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ব ল  আেলািচত  সড়ক  পিরবহন  আiন  আগামী  1  নেভmর  েথেক  কাযর্কর  হেc।  আiনিট  কাযর্কেরর
তািরখ েঘাষণা কের সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ েথেক ম লবার েগেজট pকাশ করা হেয়েছ। 
াiিভং লাiেসn ছাড়া েপশাদার বা aেপশাদার চালক গািড় চালােল কারাদ  o জিরমানার িবধান েরেখ

2017 সােলর  27  মাচর্  মিntসভা  আiনিটর খসড়ায়  aনুেমাদন েদয়।  গত  বছেরর  8  aেkাবর ‘সড়ক
পিরবহন আiন, 2018’ eর েগেজট জাির করা হেলo তার কাযর্কািরতা ঝুেল িছল। সড়ক পিরবহন o
মহাসড়ক িবভােগর সিচব েমা. নজ ল iসলাম sাkিরত আেদেশ বলা হয়, সড়ক পিরবহন আiন, 2018
eর ধারা 1 eর uপ-ধারা (2) e েদoয়া kমতাবেল সরকার 1 নেভmর তািরখেক আiন কাযর্কর হoয়ার
তািরখ িনধর্ারণ করল।
আiেনর খসড়ায় াiিভং লাiেসn ছাড়া গািড় চালােল 6 মােসর কারাদ  বা 50 হাজার টাকা জিরমানা
বা uভয়দে র িবধান রাখা হয়। গািড় চালােনার সময় চালকেদর েমাবাiল েফান বয্বহােরর জনয্o দে র
িবধান রাখা হেয়েছ।
আiেন  বলা  হেয়েছ,  a ম  ে িণ  পাস  না  করেল  লাiেসn  পােবন  না  চালকরা।  গািড়  চালােনার  সময়
েমাবাiল েফান বয্বহার করা যােব না। েমাবাiল েফান বয্বহার করেল eক মােসর কারাদ  o 5 হাজার
টাকা জিরমানা করা হেব। আiেন সাধারণ চালেকর বয়স আেগর মেতাi কমপেk 18 বছর eবং েপশাদার
চালকেদর বয়স হেত হেব কমপেk 21 বছর। জাল াiিভং লাiেসn বয্বহােরর জনয্ দiু বছেরর কারাদ
o জিরমানা 3 লাখ টাকা করার psাব করা হয়। িফটেনস চেল যাoয়ার পেরo েমাটরযান বয্বহার করেল
eক বছেরর কারাদ  বা সেবর্াc eক লাখ টাকা জিরমানা করা হেব।
দঘুর্টনার  জনয্  দ িবিধ  aনযুায়ী  িতন  রকেমর  িবধান  রেয়েছ।  নরহতয্া  হেল  302  ধারা  aনযুায়ী
মতুৃয্দে র সাজা হেব। খুন না হেল 304 ধারা aনুযায়ী যাবjীবন। েবপেরায়াভােব গািড় চািলেয় মৃতুয্
ঘটােল 304 (িব) ধারা aনুযায়ী িতন বছেরর কারাদ  হেব। দiু গািড় পাlা িদেয় দঘুর্টনা ঘটােল িতন
বছেরর  কারাদ  বা  25  লাখ  টাকা  জিরমানা  বা  uভয়  দ  েদoয়া  হেব।  দঘুর্টনায়  না  পড়েলo
েবপেরায়াভােব গািড় চালােনার জনয্ আiেন সেবর্াc দiু বছেরর কারাদ  aথবা 2 লাখ টাকা জিরমানার
psাব করা হেয়েছ আiেন। নারী, িশ , pিতবnী o বয়ঃেজয্  যাtীর জনয্ সংরিkত আসেন aনয্ েকােনা
যাtী বসেল eক মােসর কারাদ  বা 5 হাজার টাকা জিরমানা বা uভয় দ  েদoয়া হেব।
মদপান কের বা েনশাজতীয় dবয্ েখেয় গািড় চালােল, সহকারীেক িদেয় গািড় চালােল, uেlা িদেক গািড়
চালােল,  িনধর্ািরত  sান  ছাড়া  aনয্  sােন  গািড়  থািমেয়  pিতবnকতা  সৃি ,  চালকছাড়া  েমাটরসাiেকল
eকজেনর েবিশ সহযাtী uঠােল, েমাটরসাiেকেলর চালক o সহযাtীর েহলেমট না থাকেল, ছােদ যাtী বা
পণয্  বহন,  সড়ক  বা  ফুটপােত  গািড়  সারােনার  নােম  যানবাহন  েরেখ  পথচারীেদর  চলাচেল  বাধা  সৃি ,
ফুটপােতর oপর িদেয় েকােনা েমাটরযান চলাচল করেল সেবর্াc িতন মাস কারাদ  বা 35 হাজার টাকা
জিরমানা বা uভয় দ  psাব করা হেয়েছ।
গত  বছেরর  রাজধানীর  শহীদ  রিমজ  uিdন  কেলেজর  দiু  িশkাথর্ী  মতুৃয্র  ঘটনা  িনেয়  ঢাকার  িনরাপদ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

সড়েকর মান িনেয় p  oেঠ। েদাষী চালকেদর শািs িদেত ঢাকায় aবেরাধ কের িবেkােভর মেধয্ আiনিট
আেলাচনায় আেস।
eরপের aেkাবের আiনিট জাতীয় সংসেদ পাশ হেলo মািলক- িমকেদর বাধার মুেখ pেয়াগ করা যািcল
না।
সmpিত সিচবালেয় eক সভায় মািলক- িমেকরা আiেনর েবশ িকছু ধারা সংেশাধেনর জনয্ দািব জানায়।
aপরিদেক আেnালনকারীেদর দািব িছল, দঘুর্টনার কারেণ চালকেদর েgফতার করেল জািমনেযাগয্ েযন
না হয়।
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