফযফায
কদয চরাচরকাযী ভদনাদযর (Monorail) ফযফস্ঙা সমখাদন মানফান (দযাররাং স্গক) একরট
াংকীণথ রনদদথরত দথয রৃাআ াদ চরাচর কদয (Straddling);
() ‘‘সররবদটন রযফন ফযফস্ঙা (Levitation Transit System)” াথথ একরট
রযফন ফযফস্ঙা সমখাদন মানফান াআদরদরাভযাগদনট দ্বাযা সররবদটদটড (Levitated) এফাং
বযরখক সভাটয (Linear motor) দ্বাযা চাররত1
(প) ‘‘গাাআড সযর রযফন ফযফস্ঙা (Guide-rail Transit System)” াথথ রনয়রন্ত্রত
দথ (Guide way) চরাচরকাযী যফাদযয চাকামুি মান াংফররত একরট রযফন
ফযফস্ঙা।

রদ্বতীয় াধযায়
রাাআদন্স
৩। ফাছাাআ করভরটয গঠন।- াঅাআদনয ধাযা ১১ এয াঈ-ধাযা (১) এয াধীন রাাআদন্স প্রদান  নফায়দনয াঈদেদে
যকায, যকারয সগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা রনফথাী রযচারদকয সনতৃদত্ব কতৃ
থ ক্ষ  যকাদযয কভথকতথাগদণয ভধয
াআদত ানূর্ধ্থ ৬ (ছয়) জন কভথকতথা ভন্বদয় রনম্নফরণথত ফাছাাআ করভরট গঠন করযদফ(ক) রনফথাী রযচারক, ঢাকা রযফন ভন্বয় কতৃ
থ ক্ষ, রমরন ফাছাাআ করভরটয বারত
াআদফন1
(খ) ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয একজন কভথকতথা মাায দভমথাদা মুগ্মরচদফয
রনদম্ন নদ1
(গ) াথথ রফবাদগয একজন কভথকতথা মাায দভমথাদা মুগ্মরচদফয রনদম্ন নদ1
(ঘ) ড়ক  জনথ ারধদদপ্তদযয ারতরযি প্রধান প্রদকৌরী (মন্ত্রদকৌর) াথফা
ারধদদপ্তদযয ারতরযি প্রধান প্রদকৌরী (ুযদকৌর)1
(ঙ) সররজদররটব  াংদ রফবাদগয একজন কভথকতথা মাায দভমথাদা াঈরচদফয রনদম্ন
নদ1
(চ) ফাাংরাদদ সযরদয়য একজন কভথকতথা মাায দভমথাদা াঈরচফ ফা রযচারদকয রনদম্ন
নদ1
(ছ) কতৃথদক্ষয একজন কভথকতথা মাায দভমথাদা াঈরচফ ফা রযচারদকয রনদম্ন নদ, রমরন
ফাছাাআ করভরটয দস্য-রচফ াআদফন0
তদফ তথ থাদক সম, এাআ রফরধয সকান রকছুাআ কতৃ
থ ক্ষ  যকাদযয কভথকতথাগদণয ভধয াআদত সম সকান ৬ (ছয়)
জন কভথকতথাদক ফাছাাআ করভরটয দস্য ভদনানয়দন ফারযত করযদফ না।
৪। রাাআদদন্সয জন্য াঅদফদন।- (১) একজন াঅদফদনকাযী কতৃথক্ষ ফযাফয রনম্নফরণথত রফলয় াঈদিখ করযয়া
রাাআদদন্সয জন্য াঅদফদন করযদফ(ক) াঅদফদনকাযী  তাায প্ররতরনরধয নাভ  রঠকানা1
(খ) সমখাদন াঅদফদনকাযী সভদরাদযর ফযফস্ঙা স্ঙান, াঈিয়ন, রযচারনা াথফা ঐ ফযফস্ঙায
সকান রনভথাণকামথ ম্পাদন করযদত চায় সাআ এরাকায রফস্ঘারযত রফফযণ1
(গ) সভদরাদযর ফযফায রযরধ1
(ঘ) রফরধ ৭ এয াঈ-রফরধ (৩) এয াধীন রাাআদদন্স াঈদিখয রযচারনায কারিত সভয়াদ1
(ঙ) ফযফা রযকিনা মাাদত ফরণথত াআদফ(া) রফরধ ২১ এ ফরণথত সভদরাদযর ফযফস্ঙায ধযণ1
(াঅ) রফরধ ২২ এ ফরণথত সভদরাদযর সুরফধায াঈদিখদমাগয বফরষ্ট্যভূ1
(াআ) দফথাচ্চ রযকরিত গরত1
(াই) প্রাতযরক রযকরিত রযফন ক্ষভতা1 এফাং
(াঈ) সস্গনভূদয াফস্ঙান এফাং নাভ।
(২) রাাআদদন্সয াঅদফদদনয রত রনম্নফরণথত কাগজে াংমুি করযদত াআদফ(ক) রফরধ ২৩ এ ফরণথত সভদরাদযর ফযফস্ঙা স্ঙান, াঈিয়ন, রযচারনা এফাং সাআ ফযফস্ঙায সকান
রনভথাণ কামথ ম্পাদদনয জন্য ফযফায াঅরথথক াভথথয াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজে1
(খ) সভদরাদযর সফা জনগদণয জন্য াঈন্ধুি করযফায রযকরিত ভয়ূরচ1
(গ) রফরধ ২৪ এ ফরণথত রুটরফন্যা1

(ঘ) প্রদয়াজনীয় সক্ষদে ানুদভারদত রযদফগত প্রবাফ রনণথদয়য প্ররতদফদদনয ানুররর1
(ঙ) াঅদফদনকাযী রফরধ ৮ এ ফরণথত সকান কাযদণ াদমাগয নন সাআ াংক্রান্ত কাগজে1
(চ) ান্য ার্শ্থ ফযফায ধযণ  াংরক্ষপ্ত রফফযণী, মরদ থাদক1 এফাং
(ছ) রনধথারযত রাাআদন্স রপ জভায ফযাাংক- ড্রাফ্ট াথফা স-াডথায।
(৩) াঅদফদনকাযী একজন াঅাআনগত ফযরি (Legal Person) াআদর রাাআদদন্সয াঅদফদদনয রত রনম্নফরণথত
কাগজে াংমুি করযদত াআদফ(ক) াঅদফদনকাযীয রনফন্নন ম্পরকথত রনগভন প্রতযয়নদেয (Certificate of incorporation)
ানুররর1
(খ) ারনাগাদ সরড রাাআদদন্সয ানুররর1 এফাং
(গ) াঅদফদনকাযীয রযচারকদদয জাতীয় রযচয়দেয ানুররর।
(৪) াঅাআনগত ফযরি (Legal Person) গঠন করযদফ এভন সকান ফযরি াঅদফদনকাযী াআদর, রাাআদদন্সয
াঅদফদদনয রত রনম্নফরণথত কাগজে াংমুি করযদত াআদফ(ক) াংঙ্ঘস্ভাযক (Memorandum of Association) াথফা াংঙ্ঘরফরধয (Articles of
Association) ানুররর1
(খ) াংদঘয দস্যফৃদন্দয নাদভয তাররকা1 এফাং
(গ) াংদঘয রযচারকগদণয জাতীয় রযচয়দেয ানুররর।
(৫) াঈ-রফরধ (৪) এ াঈরিরখত সক্ষে ফযতীত ান্য সকান ফযরিয রাাআদদন্সয াঅদফদদনয রত রনম্নফরণথত
কাগজে াংমুি করযদত াআদফ(ক) াঅদফদনকাযীয স্ঙাফয  াস্ঙাফয ম্পরত্তয তাররকা1 এফাং
(খ) াঅদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়দেয ানুররর।
(৬) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (২) এফাং সক্ষেরফদদল (৩)-(৫) এ ফরণথত কাগজদেয ারতরযি প্রদয়াজনীয় কাগজে
জভাদাদন াঅদফদনকাযীদক রনদদথ রদদত ারযদফ।
(৭) াঅদফদনকাযী পযভ ‘‘ক’’ ানুাদয কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয রাাআদদন্সয াঅদফদন করযদফ।
৫। রাাআদদন্সয াঅদফদন ভূরযায়দনয িরত।- (১) রফরধ ৪ এয রফধানানুাদয একরট রাাআদদন্সয াঅদফদন জভা
সদয়া াআদর কতৃথক্ষ াঅদফদদন াঈরিরখত তথয  াঈায রত াংমুি কাগজে মাচাাআ ফাছাাআ এয জন্য
াঅদফদনরট ফাছাাআ করভরটয রনকট সপ্রযণ করযদফ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন াঅদফদন প্রাপ্ত াআদর ফাছাাআ করভরট ৬০ (লাট) কামথরদফদয ভদধয াঅদফদদন াঈরিরখত
স্ঙান রযদথন করযদফ এফাং প্রাপ্ত তথয  কাগজোরদ মাচাাআ ফাছাাআক্রদভ এফাং রফস্ঘারযত তদদভত্ময য যকাদযয
রনকট রাাআদন্স ভঞ্জুয াংক্রান্ত সুারয করযদফ এফাং যকায সুারয, এাআ রফরধভারা এফাং ান্যান্য প্রারঙ্গক
রফলয়ভূ রফদফচনাক্রদভ রাাআদন্স ভঞ্জুয াথফা নাভঞ্জুদযয রিান্ত প্রদান করযদফ।
৬। ফাছাাআ করভরটয সুারয।- (১) রফরধ ৫ এয াঈ-রফরধ (২) এয াধীন সুারয প্রদাদনয জন্য ফাছাাআ করভরট
রনম্নফরণথত রফলয়ভূ রফদফচনা করযদফ(ক) ফযফা রযকিনায াঅরথথক রস্ঙরত1
(খ) রযফদনয রনযাত্তা ফযফস্ঙা 1
(গ) মথাপ্ত রযদফগত সুযক্ষা1

(ঘ) সভদরাদযর সফা সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায জন্য ান্য সম সকান রফলদয় ফযফা রযকিনায
মথাপ্ততা1
(ঙ) মথাপ্ত এফাং দন্তালজনক সভদরাদযর সফা প্রদাদনয ক্ষভতা1 এফাং
(চ) াঅদফদনকাযী রফরধ ৮ এ ফরণথত সকান কাযদণ াদমাগয নদন।
(২) াঅদফদনকাযী রফরধ ৭ এয াঈ-রফরধ (৩) এয াধীন রযচারনায সভয়াদ ীভাফি করযদত চারদর াঈ-রফরধ
(১) এয দপা (ক) এয রফধান প্রদমাজয াআদফ না।
৭। রাাআদন্স াআসুয।- (১) রফরধ ৫ এয াঈ-রফরধ (২) এয াধীন রাাআদন্স ভঞ্জুদযয রিান্ত গৃীত াআদর যকায
াঅদফদনকাযী ফযাফয ৯০ (নফফাআ) কামথরদফদয ভদধয রাাআদন্স াআসুয করযদফ াথফা াঅদফদন নাভঞ্জুদযয রিান্ত
গৃীত াআদর াঅদফদনকাযীদক াঈা কাযণ াঈদিখূফথক াফরত করযদফ।
(২) যকায রুট এফাং সভদরাদযর ফযফায রযরধ রফদফচনাক্রদভ পযভ ‘খ’ ানুাদয রাাআদন্স াআসুয করযদফ।
(৩) রাাআদদন্সয সভয়াদ াআদফ ২৫ (ঁরচ) ফৎয0
তদফ তথ থাদক সম, যকায, সভদরাদযর সফায াভরয়ক চারদা ূযণকদি রাাআদদন্স সভয়াদ াঈদিখূফথক ানূর্ধ্থ
২৫ (ঁরচ) ফৎদযয জন্য রাাআদন্স প্রদান করযদত ারযদফ।
৮। রাাআদন্স প্রারপ্তদত াদমাগযতায কাযণ।- রাাআদন্স প্রারপ্তদত াদমাগযতায কাযণভূ রনম্নরূ(ক) এভন সকান সকাম্পানী াথফা ফযরি মাায রাাআদন্স ফারতর কযা াআয়াদছ এফাং ানুরূ ফারতদরয
ভয় াআদত ০২ (রৃাআ) ফৎয ারতক্রান্ত য় নাাআ1 াথফা
(খ) এভন সকান ফযরি ফা সকাম্পানী মাায রযচারনা সফাদডথয সকান দস্য াথফা সকান কভথকতথা মাায
সক্ষদে রনদম্নয সম সকান একরট াদমাগযতা প্রদমাজয য়া) রতরন বনরতক স্খরনজরনত সকান সপৌজদাযী াযাদধ সদালী াফযস্ঘ াআয়া ানূযন
রৃাআ ফৎয কাযাদদণ্ড দরণ্ডত ন এফাং তাায ভুরি াাআফায য ৫ (াঁচ) ফৎয
ারতক্রান্ত না াআয়া থাদক1
াঅ) রতরন সদাঈররয়া সঘারলত াআফায য দায় াআদত াফযারত রাব না করযয়া থাদকন।
৯। রাাআদদন্সয তথ াংদাধন।- (১) যকায কতৃক
থ এাআ াঅাআন  রফরধভারায রফধানাফরীয রত ঙ্গরতূণথ সম
সকান তথ রাাআদদন্স াঈরিরখত াআদফ এফাং সকান রফদল াফস্ঙায় ারতরযি তথ াংমুি কযা মাাআদফ।
(২) রাাআদন্সীয রররখত াঅদফদদনয রবরত্তদত যকায রাাআদদন্সয তথাফরী, মথাাঃ সভয়াদ, সভদরাদযর ফযফায
রযরধ, নাভ- রঠকানা াআতযারদ াংদাধন করযদত ারযদফ।
(৩) াঈ-রফরধ (২) এয াধীন প্রাপ্ত াঅদফদন যকায রফরধ ৬ এয রফধানানুমায়ী যীক্ষা করযদফ এফাং রাাআদদন্সয
তথ াংদাধদনয াঅদফদন ভঞ্জুয াথফা নাভঞ্জুদযয রিান্ত গ্রণ করযদফ1 তদফ তথ াংদাধন ভঞ্জুদযয রিান্ত গৃীত
াআদর, যকায ৯০ (নফফাআ) কামথরদফদয ভদধয রাাআদন্সী ফযাফয াংদারধত রাাআদন্স াআসুয করযদফ।
১০। াংদাধদনয াঅদফদন।- (১) রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখূফক
থ যকাদযয রনকট রাাআদদন্সয তথাফরী
াংদাধন করযফায াঅদফদন করযদত াআদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) প্রস্ঘারফত রযফতথদনয রফফযণ (াঈিরূ রযফতথদনয াঅদগয এফাং দযয াথথকয ফযাখযা করযদত াআদফ)1
এফাং
(গ) রযফতথদনয কাযণ।

(২) ফযফা রযকিনায় সকান রযফতথদনয সক্ষদে, রফরধ ৪ এয াঈ-রফরধ (২) এ ফরণথত কাগজে, াঈ-রফরধ (১)
এয াধীন াঅদফদনদেয রত াংমুি করযদত াআদফ।
১১। রাাআদন্স স্ঘান্তয।- (১) রাাআদন্স াআসুযয তারযখ াআদত ১০ (দ) ফৎয ারতক্রান্ত না াআদর রাাআদন্স
স্ঘান্তদযয াঅদফদন কযা মাাআদফ না।
(২) াঅাআদনয ধাযা ১০ এয রফধান ভদত রাাআদন্স স্ঘান্তয াথফা গ্রণ করযদত াআচ্ছুক াঅদফদনকাযী কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয
রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখূফথক াংরিষ্ট্ কর দক্ষয স্বাক্ষয াঅদফদন করযদফ(ক) স্ঘান্তদয  স্ঘান্তয গ্রদণ াআচ্ছুক ক্ষভূদয নাভ  রঠকানা1
(খ) স্ঘান্তরযতফয রাাআদদন্সয রুট1
(গ) রাাআদন্স স্ঘান্তদযয ভূরয1
(ঘ) রাাআদন্স স্ঘান্তদযয কারিত তারযখ1 এফাং
(ঙ) রাাআদন্স স্ঘান্তদযয কাযণ।
(৩) াঈ-রফরধ (২) এয াধীন াঅদফদনদেয রত রনম্নফরণথত কাগজেভূ াংমুি করযদত াআদফ(ক) স্ঘান্তয চুরিয খড়ায একরট ানুররর1
(খ) রাাআদন্স স্ঘান্তয ভূদরযয রফস্ঘারযত রফফযণী, ভূরয রযদাধ  াঅরথথক কামথক্রদভয জন্য
সভাট তরফদরয রযভাণ1 এফাং
(গ) স্ঘান্তয গ্রদণ াআচ্ছুক দক্ষয সভদরাদযর রাাআদন্স না থারকদর রফরধ ৪ এয াঈ-রফরধ (২)
এয দপা (ঙ) এফাং (চ) এফাং াঈ-রফরধ (৩), (৪)  (৫) এ ফরণথত দরররে।
(৪) কতৃথক্ষ, াঈ-রফরধ (২) এয াধীন রাাআদন্স স্ঘান্তদযয াঅদফদন প্রাপ্ত াআফায য াঈা ফাছাাআ করভরটয রনকট
ভূরযায়দনয জন্য সপ্রযণ করযদফ এফাং ফাছাাআ করভরট মরদ াআা ভদন কদয সম, স্ঘান্তয গ্রদণ াআচ্ছুক ক্ষ, রফরধ ৬ এয
তথাফরী ূযণ করযয়াদছ তাা াআদর এাআ ভদভথ যকাদযয রনকট সুারয স করযদফ এফাং সুারয প্রাপ্ত াআফায
য যকায রাাআদন্স স্ঘান্তয ানুদভাদন করযদত ারযদফ।
১২। রাাআদন্স স্ঙরগতকযণ াথফা ফারতরকযণ।- (১) কতৃথক্ষ, রাাআদন্সীদক একরট রনরদথষ্ট্ সভয়াদদয জন্য
সভদরাদযর রযচারনা স্ঙরগত করযফায জন্য াথফা রাাআদন্সী রনম্নফরণথত সকান সেণীয ান্তবুি
থ াআদর রাাআদন্স
ফারতর করযফায জন্য ফাছাাআ করভরটয রনকট প্ররতদফদন সপ্রযণ করযদত ারযদফ, মরদ(ক) রাাআদন্সীয াঅদফদদনয সপ্ররক্ষদত রফরধ ১৪ এয াধীন যকায সভদরাদযর রযচারনা
ফারতদরয ানুদভাদন রদয়া থাদক1
(খ) রাাআদন্সী রফরধ ২৫ এয াধীন সদয়া কতৃ
থ দক্ষয াঅদদ াথফা এাআরূ াঅদদ প্রদয়াদগ
গৃীত দদক্ষভূ, াথফা রাাআদদন্সয াদথ াংমুি তথভূ াথফা ানুদভাদন রঙ্ঘন কদয1
(গ) মথামথ কাযণ ছাড়া রাাআদন্সী রাাআদন্স াংক্রান্ত রফলয়ভূ াথফা ানুদভাদন প্রদান কযা
াআয়াদছ এভন াংরিষ্ট্ রফলয়ভূ ম্পাদন করযদত ফযথথ য়1 এফাং
(ঘ) রাাআদন্সী রফরধ ৮ এ াঈরিরখত সকান কাযদণ াদমাগয াআয়া থাদক।
(২) ফাছাাআ করভরট াঈ-রফরধ (১) এয াধীন প্রাপ্ত প্ররতদফদন মথাদরাচনায য মরদ ভদন কদয সম, রাাআদন্স
স্ঙরগত ফা ফারতর কযা মুরিমুি তাা াআদর করভরট এ রফলদয় যকাদযয রনকট সুারয স করযদফ এফাং
াঈিরূ সুারয প্রাপ্ত াআফায য যকায রাাআদন্স স্ঙরগত াথফা ফারতর করযদফ।
১৩। রযচারনাকাযী কতৃক
থ সভদরাদযর রযচারনা স্ঙরগতকযদণয সঘালণা।- (১) রাাআদন্সী ম্পূণথ সভদরাদযর
রযচারনা ফা াআায সকান াাং স্ঙরগত করযদত চারদর সাআ ম্পদকথ কতৃ
থ ক্ষদক ানূযন ৩০ (রে) রদন ূদফথ
াফরত করযদফ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন স্ঙরগতকযদণয সভয়াদ ানরধক ০১ (এক) ফৎয াআদফ।

(৩) রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (১) এয াধীন স্ঙরগতকৃত সভদরাদযর রযচারনা ুনযাযদিয তারযখ কতৃথক্ষদক
াফরতূফক
থ ুনযাযদিয ূফথানুদভাদন গ্রণ করযদফ এফাং কতৃ
থ ক্ষ, াঅাআন  এাআ রফরধ াদদক্ষ তদ্কতৃথক রনধথারযত
িরতদত সভদরাদযর ুনযাযদিয ূফাথ নুদভাদন প্রদান করযদত ারযদফ।
১৪। রযচারনাকাযী কতৃক
থ সভদরাদযর রযচারনা ফারতরকযদণয সঘালণা।- (১) রাাআদন্সী তাায রাাআদন্স ফারতর
য়া মথন্ত সভদরাদযর রযচারনা াফযাত যারখদফ।
(২) রাাআদন্সী ম্পূণথ সভদরাদযর রযচারনা ফা াআায সকান াাং ফারতর করযদত চারদর রনম্নরররখত
রফলয়ভূ াঈদিখূফক
থ কতৃথদক্ষয রনকট াঅদফদন করযদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) সভদরাদযর ফদন্নয কাযণ এফাং াঈায রযচারনায রুট  রযরধ1 এফাং
(গ) ফারতর কযায কারিত তারযখ।
(৩) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (২) এয াধীদন ফারতদরয সক্ষদে জনাধাযদণয সুরফধা রনরিত কযায ফযাাদয াংরিষ্ট্
স্ঙানীয় যকায এফাং স্বাথথাংরিষ্ট্ ফযরিদদয ভতাভতদক রফদফচনা করযদফ।
(৪) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (২) এয াধীন গৃীত াঅদফদনে এফাং াঈ-রফরধ (৩) এয াধীন াংগৃীত ভতাভত ফাছাাআ
করভরটয রনকট সপ্রযণ করযদফ এফাং ফাছাাআ করভরটয রনকট মরদ াআা প্রতীয়ভান য় সম, রাাআদন্স ফারতর করযদর
জনগদণয সুরফধা রফরিত য়ায সকান ঝুঁরক রফদযভান নাাআ তাা াআদর সাআ ভদভথ যকাদযয রনকট সুারয স
করযদফ এফাং এরূ সুারয ায়ায য যকায রাাআদন্সীদক রাাআদন্স ফারতদরয াঅগাভ তারযখ জানাাআদফ এফাং
রনধথারযত তারযদখ রাাআদন্স ফারতর করযদফ।
১৫। রাাআদন্স নফায়দনয াঅদফদন।- (১) রফরধ ৭ এয াঈ-রফরধ (৩) এ ফরণথত রাাআদদন্সয সভয়াদ াফাদনয
ানূযন ৯০ (নফফাআ) রদন ূদফথ রাাআদন্স নফায়দনয াঅদফদন াঈ-রফরধ (৩) এ ফরণথত রপ  পযভ ‘গ’ ানুাদয
কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয দারখর করযদত াআদফ।
(২) রাাআদন্স নফায়দনয াঅদফদদনয রত রনম্নফরণথত কাগজেভূ াংমুি করযদত াআদফ, মথা0(ক) প্রাক্করদনয রবরত্ত রাাআদদন্সয ফতথভান এফাং ফরধথত সভয়াদদয াঅয়  ফযয়1
(খ) রাাআদদন্সয ফতথভান এফাং ফরধথত সভয়াদদ নগদ াথথ প্রফা1
(গ) ফতথভান রাাআদদন্সয ানুররর1
(ঘ) ারনাগাদ সরড রাাআদদন্সয ানুররর1 এফাং
(ঙ) রনধথারযত নফায়ন রপ জভায ফযাাংক-ড্রাফ্ট াথফা স-াডথায।
(৩) াঅাআদনয রফধান াদদক্ষ রফরধ ১৭ এ াঈরিরখত রাাআদন্স রপদয তকযা ৫ (াঁচ) বাগ াথফা, প্রদমাজয
সক্ষদে, তকযা ১০ (দ) বাগ াথথ কতৃ
থ দক্ষয ানুকূদর তপররবুি সকান ফযাাংদকয ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা সাডথাদযয ভাধযদভ রযদাধ করযয়া ঐ ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা স-াডথায াঅদফদনদেয রত াংমুি না করযদর
রাাআদন্স নফায়দনয াঅদফদনে গ্রণদমাগয াআদফ না।
(৪) রাাআদদন্স াঈরিরখত সভয়াদ সল াআফায ূদফথ রাাআদন্স নফায়ন করযদত ফযথথ াআদর, সভয়াদ সল াআফায
ানূযন ৩ (রতন) ভাদয ভদধয, রাাআদন্স রপদয তকযা ১০ (দ) বাগ নফায়ন রপ , রাাআদন্স নফায়দনয
জন্য াঅদফদন কযা মাাআদফ।

১৬। রাাআদন্স নফায়ন।- (১) রাাআদন্স নফায়দনয াঅদফদন প্ররক্রয়াকযদণয সক্ষদে রফরধ ৫ াআদত ৭ এয রফধান
প্রদমাজয াআদফ।
(২) রফরধ ৭ এয রফধান ভদত রাাআদন্স নফায়ন করযফায ক্ষভতা যকাদযয াঈয ন্যস্ঘ াআদফ।
১৭। রাাআদন্স রপ।- াঅাআদনয রফধান স্বাদদক্ষ সভদরাদযর স্ঙান, রযচারনা  যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য রাাআদন্স
রপ ফাফদ কতৃ
থ দক্ষয ানুকূদর তপররবুি সকান ফযাাংদকয ২,০০০,০০০,০০০ (রৃাআ সকারট) টাকায ফযাাংকড্রাফ্ট ফা স-াডথায াঅদফদনদেয রত াংমুি না করযদর াঅদফদনে গ্রণদমাগয াআদফ না।
১৮। রাাআদন্স ুন0াআসুয রপ।- রফরধ ১৭ এ াঈরিরখত রাাআদন্স রপদয তকযা ২ (রৃাআ) বাগ াথথ কতৃ
থ দক্ষয
ানুকূদর তপররবুি সকান ফযাাংদকয ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা স-াডথাদযয ভাধযদভ রযদাধ করযয়া ঐ ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা
স-াডথায াঅদফদনদেয াদথ াংমুি না করযদর রফরধ ২০ এয াঈ-রফরধ (৩) এয াধীন ুনাঃাআসুযয াঅদফদনে
গ্রণদমাগয াআদফ না।
১৯। রাাআদন্স রপ, নফায়ন রপ, ুন0াআসুয রপ প্রতযাথণ।- রফরধ ১৫(৩), রফরধ ১৭  রফরধ ১৮ এয াধীন
রাাআদদন্সয াঅদফদন ফা নফায়দনয াঅদফদন ফা ুন0াআসুযয াঅদফদন নাভঞ্জুয াআদর কতৃ
থ ক্ষ, তদ্কতৃথক রনধথারযত
িরতদত াঅদফদন নাভঞ্জুদযয তারযখ াআদত ানরধক ৩ (রতন) ভাদয ভদধয াঅদফদনকাযীদক াংরিষ্ট্ াঅদফদদনয
রফযীদত কতৃথদক্ষয ানুকূদর জভাকৃত ফযাাংক ড্রাপট ফা স-াডথাদযয ভুদয় াথথ সপযত প্রদান করযদত ফাধয
থারকদফ0
তদফ তথ থাদক সম, এাআ সক্ষদে জভাকৃত াথথ াআদত ারজথত সকানরূ সুদ ফা রবযাাং প্রদান কযা াআদফ না।
২০। রাাআদন্স াংযক্ষণ  প্রদথন।- (১) যকায তদ্কতৃথক াআসুযকৃত রাাআদদন্সয একরট ভুররিতত াংস্কযণ াংযক্ষণ
করযদফ এফাং সম সকান ফযরি ফা কতৃথক্ষ ৫০০ (াঁচত) টাকা রযদাধূফক
থ এাআ াংস্কযণ রযদথন ফা াআায
ানুররর াংগ্র করযদত রযদফ।
(২) রাাআদন্সী মথামথবাদফ রাাআদন্স াংযক্ষণ করযদফ এফাং রাাআদন্স াযাাআয়া সগদর, র্ধ্াং াথফা ক্ষরতগ্রস্ঘ াআদর
তাৎক্ষরণকবাদফ যকাযদক াফরত করযদফ।
(৩) াঈ-রফরধ (২) এয াধীন রাাআদন্স াযাাআয়া মায়া, র্ধ্াং য়া ফা ক্ষরতগ্রস্ঘ য়ায রফলয় যকাযদক
াফরত করযফায াফযফরত য রাাআদন্সী রাাআদন্স ুন0াআসুয করযফায জন্য পযভ ‘ঘ’ ানুাদয যকায ফযাফয
াঅদফদন করযদফ।
(৪) রাাআদন্সী তাায সকাম্পানীয প্রধান কামথারদয়য সফাডথ কদক্ষয সদয়াদর রাাআদদন্সয একরট ানুররর ফাঁধাাআকৃত
াফস্ঙায় ঝুরাাআয়া প্রদথন করযদফ এফাং রনফথাী রযচারক ফা তদ্কতৃথক ক্ষভতাপ্রাপ্ত সকান ফযরি ফা রযদথক
চারফাভাে রাাআদদন্সয ভূর কর প্রদথন করযদত ফাধয থারকদফ।
২১। সভদরাদযর ফযফস্ঙায ধযণ।- সভদরাদযর ফযফস্ঙায ধযণ ফররদত রনম্নফরণথত রফলয়ভূ ান্তবুি
থ াআদফ(১) াধাযণ সভদরাদযর ফযফস্ঙা (দযর রযাদকয াঈয রদদয় চরাচর কদয এভন)1
(২) াদদডডড (Suspended) রযফন ফযফস্ঙা1
(৩) স্ট্রাডল্ড (Straddled) রযফন ফযফস্ঙা1
(৪) গাাআড-সযর (Guide-rail) রযফন ফযফস্ঙা1
(৫) সররবদটন (Levitation) রযফন ফযফস্ঙা1 এফাং
(৬) ান্য সম সকান নগয গণরযফন ফযফস্ঙা।

২২। সভদরাদযর ফযফস্ঙায াঈদিখদমাগয বফরষ্ট্যভূ ।- সভদরাদযর ফযফস্ঙায াঈদিখদমাগয বফরষ্ট্যভূ রনম্নরূ াআদফ(ক) একক াথফা বদ্বত সযররযাক1
(খ) রযচারন ফযফস্ঙা1 এফাং
(গ) সগজ।
২৩। াঅরথথক াভথথয ম্পরকথত প্রদয়াজনীয় কাগজে।- াঅরথথক াভথথয াংক্রান্ত কাগজদে ান্তবুি
থ াআদফ(ক) যাজস্ব াঅয় এফাং ফযদয়য প্রাক্করন এফাং এরূ প্রাক্করদনয রবরত্ত1
(খ) রনভথাণ ফযদয়য প্রাক্করন1
(গ) রনভথাণ াঅযদিয জন্য প্রদয়াজনীয় সভাট তরফদরয রযভাণ, াঅরথথক কামথক্রভ এফাং জরভ  ম্পরত্ত
াংগ্র1
(ঘ) নগদ াথথ প্রফাদয প্রাক্করন1 এফাং
(ঙ) ূফথফতথী াথথ ফৎদযয রস্ঙরতে।
২৪। রুট রফন্যাদয নকা।- রুট রফন্যাদয নকা ফররদত তপরর ১ এয ফণথনা (Specification) াঈিম্ব
(Vertical) রফন্যাদয নকা ান্তবুি
থ াআদফ।
২৫। সভদরাদযর ফযফায াঈিয়ন াংক্রান্ত াঅদদ।- কতৃ
থ দক্ষয রনকট মরদ াআা প্রতীয়ভান য় সম, রাাআদন্সী মথাপ্ত,
রনযাদ এফাং দন্তালজনক সভদরাদযর ফযফস্ঙা ফা সফা রযচারনা করযদত ফযথথ য় াথফা ফযথথ াআদত াদয, তাা
াআদর রযদথদকয প্ররতদফদদনয সুারয রফদফচনাক্রদভ কতৃথক্ষ রনম্নফরণথত াঅদদ প্রদান করযদত ারযদফ(ক) বাড়া ভন্বদয়য1
(খ) সরন রযচারনায রস্কভ (Scheme) রযফতথদনয1
(গ) সভদরাদযর সুরফধায গঠন িরত, সভদরাদযর সুরফধায াথফা সযাররাং স্গক (Rolling
Stocks) কাঠাদভা াথফা সরন রযচারনায াঈিয়দনয1
(ঘ) মােীদদয জন্য রনযাদ এফাং াঅযাভদায়ক রযফন রনরিতকদি ফযফস্ঙা গ্রদণয1 এফাং
(ঙ) সভদরাদযর সফায রত জরড়ত সম সকান ক্ষয়-ক্ষরত ান্তবুি
থ করযদত ফীভা
ফৃরি কযায।

তৃতীয় াধযায়
প্রদফারধকায
২৬। প্রদফারধকাদয রফরধ-রনদলধ।- (১) াঅাআদনয ধাযা ১৩ এয াধীন রফরধ-রনদলদধ রনম্নফরণথত রফলয়ভূ ান্তবুি
থ
াআদফ(ক) কতৃ
থ দক্ষয ানুভরত1
(খ) াংরিষ্ট্ বূরভ, স্ঙানায ভাররকদক ূফথ াফরতকযণ1 এফাং
(গ) াংরিষ্ট্ বূরভ, স্ঙানায ভাররক মাায ক্ষরত াআয়াদছ তাাদক ক্ষরতূযণ প্রদান।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয দপা (ক) এয াধীন সকান রাাআদন্সী ানুভরত গ্রণ করযদত চারদর রতরন কতৃথক্ষ ফযাফয
সম াঅদফদন জভা রদদফন াঈাদত ান্তবুি
থ াআদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1

(খ) সম এরাকায় াঅদফদনকাযী প্রদফ করযদত াআচ্ছুক ঐ এরাকায রফস্ঘারযত রফফযণ1 এফাং
(গ) ঐ এরাকায় াঅদফদনকাযী সম কামথক্রভ রযচারনা করযদফন াঈায রফফযণ।
(৩) কতৃথক্ষ, সভদরাদযর ফযফায কামথক্রভ ম্পাদদনয জন্য াঅদফদনকাযীয াঈ-রফরধ (২) এ ফরণথত এরাকায়
প্রদফদয প্রদয়াজনীয়তা াঅদছ ভদভথ ন্তুষ্ট্ াআদর াঅদফদনকাযীদক ঐ াঈ-রফরধয দপা (গ) সত ফরণথত কামথক্রভ
রযচারনায জন্য মুরিমুি দতথ প্রদফারধকাদযয ানুভরত প্রদান করযদত ারযদফ।
(৪) াঈ-রফরধ (১) এয দপা (গ) এয াধীন াংরিষ্ট্ বূরভ, স্ঙানায় ানুদভারদত কামথক্রভ রযচারনা াআদত
াধাযণবাদফ াঈদ্ভুত ক্ষরতয ক্ষরতূযণ প্রদত্ত াআদফ।
(৫) াঈ-রফরধ (১) এয দপা (গ) এয াধীন প্রদত্ত ক্ষরতূযণ াঈবয়দক্ষয ভদধয াঅদরাচনায ভাধযদভ রনধথারযত
াআদফ এফাং াঅদরাচনায ভাধযদভ ঐকভদতয না সৌঁছাাআদত ারযদর াথফা াঅদরাচনা মুরিমুি না াআদর সম সকান
ক্ষ কতৃ
থ দক্ষয রিাদভত্ময জন্য াঅদফদন করযদত ারযদফ।
(৬) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (৫) এয াধীন রিাদন্তয জন্য সকান াঅদফদন প্রাপ্ত াআদর সাআ ভদভথ ান্যক্ষদক াফরত
করযদফ এফাং ঐ ক্ষদক ভয়ীভা প্রদান ূফক
থ রররখত াঈত্তয প্রদাদনয সুদমাগ রদদফ।
(৭) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (৫) এয াধীন রিান্ত প্রদান করযদর াঈা ারফরদম্ব ক্ষগণদক াফরত করযদফ।
(৮) ক্ষরতূযদণয রিান্ত গৃীত াআদর াঈাদত ক্ষরতূযদণয রযভাণ এফাং রযদাদধয ভয়  িরত াঈরিরখত
াআদফ।
(৯) সকান ক্ষ াঈ-রফরধ (৫) ানুমায়ী রনধথারযত ক্ষরতূযদণয রযভাদণ াংক্ষুব্ধ াআদর এাআরূ রিান্ত জ্ঞাত য়ায
৩০ (রে) রদদনয ভদধয যকায ফযাফয াঅীর দাদয়য করযদত ারযদফ।
(১০) াঈ-রফরধ (৯) এয াধীন দাদয়যকৃত াঅীর রনষ্পরত্তয জন্য যকায ৩ (রতন) দস্য রফরষ্ট্ একরট াঅীর
করভরট গঠন করযদফ এফাং এাআরূ গরঠত াঅীর করভরট তদ্কতৃথক াঅীর রৄনানীয িরত রনধথাযণ করযদফ।
(১১) াঅীর করভরট কতৃ
থ দক্ষয রিান্ত ফার, যদ াথফা রযফতথন করযদত ারযদফ এফাং ক্ষরতূযণ রফলদয় াঅীর
করভরটয রিান্ত চুড়ান্ত াআদফ।
চতুথথ াধযায়
কারযগরয ানুদভাদন
২৭। কতৃ
থ দক্ষয ভানদ- রযফতথদনয ানুভরত।- (১) সকান রাাআদন্সী াঅাআদনয ধাযা ১৫ এয াঈ-ধাযা (৩) এ
ফরণথত ানুভরত গ্রণ করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখূফক
থ কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয াঅদফদন করযদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) কারযগরয ভান রযফতথদনয রফলয় এফাং এরাকা1
(গ) কারযগরয ভান রযফতথদনয কাযণ1 এফাং
(ঘ) কারযগরয ভান রযফতথদনয কাযদণ রনযাত্তা রফরিত াআদফ না ভদভথ রনিয়তা।
(২) াঅদফদদন াঈরিরখত কতৃ
থ দক্ষয ভানদণ্ড রযফতথন ারনফামথ াআদর কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (১) এ ফরণথত
াঅদফদনকাযীয াঅদফদন ভঞ্জুয করযদফ।
২৮। সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ রযকিনায ানুদভাদন।- (১) সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ কাজ রৄরু য়ায ূদফথ
সম সকান রাাআদন্সী, কতৃ
থ দক্ষয রনকট াআদত সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ রযকিনায ানুদভাদন গ্রণ করযদফ।
(2) সম সকান রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (১) এয াধীন ানুদভাদন গ্রদণয জন্য কতৃথক্ষ ফযাফয রফরধ ৩০
এ ফরণথত াঅদফদনে জভা রদদফ।
(৩) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (২) এয াধীন াঅদফদনে ৯০ (নফফাআ) কামথরদফদয ভদধয ভঞ্জুয করযদফ মরদ রনভথাণ
রযকিনা, ফযফা রযকিনা  কতৃ
থ দক্ষয ভানদণ্ড াথফা রফদলবাদফ ানুদভারদত ফণথনায (ExceptionallyAuthorized Specification) রত াভঞ্জস্যূণথ য়।

২৯। সভদরাদযর সুরফধা।- সভদরাদযর সুরফধায় রনম্নফরণথত রফলয়ভূ ান্তবুি
থ াআদফ(ক) াফকাঠাদভা এফাং রযাকভূ1
(খ) সস্গনভূ1
(গ) রডদা এফাং যক্ষণাদফক্ষণ ফযফস্ঙা1
(ঘ) রযচারনা রনযাত্তা সুরফধাভূ1
(ঙ) াফ-সস্গনভূ এফাং ান্যান্য সুরফধাভূ1 এফাং
(চ) বফরৃযরতক রাাআন সুরফধাভূ।
৩০। রনভথাণ রযকিনা ানুদভাদদনয জন্য াঅদফদন।- (১) রনভথাণ রযকিনা ানুদভাদদনয জন্য াঅদফদনদে
রনম্নফরণথত রফলয়ভূ ান্তবুি
থ াআদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) রনভথাণ কাজ সম সকদন (Section) কযা াআদফ তাায রৄরু এফাং সল1 এফাং
(গ) রফরধ ৩১ এ ফরণথত রনভথাণ রযকিনা।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীদন াঈরিরখত াঅদফদনদে রনম্নফরণথত দরররে এফাং নকাভূ (Drawings) াংমুি
থারকদফ(ক) তপরর ২ এ ফরণথত সভদরাদযর সুরফধায ধযণ ানুমায়ী, দরররেভূ এফাং নকাভূ1
(খ) সযর রযাক রফন্যাদয নকাভূ (Rail Track Alignment Drawings) এফাং
রাাআদনয কাদজয জন্য বূরভয নকা1
(গ) াঅনুভারনক খযদচয রযভাণ (Cost Estimate)1
(ঘ) রনভথাণ কাজ রৄরু এফাং সদলয তারযখ1 এফাং
(ঙ) সভদরাদযর সুরফধায, াঅন্তাঃভুখী সভদরাদযর াথফা ান্যান্য সযরথ ারতক্রভ রকাংফা াংমুি
য়ায ম্মরতে াথফা চুরিে।
(৩) রনভথাণ রযকিনা ানুদভাদদনয াঅদফদদনয জন্য রাাআদন্সী কতৃথক্ষ ফযাফয ৃথকবাদফ াঅদফদনেভূ জভা
রদদত ারযদফ, মাাাআ াঈক তদফ, াঅদফদনকাযী (ক) াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত কর রফলয় ফণথনা করযদফ1
(খ) াঅদফদন ৃথক কযায কাযণ ফণথনা করযদফ1
(গ) াঈ-রফরধ (২) এ াঈরিরখত কর দরররে এফাং নকাভূ াংমুি করযদফ1 এফাং
(ঘ) রনভথাণ কাদজয াফরষ্ট্ াাংদয াংরক্ষপ্ত রূদযখা ফণথনা কদয এভন কর দরররে এফাং
নকাভূ াংমুি করযদফ।
৩১। রনভথাণ রযকিনা।- রনভথাণ রযকিনায রত তপরর ২ এ ফরণথত সভদরাদযর সুরফধায ধযণ ানুমায়ী
াংরিষ্ট্ সুরফধায রফলয়ভূ ান্তবূথি করযদত াআদফ এফাং সভদরাদযর রুদটয সকন (Section) াথফা াফস্ঙান
ানুমায়ী সকান রফলদয় রবিতা থারকদর তাা ৃথকবাদফ াঈদিখ করযদত াআদফ।
৩২। সযর রযাক রফন্যাদয নকা।- সযর রযাক রফন্যাদয নকা ফররদত তপরর ৩ এ ফরণথত রফলয় রনদম্নয
রৃাআরট রফলয়দক ফুঝাাআদফ0
(ক) ানুবূরভক নকা (Horizontal Drawing); এফাং
(খ) াঈিম্ব নকা (Vertical Drawing) ।

৩৩। রনভথাণ রযকিনায রযফতথন।- (১) সগৌণ রযফতথদনয (Minor Alteration) সক্ষে ছাড়া রাাআদন্সী
সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ রযকিনায় রযফতথন করযদত চারদর তাাদক াফোআ কতৃ
থ দক্ষয ানুদভাদন গ্রণ
করযদত াআদফ এফাং এরূ সক্ষদে রফরধ ২৮ এয াঈ-রফরধ (৩) এয রফধান প্রদমাজয াআদফ।
(২) সগৌণ রযফতথন ঘরটদর রাাআদন্সী াঈা কতৃ
থ ক্ষদক সনারটদয ভাধযদভ জানাাআদফ।
৩৪। রনভথাণ রযকিনায রযফতথদনয াঅদফদন।- (১) রাাআদন্সী ানুদভারদত সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ রযকিনা
রযফতথন করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখ করযয়া কতৃথক্ষ ফযাফয াঅদফদন করযদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) প্রস্ঘারফত রযফতথন1 এফাং
(গ) াঈরিরখত রযফতথন এয কাযণ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন াঅদফদনদেয রত রফরধ ৩০ এয াঈ-রফরধ (২) এ াঈরিরখত নকাভূ এফাং
দরররে প্রদয়াজনীয় রযভাজথন াংমুি করযদত াআদফ মা সভদরাদযর সুরফধায রযফরতথত রনভথাণ রযকিনায
াঈদমাগী াআদফ।
৩৫। রনভথাণ রযকিনায সগৌণ রযফতথদনয সনারট।- (১) রফরধ ৩৩ এয াঈ-রফরধ (১) এ ফরণথত সগৌণ রযফতথন
তপরর ৪ এ তাররকাকৃত সভদরাদযর সুরফধায সেণী ানুমায়ী াআদফ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন সকান রাাআদন্সী সগৌণ রযফতথন করযদত চারদর কতৃথক্ষ ফযাফয রনম্নফরণথতবাদফ
সনারট প্রদান করযদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1 এফাং
(খ) প্রস্ঘারফত রযফতথন।
(৩) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন সনারটদয সক্ষদে রফরধ ৩৪ এয াঈ-রফরধ (২) এয রফধান প্রদমাজয াআদফ।
৩৬। রনভথাণ কাজ ম্পি য়ায ানুদভাদন।- (১) সম সকান রাাআদন্সী সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ কাজ ম্পি
কযায জন্য রফরধ ৩৮ এ ফরণথত ভয়ীভায ূদফথ কতৃথদক্ষয ানুদভাদন গ্রণ করযদফ।
(২) সকান রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (১) এ ফরণথত ানুদভাদন গ্রদণয জন্য কতৃথক্ষ ফযাফয রফরধ ৩৯ এ ফরণথত াঅদফদন
দারখর করযদফ।
(৩) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (২) এ ফরণথত াঅদফদন গ্রদণয য াঅাআদনয ধাযা ২১ এয রফধানানুমায়ী রযদথক রনদয়াগ
করযদফ এফাং তাাদক াঅাআদনয ধাযা ২২ এয রফধানানুমায়ী রযদথদনয রনদদথ রদদফ।
৩৭। রযদথদকয প্ররতদফদন  কতৃ
থ দক্ষয ানুদভাদন।- (১) রযদথক কতৃথদক্ষয রনকট রনম্নফরণথত রফলয়ভূ
াঈদিখূফক
থ প্ররতদফদন দারখর করযদফন(ক) ানুদভারদত রনভথাণ রযকিনায রত াভঞ্জস্য1
(খ) কতৃথদক্ষয ভানদদণ্ডয (Authority’s Standard) রত াথফা রফদলবাদফ ানুদভারদত ফণথনায
(Exceptionally-Authorized Specification) রত াভঞ্জস্য1 এফাং
(গ) রফরধ ২৭ এয াঈ-রফরধ (১) এয দপা (ঘ) সত াঈরিরখত রফলয়।
(২) কতৃথক্ষ, াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত াভঞ্জস্য এফাং সভদরাদযর সুরফধায ফযফায ফা সভদরাদযর সফায় তাা
াঈন্ধুি করযয়া সদয়ায মথাথথতা ম্পদকথ রনরিত াআফায য, সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ কাজ ম্পি করযফায
ানুদভাদন প্রদান করযদফ।

৩৮। রযদথদনয এরাকা  ভয়ীভা।- কামথ ম্পি য়া াদদক্ষ সভদরাদযর সুরফধা ম্পরকথত রযদথন
কামথক্রভ সম এরাকা  ভয়ীভায ভদধয রযচারনা কযা াআদফ তাা রনম্নরূ0
(ক) সভদরাদযর এরাকায ফাাআদয াফরস্ঙত রফরৃযৎ গ্রণকাযী রান্সপযভাযভূ  রফরৃযৎ রনয়ন্ত্রণকাযী
সস্গনভূ ফযতীত ান্য কর াফ-সস্গন  ায়ক সুরফধাভূ  তৎ সভদরাদযর এরাকায ফাাআদয
াফরস্ঙত রফরৃযৎ ঞ্চারন রাাআনভূ ফযতীত বফরৃযরতক রাাআনভূদয কর সুরফধায সক্ষদে, রফরৃযৎ
চারুকযদণয ূদফথ1 এফাং
(খ) দপা-ক এ ফরণথত াফ-সস্গনভূ  ায়ক সুরফধাভূ ফযতীত ান্যরফধ কর
সভদরাদযর সুরফধায সক্ষদে, সভদরাদযর সফা ফযফায প্রাযদিয ূদফথ।
৩৯। রনভথাণ কাজ ম্পি াআফায ানুদভাদদনয াঅদফদন।- সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ কাজ ম্পি াআফায
ানুদভাদদনয াঅদফদনদে ান্তবুি
থ াআদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) সম সভদরাদযর সুরফধা রযদথন করযদত াআদফ তাায রফফযণ1
(গ) সভদরাদযর সুরফধা রনভথাণ কাজ ম্পি াআফায তারযখ1
(ঘ) রযদথন করযফায কারিত তারযখ1
(ঙ) রফরধ ৩৮ এয দপা (ক) এ াঈরিরখত রফরৃযৎ চারু য়ায তারযখ1 এফাং
(চ) রফরধ ৩৮ এয দপা (খ) এ াঈরিরখত সভদরাদযর সুরফধায সক্ষদে সভদরাদযর সফা ফযফায
রৄরুয তারযখ।
৪০। রযদথন গ্রদণয জন্য প্রস্ত্ত্তরত।- রাাআদন্সী সভদরাদযর সুরফধা রনভথাণ কাজ ম্পি াআফায য রযদথন
গ্রণ করযদত চারদর কতৃথক্ষ কতৃথক রনদদথরত প্রদয়াজনীয় প্রস্ত্ত্তরত গ্রণ করযদফ।
৪১। রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায রযফতথদনয জন্য রনভথাণ রযকিনায ানুদভাদন।- (১) সগৌণ রযফতথদনয সক্ষে
ফযতীত রাাআদন্সী রফদযভান সভদরাদযর সুরফধা রযফতথন করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফধান ানুমায়ী াঈি রযফতথন
ম্পরকথত সভদরাদযর সুরফধায রনভথাণ রযকিনা বতরয করযদফ, এফাং ানুরূ রনভথাণ কাজ রৄরুয ূদফথাআ কতৃথদক্ষয
ানুদভাদন গ্রণ করযদফ।
(২) সম সকান রাাআদন্সী রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায সকান সগৌণ রযফতথন করযদত চারদর স রফলদয় কতৃ
থ ক্ষদক
জ্ঞাত কযাাআদফ।
(৩) কতৃথক্ষ, রাাআদন্সী ফযফা রযকিনা এফাং কতৃথদক্ষয ভানদণ্ড (Authority’s Standard) াথফা
রফদলবাদফ ানুদভারদত ফণথনায (Exceptionally-Authorized Specification) রত াভঞ্জস্য রনরিত
াআফায য সভদরাদযর সুরফধায রযভারজথত রনভথাণ রযকিনায ানুদভাদন প্রদান করযদফ।
(৪) াঈ-রফরধ (১) াআদত (৩) এয রফধানভত ানুদভারদত াথফা সনারটকৃত রনভথাণ রযকিনায রযফতথদনয
ানুদভাদদনয জন্য রফরধ ৩৩ াআদত রফরধ ৩৫ এয রফধানাফরী প্রদমাজয াআদফ।
৪২। রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায রযফতথদনয জন্য রনভথাণ রযকিনায ানুদভাদদনয াঅদফদন।- (১) সম সকান
রাাআদন্সী রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায রযফতথদনয জন্য রনভথাণ রযকিনায ানুদভাদদনয াঅদফদন করযদত চারদর
রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখূফথক কতৃথক্ষ ফযাফয াঅদফদনে জভা রদদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায রযফতথন এয জন্য রনভথাণ রযকিনা1 এফাং
(গ) াঈিরূ রযফতথন এয কাযণভূ।

(২) াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত াঅদফদনদে রফরধ ৩০ এয াঈ-রফরধ (২) এ াঈরিরখত দরররেভূ এফাং
নকাভূ প্রদয়াজনীয় রযফতথন াদদক্ষ াংমুি করযদত াআদফ।
(৩) সম সকান রাাআদন্সী রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায রযফতথদনয ানুদভাদদনয াঅদফদন করযদত চারদর রনম্নফরণথত
রফলয়ভূ াঈদিখূফক
থ কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয ৃথকবাদফ াঅদফদনে জভা রদদফ(ক) াঈ-রফরধ (১) এ ফরণথত রফলয়াফরী1
(খ) াঅদফদনে ৃথক করযফায কাযণ1
(গ) াঈ-রফরধ (২) এ ফরণথত দরররেভূ এফাং নকাভূ1 এফাং
(ঘ) ফারক কাদজয াংরক্ষপ্ত রনভথাণ রযকিনা রনদদথক দরররেভূ এফাং নকাভূ।
(৪) াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত রনভথাণ রযকিনায় তপরর ২ এ সভদরাদযর সুরফধায ধযণ ানুমায়ী ফরণথত
রফলয়াফরী াঈদিখ করযদত াআদফ এফাং সকন (Section) াথফা াফস্ঙান ানুমায়ী তপরর ২ এয ফণথনাভূ
রবি াআদর ানুরূ রনভথাণ রযকিনা ৃথকবাদফ বতরয করযদত াআদফ।
৪৩। রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায সগৌণ রযফতথদনয সনারট।- (১) রফরধ ৪১ এয াঈ-রফরধ (১) এ ফরণথত সগৌণ
রযফতথন তপরর ৪ এয সভদরাদযর সুরফধায ধযদণয তাররকায ানুরূ াআদফ।
(২) সম সকান রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (১) এয াধীন সগৌণ রযফতথন করযদত চারদর কতৃথক্ষ ফযাফয রনম্নফরণথত
সনারট প্রদান করযদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1 এফাং
(খ) প্রস্ঘারফত রযফতথন, দরররে এফাং নকাভূ াথফা সভদরাদযর সুরফধায সকানরূ
ক্ষরতয দরররে মাা াঈিরূ রযফতথদনয াঅদগয এফাং দযয াথথকয ফযাখযা কদয।
(৩) াঈ-রফরধ (১) এ ফরণথত সনারটদয সক্ষদে রফরধ ৩৪ এয াঈ-রফরধ (২) এয রফধান প্রদমাজয াআদফ।
৪৪। রফদযভান সভদরাদযর সুরফধায রযফতথন ম্পি াআফায ানুদভাদন।- (১) সম সকান রাাআদন্সী তপরর ৫ এ
ফরণথত সভদরাদযর সুরফধায সম সকান রযফতথদনয জন্য রনভথাণ কাজ ম্পি করযফায ূদফথ রফরধ ৩৮ এ াঈরিরখত
ভয়ীভায ূদফথ কতৃথদক্ষয ানুদভাদন গ্রণ করযদফ।
(২) সম সকান রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত ানুদভাদন গ্রদণয জন্য রফরধ ৩৯ এয রফধানানুমায়ী কতৃ
থ দক্ষয
রনকট াঅদফদন করযদফ।
(৩) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (২) ানুমায়ী াঅদফদন প্রাপ্ত য়ায য াঈা ভূরযায়ন ূফথক াঈমুি সক্ষদে ানুদভাদন
করযদফ।
(৪) াঈ-রফরধ (৩) এ ফরণথত ভূরযায়দনয সক্ষদে রফরধ ৩৬ এয াঈ-রফরধ (৩), রফরধ ৩৭ এফাং রফরধ ৪০ এয রফধান
প্রদমাজয াআদফ।
৪৫। সযাররাং স্গক (Rolling Stock) কাঠাদভায ানুদভাদন ।- (১) রাাআদন্সী সভদরাদযর সফা যফযা করযফায
জন্য সযাররাং স্গক ফযফায করযদত চারদর ফযফায রৄরু করযফায ূদফথ স কতৃ
থ দক্ষয রনকট াআদত সযাররাং স্গক
কাঠাদভায ানুদভাদন গ্রণ করযদফ।
(২) কতৃ
থ ক্ষ, কতৃ
থ দক্ষয ভানদণ্ড (Authority’s Standard) াথফা রফদলবাদফ ানুদভারদত ফণথনায
(Exceptionally-Authorized Specification) রত াভঞ্জস্য ম্পদকথ রনরিত াআফায য সযাররাং স্গক
কাঠাদভায ানুদভাদন করযদফ।
(৩) রফরধ ৪৯ এ াঈরিরখত সগৌণ রযফতথদনয সক্ষে ফযতীত রাাআদন্সী সভদরাদযর সফা যফযা করযফায জন্য াঈরফরধ (১) এয াধীন ানুদভাদন প্রাপ্ত সযাররাং স্গদকয কাঠাদভা াথফা মন্ত্র (Device) রযফতথন করযদত াআদর

কতৃ
থ দক্ষয রনকট াআদত ানুদভাদন গ্রণ করযদফ।
(৪) রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (৩) এ ফরণথত সযাররাং স্গদকয সগৌণ রযফতথদনয রফলদয় কতৃ
থ ক্ষদক াঅগাভ সনারট প্রদান
করযদফ।
৪৬। সযাররাং স্গক (Rolling Stock) কাঠাদভায জন্য ানুদভাদন প্রদাদনয ধযণ।- (১) রাাআদন্সী সযাররাং স্গক
কাঠাদভায ানুদভাদদনয জন্য কতৃথক্ষ ফযাফয াঅদফদন করযদফ এফাং কতৃথক্ষ রাাআদন্সীয জভাকৃত দরররে এফাং
নকাভূদয রবরত্তদত াঅদফদনে ভূরযায়ন করযদফ।
(২) কতৃথক্ষ াঈ-রফরধ (১) এয াধীন াঅদফদনদেয ানুদভাদন প্রদান করযদফ(ক) সযাররাং স্গক চরাচদরয রুদটয সকন ানুমায়ী1 এফাং
(খ) রফরধ ৪৭ এয াঈ-রফরধ (১) এয (গ) ানুদচ্ছদদ ফরণথত সযাররাং স্গদকয রবি রবি কাঠাদভা
এফাং মন্ত্র (Device) থারকদর াঅরাদাবাদফ।
৪৭। সযাররাং স্গক (Rolling Stock) কাঠাদভায ানুদভাদদনয জন্য াঅদফদন।- (১) এাআ রফরধয াঈ-রফরধ (২)
এয সক্ষে ফযতীত রাাআদন্সী প্রস্ঘারফত সযাররাং স্গক কাঠাদভায ানুদভাদন প্রারপ্তয জন্য রনম্নফরণথত রফলয়ভূ
াঈদিখূফক
থ কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয াঅদফদনে দারখর করযদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) সযাররাং স্গক ফযফাদযয জন্য রুটদটয সকন (Section of route);
(গ) সযাররাং স্গদকয ধযণ এফাং সকাড1 এফাং
(ঘ) তপরর ৬ এ ফরণথত সযাররাং স্গদকয ধযণ ানুমায়ী কাঠাদভা এফাং মন্ত্র (Device)।
(২) সভদরাদযর সফা প্রদাদনয জন্য রুদটয রবি সকদন ফযফরত াআদফ, এরূ প্রস্ঘারফত সযাররাং স্গক কাঠাদভায
ানুদভাদন গ্রণ করযদত াআদর, রফরধ ৪৫ এয াঈ-রফরধ (৩) ানুমায়ী রাাআদন্সী রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখূফথক
কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয াঅদফদনে জভা রদদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ, রঠকানা, সপান, পযাক্স  াআদভাআর1
(খ) সযাররাং স্গক ফযফাদযয জন্য রুটদটয সকন1
(গ) সযাররাং স্গদকয ধযণ এফাং সকাড1 এফাং
(ঘ) সযাররাং স্গক াথফা মন্ত্র (Device) এয প্রস্ঘারফত রযফতথন থারকদর দরররেভূ এফাং নকাভূদ
ফরণথত াঈিরূ রযফতথদনয াঅদগয  দযয াফস্ঙায ভদধয াথথদকযয ফযাখযা।
(৩) াঈ-রফরধ (১)  (২) এয াধীন াঈরিরখত াঅদফদনদে রনম্নফরণথত দরররে এফাং নকাভূ াংমুি করযদত
াআদফ(ক) সযাররাং স্গদকয সলায াথফা াঅদযাদণয ধাভূদয রত প্ল্যাটপদভথয ম্পকথ রনদদথক
নকা1
(খ) চাকাভূ এফাং টানথাঅাঈদটয রত ম্পকথ রনদদথক নকা1
(গ) নতুন সক্ষদে াথফা রযফতথন থারকদর সেরকাং কামথকারযতায (Breaking efficiency)
কযারকুদরন রট (Calculation Sheet)1 এফাং
(ঘ) সযাররাং স্গদকয রবতদযয এফাং চরাচর দথয ার্শ্থফতথী এরটর, এরটর এফাং এরট
ফযফস্ঙায মদন্ত্রয (Device) রত ম্পকথ রনদদথক দররর এফাং নকা।
৪৮। সযাররাং স্গক (Rolling Stock) কাঠাদভা ফা মদন্ত্রয (Device) রযফতথদনয ানুদভাদদনয জন্য
াঅদফদন।- (১) সকান রাাআদন্সী রফরধ ৪৫ এয াঈ-রফরধ (৩) ানুমায়ী সযাররাং স্গক কাঠাদভা ফা মদন্ত্র রযফতথন
করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখ করযয়া কতৃথক্ষ ফযাফয াঅদফদনে জভা রদদফ-

(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) সযাররাং স্গদকয ধযণ এফাং সকাড1 এফাং
(গ) রযফতথদনয াঅদগয এফাং দযয াফস্ঙায ভদধয াথথকয রনদদথ প্রস্ঘারফত
রযফতথনভূ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত াঅদফদনদে, কাঠাদভা াথফা মদন্ত্রয রযফতথন রফরধ ৪৭ এয াঈ-রফরধ (৩) এ
ফরণথত াংরিষ্ট্ দরররে এফাং নকাভূ াংমুি করযদত াআদফ।
৪৯। সযাররাং স্গক (Rolling Stock) ফা মদন্ত্রয (Device) কাঠাদভা রযফতথন ম্পরকথত সনারট।- (১) রফরধ
৪৫ এয াঈ-রফরধ (৩) এ ফরণথত সগৌণ রযফতথনভূ তপরর ৭ এয সযাররাং স্গদকয মদন্ত্রয ধযদণয তাররকা
ানুমায়ী াআদফ।
(২) রাাআদন্সী াঈ-রফরধ (১) এয াধীন সগৌণ রযফতথন করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখ করযয়া
কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয সনারট জভা রদদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) সযাররাং স্গদকয ধযণ এফাং সকাড1 এফাং
(গ) প্রস্ঘারফত রযফতথনভূ।
(৩) াঈ-রফরধ (২) এ াঈরিরখত সনারটদ প্রস্ঘারফত রযফতথন রফরধ ৪৭ এয াঈ-রফরধ (৩) এ াঈরিরখত দরররে
এফাং নকাভূ াংমুি করযদত াআদফ।
৫০। সরন রযচারনায রযকিনা ফা াঈায রযফতথদনয ানুদভাদন।- (১) সকান রাাআদন্সীদক সভদরাদযর সফা
প্রদাদনয জন্য এাআরূ সফা প্রদাদনয ূদফথ সরন রযচারনায াথফা াঈায রযফতথদনয ানুদভাদন গ্রণ করযদত
াআদফ।
(২) কতৃ
থ ক্ষ, রনম্নফরণথত রফলয়দ্বদয়য রত াভঞ্জস্য ম্পদকথ রনরিত াআফায য, সরন রযচারনায রযকিনা
াথফা াঈা াআদত রযফতথদনয ানুদভাদন প্রদান করযদফ, মথা0(ক) রযকিনায় রনযাত্তা াংরিষ্ট্ সকান ভস্যা নাাআ1 এফাং
(খ) রযকিনারট রাাআদন্সীয ফযফা রযকিনা ফাস্ঘফায়দনয জন্য মদথামুি।
৫১। সরন রযচারনায রযকিনা ফা াঈায রযফতথদনয ানুদভাদদনয জন্য াঅদফদন।- (১) রাাআদন্সী সরন
রযচারনায রযকিনা রনধথাযণ াথফা রযফতথন করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফলয়াফরী াঈদিখূফথক কতৃথক্ষ ফযাফয
াঅদফদনে জভা রদদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) রনধথারযত াথফা রযফরতথত সরন রযচারনায রযকিনায জন্য প্রদমাজয রুদটয সকন1
(গ) রনধথারযত াথফা রযফরতথত সরন রযচারনায রযকিনায় রনম্নরররখত রফলয়ভূ0
(া) চরাচদরয দফথাচ্চ গরতীভা1
(াঅ) সরন রযচারনায ডায়াগ্রাভ রনধথারযত সরনভূদয াঅগভন এফাং প্রস্ঙাদনয ভয়1
(াআ) প্ররত ঘডটা রযচারনায় সরদনয দফথাচ্চ াংখযা1 এফাং
(ঘ) ফাস্ঘফায়দনয তারযখ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত াঅদফদনদে তপরর ৮ এ ফরণথত দরররে এফাং নকাভূ াংমুি করযদত
াআদফ।
(৩) সরদনয মাতায়াদতয দফথাচ্চ গরত তপরর ৮ এ াঈরিরখত তথয ানুমায়ী রনধথারযত াআদফ।

৫২। রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরত রনধথাযণ, াআতযারদ।- (১) সম সকান রাাআদন্সী রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরত রনধথাযণ
করযদফ এফাং কতৃথক্ষদক রররখতবাদফ তাা জানাাআদফ এফাং রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরতদত সকান প্রকায রযফতথদনয
সক্ষদে একাআ রফধান প্রদমাজয াআদফ।
(২) কতৃথক্ষ, রনম্নফরণথত এফাং তপরর ৯ এ াঈরিরখত রফলয়ভূদয সক্ষদে রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরতয সকাড াফ
প্রযাকরট (Code of Practice) রনধথাযণ করযদফ(ক) রযফদনয রনযাত্তা রনরিতকযদণয জদন্য সভদরাদযর রযচারনায নীরতভারা1
(খ) রযফদনয রনযাত্তা রনরিতকযদণয াঈদেদে সভদরাদযর রযচারনা ফাস্ঘফায়দনয জন্য
াাংগঠরনক ফযফস্ঙা এফাং াআায ফযফস্ঙানা কাঠাদভা1
(গ) রযফদনয রনযাত্তা রনরিতকযদণয াঈদেদে সভদরাদযর রযচারনা ফাস্ঘফায়দনয িরত
এফাং াআায ফযফস্ঙানা রস্কভ1
(ঘ) রনযাত্তা ফযফস্ঙাক রনদয়াগ, রমরন দপা (ক)-(গ) এ াঈরিরখত কামথক্রভ ফযফস্ঙানায জন্য রাাআদন্সী
কতৃথক রনদয়াগপ্রাপ্ত একজন ফযরি রমরন সভদরাদযর রযচারনা ফযফস্ঙানা ম্পরকথত
রিান্ত রনদফন এফাং মাায সুরনরদথষ্ট্ সমাগযতা যরয়াদছ, সমভন- মথাপ্ত ফাস্ঘফ কাদজয
ারবজ্ঞতা এফাং রফরধ ৫৪ এ ফরণথত ান্যান্য সমাগযতা1 এফাং
(ঙ) রযচারনা ফযফস্ঙাক রনদয়াগ, রমরন রাাআদন্স গ্রণকাযী কতৃথক রনদয়াগপ্রাপ্ত একজন ফযরি
মাায সুরনরদথষ্ট্ সমাগযতা সমভন- মথাপ্ত ফাস্ঘফ কাদজয ারবজ্ঞতা যরয়াদছ এফাং রফরধ ৫৫ এ
ফরণথত ান্যান্য তথাফরী ূযণ করযয়াদছন এফাং মাায দারয়ত্ব াআদফ সরন রযচারনা ফযফস্ঙানা
কযা, সরন রযচারনা ক্রু’সদয ক্ষভতা ফজায় যাখা এফাং দপা (খ) এফাং (গ) এ াঈরিরখত
সরন রযচারনা াংক্রান্ত ান্যান্য দারয়ত্ব ম্পাদন কযা।
(৩) াঈ-রফরধ (২) এয াধীন রনধথারযত সকাড াফ প্রযাকরট (Code of Practice), রাাআদন্সী াংরিষ্ট্
করদক ানুযণ করযদত াআদফ।
(৪) মরদ, কতৃথদক্ষয ভত ানুমায়ী প্রতীয়ভান য় সম, রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরত াঈ-রফরধ (২) এয রফধাদনয
রত াথফা প্ররফধানভারায রত াভঞ্জস্যূণথ নয়, তদফ কতৃথক্ষ, রাাআদন্সীদক রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরতয
াঈিরত াধদনয জন্য রনদদথ রদদত ারযদফ।
(৫) রাাআদন্সী রনযাত্তা ফযফস্ঙাক এফাং রযচারনা ফযফস্ঙাক রনদয়াগ রদদফ।
(৬) রনযাত্তা ফযফস্ঙাক (Safety Manager) এফাং রযচারনা ফযফস্ঙাক (Operations Manager) রনদয়াগ
াথফা াাযদণয সক্ষদে রাাআদন্সী রফরধ ৫৬ ানুমায়ী রররখতবাদফ ানরতরফরদম্ব কতৃ
থ ক্ষদক তাা জানাাআদফ।
(৭) রযফদনয রনযাত্তা রনরিত করযদত তাায দারয়ত্ব ারদনয সক্ষদে রাাআদন্স গ্রণকাযী রনযাত্তা ফযফস্ঙাদকয
ভতাভতদক মথামথ গুরুটত্ব রদদফ।
(৮) কতৃথক্ষ, রনযাত্তা ফযফস্ঙাক (Safety Manager) াথফা রযচারনা ফযফস্ঙাকদক (Operations
Manager) দারয়ত্ব াফদরা াথফা রযফদনয রনযাত্তাদক ভাযাত্মকবাদফ ফাধাগ্রস্ঘ কযায জন্য াাযণ করযদত
রাাআদন্স গ্রণকাযীদক রনদদথ রদদত ারযদফ।
৫৩। রনযাত্তা ফযফস্ঙানা রনধথাযদণয াঅদফদন, াআতযারদ।- (১) রাাআদন্সী রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরত রনধথাযণ করযদত
রনম্নফরণথত রফলয়ভূ াঈদিখ করযয়া কতৃ
থ ক্ষ াঅদফদন জভা রদদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1 এফাং
(খ) ফাস্ঘফায়দনয তারযখ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এ াঈরিরখত াঅদফদন দে রনম্নফরণথত দরররে াংমুি করযদত াআদফ-

(ক) রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরত1 এফাং
(খ) ফযফস্ঙায় াঈরিরখত ান্যান্য প্রদয়াজনীয় রফলয় াংফররত দরররে।
(৩) রাাআদন্সী রনযাত্তা ফযফস্ঙানা িরত রনধথাযণ করযদত সভদরাদযর ফযফায ধযণ ানুমায়ী রনম্নফরণথত রফলয়ভূ
াঈদিখূফক
থ াঅদফদনে রনধথারযত তারযদখয ভদধয জভা রদদফ(ক) রাাআদন্সী কতৃথক সভদরাদযর সুরফধা রনভথাণ কযায সক্ষদে- রফরধ ৩০ এয াধীন প্রথভ
সভদরাদযর সুরফধায ‘রনভথাণ রযকিনা’ এয ানুদভাদদনয জন্য াঅদফদদনয তারযখ1
(খ) রাাআদন্সী কতৃক
থ নতুন সযাররাং স্গক রনভথাণ কযায সক্ষদে - রফরধ ৪৭ এয াধীন প্রথভ
সযাররাং স্গদকয কাঠাদভাগত নকা (Structural Design) ানুদভাদদনয জন্য াঅদফদদনয
তারযখ1 এফাং
(গ) রাাআদন্সী কতৃথক সভদরাদযর সফা প্রদাদনয সক্ষদে- রফরধ ৫১ এয াধীন াঈরিরখত প্রথভ
সরন এয জন্য সরন রযচারনায রযকিনা ানুদভাদদনয রনরভত্ত াঅদফদদনয তারযখ।
(৪) সকান রাাআদন্সী রনযাত্তা ফযফস্ঙানায িরতদত সম সকান রযফতথন ঘটাাআদত চারদর, রযভারজথত রনযাত্তা
ফযফস্ঙানায িরত প্রদয়াগ য়ায তারযদখয ভদধয রনম্নফরণথত রফলয় াঈদিখূফক
থ কতৃথক্ষ ফযাফয াঅদফদনে
জভা রদদফ(ক) াঅদফদনকাযীয নাভ  রঠকানা1
(খ) প্রদয়াদগয তারযখ1 এফাং
(গ) াঈিরূ রযফতথদনয কাযণভূ।
(৫) াঈ-রফরধ (৪) এয াধীন াঅদফদনদে রনম্নফরণথত দরররে াংমুি করযদত াআদফ(ক) রযভারজথত রনযাত্তা ফযফস্ঙানায িরত1
(খ) াঈিরূ রযফতথনভূদয াঅদগয এফাং দযয াফস্ঙায ভধযকায াথথকয ফযাখযাকাযী
ছক1 এফাং
(গ) রযভারজথত রনযাত্তা ফযফস্ঙানায িরতয জন্য রনধথারযত প্রদয়াজনীয় রফলয়াফরী
ফণথনাকাযী ান্যান্য দরররে।
৫৪। রনযাত্তা ফযফস্ঙাদকয সমাগযতাভূ।- রনযাত্তা ফযফস্ঙাদকয রনম্নফরণথত সমাগযতা থারকদত াআদফ(ক) রনযাত্তা ফযফস্ঙানায কভথকা-ভূ ম্পাদদনয মথামথ জ্ঞান1
(খ) রাাআদন্স গ্রণকাযীয প্ররতষ্ঠাদন রনযাত্তা ফযফস্ঙানায কভথকাণ্ডভূ রযচারনায ক্ষভতা1
এফাং
(গ) রৃাআ ফৎদযয ভদধয রমরন রফরধ ৫২ এয াঈ-রফরধ (৮) এয াধীন াারযত ন নাাআ।
৫৫। রযচারনা ফযফস্ঙাদকয সমাগযতাভূ।- রযচারনা ফযফস্ঙাদকয রনম্নফরণথত সমাগযতা থারকদত াআদফ(ক) সভদরাদযর রযচারনায কভথকা-ভূ ম্পাদদনয মথাপ্ত জ্ঞান1
(খ) রাাআদন্সী প্ররতষ্ঠাদন সরন রযচারনা ফযফস্ঙানা কযা, সরন চারকদদয ক্ষভতা ফজায়
যাখা এফাং রফরধ ৫২ এয াঈ-রফরধ (২) এয দপা (খ) এফাং (গ) এ াঈরিরখত সরন রযচারনা
াংক্রান্ত ান্যান্য দারয়ত্ব ম্পাদন কযায ক্ষভতা1 এফাং
(গ) রফগত রৃাআ ফৎদযয ভদধয রমরন রফরধ ৫২ এয াঈ-রফরধ (৮) এয াধীন াারযত ন
নাাআ।

৫৬। রনযাত্তা ফযফস্ঙাক াথফা রযচারনা ফযফস্ঙাদকয রনদয়াগ াথফা াাযদণয সনারট।- (১) রাাআদন্সী সকান
রনযাত্তা ফযফস্ঙাক াথফা রযচারনা ফযফস্ঙাকদক রনদয়াগ াথফা াাযণ করযদত চারদর রনম্নফরণথত রফলয়ভূ
াঈদিখূফক
থ কতৃ
থ ক্ষ ফযাফয সনারট প্রদান করযদফন(ক) রাাআদন্সীয নাভ  রঠকানা1
(খ) রনদয়াগপ্রাপ্ত াথফা াারযত রনযাত্তা ফযফস্ঙাক াথফা রযচারনা ফযফস্ঙাদকয নাভ1
(গ) রনদয়াগ াথফা াাযদণয তারযখ1 এফাং
(ঘ) াাযদণয কাযণ।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন াঈরিরখত সনারটদয ধযণ ানুমায়ী রনম্নফরণথত দরররে াংমুি করযদত াআদফ0
(ক) স্ঙরারবরলি রনযাত্তা ফযফস্ঙাদকয রনদয়াদগয সক্ষদে- এভন দরররে মাা রনফথারচত
ফযরি সভদরাদযর সফায ফযফস্ঙানা দদ থাকায এফাং রফরধ ৫৪ এ ফরণথত সমাগযতা রফদযভান
াঅদছ ভদভথ দন্তালজনকবাদফ প্রতযারয়ত কদয।
(খ) স্ঙরারবরলি রযচারনা ফযফস্ঙাদকয রনদয়াদগয সক্ষদে- এভন দরররে মাা রনফথারচত
ফযরিয রফরধ ৫৫ এ ফরণথত সমাগযতা রফদযভান াঅদছ ভদভথ দন্তালজনকবাদফ প্রতযারয়ত কদয।
৫৭। চারক রনদদথন ফযফস্ঙাক (Driver Instruction Manager)।- (১) সভদরাদযর সফা প্রদান কযায
জন্য রাাআদন্সী, চারকদদয রপটদন, জ্ঞান, দক্ষতা এফাং ান্যান্য সমাগযতা ফজায় যাখা এফাং ফৃরি করযফায জন্য
রযচারনা ফযফস্ঙাদকয কভথকাদণ্ড ায়তা করযদত প্ররতরট চারক ারপদ একজন চারক রনদদথন ফযফস্ঙাক
রনদয়াগ প্রদান করযদফ।
(২) চারক রনদদথন ফযফস্ঙাক, রযচারনা ফযফস্ঙাদকয কভথকাণ্ড ায়তা করযদফন এফাং সরন চারকদদয সমাগযতা
ফজায় যারখদত দফথাত্তভবাদফ সচষ্ট্া করযদফন।
ঞ্চভ াধযায়
বাড়া
৫৮। বাড়া রনধথাযণ করভরটয দস্যদদয সমাগযতা।- রনফথাী রযচারক ফযতীত বাড়া রনধথাযণ করভরটয ান্যান্য
দস্যগদণয রনম্নফরণথত সমাগযতা থারকদত াআদফ(া) গণরযফন ম্পরকথত সম সকান কাদজ ানূযন এক ফৎদযয কভথারবজ্ঞতা1
(াঅ) প্রজাতদন্ত্রয চাকুযীদত াথফা গণরযফন ম্পরকথত সকান রভরতদত কভথারবজ্ঞতা1
(াআ) বনরতক স্খরনজরনত সকান সপৌজদাযী াযাদধ দডডপ্রাপ্ত না য়া ফা সকান াঈমুি
াঅদারত কতৃথক সদাঈররয়া সঘারলত না য়া1 এফাং
(াই) ফাাংরাদদদয নাগরযক, াথফা ফাাংরাদদদয স্ঙায়ী ফারন্দা, াথফা
ফাাংরাদদদয ডরভাাআর ।
৫৯। বাড়া রনধথাযণ করভরটয সুারয।- (১) বাড়া রনধথাযণ করভরট ফৎদয ানূযন একফায মােী কতৃক
থ প্রদত্ত
দফথাচ্চ এফাং ফথরনম্ন বাড়ায ায রফদফচনাক্রদভ যকাদযয রনকট াঈায সুারয স করযদফ।
(২) বাড়া রনধথাযণ করভরট, সভদরাদযদরয বাড়ায ায রনধথাযদণয সুারযদয জন্য াঅাআদনয ধাযা ১৮ এয াঈ-ধাযা
(২) এয রফধান প্ররতারনূফক
থ রনম্নরররখত রফলয়ভূ রফদফচনা করযদত ারযদফ(ক) াভারজক ন্যায়যতা এফাং জনাধাযণ কতৃথক রযদাধ ক্ষভ ভূরয1
(খ) দফথাচ্চ বাড়ায াদযয জন্য াঈমুি ভূদরয এফাং সুরফধায় সটকাআ সভদরাদযর সফা প্রদান

াফযাত যাখা1
(গ) ফথরনম্ন বাড়া াদয ান্যান্য গণরযফদনয রত সুষ্ঠু প্ররতদমারগতা রনরিত কযা1
(৩) সভদরাদযর সফা প্রদাদনয জন্য দফথাচ্চ এফাং ফথরনম্ন বাড়ায ায রনধথারযত াআদফ রনম্নরররখত রফলদয়য াঈয
রবরত্ত করযয়া(ক) রুট এফাং াঅদযাদণয দূযত্ব1 এফাং
(খ) প্রাপ্তফয়স্ক, ররৄ, ফৃি এফাং প্ররতফন্নী ফযরিগণ।
(৪) বাড়া রনধথাযণ করভরট াআায ারধকাাং দদস্যয ভত ানুমায়ী রিান্ত গ্রণ করযদফ।
৬০। বাড়া রনধথাযণ।- (১) যকায বাড়া রনধথাযণ করভরটয সুারয ানুমায়ী তাৎক্ষরণকবাদফ দফথাচ্চ এফাং ফথরনম্ন
বাড়ায ায াংক্রান্ত াআায রনদদথনা কতৃ
থ দক্ষয রনকট সপ্রযণ করযদফ।
(২) কতৃথক্ষ যকাদযয রনদদথনা ানুমায়ী দফথাচ্চ এফাং ফথরনম্ন বাড়ায াদযয ভধযফতথী বাড়া াধাযণ বাড়া
রাদফ রনধথাযণ করযদফ।
৬১। বাড়া াংগ্র াআতযারদ।- (১) রাাআদন্সী বাড়া ণয (Fare Product) প্রফতথন করযদত ারযদফ মাা কতৃ
থ ক্ষ
কতৃথক রনধথারযত ফথরনম্ন এফাং দফথাচ্চ ীভায ভদধয থারকদফ।
(২) রৄধুভাে রাাআদন্সী াথফা তদ্কতৃথক ভদনানীত সকান ফযরি সভদরাদযর মােী াআদত রফরধ ৬০ এয াঈ-রফরধ (২)
এয াধীন রনধথারযত বাড়া াথফা াঈ-রফরধ (১) এয াধীন বাড়া ণয াঅদায় করযদত ারযদফ।
৬২। বাড়া মথাদরাচনায াঅদফদন।- (১) াঅকরিক ভুরিতাস্ফীরত াথফা রিতফযভূরয ফৃরি াআতযারদয কাযদণ বাড়া
মথাদরাচনায প্রদয়াজন াআদর রাাআদন্সী বাড়া রনধথাযণ করভরট ফযাফয সভদরাদযদরয বাড়া মথাদরাচনায জন্য
াঅদফদন করযদত ারযদফ।
(২) বাড়া রনধথাযণ করভরট াঈ-রফরধ (১) এয াধীন াঅদফদন প্রাপ্ত াআদর রফরধ ৫৯ এয রফধান ভদত সভদরাদযদরয
বাড়া রনধথাযণ করযদফ।
লষ্ঠ াধযায়
াঅীর াআতযারদ
৬৩। াঅীর কতৃ
থ ক্ষ।- (১) াঅাআদনয ধাযা ২৪ এয াঈ-ধাযা (২) এয াঈদেে ূযণকদি যকায, যকাযী
সগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা রনম্নফরণথত দস্য ভন্বদয় ৫ (াঁচ) দস্য রফরষ্ট্ একরট াঅীর কতৃ
থ ক্ষ গঠন করযদফ।
(ক) াঅাআন রফলদয় ারবজ্ঞ যকাদযয রচফ দভমথাদায় কভথযত াথফা াফযপ্রাপ্ত একজন
কভথকতথা, রমরন াঅীর কতৃথদক্ষয বারত াআদফন1
(খ) যকাদযয মুগ্ম রচফ দভমথাদায একজন কভথকতথা1
(গ) ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাদগয মুগ্মরচফ দভমথাদায একজন কভথকতথা1
(ঘ) ফাাংরাদদ প্রদকৌর রফর্শ্রফদযারদয়য াঈাচামথ কতৃথক ভদনানীত ঐ
রফর্শ্রফদযারদয়য মন্ত্রদকৌর াথফা ুযদকৌর াথফা তরড়ৎ সকৌর রফবাদগয একজন
াধযাক1 এফাং
(ঙ) ফাাংরাদদ সযরদয়য ভারযচারক কতৃথক ভদনানীত মুগ্ম রচফ মথাদয়য একজন
কভথকতথা।
(২) াঈ-রফরধ (১) এয াধীন রনদয়াগপ্রাপ্ত বারতয কামথকার াআদফ ৪ (চায) ফৎয এফাং রতরন এক সভয়াদদয

জন্য রনদয়াগ রাব করযদফন।
(৩) যকাদযয াঈদেদে স্বাক্ষযমুি েদমাদগ বারত স্বীয়দ তযাগ করযদত ারযদফন1 এফাং মরদ যকায এাআ
ভদভথ ন্তুষ্ট্ য় সম, বারত গুরুতয াদাচযণ রকাংফা াযীরযক ফা ভানরক াক্ষভতায কাযদণ তাঁায দদ ফার
থাকায াদমাগয াআয়া রড়য়াদছন, তাা াআদর যকায সম সকান ভয় তাঁাদক তাঁায দ াআদত াাযণ
করযদত ারযদফ0
তদফ তথ থাদক সম, রৄনানীয মুরিাংগত সুদমাগ প্রদান না করযয়া এাআ াঈ-ধাযায াধীদন বারতদক তাঁায দ
াআদত াাযণ কযা মাাআদফ না৷
৬৪। াঅীর।- (১) াঅাআদনয ধাযা ২৪ এয াঈ-ধাযা (১) এয াধীন দাদয়যকৃত াঅীদর াঅরত্তয কাযণভূ
াংদক্ষদ  স্পষ্ট্বাদফ াঈদিখ করযদত াআদফ।
(২) প্ররতরট াঅীদরয রত রনম্নফরণথত কাগজে থারকদত াআদফ, মথাাঃ(া) সম াঅদদ ফা রনদদথদয রফরূদি াঅীর কযা াআদতদছ াঈায একরট করযয়া প্রভাণকৃত
কর1
(াঅ) াঅীর রপ ফাফদ এক াজায টাকা জভা প্রদাদনয প্রভাণস্বরূ সরজাযী চারান1 এফাং
(াআ) াঅীদরয রত ম্পকথমি
ু ান্য সকান কাগজারদ।
৬৫। াঅীর কতৃ
থ ক্ষ কতৃক
থ ানুযণীয় িরত।- (১) াঅীর কতৃথক্ষ তাাদদয ারপদয কামথবায এফাং
প্ররতদক্ষয প্ররত সনারট জারযয জন্য প্রদয়াজনীয় ভয় রফদফচনা করযয়া াঅীর রৄনানীয জন্য একরট রদন ধামথ
করযদফ।
(২) কতৃথক্ষ ফযাফদয াঅীর কতৃ
থ ক্ষ াঅীর রৄনানীয তারযখ াঈদিখ করযয়া াঅীদরয কর
সনারট সপ্রযণ করযদফ।
(৩) াঅীর কতৃ
থ ক্ষ াঅীর রনষ্পরত্তয সুরফধাথথ প্রদয়াজনীয় কর কাগজ, তথযারদ সম সকান ভয় াঅীরকাযী ফা
প্ররতদক্ষয রনকট াআদত তরফ করযদত ারযদফ।
৬৬। াঅীর রৄনানীকারীন িরত।- (১) রৄনানীয জন্য রনধথারযত তারযদখ, াথফা রৄনানী ভুরতফী
াআদর যফতথী তারযদখ াঅীদরয ভথথদন াঅীরকাযীয ফিফয েফণ কযা াআদফ।
(২) রৄনানীয জন্য ধামথ তারযদখ াথফা রৄনানী ভুরতফী াআদর যফতথী তারযদখ াঅীর রৄনানীয জন্য ডাক রড়দর
মরদ াঅীরকাযী ারজয না য়, তাা াআদর াঅীর কতৃ
থ ক্ষ াঅীর খারযদজয াঅদদ দান করযদত ারযদফ।
(৩) মরদ াঅীরকাযী ারজয য়, রকন্তু প্ররতক্ষ ারজয না য় তদফ একতযপাবাদফ াঅীদরয রৄনানী াআদফ।
(৪) াঅীর কতৃ
থ ক্ষ, ক্ষগণ ফা সকান এক দক্ষয রৄনানীয য তরকথত াঅদদ, রনদদথ ফা জরযভানা ানুদভাদন,
যদফদর ফা ফারতর করযদত ারযদফ।
(৫) াঅীর কতৃথক্ষ, াঅীর দাদয়দযয ৩০ (রে) রদদনয ভদধয াঅীর রনষ্পরত্ত করযদফ।
(৬) াঅীর কতৃ
থ ক্ষ তাায রিাদন্তয ানুকূদর মুরিমুি কাযণ রররফি করযদফ এফাং াঅীরকাযী রক প্ররতকায
প্রায াআদফন তাা াঈদিখ করযদফ।
(৭) াঅীর কতৃথক্ষ কতৃথক প্রদত্ত াঅদদদয কর মথাীঘ্র িফ াঅীরকাযী, কতৃথক্ষ  যকায ফযাফয সপ্রযণ
করযদত াআদফ।

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয়
ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ
পযভ-ক
[রফরধ ৪ রিত0]
রাাআদদন্সয জন্য াঅদফদনে
১। াঅদফদনকাযীয নাভ0
রনফন্নন নাং0
রঠকানা 0
সপান0
পযাক্স0
াআদভাআর0
২। রাাআদন্স রপ রাদফ জভাকৃত াদথথয ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা স-াডথায নাং (াঅাআদনয ধাযা ৯ এ াঈরিরখত
তথাাংদয সক্ষদে প্রদমাজয নদ)0
৩। সভদরাদযর এরাকায রফফযণ0
৪। সভদরাদযর ফযফায রফফযণ (দভদরাদযর ফযফস্ঙা স্ঙান/ াঈিয়ন/ রযচারনা ফা াঈি ফযফস্ঙায সকান স্ঙানা রনভথাণ
কামথক্রভ রযচারনা/ সভদরাদযর সফা প্রদান াথফা সাআ রদক্ষয সকান মন্ত্রারত স্ঙান  রযচারনা)0
৫। সভদরাদযর রযচারনায সভয়াদ0
৬। ফযফা রযকিনা(ক) সভদরাদযর ফযফস্ঙায ধযণ0
(খ) সভদরাদযর ফযফস্ঙায াঈদিখদমাগয বফরষ্ট্যভূ0
(া) একক াথফা বদ্বত সযর রযাক1
(াঅ) রযচারন ফযফস্ঙা1 এফাং
(াআ) সগজ।
(গ) দফথাচ্চ রযকরিত গরত0
(ঘ) বদনরন্দন রযকরিত রযফন ক্ষভতা0
(ঙ) সস্গনভূদয নাভ এফাং াফস্ঙানভূ0
*াঅদফদনদেয রত একজন াঅদফদনকাযী রফরধ ৪ এয াঈ-রফরধ (২) এফাং সক্ষেরফদদল (৩)-(৫) এ ফরণথত
কাগজে দারখর করযদফ।

তযাঠ
াঈদয ফরণথত তথযারদ  কাগজারদ রঠক। াঅরভ সকান রভথযা তথয দারখর করয নাাআ।
যফতথীদত সকান তথয রভথযা ফা কাগজারদ রঠক নদ ফররয়া প্রভারণত াআদর াঅভায রফরুটদি াঅাআনানুগ ফযফস্ঙা
গ্রণ কযা মাাআদফ।

াঅদফদনকাযী দক্ষ ানুদভারদত কভথকতথায স্বাক্ষয

ীরদভায
তারযখ ............................ াআাং
............................ ফাাং

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয়
ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ
পযভ-খ

[রফরধ ৭ রিত0]
সভদরাদযর রাাআদন্স

রাাআদন্স নাং 0
াআসুযয তারযখ0
সভয়াদ াঈত্তীদণথয তারযখ0
নফায়দনয তারযখ0
নফায়নকৃত রাাআদদন্সয0
সভয়াদ াঈত্তীদণথয তারযখ0

১। রাাআদন্সীয নাভ0
সকাম্পানীয রনফন্নন নাং0
রঠকানা0
সপান0
পযাক্স0
াআদভাআর0
২। সভদরাদযদরয রুট0
------------ াআদত------------------ মথন্ত ---------- ভধযরদয়া------------------------এফাং
৩। সভদরাদযর ফযফায রযরধ (দভদরাদযর ফযফস্ঙা স্ঙান/ াঈিয়ন/ রযচারনা ফা াঈি ফযফস্ঙায সকান স্ঙানা রনভথাণ
কামথক্রভ রযচারনা/ সভদরাদযর সফা প্রদান াথফা সাআ রদক্ষয সকান মন্ত্রারত স্ঙান  রযচারনা)0
৪। রাাআদদন্সয সভয়াদাঃ ফঙ্গাব্দ তারযখ
াআদত ফঙ্গাব্দ তারযখ
মথন্ত
খ্রীষ্ট্াব্দ তারযখ
াআদত খ্রীষ্ট্াব্দ তারযখ
মথন্ত

৫। ফযফা রযকিনা(ক) সভদরাদযর ফযফস্ঙায ধযণ0
(খ) সভদরাদযর ফযফস্ঙায াঈদিখদমাগয বফরষ্ট্যভূ0
(া) একক াথফা বদ্বত সযর রযাক1
(াঅ) রযচারন ফযফস্ঙা1 এফাং
(াআ) সগজ।
(গ) দফথাচ্চ রযকরিত গরত0
(ঘ) রযকরিত রযফন ক্ষভতা0
(ঙ) সস্গনভূদয নাভ এফাং াফস্ঙানভূ0
রাাআদদন্সয তথাফরী0
(1)
রাাআদন্সী রনজ সকাম্পানীয াথফা প্ররতষ্ঠাদনয প্রধান কামথারদয়য সফাডথকদক্ষয সদয়াদর াথফা সকান
দৃরষ্ট্গ্রাি স্ঙাদন রাাআদদন্সয একরট ানুররর ফাঁধাাআকৃত াফস্ঙায় ঝুরাাআয়া প্রদথন করযদফ এফাং রনফথাী
রযচারক াথফা তদ্কতৃথক ক্ষভতাপ্রাপ্ত সকান ফযরি ফা রযদথক চারফাভাে রাাআদদন্সয ভূর কর
প্রদথন করযদত ফাধয থারকদফ।
(2) রাাআদন্সী, রযদথকদক সভদরাদযদরয রাাআদদন্সয সভয়াদ, মন্ত্রারত  যঞ্জাদভয গুণগতভান, রনযাত্তা
ফযফস্ঙা  মােী সফায ভান যীক্ষা-রনযীক্ষায াঈদেদে সভদরাদযর এরাকায সম সকান স্ঙাদন প্রদফ
করযদত রদদত ফাধয থারকদফ।
(3) রাাআদন্সী, রযদথকদক রযদথনকাদর রাাআদন্সীয সম সকান সযরজস্গায, নরথে, দররর-দত্মাদফজ,
রযদাটথ-রযটানথ  ান্যান্য কাগজে মথাদরাচনা করযয়া ছায়াররর াংগ্র করযদত রদদফ  রযদথদকয
রজজ্ঞাাফাদদয জফাফ রদদফ।
(4) রাাআদন্সী, রাাআদদন্সয সভয়াদ াফাদনয ানূযন ৯০ (নফফাআ) রদন ূদফথ রাাআদন্স নফায়দনয াঅদফদন
করযদফ।
(5) রাাআদন্সী সভদরাদযর াঅাআন, ২০১৫  াআায াধীন প্রণীত রফরধভারা  প্ররফধানভারায রফধানাফরী এফাং
কতৃ
থ ক্ষ  যকাদযয এতদাংরিষ্ট্ রনদদথাফরী মথামথবাদফ প্ররতারন করযদফ।

(দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা)
স্বাক্ষয
ীরদভায
নাভ0
দফী0

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয়
ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ
পযভ-গ
[রফরধ ১৫ রিত0]
রাাআদন্স নফায়দনয জন্য াঅদফদনে
১। াঅদফদনকাযীয নাভ0
রনফন্নন নাং0
রঠকানা0
সপান0
পযাক্স0
াআদভাআর0
২। সভদরাদযর এরাকায রফফযণ0
৩। সভদরাদযর ফযফায রফফযণ (দভদরাদযর ফযফস্ঙা স্ঙান/ াঈিয়ন/ রযচারনা ফা াঈি ফযফস্ঙায সকান স্ঙানা রনভথাণ
কামথক্রভ রযচারনা/ সভদরাদযর সফা প্রদান াথফা সাআ রদক্ষয সকান মন্ত্রারত স্ঙান  রযচারনা)0
৪। সভদরাদযর সকাম্পারনয ফযফস্ঙানায় রযফতথন াআয়াদছ রক না?0
৫। সভদরাদযর রাাআদদন্সয সভয়াদ াঈত্তীদণথয তারযখ0
৬। নফায়ন রপ জভায ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা স-াডথায নাং (াঅাআদনয ধাযা ৯ এ াঈরিরখত তথাাংদয সক্ষদে প্রদমাজয
নদ)0
*াঅদফদনদেয রত একজন াঅদফদনকাযী রফরধ ১৫ এয াঈ-রফরধ (২) এ ফরণথত কাগজে দারখর করযদফ।
তযাঠ
াঈদয ফরণথত তথযারদ  কাগজারদ রঠক। াঅরভ সকান রভথযা তথয দারখর করয নাাআ।
যফতথীদত সকান তথয রভথযা ফা কাগজারদ রঠক নদ ফররয়া প্রভারণত াআদর াঅভায রফরুদি াঅাআনানুগ ফযফস্ঙা
গ্রণ কযা মাাআদফ।
াঅদফদনকাযী দক্ষ ানুদভারদত কভথকতথায স্বাক্ষয
ীরদভায
তারযখ ............................ াআাং
............................ ফাাং

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন  সতু ভন্ত্রণারয়
ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ
পযভ-ঘ
[রফরধ ১৯ রিত0]
রাাআদন্স ুন0াআসুযয জন্য াঅদফদনে
১। াঅদফদনকাযীয নাভ0
রনফন্নন নাং0
রঠকানা0
সপান0
পযাক্স0
াআদভাআর0
২। সভদরাদযর এরাকায রফফযণ0
৩। সভদরাদযর ফযফায রফফযণ (দভদরাদযর ফযফস্ঙা স্ঙান/ াঈিয়ন/ রযচারনা ফা াঈি ফযফস্ঙায সকান স্ঙানা রনভথাণ
কামথক্রভ রযচারনা/ সভদরাদযর সফা প্রদান াথফা সাআ রদক্ষয সকান মন্ত্রারত স্ঙান  রযচারনা)0
৪। সভদরাদযর রাাআদদন্সয এয সভয়াদ াঈত্তীদণথয তারযখ0
৫। রাাআদন্স াযাদনা/ নষ্ট্ য়া/ ক্ষরতগ্রস্ঘ য়ায তারযখ0
৬। রাাআদন্স ুন0াআসুয রপ জভায ফযাাংক-ড্রাফ্ট ফা স-াডথায নাং (াঅাআদনয ধাযা ৯ এ াঈরিরখত তথাাংদয সক্ষদে
প্রদমাজয নদ)0
তযাঠ
াঈদয ফরণথত তথযারদ  কাগজারদ রঠক। াঅরভ সকান রভথযা তথয দারখর করয নাাআ।
যফতথীদত সকান তথয রভথযা ফা কাগজারদ রঠক নদ ফররয়া প্রভারণত াআদর াঅভায রফরুদি াঅাআনানুগ ফযফস্ঙা
গ্রণ কযা মাাআদফ।

াঅদফদনকাযী দক্ষ ানুদভারদত কভথকতথায স্বাক্ষয
ীরদভায
তারযখ ............................ াআাং
............................ ফাাং

