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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 
সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

 

প্রজ্ঞাপন 

এস, আর, ও নং                বাস রয্াপিড ট্রানজিট (পবআরটট) আইন, 
২০১৬ (২০১৬ সননর ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৫১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবনে সরকার 
পনম্নরূি পবপধমাো প্রণয়ন কপরে, যথা:-  

প্রথম অধ্যায় 
প্রারম্ভিক 

 
১। ম্ভিররানাম ও প্রবর্তন।–(১) এই পবপধমাো পবআরটট পবপধমাো, ২০১৯ নানম 
অপিপিত িইনব। 

 (২) ইিা অপবেনে কায যকর িইনব।  

২। সংজ্ঞা।–(১) পবষয় বা প্রসনের িপরিন্থী ককান পকছু না থাপকনে, এই পবপধমােয় 

(ক) “আইন” অথ য পবআরটট আইন, ২০১৬ ( ২০১৬ সননর ৪৯ নং আইন); 

(খ) “বাছাই কপমটট” অথ য আইননর ধারা ১১ এর উি-ধারা (১) এর অধীন 
গটিত বাছাই কপমটট এবং  

(গ) “িাড়া পনধ যারণ কপমটট” অথ য আইননর ধারা ২০ এর উি-ধারা (১) এর 
অধীন িাড়া পনধ যারণ কপমটট; 

(ঘ) ‘পবআরটট’ অথ য পবআরটট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সননর ৪৯ নং আইন)-এ 
বপণ যত বাস রয্াপিড ট্রানজিট; এবং 

(ঙ) “সরকার” অথ য সড়ক িপরবিন ও মিাসড়ক পবিাগ।  

 (২) এই পবপধমাোয় কয সকে শব্দ বা অপিবযজি বযবহৃত িইয়ানছ, পকন্তু সংজ্ঞা 
প্রদান করা িয় নাই, ঐ সকে শব্দ বা অপিবযজি আইনন কয অনথ য বযবহৃত িইয়ানছ, 
এই পবপধমাোয়ও উি অথ য বুঝাইনব।  
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ম্ভির্ীয় অধ্যায় 
লাইরসন্স, ইর্যাম্ভি 

 
৩। লাইরসরন্সর জনয আরবিন।– আইন ও এই পবপধমাোর অধীন পবআরটট পনম যাণ, 
িপরচােনা, রক্ষণানবক্ষণ ও উন্নয়ননর িনয ককান বযজি সরকানরর পনকট ‘ফরম-ক’ 
কত উপিপখত তথয ও কাগিিত্রাপদসি োইনসনের িনয আনবদন কপরনত িইনব।  

৪। লাইরসন্স ম্ভিস।– (১) পবআরটট পনম যাণ, িপরচােনা বা রক্ষণানবক্ষণ ও উন্নয়ননর 
িনয োইনসে পফস িইনব ২,০০ (দুইশত) ককাটট টাকা। 

 (২) আইন ও এই পবপধমাোর অধীন োইনসে পফনসর অথ য সরকানরর অনুকূনে, 
ককান তফপসপে বযাংক কতত যক ইসুযকত ত বযাংক ড্রাফট বা কি-অডযার এর মাধযনম 
প্রদান কপরনত িইনব। 

৫। বাছাই কম্ভমটির গঠন ।– আইননর ধারা ১১ এর উি-ধারা (১) এর উনেশয 
িূরণকনে োইনসে প্রদান ও নবায়ননর উনেনশয সরকার, পনম্নবপণ যত সদসয সমন্বনয় 
বাছাই কপমটট গিন কপরনব, যথা:- 

(ক) পনব যািী িপরচােক, ঢাকা িপরবিন সমন্বয় কতত যিক্ষ, পযপন উিার 
সিািপতও িইনবন; 

(খ) সড়ক িপরবিন ও মিাসড়ক পবিাগ কতত যক মননানীত উি পবিানগর 
অনূযন যুগ্ম-সপচব িদময যাদার একিন কম যকতযা;  

(গ) অথ য পবিাগ কতত যক মননানীত উি পবিানগর অনূযন যুগ্ম-সপচব িদময যাদার 
একিন কম যকতযা; 

(ঘ) সড়ক ও িনিথ অপধদপ্তর কতত যক মননানীত উি অপধদপ্তনরর অনূযন 
অপতপরি প্রধান প্রনকৌশেী িদময যাদার একিন কম যকতযা; 

(ঙ) কেজিসনেটটি ও সংসদ পবষয়ক পবিাগ কতত যক মননানীত উি পবিানগর 
অনূযন উি-সপচব িদময যাদার একিন কম যকতযা; 
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(চ) ঢাকা িপরবিন সমন্বয় কতত যিক্ষ কতত যক মননানীত উিার একিন অপতপরি 
পনব যািী িপরচােক, পযপন উিার সপচবও িইনবন; 

তনব শতয থানক কয, এই পবপধর ককান পবধান, কতত যিক্ষ ও সরকানরর 
কম যকতযাগনণর মধয িইনত বাছাই কপমটটর কয ককান কম যকতযানক মননানয়ন বা 
মননানীত ককান সদসযনক িপরবতযনন সরকারনক বাপরত কপরনব না। 

৬। বাছাই কম্ভমটির িাম্ভয়ত্ব ও কার্ তাবলী।– বাছাই কপমটট পবপধ ৩ এর অধীন 
আনবদনিত্র প্রাপ্ত িইনে পবপধ ৭ এর উি-পবপধ (২) এর অধীন সুিাপরশ প্রদাননর 
িনয বাছাই কপমটট পনম্নবপণ যত পবষয়সমূি পবনবচনা কপরনব, যথা:- 

(১) বযবসা িপরকেনা ও আপথ যক পিপত িয যানোচনা; 

(২) পবআরটট িপরচােনা সংক্রান্ত সামপিক পনরািত্তা বযবিা িরীক্ষা; 

(৩) িপরনবশগত সুরক্ষা প্রস্তানবর িয যাপ্ততা যাচাই; 

(৪) িপরচােনা-িপরকেনার অপতপরি অনয কয ককান কসবা বা বযবসা 
িপরকেনা, যপদ থানক, উিার যথাথ যতা ও িিণনযাগযতা; 

(৫) প্রস্তাপবত কসবাসমূি িয যাপ্ত, যথাথ য ও িিণনযাগয পকনা; 

(৬) সনন্তাষিনক বাস রয্াপিড ট্রানজিট (পবআরটট) কসবা প্রদাননর সক্ষমতা; 

(৭) পবপধ ৮ এ বপণ যত ককান কারনণ আনবদনকারী োইনসে প্রাপপ্তর অনযাগয 
পকনা উিা যাচাই করা; 

(৮) পবআরটট কসবা িনগনণর িনয উনু্মি কপরবার িপরকপেত সময়সূপচ 
যথাথ য ও িিণনযাগয পকনা; 

(৯) তফপসে-১ এ বপণ যত রুট পবণযাস যথাথ য ও িিণনযাগয পকনা; 

(১০) োইনসে পফস িমা প্রদান সংক্রান্ত বযাংক-ড্রাফট অথবা কি-অডযার 
যাচাই করা; 

(১১) কট্রড োইনসে যাচাই; এবং  

(১২) আইন ও পবপধমাোর অধীন প্রনয়ািনীয় অনযানয পবষয় পবনবচনা। 
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৭। লাইরসরন্সর আরবিন মূলযায়রের পদ্ধম্ভর্।–(১) পবপধ ৩ এর অধীন আনবদনিত্র 
প্রাপপ্তর ির সরকার আনবদনন উপিপখত তথযাবেীর সতযতা যাচাইনয়র িনয উি 
আনবদন প্রাপপ্তর ৭(সাত) পদননর মনধয উিা বাছাই কপমটটর পনকট কপ্ররণ কপরনব। 

 (২) উি-পবপধ (১) এর অধীন আনবদন প্রাপপ্তর ৬০ (ষাট) কায যপদবনসর মনধয 
বাছাই কপমটট আনবদনন উপিপখত িান িপরদশ যন কপরনব এবং প্রাপ্ত তথয ও 
কাগিিত্রাপদ যাচাই বাছাই এবং পবস্তাপরত অনুসন্ধাননর ির সরকানরর পনকট 
োইনসে মঞ্িরু অথবা না-মঞ্িরু সংক্রান্ত পবষনয় সুিাপরশ কপরনব। 

 (৩) উিরূি সুিাপরশ প্রাপপ্তর ির সরকার- 

(ক) যপদ এই মনম য সন্তুষ্ট িয় কয, আনবদনকারী পবআরটট পনম যাণ, িপরচােনা, 
রক্ষণানবক্ষণ ও উন্নয়ননর িনয কসবা প্রদানন এবং োইনসনের শতয িূরনণ সক্ষম, 
তািা িইনে সরকার ৩০ (জত্রশ) পদননর মনধয আনবদনকারীনক ‘ফরম-খ’ কত 
োইনসে ইসুয কপরনব; অথবা  

(খ) যপদ এইরূি অপিমত কিাষণ কনর কয, আনবদনকারী োইনসনের 
অপধকাংশ শতয িূরণ কপরনত সক্ষম িয় নাই তািা িইনে আনবদনকারীর আনবদন 
সরাসপর না-মঞ্িরু কপরয়া ১৫ (িননর) পদননর মনধয আনবদনকারীনক অবপিত 
কপরনব। 

৮। লাইরসন্স প্রাম্ভিরর্ অরর্াগযর্া।– োইনসনের িনয আনবদনকারী ককান বযজি 
োইনসে প্রাপপ্তর অনযাগয বপেয়া পবনবপচত িইনবন যপদ- 

(ক) ইপতিূনব য তািার োইসে বাপতে করা িয় এবং অনুরূি বাপতনের সময় 
িইনত ২ (দুই) বৎসর অপতক্রান্ত না িয়; 

(খ) ননপতক স্খেনিপনত ককাননা কফৌিদারী অিরানধ কদাষী সাবযস্ত িইয়া 
অনূযন ২ (দুই) বৎসর কারাদনে দজেত িন এবং তািার মুজি িাইবার ির ৫ 
(িাাঁচ) বৎসর অপতক্রান্ত না িয়; অথবা 

(গ) কদউপেয়া কঘাপষত িইবার ির যপদ উি দায় িইনত অবযািপত োি না 
কনরন।  

৯।  লাইরসরন্সর মময়াি: আইন ও পবপধমাোর অধীন ইসুযকত ত োইনসনের কময়াদ 
িইনব ২৫ (িাঁপচশ) বৎসর।  
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১০। লাইরসন্স নবায়রনর আরবিন।– (১) োইনসনের কময়াদ কশষ িইবার অনূযন 
৯০ (নব্বই) পদন িূনব য োইনসে নবায়ননর িনয উি-পবপধ (৩) এ উপিপখত পফসসি 
োইনসেী ‘ফরম-গ’ কত সরকানরর পনকট আনবদন কপরনত িইনব। 

 (২) োইনসে নবায়ননর আনবদননর সপিত পনম্নবপণ যত কাগিিত্রসমূি সংযুি 
কপরনত িইনব, যথা:- 

(ক) প্রাক্কেননর পিপত্তসি োইনসনের বতযমান এবং বপধ যত কময়ানদর আয় ও 
বযয়; 

(খ) োইনসনের বতযমান এবং বপধ যত কময়ানদ নগদ অথ য প্রবাি; 

(গ) োইনসনের সতযাপয়ত অনুপেপি; 

(ঘ) িােনাগাদ কট্রড োইনসনের সতযাপয়ত অনুপেপি; এবং নবায়ন পফস 
প্রদাননর বযাংক-ড্রাফট অথবা কি-অডযার।  

 (৩) োইনসে নবায়ন পফস িইনব মূে োইনসে পফনসর শতকরা ৫ (িাাঁচ) িাগ 
অথ য। 

 (৪) োইনসে নবায়ন পফনসর অথ য পবপধ ৪ এর উি-পবপধ (২) অনুসানর িমা 
প্রদান কপরনত িইনব। 

 (৫) োইনসনে উপিপখত কময়াদ কশষ িইবার িূনব য োইনসে নবায়ন কপরনত বযথ য 
িইনে’ কময়াদ কশষ িইবার িরবতী ৩ (পতন) মানসর মনধয, োইনসে পফনসর শতকরা 
১০ (দশ) িাগ অনথ যর সমিপরমান নবায়ন পফসসি, োইনসে নবায়ননর িনয 
আনবদন করা যাইনব। 

১১। লাইরসন্স নবায়ন।– (১) সরকার োইনসে নবায়ননর আনবদন প্রাপপ্তর ৭ (সাত) 
পদননর মনধয উিানত বপণ যত তনথযর সতযতা যাচাইনয়র িনয বাছাই কপমটটর পনকট 
কপ্ররণ কপরনব। 

 (২) বাছাই কপমটট আনবদন প্রাপপ্তর ৭ (সাত) পদননর মনধয পবপধ ৭ এর উি-
পবপধ (২) এ বপণ যত িদ্ধপত অনুযায়ী োইনসে নবায়ননর আনবদন মঞ্িরু 
অথবা না-মঞ্িরু কপরবার িনয সরকানরর পনকট সুিাপরশ কপ্ররণ কপরনব। 
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 (৩) বাছাই কপমটটর সিুাপরনশর পিপত্তনত সরকার োইনসে নবায়ননর পসদ্ধান্ত 
িিণ কপরনব। 

(৪) োইনসে নবায়ননর িনয আনবদন করা িইনে সংপিষ্ট োইনসে নবায়ন না 
িওয়া িয যন্ত অথবা নবায়ননর আনবদন প্রতযাখান করা িইয়ানছ মনম য 
আনবদনকারীনক অবপিত না করা িয যন্ত োইনসেটট বিাে আনছ বপেয়া গণয 
িইনব। 

১২। লাইরসন্স স্থম্ভগর্করে অথবা বাম্ভর্লকরে।– (১) সরকার যথাযথ মনন কপরনে 
পনম্নবপণ যত কয ককান কারনণ ককান োইনসে িপগত বা বাপতে কপরনত িাপরনব, যথা:-  

(ক) োইনসেী আইন বা এই পবপধ বা আইননর অধীন প্রণীত অনয ককান পবপধ 
বা প্রপবধাননর পবধান েঙ্ঘন কপরনে; 

(খ) োইনসেী কতত যক কতত যিনক্ষর আইনানুগ আনদশ অমানয করা িইনে; 

(গ) োইনসেী কতত যক োইনসে বাপতনের িনয আনবদন করা িইনে; 

(ঘ) পবপধ ৮ এ উপিপখত ককান অনযাগযতার পবষয়সমূি কগািন কপরয়া 
োইনসে িিণ কপরনে; এবং  

(ঙ) োইনসনে পনপদযষ্টকত ত সময়সীমার মনধয উিানত উপিপখত কসবা প্রদানন 
বযথ য িইনে। 

 (২) উি-পবপধ (১) এ উপিপখত ককান কারনণ সরকানরর পসদ্ধান্ত অনুযায়ী 
কতত যিক্ষ প্রস্তাপবত োইনসে বাপতেকরনণর কারণ উনিখিূব যক তৎসম্পনকয োইনসেীর 
পেপখত বিবয, যপদ থানক, ৩০ (জত্রশ) পদননর মনধয কতত যিনক্ষর পনকট উিিািননর 
পননদযশ সেপেত একটট পেপখত কনাটটশ োইনসেীনক প্রদান কপরনব। 

 (৩) উি-ধারা (২) এর অধীন কনাটটনশর িপরনপ্রপক্ষনত োইনসেীর ককান পেপখত 
বিবয, যপদ থানক, পবনবচনার ির কতত যিক্ষ ককান শতয বযপতনরনখ বা শতয সানিনক্ষ 

(ক) োইনসেীনক প্রনয়ািনীয় সংনশাধনমূেক বযবস্তা িিনণর পননদযশ পদনত 
িাপরনব; 

(খ) োইনসেটট বাপতনের পবষনয় সরকানরর পনকট সুিাপরশ কপ্ররণ কপরনত 
িাপরনব; 
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(গ) পনপদযষ্ট কময়ানদর িনয োইনসেটট িপগত কপরবার িনয এবং প্রনয়ািনীয় 
সংনশাধনমূেক বযবিা িিনণর িনয সরকারনক অনুনরাধ িানাইনত িাপরনব।   

১৩। ম্ভবআরটি বযবসার উন্নয়ন সংক্রান্ত আরিি।– আইননর ধারা ২৩ এর অধীন 
িপরদশ যক কতত যিনক্ষর পনকট প্রপতনবদন দাপখে কপরনে, কতত যিনক্ষর পনকট যপদ 
প্রতীয়মান িয় কয, োইনসেী িয যাপ্ত, পনরািদ এবং সনন্তাষিনক পবআরটট বযবিা বা 
কসবা িপরচােনা কপরনত বযথ য িইয়ানছ, তািা িইনে, িপরদশ যনকর প্রপতনবদননর 
সুিাপরশ পবনবচনাক্রনম কতত যিক্ষ পনম্নবপণ যত সকে বা কয ককান আনদশ প্রদান কপরনত 
িাপরনব, যথা:- 

(ক) িাড়া সমন্বয়; 

(খ) বাস িপরচােনার পিম (Scheme) িপরবতযন;  

(গ) পবআরটট সুপবধার গিন িদ্ধপত, পবআরটট সুপবধার অথবা বানসর কািানমা 
অথবা পবআরটট িপরচােনার উন্নয়ন;  

(ঘ) যাত্রীনদর িনয পনরািদ এবং আরামদায়ক পবআরটট পনজিতকনে বযবিা 
িিণ; এবং 

(ঙ) পবআরটট কসবার সপিত িপড়ত কয ককান ক্ষয়ক্ষপত অন্তিুযি কপরনত বীমা 
বতজদ্ধকরণ। 

১৪। লাইরসন্সী কর্ত তক ম্ভবআরটি পম্ভরচালনা স্থম্ভগর্কররের ম াষো।- (১) 
োইনসেী তদিপরচােনাধীন পবআরটট সমূ্পণ য বা উিার ককান অংশ িপগত কপরনত 
চাপিনে তদসম্পনকয কতত যিক্ষনক অনূযন ৯০ (নব্বই) পদন িূনব য পেপখতিানব অবপিত 
করনত িইনব। 

 (২) উি-পবপধ (১) এর অধীন অবপিতকরনণর কপ্রপক্ষনত কতত যিক্ষ উিরূি 
িপগনতর পবষনয় পসদ্ধান্ত িিণ কপরনব। 

 (৩) উি-পবপধ (২) এর অধীন িপগতকরনণর কময়াদ অনপধক ১ (এক) বৎসর 
িইনব। 

 (৪) সরকার কতত যক অনয ককান বযজিনক উি-পবপধ (২) এর অধীন িপগত 
োইনসেীর িপরচােনাধীন পবআরটট িপরচােনার িনয োইনসে প্রদান করা যাইনব। 
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 (৫) োইনসেী উি-পবপধ (২) এর অধীন িপগতকত ত পবআরটট িপরচােনা িুনরায় 
আরনের তাপরখ কতত যিক্ষনক অবপিতিূব যক িুনরায় আরনের িূব যানুনমাদন িিণ 
কপরনব এবং কতত যিক্ষ, আইন ও এই পবপধর পবধান সানিনক্ষ তদকতত যক পনধ যাপরত 
িদ্ধপতনত পবআরটট িপরচােনা িুনরায় আরনের িূব যানুনমাদন প্রদান কপরনত িাপরনব। 

১৫। লাইরসন্সী কর্ত তক ম্ভবআরটি পম্ভরচালনা বাম্ভর্লকররের ম াষো।– (১) 
োইনসেী োইনসনের অধীন সমূ্পণ য পবআরটট িপরচােনা বা উিার ককান অংশ 
িপরচােনা বাপতে কপরনত চাপিনে পনম্নবপণ যত পবষয়সমূি উনিখিূব যক কতত যিনক্ষর 
পনকট আনবদন কপরনব 

(ক) আনবদনকারীর নাম ও টিকানা; 

(খ) পবআরটট সমূ্পণ য বা কয অংশ িপরচােনা কপরনত অপনচু্ছক উিার পববরণ; 
এবং 

(গ) বাপতে কপরবার সোবয তাপরখ।  

 (২) কতত যিক্ষ উি-পবপধ (১) এর অধীন সমূ্পণ য পবআরটট িপরচােনা বা উিার 
ককান অংশ িপরচােনা বাপতনের কক্ষনত্র িনসাধারনণর দ্রতু ও উন্নত গণিপরবিন 
কসবা পনজিত কপরবার পবষনয় সংপিষ্ট িানীয় সরকার এবং স্বাথ যসংপিষ্ট বযজিগনণর 
পনকট িইনত তৎপনধ যাপরত িদ্ধপতনত মতামত আিবানিূব যক উিা পবনবচনা কপরনব। 

 (৩) কতত যিক্ষ উি-পবপধ (১) এর অধীন গতিীত আনবদনিত্র এবং উি-পবপধ (২) 
এর অধীন সংগতিীত মতামত বাছাই কপমটটর পনকট কপ্ররণ কপরনব এবং বাছাই 
কপমটটর পনকট যপদ ইিা প্রতীয়মান িয় কয, োইনসে বাপতে কপরনে িনগনণর দ্রতু 
ও উন্নত গণিপরবিন কসবা পবপিত িওয়ার ককান সোবনা নাই, তািা িইনে কসই 
মনম য সরকানরর পনকট সুিাপরশ কিশ কপরনব এবং উিরূি সুিাপরশ পবনবচনাক্রনম 
সরকার োইনসে বাপতে কপরনত িাপরনব। 

 (৪) োইনসেী তািার োইনসে বাপতে না িওয়া িয যন্ত পবআরটট িপরচােনা 
অবযািত রাপখনব। 

১৬। লাইরসন্স পুন:ইসুয ম্ভিস।– োইনসে িুন:ইসুয পফস িইনব োইনসে পফনসর 
শতকরা ২ (দুই) িাগ অথ য। 

১৭। লাইরসন্স ম্ভিস, নবায়ন ম্ভিস প্রর্যাপ তে।– পবপধ ৩ ও ১১ এর অধীন 
োইনসনের িনয আনবদন বা নবায়ননর আনবদন নামঞ্িরু িইনে সরকার, 
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আনবদন নামঞ্িনুরর তাপরখ িইনত অনপধক ৩ (পতন) মানসর মনধয 
আনবদনকারীনক সংপিষ্ট আনবদননর পবিরীনত সরকানরর অনুকূনে িমাকত ত বযাংক 
ড্রাফট বা কি-অডযানরর সমুদয় অথ য কফরত প্রদান কপরনব: 

তনব শতয থানক কয, িমাকত ত অথ য িইনত অজিযত ককানরূি সুদ বা েিযাংশ 
প্রদান করা িইনব না। 

১৮। লাইরসন্স সংরক্ষে ও প্রিি তন।– (১) সরকার, তদকতত যক ইসুযকত ত োইনসনের 
একটট মুপদ্রত কপি সংরক্ষণ কপরনব। 

 (২) কয ককান বযজি বা কতত যিক্ষ ৫০০ (িরাঁশত) টাকা পফস িপরধনশাধিূব যক 
উি োইনসনের অনুপেপি সংিি কপরনত িাপরনব। 

 (৩) োইনসেী যথাযথিানব োইনসে সংরক্ষণ কপরনব এবং তািার প্রপতষ্ঠাননর 
একটট দতটষ্টিািয িানন উিা প্রদশ যননর বযবিা িিণ কপরনব।  

 (৪) োইনসে িারাইয়া কগনে, ধ্বংস অথবা ক্ষপতিস্ত িইনে তাৎক্ষপণকিানব 
সরকারনক অবপিত কপরনত িইনব। 

 (৫) উি-পবপধ (৪) এর অধীন োইনসে িারাইয়া যাওয়া, ধ্বংস িওয়া বা 
ক্ষপতিস্ত িওয়ার পবষনয় সরকারনক অবপিত কপরবার অবযবপিত ির োইনসেী 
োইনসে িুন:ইসুয কপরবার িনয ‘ফরম-ঘ’ কত সরকার বরাবর আনবদন কপরনব। 

 (৬) সরকার এই পবপধমাোর পবধানাবেী অনুসরণিূব যক আনবদন পনষ্পপত্ত 
কপরনব।  

১৯। লাইরসন্স হস্তান্তর।– (১) োইনসে ইসুযর তাপরখ িইনত ১০ (দশ) বৎসর 
অপতক্রান্ত না িওয়া িয যন্ত োইনসে িস্তান্তর করা যাইনব না। 

 (২) উি-পবপধ (১) এর অধীন োইনসে িস্তান্তনরর কক্ষনত্র িস্তান্তকারী ও িস্তান্তর 
িিীতানক পনম্নবপণ যত তথযাপদসি সরকানরর পনকট আনবদন কপরনত িইনব, যথা:-  

(ক) িস্তান্তরকারী ও িস্তান্তর িিীতা িক্ষসমূনির নাম ও টিকানা; 

(খ) িস্তান্তপরতবয োইনসনের রুট; 

(গ) োইনসে িস্তান্তর পফস িমাদাননর বযাংক ড্রাফট বা কি-অডযার; 



10 

 

(ঘ) োইনসে িস্তান্তনরর সোবয তাপরখ; এবং  

(ঙ) োইনসে িস্তান্তনরর কারণ। 

 (৩) উি-পবপধ (২) এর অধীন আনবদনিনত্রর সপিত পনম্নবপণ যত কাগিিত্রসমূি 
সংযুি কপরনত িইনব, যথা:-  

(ক) িস্তান্তর চুজির খসড়ার অনুপেপি; 

(খ) োইনসে িস্তান্তর মূনেযর পবস্তাপরত পববরণী; 

(গ) মূেয িপরনশাধ সংক্রান্ত তথয; 

(ঘ) িস্তান্তর িিীতা কতত যক পবআরটট কায যক্রম িপরচােনার িনয কমাট 
তিপবনের িপরমাণ; এবং 

(ঙ) িস্তান্তর িিনণ ইচু্ছক িনক্ষর আইন ও এই পবপধর অধীন োইনসে না 
থাপকনে ‘ফরম-ক’ কত উপিপখত কাগিিত্র। 

 (৪) সরকার, উি-পবপধ (২) এর অধীন োইনসে িস্তান্তনরর আনবদন প্রাপ্ত 
িইবার ৭ (সাত) পদননর মনধয উিা বাছাই কপমটটর পনকট সুিাপরশ প্রদাননর িনয 
কপ্ররণ কপরনব। 

 (৫) বাছাই কপমটট উি-পবপধ (৪) এর অধীন উি আনবদন প্রাপপ্তর ির পবপধ ৭ 
অনুসানর প্রনয়ািনীয় বযবিা িিণিূব যক সরকানরর পনকট সুিাপরশ কপ্ররণ কপরনব। 

 (৬) উি-পবপধ (৫) এর অধীন প্রাপ্ত সুিাপরনশর কপ্রপক্ষনত সরকার োইনসে 
িস্তান্তনরর অনুনমাদন প্রদান কপরনত িাপরনব। 

র্তর্ীয় অধ্যায় 
প্ররবিাম্ভধ্কার 

 
২০। প্ররবিাম্ভধ্কারর ম্ভবম্ভধ্-ম্ভনরষধ্।– (১) োইনসেী বা তািার পেপখত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
ককান বযজি বা তািার প্রপতপনপধ বা কম যচারী আইননর ধারা ১৩ এবং পনম্নপেপখত পবপধ-
পননষধ সানিনক্ষ পবআরটট এোকার িার্শ্ যবতী িূপম ও িািনার িূতে, সমতে ও 
উিপরিানগ এবং িািনায় প্রনবশ কপরনত িাপরনবন, যথা:- 
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(ক) কতত যিনক্ষর অনুমপত িিণ; 

(খ) সংপিষ্ট িূপম বা িািনার মাপেকনক উিানত প্রনবনশর ৭ (সাত) পদন িূনব য 
কনাটটশ প্রদানিূব যক অবপিতকরণ; 

(গ) ক্ষপতিূরণ প্রদান, প্রনযািয কক্ষনত্র। 

 (২) োইনসেী বা তািার পেপখত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান বযজি বা তািার প্রপতপনপধ বা 
কম যচারী উি-পবপধ (১) এর দফা (ক) এর অধীন ককান অনমুপত িিণ কপরনত চাপিনে 
পতপন কতত যিক্ষ বরাবর পনম্নবপণ যত তথয সিকানর আনবদন কপরনবন, যথা:- 

(ক) আনবদনকারীর নাম ও টিকানা; 

(খ) কয এোকায় আনবদনকারী প্রনবশ কপরনত ইচু্ছক উি এোকার পবস্তাপরত 
পববরণ; এবং 

(গ) আনবদনকারী প্রনবশ ইচু্ছক এোকায় কয কায যক্রম িপরচােনা কপরনবন 
উিার পববরণ। 

 (৩) োইনসেী বা তািার পেপখত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান বযজি বা তািার প্রপতপনপধ বা 
কম যচারী িীবন বা সম্পপত্তর িনয পবিজ্জনক বা উিার পনরািত্তার পবিকারী ককান 
পকছু অিসারণ বা কমরামনতর উনেশয বযতীত, ককান কবরিানন বা শ্মশানন বা 
িানীয় িনসাধারণ িপবত্র মনন কনরন এমন ককান িানন প্রনবশ কপরনত িাপরনবন 
না। 

 (৪) োইনসেী বা তািার পেপখত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান বযজি বা তািার প্রপতপনপধ বা 
কম যচারী িীবন বা সম্পপত্তর িনয পবিজ্জনক বা উিার পনরািত্তা পবিকারী ককান 
পকছু অিসারণ বা কমরামনতর উনেনশয উি কবরিান, শ্মশান বা িপবত্র িানন 
প্রনবনশর প্রনয়ািন িইনে, উিার তত্ত্বাবধানকারীনক তাৎক্ষপণকিানব িাওয়া না কগনে 
বা তািার সম্মপত না িাওয়া কগনে কতত যিনক্ষর পেপখত অনুমপতিূব যক উি বযজি 
উিানত প্রনবশ কপরনত বা ককান কায য সম্পাদন কপরনত িাপরনবন। 

 (৫) োইনসেী বা তািার পেপখত ক্ষতাপ্রাপ্ত ককান বযজি বা তািার প্রপতপনপধ বা 
কম যচারী ককান িপমনত এই পবপধর অধীন ককান ক্ষমতা এমনিানব প্রনয়াগ কপরনবন 
কযন উি িপম ও িপরনবনশর ক্ষপত নূযনতম িয যনয় থানক, এবং উি প্রনয়ানগর 
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কারনণ ক্ষপত িইনে পতপন ক্ষপতিস্ত বযজি বা সংিানক কতত যিক্ষ কতত যক পনধ যাপরত 
ক্ষপতিূরণ পদনত বাধয থাপকনবন। 

 (৬) োইনসেী বা তািার পেপখত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান বযজি বা তািার প্রপতপনপধ বা 
কম যচারী এই পবপধর অধীন কয ককান ক্ষমতা প্রনয়াগকানে সকে প্রনয়ািনীয় সতকযতা 
অবেেন  কপরনবন এবং সকে কক্ষনত্র-  

(ক) ক্ষপতিস্ত িািনা, কসবা বা সুপবধানক প্রনয়ািনীয় কমরামনতর মাধযনম বা 
অনযপবধিানব যথাসেব িূব যাবিায় পফরাইয়া আপননবন; 

(খ) কায য সম্পাদননর িান িইনত তজ্জপনত সকে আবিযনা বা ধ্বংনসাবনশষ 
সরাইয়া কফপেনবন; 

(গ) ককান সম্পপত্তর ক্ষপত িইনে উিার মাপেক বা দখেকার বা 
তত্ত্বাবধায়কনক কতত যিক্ষ কতত যক পনধ যাপরত িানর ক্ষপতিূরণ প্রদান কপরনবন। 

 

চরু্থ ত অধ্যায় 
ভাড়া 

 
২১। ভাড়া ম্ভনধ্ তারে কম্ভমটির সিসযরির মর্াগযর্া।– পনব যািী িপরচােক বযতীত িাড়া 
পনধ যারণ কপমটটর অনযানয সদসযগনণর পনম্নবপণ যত কযাগযতা থাপকনত িইনব, যথা:- 

(ক) প্রিাতনের কনম য এবং গণিপরবিন সম্পপকযত কয ককান কানি অনূযন ৫ 
(িাাঁচ) বৎসনরর কম য অপিজ্ঞতা; অথবা 

(খ) আইন ও তৎসংপিষ্ট পবপধ দ্বারা পনবপন্ধত এবং গণিপরবিন সম্পপকযত 
ককান সপমপতনত িপরচােক িনদ অনূযন ৫ (িাাঁচ) বৎসনরর কম য অপিজ্ঞতা। 

২২। ভাড়া ম্ভনধ্ তাররের ম্ভবরবচয ম্ভবষয়।– পননম্নাি পবষয়াপদ পবনবচনা কপরয়া পবআরটট 
কসবা প্রদাননর িনয সনব যাচ্চ এবং সব যপনম্ন িাড়ার িার পনধ যারন কপরনত িইনব, যথা:- 

(ক) রুট এবং আনরািনণর দরূত্ব; 

(খ) প্রাপ্তবয়ি, পশশু, বতদ্ধ এবং প্রপতবন্ধী বযজিগণ; 

(গ) সামাজিক ও অথ যননপতক পবষয়; এবং  
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(ঘ) অনযানয গণিপরবিননর িাড়ার সপিত সামঞ্জসয রক্ষা।    

 

পঞ্চম অধ্যায় 
কাম্ভরগম্ভর মান অনুরমািন 

 
২৩। কর্ত তপক্ষ কর্ত তক কাম্ভরগম্ভর মান অনুরমািন ও মান পম্ভরবর্তরনর অনুমম্ভর্।– 
(১) পবআরটট িপরচােনাকারী পবআরটট িপরচােনার িনয কাপরগপর মান প্রস্তুত করত: 
উিার অনুনমাদননর িনয কতত যিক্ষ বরাবর কিশ কপরনবন। কতত যিক্ষ আইননর ১৭ 
ধারা অনুসানর উিা যাচাইিূব যক িিণনযাগয পবনবপচত িনে অনুনমাদন কপরনবন।  

 (২) ধারা ১৭ এর উি-ধারা (১) এর অধীন কতত যিক্ষ কতত যক পনধ যাপরত কাপরগপর 
মাননর কক্ষনত্র ককানরূি িপরবতযননর প্রনয়ািন িইনে পনম্নবপণ যত পবষয়সমূি 
উনিখিূব যক োইনসেী কতত যিক্ষ বরাবর আনবদন কপরনব, যথা:-  

(ক) আনবদনকারীর নাম ও টিকানা; 

(খ) কাপরগপর মান িপরবতযননর পবষয় এবং এোকা; 

(গ) কাপরগপর মান প্রপবতযননর কারণ; এবং  

(ঘ) কাপরগপর মান িপরবতযননর কারনণ পনরািত্তা এবং যাত্রীনসবা পবপিত িইনব 
না মনম য পনিয়তা। 

 (৩) উি-পবপধ (১) এ উপিপখত আনবদন িয যানোচনানন্ত সন্তুষ্ট িইনে এবং 
মানদণ্ড িপরবতযন অপনবায য িইনে কতত যিক্ষ কাপরগপর মান িপরবতযননর অনুমপত 
প্রদান কপরয়া আনবদনকারীর আনবদন মঞ্িরু কপরনব। 

২৪। ম্ভনম তাে পম্ভরকল্পনা অনুরমািরনর জনয আরবিন।– োইনসেীনক পননম্নাি 
পবষয়সমূি উনিখিূব যক পনম যাণ িপরকেনা অনুনমাদননর িনয কতত যিক্ষ বরাবর 
আনবদন কপরনত িইনব, যথা:- 

(ক) আনবদনকারীর নাম ও টিকানা; 

(খ) পনম যাণ কাি কয কসকশনন (Section) করা িইনব তািা শুরু এবং কশষ 
কপরবার সোবয তাপরখ;  
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(গ) পনম যাণ িপরকেনার কপি; 

(ঘ) তফপসে-২ এ বপণ যত পবআরটট সুপবধার ধরন অনুযায়ী, দপেেিত্র সমিূ 
এবং নকশাসমূি; 

(ঙ) পনম যাণ বযনয়র িপরমাণ (Estimated Cost); এবং  

(ছ) পবআরটট সুপবধা, আন্ত:মুখী পবআরটট অথবা অনয ককান গণিপরবিন 
বযবিা অপতক্রম পকংবা সংযুি িওয়ার সম্মপতিত্র অথবা চুজিিত্র। 

২৫। ম্ভবআরটি ম্ভনম তাে পম্ভরকল্পনার অনুরমািন।– কতত যিক্ষ পবপধ ২৪ এর অধীন 
আনবদনিত্র প্রাপ্ত িইবার ৯০ (নব্বই) পদননর মনধয পনম যাণ িপরকেনা, বযবসা 
িপরকেনা ও মান অথবা পবনশষিানব অনুনমাপদত বণ যনার (Exceptionally-Authorized 

Specification)সপিত সামঞ্জসযিূণ য িওয়া সানিনক্ষ উি আনবদন মঞ্িরু কপরনব।  

 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
ম্ভনরাপত্তা বযবস্থাপনা 

 
২৬। ম্ভনরাপত্তা বযবস্থাপনা সম্পম্ভকতর্ প্রম্ভর্রবিন িাম্ভিরলর পদ্ধম্ভর্।– পবআরটট 
পনরািত্তা পনজিত কপরবার উনেনশয োইনসেী তফপসে-৩ এ উপিপখত পবষয়সমূি 
উনিখিূব যক পননম্নাি িদ্ধপতনত কতত যিনক্ষর পনকট প্রপতনবদন দাপখে কপরনব, যথা:- 

(ক) প্রপতনবদন পেপখত আকানর িইনব; 

(খ) পনরািত্তা পনজিত কপরবার উনেনশয গতিীত সকে বযবিা উনিখ কপরনত 
িইনব; 

(গ) পনরািত্তা পনজিতকনে গতিীত িদনক্ষি যতাযথ পক-না তৎমনম য পবস্তাপরত 
পববরণ এবং প্রপতনবদনকােীন সমনয় পনরািত্তা পনজিতকনে গতিীত উনদযানগর 
সফেতা ও বযথ যতা সংক্রান্ত পববরণ। 

২৭। প্রম্ভর্রবিন িাম্ভিরলর সময়।– োইনসেী প্রপত ৩ (পতন) মানস পবআরটট 
পনরািত্তা পনজিতকনে গতিীত িদনক্ষি সংক্রান্ত প্রপতনবদন কতত যিনক্ষর পনকট দাপখে 
কপরনব। 
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সিম অধ্যায় 
আপীল, ইর্যাম্ভি 

 
২৮। আপীল কর্ত তপক্ষ।– আইননর ধারা ২৬ এর উি-ধারা (২) এর উনেনশয 
িূরণকনে সরকার পনম্নবপণ যত সদসয সমন্বনয় একটট আিীে কতত যিক্ষ গিন কপরনব, 
যথা:- 

(ক) সরকানরর সপচব িদময যাদার একিন কম যকতযা, পযপন উিার সিািপতও 
িইনবন; 

(খ) সড়ক িপরবিন ও মিাসড়ক পবিাগ কতত যক মননানীত উি পবিানগর 
অনূযন যুগ্ম-সপচব িদময যাদার একিন কম যকতযা; 

(গ) কেজিসনেটটি ও সংসদ পবষয়ক পবিাগ কতত যক মননানীত উি পবিানগর 
অনূযন যুগ্ম-সপচব িদময যাদার একিন কম যকতযা; 

(ঘ) বাংোনদশ প্রনকৌশে পবর্শ্পবদযােনয়র উিাচায য কতত যক মননানীত উি 
পবর্শ্পবদযােনয়র যেনকৌশে, িুরনকৌশে বা তপড়ৎ ককৌশে পবিানগর একিন 
অধযািক; এবং  

(ঙ) সড়ক ও িনিথ অপধদপ্তনরর প্রধান প্রনকৌশেী কতত যক উিার অপতপরি 
প্রনকৌশেী িদময যাদার একিন কম যকতযা, পযপন উিার সপচবও িইনব। 

২৯। আপীল িারয়ররর পদ্ধম্ভর্।– (১) োইনসেী আইননর ধারা ২৪ এর উি-ধারা 
(৪) এর অধীন প্রদত্ত আনদনশ সংকু্ষদ্ধ িইনে বযজিগতিানব অথবা তদকতত যক 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান প্রপতপনপধ কতত যক পেপখতিানব সরাসপর বা করজিস্টাডয ডাক মারফত 
আিীে দানয়র কপরনত িাপরনব। 

 (২) আিীে আনবদননর সপিত পনম্নবপণ যত তথয ও কাগিিত্র সংযুি কপরনত 
িইনব, যথা:- 

(ক) আিীেকারীর নাম ও টিকানা; 

(খ) আিীে আিপত্তর কারণসমূি; 
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(গ) কয আনদনশর পবরুনদ্ধ আিীে দানয়র করা িইনতনছ উি আনদনশর কপর; 

(ঘ) আনবদনকারীর আনবদননর স্বিনক্ষ থাকা প্রনয়ািনীয় দপেোপদ; এবং  

(ঙ) আিীনের পফস বাবদ ১ (এক) িািার টাকা িমা প্রদাননর কট্রিারী 
চাোন। 

 (৩) আনবদনন বপণ যত তথযাপদ এবং সংযুি দপেোপদ সটিক থাকা সম্পনকয 
আনবদনিনত্রর পননম্নর অংনশ কঘাষণািূব যক স্বাক্ষর দ্বারা আিীেকারী প্রতযয়ন 
কপরনবন। 

 (৪) উি-পবপধ (১), (২) ও (৩) এ উপিপখত পবধান অনুসরণ বযপতনরনক ককান 
আিীে আনবদন নাকনচর িূনব য আনবদনকারীনক এই পবপধমাোর পবধান কমাতানবক 
আনবদন দাপখে কপরবার সুনযাগ প্রদান কপরনত িাপরনব। 

তনব শতয থানক কয, আিীে কতত যিক্ষ যথাযথ মনন কপরনে আিীে আনবদন 
নাকনচর িূনব য আনবদনকারীনক এই পবপধমাোর পবধান কমাতানবক আনবদন দাপখে 
কপরবার সুনযাগ প্রদান কপরনত িাপরনব; 

 (৫) আিীে আনবদন নাকচ কপরবার কক্ষনত্র আিীে কতত যিক্ষ উিার কারণ 
উনিখিূব যক আনদশ পেপিবদ্ধ কপরনব এবং উিা আনবদনকারীনক অবপিত কপরনব। 

৩০। আপীল কর্ত তপক্ষ কর্ত তক অনুসরেীয় পদ্ধম্ভর্।– (১) আিীে আনবদনন 
উপিপখত প্রপতিনক্ষর প্রপত কনাটটশ িাপরিূব যক আিীে কতত যিক্ষ আিীে শুনানীর 
িনয পদন ধায য কপরনব। 

 (২) আিীে কতত যিক্ষ, আিীে পনষ্পপত্তর সুপবধানথ য প্রনয়ািনীয় সকে কাগি ও 
তথযাপদ কয ককান সময় আিীেকারী বা প্রপতিনক্ষর পনকট িইনত তেব কপরনত 
িাপরনব। 

 (৩) যপদ আিীেকারী িাজির িয় পকন্তু প্রপতিক্ষ অনুিপিত থানক, তািা িইনে 
একতরফািানব আিীনের শুনানী করা যাইনব। 

 (৪) আিীে কতত যিক্ষ আিীনের স্বিনক্ষ অপধকতর তথয বা দপেোপদ দাপখে বা 
তদন্ত িপরচােনা কপরবার আনদশ প্রদান কপরয়া শুনানী মুেতপব কপরনত িাপরনবন। 
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 (৫) আিীে কতত যিক্ষ, িক্ষগণ বা ককান এক িনক্ষর শুনানীর ির তপখ যত 
আনদশ, পননদযশ বা িপরমানা অনুনমাদন, রদবদে বা বাপতে কপরনত িাপরনব। 

 (৬) আিীে কতত যিক্ষ তািার পসদ্ধানন্তর অনুকূনে যুজিযুি কারণ পেপিবদ্ধ 
কপরনব এবং আিীেকারী পক প্রপতকার প্রািয িইনবন তািা উনিখ কপরনব। 

 (৭) আিীে কতত যিক্ষ কতত যক প্রদত্ত আনদনশর কপি অনুরূি আনদশ প্রদাননর 
তাপরখ িইনত ৭ (সাত) পদননর মনধয আিীেকারী, কতত যিক্ষ ও সরকার বরাবর কপ্ররণ 
কপরনত িইনব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িরম-ক 

[ম্ভবম্ভধ্ ৩ দ্রষ্টবয] 
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লাইরসরন্সর জনয আরবিনপত্র 

১। আনবদনকারীর নাম ও টিকানা:………………………………………….. 

২। আনবদনকারীর বযবসাপয়ক টিকানা:…………………………………………… 

৩। আনবদনকারীর িাতীয় িপরচয়িনত্রর ID No. এবং উিার সংযুি 
অনুপেপি:…………… 

৪। িােনাগাদ কট্রড োইনসনের ক্রপমক নং এবং উিার সংযুি 
অনুপেপি:…………………. 

৫। আয়কর প্রদান সংক্রান্ত টযাক্স আইনডপিপফনকশন নের (TIN) এবং উিার সংযুি 
অনুপেপি……………………………….. 

৬। আপথ যক সক্ষমতার স্বিনক্ষ বযাংক পিসাব পববরণী সম্পপকযত 
তথয:……………………….. 

৭। আনবদনকারীর পবগত ৩ (পতন) বৎসনরর বযবসাপয়ক আয়-বযনয়র পিসাব এবং 
িাবর ও অিাবর সম্পপত্তর পববরণীসি সম্পনদর পনরীপক্ষত বযানেে শীট সম্পপকযত 
তথয এবং উিার সংযুি অনুপেপি:………………………………………….. 

৮। োইনসে পফস পিসানব িমাকত ত অনথ য বযাংক-ড্রাফট বা কি-অডযার নং এবং 
উিার সংযুি অনুপেপি (আইননর ধারা ৯(২) এ উপিপখত শতযাংনশর কক্ষনত্র প্রনযািয 
ননি):…………………………. 

৯। আনবদনকারী কয এোকায় পবআরটট পনম যাণ, উন্নয়ন বা িপরচােনা কপরনত ইচু্ছক 
কসই এোকার পবস্তাপরত পববরণ:………………………………………. 

১০। পবআরটট বযবসার পববরণ (পবআরটট বযবিা িািন, উন্নয়ন, িপরচােনা বা উি 
বযবস্তার ককান িািনা পনম যাণ কায যক্রম িপরচােনা/পবআরটট কসবা প্রদান অথবা কসই 
েনক্ষয ককান যেিাপত িািন ও 
িপরচােনা):……………………………………………… 

১১। পবআরটট িপরচােনার কময়াদ:……………………………………… 

১২। পবআরটট কসবা িনগনণর িনয উনু্মি কপরবার িপরকপেত সময়সূপচ:…………… 
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১৩। তফপসে-১ এ বপণ যত পবআরটট’র রুট পবনযাস……………………………………… 

১৪। পবআরটট বযবিা সম্পপকযত তথয- 

(ক) পবআরটট বযবিার ধরন:………………………….. 

(খ) পবআরটট’র একক অথবা নদ্বত কেন:………………………. 

(গ) পবআরটট’র িপরচােন বযবিা:…………………………. 

(ঘ) সনব যাচ্চ িপরকপেত গপত:……………………………. 

(ঙ) নদনজিন িপরকপেত িপরবিন ক্ষমতা:…………………. 

(চ) কস্টশনসমূনির নাম এবং অবিানসমূি:…………………. 

(ছ) পবআরটট বযবসার িপরপধ এবং িপরকেনা:……………… 

১৫। পনম যাণ বযনয়র প্রাক্কেন এবং প্রাক্কেন অনুযায়ী অনথ যর সংিান সম্পপকযত 
তথয:………. 

১৬। পনম যাণ আরনের িনয প্রনয়ািনীয় তিপবনের িপরমাণ, আপথ যক কায যক্রম এবং 
িপম ও সম্পপত্ত সংিি সংক্রান্ত তথয:…………………… 

১৭। পবআরটট বযবিা িািন, উন্নয়ন, িপরচােনা এবং কসই বযবিার ককান পনম যাণ কায য 
সম্পাদননর িনয বযবসার আপথ যক সামথ যয সংক্রান্ত প্রনয়ািনীয় কাগিিত্র সম্পপকযত 
তথয:………………………… 

১৮। আনবদনকারীর িাবর ও অিাবর সম্পপত্তর 
তাপেকা:……………………………….. 

১৯। আনবদনকারীর পবগত ৩ (পতন) বৎসনরর নগদ অথ য (Cashflow) প্রবানির 
প্রাক্কেন:………….  

২০। পনরািত্তা বযবিা সংপিষ্ট প্রনয়ািনীয়  কাগিিত্র সম্পপকযত তথয:…………… 

২১। অনুনমাপদত িপরনবশগত প্রিাব পনণ যনয়র প্রপতনবদননর অনুপেপি সম্পপকযত 
তথয:…………….. 
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২২। আনবদনকারী আইনগত স্বত্তা (Legal Person) িইনে উিার- 

(ক) পনবন্ধন সম্পপকযত পনগমন প্রতযয়নিত্র (Certificate of incorporation), 
সংঙ্ঘস্মারক (Memorandum of Association), সংঙ্ঘপবপধর (Articales of Association) এর 
ক্রপমক নং এবং সংযিু অনুপেপি:…………………………. 

(খ) িপরচােকগনণর িাতীয় িপরচয়িনত্রর ID No. এবং সংযুি 
অনুপেপি:…………… 

(গ) সংনঘর সদসযবতনির নানমর তাপেকা:…………………………………… 

[সংযুজি: প্রনয়ািনন অপতপরি কাগি বযবিার করা যাইনব।] 

 

সর্যপাঠ 

উিনর বপণ যত তথযাপদ ও কাগিাপদ সটিক। আপম ককান পমথযা তথয দাপখে 
কপর নাই। িরবতীনত ককান তথয পমথযা বা কাগিাপদ সটিক ননি বপেয়া প্রমাপণত 
িইনে আইন ও পবপধমাোর অধীন আমার পবরুনদ্ধ আইনানুগ বযবিা িিণ করা 
যাইনব। 

আনবদনকারীর স্বাক্ষর 

সীেনমাির 

তাপরখ:……........ 

 

  

িরম-ি 

[ম্ভবম্ভধ্ ৭ এর উপ-ম্ভবম্ভধ্ (৩)(ক) দ্রষ্টবয] 

ম্ভবআরটি লাইরসন্স 
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োইনসে নং: 

ইসুযর তাপরখ: 

কময়াদ উত্তীনণ যর তাপরখ: 

নবায়ননর তাপরখ: 

নবায়নকত ত োইনসনের কময়াদ উত্তীনণ যর তাপরখ: 

 

১। োইনসেীর নাম: 

 ককাম্পানীর পনবন্ধন নং: 

 টিকানা: 

 কফান ও ফযাক্স: 

 ই-কমইে: 

২। পবআরটট’র রুট:…………িইনত………………..মধয পদয়া……………………িয যন্ত 

৩। পবআরটট বযবসার িপরপধ (পবআরটট পনম যাণ, িপরচােনা বা রক্ষণানবক্ষণ ও 
উন্নয়ননর িনয কায যক্রম/পবআরটট কসবা প্রদান অথবা কসই েনক্ষয ককান যেিাপত 
িািন ও িপরচােনা):……………………………….. 

৪। োইনসনের কময়াদ:…………………..বোব্দ িইনত …………….বোব্দ িয যন্ত 

   ………………….......পিস্টব্দ িইনত ……………পিস্টাব্দ িয যন্ত 

৫। বযবসা িপরকেনা- 

 (ক) পবআরটট বযবিার ধরন:………………………………. 

 (খ) পবআরটট বযবিার উনিখনযাগয নবপশষ্টযসমূি:……………….. 

  (অ) একক অথবা নদ্বত কেন:……………………… 

  (আ) িপরচােন  বযবিা:…………………………….. 
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 (গ) সনব যাচ্চ িপরকপেত গপত:……………………………… 

 (ঘ) িপরকপেত িপরবিন ক্ষমতা:…………………………… 

 (ঙ) কস্টমনসমূনির নাম এবং অবিানসমূি:…………………………………… 

 

 

দাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম ও 
িদবী: 

(……………………………………….) 

স্বাক্ষর 

সীেনমাির 

লাইরসরন্সর ির্তাবলী: 

(১) োইনসেী পনি ককাম্পানীর অথবা প্রপতষ্ঠাননর প্রধান কায যােনয়র কবানডযকনক্ষর 
কদওয়ানে অথবা ককান দতটষ্টিিয িানন োইনসনের একটট অনুপেপি বা াঁধাইকত ত 
অবিায় ঝুোইয়া প্রদশ যন কপরনব এবং পনব যািী িপরচেক অথবা তদকতত যক 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান বযজি বা িপরদশ যক চাপিবামাত্র োইনসনের মূে কপি 
প্রদশ যন কপরনত বাধয থাপকনব। 

(২) োইনসেী, িপরদশ যকনক পবআরটট োইনসনের কময়াদ, যেিাপত ও সরঞ্জানমর 
গুণগতমান, পনরািত্তা বযবিা ও যাত্রী কসবার মান িরীক্ষা-পনরীক্ষার উনেনশয 
পবআরটট এোকার কয ককান িানন প্রনবশ কপরনত পদনত বাধয থাপকনব। 

(৩) োইনসেী, িপরদশ যকনক িপরদশ যনকানে োইনসেীর কয ককান করজিস্টার, 
নপথিত্র, দাপেে-দস্তানবি, পরনিাটয-পরটান য ও অনযানয কাগিিত্র িয যানোচনা 
কপরয়া ছায়াপেপি সংিি কপরনত পদনব ও িপরদশ যনকর জিজ্ঞাসাবানদর িবাব 
প্রদান কপরনব। 

(৪) োইনসেী, োইনসনের কময়াদ অবসাননর অনূযন ৯০ (নব্বই) পদন িূনব য 
োইনসে নবায়ননর িনয আনবদন কপরনব। 
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(৫) োইনসেী পবআরটট আইন, ২০১৬ ও ইিার অধীন প্রণীত পবপধ ও প্রপবপধর 
পবধানাবেী এবং কতত যিক্ষ ও সরকানরর এতদসংপিষ্ট পননদযশাবেী যথাযথিানব 
প্রপতিােন কপরনব।  

 

   

 

 

 

 

  িরম-গ 
[ম্ভবম্ভধ্ ১০ এর উপ-ম্ভবম্ভধ্ (১) দ্রষ্টবয] 

লাইরসরন্সর নবায়রনর জনয আরবিনপত্র 
 
 

১। আনবদনকারীর নাম ও টিকানা:………………………………………….. 

২। আনবদনকারীর বযবসাপয়ক টিকানা:…………………………………………… 

৩। পবআরটট এোকার পববরণ:…………………………………………………… 

৪। পবআরটট বযবসার পববরণ (পবআরটট বযবিা িািন, উন্নয়ন, িপরচােনা বা উি 
বযবিার ককান িািনা পনম যাণ কায যক্রম িপরচােনা/পবআরটট কসবা প্রদান অথবা কসই 
েনক্ষয ককান যেিাপত িািন ও িপরচােনা):………………….  

৫। পবআরটট ককাম্পাপনর বযবিািনায় িপরবতযন িইয়ানছ পক 
না?.......................................................... 

৬। নবায়ন পফস িমা প্রদান সংক্রান্ত বযাংক-ড্রাফট বা কি-অডযার নং (আইননর 
ধারা ৯(২) এ উপিপখত শতযাংনশর কক্ষনত্র প্রনযািয ননি):………………………….. 
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[আনবদনিনত্রর সপিত পবপধ ১০ এর উি-পবপধ (২) এ বপণ যত কািগিত্র দাপখে করনত 
িইনব। ] 

 

সর্যপাঠ 

উিনর বপণ যত তথযাপদ ও কাগিাপদ সটিক। আপম ককান পমথযা তথয দাপখে 
কপর নাই। িরবতীনত ককান তথয পমথযা বা কাগিাপদ সটিক ননি বপেয়া প্রমাপণত 
িইনে আইন ও পবপধমাোর অধীন আমার পবরুনদ্ধ আইনানুগ বযবিা িিণ করা 
যাইনব। 

  

আনবদনকারীর স্বাক্ষর 

সীেনমাির 

তাপরখ:……........ 

 

 

 

 

  

 িরম-  
[ম্ভবম্ভধ্ ১৮ এর উপ-ম্ভবম্ভধ্ (৫) দ্রষ্টবয] 

লাইরসন্স পুন:ইসুযর জনয আরবিনপত্র 
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১। আনবদনকারীর নাম ও টিকানা:………………………………………….. 

২। আনবদনকারীর বযবসাপয়ক টিকানা:…………………………………………… 

৩। পবআরটট এোকার পববরণ:…………………………………………………… 

৪। পবআরটট বযবসার পববরণ (পবআরটট বযবিা িািন, উন্নয়ন, িপরচােনা বা উি 
বযবিার ককান িািনা পনম যাণ কায যক্রম িপরচােনা/পবআরটট কসবা প্রদান অথবা কসই 
েনক্ষয ককান যেিাপত িািন ও িপরচােনা):………………….  

৫। পবআরটট োইনসনের কময়াদ উত্তীনণ যর 
তাপরখ:.......................................................... 

৬। োইনসে িারাননা/নষ্ট িওয়া/ক্ষপতিস্ত িওয়ার তাপরখ:…………………………. 

৬। োইনসে িুন:ইসুয পফস িমা প্রদান সংক্রান্ত বযাংক-ড্রাফট বা কি-অডযার নং 
(আইননর ধারা ৯(২) এ উপিপখত শতযাংনশর কক্ষনত্র প্রনযািয 
ননি):………………………….. 

 

 

[আনবদনিনত্রর সপিত পবপধ ১০ এর উি-পবপধ (২) এ বপণ যত কাগিিত্র দাপখে করনত 
িইনব। ] 

 

সর্যপাঠ 

উিনর বপণ যত তথযাপদ ও কাগিাপদ সটিক। আপম ককান পমথযা তথয দাপখে 
কপর নাই। িরবতীনত ককান তথয পমথযা বা কািগাপদ সটিক ননি বপেয়া প্রমাপণত 
িইনে আইন ও পবপধমাোর অধীন আমার পবরুনদ্ধ আইনানুগ বযবিা িিণ করা 
যাইনব। 

 

আনবদনকারীর স্বাক্ষর 
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সীেনমাির 

তাপরখ:……........ 

 

 

 

র্িম্ভসল-১ 
রুি ম্ভবনযাস (Route Alignment) নকিা 
(‘িরম-ক’ এর ক্রম্ভমক নং ১৩ দ্রষ্টবয) 

 
 

(১) প্ল্যান (Plan) এবং িপরনেখ (Profile): কিে (Scale) ১:২৫,০০০ িইনত কবপশ 
িইনব, এমন নকশা প্রদশ যন কপরনব-  

 (ক) প্রাপন্তক (Terminal) কস্টশনদ্বনয়র নাম; 

 (খ) রুনটর প্রধান িানসমূি; 

 (গ) কস্টশননর নাম ও কচইননি (Chainage); 

(ঘ) কেন ককন্দ্রনরখা ও প্রপত পকনোপমটার অন্তর ক্রমসজিত (Successively 

Increasing Distance) দরূত্ব: 

 (ঘ) কিৌগপেক (Geographic Formation) ও প্ল্যাপননমটট্রক (Planimetric) গিন 
নবপশষ্টয; 

 (ঙ) কিে এবং পদক পননদযশনা (Directions)। 

(২) উিে প্রিনচ্ছদ (Vertical Cross-Section): অনুিূপমক (Horizontal) বরাবর কিে 
(Scale) ১:২৫,০০০ িইনত কবপশ িইনব এবং উিে বরাবর ১:২,০০০ িইনত কবপশ 
িইনব, এমন নকশা প্রদশ যন কপরনব- 

(ক) কেন ককন্দ্রনরখা এ প্রপত ২০০ পমটার অন্তর পবদযমান িূপমতে (Existing 

Ground Level) এবং গিনস্তর (Formation Level) এর কচইননিট (Chainage); 
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(খ) কেন ককন্দ্রনরখায় কিপডনয়ি (Gradient); 

(গ) কস্টশননর নাম ও কচইনি; 

(ঘ) টাননে (Tunnel) ও কসতু (Bridge) এর নদঘ যয এবং কচইননি; 

(ঙ) কিে।    

 

 

 

 

 

 

 

র্িম্ভসল-২ 
ম্ভনম তাে পম্ভরকল্পনা 

(ম্ভবম্ভধ্ ২৪ ( ) দ্রষ্টবয) 
 
 

 পনম্নবপণ যত ১ িনত ৫ নং ক্রপমক িয যন্ত পবষনয় প্রযুজিগত ও প্রনকৌশে 
সম্পপকযত দপেেিত্র/নকশা/কাপরগপর পনম যাণ পননদযপশকা ইতযাপদ আনবদনিনত্রর সপিত 
দাপখে কপরনত িইনব। 

১। ম্ভবআরটি ধ্রন অনুর্ায়ী উরেিরর্াগয ববম্ভিষ্টসমূহ: 

 (ক) কেন সংখযা; 

 (খ) িপরচােক বযবিা; 

 (গ) কেননর পবস্তাপরত পববরণ; 
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 (ঘ) সনব যাচ্চ িপরকপেত গপত; এবং  

 (ঙ) নদনজিন িপরকপেত িপরবিন ক্ষমতা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্িম্ভসল-৩ 
ম্ভনরাপত্তা বযবস্থাপনা সম্পম্ভকতর্ ম্ভবষয়বস্তু 

(ম্ভবম্ভধ্ ২৬ দ্রষ্টবয) 
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(১) পবআরটট প্রকনের মূে দশ যন িইে পনরািদ িপরবিন বযবিা পনজিত করা।  

 (ক) সাধারণ নীপতমাো; 

(খ) প্রণীত আইনসমূনির সানথ প্রাসপেক পবষয়সমূনির সম্মপত প্রদান (প্রণীত 
আইননর সানথ সংযুি এবং অনযানয পবপধমাো বা প্রপবধানমাোসমূি পনরািদ 
িপরবিন বযবিার পনিয়তা পবধান কপরনব); এবং 

 (গ) পনরািত্তা বযবিািনার (Safety Management) সম্পপকযত কায যাবেী। 

(২) পনরািদ িপরবিন বযবিা পনজিতকরনণ পবআরটট কসবা এবং প্রশাসননর 
সিােননর িনয প্রপতষ্ঠাপনক কািানমা গিন: 
 (ক) প্রাপতষ্ঠাপনক কািানমা (Organization Structure); 

 (খ) পনরািদ িপরবিননর িনয কনি যানরট বযবিািক (Corporate Manager) এর 
আনদশিত্র; 

 (গ) পনরািত্তা বযবিািক (Safety Manager) এর আনদশিত্র; 

 (ঘ) িপরচােনা বযবিািক (Operations Manager) এর আনদশিত্র; 

(ঙ)  ড্রাইিার পননদযশনাকারী বযবিািক (Driver Instruction Manager) এর 
বাছাইকরণ এবং        আনদশিত্র প্রদান; এবং 

(চ) পনরািদ িপরবিন বযবিা পনজিতকরনণ গুরুত্বিূণ য সকে বযবিািনকর 
বাছাইকরণ এবং আনদশিত্র দান।  

(৩) পনরািদ িপরবিন বযবিা পনজিতকরনণ পবআরটট কসবা এবং প্রশাসননর 
সিােননর িনয িদ্ধপতর পববতপত: 

 (ক) তথয িানান্তর এবং িাগ কনর কনওয়া; 

 (খ) দুঘ যটনা প্রপতনরাধ বযবিা (Accident Prevention Measures) এর উন্নয়ন এবং 
কায যকরীকরণ; 

 (গ) দুঘ যটনা ও দনূয যাগ বযবিািনা (Accicent and Disaster Management); 

 (ঘ) পনব যািী এবং প্রশাসপনক কক্ষনত্রর প্রপত নিরদাপর; 
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 (ঙ) পনরািত্তা বযবিািনার িদ্ধপতর কঘাষণা; 

(চ) প্রসপেক আইননর সানথ যুি তথযাপদ, পবআরটট কসবা সংক্রান্ত পসদ্ধানন্তর 
পববরণী এবং পনরািত্তা বযবিািনার সপিত সম্পপকযত অনযানয নপথ প্রস্তুতকরণ 
এবং পনয়েণ; 

 (ছ) প্রশাসপনক কক্ষনত্রর কায যপনব যাি এবং উন্নয়ন সাধন; এবং 

 (ি) বাস িপরচােনা (Bus Operation) এবং প্রশাসপনক কক্ষনত্র (Administration) 
সংযুি কনর- 

 (অ) বাস িপরচােনা িপরকেনা (Bus Operation Plan)এর পনরুিণ এবং 
িপরবতযন সাধন; 

(আ) বানসর ক্রু (Bus Crews) এবং বানসর িাোপিপত্তক িপরকেনা 
(Rostering Plan); 

(ই) বাস ড্রাইিার (Bus Drivers) এবং অনযানয মূখয িপরচােনাকারী 
কম যচাপরবতনির দক্ষতার প্রতযয়নিত্র; 

 (ঈ) বানসর ক্রু এবং অনযানয িপড়তনদর দক্ষতা বতজদ্ধ (Capacity Building) 
এবং বিাে রাখা; 

 (উ) বাস িপরচােনার পনয়েণ/বিন সাধন; 

 (ঊ) পনরািদ বাস িপরচােনার িনয অিপরিায য তথয সংিি এবং িস্তান্তর; 

 (ঋ) দুঘ যটনা, দনূয যাগ এবং অনযানয িরুরী অবিা বযবিািনার ককৌশে;  

 (এ) কানির সাবকন্ট্রাক্ট (Subcontract); এবং  

(ঝ) পবআরটট সুপবধা সংক্রান্ত পনব যািী ও প্রশাসপনক কাি সংযুি কনর- 

 (অ) পবআরটট সুনযাগ-সপুবধাপদ িািন, উন্নপত সাধন এবং রক্ষণানবক্ষণ 
(Maintenance) ; 

 (আ) িািন এবং রক্ষণানবক্ষনণর সময় পনরািত্তা পবধান; 
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 (ই) িািন এবং রক্ষণানবক্ষণমূেক কানি পননয়াজিত কমীনদর ক্ষমতা 
বিাে রাখা; এবং 

 (ঈ) কানির সাবকন্ট্রাক্ট।  

 (ঞ) বাস সংক্রান্ত কায যপনব যাি এবং প্রশাসপনক বযবিািনা- 

 (অ) বাস প্রস্তুকরণ (Manufacturing), িুনব যাসন (Rehabilitation) এবং 
রক্ষণানবক্ষণ;  

 (আ) বাস রক্ষণানবক্ষণকারী কমী (Bus Maintenance Personnel) কদর 
িাপরশ্রপমক পনধ যারণ; এবং  

 (ই) কানির সাবকন্ট্রাক্ট। 

(৪) পনরািত্তা বযবিািনকর পননয়াগ (Appointment) এবং িদচুযপত । 

(৫) িপরচােনা বযবিািক (Operations Manager) এর পননয়াগ এবং িদচুযপত।    

  

 

 

  

           

   

 

 


