যমহতু Motor Vehicle Ordinance, 1983 (Ordinance No. 55 of 1983)-এয ধধওতয ংহোধন, ংহমোচন  ধযভোচজন ওধযয়ো ফোংরো
বোলোয় প্রণয়ন ওযো প্রহয়োচন, যহতু এতদ্দ্বোযো ধনম্নরূ অআন ওযো আর-

ড়ও ধযফন অআন, ২০১৬
প্রথভ ধ্যোয়
ধোযো
১। ংধিপ্ত ধহযোনোভ, প্রফতজন  প্রহয়োক।(১) এআ অআন “ড়ও ধযফন অআন, ২০১৬” নোহভ ধবধত আহফ;
(২) যওোধয যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয তোধযঔ আহত আো ভগ্র ফোংরোহদহ ওোম জওয আহফ;
২।

ংজ্ঞো
১। ‘‘-যোদোয ড্রোআধবং রোআহন্স’’ থ জ ওর্তজি ওর্তজও আস্যুকৃত এওটি ড্রোআধবং রোআহন্স মোো দ্বোযো যওোহনো ব্যধি ওোোয যফতনহবোকী ওভ জঘোযী নো আয়ো যওোহনো
োরওো যভোঝযমোন ঘোরোআফোয থফো ধযফনমোন ধবন্ন ন্যোন্য যভোঝযমোন ঘোরোআফোয ধধওোযী ন;
২। ‘‘অভরহমোগ্য যোধ’’ থ জ যআ ভস্ত যোধ মোোহত ফতজভোহন ফরফত যমহওোন অআন নুোহয যগ্রপ্তোধয হযোয়োনো ব্যতীত যওোহনো পুধর ওভ জওতজো যওোহনো ব্যধিহও
যগ্রপ্তোয ওধযহত োহযন;
৩। “অনহরহটন চন” থ জ ড্রোআবোয ফো ধযঘোরহওয চন ব্যতীত এওটি যভোঝযমোন ফো যেআরয এয এআরু চন মোো ঐ যভোঝযমোন ফো যেআরয ওোম জযত ফস্থোয় তোোহত যম আ ফ যঞ্জোভোধদ ব্যফহৃত য়
উোয চন মোোয ন্তর্ভজি, এফং যমআযিহে ধফওল্প খুঘযো ং ফো ফধট ব্যফহৃত য় য আযিহে যভোঝযমোনটিয অনহরহটন চন থ জ তোোয ফ জোধধও বোযী ধফওল্প খুঘযো ং ফো ফধট চন;
৪। ‘‘এক্সহপ্র ওুোধযচ’’ থ জ এআরু এওটি যভোঝযমোন মোো বোড়োয ধফধনভহয় মোেী ফহনয চন্য ব্যফহৃত য় ফো মোেী ফহনয উহমোকী ও ধযয়ো যোঔো য়। এআরূ কোধড়
থোভোআফোয এওটি ধনধদ জষ্ট স্থোন থোধওহফ এফং দুআটি স্টহহচয ভধ্যফতী দূযত্ব নধধও ৩২ ধওহরোধভঝোয আহফ। তহফ যচরো দহযয ধনধদ জষ্ট স্থোহন এওফোয থোভোআফোয যিহে
আো প্রহমোচু আহফ নো;
জ
৫। ‘‘এহক্সর’’ থ জ যভোঝযমোন ফো যেআরোয এয বোযফনওোযী দণ্ড ফো ঘূণোয়ভোন
দণ্ড মোোয উয ফো ধত যভোঝযমোন ফো যেআরোহযয ঘোওো ভূধভয ংস্পহ জ ঘুহয;
৬। ‘‘এহক্সর যরোট’’ থ জ যওোহনো যভোঝযমোহনয যম পৃহেয উয মোনটি ফধস্থত যআ পৃহেয উয উি এহক্সহরয ধত ংমৄি ওর ঘোওোয ভোধ্যহভ ঞ্চোধযত যভোঝ চন;
৭। “চন” থ জ এওটি যভোঝযমোন যওোহনো ভতহর ফস্থোনওোহর যভোঝযমোনটিয ঘোওোগুধর দ্বোযো ভতহর ধনধতত ফ জহভোঝ চন;
৮। ‘‘ওর্তজি’’ থ জ ফোংরোহদ ড়ও ধযফন ওর্তজি (ধফঅযটিএ);
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৯। ‘‘ওন্ট্রোক্ট ওুোধযচ’’ থ জ ধনধ জোধযত োহয বোড়োয ধফধনভহয় ধনম্নরূ হতজ ম্পূণ জ যভোঝযমোন ব্যফোহযয চন্য প্রতুি ফো হযোি চুধিয ধীন যম যভোঝযমোন(ও) যওোহনো রুঝ ফো দূযত্ব উহেঔপূফ জও ফো উহেঔ ব্যতীত, ভহয়য ধবধিহত, থফো
(ঔ) এও স্থোন আহত ন্য স্থোহন; এফং
(ক) উবয় যিহে, চুধিয ন্তর্ভ জি নহ এআরূ রুঝ রোআন আহত যওোহনো মোেী উঞোআফোয থফো নোভোআফোয চন্য নো থোধভয়ো ঘরোঘর ওহয; এফং বোড়োয় প্রদি মোনফোন,
ভোআহরোফো, ট্যোধক্সওুোফ, যভোঝয োআহওর ফো নুরূ মোনফোন আোয ন্তর্ভ জি আহফ, মধদ মোেীকণ পৃথও বোড়ো প্রদোন ওহয।
১০। ‘‘ওন্ডোক্টয রোআহন্স’’ থ জ যওোন যভোঝযমোহন ধনধদ জষ্ট ব্যধিহও ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওধযফোয চন্য ওর্তজি ওর্তজও প্রদি রোআহন্স;
১১। ‘‘যওোম্পোধন’’ থ জ যওোম্পোধন অআন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ হনয ১৮ নং অআন) এয ধীন কঠিত  ধনফধিত যওোহনো যওোম্পো ধন থফো ফরফৎ ন্য যওোহনো অআহনয ধীন
কঠিত যওোহনো যওোম্পো ধন থফো অআন দ্বোযো কঠিত যওোহনো ওযহোহযন থফো যওোয ফো ধফঅযটিএ ও র্তজও নুরূবোহফ স্বীকৃত যওোহনো ব্যফো ফো ব্যফো প্রধতেোন ফো
ংীদোযী ওোযফোয;
১২। ‘‘িভতোপ্রোপ্ত ওভ জওতজো’’ থ জ যওোয ফো ধফঅযটিএ ফো যওোহনো উমৄি ওর্তজি ওর্তজও এআ অআহনয উহেহে ধফহলবোহফ দোধয়ত্বপ্রোপ্ত যম যওোহনো ওভ জওতজো;
১৩। “োফধরও োধবজ যভোঝযমোন” থ জ বোড়োয ধফধনভহয় মোেী ধযফহনয চন্য ব্যফহৃত ফো ব্যফোহযয চন্য উহমোকী যম যওোন যভোঝযমোন;
১৪। ‘‘ঘুোধ’’ থ জ যভোঝযমোহনয প্রধোন ওোম জওযী ং ফো যেভ ফো ধবধি ওোঞোহভো মোোয উয প্রধোন মন্ত্োং  ফধট ংমৄি থোহও এফং মোো যভোঝযমোন নোিওোযী
আউধনও নম্বয ফন ওহয;
১৫। ‘‘েোক্টয’’ থ জ এওটি যভোঝযমোন মোো প্রধোনতঃ কৃধল, ঘোলোফোদ, উদ্যোন, ফনোয়ন আতুোধদ ওোহচয মন্ত্ ধোহফ
ধটচোআনকৃত, ধনধভজত এফং ব্যফহৃত য় ধওন্তু ধযঘোরনোয
জত
উহেহে ব্যফহৃত মন্ত্োধত ঙোড়ো ধনহচ যওোহনো বোয ফ যনয চন্য ধনধভ নয় এফং মোোয  -যফোছোআকৃত চন ৭৫০০ ধওহরোগ্রোভ এয যফী নয় এফং শুদৄভোে এ আরূ
ওোহচয স্থোহন মোতোয়োহতয ভয় যোস্তোয় ঘোধরত য়, মোো এওটি যযোট যযোরোযহও ন্তর্ভ জি ওহয নো;
১৬। ‘‘েোধপও োআন ফো ংহওত’’ থ জ এআ অআন ফো তৎধীহন প্রণীত যওোহনো ধফধধ ফো প্রধফধো যন প্রণীত ফো উদ্ভোধফত ‘ চোতীয় েোধপও োআন ম্যোনুয়োর’ ফো পুধস্তওোয় প্রদি ফো
ফধণতজ ফো ভহয় ভহয় যওোয ওর্তজও নুহভোধদত অওোয, যং ফো ধযহণয ধত ংকধতপূণ জ নহ, এ আরূ যপ্রোধথত ফো ফনহমোগ্য ওর ধঘহ্ন, ংহওত, ভোধওজং এফং মন্ত্
ফো মন্ত্োং, মোো বোলো, উৎওীণ জ ধরধ, প্রতীও, খন্টো থফো অহরো ফো ফোধত ব্যফোয ও ধযয়ো েোধপওহও তথ্য, থধনহদ জ , তওজ হেত ফো ধনহদ জনো প্রদোহনয চন্য থফো
েোধপও ধনয়ন্ত্ণ ওযোয চন্য যওোহনো যওোধয প্রধতেোন ফো ওভ জওতজোয ওর্তজত্বোধীহন ফো তত্ত্বোফধোহন তো
োয এঔধতয়োযর্ভি যওোহনো এরোওো ফো ড়ও ফো ভোড়হও ধওংফো
যরহবর রধং যকআহঝ স্থোধত ফো উহিোধরত ফো যম যওোহনো বোহফ প্রদধ জত;
১৭। ‘‘ট্যোক্স-যঝোহওন’’ থ জ যভোঝযমোহনয উয অহযোধত ট্যোক্স ফো ওয ধযহোহধয য ওয অদোয়ওোযী ওভ জওতজো ফো নুহভোধদত যওোহনো ওভ জওতজো ওর্তজও ওয
ধযহোধওোযী ফযোফহয আস্যুকৃত যঝোহওন ফো ওোট জ ফো নদ;
১৮। “যেআন চন” থ জ যেআরয প্রোআভ মুবোয এয যভোঝ যরহটন চন;
১৯। ‘‘যেআরোয’’ থ জ এওটি োর্শ্জওোয ফো ম্মুঔওোয ব্যতীত এওটি যভোঝযমোন, মন্ত্, যভধন ফো ন্য যওোহনো ওোঞোহভো , মোো আোয ধনচস্ব ধি দ্বোযো ঘোধরত য়োয চন্য
িভতো ম্পন্ন নয় এফং ন্য যওোহনো যভোঝযমোন দ্বোযো ঝোধনয়ো রআফোয চন্য ধটচোআনকৃত ধওন্তু ঝোধনয়ো রআয়ো মোয়ো উি যভোঝযমোন আোয ন্তর্ভ জি নয়;
২০। “ড্রোআধবং রোআহন্স’’ থ জ ধনধদ জষ্ট যওোহনো এওটি যভোঝযমোন ফো যওোহনো ধনধদ জষ্ট যেধণয যভোঝযমোন ঘোরোহনোয চন্য যওোহনো ব্যধিহও ওর্তজি প্রদি রোআহন্স;
২১। ‘‘ড্রোআবোয প্রধিণ স্কুর ’’ থ জ যভোঝযমোন ঘোরনোয় তোধত্ত্বও , ব্যফোধযও ফো উবয় ধফলহয় ধিো  প্রধিণ প্রদোহনয যওোহনো ব্যফ োধয়ও উহদ্যোক, মোোয চন্য প্রধিণ
ধপ অদোয় ওযো য়;
২২। ‘‘ড্রোআধবং আন্সেোক্টয’’ থ জ ড্রোআধবং রোআহযন্সয চন্য যভোঝযমোন ঘোরোহনোয উমৄিতো  ংধিষ্ট জ্ঞোন যীিোয চন্য, থফো এআ অআন ফো আোয ধীন প্রণীত যওোহনো
ধফধধ ফো প্রধফধোহনয ধীন ন্য যওোহনো উহেে পূযণওহল্প, ওর্তজি ওর্তজও ধনমৄি ফো িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ব্যধি;
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২৩। ‘‘দুখ জঝনো’’ থ জ যওোহনো ড়ও ফো ভোড়হও ফো প্রওোে স্থোহন যভোঝযমোন ফো ন্য যওোহনো মোন ফোন ব্যফোহযয দ্বোযো ফো উো আহত উদ্ভুত যওোহনো খঝন ফো খঝনো
ংখঝন, মোোয পহর যওোহনো ব্যধি ফো প্রোণীয মৃতুু ফো উোয যদহ গুরুতয চঔভ ফো চঔভ ংখটিত আয়োহঙ থফো যওোহনো ম্পধি, মোনফোন ফো স্থোনোয িধত োধধত
আয়োহঙ;
২৪। ‘‘যদোলসূঘও হয়ন্ট’’ থ জ যভোঝযমোন ঘোরওযও প্রদি হয়ন্ট আহত এআ অআহনয তপধহর  ধফধধহত ফধণতজ যওোহনো যোহধ যদোলী োব্যস্ত য়োয যপ্রধিহত
ওতজনকৃত হয়ন্ট;
২৫। ‘‘ধনযফ এরোওো’’ থ জ মথোমথ ওর্তজি ওর্তজও যখোধলত ফো ধনহদ জধত এরোওো ফো স্থোন যমঔোহন ব্দ ংহওত ব্যফোয ওহঞোযবোহফ ধনধলদ্ধ;
২৬। ‘‘থঘোযী োযোোয” থ জ ড়ও ফো ভোড়হওয এওটি ধনধদ জষ্ট স্থোন যমআঔোহন থঘোযীহদয ধনযোহদ ড়ও ফো ভোড়ও োযোোহযয ব্যফস্থো (যমভন: বোযো থফো
অন্ডোযো থফো যচব্রো রধং আতুোধদ) মোো মথোমথ েোধপও োআন ফো ভোধওজং ফো ধকন্যোর দ্বোযো স্পষ্টরুহ ধঘধহ্নত থোহও;
জ
২৭। ‘‘ধযফন মো ন’’ থ জ এওটি ফোধণধচুও মোন, ব্যধিকত যফো মোন, ণ্যফোী মোন, ফো, অটিকুহরহঝট
মোন (োরওো ফো বোযী),
ভথ জহদয ফোন নয় এ আরূ ধফহল
উহেে মোন ফো ধফহলোধয়ত মোন, দ্বদ্বত উহেে মোন, যমআযিহে ঝোধনয়ো রআফোয মোনটি এওটি যভোঝযওোয এফং ধম্মরন ফো ওধম্বহননটি ব্যধিকত দ্রব্যোধদ ব্যতীত ন্য ধওছু
ফহনয চন্য ব্যফহৃত য় এ আরূ যওোহনো যভোঝযমোন  যেআরোয এয ধম্মরন ফো ওধম্বহনন, শুদৄভোে কৃধলওোহচ ব্যফহৃত য় এ আরূ এওটি যরোহওোহভোটিব ফো েোক্টয ব্যতীত
ন্য ওর যরোহওোহভোটিব ফো েোক্টয, ম জঝও মোন, ঝোধনয়ো রআফোয কোধড় ফো েোও;
২৮। “োধওজং এরোওো ” থ জ উমৄি প্রধতেোন ফো দপ্তয দ্বোযো ধনধ জোধযত এআরু স্থোনমূ যমআঔোহন যওোহনো যভোঝযমোন দাঁড়োআহত ফো ফস্থোন ওধযহত োধযহফ, তহফ এআ
দাঁড়োহনো ফো ফস্থোহনয ভয়ীভো ংধিষ্ট প্রধতেোন ধনয়ন্ত্ণ ওধযহত োধযহফ;
২৯। “োযধভঝ” থ জ যওোহনো যভোঝযমোনহও ধযফন মোন, ওন্ট্রোক্ট ওুোধযচ ফো যস্টআচ ওুোধযচ ফো ব্যধিকত যফো মোন ফো দ্বদ্বত উহেে মোন ফো ধফহল উহেে মোন ফো ম জঝও
মোন ফো প্রহভোদ ধযফন ধোহফ ব্যফোহযয নুহভোদন প্রদোন ওধযয়ো থফো ব্যধিকত ফো ধনচস্ব ধযফন ফো োধোযণ ধযফহনয ভোধরওহও উি মোন ব্যফোহযয
নুহভোদন প্রদোন ওধযয়ো ওর্তজি ফো যম যওোহনো ধযফন ওধভটিয প্রদি নুভধতে ফো ওর্তজি ওর্তজও এহন্ডো জকৃত োযধভঝ মোো স্থোয়ী োযধভঝহও ন্তর্ভ জি ওধযহফ;
৩০। ‘‘যোদোয ড্রোআধবং রোআহন্স ’’ থ জ রোআহন্স ওর্তজি ওর্তজও আস্যুকৃত এওটি ড্রোআধবং রোআহন্স মোো দ্বোযো যওোহনো ব্যধি এওচন যফতনহবোকী ওভ জঘোযী ধোহফ
যমহওোহনো ফোধণধচুও মোন ফো বোযী যভোঝযমোন ফো ভোছোধয যভোঝযমোন থফো যমহওোহনো ধযহনয মোন ঘোরোহনোয ধধওোযী ন;
৩১। ‘‘যোদোয ঘোরও’’ থ জ এআরু ব্যধি ধমধন এওটি যোদোয ড্রোআধবং রোআহহন্সয ধধওোযী;
৩২। ‘‘প্রওোে স্থোন ’ থ জ যওোহনো ড়ও ফো ভোড়ও ফো ন্য যওোহনো স্থোন, যমআঔোহন চনকহণয প্রহফহয ধধওোয যধয়োহঙ এফং যভোঝযমোন থোভোআফোয ফো দাঁড়োআফোয
যওোহনো স্থোন যমআঔোহন যস্টআচ ওুোধযচ ফো ওন্ট্রোক্ট ওুোধযচ ওর্তজও মোেী উঞোহনো ফো নোভোহনো য়;
৩৩। ‘‘প্রস্তুতওোযও’’ থ জ এআরু যওোহনো প্রধতেোন যমআঔোহন যভোঝযমোহনয যওোহনো এওটি ফো এওোধধও প্রধোন ং ফো ওর ং ধনধভ জত য় এফং যওোহনো ধনধদ জষ্ট এওটি
Trade Mark মৄি যভোঝযমোহনয ম্পূণ জ যঘধ ধনধভ জত য়, তোোহত ফধট ংমৄি ওযো উও ফো নো উও, এফং যমআ যিহে উি প্রধতেোন ধনধভ জত হণ্যয ফ জপ্রওোয
ধধওোয ংযধিত যোহঔ;
৩৪। ‘‘প্রোধনও অীর’’ থ জ ওর্তজহিয যওোহনো অহদহয ধফরুহদ্ধ ংক্ষুব্ধ ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজও অহদ দোনওোযীয উর্ধ্জতন ওর্তজহিয ধনওঝ ধনধ জোধযত ভয়ীভোয
ভহধ্য প্রধতওোয প্রোথ জনো;
৩৫। ‘‘প্রোআহবঝ োধবজ মোন ’’ থ জ এআরু যওোহনো যভোঝযমোন মোো যভোঝযমোন ঘোরও ব্যতীত অঝচহনয ধধও যরোও ফহনয চন্য ধনধভ জত ফো প্রস্তুতকৃত এফং মোো
ভোধরহওয ি আহত তোোয ব্যফো ম্পধওজত ওোহচ এফং দোপ্তধযও চনফর ধফনো বোড়োয় ফহনয চন্য ব্যফহৃত য়। তহফ যওোযী প্রহয়োচহন ব্যফহৃত য় এআরু যওোহনো
যভোঝযমোন প্রোআহবঝ োধবজ মোন ধোহফ কণ্য আহফ নো;
৩৬। “প্রাইম মুভার” অর্ থ একটি মমাটরযান যাহা মেইর বা অন্য মমাটরযান টাননয়া মনওয়ার জন্য নননমথত বা অনভযযানজত নকন্তু পনরচানার উযেযে ব্যবহৃত যন্ত্রপানত ছাড়া ননযজ মকান ভার বহযনর
জন্য নননমথত নয়;
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জ
৩৭। ধপঝহন’’োটিধপহওঝ‘‘
থ জ যওোহনো যভোঝযমোহনয ধপঝহন ংরোন্ত প্রতুয়নে মোো যভোঝযমোন ম্পধওজত অআন  আোয ধীন প্রণীত ধফধধ  প্রধফধোন এফং
ধফঅযটিএ ওর্তজও ভয় ভয় ধনধ জোধযত ন্যোন্য অফেওতো পুযণ ওহয;
৩৮। ‘‘ফোধণধচুও যভোঝযমোন ’’ থ জ যওোহনো োযধভঝ, েোঞ্চোআচ ফো োহযঝয রোআহহন্সয ধীন ব্যফহৃত ফো ধযঘোধরত যওোহনো কণ ধযফন, ফো ধনচস্ব ধযফন মোন ,
থফো যওোহনো ব্যফো ফো ফোধণহচুয ওোহচ ব্যফহৃত যওোহনো যভোঝযমোনহও বুছোআহফ;
৩৯। ‘‘ধফঘোধযও অীর’’ থ জ এআ অআন নুমোয়ী প্রদি ধফঘোধযও অহদহয ধফরুহদ্ধ ংক্ষুব্ধ ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজও যভোফোআর যওোঝ জ অআন, ২০০৯ এয ১৩ ধোযো এফং
যপৌচদোধয ওোম জধফধধ, ১৮৯৮ এয ৩১ ধ্যোয় নুমোয়ী অীর বুছোআহফ;
৪০। ‘‘ফীভো প্রতুয়নে’’ থ জ যওোহনো িভতোপ্রোপ্ত ফীভোওোযী ওর্তজও প্রদি প্রতুয়নে; এফং ধনধ জোধযত অফেওতো োরনওহল্প ওবোয যনোঝ আোয ন্তর্ভ জি আহফ এফং যম আ
যিহে যওোহনো ধরধয ধফলহয় এওোধধও প্রতুয়নে প্রদোন ওযো য় থফো প্রতুয়নহেয যওোহনো নুধরধ প্রদোন ওযো য়, যিেভহত নুরূ ওর প্রতুয়নে ফো উি
নুধরধ আোয ন্তর্ভ জি আহফ;
৪১। ‘‘বোযী যভোঝযমোন’’ থ জ এওটি যভোঝযমোন থফো যভোঝযমোন  যেআরো যযয ওধম্বহনন মোোয ধনফধিত ল্যোহটন ফো যফোছোআকৃত ফো বোয চন ফো মোোয যে আর ফো
যেধণফদ্ধ চন থফো এওটি যরোহওোহভোটিব ফো যযোট যযোরোয মোোয অনল্যোহটন ফো বোযধফীন ফো -যফোছোআকৃত চন ৬০০০ ধওহরোগ্রোভ এয ধধও;
৪২। ‘‘বোড়ো’’ থ জ যওোযনো যস্টচ ওুোধযচ ফো এক্সহপ্র ওুোধযচ ফো োধবজ ফো থফো ওন্ট্রোক্ট ওুোধযহচ ভ্রভহণয উহেহে টিহওহঝয চন্য বোড়ো ফোফদ প্রহদয় থ জ বুছোআহফ;
৪৩। ‘‘ভধ্যভ যভোঝযমোন’’ থ জ এওটি যভোঝযমোন ফো যভোঝযমোন  যেআরোহযয ওধম্বহনন মোোয ধনফধিত ল্যোহটন ফো যফোছোআকৃত ফো বোয চন ফো যভোঝযমোহনয যেআর
ফো যেধণফদ্ধ চন থফো এওটি যরোহওোহভোটিব ফো যযোট যযোরোয মোোয অনল্যোহটন ফো বোযধফীন ফো -যফোছোআকৃত চন ৩০০১ আহত ৬০০০ ধওহরোগ্রোভ ম জন্ত;
৪৪। “যভোঝযমোন” থ জ যওোহনো মন্ত্ঘোধরত মোনফোন ফো ধযফহনয ভোধ্যভ মোো ড়ও ফো ভোড়হও ফো চনোধোযহণয ব্যফোহযয চন্য প্রস্তুত ফো ধনভ জোণ ফো ধবহমোচন
ওযো য় এফং মোোয ঘোধরওো ধি ন্য যওোহনো ফোধহযয ফো ধবতহযয উৎ আহত যফযো আয়ো থোহও, মোোয ধত যওোহনো ওোঞোহভো ফো ফধট ংমৄি য় নোআ এআরু
ঘুোধ  যেআরোয আোয ন্তর্ভ জি; ধওন্তু ংস্থোধত ফো অঝওোহনো যযর ফো যযররোআন ফো যযরথ ধদয়ো ঘরোঘরওোযী ধওংফো এওচ্ছেবোহফ যওোহনো ধল্প প্রধতেোন ফো ওোযঔোনো
ফো ন্য যওোহনো ধনচস্ব ঘত্বহয ফো ঙ্গহন ব্যফহৃত মোনফোন থফো ভনুষ্য ফো শু দ্বোযো ঘোধরত মোনফোন
আোয ন্তর্ভ জি নয় ; (এআ অআহনয ধীহন ধনফধিত ওর
মোনফোনহও বুছোআহফ)
৪৫। ‘‘যভোঝযমোন ঘোরও’’ থ জ যওোহনো ব্যধি ধমধন যভোঝযমোন ঘোরোন থফো উোয প্রকৃত ধনয়ন্ত্ণ ধনহচয ধনওঝ যোহঔন;
৪৬। “যভোঝযমোন ভোধরও” থ জ যওোহনো যভোঝযমোহন যমআ ব্যধিয স্বত্ব যধয়োহঙ এফং মোোয নোহভ যভোঝযমোনটি যযধচহেন আয়োহঙ যআ ব্যধি এফং যমআহিহে উি ব্যধি
নোফোরও যআহিহে উি নোফোরহওয ধববোফও, এফং যমআহিহে এওটি যভোঝযমোন বোড়ো ফো চুধি ফো রয় চুধি ফো ধরচ চুধি ফো ফিও চুধি ফো ঋণ চুধি ফো ধওধস্তহত মূূ্ ল্য
ধযহোহধয চুধি এয ধীহন রয় ওযো আয়োহঙ ফো দঔর যনয়ো আয়োহঙ যআহিহে উি চুধিয ধীহন যভোঝযমোনটিয দঔরদোয ব্যধি, এফং যভোঝযমোনটি স্বত্বো
ধধওোযী
ব্যধিয চীফনওোহর োয়োয ফ এঝধন জপ্রোপ্ত ব্যধি এফং স্বত্বোধধওোযী ব্যধিয চীফনোফোন ফো মৃতুু খটিহর উিযোধধওোযী ফো উিযোধধওোযীকণ;
৪৭। ‘‘যভোঝযমোন ংহমোচনওোযী’’ থ জ এআ অআহনয ধীন মথোমথবোহফ ওর্তজি আহত ধনফধিত ফো রোআহন্স প্রোপ্ত ফো নুহভোধদত যওোহনো প্রধতেোন যমঔোহন যভোঝযমোহনয
ধফধবন্ন ং ংহমোধচত য়; এআরু ধনফধিত ফো রোআহন্স প্রোপ্ত ফো নুহভোধদত যভোঝযমোহনয ওোঞোহভো ধনভ জোতো আোয ন্তর্ভ জি আহফ;
৪৮। ‘‘যভোঝয োআহওর’’ থ জ দুআ ঘোওো ধফধষ্ট এওটি যভোঝযমোন মোোয অনহরহটন চন ৫০০ ধওহরোগ্রোহভয ধধও নয়;
৪৯। ‘‘যযধচধেকৃত এযক্সর যরোট’’ থ জ যওোহনো মোনফোহনয এযক্সর ফো এযক্সরমূহয চন্য ধনফিনওোযী ওর্তজি ওর্তজও নুহভোধদত ফো ধনফধিত এহক্সর যরোট;
৫০। ‘‘যযধচধেকৃত যরহটন চন’’ থ জ যওোহনো যভোঝযমোন থফো যেআরোয থফো যভোঝযমোন  যেআরোহযয ওধম্বহনন এয যিহে যআ মোহনয চন্য ধনফিনওোযী ওর্তজি
ওর্তজও নুহভোধদত যরহটন চন;
৫১। ‘‘যযধচহেন ওর্তজি’’ থ জ ধফঅযটিএ থফো এআ অআন ফো তৎধীহন প্রণীত যওোহনো ধফধধ ফো প্রধফধোন দ্বোযো যভোঝযমোন যযধচহেন এয ধনধভি যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয
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ভোধ্যহভ ধফঅযটিএ’য িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওভ জওতজো;
জ
জ
৫২। ‘‘যযধচহেন োটিধপহওঝ’’
থ জ ওর্তজি ওর্তজও যওোহনো যভোঝযমোন এআ অআহনয ধফধোনোফধর নুোহয মথোমথবোহফ যযধচহেন আয়োহঙ ভহভ জ প্রদি োটিধপহওঝ;
৫৩। “রুঝ” থ জ যওোহনো এওটি যভোঝযমোন ঘরোঘর হথয এওপ্রোন্ত আহত যপ্রোন্ত ম জন্ত ঘধরফোয ভয় যম ধনধদ জষ্ট ড়ও ফো ভোড়ও ধতরভ ওহয;
৫৪। “রোআহন্স প্রদোনওোযী ওর্তজি ” থ জ ওর্তজি ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওভ জওতজো ফো এআ অআহনয ধীহন প্রণীত ধফধধ ফো প্রধফধোনভোরোয় ধফধনধদ জষ্ট যভোঝয ড্রোআধবং
রোআহন্স ভঞ্জুযওোযী যওোহনো ওভ জওতজোহও বুছোয়;
৫৫। “ধিোনধফ ড্রোআধবং রোআহন্স” থ জ ড্রোআধবং রোআহন্স প্রদোনওোযী ওর্তজি ওর্তজও ধনধ জোধযত তজোধীহন যভোঝযমোন ঘোরনোয প্রধিণ গ্রহণয ধনধভি যওোহনো ব্যধিহও
ধনধদ জষ্ট যভয়োহদয চন্য প্রদি োভধয়ও রোআহন্স;
৫৬। ‘‘যস্টআচ ওুোধযচ’’ থ জ যওোহনো ফো থফো ঘোরও ব্যতীত ০৭ (োত) এয ধধও মোেী ফনওোযী ফো ফহনয চন্য ব্যফহৃত ফো
ধবহমোধচত ন্য যওোহনো মোেীফোী
যভোঝযমোন, মোো ভগ্র মোেোয চন্য ফো মোেোয যওোহনো ম জোহয়য চন্য প্রহতুও মোেী ওর্তজও ফো তজ্জন্য পৃথও মূহল্য ধযহোধকৃত বোড়োয ধফধনভহয় মোেী ধযফন ওহয;

৩।

৫৭। “োরওো যভোঝযমোন” থ জ এওটি যভোঝযমোন থফো যভোঝযমোন  যেআরোহরয ওধম্বহনন, মোোয ধনফধিত ল্যোহটন চন থফো এওটি েো ক্টয ফো যযোট যযোরোয, মোোয
অনল্যোহটন চন ৩০০০ ধওহরোগ্রোভ এয ধধও নহ;
৫৮। ‘‘হোদোয ঘোরও’’ থ জ এআরু এওচন ড্রোআবোয ধমধন ওোোয যফতনহবোকী ওভ জঘোযী নো আয়ো যওোন োরওো যভোঝযমোন ঘোরনো ওহযন থফো ধযফন মোন ব্যধতত
ন্যোন্য ধযহনয যভোঝযমোন ঘোরোআয়ো থোহওন;
৫৯। ‘ওন্ডোক্টয’ থ জ মোধেফোী যভোঝযমোহনয মোেীহদয ধনওঝ আহত বোড়ো অদোয় ওযো, মোধেহদয যভোঝযমোহন ঞো-নোভো ধনয়ন্ত্ণ ওযো এফং ন্যোন্য ধনধ জোধযত ওতজব্য
ম্পোদহন ধনহয়োধচত ব্যধি;
৬০। “যোনোরী ভয়” থ জ যওোহনো ড়ও দুখ জঝনো ংখটিত আফোয যফতী ০২ (দুআ) খণ্টো ম জন্ত ভয়;
৬১। “ফো” থ জ ধভধনফো, ভোআহরোফো এফং ভধনফো;
৬২। “ধভধনফো” থ জ এআরু যভোঝযমোন মোো ড্রোআবোয ব্যতীত নধধও যলোর চন মোেী ফহনয উহমোকী ওধযয়ো ধনধভ জত, প্রস্তুতকৃত ফো ব্যফহৃত।
৬৩। “ভোআহরোফো” থ জ যওোন যভোঝযমোন মোো ঘোরও ব্যতীত ন্যুন অঝচন এফং নধধও হনয চন মোেী ফহনয চন্য ধনধভ জত, প্রস্তুতকৃত ফো ব্যফহৃত;
৬৪। “যভোঝযওুোফ” থ জ এআরু যভোঝযমোন মোো বোড়োয ধফধনভহয় ঘোরও ব্যতীত নধধও ঙয় চন মোেী ফহনয উহমোকী ওধযয়ো ধনধভ জত, প্রস্তুতকৃত ফো ব্যফহৃত;
৬৫। “প্রধতফিী যরোহওয ফোন” থ জ এআরু এওটি যভোঝযমোন, যফোছোআ নো ওযো ফস্থোয় মোোয চন ২৫০ ধওহরোগ্রোহভয ধধও নহ এফং মোো প্রধতফিী ব্যধিয
ব্যফোহযয চন্য ধফহলবোহফ ধযওধল্পত  ধনধভ জত আয়োহঙ এফং যওফরভোে নুরু ব্যধি ওর্তজও ফো নুরু ব্যধিয চন্যআ ব্যফহৃত য়;
৬৬। ‘‘ট্যোক” থ জ যভোঝযমোহনয ভোধরওোনো, ওোধযকধয  ন্যোন্য ধফফযণ আহরক্ট্রধনও দ্ধধতহত ংযিহণয ধটবোআ;
৬৭। ‘‘যরন” থ জ মূর ড়ও ফো ভোড়হওয এওটি ং মোো যভোঝযমোন ঘরোঘহরয উহেহে দুআ ফো তহতোধধও স্যস্পষ্টরুহ ধঘধহ্নত ভোধওজং দ্বোযো ধফবি;
অআহনয প্রোধোন্য।অোততঃ ফরফৎ ন্য যওোহনো অআহন ধবন্নতয মোো ধওছুআ থোকুও নো যওন এআ অআহনয ধফধোনোফধর ওোম জওয আহফ;
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ধোযো

যভোঝযমোযনয ড্রোআধবং রোআহন্স

৪।

ড্রোআধবং রোআহহন্সয অফেওতো।(১) যওোহনো ব্যধি, দ্বফধ ড্রোআধবং রোআহন্স ব্যতীত প্রওোে স্থোন ফো যওোহনো ধযহনয ড়ও ফো ভোড়হও যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরোআহত োধযহফন নো;
(২) ধিোনফী রোআহন্স ব্যফোয ওধযয়ো ওর্তজি ওর্তজও ধনধ জোধযত তজ রঙ্ঘন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো মোআহফ নো;
(৩) ংধিষ্ট যেধণয রোআহন্স এফং োফধরও োধবজ যভোঝযমোন ধযঘোরনোয নুভধত ে ব্যধতত যওোন ব্যধি কণধযফন ঘোরোআহত োধযহফন নো ;
যভোঝযমোন ঘোরহওয ফয়ীভো।(১) ১৮ (অঞোহযো) ফৎহযয ওভ ফয়ী যওোহনো ব্যধি ড্রোআধবং রোআহন্স প্রোপ্য আযফন নো;
(২) ২১ (একু) ফৎহযয ওভ ফয়ী যওোহনো ব্যধি যোদোয ড্রোআধবং রোআহন্স প্রোপ্য আযফন নো;
(৩) অহফদনওোযীয স্বোস্থুকত িভতোয ধফলয়টি ধনধিত নো আয়ো যওোহনো ড্রোআধবং রোআহন্স আস্যু ফো নফোয়ন ওযো মোআহফ নো ;
যভোঝযমোন ঘোরহওয ধনহয়োকে।যওোহনো ব্যধি ফো যওোহনো ধনহয়োকওোযী ফোংরোহদ েভ অআন, ২০০৬ যভোতোহফও ধরধঔতবোহফ চুধি ম্পোদন  ধনহয়োকে ব্যতীত যভোঝযমোন ঘোরও ধোহফ ঘোওধযহত ধনমৄি আহত োধযহফন নো ধওংফো
যওোহনো ব্যধিহও যভোঝযমোন েধভও ধোহফ ঘোওধযহত ধনহয়োক প্রদোন ওধযযত োধযহফ নো;
ধনহয়োকওোযী ওর্তজি এয দোধয়ত্ব।(১) ধনহয়োকওোযী ওর্তজি এআ অআহনয ধীন(ও) প্রহয়োচনীয় তজোধদ পূযণ ওহয নো, এআরূ যওোযনো ব্যধিহও যভোঝযমোন ঘোরও ধোহফ ধনহয়োক ওধযহত োধযহফ নো;
(ঔ) যওোহনো ব্যধিয ড্রোআধবং রোআহন্স স্থধকত, যধত ফো ফোধতর ওযো আহর যআ ব্যধিহও যভোঝযমোন ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফ নো;
(ক) যভোঝযমোন ঘোরও  মোনফোহনয প্রহয়োচনীয় ওর টকুহভন্ট যভোঝযমোহন ংযিণ ধনধিত ওধযহফন।
ড্রোআধবং রোআহন্স আস্যু  যোঔোয ধফধধ-ধনহলধ।)১( ওর্তজি ব্যধতত ন্য যওোযনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ফো ধভধত যওোহনো প্রওোয ড্রোআধবং রোআহন্স প্রস্তুত ফো আস্যু ওধযহত োধযহফ নো। যওোহনো ঘোরও এআ ধযহনয রোআহন্স ংযিণ  ব্যফোয ওধযহত
োধযহফ নো;
(২) যওোহনো ব্যধি ধফকৃত, ধযফধতজত, যভয়োদউিীণ জ, নওর, র্ভয়ো, চোর আতুোধদ ধযহনয ড্রোআধবং রোআহন্স ব্যফোয ওধযহত োধযহফন নো;
(৩) ড্রোআধবং রোআহন্সধোযী যওোহনো ব্যধি, তোোয রোআহন্স য যওোহনো ব্যধিহও স্তোন্তয ওধযহত োধযহফন নো ধওংফো উো ব্যফোয ওধযফোয নুভধত ধদহত োধযহফন নো;
(৪) োযীধযও প্রধতফিী ব্যধিহদয যিহে ধফহল োযীধযও োভথ্যজ মোঘোআহয়য ভোধ্যহভ োযীধযও প্রধতফিী ফোিফ যভোঝযমোন ঘোরোআফোয রোআহন্স প্রদোন ওযো মোআহফ;
ড্রোআধবং রোআহন্স ভঞ্জুধয।ড্রোআধবং রোআহহন্সয চন্য )১(তজোধদ পূযণোহহি ওর্তজহিয ধনওঝ ধনধ জোধযত পযযভ  দ্ধধতহত অহফদন ওধযহত আহফ;
(২) ওর্তজি মথোমথ দ্ধধতহত উমৄি ওুোঝোকধযয রোআহন্স প্রদোন ধযফতজন ,নফোয়ন ,  ংহমোচন ওধযহত োধযহফ। তহফ তজোধদ পূযণ নো ওধযহর ফো প্রহমোচু যিহে যীিোয় উিীণ জ নো আহর অহফদন
প্রতুোঔোন ওধযহত োধযহফ;

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

-6-

(৩) যমআহিহে অহফদনওোযী প্রধতযিো ফোধনীয ঘোওধযহত ধনহয়োধচত যধয়োহঙন এফং এওটি দ্বফধ অধভজ ড্রোআধবং রোআহন্স যধয়োহঙ যআহিহে ওর্তজি ব্যফোধযও যীিো গ্রণ ন্যোন্য তজোধদ পূযণ
োহহি ংধিষ্ট যেধণয ড্রোআধবং রোআহন্স প্রদোন ওধযহত োধযহফ;
(৪) ধিোনধফ রোআহন্স ব্যতীত ড্রোআধবং রোআহন্স ফোংরোহদহয ফ জে ওোম জওয আহফ;
(৫) ড্রোআধবং রোআহন্স ধনধদ জষ্ট যভয়োহদ আহফ এফং ধনধ জোধযত দ্ধধত  তজ োরন োহহি নফোয়ন ওযো মোআহফ ;
(৬) ধনধ জোধযত দ্ধধত  তজ োরন ওধযয়ো রোআহন্স নফোয়হন ব্যথ জ আহর যআ যভয়োদ উিীণ জ রোআহন্স ধদয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো মোআহফ নো;
(৭) ড্রোআধবং রোআহন্স আস্যুয ভয় ওর্তজি ফো িভতোপ্রোপ্ত ওভজওতজো প্রধত যেধণয রোআহহন্সয ধফযীহত স্যধনধদ জষ্ট ংখ্যও হয়ন্ট ফযোে ওধযহফ;
(৮) ড্রোআধবং রোআহন্সধোযীয ঠিওোনো ধযফতজন আহর ০১ (এও) ভোহয ভহধ্য ওর্তজহিয ধনওঝ অহফদন ওধযয়ো ধনধ জোধযত দ্ধধতহত নতুন ঠিওোনো ড্রোআধবং রোআহহন্স ধরধফদ্ধ ওযোআহফন ;
১০। প্রধতযিো ফোধনী ওর্তজও যভোঝযমোহনয যযধচহেন  ড্রোআধবং রোআহন্স আস্যুয ধফহল িভতো।(১) প্রধতযিো ফোধনীয ভোধরওোনোধধন যভোঝযমোনমূহয যযধচহেন স্ত্র ফোধনী ধফবোক ওর্তজও ধনধ জোধযত আউধনঝ প্রদোন ওধযহত োধযহফ। এআ ধযহনয যভোঝযমোন ঘোরোহনোয চন্য ভগ্র ফোংরোহদহ প্রহমোচু
ড্রোআধবং রোআহন্স এওআ আউধনঝ আস্যু ওধযহত োধযহফ। তহফ ব্যধিকত  ফোধণধচুও ওোহচ ব্যফহৃত য় এআরু যওোহনো যভোঝযমোন আোয অতোয় অধহফ নো;
(২) উধোযো-১ যভোতোহফও ড্রোআধবং রোআহন্স আস্যুয তথ্য যওোয যম যওোহনো ভয় ঘোধহত োধযহফ। এআহিহে স্ত্র ফোধনী ধফবোক ঘোধত তথ্যোধদ যফযো ওধযহফ;
১১। ধফহদধ ড্রোআধবং রোআহন্স।(১) ধফহদধ যওোহনো ব্যধি ধনচ যদহয মথোমথ ওর্তজি ওর্তজও আস্যুকৃত রোআহন্স ফোংরোহদ ওর্তজহিয ধনওঝ উস্থোন  এহন্ডো জ ওধযয়ো রোআহহন্সয যভয়োদওোরীন ভগ্র ফোংরোহদহ যভোঝযমোন
ঘোরোআহত োধযহফন;
(২) যওোহনো ধফহদী নোকধযও মথোমথ দ্ধধতহত ফোংরোহদী রোআহন্স গ্রণ ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোআহত োধযহফন;
(৩) এআ অআহনয ব্যতুয় য় এআরু যওোহনো ওভজওোহন্ডয চন্য ওর্তজি ধফহদীযও প্রদি ড্রোআধবং রোআহন্স থফো ধফহদী ড্রোআধবং রোআহহন্স প্রদি এহন্ডো জহভন্ট স্থধকত, যধত ফো ফোধতর ওধযহত োধযহফ।
এহিহে ধফহদধ রোআহন্সধোযী ফোংরোহদহ যভোঝযমোন ঘোরনো ওধযহত োধযহফন নো।
১২। রোআহন্সধোযীহও হমোগ্য যখোলণো এফং রোআহন্স প্রতুোোয, ফোধতর  স্থধকতওযণ।(১) ওর্তজি ফো তৎওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ব্যধিয ধনওঝ মধদ এআরূ ধফর্শ্ো ওধযফোয মৄধিংকত ধবধি থোহও যম, রোআহন্সধোযী ব্যধি প্রকৃধতস্থ, স্যস্থ, োযীধযও ফো ভোনধওবোহফ িভ, ভোতোর,
বুোকত যোধী ধওংফো ন্য যওোহনো ওোযহণ যভোঝযমোন ঘোরোআহত োযক তোো আহর ধতধন রোআহন্সধোযীহও হমোগ্য যখোলণো ধওংফো ড্রোআধবং রোআহন্স প্রতুোোয, স্থধকত ফো ফোধতর ওধযহত োধযহফ;
(২) যভোঝযমোন ঘোরও ড্রোআধবং রোআহন্স প্রোধপ্তয তজোফরীয যমহওোহনো এওটি থফো এআ অআহনয ধযন্থী যওোহনো ওোচ ওধযহর থফো যওোয ফো ওর্তজহিয চোধযকৃত যওোহনো অহদ ফো নীধতভোরো ভোন্য
ওধযহর ড্রোআধবং রোআহন্স প্রদোনওোযী ওর্তজি ধনধদ জষ্ট যভয়োহদ ড্রোআধবং রোআহন্স স্থধকত ফো প্রতুোোয ধওংফো ফোধতর ওধযহত োধযহফ ;
(৩) উধোযো- ১  ২ নুমোয়ী যওোহনো রোআহন্স প্রতুোোয ফো স্থধকত ধওংফো ফোধতর ওযো আহর যআ রোআহন্স ফধণ জত যভয়োহদ দ্বফধ ফধরয়ো ধফহফধঘত আহফ নো এফং এআরু হমোগ্য যখোধলত রোআহন্সধোযী,
উি রোআহন্স ব্যফোয ওধযয়ো যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরোআহত োধযহফন নো;
(৪) ড্রোআধবং রোআহহন্সয ৫০% হয়ন্ট ওতজন আহর রোআহন্সটি এও ফৎয এয চন্য স্থধকত আহফ এফং মুদয় হয়ন্ট ওতজন আহর রোআহন্সটি স্বয়ংধরয়বোহফ ফোধতর আয়ো মোআহফ। ফোধতহরয এও ফৎয
য ংধিষ্ট ব্যধি ংধিষ্ট যেধণয রোআহন্স প্রোধপ্তয চন্য পুনযোয় অহফদন ওধযহত োধযহফন ; তহফ হয়ন্ট ওতজনচধনত ওোযহণ দুআফোয রোআহন্স ফোধতর আয়ো থোধওহর রোআহন্স প্রোধপ্তয হমোগ্য ফধরয়ো
ধফহফধঘত আহফন;
(৫) রোআহহন্সয ধফযীহত হয়ন্ট ফযোে ফো যদোলসূঘও হয়ন্ট ওতজন ফো ওতজনকৃত হয়ন্ট পুনরুদ্ধোহযয দ্ধধত ধফধধভোরো দ্বোযো ধনধ জোধযত আহফ ;
(৬) এঔধতয়োয ম্পন্ন যওোহনো অদোরত, এআ অআযনয ধীন যওোহনো যোহধ রোআহন্সধোযী যওোহনো ব্যধিহও ধনধদ জষ্ট যভয়োহদ হমোগ্য যখোলণো ধওংফো ড্রোআধবং রোআহন্স প্রতুোোয ফো স্থধকত ধওংফো ফোধতর
ওধযহত োধযহফ;
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ধোযো
১৩।

ওন্ডোক্টয রোআহহন্সয অফেওতো।-

ওন্ডোক্টয রোআহন্স

(১) যওোহনো ব্যধি ওন্ডোক্টয রোআহন্স ব্যতীত যওোহনো কণধযফহন ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওধযহত োধযহফন নো;
(২) বোযী রোআহন্স এফং োফধরও োধবজ যবধওুোর (ধএধব) ধযঘোরনোয নুভধতপ্রোপ্ত যওোহনো ব্যধি কণধযফহন ওন্ডোক্টয রোআহন্স ব্যতীত ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওধযহত োধযহফন;
১৪। ওন্ডোক্টহযয ফয়ীভো  যমোগ্যতো।(১) ১৮ (অঞোহযো) ফঙযযয ধনহঘ যওোহনো ব্যধি ওন্ডোক্টয রোআহন্স প্রোপ্য আহফন নো;
(২) ধরধঔফোয  ধড়ফোয িভতো থোধওহত আহফ;
(৩) োযীধযও  ভোনধওবোহফ িভ আহত আহফ;
১৫। ওন্ডোক্টহযয ধনহয়োকে।(১) যওোহনো ব্যধি ফো ধনহয়োকওোযী প্রধতেোন ওন্ডোক্টয রোআহন্স ব্যতীত এফং ফোংরোহদ েভ অআন, ২০০৬ যভোতোহফও ধরধঔতবোহফ চুধি ম্পোদন  ধনহয়োকে ব্যতীত ওোোহও ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওযোআহত
ধওংফো ধনহয়োক ওধযহত োধযহফন নো;
(২) ধনহয়োকওোযী ব্যধি ফো প্রধতেোন এআ অআহনয ধীন(ও) প্রহয়োচনীয় তজোধদ পূযণ ওহয নো, এআরূ যওোযনো ব্যধিহও ওন্ডোক্টয ধোহফ ধনহয়োক ওধযহত োধযহফ নো;
(ঔ) যওোহনো ব্যধিয ওন্ডোক্টয রোআহন্স স্থধকত, যধত ফো ফোধতর ওযো আহর যআ ব্যধিহও দোধয়হত্ব ধনহয়োধচত ওধযফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফ নো;
(ক) ওন্ডোক্টয  মোনফোহনয চন্য প্রহয়োচনীয় ওর টকুহভন্ট মোনফোহন ংযিণ ধনধিত ওধযহফন।
১৬। ওন্ডোক্টয রোআহন্স।)১( ওর্তজি ব্যধতত ন্য যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ফো ধভধত যওোহনো প্রওোয ওন্ডোক্টয রোআহন্স প্রস্তুত  আস্যু ওধযহত োধযহফ নো। যওোহনো ওন্ডোক্টয এআ ধযহনয রোআহন্স ংযিণ  ব্যফোয ওধযহত
োধযহফ নো;
(২) যওোহনো ব্যধি ধফকৃত, ধযফধতজত, ওোম জওয, নওর, র্ভয়ো, চোর আতুোধদ ধযহনয ওন্ডোক্টয রোআহন্স ব্যফোয ওধযহত োধযহফন নো;
(৩) ওন্ডোক্টয রোআহন্সধোযী যওোহনো ব্যধি তোোয রোআহন্স য যওোহনো ব্যধিহও স্তোন্তয ওধযহত ধওংফো উো ব্যফোয ওধযফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফন নো।
ওন্ডোক্টয রোআহন্স ভঞ্জুধয)১(ওন্ডোক্টয রোআহহন্সয চন্য তজোধদ পূযণোহহি ওর্তজহিয ধনওঝ ধনধ জোধযত পযযভ  দ্ধধতহত অহফদন ওধযহত আহফ;
(২) ওর্তজি মথোমথ দ্ধধতহত উি রোআহন্স প্রদোন, নফোয়ন ফো প্রতুোখ্যোন ওধযহত োধযযফ;
(৩) ওর্তজি ওর্তজও প্রদি ওন্ডোক্টয রোআহন্স ফোংরোহদহয ফ জে ওোম জওয আহফ;
(৪) ওন্ডোক্টয রোআহন্স ধনধদ জষ্ট যভয়োহদ আহফ এফং যভয়োদোহন্ত ধনধ জোধযত দ্ধধত  তজ োরনোহহি নফোয়ন ওযো মোআহফ।
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১৭।

১৮।

ধোযো

রোআহন্সধোযীহও হমোগ্য যখোলণো এফং রোআহন্স প্রতুোোয, ফোধতর  স্থধকতওযণ।(১) ওর্তজি ফো তৎওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ব্যধিয ধনওঝ মধদ এআরূ ধফর্শ্ো ওধযফোয মৄধিংকত ধবধি থোহও যম, রোআহন্সধোযী ব্যধি প্রকৃধতস্থ, স্যস্থ ফো োযীধযওবোহফ িভ, ভোতোর, বুোকত
যোধী ধওংফো ন্য যওোহনো ওোযহণ যভোঝযমোন ঘোরোআহত োযক তোো আহর ধতধন রোআহন্সধোযীহও হমোগ্য যখোলণো ধওংফো ওন্ডোক্টয রোআহন্স প্রতুোোয, স্থধকত ফো ফোধতর ওধযহত োধযহফ;
(২) এঔধতয়োয ম্পন্ন যওোহনো অদোরত, এআ অআযনয ধীন যওোহনো যোহধ রোআহন্সধোযী যওোহনো ব্যধিহও ধনধদ জষ্ট যভয়োহদ হমোগ্য যখোলণো ধওংফো ওন্ডোক্টয রোআহন্স প্রতুোোয ফো স্থধকত ধওংফো ফোধতর
ওধযহত োধযহফ;
(৩) উধোযো- ১  ২ নুমোয়ী যওোহনো রোআহন্স প্রতুোোয ফো স্থধকত ধওংফো ফোধতর ওযো আহর যআ রোআহন্স ফধণ জত যভয়োহদ দ্বফধ ফধরয়ো ধফহফধঘত আহফ নো এফং হমোগ্য যখোধলত রোআহন্সধোযী, উি
রোআহন্স ব্যফোয ওধযয়ো যওোহনো কণধযফহন ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওধযহত োধযহফ নো।
অহদহয ওোম জওোধযতো  ধরধফদ্ধওযণ।(১) ওর্তজি ওর্তজও রোআহন্সধোযীহও হমোগ্য যখোলণো ধওংফো রোআহন্স প্রতুোোয ফো ফোধতর ফো স্থধকত ওযো আহর, অহদ প্রদোহনয তোধযঔ আযত উো ওোম জওয ফধরয়ো ধফহফধঘত আহফ;
(২) অহদ প্রদোনওোযী ওর্তজি ফো ব্যধি উধোযো-১ এয প্রদি অহদ মথোমথ দ্ধধতহত রোআহহন্স  টোঝোহফহচ প্রধতপরন ওধযহফন ফো ওযোআহফন;

যভোঝযমোন যযধচহেন

১৯। যযধচহেহনয অফেওতো।জ
(১) যযধচহেন এফং যযধচহেন োটিধপহওঝ
ব্যতীত যওোহনো ব্যধি ফো যভোঝযমোন ভোধরও প্রওোে স্থোহন যভোঝযমোন ঘোরোআহত ধওংফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফন নো;
(২) যযধচহেন নম্বয যেঝ ংহমোচন  প্রদজন , ট্যোক ফো ওর্তজি ওর্তজও ধনধ জোধযত নুরু ধটবোআ যভোঝযমোহন ংহমোচন ব্যতীত যওোহনো ব্যধি ফো যভোঝযমোন ভোধরও প্রওোে স্থোহন যভোঝযমোন ঘোরোআহত
ধওংফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফন নো;
(৩ )এআ অআহনয ৩৭ ধোযোয ধফধোন প্রধতোরন এফং ধনধ জোধযত তজমূ পূযহণ ব্যথ জ আহর যযধচহেন ওর্তজি অহফদনওোযীয যভোঝযমোন যযধচহেন ওধযহত স্বীওোয ওধযহত োধযহফ এফং এআহিহে
অহফদনওোযীহও এআরু স্বীকৃধতয ওোযণ ধরধঔতবোহফ চোনোআযত আহফ;
(৪) যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওর্তজি, যকহচঝ প্রজ্ঞোহনয দ্বোযো প্রওোযহবহদ যভোঝযমোন যযধচহেহনয  রোআহন্স এয চন্য ধপ ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ;
(৫) প্রধতটি যেআরহযয চন্য পৃথও যযধচহেন নম্বয থোধওহত আহফ। প্রধতটি যেআরহযয যযধচহেন নম্বয ধনধ জোধযত দ্ধধত যভোতোহফও যেআরহযয ফোভ োহর্শ্জ প্রদজন ওধযহত আহফ
;
(৬) এও ফো এওোধধও যেআরয ঝোধনয়ো রআফোয চন্য ব্যফহৃত প্রোআভ মুবোয ফো েোক্টয এয যযধচহেন নম্বয ধনধ জোধযত দ্ধধত যভোতোহফও যেআরহযয ধঙহন ফো এওোধধও যেআরহযয যিহে ফ জহল যেআরহযয
ধঙহন প্রদজন ওধযহত আহফ;
২০। স্থোয়ী যযধচহেন।(১) ধফহল যিহে যওোহনো যভোঝযমোন ভোধরও ফো প্রধতেোন ংধিষ্ট যযধচহেন ওর্তজহিয ধনওঝ স্থোয়ী যযধচহেহনয চন্য অহফদন ওধযহত োধযহফন;
(২) ধনধ জোধযত ধপ ধযহোধ োহহি স্থোয়ী যযধচহেহনয যভয়োদ আহফ এও ভো;
(৩) যম ওর যভোঝযমোহনয যঘধহয ধত যদহ ফধট দ্বতধয ওহয ংহমোচন ওযো য়, যআ ওর যিহে ধনধ জোধযত ধপ অদোয় োহহি স্থোয়ী যযধচহেহনয যভয়োদ অহযো ০৩ (ধতন) ভো ম জন্ত
ফধধ জত ওযো মোআহফ;
(৪) স্থোয়ী যযধচহেন যওোহনো রহভআ ০৪ (ঘোয) ভোহয যফী এফং নফোয়নহমোগ্য আহফ নো;
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(৫) স্থোয়ীবোহফ ফোংরোহদহ অকত ধওংফো ফোংরোহদ ধযতুোকওোযী যভোঝযমোহনয উয ধোম জকৃত ট্যোক্স, ধপ, যরবী আতুোধদর চন্য ধপ ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ;
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২১। যযধচহেহনয স্থোন।(১) যভোঝযমোন ভোধরহওয স্থোয়ী ফো ফতজভোন ঠিওোনোয ধধহিহেয যযধচহেন ওর্তজহিয ধনওঝ যযধচহেন ম্পন্ন ওধযহত আহফ; তহফ, কূঝননধতও যওোয এফং প্রধতযিো ফোধনীয মোনফোহনয
যযধচহেন স্ব-স্ব ওর্তজি ধনচস্ব দ্ধধতহত প্রদোন ওধযহফ;
(২) কূঝননধতও যওোয এয যিহে ধফহল যযধচহেহনয যভয়োদ ধতরোন্ত আহর ধওংফো উি যভোঝযমোন ফোংরোহদহ ধফরয় ফো স্তোন্তয ওযো আহর চোতীয় যোচস্ব যফোহট জয নুভধতরহভ ১৯ ধোযোয ধফধোন
নুমোয়ী যযধচহেেন ম্পন্ন ওধযহত আহফ;
জ
(৩) যওোযনো যভোঝযমোন ভোধরযওয যযধচহেন োটিধপহওহঝয
ঠিওোনো ধযফতজন আহর ৩০ (ধে) ধদহনয ভহধ্য ংধিষ্ট যযধচহেন ওর্তজিহও ধনধ জোধযত পযহভ ধরধঔতবোহফ ফধত ওধযয়ো ধনধ জোধযত ধপ
জ
ধযোধপূফ জও ধযফধতজত ঠিওোনো যযধচহেন োটিধপহওহঝ ধরধফদ্ধ ওধযহত আহফ;
২২। যভোঝযমোন প্রদজন।(১) যভোঝযমোন যযধচহেযনয ভয় ফোস্তফ ধযদজহনয চন্য ংধিষ্ট যভোঝযমোনটি ওর্তজযিয ধনওঝ প্রদজন ওধযহত আহফ;
জ
(২) যযধচহেন োটিধপহওহঝ
যভোঝযমোযনয ভোধরওোনো ধযফতজন যযওট জর্ভিওযহণয যিহে ফোস্তফ ধযদজহনয চন্য ওর্তজযিয ধনওঝ ংধিষ্ট যভোঝযমোন প্রদজন ওধযহত আহফ;
(৩) যযধচহেনকৃত যভোঝযমোহনয ওোধযকধয ধযফতজন থফো যভোঝযমোযনয বুন্তধযণ ফো ফোধুও ধযফতজহনয যিহে অফধেওবোহফ যযধচহেন ওর্তজহিয পূফ জোনুভধত গ্রণ ওধযহত আহফ এফং
ধযফতজহনয য ফোস্তফ ধযদজহনয চন্য ওর্তজযিয ধনওঝ ংধিষ্ট যভোঝযমোন প্রদজন ওধযহত আহফ;
২৩। যভোঝযমোহনয ভোধরওোনো ধযফতজন।(১) যযধচহেনকৃত যওোহনো যভোঝযমোহনয ভোধরওোনো ধযফতজন আযর স্তোন্তযওোযীহও স্তোন্তহযয ১৫ (হনয) ধদহনয ভহধ্য ংধিষ্ট যযধচহেন ওর্তজিহও ধনধ জোধযত পযহভ ধরধঔতবোহফ ফধত ওধযহত
আহফ;
জ
(২) যযধচহেনকৃত যওোহনো যভোঝযমোহনয ভোধরওোনো ধযফতজন আযর নতুন ভোধরহওয তথ্যোধদ ৬০ (লোঝ) ধদহনয ভহধ্য গ্রীতো ওর্তজও যযধচহেন োটিধপহওহঝ
ফোধ্যতোমূরওবোহফ ধরধফদ্ধ ওধযহত আহফ;
জ
(৩) উধোযো-২ নুমোয়ী ধনধ জোধযত ভহয়য ভহধ্য যযধচহেন োটিধপহওহঝ
নতুন যভোঝযমোন ভোধরহওয তথ্যোধদ ধরধফদ্ধ ওধযহত ব্যথ জ আহর যভোঝযমোনটি ব্যফোয ওযো মোআহফ নো;
২৪। যযধচহেন ব্যধতত যভোঝযমোন ধফরয় ফো স্তোন্তহয ফোধো-ধনহলধ।(১) যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন যযধচহেন ব্যধতত যওোহনো যভোঝযমোন ন্য যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোহনয ধনওঝ ধওধস্তহত ফো চুধিহত ফো আচোযোয় ফো নুরূ ন্য যওোহনো দ্ধধতহত ধফরয় ফো স্তোন্তয
ওধযহত োধযহফ নো;
(২) যওোহনোব্যধি ফো প্রধতেোন ধওধস্তহত ফো চুধিহত ফো আচোযোয় ফো নুরূ ন্য যওোহনো দ্ধধতহত যভোঝযমোন রয় ওধযহর রহয়য ভথ জহন চুধিনোভো দোধঔর ওধযয়ো রয়ওোযী ব্যধি ফো প্রধতেোন প্রধোহনয নোহভ
যযধচহেন ওযো মোআহফ। তহফ ররজিস্ট্রেশন সাটিজফিস্ট্রেস্ট্রে চুজির জিষয়টি জিজিিদ্ধ েজরস্ট্রে হইস্ট্রি ;
২৫। যভোঝযমোহনয যযধচহেহনয ংখ্যো ীভো ধনধ জোযণ।যওোয যকহচঝ প্রজ্ঞোন দ্বোযো ব্যধি, ধযফোয, প্রধতেোহনয চন্য যভোঝযমোন যযধচহেহনয ংখ্যো ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ ;
২৬। যযধচহেন স্থধকত এফং ফোধতর।(১) যযধচহেন প্রোধপ্তয চন্য ধনধ জোধযত তজোফরীয যম যওোহনো এওটি তজ বঙ্গ ওধযহর ফো এআ অআহনয ধযধন্থ ন্য যওোহনো ওোম জ ওধযহর ওর্তজি মথোমথ শুনোনী গ্রণ ওধযয়ো প্রদি যযধচহেন ফোধতর
ফো ধনধদ জষ্ট যভয়োহদয চন্য স্থধকত ওধযহত োধযহফ;
(২) যযধচহেন ফোধতর ফো স্থধকতোহদহয ধফরুহদ্ধ ংক্ষুদ্ধ ব্যধি ফো প্রধতেোন ধনধ জোধযত দ্ধধতহত অধর ওধযহত োধযহফ;
(৩) অধর ওর্তজি ধনধ জোধযত দ্ধধতহত অধর ধনষ্পধি ওধযহফ এফং অধর ওর্তজহিয অহদ চূড়োন্ত ফধরয়ো ধফহফধঘত আহফ;
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২৭।

২৮।

ধোযো

ধপঝহন।(১) এআ অআহনয ৩৭ ধোযোয ধফধোন প্রধতোরন োহহি ওর্তজি ফো ওর্তজি ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওভজওতজো ফো প্রধতেোন ধনধ জোধযত দ্ধধতহত হযচধভহন যভোঝযমোন ধযদজনপূফ জও ফোংরোহদহয যম
যওোহনো যচরোয় থফো োহওজহর যযধচহেনকৃত যভোঝযমোহনয ধনধদ জষ্ট যভয়োহদয চন্য ধপঝহন নদ প্রদোন ফো নফোয়ন ওধযহত োধযহফন;
(২) যভোঝযমোহনয ধপঝহন নদ ব্যধতত থফো যভয়োদ উিীণ জ নদ দ্বোযো যওোহনো ব্যধি ফো ভোধরও ফো প্রধতেোন যভোঝযমোন ঘোরনো ওধযহত োধযহফ নো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফ নো । তহফ,
ব্যোধতপ্রোপ্ত যভোঝযমোহনয যিহে আো প্রহমোচু আহফ নো;
(৩) উধোযো-১ নুমোয়ী ধপঝহনহয হমোগ্য যওোহনো যভোঝযমোহনয ধপঝহন নদ প্রদোন ওযো আহর নদ প্রদোনওোযী ওভজঘোযীয ধফরুহদ্ধ ধফবোকীয় ব্যফস্থো গ্রণ ওযো মোআহফ;
(৪) উধোযো-৩ নুমোয়ী ধপঝহনহয নুহমোকী ঝধুঁ ওপূণ জ ফো িধতগ্রস্ত ফো ধযহফ দূলণওোযী যভোঝযমোন ঘোরনো ওযো মোআহফ নো;
(৫) যংঘঝো, রক্কড়-ছক্কড়, ধফফণ জ  ৬ে ধ্যোহয় ফধণ জত হতজয ধযধন্থ যভোঝযমোন ঘোরনো ওযো মোআহফ নো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওযো মোআহফ নো;
(৬) ওর্তজহিয নুহভোদন ব্যতীত ধনধ জোধযত যং ধযফ জতন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওযো মোআহফ নো;
ট্যোক্স যঝোহওন।(১) যভোঝযমোন ভোধরও ফো প্রধতেোনহও যওোয ধনধ জোধযত ড়ও ওয ধনয়ধভত ধযহোধ ওধযয়ো ট্যোক্স যঝোহওন ংগ্র ওধযহত আহফ। তহফ, ব্যোধতপ্রোপ্ত যভোঝযমোহনয যিহে আো প্রহমোচু আহফ নো;
(২) ট্যোক্স যঝোহওন ব্যধতত যভোঝযমোন ঘোরনো ওযো মোআহফ নো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওযো মোআহফ নো। তহফ, ব্যোধতপ্রোপ্ত যভোঝযমোহনয যিহে আো প্রহমোচু আহফ নো;
(৩) যভয়োদ উিীণ জ ট্যোক্স যঝোহওন দ্বোযো যভোঝযমোন ঘোরনো ওযো মোআহফ নো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ওযো মোআহফ নো। তহফ, ব্যোধতপ্রোপ্ত যভোঝযমোহনয যিহে আো প্রহমোচু আহফ নো;

ধযফনমোহনয রুঝ োযধভঝ

২৯। োযধভহঝয অফেওতো।(১) ওর্তজি ফো এআ অআহনয ধীন কঠিত ধযফন ওধভটি ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত ওভজওতজো প্রদি ফো প্রধতস্বোিধযত রুঝ োযধভঝ ব্যতীত যওোহনো ধযফন মোহনয ভোধরও প্রওোে স্থোহন ধযফনমোন
ব্যফোয ওধযযত োধযযফন নো ফো ব্যফোযযয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযযফন নো;
(২) তহফ তজ থোহও যম রুঝ োযধভহঝ স্যধনধদ জষ্ট বোহফ উহেঔ নো থোধওহর(ও) যস্টচ ওুোধযচ ওন্ট্রোক্ট ওুোধযচ ধোহফ ব্যফোয ওযো মোআহফ নো;
(ঔ) মোেী ধযফন ওযো উও ফো নো উও, যস্টচ ওুোধযহচ ণ্য ধযফন ওযো মোআহফ নো; এফং
(ক) ধযফনমোহনয ভোধরও যস্টচ ওুোধযহচ ধনচস্ব ব্যফোধয়ও প্রহয়োচহন ব্যধি ফো ণ্য ধযফন ওধযহত োধযহফন নো।
(৩) রুঝ োযধভযঝ ধনধ জোধযত রুহঝয ফোধহয ধফহল প্রহয়োচহন স্বল্প ভহয়য চন্য প্রহমোচু যিহে ওর্তজি প্রধোন ফো ধযফন ওধভটিয প্রধোন ধযফনমোন ঘরোঘহরয চন্য নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফন।
তহফ এআ ভয়ীভো ০৭ (োত) ধদহনয ধধও আহফ নো;
(৪) এআ অআহনয ধীন কঠিত ধযফন ওধভটি স্ব স্ব ধধহিে হত প্রদি ধযফন মোহনয রুঝ োযধভঝ নফোয়ন  ধযফতজন এফং রুঝ োযধভহঝয তজ বহঙ্গয ওোযহণ স্থধকত ফো ফোধতর ওধযহত োধযহফ।
তহফ ওর্তজহিয ধনওঝ মৄধিংকত ফধরয়ো প্রতীয়ভোন আহর ফো রুঝ োযধভহঝয তজ বহঙ্গয ওোযহণ যম যওোহনো ধযফন ওধভটি ওর্তজও প্রদি রুঝ োযধভঝ স্থধকত ফো ফোধতর ওধযহত োধযহফ;
(৫) ধফহদ আহত ব্যধিকত যভোঝযমোন ফোংরোহদহ প্রহফহয যিহে ঘোরও ধনচ যদহয যভোঝযমোহনয যযধচহেন  ড্রোআধবং রোআহন্স প্রদজন ওধযয়ো যোঝ জ ফ এধন্ট্র আহত ধনধ জোধযত ধপ ধযহোধ
োহহি োভধয়ওবোহফ হফ জোচ্চ ১৫ (হনয) ধদহনয চন্য এহন্ডো জহভন্ট গ্রণ ওধযহত োধযহফন। ১৫ (হনয) ধদহনয ধতধযি ফোংরোহদহ ফস্থোন ওধযহত আহর এআ ভয়ীভোয ভহধ্য ওর্তজহিয ধনওঝ
আহত ধনয়ধভত এহন্ডোযহভন্ট গ্রণ ওধযহত আহফ। এ যিহে ওর্তজি ওর্তজও এহন্ডোযহভন্টকৃত যযধচহেন  ড্রোআধবং রোআহন্স ভগ্র ফোংরোহদহ প্রহমোচু আহফ;
(৬) ধফহদ আহত যওোহনো কণধযফন ফোংরোহদহ প্রহফহয যিহে ঘোরও ধনচ যদহয যভোঝযমোহনয যযধচহেন, রুঝ োযধভঝ  ড্রোআধবং রোআহন্স ফোংরোহদহয ওর্তজি দ্বোযো প্রধতস্বোিয ওযো ব্যতীত
ঘোরোআহত োধযহফন নো। এ যিহে ওর্তজি ওর্তজও এহন্ডোযহভন্টকৃত যযধচহেন, ড্রোআধবং রোআহন্স  রুঝোযধভঝ শুদৄ ভোে নুহভোধদত রুহঝয চন্য প্রহমোচু আহফ;
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(৭) ধফহদ আহত ণ্যফোী যভোঝযমোন ফোংরোহদহ প্রহফহয য যোঝ জ ফ এধন্ট্র আহত ধনধ জোধযত ধপ ধযহোধ োহহি যওোহনো ঘোরও ধনচ যদহয যভোঝযমোহনয রুঝ োযধভঝ ফোংরোহদহয ওর্তজহিয
িভতোপ্রোপ্ত ওভজওতজোয দ্বোযো প্রধতস্বোিয ওযো ব্যধতত ঘোরোআহত োধযহফন নো। প্রধতস্বোিযকৃত রুঝ োযধভঝ নুহভোধদত রুহঝয চন্য প্রহমোচু আহফ। ধধওন্তু ফোংরোহদহয যভোঝযমোহনয এহক্সর যরোট ওহন্ট্রোর
যষ্টন ধযঘোরনো ংরোন্ত ধফধধ-ধফধোন এফং শুল্ক ংরোন্ত ধফধধ-ধফধোন নুযণ ওধযহত আহফ;
(৮) রুঝ োযধভঝ ব্যধতত ফো যভয়োদ উিীণ জ রুঝ োযধভঝ দ্বোযো যভোঝযমোন ধযঘোরনো ওযো মোআহফ নো।
৩০। োযধভঝ আহত ব্যোধতপ্রোপ্ত ধযফনমোন।(১) ধনম্নফধণ জত ধযফনমোহনয যিহে এআ ধ্যোহয়য ধীন োযধভঝ ম্পধওজত ধফধোন প্রহমোচু আহফ নো;
(ও) যওোয ধওংফো যওোহযয হি যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ফো ংস্থোয ভোধরওোনোধীন ধযফনমোন;
(ঔ) যওোয ওর্তজও ধধমোঘনকৃত যওোধয ওোহচ ব্যফহৃত যম যওোহনো ধযফনমোন;
(ক) স্থোনীয় যওোয প্রধতেোনমূহয ভোধরওোনোধীন ফো চুধিফদ্ধ ধযফনমোন, মোো নোকধযও যফো প্রদোহন ব্যফহৃত আয়ো থোহও;
(খ) অআন শংঔরো ফোধনী ফো পোয়োয োধবজ  ধধবর ধটহপন্স ফো এম্বুহরন্স োধবজহয চন্য ব্যফহৃত ধযফনমোন;
(গ) মৃতহদ ফন  ৎওোহয ধনহয়োধচত ধযফনমোন;
(ঘ) ধফওর যভোঝযমোনহও ঝোধনয়ো রআফোয ওোহচ থফো ধফওর যভোঝযমোন আহত ভোরোভোর ধনযোদ স্থোহন যোআয়ো রআফোয ওোহচ ধনহয়োধচত ধযফনমোন;
(ঙ) যওোয ওর্তজও নুহভোধদত যভোঝযমোন প্রস্ত্িতওোযও ফো ব্যফোয় ধনহয়োধচত থফো যঘধহয ধত ংহমোচহনয চন্য ফধট প্রস্ত্িতওোযী যওোহনো প্রধতেোন ধওংফো ধযঘোরনোওোযী প্রধতেোন ওর্তজও
ম্পূণ জরূহ এআ উহেহে ব্যফহৃত ধযফনমোন। তহফ তজ থোহও যম, চী, ধটোন ওোয, ধি হুআরোয, টু হুআরোয আতুোধদ োরওো মোনফোন ড়ও হথ মোনফোন ওুোধযয়োয ব্যধতত ধযফন ওযো মোআযফ নো;
(চ) যওোয ওর্তজও স্বীকৃত ধিো প্রধতেোহনয ধযফনমোন;
(ছ) যওোয ফো ওর্তজি ওর্তজও স্বীকৃত যভোঝযমোন ঘোরনো প্রধিণ যওহেয প্রধিহণয উহেহে ব্যফহৃত ধযফনমোন;
(জ) ভ্রোম্যভোন োঞোকোয, ভ্রোম্যভোন লধোরয়, ভ্রোম্যভোন ঝয়হরঝ এফং নুরু ওোহচ ব্যফহৃত ভ্রোম্যভোন ধযফনমোন;
(২) যওোয ফো যওোহযয পূফ জোনুহভোদনরহভ ওর্তজি যকহচঝ প্রজ্ঞোহনয ভোধ্যহভ উধোযো ১ এ ফধণ জত োযধভঝ আহত ব্যোধতপ্রোপ্ত ধযফনমোযনয যেনী পুন জধনধ জোযণ ফো ংহোধন ওধযহত োধযহফ;
৩১। যভোঝযমোহনয ফোধণধচুও ব্যফোয।(১) রুঝ োযধভঝ প্রহমোচু নয় এআরু যওোহনো যভোঝযমোন দ্বোযো ফোধণধচুও যওোন ওোম জরভ ধযঘোরনো ওযো মোআহফ নো;
(২) রুঝ োযধভঝ ব্যধতত ঘোরনো ওযো মোয় এআরু যভোঝযমোনহও ধফধধহত ফধণ জত দ্ধধতহত যওোহযয পূফ জোনুহভোদনরহভ ওর্তজি ধফহল ধযহনয ফোধণধচুও ওোম জরভ ধযঘোরনোয নুভধত প্রদোন ওধযহত
োধযহফ;
(৩) যওোয ফো ওর্তজহিয নুহভোদন ব্যতীত ধযফন ব্যফোয ধত ংধিষ্ট নয় এআরু যওোহনো ধযহনয ভ্রোম্যভোন ফোধণধচুও ওোম জরভ যভোঝযমোহন ধযঘোরনো ওযো মোআহফ নো ফো ধযঘোরনোয নুভধত
প্রদোন ওযো মোআহফ নো। তহফ যওোযী ওভজসূঘীয ধীন ধফরয়, স্তোন্তয ফো প্রহভোনোর ওোম জরভ এআ উধোযোয অতোর্ভি আহফ নো;
৩২। ড়ও ধযফন ধনয়ন্ত্হণ যওোহযয িভতো।(১) যওোয ফো যওোহযয পূফ জোহনোহভোদনরহভ ওর্তজি ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওভজওতজো যদহয ফ জে ফো ধনধদ জষ্ট যওোহনো এরোওোয় চনস্বোহথ জ যওোহনো ড়ও ফো ভোড়ও ফো যতুহত যম
যওোহনো যভয়োহদয চন্য যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয ভোধ্যহভ ওর ফো যম যওোহনো যেণীয যভোঝযমোন ঘরোঘহরয উয ধনহলধোজ্ঞো ফো ধনয়ন্ত্ণ অহযো ওধযহত োধযহফ। তহফ তজ থোহও যম, ধনহলধোজ্ঞো ফো ধনয়ন্ত্ণ
অহযোহয যভয়োদ ৩০ (ধে) ধদহনয ওভ আহর যকহচহঝ ধফজ্ঞধপ্ত প্রওোহয প্রহয়োচন ধযহফ নো। এআহিহে স্থোনীয় বোহফ প্রঘোহযয ব্যফস্থো গ্রণ ওধযহত আহফ;
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৩৩।

৩৪।

৩৫।

৩৬।

ধোযো

(২) যওোয ফো যওোহযয পূফ জোহনোহভোদনরহভ ওর্তজি চনস্বোহথ জ ভগ্র ফোংরোহদ ফো যম যওোহনো এরোওোয চন্য যমহওোহনো ধযহণয যভোঝযমোহনয ংখ্যো ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ ;
(৩) ধনধ জোধযত যভোঝযমোহনয ংখ্যো ংধিষ্ট এরোওোয ধফদ্যভোন ংখ্যোয যফী আহর ধতধযি যভোঝযমোনহও ঘোধদো নুমোয়ী ন্যোন্য এরোওোয় ঘরোঘহরয নুভধত প্রদোন ওযো মোআহফ;
(৪) যওোয ফো ওর্তজি ওর ধযহণয মোনফোহনয “আওহনোধভও রোআপ” ধনধ জোযণ ওধযয়ো ধদহফ;
(৫) ওর্তজি থফো অঞ্চধরও ধযফন ওধভটি কণধযফহন নোযী, োযীধযও প্রধতফিী, ফয়স্ক ব্যধি  ধশুহদয চন্য অন ংখ্যো ধনধ জোযহণয ওধযয়ো ধদহত োধযহফ;
বোড়ো ধনধ জোযণ।(১) ওর কণধযফহণয চন্য ওর্তজি যওোহযয পূফ জোনুহভোদনরহভ মোেী বোড়োয োয এফং ফ জধনম্ন বোড়ো ধনধ জোযণ ফো পুন জধনধ জোযণ ওধযয়ো ধদহফ;
(২) বোড়োয ঘোঝ জ যভোঝযমোহনয বুন্তহয দৃেভোন স্থোহন প্রদজণ ব্যধতত যওোহনো কণধযফণ মোেী ধযফণ ওধযহত োধযহফ নো;
(৩ যভোঝযমোন ভোধরও, ঘোরও, ওন্ডোক্টয, ব্যধি ফো প্রধতেোন ধনধ জোধযত বোড়োয ধতধযি বোড়ো দোফী ফো অদোয় ওধযহত োধযহফ নো;
(৪) ওন্ট্রোক্ট ওুোধযচ যভোঝযমোন ভোধরও ফো তোোয প্রধতধনধধ ফো প্রধতেোন যওোয ধনধ জোধযত দ্বদধনও চভোয ধতধযি থ জ দোফী ফো অদোয় ওধযহত োধযহফ নো;
(৫) ওন্ট্রোক্ট ওুোধযহচয ধভঝোয যওোয ধনধ জোধযত বোড়োয় ওুোধরহব্রন ওযোয য যওোহনো প্রধতেোন ফো ভোধরও ফো ঘোরও ফো ব্যধি উোহত নফধবোহফ যওোহনো ধযহনয ধযফতজন ওধযহত োধযহফ নো ফো এআরূ
ধযফতজহন োয়তো ওধযহত োধযহফ নো;
(৬) ওন্ট্রোক্ট ওুোধযহচ যভোঝযমোন ভোধরও ফো ঘোরও ধনধ জোধযত ধধহিহেয ভহধ্য যমহওোন কন্তহব্য ধভঝোহয মোআহত ফোধ্য থোধওহফ এফং ধভঝোহয প্রদধজত বোড়োয ধতধযি থ জ দোফী ফো অদোয় ওধযহত োধযহফ
নো;
ধযফন ওধভটি।ওর্তজি যকহচঝ প্রজ্ঞোহনয ভোধ্যহভ প্রধতটি ভোনকয এরোওো, ধফবোক এফং যচরোয় এওটি ওধযয়ো ধযফন ওধভটি কঞন ফো পুন জকঞন ওধযহফ। এঙোড়ো ধফহল প্রহয়োচহন যওোহযয পুফ জোনুভধতরহভ ওর্তজি
যদহয যমহওোহনো এরোওোয চন্য পৃথও ধযফন ওধভটি কঞন ওধযহত োধযহফ। ওধভটিহত ংধিষ্ট ধধহিহেয ধযফন ভোধরও  েধভও ংকঞহনয এওচন ওধযয়ো প্রধতধনধধ থোধওহফ। ওধভটি কঞহনয ভয়
ওর্তজি ওভজধযধধ ধনধ জোযণ ওধযয়ো ধদহফ;
ঝোধভজনোর ব্যফস্থোনো।(১) যওোয ধওংফো যওোহযয পূফ জোনুহভোদনরহভ যওোহনো ওর্তজি ফো ংস্থো ফো প্রধতেোন ফো স্থোনীয় যওোয প্রধতেোন অআন ফো ধফধধ ফো যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয ভোধ্যভ ড়ও ধযফন ধনয়ন্ত্হণ ঝোধভজনোর উন্নয়ন,
যিণোহফিণ, ধনয়ন্ত্ণ, ব্যফস্থোনো  ধযঘোরনো ওধযহত োধযহফ;
(২) এআ অআযনয ধীন ধফধধ প্রনীত নো য়ো ম জন্ত ওর্তজি ফো ংস্থো ফো প্রধতেোন ফো স্থোনীয় যওোয প্রধতেোন এয ধফদ্যভোন অআন ফো ধফধধ ফো যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয ভোধ্যভ ড়ও ধযফন ধনয়ন্ত্হণ ঝোধভজনোর
উন্নয়ন, যিণোহফিণ, ধনয়ন্ত্ণ, ব্যফস্থোনো  ধযঘোরনো ধনয়ধন্ত্ত আযফ;
যভোঝযমোন ঘোরও এফং েধভওহদয ওভজখণ্টো ধনধ জোযণ।–
(১) ওর্তজি, যওোধয যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয ভোধ্যহভ যভোঝযমোন ঘোরহওয ওভজখন্টো এফং যভোঝযমোন ঘোরোহনোয ভয় ধফেোহভয চন্য ধফযধতওোর ধনধ জোযণ ওধযয়ো ধদহফ;
(২) ঘোরও ব্যধতত ন্যোন্য ওর যভোঝযমোন েধভহওয ওভজখন্টো েভ অআন নুমোয়ী ধনধ জোধযত আহফ;

যভোঝযমোহনয ধনভজোণ, যঞ্জোভ ধফন্যো  যিণোহফিন

৩৭। যভোঝযমোহনয ধনভজোণ, যঞ্জোভ ধফন্যো  যিণোহফিণ।–
(১) যভোঝযমোহনয ধনভজোণ, যঞ্জোভোধদয ধফন্যো  যিণোহফিণ ব্যফস্থো এআরু আহত আহফ যমন উো ফ জদো এওচন ঘোরহওয ওোম জওয ধনয়ন্ত্হণ থোহও;
(২) ফোংরোহদহ ঘরোঘহরয চন্য যভোঝযমোন টোন োত ঘোধরত ধস্টয়োধযং ধফধষ্ট আহত আহফ। তহফ তজ থোহও যম, যিে ধফহহল যওোয ধফহল ধযহণয ওোহচ ব্যফহৃত মোনফোহনয চন্য এয ব্যতুয়
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খঝোআহত োধযহফ;
(৩) ওর্তজি ওর্তজও ধনধ জোধযত ওোধযকধয ধফধনহদ জহয ব্যতুয় খটিহয় যভোঝযমোহনয দ্বদখ জু, প্রস্থ, উচ্চতো, অন ধফন্যো, হুআর যফআচ, ধযয়োয বোয ুোংক, েন্ট বোয ুোংক, োআট বোয ুোংক, ঘোওোয
জ ব্যফস্থো  ওোফ জন ধনঃযহণয ধযভোন, ব্দ ধনয়ন্ত্হণয ভোেো
অকৃধত, প্রকৃধত  ফস্থো, যব্রও  ধস্টয়োধযং ধকয়োয, ন জ, যপটি গ্লো, ংহওত প্রদোহনয রোআঝ  ধযহেক্টয, ধস্পট কবন জয, যধাঁয়ো ধনকভন
আতুোধদহত যওোহনো ধযফতজন ওযো মোআহফ নো;
(৪) যওোন যভোঝযমোন দ্বোযো ঘোরও ফো মোেী ফো ড়ও ব্যফোযওোযী ফো ড়ও িধতগ্রস্ত য়োয অেো থোধওহর যওোয ফো যওোহযয পূফ জোনুভধতরহভ ওর্তজি উি যভোঝযমোনহও ফো যওোহনো যেধণয
যভোঝযমোনহও ড়ও আহত প্রতুোোহযয ধনহদ জ প্রদোন ওধযহত োধযহফ থফো ড়হও ঘরোঘর ফি ওধযহত োধযহফ;
(৫) যওোয ফো যওোহযয নুহভোদনরহভ ওর্তজি ধফহল ধযহণয যভোঝযমোহনয যং ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ;
(৬) যওোয ফো ওর্তজহিয নুহভোদন ব্যতীত যভোঝযমোহন ধফজ্ঞোন প্রদজন ফো প্রঘোয ওযো মোআহফ নো;

ধোযো

েোধপও ধনয়ন্ত্ণ

৩৮। েোধপও ধনয়ন্ত্ণ।–
যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো েোধপও ঘরোঘর ধনয়ন্ত্ণ এফং ড়ও ধনযোিো ধফধোহন যভোঝযমোহনয ব্যফোয, কধতীভো, চন, োধওজং এরোওো, েোধপও োআন  ংহওত
ব্যফোয, ঘরোঘর আতুোধদ ধনয়ন্ত্ণ ওধযহত োধযহফ।
৩৯। েোধপও োআন  ধকনোহরয ব্যফোয।–
(১) যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো কধতীভো, চন, োধওজং  ঘরোঘর ধনয়ন্ত্হণ এফং ড়ও ধনযোিো ধফধোহন ড়ও ফো ভোড়হওয প্রওোে স্থোহন েোধপও োআন স্থোন,
প্রধতস্থোন ফো োযণ ওধযহত োধযহফ এফং ংহওত উহিোরন ফো প্রদজন ওধযহত োধযহফ;
(২) যভোঝযমোনঘোরও ফো থঘোযী ফো ড়ও ব্যফোযওোযী প্রহতুওহওআ েোধপও োআন, ংহওত আতুোধদ ভোধনয়ো ঘধরহত আহফ;
(৩) ড়ও ফো ভোড়ও োযোোহয যমঔোহন যচব্রো রধং, পৄঝবোয ব্রীচ, অন্ডোযো ফো নুরূ স্যধফধো যধয়োযঙ যঔোহন ড়ও ব্যফোযওোযীহও অফধেওবোহফ যোস্তো োযোোহয এআ স্যধফধো ব্যফোয ওধযহত
আহফ;
(৪) যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো ফো িভতোপ্রোপ্ত প্রধতেোন ফো ংস্থোয দোধয়ত্বপ্রোপ্ত ব্যধি ফো যভোঝযমোন ধযদজও ফো আউধনপভজধোযী যওোহনো পুধর ধপোয প্রহয়োচহন
যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরওহও যভোঝযমোন থোভোআহত এফং মৄধিঙ্গত ভয় ম জন্ত যভোঝযমোন ধস্থয যোধঔহত ধনহদ জ প্রদোন ওধযহত োধযহফ। যভোঝযমোন ঘোরও এআ ধনহদ জ ভোন্য ওধযহফ ;
৪০। যভোঝযমোহনয কধতীভো  ব্যফোয ধনয়ন্ত্ণ।(১) যভোঝযমোন ঘোরও ড়ও ফো ভোড়হও ধনধ জোধযত কধতীভোয ধতধযি কধতহত ফো যফহযোয়োবোহফ যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরোআহত োধযহফন নো;
(২) যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরও ড়ও ফো ভোড়হও যফহযোয়ো ফো ধফজ্জনওবোহফ বোযহঝধওং ওধযহত োধযহফন নো থফো মোনফোন ঘরোঘহর যওোহনো প্রধতফিওতো সৃধষ্ট ওধযহত োধযহফন নো;

৪১।

(৩) যওোহনো ড়ও ফো পৄঝোত ফো বোযো ফো অন্ডোযোহ কোধড় যভযোভহতয নোহভ মন্ত্োং ফো দ্রব্য ফো ভোরোভোর যোধঔয়ো ফো যদোওোহনয যো োচোআয়ো ফো ন্য যওোহনোবোহফ দ্রব্যোধদ যোধঔয়ো মোনফোন ফো
থঘোযী ঘরোঘহর ফোধো সৃধষ্ট ওযো মোআহফ নো;
(৪) যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো ধফধবন্ন যেধণয ড়হওয  যভোঝযমোহনয কধতীভো যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্ত দ্বোযো ধনধ জোযণ ফো পুন জধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ ;
(৫) ড়হওয োর্শ্জফতী থঘোযী ঘরোঘহরয চন্য ধনধ জোধযত পৄঝোহতয উয ধদহয় যওোহনো প্রওোয যভোঝযমোন ঘরোঘর ওধযহত োধযহফ নো।
এহক্সর যরোট, চনীভো ধনয়ন্ত্ণ  ব্যফোহযয ীভোফদ্ধতো।-15-

(১) (ও) যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরও ড়ও ফো ভোড়হও যযধচধেকৃত যরহটন চন/যেআন চন  এহক্সর চন (Axle Load) এয ধতধযি চন ফন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোআহত োধযহফন নো ফো
ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন ফো নুহযোধ ওধযহত োধযহফন নো;
জ
(ঔ) যওোহনো যভোঝযমোন ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ঘোরও ফো ন্য যওোহনো ব্যধি যযধচহস্টন োটিধপহওহঝ
ফধণ জত অনহরহটন চন ধযফতজন ওধযহত োধযহফন নো।
(২) যওোয ধওংফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো ড়ও ফো ভোড়হও ঘরোঘরওোযী যভোঝযমোন ফো যেআরয এয যরহটন চন ফো যেআন চন  এহক্সর চন (Axle Load)
যীিো ওধযহত োধযহফ এফং ধনধ জোধযত চহনয ধতধযি চন ওভোআহত ধনহদ জ ধদহত োধযহফ। এহিহে ধনধ জোধযত চহনয ধতধযি চন ওভোআহত ঘোরও ফোধ্য থোধওহফন;
(৩) উধোযো-২ যত মোো ধওছুআ থোকুও নো যওন, যওোয ধওংফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো ড়ও ফো ভোড়হও ঘরোঘরওোযী যভোঝযমোহনয চন যীিো ওধযয়ো ধনধ জোধযত
চহনয যফী োআহর রভফধ জভোন োহয চধযভোনো অহযো ওধযহত োধযহফ;
(৪) যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো যভোঝযমোন ফো যেআরয এয হফ জোচ্চ যরহটন চন ফো যেআন চন  এহক্সর চন (Axle Load) যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয দ্বোযো ধনধ জোযণ ফো
পুন জধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ।
৪২। ব্দভোেো ধনয়ন্ত্ণ।–
(১) যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরও ফো ভোধরও ফো ধযঘোরনোওোযী প্রধতেোন নুহভোধদত ব্দভোেোয ধতধযি ব্দ সৃধষ্ট ওহয এআরু যওোহনো মন্ত্ ফো মন্ত্োং ফো ণ জ যভোঝযমোহন স্থোন ফো পুনঃস্থোন ফো ব্যফোয
ওধযহত োধযহফন নো ফো ওধযফোয নুভধত প্রদোন ওধযহত োধযহফন নো। তহফ এুোম্বুহরন্স, ধি ধনফ জোও মোন, চরুধয উদ্ধোয ওোহচ ধনহয়োধচত  চরুধয অআন-শঙ্খরো ফোধনীয যভোঝযমোহন ওর্তজি ওর্তজও
নুহভোধদত ব্দভোেোয ণ জ ংহমোচন ওযো মোআহফ।
(২) যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো ওর্তজও যখোধলত নীযফ এরোওো ধতরভওোহর যভোঝযমোন ঘোরও যওোহনোরু ণ জ ফোচোআহত োধযহফন নো ফো উচ্চভোেোয যওোহনোরু ব্দ
সৃধষ্ট ওধযহত োধযহফন নো;
(৩) যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো যভোঝযমোহনয ব্দভোেোয ীভো যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয দ্বোযো ধনধ জোযণ ফো পুন জধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ।
৪৩। ধযহফ দূলণ।জ ফো ন্য যওোহনো প্রওোয ধনঃযণ ফো
(১) যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরও ফো ভোধরও ফো ধযঘোরনোওোযী প্রধতেোন এআরু যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরনো ওধযহত োধযহফ নো মোো আহত ধযহফ দূলণওোযী যধাঁয়ো ধনকভন
জ যওোয ধনধ জোধযত ভোেো ধতরভ ওহয;
ধনকভন
(২) ধযহফ দূলণ ওহয এআরু যওোহনো মন্ত্ ফো মন্ত্োং যভোঝযমোহন স্থোন ফো পুনঃস্থোন ফো ব্যফোয ওযো মোআহফ নো ফো ওধযফোয নুভধত প্রদোন ওযো মোআহফ নো;
৪৪। যভোঝযমোন োধওজং  থোভোআফোয স্থোন।–
(১) যওোয ফো ওর্তজি ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংধিষ্ট এরোওো য় েোধপও ধনয়ন্ত্হণ ধনহয়োধচত ফোংরোহদ পুধর যয যোভজ নুমোয়ী স্থোনীয় যওোয প্রধতেোনমূ স্ব স্ব
ধধহিহেয ভহধ্য েোধপও োআন ফো ংহওত স্থোন ফো পূণঃস্থোন যভোঝযমোহনয োধওজং এফং মোেী  ণ্য উঞো-নোভোয স্থোন  ভয় ধনধ জোযণ ওধযয়ো ধদহফ;
(২) যভোঝযমোন ঘোরও ফো যভোঝয েধভও ধনধ জোধযত োধওজং এরোওো ব্যধতত ন্য যওোহনো এরোওোয় যভোঝযমোন োওজ ওধযহত োধযহফন নো এফং মোেী  ণ্য উঞোনোভোয ধনধ জোধযত স্থোন  ভয় ব্যতীত যভোঝযমোন
থোভোআহত োধযহফন নো;
(৩) মোেী ফো থঘোযী ফো ড়ও ব্যফোযওোযী ধনধ জোধযত োধওজং এরোওো ব্যধতত ন্য যওোহনো এরোওোয় যভোঝযমোন োওজ ওধযহত এফং মোেী  ণ্য উঞোনোভোয ধনধ জোধযত স্থোন  ভয় ব্যতীত যভোঝযমোন
থোভোআহত যভোঝযমোন ঘোরও ফো েধভওহও নুহযোধ ফো ফোধ্য ওধযহত োধযহফন নো;
(৪) োধওজং স্যধফধো প্রদোনওোযী প্রধতেোন ফো ংস্থো যভোঝযমোহনয োধওজং ধপ ংধিষ্ট অঞ্চধরও ধযফন ওধভটিয নুহভোদনরহভ অদোয় ওধযহত োধযহফ;
(৫) যওোয ফো যওোহযয পূফ জোনুভধতরহভ ওর্তজি ফো স্থোনীয় যওোয প্রধতেোন ভয় ভহয় যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয ভোধ্যহভ যভোঝযমোন োধওজং  থোভোআফোয স্থোন ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ;
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৪৫। ভোড়হওয ব্যফোয।–
(১) চোতীয়, অঞ্চধরও  যচরো ভোড়ও দ্রুতকধতয যভোঝযমোন ঘরোঘহর ব্যফহৃত আহফ। ন্যোন্য যেধণয ড়ও আহত দ্রুতকধতয যভোঝযমোন ভোড়হও প্রহফওোহর ভোড়হও ঘরোঘরযত মোনফোন
গ্রোধধওোয োআহফ;
(২) এওটি ভোড়ও আহত ন্য ভোড়হও যভোঝযমোন প্রহফহয যিহে যম ভোড়হও মোনফোহনয ংখ্যোধধওু যহয়হঙ য ভোড়হও ঘরোঘরওোযী যভোঝযমোন প্রোধোন্য োআহফ। তহফ যওোহনো ভোড়ও
প্রোধোন্য োআহফ অঞ্চধরও ধযফন ওধভটি তোো ধনধ জোযণ ওধযয়ো ধদহফ;
৪৬। যভোঝযমোন ঘরোঘহরয োধোযণ ধনহদ জোফরী।(১) যভোঝযমোন ঘরোঘহর ধনম্নফধণ জত োধোযণ ধফলয়মূ অফধেওবোহফ ভোধনয়ো ঘধরহত আহফঃ
(ও) ভদ্যোন ফো যনোচোতীয় দ্রব্য যফন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরও যভোঝযমোন ঘোরোআহত ধযহফন নো;
(ঔ) ভদ্যোন ফো যনোচোতীয় দ্রব্য যফন ওধযয়ো যওোহনো েেধভও যভোঝযমোহন ফস্থোন ওধযহত োধযহফন নো;
(ক) যভোঝযমোন ঘোরও যওোহনো ফস্থোহতআ যভোঝযমোন েধভওহও কোড়ী ঘোরনোয দোধয়ত্ব প্রদোন ওধযহত োধযহফন নো;
(খ) েোধপও ধনয়ভ ভোন্য ওধযয়ো ড়ও ফো ভোড়হও ঘরোঘহরয চন্য ধনধ জোধযত ধবমূহঔ যভোঝযমোন ঘোরোআফোয ধযফহতজ ধফযীত ধদও আহত যভোঝযমোন ঘোরোহনো মোআহফ নো;
(গ) ড়ও ফো ভোড়ও ংরি যভোঝযমোন দাঁড়োআফোয ধনধ জোধযত স্থোন ব্যতীত ন্য যওোহনো স্থোহন ফো যং (Wrong) োআহট যভোঝযমোন থোভোআয়ো মোনচঝ ফো ন্য যওোহনো ধযহনয প্রধতফিওতো সৃধষ্ট ওযো
মোআহফ নো;
(ঘ) যভোঝযোআহওহরয ঘোরও ধনচ ব্যধতত এওচহনয ধধও মোেী ফন ওধযহত োধযহফন নো। ঘোরও এফং মোেী উবয়হও মথোমথবোহফ ফাঁধধয়ো যরহভঝ ধযধোন ওধযহত আহফ;
(ঙ) ঘরন্ত ফস্থোয় ঘোরও ফো ওন্ডোক্টয ফো ন্য যওোহনো ব্যধি যওোহনো মোেীহও যভোঝযমোহন উঞোআহত ফো নোভোআহত োধযহফন নো;
(চ) প্রধতফধি মোেীহদয ঘরোঘহরয স্যধফধোহথ জ ভোড়ও এফং কণধযফন নুকূর স্যহমোক-স্যধফধো ম্বধরত আহফ; এফং
(ছ) যভোঝযমোহনয ফধটয োভহন, ধঙহন, উবয়োহর্শ্জ, ফধটয ফোধহয, ঝধুঁ ওপূণ জবোহফ ঙোহদ যওোন প্রওোয মোেী ফো ণ্য ফো ভোরোভোর ফন ওযো মোআহফ নো।
(২) যভোঝযমোন ঘরোঘহর ধনম্নফধণ জত োধোযণ ধফলয়মূ ভোধনয়ো ঘধরহত আহফঃ
(ও) যভোঝযমোন ঘোরনোযত ফস্থোয় যভোঝযমোন ঘোরও যভোফোআর যপোন ফো নুরূ যঞ্জোভ ব্যফোয ওধযহত োধযহফন নো;
(ঔ) ভধরো, ধশু, প্রধতফিী এফং ফহয়োহচুে মোেীয চন্য ংযধিত অহন ন্য যওোহনো মোেীহও ফোহনো মোআহফ নো ফো ফধফোয নুভধত যদয়ো মোআহফ নো;
(ক) ঘরন্ত যভোঝযমোহন ঘোরহওয ভহনোংহমোহকয ব্যোখোত খহঝ ফো যভোঝযমোন ঘোরোআহত স্যধফধো য় যওোহনো মোেী এআরু যওোহনো অঘযণ ফো ওভজওোন্ড ওধযহত োধযহফন নো;
(খ) ধঝহফল্ট ফাঁধো ব্যধতত যভোঝযমোন ঘোরও যভোঝযমোন ঘোরোআহত োধযহফন নো;
(গ) ম্মূঔ োধযহত অন গ্রণওোযী মোেী ফো মোেীকণহও ধঝহফল্ট ফাঁধধহত আহফ;
(ঘ) যওোহনো যভোঝযমোহন যওোয ফো ওর্তজি ওর্তজও ধনধ জোধযত ংখ্যও মোেী ফো অহযোীয ধতধযি যওোহনো মোেী ফো অহযোী ফন ওযো মোআহফ নো।
(ঙ) ধযফনমোহন মোেী োধোযহণয ধত যওোহনো ঘোরও ফো ওন্ডোক্টয ফো যভোঝযমোন ধযঘোরনো ংধিষ্ট ব্যধি ফো ব্যধিফক জ যওোহনো প্রওোয দুব্যজফোয ফো ংকত ফো হৌচন্যমূরও অঘযণ ফো য়যোধন ওধযহত
োধযহফ নো;
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(চ) যোধে যফরোয় ধফযীত ধদও আহত অকত যভোঝযমোহনয ঘোরনোয় ধফঘ্ন সৃধষ্ট ওহয এআরু োআফীভ ব্যফোয ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো মোআহফ নো;
(ছ) যোদোয যভোঝযমোন ঘোরও  ওন্ডোক্টযকণ ভোধরও ফো ংস্থো ফো প্রধতেোহনয ধনধ জোধযত আউধনপভজ ধযধোন ওধযহফন।
(৩) অআন ফো ধফধধ দ্বোযো নুহভোধদত প্যোধওং ফো ধফহল তওজতো ফো ধনধ জোধযত ধফহল মোন ফো ধনধদ জষ্ট ভয় ব্যতীত যওোহনো ধফহফোযও ফো দোু দোথ জ যভোঝযমোহন ধযফন ওযো মোআহফ নো;
(৪) এআ অআন ফো এআ অআহনয ধীহন প্রণীত ধফধধভোরো  প্রধফধোনভোরো, নীধতভোরো, কোআটরোআন থফো যওোয ওর্তজও চোধযকৃত যওোহনো প্রজ্ঞোন রংখহনয দোহয় ওর্তজি ফো ওর্তজি ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত
ওভজওতজো ংধিষ্ট যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো ঘোরওহও যভোঝযমোন ফো যভোঝযমোহনয প্রহয়োচনীয় ওোকচেোধদ উধস্থত আফোয ধনহদ জ প্রদোন ওধযহত োধযহফন ;
(৫)যওোয ফো যওোহযয পূফ জোনুভধতরহভ ওর্তজি ভয় ভহয় যকহচঝ ধফজ্ঞধপ্তয ভোধ্যহভ যভোঝযমোন ঘরোঘহরয োধোযণ ধনহদ জোফরী ংহোধন ফো ংহমোচন ওধযহত োধযহফ।

ধোযো

যভোঝযমোহনয ফীভো

৪৭। ফীভোয ফোধ্যফোধওতো।–
(১) যওোন যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযীহও ফোধ্যতোমূরওবোহফ যভোঝযমোহনয  উোহত মোতোয়োতওোযী ওর মোেীয এফং র্ততীয় হিয চীফন  ম্পহদয ফীভো ওধযহত আহফ ;
(২) যওোন যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী র্ততীয় হিয ঝধুঁ ওয ধফযীহত যভোঝযমোহনয ফীভো ওযো ব্যতীত যস্টআচ ফো ওন্ট্রোক্ট ওুোধযহচ মোেী ধযফন এফং োফধরও ফো প্রোআহবঝ
ওুোধযয়োহয ণ্য ধযফন ওধযহত োধযহফন নো ধওংফো ওধযফোয নুভধত প্রদোন ওধযহফন নো।
৪৮। ফীভোয িধতপূযণ প্রদোন।–
(১) যওোন যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযীয যভোঝযমোন আহত উদ্বুত দুখ জঝনোয পহর মধদ যওোহনো ব্যধি অখোত প্রোপ্ত ফো িধতগ্রস্ত ন ফো অখোতপ্রোপ্ত আয়ো ভোযো মোন তোো আহর
জ যিেভহত তোোয ফো তোোহদয ধযফোযহও িধতপূযণ প্রদোন ওধযহত ফোধ্য থোধওহফন;
যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী িধতগ্রস্ত ব্যধি ফো ব্যধিফকহও,
(২) যওোহনো ড়ও দুখ জঝনো ংখঠিত আহর যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ধনচ উহদ্যোহক  দোধয়হত্ব িধতপূযহণয দোফী উথ্থোহনয ৯০ (নব্বআ) ধদহনয ভহধ্য ংধিষ্ট ফীভো যওোম্পোনীয
ধনওঝ আহত িধতপূযহণয থ জ অদোয়পূফ জও দুখ জঝনোয় িধতগ্রস্থ ব্যধি ফো ব্যধিকণ, যিেভহত তোোয ফো তোোহদয ধযফোযহও প্রদোন ওধযহফন;
(৩) যওোন যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযীয যভোঝযমোন আহত উদ্বুত দুখ জঝনোয পহর মধদ যওোহনো ম্পধিয িধতোধন য় তোো আহর যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো
ধযঘোরনোওোযী ম্পধিয ভোধরও ফো ভোধরওকণহও িধতপূযণ প্রদোন ওধযহত ফোধ্য থোধওহফন;
(৪) যওোহনো ড়ও দুখ জঝনো ংখঠিত আহর যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ধনচ উহদ্যোহক  দোধয়হত্ব িধতপূযহণয দোফী উত্থোযনয ৯০ ধদহনয ভহধ্য ংধিষ্ট ফীভো যওোম্পোনীয ধনওঝ
আহত িধতপূযহণয থ জ অদোয়পূফ জও দুখ জঝনোয় িধতগ্রস্থ ম্পধিয ভোধরও ফো ভোধরওকণহও ফো যিেভহত তোোয ফো তোোহদয ধযফোযহও প্রদোন ওধযহফন;
৪৯। ড়ও দুখ জঝনোয় অখোতপ্রোপ্ত ব্যধিয ধঘধওৎো।–
(১) ড়ও দুখ জঝনো খটিহর যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ফো তোোহদয প্রধতধনধধ তোৎিধণওবোহফ দুখ জঝনো ম্পহওজ ধনওঝস্থ থোনো ফো পোয়োয োধবজ ফো ধঘধওৎো যফো যওে ফো
োোতোরহও ফধত ওধযহফন;
(২) ড়ও দূখ জঝনোয় মধদ যওোহনো ব্যধি অখোতপ্রোপ্ত ন তোো আহর দুখ জঝনোয চন্য দোয়ী যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ফো তোোহদয প্রধতধনধধ অখোতপ্রোপ্ত ব্যধি ফো ব্যধিকহণয
স্যধঘধওৎোয ধনধভি ধনওঝস্থ ধঘধওৎো যফো যওে ফো োোতোহর দ্রুত যপ্রযণ  ধঘধওৎোয ব্যফস্থো গ্রণ ওধযহফন;
(৩) ড়ও দুখ জঝনোয় অত যওোহনো ব্যধি ফো ব্যধিকণহও মধদ দুখ জঝনোয চন্য দোয়ী যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ফো তোোহদয প্রধতধনধধ ধঘধওৎো প্রদোহনয ব্যফস্থো গ্রণ নো ওহযন
যআ যিহে ব্যধি ফো ব্যধিকণ ধনচ উহদ্যোহক ধঘধওৎো যফো গ্রণ ওধযহত োধযহফন এফং তৎম্পধওজত মোফতীয় ঔযঘ যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ফন ওধযহত ফোধ্য থোধওহফন;
(৪) ফোংরোহদ পুধর যদব্যোধ যঝোর ধে যঝধরহপোন নম্বয প্রফতজন ওধযহফ মোোয ভোধহভ ড়ও দুখ জঝনো ওফধরত যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ফো তোোহদয প্রধতধনধধ ফো তোোহদয
হি ন্য যওোন ব্যধি ফো মোেী ফো ড়ও দুখ জঝনো প্রতুিওোযী যওোন ব্যধি ড়ও দুখ জঝনোয ব্যফধত যআ ংধিষ্ট নোম্বোহয যঝধরহপোন ওধযয়ো চরুধয উদ্ধোয , ধঘধওৎো আতুোধদয চন্য তোৎিধণও োয়তো
ঘোধহত োধযহফন;

ধোযো

যভোঝয ড্রোআধবং প্রধিণ স্কুর, যভোঝযমোন যভযোভত ওোযঔোনো  টোধম্পং আয়োট জ
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৫০।

৫১।

৫২।

ধোযো

যভোঝয ড্রোআধবং প্রধিণ স্কুর।(১) যওোহযয নুহভোদনরহভ ওর্তজি যভোঝয ড্রোআধবং প্রধিণ স্কুহরয চন্য রোআহন্স প্রদোন, োঠ্যরভ নুহভোদন  প্রধিণ দ্ধধত ধনধ জোযণ ওধযহত োধযহফ; তহফ যোষ্ট্রীয় প্রধতেোহনয যিহে এআ উধোযো
প্রহমোচু আহফ নো।
(২) ড্রোআধবং প্রধিণ প্রদোহনয চন্য ওর্তজি ড্রোআধবং আন্সেোক্টহযয রোআহন্স প্রদোন ওধযহফ;
(৩) যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজহিয রোআহন্স ব্যতীত যভোঝয ড্রোআধবং স্কুর প্রধতেো  ধযঘোরনো ওধযহত োধযহফ নো।
যভোঝযমোন যভযোভত ওোযঔোনো।(১) ওর্তজি ফো ওর্তজি ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত ওভজওতজো যভোঝযমোন যভযোভত ওোযঔোনোয রোআহন্স প্রদোন, ওোযঔোনোয যেধণ  ওোযঔোনোয স্থোন ধনধ জোযণ  ধনয়ন্ত্ণ ওধযহত োধযহফ;
(২) যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজহিয রোআহন্স ব্যতীত যভোঝযমোন যভযোভত ওোযঔোনো স্থোন ফো ধযঘোরনো ওধযহত োধযহফ নো । তহফ যওোযী প্রধতেোনমূহয যিহে এআ উধোযো প্রহমোচু আহফ নো;
(৩) যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন নফধবোহফ যভোঝযমোন ধনভজোণওোযী প্রধতেোন ওর্তজও ধনধ জোধযত ভোন ফো ধফধনহদ জহয যওোহনোরূ ধযফতজন ফো ধযফধ জন ফো ধযভোচজন ফো ংহমোচন ফো ধফহয়োচন ওধযহত োধযহফ
নো;
(৪) যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজহিয রোআহন্স ব্যতীত যভোঝযমোন যভযোভত ওোযঔোনো প্রধতেো  ধযঘোরনো ওধযহত োধযহফ নো।
যভোঝযমোন টোধম্পং আয়োট।জ (১) ওর্তজি এফং অআন শঙ্খরো ফোধনী অঝওকৃত যভোঝযমোন যোধঔফোয চন্য উমৄি স্থোহন টোধম্পং আয়োট জ স্থোন ওধযহত োধযহফ; এফং উি আয়োট জ ংধিষ্ট থোনো
ফো েোধপও ধফবোক ফো ধফঅযটিএ’য
ব্যফস্থোনোয় থোধওহফ ;
(২) আয়োট জ ব্যফস্থোনোয় থোওো ংধিষ্ট থোনো অদোরহতয ধনহদ জ নুমোয়ী অঝওকৃত যভোঝযমোহনয ধফলহয় ধফধর ফহদোফস্ত ওধযহফ।

যোধ  দন্ড

৫৩। যোধ  দন্ড।(১) যওোহনো ব্যধি ফো ঘোরও ফো েধভও ফো যভোঝযমোহনয ভোধরও ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোযী ফো তোোহদয প্রধতধনধধ এআ অআহন ফধণ জত যওোন যোধ ফো যোধমূ মোো তপধহর উহেঔ ওযো য় নোআ
এআরু যোধ ংখঝন ওধযহর এফং এআ অআহনয ধীহন প্রণীত ধফধধভোরো ফো প্রধফধোনভোরোয যওোন ধফধধ ফো প্রধফধধ রঙ্ঘন ওধযহর ধতধন ফো তোোযো যোহধয দোহয় যদোলী োব্যস্ত এফং দন্ড প্রোপ্ত আহফন;
(২) উধোযো-১ নুমোয়ী যও যদোলী োব্যস্ত আহর ওর্তজি ফো তৎওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত ওভজওতজো ফো োফ-আন্সহক্টয দভম জোদোয ধনহম্ন নহ এআরু পুধর ওভজওতজো ড্রোআধবং রোআহন্স আহত তপধহরয ফণ জনো
নুমোয়ী যদোলসূঘও হয়ন্ট ওতজন ওধযহত োধযহফ;
৫৪। দুখ জঝনো ংরোন্ত যোধ।(১) এআ অআহন মোোআ থোকুও নো যওন যভোঝযমোন ঘোরনোচধনত যওোহনো দুখ জঝনোয় প্রোণোধন খটিহর ফো গুরুতয অত আহর এআ ংরোন্ত যোধমূ দন্ডধফধধ, ১৮৬০ নুমোয়ী যোধ ফধরয়ো কণ্য আহফ;
(২) উধোযো-১ এ ফধণ জত যোধ ব্যতীত ড়ও ফো ভোড়হও ধনধ জোধযত কধতীভোয ধতধযি কধতহত ফো যফহযোয়োবোহফ ফো ঝধুঁ ওপূণ জ বোযহঝধওং ফো বোযহরোধটং ফো ন্য যওোহনোবোহফ ধনয়ন্ত্ণীন
যভোঝযমোন ধযঘোরনোয পহর যওোহনো দুখ জঝনোয় চোন-ভোহরয িধত োধধত আহর ংধিষ্ট ঘোরও ফো যরোয ফো োয়তোওোযী ব্যধি ফো ব্যধিকণ যোহধয দোহয় যদোলী োব্যস্ত আহফন।
(৩) ড়হওয ধটচোআন  ধনভজোণচধনত ত্রুটিয ওোযহণ দুখ জঝনো খটিহর উোয দোয়-দোধয়ত্ব ড়ও ধনভজোণওোযী প্রধতেোন  তদোযওওোযী ংস্থোয উয ফতজোআহফ;
৫৫। যোধ ংখঝহনয োয়তো, প্রহযোঘনো  লড়মহন্ত্য দন্ড।–
যওোহনো ব্যধি মধদ এআ অআহনয ধীন যওোহনো যোধ ংখঝহনয োয়তো ফো উি ংখঝহন প্রহযোঘনো যদন ফো লড়মন্ত্ ওহযন এফং উি োয়তো ফো মড়মন্ত্ ফো প্রহযোঘনোয পহর ংধিষ্ট যোধটি ংখটিত
য়, তোো আহর উি যোহধয োয়তোওোযী, মড়মন্ত্ওোযী ফো প্রহযোঘনোদোনওোযী উি যোহধয চন্য ধনধ জোধযত দহন্ড দন্ডনীয় আহফন।
৫৬। যোধ পুনঃংখঝযনয দন্ড।–
যওোহনো ব্যধি মধদ এআ অআহন উধেধঔত যওোহনো যোহধয চন্য দধন্ডত আয়ো দন্ড যবোক ওধযফোয য পুনযোয় এওআ যোধ ওহযন, তোো আহর ধতধন উি যোহধয চন্য হফ জোচ্চ যম দন্ড যধয়োহঙ উোয
ধদ্বগুণ দহন্ড দন্ডনীয় আহফন।
৫৭। চোধভন  অহোল ংরোন্ত।–
(১) ১৮৯৮ োহরয যপৌচদোধয ওোম জধফধধহত ধবন্নরু যওোন ধফধোন নো থোধওহর এআ অআহনয ধীন যোধগুহরো চোধভনহমোগ্য আহফ।
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৫৮।

(২) ১৮৯৮ োহরয যপৌচদোধয ওোম জধফধধহত ধবন্নরু যওোন ধফধোন নো থোধওহর এআ অআহনয ধীন যোধগুহরো অহোলহমোগ্য আহফ, মোো যম যওোন ধফঘোধযও ম্যোধচহেঝ থফো ধনফ জোী ম্যোধচহেঝ থফো
ওর্তজি ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোন ওভজওতজো থফো ফোংরোহদ পুধরহয ধতধযি স্যোধযনহঝনহটন্ট ফ পুধর ফো ভভম জোদো ম্পন্ন পুধর ওভজওতজো এআ অআহনয ধীন যওোন যোধ অহোহল ভীভোংো
ওধযহত োধযহফন।
যগ্রপতোয।–
এআ অআহনয ধীন ০৩ ভোহয ধধও ওোযোদণ্ড থফো ৫ োচোয ঝোওোয ধধও চধযভোনো থফো ৫ হয়হন্টয ধধও যদোলসূঘও হয়ন্ট ওতজনহমোগ্য যোহধয যিহে ধফনো হযোয়োনোয় যগ্রপতোয ওযো মোআহফ।

এওোদ ধ্যোয়
ধোযো

অধর

৫৯।

প্রোধনও অধর ওর্তজি।–
(১) যওোয, এআ অআহনয উহেে পূযণওহল্প, যওোযী যকহচঝ প্রজ্ঞোন দ্বোযো প্রোধনও ধদ্ধোহন্তয ধফলহয় ওোম জ ব্যফস্থো গ্রহণয চন্য এও ফো এওোধধও প্রোধনও অীর ওর্তজি কঞন ওধযহফ;
(২) এআ অআহনয ধীন প্রদি যওোহনো প্রোধনও অহদহ যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ংক্ষুদ্ধ আহর উি অহদহয ধফরুহদ্ধ ১৫ (হনয) ধদহনয ভহধ্য ধনধ জোধযত দ্ধধতহত প্রোধনও অধর ওর্তজি এয
ধনওঝ অধর ওধযহত োধযহফন;
(৩) প্রোধনও অধর ওর্তজি উধোযো-২ এয ধীহন যওোহনো অীর প্রোপ্ত আহর উি অীর প্রোধপ্তয ৩০ (ধে) ধদহনয ভহধ্য অধর ধনষ্পধি ওধযহফ এফং এআরু অহদ চূড়োন্ত ফধরয়ো ধফহফধঘত আহফ।
ধফঘোধযও অধর।–
(১) এআ অআহনয ধীন প্রদি যওোহনো ধফঘোধযও অহদহয ধফরুহদ্ধ ংক্ষুব্ধ যওোহনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ফো ধযঘোরনোওোধয ফো অহফদনওোধয, ধনধ জোধযত দ্ধধতহত এঔধতয়োয ম্পন্ন যওোহনো অদোরহত অধর
ওধযহত োধযহফ;
(২) এআ অধর ওোম জরহভ নতুন যওোহনো ধফধধ প্রণয়ন নো য়ো ম জন্ত যপৌচধোধয ওোম জধফধধ, ১৮৯৮ এয ৩১ ধ্যোয় এফং যভোফোআর যওোঝ জ অআন, ২০০৯ এয অধর ংরোন্ত ধোযো প্রহমোচু আহফ।

৬০।

দ্বোদ ধ্যোয়
ধোযো

ওোম জদ্ধধত

যোধ ধফঘোযোথ জ গ্রণ।–
যপৌচদোযী ওোম জধফধধহত মোো ধওছুআ থোকুও নো যওন, ওর্তজি ফো তদওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওভজওতজো ফো যভোঝযমোন ধযদজও ফো পুধরহয োফ-আন্সহক্টয ফো পুধর োহচজন্ট ফো তদূদ্ধজ ওভজওতজোয ধরধঔত
প্রধতহফদন ব্যধতত যওোহনো অদোরত এআ অআন ফো ধফধধয ধীন যওোহনো ভোভরো ধফঘোযোহথ জ গ্রণ ওধযহফন নো।
৬২। তদন্ত, ধফঘোয আতুোধদ।–
এআ অআন ফো ধফধধয ধীন যোহধয তদন্ত, ধফঘোয আতুোধদ প্রহমোচু যিহে যপৌচদোযী ওোম জধফধধ ১৮৯৮ থফো যভোফোআরহওোঝ জ অআন ২০০৯ প্রহমোচু আহফ।
৬৩। যভোফোআর যওোহঝ জয এঔধতয়োয।–
এ অআহনয ন্যোন্য ধোযোয় ধবন্নরু মোো ধওছুআ থোকুও নো যওন, এআ অআহনয ধীন যোধমূ যভোফোআর যওোঝ জ অআন, ২০০৯ (২০০৯ হনয ৫৯ নম্বয অআন) এয তপধরর্ভি ওধযয়ো এধক্সধওউটিব
ম্যোধচহেঝ ওর্তজও ধফঘোয ওযো মোআহফ।
৬৪। যভোঝযমোন অঝও  ধফধর ফহদোফস্তওযণ।–
(১) এআ অআহনয ধফধোন রংখন ওধযহর ওর্তজহিয িভতোপ্রোপ্ত যওোন ওভজওতজো থফো ফোংরোহদ পুধরহয োফ-আন্সহক্টয ফো োহচজন্ট যভোঝযমোন অঝও ওধযহত োধযহফন এফং এআ অআহনয ধফধোন নুমোয়ী
ব্যফস্থো গ্রণ ওধযহত োধযহফন;
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৬৫।

(২) এআ অআহনয ধফধোন রংখন ওধযহর এধক্সধওউটিব ম্যোধচহেঝ থফো ফোংরোহদ পুধরহয আন্সহক্টয থফো োহচজন্ট দভম জোদোয ওভজওতজো যভোঝযমোন টোধম্পং আয়োহট জ যপ্রযণ ওধযহত োধযহফন ;
(৩) এআ অআহনয ধীন যওোন যভোঝযমোন টোধম্পং আয়োহট জ যপ্রযণ ওযো আহর উো ফমুধিয চন্য যভোঝযমোন ভোধরও ০২ (দুআ) ভোহয ভহধ্য যভোফোআর যওোহঝ জয যিহে ংধিষ্ট অদোরহত এফং ন্যোন্য যিহে
ংধিষ্ট পুধর স্যোয ফো উ-পুধর ওধভনোয ফো ভভম জোদোয ওভজওতজোয ধনওঝ অহফদন ওধযহত োধযহফন। অদোরত ফো ংধিষ্ট ওভজওতজো দধরর-দস্তোহফচ ম জোহরোঘনো  শুনোধন গ্রণ ওধযয়ো ধনষ্পধিমূরও
অহদ প্রদোন ওধযহফন;
(৪) টোধম্পং আয়োহট জ যপ্রধযত যভোঝযমোহনয টোধম্পং ফমুধিয চন্য ভোধরও ধনধ জোধযত ভহয়য ভহধ্য অহফদন নো ওধযহর টোধম্পং আয়োহট জয দোধয়হত্ব ধনহয়োধচত ংস্থো ওর্তজও ংধিষ্ট অদোরহতয নুভধত ধনহয়
যভোঝযমোনটি যওোন যওোধয ংস্থো থফো যফোমূরও প্রধতেোনহও প্রদোন ওযো মোআহফ ধওংফো ধনরোহভ ধফরয় ওযো মোআহফ।
ধযদজহনয এঔধতয়োয।–
ওর্তজি ফো তদওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো ওভজওতজো ফো যভোঝযমোন ধযদজও এআ অআহনয ধফধোন নুযণ ওধযয়ো যম যওোন যভোঝযমোন ফো ধযঘোরনোওোযী প্রধতেোন ফো তদংধিষ্ট স্থোনো ফো এরোওো ধযদজন
এফং অআনকত ব্যফস্থো গ্রণ ওধযহত োধযহফন।

েহয়োদ ধ্যোয়
ধোযো

ধফধফধ

৬৬। অহদ োরন  তথ্য প্রদোহন ফোধ্যফোধওতো।এআ অআহনয ধফধোন নুমোয়ী প্রদি যওোন ধনহদ জ যওোন ব্যধি ফো প্রধতেোন ভোন্য ওধযহর থফো ফোস্তফোয়হন ফোধো প্রদোন ওধযহর থফো মোধঘত তথ্য প্রদোহন স্বীকৃধত চোনোআহর ফো র্ভর তথ্য ধযহফন
ওধযহর উো োধস্তহমোগ্য যোধ ধহহফ ধফহফধঘত আহফ।
৬৭। িভতো জণ।–
যওোয, এআ অআহনয ধীন ধন ধদ জষ্ট যওোহনো িভতো ফো দোধয়ত্ব স্যধনধদ জষ্ট হতজ , ওর্তজহিয যমহওোহনো ওভজওতজো থফো ফোংরোহদ পুধরহয োহচজন্ট/োফ-আন্সহক্টয এয ধনহম্ন নহ এআরু ওভজওতজো থফো
অআন শঙ্খরোয দোধয়হত্ব ধনহয়োধচত ন্য যওোন ংস্থোহও জণ ওধযহত োধযহফ।
৬৮। ধটধচঝোআহচন –
(১) ড়ও ধযফন যক্টহয উন্নত যফো প্রদোহনয উহেহে যওোয যকহচঝ প্রজ্ঞোন দ্বোযো থফো ধফধধভোরো প্রণয়হনয ভোধ্যহভ ধটধচঝোআযচন ওোম জরভ গ্রণ  ফোস্তফোয়ন ওধযহফ;
(২) ধটধচঝোআহচন ওোম জরহভ প্রধতফিওতো সৃধষ্ট থফো হমোধকতো ওযো আহর উো যোধ ধহহফ কণ্য আহফ।
৬৯। ধফধধভোরো প্রণয়হনয িভতো।–
এআ অআহনয উহেে পূযণওহল্প যওোয, যওোধয যকহচহঝ প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ধফধধভোরো প্রণয়ন ওধযহত োধযহফ।
৭০। প্রধফধোনভোরো প্রণয়হনয িভতো।–
এআ অআহনয উহেে পূযণওহল্প ওর্তজি, যওোহযয পূফ জোনুহভোদনরহভ, যওোধয যকহচহঝ প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ অআন ফো ধফধধয ধত ংকধতপূণ জ প্রধফধোনভোরো প্রণয়ন ওধযহত োধযহফ।
৭১। যওোহযয ধনহদ জনো প্রদোহনয িভতো।–
(১) ড়ও ধযফন ধফলহয় থফো এআ অআহন ন্তভূজি নোআ এআরু ধফলহয় যওোয ফোস্তফতো ধফহফঘনো ওধযয়ো স্বপ্রহণোধদত আয়ো ধনহদজনো প্রদোন ওধযহত োধযহফ এফং ওর্তজি নুরু ধনহদ জনো ফোস্তফোয়ন
ওধযহফ;
(২) ড়ও ধযফন ধফলহয় থফো এআ অআহন ন্তভূজি নোআ এআরু ধফলহয় ওর্তজি যওোহযয ধনহদ জনো ঘোধহত োধযহফ। যওোয উমৄি ধফহফঘনো ওধযয়ো প্রহয়োচনীয় ধনহদ জনো প্রদোন ওধযহফ এফং
ওর্তজি নুরু ধনহদ জনো ফোস্তফোয়ন ওধযহফ।
৭২। আংহযচীহত নুধদত োঞ প্রওো।–
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(১) এআ অআন ওোম জওয আফোয য, যওোয যকহচহঝ প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ অআহনয মূর ফোংরো োহঞয আংহযচীহত ন্যধদত এওটি ধনবজযহমোগ্য োঞ (Authentic English Text) প্রওো ওধযহফ;
(২) ফোংরো  আংহযধচ োহঞয ভহধ্য ধফহযোহধয যিহে ফোংরো োঞ প্রোধোন্য োআহফ।
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৭৩।

যপোচত  যধতওযণ।–
(১) Motor Vehicle Ordinance, 1983 (Ordinance No. 55 of 1983), ত:য যধত অআন ফধরয়ো উধেধঔত, এতদদ্বোযো যধত ওযো আর;
(২) উিরু যধতওযণ হত্ত্ব যধত অআহনয ধীনকৃত ওর ওোচওভজ ফো গৃীত ব্যফস্থো এআ অআহনয ধীন কৃত ফো গৃীত আয়োহঙ ফধরয়ো কণ্য আহফ;
(৩) যধত অআহনয ধীন গৃীত যওোন ওোম জধোযো ধনষ্পন্ন থোধওহর উো এআরুহ ধনষ্পন্ন ওধযহত আহফ যমন উি অআন যধত য় নোআ;
(৪) এআ অআহনয ধীহন ধফধধভোরো ফো প্রধফধোনভোরো প্রণীত নো য়ো ম জন্ত ধফদ্যভোন ধফধধভোরো ফো প্রধফধোনভোরোয ওোম জওোধযতো ফরফৎ থোধওহফ।

তপধর
৫৩(১) ধোযো ভহত প্রণীত

ধোযো
৪ (১)
৪ (২)
৪(৩)

৬

৭(১) (ঔ)
৮ (১)
৮ (২)

যোধ

দন্ড

হয়ন্ট ওতজন

যওোহনো ব্যধি ওর্তজও ড্রোআধবং রোআহন্স ব্যতীত প্রওোে স্থোন ফো যওোহনো ধযহনয ড়ও ফো নধধও ০৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
----ভোড়হও যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরোহনো।
উবয়দন্ড।
ধিোনফী রোআহযন্স ফধণ জত তজ রঙ্ঘন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো।
----নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
উবয়দন্ড।
ংধিষ্ট যেধণয রোআহন্স এফং োফধরও োধবজ যভোঝযমোন
ধযঘোরনোয নুভধতে নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো রোআহন্সধোযীয
যিহে
ব্যধতত যওোহনো ব্যধি ওর্তজও কণধযফন ঘোরোহনো।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
উবয়দন্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
যওোহনো ব্যধি ফো যওোহনো ধনহয়োকওোযী ওর্তজও ফোংরোহদ েভ অআন, ২০০৬ যভোতোহফও নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
----ধরধঔতবোহফ চুধি ম্পোদন  ধনহয়োকে ব্যতীত যভোঝযমোন ঘোরও ফো েধভও ধোহফ উবয়দন্ড।
ধনমৄি ওযো ফো য়ো।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
উবয়দন্ড।
ওর্তজি ব্যধতত ন্য যওোযনো ব্যধি ফো ঘোরও ফো প্রধতেোন ফো ধভধত ওর্তজও ড্রোআধবং নধধও ০৩ (ধতন) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫ রি ঝোওো থ জদন্ড ফো
রোআহন্স প্রস্তুত ফো আস্যু ফো ংযিণ ফো ব্যফোয ওযো।
উবয়দণ্ড।
(ও) যওোহনো ব্যধি ওর্তজও স্থধকত, যধত ফো ফোধতর, ধফকৃত, ধযফধতজত , নওর, র্ভয়ো, নধধও ০২ (দুআ) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৩ রি ঝোওো থ জদন্ড ফো
চোর আতুোধদ ধযহনয ড্রোআধবং রোআহন্স ব্যফোয।
উবয়দণ্ড।
(ঔ) যওোহনো ব্যধি ওর্তজও যভয়োদউিীণ জ ড্রোআধবং রোআহন্স ব্যফোয।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
উবয়দণ্ড।
স্থধকত, যধত ফো ফোধতর ড্রোআধবং রোআহন্স দ্বোযো যভোঝযমোন ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন।
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-------------

৮(৩)

৯(৬)
১১ (৩)
১৩ (১)
১৫(১)
১৫(২)(ঔ)
১৬(১)
১৬(২)
১৬(৩)
১৯ (১)
১৯ (২)

২২(৩)
২৩(৩)
২৭(২)

যওোহনো ব্যধি ওর্তজও ড্রোআধবং রোআহন্স য যওোহনো ব্যধিহও স্তোন্তয ফো ব্যফোহযয নধধও ৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো রোআহন্সধোযীয
যিহে
নুভধত প্রদোন।
ধতধযি
দণ্ড
ধোহফ
উবয়দণ্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
যভয়োদ উিীণ জ রোআহন্স ব্যফোয ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো।
নধধও ০২ (দুআ) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
----উবয়দণ্ড।
----ওর্তজি ওর্তজও ধফহদী ড্রোআধবং রোআহহন্স প্রদি এহন্ডোযহভন্ট স্থধকত, যধত ফো ফোধতর নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
ওযোয য যভোঝযমোন ঘোরনো।
উবয়দণ্ড।
ওন্ডোক্টয রোআহন্স ব্যতীত যওোহনো কণধযফহন ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওযো।
----নধধও ০১ (এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
উবয়দণ্ড।
ওন্ডোক্টয রোআহন্স ব্যতীত এফং ধনহয়োকে ব্যতীত ওন্ডোক্টয ধোহফ ওোচ ওযোযনো ফো নধধও ০১ (এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
----ওধযফোয নুভধত প্রদোন।
উবয়দণ্ড।
----ওন্ডোক্টয রোআহন্স স্থধকত, যধত ফো ফোধতর ওযো আহর যআ ব্যধিহও দোধয়হত্ব নধধও ০১ (এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
ধনহয়োধচত ওযোয নুভধত প্রদোন।
উবয়দণ্ড।
ওর্তজি ব্যধতত ন্য যওোযনো ব্যধি ফো প্রধতেোন ফো ধভধত ওর্তজও ওন্ডোক্টয রোআহন্স নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫০ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
----প্রস্তুত ফো আস্যু ফো ংযিণ ফো ব্যফোয।
উবয়দণ্ড।
----ধফকৃত, ধযফধতজত, ওোম জওয, নওর, র্ভয়ো, চোর আতুোধদ ধযহনয ওন্ডোক্টয রোআহন্স নধধও ০২ (দুআ) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
উবয়দণ্ড।
ব্যফোয।
ওন্ডোক্টয রোআহন্স ধোযী যওোহনো ব্যধি ওর্তজও তোোয রোআহন্স য যওোহনো ব্যধিহও
স্তোন্তয ধওংফো ব্যফোয ওধযফোয নুভধত যদয়ো।
জ
যযধচহেন এফং যযধচহেন োটিধপহওঝ
ব্যতীত যওোহনো ব্যধি ফো যভোঝযমোন ভোধরও
ওর্তজও প্রওোে স্থোহন যভোঝযমোন ঘোরোহনো ধওংফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন।

রোআহন্স ফোধতর ওযো
মোআহফ।
রোআহন্সধোযীয
যিহে
ধতধযি দণ্ড ধোহফ ১০
(দ) হয়ন্ট ওতজন।
যিহে
যযধচহেন নম্বয যেঝ ংহমোচন  প্রদজন, ট্যোক ফো ওর্তজি ওর্তজও ধনধ জোধযত নুরু নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ োচোয ঝোওো থ জদণ্ড রোআহন্সধোযীয
ফো
উবয়দণ্ড।
ধতধযি
দণ্ড
ধোহফ
১০
ধটবোআ যভোঝযমোহন ংহমোচন ব্যতীত যওোহনো ব্যধি ফো যভোঝযমোন ভোধরও ওর্তজও
(দ) হয়ন্ট ওতজন।
প্রওোে স্থোহন যভোঝযমোন ঘোরোহনো ধওংফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন।
ওর্তজহিয নুহভোদন ব্যতীত যযধচহেনকৃত যভোঝযমোহনয ওোধযকধয ধযফতজন থফো নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫(াঁঘ) রি ঝোওো থ জদণ্ড
----যভোঝযমোযনয বুন্তযীণ ফো ফোধুও ধযফতজন।
ফো উবয়দণ্ড।
জ
ধনধ জোধযত ভহয়য ভহধ্য যযধচহেন োটিধপহওহঝ
নতুন যভোঝযমোন ভোধরও তথ্যোধদ নধধও ০৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২০ ( ধফ) োচোয ঝোওো
----ধরধফদ্ধ নো ওধযয়ো যভোঝযমোন ব্যফোয ওযো।
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
যভোঝযমোহনয ধপঝহন প্রতুয়ন ফো নফোয়ন ব্যধতত ফো যভয়োদ উিীণ জ ধপঝহন নদ দ্বোযো
নধধও ০৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ (দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
যওোহনো ব্যধি ফো ভোধরও ফো দপ্তয ওর্তজও যভোঝযমোন ঘোরোহনো
ফো ঘোরোআফোয নুভধত থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
প্রদোন।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ োচোয ঝোওো থ জদন্ড ফো
উবয়দণ্ড।
নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০১ রি ঝোওো থ জদণ্ড ফো
উবয়দণ্ড।
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২৭(৪)

ধপঝহনহয নুহমোকী ঝধুঁ ওপূণ জ ফো িধতগ্রস্ত ফো নুহমোকী
যভোঝযমোন ঘোরোহনো।

২৭(৫)

যংঘঝো, রক্কড়-ছক্কড়  ধফফণ জ যভোঝযমোন ঘোরোহনো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন।

২৭(৬)

ওর্তজহিয নুহভোদন ব্যতীত ধনধ জোধযত যং ধযফ জতন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরোহনো
ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন।

২৮(২)

ট্যোক্সহঝোহওন ব্যধতত যভোঝযমোন ঘোরোহনো ফো ঘোরোআফোয নুভধত যদয়ো।

২৮(৩)

যভয়োদ উিীণ জ ট্যোক্স যঝোহওন দ্বোযো যভোঝযমোন ঘোরোহনো ফো ঘোরোআফোয নুভধত যদয়ো।

২৯(১)

রুঝোযধভঝ ব্যতীত প্রওোে স্থোহন ধযফন মোন ব্যফোয ফো ব্যফোযযয নুভধত প্রদোন।

২৯(২)

রুঝ োযধভহঝয তজ রঙ্ঘন ওধযয়ো যভোঝযমোন ঘোরনো।

২৯(৮)

যভয়োদ উিীণ জ রুঝ োযধভঝ দ্বোযো যভোঝযমোন ঘোরোহনো।

৩১(১)

রুঝ োযধভঝ প্রহমোচু নয় এআরু যভোঝযমোন দ্বোযো ফোধণধচুও ওোম জরভ ঘোরোহনো।

৩১(৩)

ধযফন ব্যফোয ধত ংধিষ্ট নয় এআরু যওোহনো ধযহনয ভ্রোম্যভোন ফোধণধচুও
ওোম জরভ যভোঝযমোহন ধযঘোরনো ওযো ফো ধযঘোরনোয নুভধত প্রদোন ওযো।
যভোঝযমোহনয বুন্তহয দৃেভোন স্থোহন বোড়োয ঘোঝ জ প্রদজন নো ওযো।

৩৩(২)
৩৩(৩)

ফো ধযহফ দূলণওোযী

যভোঝযমোন ভোধরও ফো ঘোরও ফো ওন্ডোক্টয ফো ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজও ধনধ জোধযত বোড়োয
ধতধযি বোড়ো দোফী/অদোয়।

ফো

নধধও ০৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ (দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
যিহে
নধধও ০২ (দুআ) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২০ ( ধফ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি
দণ্ড
ধোহফ
জদণ্ড
থ ফো উবয়দণ্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২৫ (পঁধঘ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ (দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০১ (এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ (াঁঘ) োচোয ঝোওো
----থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
যিহে
নধধও ০৬ ( ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫০ (ঞ্চো) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২৫ (পঁধঘ) োচোয ঝোওো
রোআহন্সধোযীয যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ ৫
(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ (দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২৫ (পঁধঘ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২০ (ধফ) োচোয ঝোওো
----থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ (াঁঘ) োচোয ঝোওো
----থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১৫ (হনয) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
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ওর্তজও যওোয নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০১ (এও) রি ঝোওো থ জদণ্ড
ফো উবয়দণ্ড।

৩৩(৪)

ওন্ট্রোক্ট ওুোধযচ যভোঝযমো যনয ভোধরও ফো তোোয প্রধতধনধধ ফো প্রধতেোন
ধনধ জোধযত দ্বদধনও চভোয ধতধযি থ জ দোফী ফো অদোয়।

৩৩(৫)

ওন্ট্রোক্ট ওুোধযহচয ধভঝোয যওোয ধনধ জোধযত বোড়োয় ওুোধরহব্রন ওযোয য যওোহনো
প্রধতেোন ফো ভোধরও ফো ঘোরও ফো ব্যধি ওর্তজও উোহত নফধবোহফ যওোহনো ধযহনয
ধযফতজন ওযো ফো এআরূ ধযফতজহন োয়তো ওযো।
ওন্ট্রোক্ট ওুোধযহচ যভোঝযমোন ভোধরও ফো ঘোরও ধনধ জোধযত ধধহিহেয ভহধ্য যম যওোহনো
কন্তহব্য ধভঝোহয মোআহত স্বীকৃধত চোনোহনো ফো ধভঝোহয প্রদধজত বোড়োয ধতধযি বোড়ো
দোফী ফো অদোয়।
যওোয ফো ওর্তজহিয নুহভোদন ব্যতীত যভোঝযমোহন ধফজ্ঞোন প্রদজন ফো প্রঘোয।

৩৩(৬)

৩৭(৬)
৩৯(২)

৩৯(৩)

নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০১ (এও) রি ঝোওো থ জদণ্ড
ফো উবয়দণ্ড।
নধধও ০৬ (ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ২০ (ধফ) োচোয ঝোওো
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
নধধও ০৩ (ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ (দ) োচোয ঝোওো
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।

----রোআহন্সধোযীয
যিহে
ধতধযি দণ্ড ধোহফ ১০
(দ) হয়ন্ট ওতজন।
-----

-----

যিহে
যভোঝযমোনঘোরও ফো থঘোযী ফো ড়ও ব্যফোযওোযী ওর্তজও েোধপও োআন, ংহওত নধধও ০৩ ( ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ ( দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
আতুোধদ ভোন্য ওযো।
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
----ড়ও ফো ভোড়ও োযোোহয যচব্রো রধং, পৄঝবোয ব্রীচ, অন্ডোযো ফো নুরূ নধধও ৫০০ (াঁঘ) ত ঝোওো থ জদণ্ড।
স্যধফধো ব্যফোহযয ধনহদ জ ভোন্য ওযো।
ধনধ জোধযত কধতীভোয ধতধযি কধতহত ফো যফহযোয়োবোহফ যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরোহনো।

যিহে
নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫০ (ঞ্চো) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি
দণ্ড
ধোহফ
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
ড়ও ফো ভোড়হও যফহযোয়ো ফো ধফজ্জনওবোহফ বোযহঝধওং থফো মোনফোন নধধও ০১ ( এও)ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫০ (ঞ্চো) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
৪০(২)
ঘরোঘহর যওোহনো প্রধতফিওতো সৃধষ্ট।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
যওোহনো ড়ও ফো পৄঝোত ফো বোযো ফো অন্ডোযোহ কোধড় যভযোভহতয নোহভ মন্ত্োং নধধও ০৩ ( ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ ( দ) োচোয ঝোওো
----৪০(৩)
ফো দ্রব্য ফো ভোরোভোর যোধঔয়ো ফো যদোওোহনয যো োচোআয়ো ফো ন্য যওোহনোবোহফ থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
দ্রব্যোধদ যোধঔয়ো মোনফোন ফো থঘোযী ঘরোঘহর ফোধো সৃধষ্ট ওযো।
৪০(৫)
ড়হওয োর্শ্জফতী থঘোযী ঘরোঘহরয চন্য ধনধ জোধযত পৄঝোহতয উয ধদহয় যভোঝযমোন
নধধও ০১ (এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ (াঁঘ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
ঘোরোহনো।
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
৪১(১) (ও) ধনধ জোধযত এহক্সর চন (Axle Load)এয ধতধযি চন ফন ওধযয়ো যভোঝযমোন নধধও ০২ (দুআ) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০২ (দুআ) রি ঝোওো থ জদণ্ড রোআহন্সধোযীয
যিহে
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
ঘোরোহনো ফো ঘোরোআফোয নুভধত প্রদোন।
ফো উবয়দণ্ড।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
৪০(১)
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৪১(১) (ঔ)

৪২(১)

৪২(২)

৪৩(১)

জ
যযধচহেন োটিধপহওহঝ
উহেধঔত অনহরহটন চন ধযফতজন ওযো।

নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০২ (দুআ) রি ঝোওো থ জদণ্ড রোআহন্সধোযীয
যিহে
ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।

যওোহনো যভোঝযমোন ঘোরও ফো ভোধরও ফো ধযঘোরনোওোযী প্রধতেোন নুহভোধদত ব্দভোেোয
ধতধযি ব্দ সৃধষ্ট ওহয এআরু যওোহনো মন্ত্ ফো মন্ত্োং ফো ণ জ যভোঝযমোহন স্থোন ফো
পুনঃস্থোন ফো ব্যফোয ফো ব্যফোহযয নুভধত প্রদোন।
যওোয ফো যওোয ওর্তজও িভতোপ্রোপ্ত যওোহনো প্রধতেোন ফো ংস্থো ওর্তজও যখোধলত নীযফ
এরোওো ধতরভওোহর যভোঝযমোন ঘোরও ওর্তজও যওোহনোরু ণ জ ফোচোযনো ফো উচ্চভোেোয
ব্দ সৃধষ্ট ওযো।
জ ফো ন্য যওোহনো প্রওোয ধনঃযণ ফো
যওোয ধনধ জোধযত ভোেো য ধতধযি যধাঁয়ো ধনকভন
জ
ধনকভনওোযী
যভোঝযমোন ঘোরনোয ভোধ্যহভ ধযহফ দূলণ ওযো।

নধধও ০১ ( এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ ( াঁঘ) োচোয ঝোওো
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।

৪৪(২)

ধনধ জোধযত োধওজং এরোওো ব্যধতত ন্য যওোহনো এরোওোয় যভোঝযমোন োওজ ওযো।

৪৪(৩)

মোেী  ণ্য উঞোনোভোয ধনধ জোধযত স্থোন 
থোভোহনোয নুহযোধ ওযো।

৪৬(১)

৪৬(২)

৪৬(৩)

৪৭।

নধধও ০১ ( এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৩ ( ধতন) োচোয ঝোওো
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।

---------

যিহে
নধধও ০১ ( এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ ( াঁঘ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ ০৫
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
নধধও ৫০০ (াঁঘ) ত ঝোওো থ জদণ্ড।

ভয় ব্যতীত যভোঝযমোন থোভোহনো ফো নধধও ০১ ( এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ ( াঁঘ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
যভোঝযমোন ঘরোঘহরয োধোযণ ধনহদ জোফরী ভোন্য ওযো।
যিহে
নধধও ০৩ ( ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ ( দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
যভোঝযমোন ঘরোঘহরয োধোযণ ধফলয়মূ ভোন্য ওযো।
যিহে
নধধও ০১ ( এও) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০২ ( দুআ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
০৫(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
(ও) অআন ফো ধফধধ দ্বোযো নুহভোধদত প্যোধওং ফো ধফহল তওজতো ফো ধনধ জোধযত ধফহল
যিহে
নধধও ০৩ ( ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ১০ (দ) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
মোন ফো ধনধদ জষ্ট ভয় ব্যতীত যওোহনো ধফহফোযও ফো দোু
দোথ জ যভোঝযমোহন ধযফন থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড;
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
ওযো;
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন;
(ঔ) অআন ফো ধফধধ দ্বোযো নুহভোধদত প্যোধওং ফো ধফহল তওজতো ফো ধনধ জোধযত ধফহল
নধধও ০৬ ( ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫০ (ঞ্চো) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
যিহে
মোন ফো ধনধদ জষ্ট ভয় ব্যতীত যওোহনো ধফহফোযও ফো দোু দোথ জ যভোঝযমোহন ধযফন
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
ওযোয পহর দুখ জঝনো ংখটিত আহর।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
ফীভো ব্যতীত যভোঝযমোন ঘোরোহনো।
যিহে
নধধও ০৬ ( ঙয়) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ৫০ (ঞ্চো) োচোয ঝোওো রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ ০৫
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
(াঁঘ) হয়ন্ট ওতজন।
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৫০(৩)

নুহভোদন ব্যতীত যভোঝয ড্রোআধবং স্কুর প্রধতেো ফো ধযঘোরনো ওযো।

নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও (এও) রি ঝোওো থ জদণ্ড ফো
উবয়দণ্ড।

-----

৫১(২)

নুহভোদন ব্যতীত যভোঝযমোন যভযোভত ওোযঔোনো প্রধতেো ফো ধযঘোরনো ওযো।

নধধও ০১ ( এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০১ (এও) রি ঝোওো
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।

-----

৫১(৩)

যওোহনো যভোঝযমোন ধনভজোণওোযী প্রধতেোন ওর্তজও নফধবোহফ যভোঝযমোহনয ধনধ জোধযত ভোন
ফো ধফধনহদ জহয যওোহনোরূ ধযফতজন ফো ধযফধ জন ফো ধযভোচজন ফো ংহমোচন ফো
ধফহয়োচন ওযো।
এআ অআহনয তপধহর ন্তর্ভজি য়ধন ধওন্তু এআ অআহন উহেঔ অহঙ এআরু ধোযো এফং
এআ অআহনয ধীন প্রনীত ধফধধয যওোহনো ধফধোন রঙ্ঘন।

নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০২ (দুআ) রি ঝোওো থ জদণ্ড
ফো উবয়দণ্ড।

-----

নধধও ০৩ ( ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ (াঁঘ) োচোয ঝোওো
থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।

-----

৫৩(১)
৫৪(১)

৫৪(২)

৬৬

ধফদচনওবোহফ থফো যফহযোয়োবোহফ যভোঝযমোন ঘোরোহনোয ওোযহণ ংখঠিত দুখ জঝনোয
পহর প্রোণোধন খটিহর ফো গুরুতয অত আহর।

যিহে
এআ ংরোন্ত যোধমূ দন্ডধফধধ, ১৮৬০ (The Penal Code, 1860) রোআহন্সধোযীয
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
নুমোয়ী যোধ ফধরয়ো কণ্য আহফ।
২০(ধফ) হয়ন্ট ওতজন।
ধনধ জোধযত কধতীভোয ধতধযি কধতহত ফো যফহযোয়োবোহফ ফো ধফজ্জনওবোহফ নধধও ০১ (এও) ফঙয ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০১ (এও) রি ঝোওো থ জদণ্ড রোআহন্সধোযীয যিহে
বোযহঝধওং ফো বোযহরোধটং ফো ন্য যওোহনোবোহফ ধনয়ন্ত্ণীন যভোঝযমোন ঘোরো যনোয ফো উবয়দণ্ড।
ধতধযি দণ্ড ধোহফ
ওোযহণ যওোহনো দুখ জঝনো ংখটিত আহর (প্রোণোধন  গুরুতয অত ব্যতীত)।
১০(দ) হয়ন্ট ওতজন।
যওোন ব্যধি ফো প্রধতেোন ওর্তজও এআ অআহনয ধফধোন নুমোয়ী প্রদি ধনহদ জ ভোন্য ওযো নধধও ০৩ ( ধতন) ভো ওোযোদণ্ড ফো নধধও ০৫ (াঁঘ) োচোয ঝোওো
----থফো ফোস্তফোয়হন ফোধো প্রদোন থফো ঘোধত তথ্য প্রদোহন স্বীকৃধত চোনোহনো ফো র্ভর তথ্য থ জদণ্ড ফো উবয়দণ্ড।
ধযহফন ওযো।

======
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