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 যীক্ষামূরক খড়া 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায 

ড়ক রযফন ও নতু ভন্ত্রণারয় 

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ 

ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তৃক্ষ 

 

প্রজ্ঞান 

 

তারযখ: ……….  ১৪২৭ ফঙ্গাব্দ/ ……………..  ২০২১রিস্টাব্দ 

 

এ.অয.ও. নং- …………..-অআন/২০২১।–ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তৃক্ষ অআন, ২০১২ 

(২০১২ রনয ৮নং এফং ২৫ নং অআন) এয ধাযা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষভতাফরর, কর্তৃক্ষ, যকারযয 

পূফাৃনুরভাদনক্ররভ, রনম্নরূ প্ররফধানভারা প্রণয়ন করযর, মথা:- 

১। ংরক্ষপ্ত ররযানাভ ও প্রফতনৃ।– (১) এআ প্ররফধানভারা ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তৃক্ষ 

(থচাযী রনযাত্তা) প্ররফধানভারা, ২০২১ নারভ রবরত আরফ। 

(২) আা রফররে কামকৃয আরফ। 

২। ংজ্ঞা।– (১) রফলয় ফা প্ররঙ্গয রযরি রকছু না থারকরর, এআ প্ররফধানভারায়- 

(ক) “অআন” থ ৃঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তৃক্ষ অআন, ২০১২ (২০১২ রনয ৮নং এফং ২৫ 

নং অআন); 

(খ) “কর্তৃক্ষ” থ ৃঅআরনয ধাযা ৪ এয ধীন প্ররতরষ্ঠত ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তৃক্ষ; 

(গ) “তপরর” থ ৃএআ প্ররফধানভারায নকারনা তপরর; 

(ঘ)   “থচাযী” থ ৃ                                                       

                                                                  

                                                                   

      

(ঙ) “নযাড পারনচৃায নজান” থ ৃযাস্তা ংরগ্ন পৄটারথয নম ংর াআনরাষ্ট, ট্র্যারপকরাষ্ট, 

রাআটরাষ্ট, ারকৃং রভটায এফং বৃক্ষ নযারণয জন্য ব্যফহৃত আয়া থারক নআ ং; 

(চ) “থচাযী নজান” থ ৃ পৄটারথয নযাড পারনচৃায নজান এফং রফরডং ফ্ররেজ নজান এয 

ভাঝাভারঝ ং মাা থচাযীরদয         জন্য ব্যফহৃত য়; 

(ছ) “পৄটাথ” থ ৃ রনযারদ এফং রনরৃফঘ্নবারফ শুদ ভাে থচাযী চরাচররয উরেরে রনরৃদষ্ট 

নকা এফং ভার যাস্তায াাার রনরভতৃ তদংরগ্ন থ;  
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(জ) “বফন ম্মুখ ফা রফরডং ফ্ররেজ নজান” থ ৃ অফারক এরাকা, স্কুর কররজ, ব্যফা 

প্ররতষ্ঠান ফা ন্য নকারনা এরাকা আরত ড়রক প্ররফ করযফায ভয় পৄটারথয নম ংর 

প্রথভ দাণৃ কযা য় নআ ং।   

(২) এআ প্ররফধানভারায় নম কর ব্দ ফা রবব্যরিয ংজ্ঞা প্রদান কযা য় নাআ নআ কর ব্দ 

ফা রবব্যরি ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তৃক্ষ অআন, ২০১২ নত নম রথ ৃপ্ররয়াগ কযা আয়ারছ নআ রথ ৃ

প্ররয়াগরমাগ্য আরফ।  

৩। পৄটাথ রনভাৃণ।–(১)                                                     

                                       পৄটাথ এভনবারফ রনভাৃণ করযরত আরফ নমন তাারদয 

কর ধযরণয চারদা ও প্ররয়াজনীয়তা     য় এফং মাারত কর পৄটাথ ব্যফাযকাযী রফরলত 

ক্ষভ, সুস্থ ও ফয়স্ক ব্যরিরদয চরাচররয সুগম্যতা ও সুযক্ষা রনরিত য় ।  

 (২) পৄটারথয অকায ও রনভাৃণ শরী এআরূ আরফ নমন উারত থচাযীরদয স্বচ্ছরে চরাচর 

রনরিত য় । 

(৩) ব্যফাযরফরধয রবরত্তরত পৄটাথরক রনম্নরূ রতনটি নজারন বাগ কযা মাআরফ, মথা:- 

(ক) বফন ম্মুখ নজান ফা রফরডং ফ্ররেজ নজান; 

(খ) থচাযী নজান; এফং 

(গ) নযাড পারনচৃায নজান। 

(৪) পৄটাথ রনভাৃণকারর এতদংরগ্ন স্থানায প্ররফথ এফং পৄটাথ এয নররবর নমন 

একআ ভতরর থারক উা রনরিত করযরত আরফ। 

(৫) পৄটারথয যাস্তা ংরগ্ন ংর পৃথকবারফ বৃক্ষরযান এফং আউটিররটি নাস্ট স্থারনয 

জন্য প্ররয়াজনীয় স্থারনয ংস্থান যারখরত আরফ। 

(৬)     ব্যফারযয রবন্নতা এফং থচাযী চরাচররয ঘনত্ব রফরফচনায় করযয়া পৄটারথয ভূরভ 

ফা প্রস্ততায রযভা তপরর-১         রনধাৃরযত ভারয আরত আরফ। 

(৭) পৄটাথগুরর এভনবারফ রনভাৃণ করযরত আরফ মাারত থচাযীগণ রজ, রনরফরৃঘ্ন এফং 

রনযারদ তারদয কভরৃক্ষে, ব্যফা প্ররতষ্ঠান, স্কুর কররজ ন্যান্য প্রধান প্রধান গন্তরব্য নৌৌঁছাআরত ারয। 

(৮)                 পৄটাথ ব্যফারয রনরুৎারত না য় নআররক্ষয পৄটাথ আরত 

আরফ রনযরফরচ্ছন্নবারফ প্রস্ত ও ভতর। 

 (৯) রফদ্যভান ফকাঠারভা এফং ল্যান্ডরস্করং এয ব্যফস্থা ন্তর্ভিৃ করযয়া পৄটারথ াঁটায 

রযরফ অকলণৃীয় ও দৃরষ্টনেন যারখরত আরফ।  

(১০) রজ, রনযারদ এফং স্বল্প ভরয় যাস্তা াযাারযয সুরমাগ সৃরষ্ট করযরত আরফ।  

(১১) রনযাত্তা ও রযষ্কায রযচ্ছন্নতা রনরিত করযরত আরফ।   
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(১২)        স্পষ্ট ও মাৃপ্ত াআন রগনার              রনযরফরচ্ছন্ন ও সুভরন্বত াঁটিফায 

স্থান যারখরত আরফ।  

(১৩) যারে থচাযীরদয চরাচর রনযাদ, রনরফঘৃ্ন ও স্বরস্তদায়ক করযফায ররক্ষয পৄটারথ মাৃপ্ত 

অররায ব্যফস্থা করযরত আরফ।   

(১৪) াকৃ, উদ্যান ফা ফাগারনয বযন্তরযয পৄটাথ ফা াঁটিফায যাস্তারক ভরনামুগ্ধকয, 

অকলণৃীয় ও রযরফফান্ধফ যারখরত আরফ।   

৪। থচাযী ননটওয়াকৃ রযকল্পনা- নমরক্ষরে প্ররতটি রট্র্রয শুরুয ং ও নরলয ং ারয় 

াঁটিয়া ম্পন্ন করযরত য় ফা ম্পূণ ৃং ারয় াঁটিয়া ম্পন্ন করযরত য়, নআরক্ষরে        ননটওয়াক ৃ 

রযকল্পনায় থচাযীগরণয চরাচররয ংরমাগ, সুগম্যতা ও সুযক্ষা রনরিত করযয়া ননটওয়াকৃ রযকল্পনা 

কযায নক্ষরে রনম্নফরণতৃ াধাযণ নীরত নুযণ করযরত আরফ, মথা:- 

(ক) াঁটা-চরায জন্য থচাযী ননটওয়ারকৃয অওতায় মূর গন্তরব্য রনযরফরছন্নবারফ এফং রজ 

           ব্যফস্থা থারকরত আরফ; 

 (খ) পৄটারথয রুটগুরর সুংতবারফ এফং ননটওয়াকৃ দ্ধরতরত রনভাৃন করযরত আরফ। 

৫। থচাযী াযাায।– (১) থচাযীগরণয ফয়, প্রকৃরত এফং াযীরযক ক্ষভতা এফং 

চরাচররয        আতযারদ রফরফচনায় রআয়া যাস্তা াযাারযয থ নকা প্রস্তুত করযরত আরফ। 

(২) াআন রগন্যার ছাড়াও থচাযী াযাারযয (pedestrian crossing) জন্য রনধাৃরযত স্থান 

নমভন নজব্রা ক্ররং, পৄটওবায রব্রজ, অন্ডাযা ফা নুরু সুরফধা াআন রগন্যাররয ভাধ্যরভ রচরিত 

করযরত আরফ।  

(৩) থচাযী াযাারযয গ্রারধকায দ্ধরত(pedestrian first policy) রারফ,       

ভতর াযাারযয (at-grade crossing) সুরফধারক গ্রারধকায রদরত আরফ। নমআ কর স্থারন ভতর 

াযাায ম্ভফ নয় নমভন নযরওরয় প্ল্যাটপভ,ৃ ৪                                                 

      নভাটযওরয়/ এক্সরপ্রওরয় ক্ররং, রফঅযটি নস্টন,             ট্র্ানরজট নস্টন নআ কর 

স্থারন নগ্রড-পৃথক (grade-separated) সুরফধা নমভন অন্ডাযা ফা পৄট ওবাযব্রীজ এয নক্ষরে   মথামথ 

য যাম্প রকংফা ররপট ফা চরন্ত রিঁরড়য (escalator) ব্যফস্থা থারকরত আরফ, মাারত কর পৄটাথ 

ব্যফাযকাযী রফরলত ক্ষভ, সুস্থ ও ফয়স্ক ব্যরিরদয চরাচররয সুগম্যতা ও সুযক্ষা রনরিত য় । 

(৪)                                                                 

                                                                                

                                                                   

(৫) থচাযীরদয মেতে যাস্তা াযাায রনয়ন্ত্রণ ফা ফন্ধ করযফায উরেরে ড়রকয ভধ্যফতী স্থারন 

ড়ক রফবাজক ফা নপরসং এফং ড়রকয পৄটাথ রন্নরত দুআার নযররং ফা প্ররতফন্ধক স্থান করযরত 

আরফ। 

(৬) থচাযী াযাারযয জন্য রনধাৃরযত স্থানমূরয নকা জযারভরতক অকারয (তপরর-১ 

নুারয) ঙ্গরতপূণবৃারফ যাস্তায ভতরর এভনবারফ স্থান করযরত আরফ নমন পৄটারতয পারনচৃায 
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নজারন স্থারত, গাছারা, ল্যান্ডরস্করং এফং আউটিররটি খ ৌঁটি ও যাস্তায় ারকৃংকৃত মানফান দ্বাযা চাররকয 

দৃরষ্ট ফাধাগ্রস্ত না য়। 

(৭) ড়রকয ংরমাগস্থররয (intersection) রনকটফতী সুরফধাজনক স্থারন ফা ভধ্যফতী স্থারন 

রনম্নরূবারফ থচাযী াযাারযয ব্যফস্থা কযা মাআরফ, মথা:- 

 (ক)         াযাারযয নকা এভনবারফ প্রস্তুত করযরত আরফ নমন থচাযীগণ নূযনতভ 

দূযত্ব রতক্রভ করযয়া রজ ও রনযারদ যাস্তা ায আরত ারযন; 

 (খ)           যাস্তা াযাায রনযাদ করযফায ররক্ষয ড়রকয ংরমাগস্থরর 

(intersection)     নমআখারন থচাযী াযাারযয ঘনত্ব নফী নআ কর স্থারন 

থচাযী রযরপউরজয ব্যফস্থা করযরত আরফ। 

(গ)          স্থারন থচাযী াযাারযয নক্ষরে পু ফাটন েররত আররকরট্র্ক ফা 

আররকট্র্রনক রগনাররয ব্যফস্থাকযণ; 

৬। ড়রকয নমৌথ ফা নয়াড ৃ ব্যফায।–(১) প্ররফধান ৫ এ মাা রকছুআ থাকুক না নকন, 

রযয নম কর জায়গায় রফরল করযয়া পুযাতন য এরাকায যাস্তাগুরর ংকীণ ৃফা রু ওয়ায় নমখারন 

পৃথকবারফ পৄটাথ রনভাৃণ কযা য়নাআ ফা ফাস্তফম্মত কাযরণ উা রনভাৃণ কযা ম্ভফও নর নআ কর 

এরাকায যাস্তায় একআরঙ্গ মানফান এফং থচাযী চরাচররয ব্যফস্থা যাখা মাআরফ। যাস্তায় চরাচর এফং 

াযাারযয নক্ষরে থচাযী রফাৃচ্চ গ্রারধকায াআরফ।  

(২) উ-প্ররফধান (১) এয ধীন নকারনা ড়রকয নমৌথ ফা নয়াড ৃ ব্যফায চালু যারখফায 

নক্ষরে রনম্নরূ ব্যফস্থা গ্রণ করযরত আরফ, মথা:- 

(ক) যাস্তায নম ংর, নমৌথ ব্যফায এরাকায ীভানায শুরু ও নল আরফ নখারন প্ররফ ও 

প্রস্থান স্থরর মানফারনয গরতীভা রনধাৃযণ ংক্রান্ত ংরকত প্রদরৃনয ব্যফস্থা; 

(খ) এ ধযরনয ড়ক গুরররত মথাম্ভফ, একমুখী (one way) মানফান রযচারনায ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা; 

(গ) মানফারনয গরতয রফাৃচ্চ ীভা প্ররত ঘোয় রফাৃচ্চ ১০ (দ) রকররারভটায এয ভরধ্য 

ীরভত যাখা; 

(ঘ) ড়রকয নবরভরে অরাদা যং ফা নটক্সচায (Texture) ব্যফাযপূফকৃ গরতীভা 

রনয়ন্ত্ররণয উরদ্যাগ গ্রণ কযা; 

(ঙ) গরতীভা রনয়ন্ত্ররণয ররক্ষয ড়রক মানফারনয প্ররফ ও প্রস্থারনয রনয়ন্ত্রন কযা। 

৭। থচাযী কর্তকৃ যাস্তা াযাারযয গ্রারধকায।– (১) যাস্তায নমকর স্থারন থচাযী 

াযাারযয রনরদৃক রচি নাআ ফা কামকৃয যরয়ারছ,নআ কর স্থারন মানফান চারকগণ কর্তকৃ পৄটাথ 

ব্যফাযকাযী থচাযীগণরক যাস্তা াযাারযয নক্ষরে গ্রারধকায প্রদান করযরত আরফ। 

(২) থচাযীগণ যাস্তা াযাারযয ভয় াফকৃ্ষরণকবারফ মানফান চরাচররয প্ররত রক্ষয 

যারখরফ এফং থচাযীগণ ঠাৎ করযয়া এভন বারফ যাস্তা ায আফায উরদ্যাগ গ্রণ করযরফন না মাারত 

মানফান চারকগণ তা রনয়ন্ত্ররণ মাৃপ্ত ভয় না ান। 
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(৩) থচাযী াযাারযয ভয় রনধাৃরযত স্থারন রক্ষভান নকারনা মানফানরক রছন নথরক 

ন্য নকারনা মানফান রতক্রভ ফা ওবাযরটক করযরফনা এফং ম্মুরখ রক্ষভান মানফারনয পূরফ ৃ

াভরনয রদরক চরররত শুরু করযরফনা। 

(৪) নকারনা াকৃ ফা রফরনাদন নকরেয বযন্তযীণ ড়রকয ম্পূণ ৃ ফা রকছু ং নকফর 

থচাযীরদয ব্যফারযয জন্য ংযরক্ষত থারকরফ এফং উি স্থারন থচাযী চরাচরর রফঘ্ন ঘরট এআরূ নকারনা 

কামকৃ্রভ রযচারনা কযা মাআরফনা। 

(৫)                                                    প্ররয়াজন নুারয 

শুদৄভাে থচাযীরদয চরাচররয জন্য নকফরভাে থচাযীগরণয জন্য ড়ক (pedestrian-only road) 

ব্যফস্থা চালু কযা মাআরফ। 

৮। যাস্তা াযাারযয নক্ষরে রফরধ-রনরলধ।– (১) নকারনা থচাযী যাস্তা াযাারযয জন্য 

রনরলদ্ধ রারফ রচরিত এরাকা এফং নফষ্টনী দ্বাযা অফদ্ধ ফা ংযরক্ষত নকারনা এরাকায ভধ্য রদয়া ড়রক 

প্ররফ ফা ড়ক ায আরত ারযরফননা। 

 (২)    ড়রকয মূর ং মাা মানফান চরাচররয জন্য ব্যফহৃত য় এআরূ নকারনা স্থারন ফা 

যাস্তা াযাারযয রনধাৃরযত স্থান ব্যাতীত ন্য নকান স্থারন যাস্তা াযাায ফা               জভারয়ত ফা 

প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্ট কযা মাআরফনা। 

৯। থচাযীরদয দারয়ত্ব ও কতবৃ্য।–(১) এআ প্ররফধানভারায উরেে পূযণকরল্প, যাস্তা ফা 

পৄটাথ ব্যফাযকারর থচাযীরদয দারয়ত্ব ও কতবৃ্য আরফ রনম্নরূ, মথা:- 

(ক) থচাযীগণ পৄটাথরফীন ড়রকয ডানা রদয়া থাৃৎ মানফান নম মুখী আয়া অগভন 

করযরতরছ তায রফযীতমুখী আয়া চরাচর করযরফন;  

(খ)                                                -                     

                       

(গ) যাস্তা াযাারযয নক্ষরে, থচাযীগণ াযাারযয জন্য রনধাৃরযত, রজ দৃরষ্টগ্রায ও 

অররারকত স্থারন দাঁড়াআয়া শৃঙ্খরাপূণবৃারফ াযাারযয নুকূর ফস্থা রফরফচনায় 

স্বাবারফক গরতরত যাস্তা ায আরফন; 

(ঘ) যাস্তা াযাারযয ভয় থচাযীগণরক মানফারনয গরত ও চরাচররয রদরক 

াফকৃ্ষরণকবারফ রক্ষয যারখরত আরফ; 

(ঙ) নকারনা থচাযী যাস্তা াযাারযয ভয় নভাফাআর নপান, আয়াযরপান, নডরপান 

মানফারনয ব্দ শুরনফায নক্ষরে প্ররতফন্ধকতা সৃরষ্টকাযী ফা ভরনারমাগ রফঘ্নকাযী নকারনা 

আররকট্র্রনক্স রডবাআ ব্যফায করযরফননা; 

 (চ) রশু ও বৃদ্ধ থচাযীগণ, াযীরযকবারফ ক্ষভ ন্য নকারনা থচাযীয ায়তা ব্যরতরযরক 

একাকী যাস্তা ায আফায নচষ্টা করযরফননা এফং এআরূ নকারনা থচাযীরক একাকী যাস্তা 

াযাারযয সুরমাগ নদওয়া মাআরফনা; 
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(ছ) যােুররস, রগ্নরনফাৃক গাড়ী ন্যান্য জরুযী মানফারনয চরাচর রনরফঘৃ্ন করযফায 

ররক্ষয উিরূ মানফান রতক্রভরনয ভয় থচাযীগণ রনযাদ দূযরত্ব ফস্থান 

করযরফন। 

১০।  রটি করাৃরযন এফং ংরিষ্ট স্থানীয় কর্তৃরক্ষয দারয়ত্ব এফং কতবৃ্যঃ (১) রটি 

করাৃরযন এফং প্ররমাজয নক্ষরে ংরিষ্ট স্থানীয় কর্তৃক্ষ রনজ রনজ অআন ও রফরধরফধারনয অররারক 

কর্তৃক্ষ কর্তকৃ প্রণীত প্ররফধান এফং গাআড রাআন নুমায়ী প্রনীত থচাযী ননটওয়াক ৃরযকল্পনা নুযণ 

করযয়া তাারদয রধরক্ষরেয অওতায় পৄটাথ, পৄটওবায ব্রীজ, অন্ডাযা, এরকররটায, ররপট এফং 

থচাযী াযাারযয ব্যফস্থা আতযারদয রফদ নকা প্রনয়ন এফং          তা রনভাৃণ, নভযাভত এফং 

যক্ষণারফক্ষরনয দারয়ত্ব প্রাপ্ত আরফন। 

(২) পৄটাথ, পৄটওবায ব্রীজ, অন্ডাযা, এরকররটায, ররপট এফং ংরিষ্ট াআন রগনার 

আতযারদ রনয়রভতবারফ রযস্কায, রযছন্ন যারখরত আরফ এফং মাৃপ্ত অররায ব্যফস্থা রনরিত করযরত আরফ। 

১১।                                              ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠারনয থচাযী 

াযাারযয নক্ষরে কযণীয়।– (১) রক্ষাপ্ররতষ্ঠারনয অরারয যাস্তায় ক্লা শুরু আফায পূরফ ৃ ও নল 

আফায রয ছােছােীরদয যাস্তা াযাায রনযাদ করযফায ররক্ষয ংরিষ্ট রক্ষাপ্ররতষ্ঠারনয ক্ষ আরত 

ট্র্ারপক ওয়ারডরৃনয ব্যফস্থা যারখরত আরফ। 

(২) গারভেৃ কাযখানা নম কর প্ররতষ্ঠারন রধক জনভারফ ঘরট তাারদগরক রনজস্ব 

ট্র্ারপক রযকল্পনা শতরয করযরত আরফ এফং যাস্তা াযাারযয সুরফধারথ ৃ প্ররয়াজরন ট্র্ারপক ওয়ারডনৃ 

রনরয়াগ করযরত আরফ। 

(৩) নকারনা াাতার ফা স্বাস্থযরকে রন্নরত ড়রক হুআররচয়ায, নেচায ন্যান্য চাকা মৄি 

ফান চরাচররয সুরফধারথ ৃপৄটারথয ারথ য যাম্প রনভাৃণ করযরত আরফ। 

 (৪) নকারনা ড়রকয উয নযরক্ররং থারকরর এয উি ক্ররং এ নযড রাআট ফা ন্য নকারনা 

জরুযী ংরকত থারকরর উি ভরয় নট্র্ন চরাচররয ভরয় থচাযীরদয নযররাআরন প্ররফ ও াযাায 

আরত রফযত যারখরত আরফ। 

১২। দুঘটৃনাজরনত ক্ষরতপূযণ।- এআ প্ররফধানভারায অওতাধীন নকারনা নভাটযমান আরত উদূ্বত 

দুঘটৃনায পরর নকারনা ব্যরি অঘাতপ্রাপ্ত ফা ক্ষরতগ্রস্ত আরর ফা অঘাতপ্রাপ্ত আয়া মৃতুযফযণ করযরর, উি 

ক্ষরতগ্রস্ত ব্যরি ফা, নক্ষেভত, তাঁায উত্তযারধকাযীগণ ফা উত্তযারধকাযীগরণয রক্ষ ভরনানীত ব্যরি ড়ক 

রযফন অআন, ২০১৮ এয ধাযা ৫৩ এয ধীন গঠিত অরথকৃ ায়তা তরফর আরত ট্র্ারস্ট নফাড ৃকর্তকৃ 

রনধাৃরযত ক্ষরতপূযণ ফা, প্ররমাজয নক্ষরে, রচরকৎা খযচ প্রাপ্য আরফন। 

১৩। অন্ত:ংস্থা ভন্বয় াধন।–(১) এআ প্ররফধারনয নকারনা রফধান প্ররতাররনয নক্ষরে 

অন্ত:ংস্থা ফা অন্ত:দপ্তয ভন্বরয়য প্ররয়াজন আরর, কর্তৃক্ষ উি রফলরয় মথামথ উরদ্যাগ গ্রণ করযরফ। 

(২) কর্তৃক্ষ, উ-প্ররফধান (১) এয উরেে পূযণকরল্প, তপরর-২ এ উরিরখত দপ্তয ও 

ংস্থামূরয রত রফলয় ংরিষ্ট নক্ষরে প্ররমাজযরূর ভন্বয় াধন করযরফ। 
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১৪। রক্ষা এফং রনযাত্তা ংক্রান্ত প্রচাযণা।–(১) কর্তৃক্ষ, মানফান চারক, মােী এফং 

থচাযীরদয জন্য যাস্তায় চরাচররয নক্ষরে নুযণীয় রনযাত্তা রফলয়ক রক্ষা এফং প্রচাযণায উরদ্যাগ গ্রণ 

করযরফ। 

(২) এআ প্ররফধারনয উরেে পূযণকরল্প, রক্ষাপ্ররতষ্ঠান, গারভেৃ, কর-কাযখানা, ব্যফা 

প্ররতষ্ঠান মানফান ব্যফাযকাযী মােীগণ কাজ করযন এআ রূ ন্য নকারনা প্ররতষ্ঠারনয রন্নকরট রজ 

দৃরষ্ট অকলণৃ য় এআরূ স্থারন ট্র্ারপক রফরধ-রফধান এফং দুঘটৃনা প্ররতরযারধ কযণীয় ংক্রান্ত রবরডও 

রচেপ্রদনৃও ররপররট রফতযণ কযা মাআরফ। 

১৫। রনরদৃনা জারয ও স্পষ্টতাদূযীকযণ।– (১) কর্তৃক্ষ এআ প্ররফধানভারায রফধারনয 

মথামথ ফাস্তফায়রনয উরেরে আায রত াভঞ্জস্যপূণবৃারফ প্ররয়াজনীয় রনরদৃনা জারয করযরত ারযরফ। 

(২) এআ প্ররফধানভারায নকারনা রফধান ম্পরকৃ স্পষ্টতা নদখা রদরর, কর্তৃক্ষ, উিরূ স্পষ্টতা 

দূযীকযণারথ ৃপ্ররয়াজনীয় ব্যাখ্যা জারয করযরত ারযরফ। 

১৬। আংরযরজরত নূরদত াঠপ্রকা।– এআ প্ররফধানভারা প্রফতরৃনয য কর্তৃক্ষ, প্ররয়াজরন, 

যকারয নগরজট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ রফরধভারায আংরযরজরত নূরদত একটি রনবযৃরমাগ্য আংরযরজ াঠ 

(Authentic English Text)প্রকা করযরত ারযরফ: 

তরফ ত ৃথারক নম, এআ রফরধভারা এফং আংরযরজ ারঠয ভরধ্য রফরযারধয নক্ষরে এআ রফরধভারা 

প্রাধান্য াআরফ। 
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তপরর-১ 

[প্ররফধান ৩ (৬) ও ৫ (৬) দ্রষ্টব্য] 

 

জযারভরতক শফরষ্টয:পৄটাথ ংরগ্ন ভূরভ ব্যফারযয ধযণ এফং উি স্থারন থচাযী চরাচররয ঘনত্ব ফা ংখ্যায 

উয রনবযৃ করযয়া পৄটারথয প্রস্থ রনধাৃযণ কযা আয়া থারক।  

নীরচয রফফযণ নুমায়ী পৄটারথয প্রস্থ ফা ভা রনধাৃযণ কযা আয়া থারক। 

ভূরভ ব্যফারযয 

ধযণ 

ফ্ররেজ 

নজান প্রস্থ 

নুযন 

(রভটায) 

থচাযী নজান 

প্রস্থ 

নুযন  (রভটায) 

পারনচৃায 

নজান প্রস্থ 

নুযন 

(রভটায) 

নভাট প্রস্থ 

নুযন 

(রভটায) 

প্ররত ঘণ্টায় 

থচাযী ধাযণ                                                                                                                                                                                                                                                             

ক্ষভতা (জন) 

পৄটারথয 

উচ্চতা  

অফারক এরাকা ০.৫ ১.৮ ১.০ ৩.৩ ১০০০ 
নূর্ধ্ৃ ১৫ 

নরেরভটায 

ফারণরজযক 

এরাকা 
১.০ ২.৫ ১.৫ ৫.০ ২৫০০ 

নূর্ধ্ৃ ১৫ 

নরেরভটায 

ব্যস্ত ও ফড় 

রযরযয 

ফারণরজযক 

এরাকা 

১.০ ৪.০ ১.৫ ৬.৫ ৫০০০ নূর্ধ্ৃ ১৫ 

নরেরভটায 

 
 

রফঃ দ্রঃ  উরয উরিরখত তরপররর পৄটারতয নূন্যতভ প্রস্থ ফা ভা রনধাৃযরণ অন্তৃজারতক ভান দন্ড নুযণ 

কযা আয়ারছ। তরফ ফাস্তফ ফস্থা রফরফচনা করযয়া এফং থচাযীগরণয রনযত্তা রনরিত কযতঃ প্ররয়াজরন এ 

ভারনয নযরপয কযা মাআরত ারয।  

পৄটারথয উচ্চতা:রতরযি উচ্চতা থচাযীরদয পৄটাথ ব্যফারয মাারত নাগ্রী না করযয়া নতারর এফং 

থচাযীগণ যাস্তায় নারভরত ফাধ্য না য় নআজন্য পৄটারথয উচ্চতা াধাযণত রফাৃচ্চ ০.১৫ রভটারযয ভরধ্য 

ীভাফদ্ধ যারখরত আরফ।  

াযরপ: পৄটাথগুররয তর ফা াযরপ একআ ভতরর আরত আরফ তরফ ঠিকবারফ ারন রনষ্কারনয জন্য 

প্ররয়াজনীয় ঢাররয ব্যফস্থা থারকরত আরফ। দৃরষ্টরিীন ব্যরিরদয ায়তায জন্য গাআড টাআরগুরর পৄটারত 

রোররে এফং এভনবারফ স্থান করযরত আরফ মাারত তাযা পৄটারতয রদক রযফতনৃ ফা নকান 

প্ররতফন্ধকতায রফলয়গুরর নুধাফন করযরত ারযন। 
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তপরর-২ 

[প্ররফধান ১৩ (২) দ্রষ্টব্য] 

 

দপ্তয/ংস্থায নাভ কামাৃফরী/ভন্বরয়য 

রফলয়ফস্তু 

ঢাকা ট্র্াসরাট ৃ নকা-রডরৃনন থরযটি 

(রডটিরএ) 

নীরতভারা ও গাআডরাআন প্রস্তুত, থচাযী ননটওয়াকৃ এয 

রনযীক্ষা ও রনযাত্তা ব্যফস্থা কযা) 

যাজধানী উন্নয়ন কর্তৃক্ষ(যাজউক) ফা 

নগয কর্তৃক্ষ 

প্রনীত প্ররফধানভারা এফং গাআডরাআরনয অররারক থচাযী 

ননটওয়াকৃ রযকল্পনা 

ঢাকা নভরট্র্াররটান পুরর(রডএভর) ফা 

ংরিষ্ঠ অআন প্ররয়াগকাযী ংস্থা 

অআন-রফরধয প্ররয়াগ প্ররতারন এফং দুঘটৃনায তদন্ত 

ঢাকা নথ ৃ রটি করাৃরযন(রডএনরর) 

ও ঢাকা াউথ রটি 

করাৃরযন(রডএরর) এফং ংরিষ্ঠ 

ন্যান্য স্থানীয় দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্রনীত প্ররফধানভারা এফং গাআডরাআরনয অররারক থচাযী 

াযাায, পৄটাথ ও পৄটওবায ব্রীজ, অন্ডাযা, ররপট, 

এরকররটয আতযারদয চুড়ান্ত নকা প্রনয়ণ, রনভাৃণ ও 

এগুররায াফকৃ্ষরনক রযস্কায রযছন্নতা, যােীকারীন ভয় 

মাৃপ্ত অররায ব্যফস্থা ারফকৃ যক্ষণারফক্ষণ রনরিত 

কযা। 

রনফাৃরচত নন-গবনরৃভে গাৃনাআরজন 

(এন.রজ.ও.) 

প্রনীত প্ররফধানভারা এফং গাআডরাআরনয অররারক পৄটারত 

থচাযীয চরাচর ও রনযাদ াযাারযয রফলরয় প্রচায ও 

প্রচাযণা 

 

কর্তৃরক্ষয অরদক্ররভ, 

 

(-----------------------) 

 

 

 

 

 


