
Metro Rail Act 2015 
েমে�ােরল আইন, ২০১৫ 
( ২০১৫ সেনর ১ নং আইন ) 

[২ েফ�য়াির, ২০১৫] 

�থম অধয্ায় : �ারি�ক 

সংি�� িশেরানাম, �বতর্ ন ও �েয়াগ 

১। (১) এই আইন েমে�ােরল আইন, ২০১৫ নােম অিভিহত হইেব। 

 
(২) এই আইন-  
 
     (ক) �থম পযর্ােয় ঢাকা, নারায়ণগ�, মু�ীগ�, মািনকগ�, গাজীপুর এবং নরিসংদী েজলায় অিবলে� কাযর্কর হইেব; এবং 
 
     (খ) ি�তীয় পযর্ােয় দফা (ক) েত উি�িখত েজলা বয্তীত অনয্ানয্ েজলায় সরকার, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা, েয তািরখ িনধর্ারণ কিরেব েসই তািরেখ, 

কাযর্কর হইেব। 

  

সং�া 

২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী েকান িকছু না থািকেল, এই আইেন- 

 
(১) ‘‘আপীল কতৃর্ প�” অথর্ ধারা ২৪ এর অধীন গিঠত আপীল কতৃর্ প�;  
 
(২) ‘‘কিমশনার’’ অথর্ সংি�� িবভাগীয় কিমশনার এবং অিতির� িবভাগীয় কিমশনারও ইহার অ�ভুর্ � হইেবন;  
 
(৩) ‘কতৃর্ প�’ অথর্ ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃর্ প� আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৮নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন গিঠত ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃর্ প�; 
 
(৪) ‘জন�াথর্ িবেরাধী উেদ্দশয্’ অথর্ েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা, র�ণােব�ণ, উ�য়ন ও বা�বায়েন বাধা �দান, িব� সৃি� বা িবলি�ত করার লে�য্, েকান কাজ বা 
বয্ব�া �হণ�েম �িতপূরণ িহসােব বা অনয্ েকানভােব আিথর্ক সুিবধা লােভর উেদ্দশয্;  
 
(৫) ‘জন�াথর্ িবেরাধী কমর্কা�’ অথর্ েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা, র�ণােব�ণ, উ�য়ন ও বা�বায়েন বাধা �দান, িব� সৃি� বা িবলি�ত করার লে�য্, জন�াথর্ 
িবেরাধী কমর্কা� বা বয্ব�া �হণ এবং আইন ও িবিধ বিহভূর্ তভােব �িতপূরণ িহসােব বা অনয্ েকানভােব আিথর্ক সুিবধা লােভর উেদ্দেশয্ পিরচািলত কমর্কা�; 
 
(৬) ‘জরুরী েসবা �দানকারী সং�া’ অথর্ �ানীয় �শাসন, �ানীয় পুিলশ কতৃর্ প�, �ানীয় �া�য্ েসবা �দানকারী কতৃর্ প�, ফায়ার সািভর্ স, এয্া�ুেল� সািভর্ স, িবদুয্ৎ, 
গয্াস, পািন, অপিটকয্াল ফাইবার, েটিলেফান লাইন এবং পয়ঃিন�াশন ও ে�েনজ েসবা �দানকারী সং�া;  
 
(৭) ‘‘েডপুিট কিমশনার’’ অথর্ Acquisition and Requisition Immovable Property Ordinance, 1982 (Ord. II of 1982) এর 
section 2(b) েত সং�ািয়ত Deputy Commissioner;  
 
(৮) ‘‘িনবর্াহী পিরচালক’’ অথর্ ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃর্ প� আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৮নং আইন) এর ধারা ১২ এর অধীন িনযু� িনবর্াহী পিরচালক;  
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(৯) ‘‘পিরদশর্ক’’ অথর্ ধারা ২১ এর অধীন িনযু� পিরদশর্ক;  
 
(১০) ‘‘�িবধান’’ অথর্ এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;  
 
(১১) ‘‘েফৗজদারী কাযর্িবিধ’’ অথর্ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);  
 
(১২) ‘‘িবিধ’’ অথর্ এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;  
 
(১৩) ‘‘বয্ি�’’ অেথর্ েয েকান বয্ি� এবং েকান �িত�ান, েকা�ানী অংশীদারী কারবার ফামর্ বা অনয্ েয েকান েদশী বা িবেদশী সং�াও উহার অ�ভুর্ � হইেব; 
 
(১৪) ‘‘ভূিম অিধ�হণ আইন’’ অথর্ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ord. II of 
1982);  
 
(১৫) ‘‘েমে�ােরল’’ অথর্ শহরিভিৎতক েরল বয্ব�া েযখােন ভূতল, সমতল বা উহার উপিরভােগ েরল �য্াক স�িলত িনরংকুশ পথািধকার থািকেব, এবং উ� 
পথািধকােরর ভূতল, সমতল ও উপিরভােগ অবি�ত সকল �াপনা, য�পািত, সর�াম ও এতদ্সংি�� অনয্ানয্ িবষয়ািদও উহার অ�ভুর্ � হইেব;  
 
(১৬) ‘‘েমে�ােরল এলাকা’’ অথর্ েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা, র�ণােব�ণ ও উ�য়েনর জনয্ বয্বহৃত ভূিম ও �াপনা এবং উভেয়র ভূতেল, সমতেল ও উপিরভােগ 
য�পািত ও সর�াম বয্বহােরর জনয্ �েয়াজনীয় এলাকা;  
 
(১৭) ‘‘লাইেস�’’ অথর্ েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা, র�ণােব�ণ ও উ�য়েনর জনয্ এই আইেনর অধীন ইসুয্কৃত লাইেস�;  
 
(১৮) ‘‘লাইেস�ী’’ অথর্ েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা, র�ণােব�ণ ও উ�য়েনর জনয্ এই আইেনর অধীন লাইেস��া� বয্ি�। 

  

আইেনর �াধানয্ 

৩। আপাতত বলবৎ অনয্ েকান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই আইেনর িবধানাবলী �াধানয্ পাইেব। 

   

ি�তীয় অধয্ায় ভূিম অিধ�হণ, ইতয্ািদ 

ভূিম অিধ�হণ 

৪। এই আইেনর অনয্ানয্ িবধান সােপে�, েমে�ােরল িনমর্াণ বা পিরচালনা বা র�ণােব�ণ ও িনয়�ণ বা এতদ্সংি�� উেদ্দেশয্ ভূিম অিধ�হেণর আবশয্ক হইেল, 

উহা, জন�ােথর্, �েয়াজনীয় বিলয়া গণয্ হইেব, এবং কতৃর্ পে�র চািহদার পিরে�ি�েত ভূিম অিধ�হণ আইেনর িবধান অনুযায়ী উ� ভূিম অিধ�হণ করা যাইেব। 

  

িবেশষ িবধান 

৫। (১) েমে�ােরল িনমর্াণ বা পিরচালনা বা র�ণােব�ণ ও িনয়�ণ বা এতদ্সংি�� উেদ্দেশয্ অিধ�হণাধীন বা অিধ�হণ হইেত পাের এইরপ ভূিমর উপর জন�াথর্ 
িবেরাধী উেদ্দেশয্ িনিমর্ত বা িনমর্াণাধীন ঘর-বািড় বা অনয্ েকান �কার �াপনার জনয্ বা একই উেদ্দেশয্ েকান ঘর-বািড় বা �াপনার বা ভূিমর ে�ণী পিরবতর্ ন করা হইেল 
উ�রপ পিরবতর্ েনর জনয্ েকান বয্ি� �িতপূরণ পাওয়ার অিধকারী হইেবন না। 
 
(২) ভূিম অিধ�হণ আইেনর ধারা ৮ এর অধীন �িতপূরণ িনধর্ারণকােল েডপুিট কিমশনার যিদ এই মেমর্ স�� হন েয, েমে�ােরল িনমর্াণ বা পিরচালনা বা র�ণােব�ণ 
ও িনয়�ণ বা এতদ্সংি�� উেদ্দেশয্ অিধ�হণাধীন বা অিধ�হেণর স�াবনা িছল এইরপ েকান ভূিমর উপর িনিমর্ত বা িনমর্াণাধীন েকান ঘর-বািড় বা অনয্ েকান �কার 
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�াপনা জন�াথর্ িবেরাধী উেদ্দেশয্ িনমর্াণ করা হইয়ােছ বা িনমর্াণাধীন আেছ বা েকান ঘর-বািড় বা �াপনা বা ভূিমর ে�ণী পিরবতর্ ন করা হইয়ােছ, তাহা হইেল িতিন 
উ� ঘর-বািড় বা �াপনা বা ভূিমর ে�ণী পিরবতর্ নেক উ� ধারার অধীন �িতপূরণ �দােনর জনয্ িবেবচনা কিরেবন না এবং এইরপ �িতপূরেণর দাবী, যিদ থােক, 
�তয্াখয্ান কিরেবন। 
 
(৩) েকান বয্ি� উপ-ধারা (২) এর অধীন �িতপূরেণর দাবী �তয্াখয্ােনর কারেণ সং�ু� হইেল, �তয্াখয্ান আেদশ জারীর ৭ (সাত) কমর্িদবেসর মেধয্ �িতপূরেণর 
দাবীেত কিমশনােরর িনকট উ� �তয্াখয্ােনর িবরুে� আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।  
 
(৪) কিমশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আেবদন �াি�র ৫(পাঁচ) কমর্িদবেসর মেধয্ আপীেলর িবষয়িট সেরজিমেন তদ� কিরেবন এবং উ�রপ তদ� 
সমাি�র পর আপীলকারীেক শনানীর সুেযাগ �দানপূবর্ক অনিধক ৫(পাঁচ) কমর্িদবেসর মেধয্ আপীেলর উপর তাহার িস�া� �দান কিরেবন।  
 
(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �দৎত কিমশনােরর িস�া� চূড়া� হইেব।  
 
(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �দৎত িস�া� �ারা যিদ আপীল নাম�ুর করা হয়, তাহা হইেল উ�রপ িস�া� �দােনর পর উহা জারীর ২৪ (চি�শ) ঘ�ার মেধয্ 
আপীলকারী সংি�� ঘর-বািড় বা �াপনা িনজ খরেচ সরাইয়া িনেবন, অনয্থায় েডপুিট কিমশনার উ� ঘর-বািড় বা �াপনা সরাইয়া েনওয়ার উেদ্দেশয্ �কােশয্ িনলােম 
িব�েয়র বয্ব�া কিরেবন এবং উ�রপ িব�য়ল� অথর্ সরকাির েকাষাগাের জমা কিরেবন।  
 
(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন েডপুিট কিমশনার কতৃর্ ক �িতপূরেণর দাবী �তয্াখয্ােনর িবরুে� সং�ু� বয্ি� যিদ উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ 
আপীল দােয়র না কেরন, তাহা হইেল উ� সমেয়র পরবত� ২৪(চি�শ) ঘ�ার মেধয্ িতিন সংি�� ঘর-বািড় বা �াপনা সরাইয়া িনেবন, অনয্থায় েডপুিট কিমশনার 
উপ-ধারা (৬) এ উি�িখত বয্ব�া �হণ কিরেবন।  
 
(৮) এই আইেনর অধীন অিধ�হণকৃত ভূিমর �িতপূরণ কতৃর্ পে�র িনকট হইেত অথর্ �াি�র ৬০ (ষাট) িদেনর মেধয্ সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ বা কাউি�লর এর 
কাযর্ালেয় েডপুিট কিমশনার কতৃর্ ক পূবর্েঘািষত সময়সূচী অনুযায়ী �কােশয্ পিরেশাধ কিরেত হইেব।  
 
(৯) েমে�ােরল িনমর্াণ বা পিরচালনা বা র�ণােব�ণ ও িনয়�ণ বা এতদ্সংি�� উেদ্দেশয্ অিধ�হণাধীন েকান ভূিমর মািট অসৎ উেদ্দেশয্ কািটয়া বা অনয্ েকান উপােয় 
উ� ভূিমর ে�ণী পিরবতর্ ন করা হইেল, উ�রপ পিরবতর্ েনর জনয্ উ� ভূিমর েকান �িত হইেল েডপুিট কিমশনার সংি�� ভূিমর মািলেকর িনকট হইেত উ� 
�িতর জনয্ যথাযথ পিরমাণ �িতপূরণ, িবিধ �ারা িনধর্ািরত প�িতেত, আদায় কিরেত পািরেবন। 
 
(১০) ভূিম অিধ�হণ আইেনর ধারা ৩ এর অধীন েনািটশ জারীর পযর্ােয় সংি�� েডপুিট কিমশনার কতৃর্ ক অিধ�হণাধীন ভূিমর েয িভিডও িচ� �হণ ও সংর�ণ করা 
হইয়ােছ, উ� িভিডও িচ�, এই অধয্ােয়র উেদ্দশয্ পূরণকে�, এই আইেনর অধীন গৃহীত সংরি�ত হইয়ােছ বিলয়া গণয্ হইেব এবং উ� িভিডও িচে�র িভিৎতেত 
উ� ভূিমর �িতপূরণ িনধর্ারণপূবর্ক উহা পিরেশােধর বয্ব�া �হণ কিরেত হইেব।  
 
(১১) এই অধয্ােয়র অধীন, �দৎত েকান আেদশ বা গৃহীত েকান কাযর্�েমর িবরুে� েকান আদালত েকান মামলা বা দরখা� �হণ কিরেব না, বা গৃহীত বা গৃহীতবয্ 

েকান কাযর্�ম স�েকর্  েকান আদালত েকান �কার িনেষধা�া জাির কিরেত পািরেব না। 

  

ধারা ৫ এর িবধানাবলীর �াধানয্ 

৬। ভূিম অিধ�হণ আইন, তদ্ধীন �ণীত িবিধ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য েকান আইন বা িবিধেত িভ�তর যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েমে�ােরল িনমর্াণ বা পিরচালনা 

বা র�ণােব�ণ ও িনয়�েণর জনয্ �াপনা িনমর্াণ বা অনয্ েকানভােব ভূিম বয্বহােরর �েয়াজেন ভূিম অিধ�হেণর ে�ে� ধারা ৫ এর িবেশষ িবধান কাযর্কর থািকেব। 

  

তৃতীয় অধয্ায় লাইেস�, ইতয্ািদ 

েমে�ােরল িনমর্াণ ও পিরচালনার জনয্ লাইেসে�র �েয়াজনীয়তা 



৭। েকান বয্ি� লাইেস� বয্তীত েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন বা পিরচালনা কিরেবন না বা েমে�ােরল েসবা �দান কিরেবন না বা তদুেদ্দেশয্ েকান য�পািত �াপন ও 

পিরচালনা কিরেবন না। 

  

লাইেসে�র জনয্ আেবদন, লাইেস� নবায়ন, ইতয্ািদ 

৮। এই আইেনর অধীন লাইেসে�র জনয্ আেবদন, লাইেস� নবায়ন, লাইেস� সংর�ণ ও �দশর্ন, লাইেস� �িগতকরণ ও বািতলসহ এতদ্সংি�� সকল িবষয়ািদ 

িবিধ �ারা িনধর্ািরত হইেব। 

  

লাইেস� ইসুয্করণ, ইতয্ািদ 

 ৯। ধারা ১১ এর অধীন গিঠত বাছাই কিমিটর সুপািরেশর িভিৎতেত িবিধ �ারা িনধর্ািরত প�িত, েময়াদ ও শেতর্  এবং িফস �দান সােপে� সরকার লাইেস� ইসুয্ কিরেব: 

 
তেব শতর্  থােক েয, সরকার কতৃর্ ক বা সরকাির বয্ব�াপনায় বা িনয়�ণাধীন পিরচািলত েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা বা উহার েকান �াপনা িনমর্াণ ও পিরচালনার জনয্ 

লাইেসে�র ে�ে� লাইেস� িফস এর �েয়াজন হইেব না। 

  

লাইেস� হ�া�র 

১০। (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, েকান লাইেস� সরকােরর পূবর্ানুেমাদন�েম, হ�া�রেযাগয্ হইেব। 

 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উ�রপ হ�া�েরর মাধয্েম �া� লাইেস� এর ে�ে� লাইেস�ীর দায়-দািয়�, লাইেসে�র েময়াদ, শতর্  ও প�িত এবং আনুষি�ক 

িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধর্ািরত হইেব। 

  

বাছাই কিমিট 

১১। (১) এই আইেনর অধীন লাইেস� �দান ও নবায়েনর উেদ্দেশয্ সরকার, িনবর্াহী পিরচালেকর েনতৃে� কতৃর্ প� ও সরকােরর কমর্কতর্ াগেণর মধয্ হইেত অনূ�র্  ৬ 

(ছয়) জন কমর্কতর্ া সম�েয়, একিট বাছাই কিমিট গঠন কিরেব। 

 
(২) বাছাই কিমিটর দািয়� ও কাযর্াবলী িবিধ �ারা িনধর্ািরত হইেব।  
 
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত বাছাই কিমিটর সুপািরশ িবেবচনা�েম সরকার লাইেস� ইসুয্করণসহ লাইেস� নবায়ন, �িগত বা বািতল কিরেত পািরেব। 

  

 সরকাির-েবসরকাির অংশীদািরে�র িভিৎতেত েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ 

 ১২। এই আইেনর অনয্ানয্ িবধান সােপে�, সরকাির-েবসরকাির অংশীদািরে�র িভিৎতেত েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ করা যাইেব। 

  



চতুথর্ অধয্ায় �েবশািধকার, ইতয্ািদ 

 �েবশািধকার 

১৩। েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন, পিরচালনা ও র�ণােব�ণসহ অনয্ েকান কমর্কা� স�াদেনর জনয্ লাইেস�ী বা তাহার িলিখত �মতা�া� েকান বয্ি� বা তাহার 
�িতিনিধ বা কমর্চারী েয েকান সময় িবিধ �ারা িনধর্ািরত িবিধ-িনেষধ সােপে�, েমে�ােরল এলাকার পা�র্বত� ভূিম ও �াপনার ভূতল, সমতল ও উপিরভােগ এবং 

�াপনায় য�পািত ও সর�ামসহ �েবশ কিরেত পািরেবন। 

  

পূবর্ানুেমাদন বয্িতেরেক নাগিরক সুিবধািদ ব�করণ, ইতয্ািদেত িবিধ -িনেষধ 

১৪। লাইেস�ী েমে�ােরল এলাকার েয েকান �ােন েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন, পিরচালনা বা উহার েকান �াপনা িনমর্াণসহ অনয্ েকান কমর্কা� পিরচালনার লে�য্ 

জরুরী েসবা �দানকারী সং�ার পূবর্ানুেমাদন বয্িতেরেক নাগিরক সুিবধািদ সামিয়ক সমেয়র জনয্ ব�, অপসারণ বা �ানা�র কিরেত পািরেবন না। 

  

পঞ্চম অধয্ায়: কািরগির মান 

কািরগির মান অনুসরণ, ইতয্ািদ 

১৫।(১) লাইেস�ীেক েমে�ােরেলর অবকাঠােমাগত সুিবধািদ ও েরািলং �ক �াপন, পিরচালনা, উহার র�ণােব�ণ এবং িনরাপৎতা বয্ব�াপনাসহ সকল কািরগির িবষেয় 

কতৃর্ পে�র িনকট হইেত অনুেমাদন �হণ কিরেত হইেব। 

 
(২) েমে�ােরল িনমর্াণ ও েরািলং �ক �াপন, পিরচালনা, র�ণােব�ণ, িনরাপৎতা বয্ব�াপনা এবং সুিবধািদ, কতৃর্ প� কতৃর্ ক সময় সময় জািরকৃত কািরগির মান 
স�িকর্ ত িনেদর্ শনা অনুযায়ী হইেত হইেব।  
 
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কতৃর্ প� কতৃর্ ক িনধর্ািরত মােনর ে�ে� েকানরপ পিরবতর্ েনর �েয়াজন হইেল তদ্িবষেয় লাইেস�ী কতৃর্ ক কতৃর্ পে�র িনকট হইেত 

িলিখত অনুমিত �হণ কিরেত হইেব। 

  

কতৃর্ পে�র িনকট �িতেবদন দািখল 

১৬। (১) েমে�ােরেলর িনরাপৎতা িনি�ত কিরবার উেদ্দেশয্ লাইেস�ী িবিধ �ারা িনধর্ািরত প�িত ও সমেয় কতৃর্ পে�র িনকট এতদসং�া� �িতেবদন দািখল কিরেবন। 

 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �িতেবদেনর িভিৎতেত কতৃর্ প� সময় সময় �েয়াজনীয় িনেদর্ শনা জাির কিরেত পািরেব এবং উ�রেপ েকান িনেদর্ শনা জািরকৃত হইেল 

লাইেস�ী উহা পিরপালন কিরেত বাধয্ থািকেব। 

  

ষ� অধয্ায়: ভাড়া, ইতয্ািদ 

ভাড়া িনধর্ারণ 



১৭। কতৃর্ প� সময় সময় সরকােরর িনেদর্ শনা �হণ�েম, েমে�ােরল েসবা বাবদ যা�ী কতৃর্ ক �েদয় ভাড়ার হার িনধর্ারণ কিরেব। 

  

ভাড়া িনধর্ারণ কিমিট 

১৮। (১) সরকার ধারা ১৭ এর অধীন েমে�ােরল েসবা বাবদ যা�ী কতৃর্ ক �েদয় ভাড়ার হার িনধর্ারেণর লে�য্ সুপািরশ �দােনর উেদ্দেশয্ িনবর্াহী পিরচালেকর েনতৃে� 

ভাড়া িনধর্ারণ কিমিট নােম ৭ (সাত) সদসয্িবিশ� একিট কিমিট গঠন কিরেব। 

 
(২) েমে�ােরল পিরচালনার বয্য় এবং জনসাধারেণর আিথর্ক সামথর্ িবেবচনাপূবর্ক ভাড়া িনধর্ারণ কিমিট কতৃর্ পে�র িনকট সেবর্া� ও সবর্িন� ভাড়ার হার সুপািরশ 
কিরেব।  
 
(৩) ভাড়া িনধর্ারণ কিমিটর সদসয্গেণর েযাগয্তা ও ভাড়া িনধর্ারণ প�িত িবিধ �ারা িনধর্ািরত হইেব। 

  

ভাড়া সং�া� তথয্ �কাশ 

১৯। (১) যা�ী পিরবহন ভাড়া সং�া� তথয্ কতৃর্ প� উহার ওেয়ব সাইেট এবং বহুল �চািরত জাতীয় ৈদিনক পি�কায় �কােশর বয্ব�া �হণ কিরেব। 

 
(২) লাইেস�ী কতৃর্ প� কতৃর্ ক িনধর্ািরত, যা�ী পিরবহন ভাড়ার তািলকা েমে�ােরল ে�শন এবং েমে�ােরল েকােচর অভয্�ের সহেজ দৃশয্মান হয় এইরপ �ােন 
�দশর্ন ও সংর�েণ বয্ব�া কিরেবন।  
 
(৩) লাইেস�ী কতৃর্ প� কতৃর্ ক িনধর্ািরত ভাড়ার অিতির� ভাড়া েকান যা�ীর িনকট হইেত আদায় কিরেত পািরেবন না। 

  

আসন সংর�ণ 

২০। েমে�ােরেলর �িতিট েকােচ যু�াহত মুি�েযা�া, �িতব�ী, মিহলা, িশশ ও �বীণেদর জনয্ কতৃর্ প� কতৃর্ ক িনধর্ািরত সংখয্ক আসন সংরি�ত থািকেব। 

  

স�ম অধয্ায়: পিরদশর্ক ও আপীল কতৃর্ প�, ইতয্ািদ 

পিরদশর্ক িনেয়াগ 

২১। এই আইেনর উেদ্দশয্ পূরণকে� কতৃর্ প� সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা উহার েয েকান কমর্কতর্ ােক পিরদশর্ক িহসােব িনেয়াগ �দান কিরেত পািরেব। 

  

পিরদশর্েকর �মতা 

২২। (১) এই আইেনর িবধানাবলী বা�বায়েনর �েয়াজেন, পিরদশর্ক েমে�ােরেলর লাইেসে�র েময়াদ, য�পািত ও সর�ােমর গণগতমান, িনরাপৎতা বয্ব�া ও যা�ী 

েসবার মান পরী�া-িনরী�ার উেদ্দেশয্ েমে�ােরল এলাকার েয েকান �ােন �েবশ কিরেত পািরেবন। 

 
(২) পিরদশর্নকােল একজন পিরদশর্ক লাইেস�ীর েকান েরিজ�ার, নিথপ�, দিলল-দ�ােবজ, িরেপার্ট-িরটানর্ ও অনয্ানয্ কাগজপ� পযর্ােলাচনা কিরয়া ছায়ািলিপ 



সং�হ এবং �েয়াজেন লাইেস�ীেক িজ�াসাবাদও কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) পিরদশর্ক �িতিট পিরদশর্ন েশেষ সুিনিদর্ � সুপািরশসহ কতৃর্ পে�র িনকট একিট �িতেবদন দািখল কিরেবন।  
 
(৪) কতৃর্ প� উপ-ধারা (৩) এর অধীন �া� সুপািরশ পযর্ােলাচনাপূবর্ক লাইেস�ীর িবরুে� এই আইেনর অধীন �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ কিরেত পািরেব। 

  

পিরদশর্কেক সহায়তা �দান 

২৩। পিরদশর্ক এই আইেনর িবধানাবলী বা�বায়েনর �েয়াজেন েমে�ােরল এলাকার েকান �ােন �েবশ কিরেল তাহােক লাইেস�ী বা উ� �ােন তদ্কতৃর্ ক িনেয়ািজত 
েয েকান বয্ি� পিরদশর্েকর অনুেরাধকৃত তথয্ সরবরাহসহ অনয্িবধ যুি�সংগত সহায়তা �দান কিরেবন, যাহােত পিরদশর্ক যথাযথভােব তাহার দািয়� পালন কিরেত 

পােরন। 

  

আপীল, আপীল কতৃর্ প� গঠন, ইতয্ািদ 

২৪। (১) লাইেস�ী এই আইেনর ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন �দৎত আেদেশ সং�ু� হইেল, উ� আেদশ �দােনর ৭(সাত) িদেনর মেধয্, আপীল 

কতৃর্ পে�র িনকট আপীল কিরেত পািরেব। 

 
(২) সরকার, এই ধারার উেদ্দশয্ পূরণকে�, িবিধ �ারা িনধর্ািরত প�িতেত, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা, ৫(পাঁচ) সদসয্ িবিশ� একিট আপীল কতৃর্ প� গঠন 
কিরেব।  
 
(৩) আপীল কতৃর্ প� উপ-ধারা (১) এর অধীেন েকান আপীল �া� হইেল উ� আপীল �াি�র ৩০(ি�শ) িদেনর মেধয্ উহা িন�িৎত কিরেব।  
 
(৪) আপীল দােয়র ও িন�িৎতর প�িত িবিধ �ারা িনধর্ািরত হইেব। 

  

অ�ম অধয্ায়: দুঘর্টনাজিনত কারেণ �িতর জনয্ �িতপূরণ, বীমা, ইতয্ািদ 

�িতপূরণ �দান 

২৫। েমে�ােরল পিরচালনাকােল উহা হইেত উ�ত দুঘর্টনার ফেল যিদ েকান বয্ি� আঘাত�া� বা �িত�� হন বা আঘাত�া� হইয়া মারা যান তাহেল লাইেস�ী 

তাহােক বা, ে��মত, তাহার পিরবারেক িবিধ �ারা িনধর্ািরত প�িত ও পিরমােণ �িতপূরণ �দােন বাধয্ থািকেবন। 

  

আঘাত�া� বয্ি�র িচিকৎসা, ইতয্ািদ 

২৬। (১) েমে�ােরল পিরচালনাকােল উহা হইেত উ�ত দুঘর্টনার ফেল যিদ েকান বয্ি� আঘাত�া� হন তাহা হইেল লাইেস�ী তাহার �াথিমক িচিকৎসা েসবা 

িনি�ত করণাথর্ িনকট� িচিকৎসা েসবা েক� বা হাসপাতােল ে�রেণর বয্ব�া কিরেবন। 

 
(২) েয ে�ে� লাইেস�ী আঘাত�া� বয্ি�েক উপ-ধারা (১) এর অধীন িচিকৎসা েসবা �দান না কেরন েস ে�ে� িতিন িনজ উেদয্ােগ িচিকৎসা �হণ কিরেত 

পািরেবন এবং তৎস�িকর্ ত খরচ �িবধান �ারা িনধর্ািরত প�িত ও পিরমােণ লাইেস�ী তাহােক পিরেশাধ কিরেত বাধয্ থািকেবন। 

  



মারাৎমক দুঘর্টনার িরেপাটর্  

২৭। লাইেস�ী েমে�ােরল পিরচালনাকােল উহা হইেত উ�ত মারাৎমক দুঘর্টনা স�েকর্  তাৎ�িণকভােব জরুরী েসবা �দানকারী সং�ােক অবিহত কিরেবন এবং 

উ�রপ দুঘর্টনা স�িকর্ ত �িতেবদন কতৃর্ পে�র িনকট দািখল কিরেবন। 

  

েমে�ােরল ও যা�ীর বাধয্তামূলক বীমাকরণ 

২৮। (১) েমে�ােরল পিরচালনার ে�ে� �েতয্ক লাইেস�ীেক, বাধয্তামূলকভােব েমে�ােরল ও উহােত যাতায়াতকারী সকল যা�ীর ও তৃতীয় পে�র বীমা কিরেত 

হইেব। 

(২) েকান দুঘর্টনা সংগিঠত হইেল লাইেস�ী িনজ উেদয্ােগ ও দািয়ে� �িতপূরেণর দাবী উৎথাপেনর ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধয্ সংি�� েকা�ািনর িনকট হইেত 

�িতপূরেণর অথর্ আদায়পূবর্ক দুঘর্টনায় �িত�� বয্ি� বা, ে��মত, তাহার পিরবারেক �দান কিরেব। 

  

নবম অধয্ায়: অপরাধ ও দ� 

েমে�ােরেলর দুঘর্টনায় তৃতীয় পে�র �িতপূরণ 

২৯। েমে�ােরল দুঘর্টনায় পিতত হওয়ার কারেণ েমে�ােরল ও উহার যা�ী বয্তীত অনয্ েকান বয্ি� বা �াপনা ও স�েদর �িত হইেল, সংি�� বয্ি� বা �াপনা ও 
স�েদর মািলক কতৃর্ ক �িতপূরেণর দাবী উৎথািপত হইেল লাইেস�ী উ� বয্ি� বা �াপনা ও স�েদর মািলকেক দাবী উৎথাপেনর ৯০ (নববই) িদেনর মেধয্ সংি�� 

েকা�ািনর িনকট হইেত �িতপূরণ আদায়পূবর্ক �দান কিরেবন। 

  

লাইেস� বয্তীত েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন বা পিরচালনার দ� 

৩০। েকান বয্ি� যিদ লাইেস� বয্তীত েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন বা পিরচালনা বা েমে�ােরল েসবা �দান কেরন বা তদুেদ্দেশয্ েকান য�পািত �াপন বা পিরচালনা 
কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১ (এক) েকািট টাকা অথর্দ� বা 

উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

অনুেমাদন বয্িতেরেক লাইেস� হ�া�েরর দ� 

৩১। েকান বয্ি� যিদ সরকােরর পূবর্ানুেমাদন বয্িতেরেক লাইেস� হ�া�র কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন 

অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১ (এক) েকািট টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

�েবশািধকাের বাধা �দােনর দ� 

৩২। েকান বয্ি� যিদ েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন, পিরচালনা ও র�ণােব�ণসহ অনয্ েকান কমর্কা� স�াদেনর জনয্ লাইেস�ী বা তাহার �মতা�া� বয্ি� বা 
�িতিনিধ বা কমর্চারীেক েমে�ােরল এলাকার পা�র্বত� ভূিম ও �াপনার ভূতল, সমতল ও উপিরভােব এবং �াপনায় য�পািত ও সর�ামসহ �েবেশ েবআইনীভােব বাধা 
�দান কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ২ (দুই) ল� টাকা অথর্দ� 

বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 



  

েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন, পিরচালনা ও র�ণােব�ণসহ অনয্ েকান কমর্কা� স�াদেন 
�িতব�কতা সৃি�র দ� 

৩৩। েকান বয্ি� যিদ আইনানুগ কারণ বয্তীত েমে�ােরল িনমর্াণ, উ�য়ন, পিরচালনা ও র�ণােব�ণসহ অনয্ েকান কমর্কা� স�াদেন ই�াকৃতভােব বাধা �দান 
কেরন বা �িতব�কতা সৃি� কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫ 

(পাঁচ) ল� টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

অননুেমািদতভােব েমে�ােরেলর সংরি�ত �ােন অনু�েবেশর দ� 

৩৪। েকান বয্ি� যিদ অননুেমািদতভােব েমে�ােরেলর সংরি�ত �ােন অনু�েবশ কেরন বা উ� �ােন �েবেশর পর উহা তয্াগ করার জনয্ দািয়��া� বয্ি� বা 
তাহার অধীন� বয্ি�র অনুেরােধর পরও েসখােন অব�ান কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ১ (এক) 

বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

েমে�ােরল ও উহার যা�ীেদর িনরাপৎতা িবি�ত করার দ� 

৩৫। েকান বয্ি� যিদ েমে�ােরল ও উহার যা�ীেদর িনরাপৎতা িবি�ত হয় বা িবি�ত হইবার স�াবনা থােক এইরপ েকান কমর্কা� স�াদন কেরন, তাহা হইেল উ� 
বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫০ (প�াশ) ল� টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় 

হইেবন। 

  

অননুেমািদতভােব েমে�ােরেলর িটেকট বা পাস িব�য় বা িটেকট বা পাস িবকৃত বা জাল করার দ� 

৩৬। েকান বয্ি� যিদ অননুেমািদতভােব েমে�ােরেলর িটেকট বা পাস িব�য় কেরন বা িটেকট বা পাস িবকৃত বা জাল কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কাযর্ 

হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদ� বা ১ (এক) েকািট টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

কমর্চারী কতৃর্ ক েমে�ােরল বা উহার য�পািত অপবয্বহােরর দ� 

৩৭। লাইেস�ীর েকান কমর্চারী যিদ েমে�ােরল ও উহার য�পািত এইরেপ বয্বহার কেরন যাহােত উহার বা উহার েকান যা�ীর িনরাপৎতা িবি�ত হয় বা হইবার স�াবনা 
থােক এবং তাহার দািয়� পালনকােল এইরেপ েমে�ােরল ও উহার য�পািত বয্বহার কেরন যাহার �মতা লাইেস�ী তাহােক �দান কেরন নাই, তাহা হইেল উ� 
কমর্চারীর উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ১ (এক) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় 

হইেবন। 

  

পিরদশর্কেক দািয়� পালেন বাধা �দান বা িমথয্া ও িব�াি�কর তথয্ পদােনর দ� 

৩৮। েকান বয্ি� যিদ পিরদশর্কেক, তাহার দািয়� পালেন, বাধা �দান বা �িতব�কতা সৃি� কেরন বা িমথয্া বা িব�াি�কর তথয্ �দান কেরন, তাহা হইেল উ� 

বয্ি�র উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন অনিধক ২ (দুই) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা অথর্দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  



বীমা না করার দ� 

৩৯। েকান লাইেস�ী যিদ েমে�ােরল ও উহার যা�ীর এবং তৃতীয় পে�র বীমা না কেরন তাহা হইেল উ� কমর্কা� হইেব একিট অপরাধ এবং ত�নয্ িতিন অনিধক 

১০ (দশ) বৎসর কারাদে� বা অনিধক ১০ (দশ) েকািট টাকা অথর্দ� বা উভয়িবধ দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

িটেকট বা ৈবধ পাস বয্িতেরেক েমে�ােরেল �মণ, ইতয্ািদর দ� 

৪০। েকান বয্ি� যিদ, িটেকট বা ৈবধ পাস বয্িতেরেক বা অনুেমািদত দূরে�র অিধক েমে�ােরেল �মণ কেরন বা ভাড়া এড়ােনার উেদ্দেশয্ অনয্ েকান েকৗশল 
অবল�ন কেরন, তাহা হইেল উ� বয্ি�র উ� কমর্কা� হইেব একিট অপরাধ, এবং ত�নয্ িতিন েমে�ােরেলর যাতায়ােতর ভাড়ার ১০ (দশ) গণ পযর্� অথর্দ� 

দ�নীয় হইেবন এবং উ� অথর্দ� অনাদােয়র ে�ে� অনিধক ৬ (ছয়) মাস কারাদ� দ�নীয় হইেবন। 

  

কািরগির মান অনুসরণ না করার দ� 

৪১। েকান লাইেস�ী যিদ কতৃর্ পে�র অনুেমাদন বয্িতেরেক বা কতৃর্ প� কতৃর্ ক জারীকৃত কািরগির মান স�েকর্  িনেদর্ শনা অনুসরণ বয্িতেরেক েমে�ােরল িনমর্াণ ও 
েরািলং �ক �াপন, পিরচালনা, র�ণােব�ণ এবং িনরাপৎতা বয্ব�াপনা স�াদন কেরন, তাহা হইেল তাহার উ� কাযর্ হইেব একিট অপরাধ এবং ত�নয্ িতিন 

অনিধক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদ� বা অনিধক ৫০(প�াশ) ল� টাকা অথর্ দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

লাইেস�ী কতৃর্ ক অপরাধ সংঘটেনর দ� 

৪২। েকান লাইেস�ী কতৃর্ ক এই আইেনর অধীন েকান অপরাধ সংঘিটত হইেল উ� অপরােধর সিহত �তয্� সংি��তা রিহয়ােছ লাইেস�ীর এইরপ �েতয্ক 
কমর্কতর্ া ও কমর্চারী উ� অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণয্ হইেবন এবং ত�নয্ এই আইেনর অনয্ানয্ িবধানাবলী সােপে� দ�নীয় হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ 

কিরেত পােরন েয, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ� অপরাধ েরাধ কিরবার জনয্ িতিন যথাসাধয্ েচ�া কিরয়ােছন। 

  

অপরাধ সংঘটেন সহায়তা, �েরাচনা ও ষড়যে�র দ� 

৪৩। েকান বয্ি� যিদ এই আইেনর অধীন েকান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন বা উ� অপরাধ সংঘটেন �েরাচনা েদন বা ষড়য� কেরন এবং উ� ষড়য� বা 
�েরাচনার ফেল সংি�� অপরাধিট সংঘিটত হয়, তাহা হইেল উ� সহায়তাকারী, ষড়য�কারী বা �েরাচনাদানকারী উ� অপরােধর জনয্ িনধর্ািরত দে� দ�নীয় 

হইেবন। 

  

অপরাধ পুনঃসংঘটেনর দ� 

৪৪। েকান বয্ি� যিদ এই আইেন উি�িখত েকান অপরােধর জনয্ দি�ত হইয়া দ� েভাগ কিরবার পর পুনরায় একই অপরাধ কেরন, তাহা হইেল িতিন উ� অপরােধর 

জনয্ সেবর্া� েয দ� রিহয়ােছ উহার ি�গণ দে� দ�নীয় হইেবন। 

  

অপরাধ িবচারাথর্ �হণ 



৪৫। েফৗজদারী কাযর্িবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না েকন, কতৃর্ প� বা তদ্কতৃর্ ক �মতা�া� েকান কমর্কতর্ া বা পিরদশর্ক কতৃর্ ক িলিখত �িতেবদন বয্তীত েকান 

আদালত এই আইন বা িবিধর অধীন েকান মামলা িবচারাথর্ �হণ কিরেবনা। 

  

েফৗজদারী কাযর্ িবিধর �েয়াগ 

৪৬। এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত অসংগিতপূণর্ না হওয়া সােপে�, এই আইন বা িবিধর অধীন অপরােধর তদ�, িবচার, আপীল ও অনয্ানয্ সংি�� িবষেয় 

েফৗজদারী কাযর্িবিধ �েযাজয্ হইেব। 

  

েমাবাইল েকােটর্ র এখিতয়ার 

৪৭। এ আইেনর অনয্ানয্ ধারায় িভ�রপ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, এই আইেনর ধারা ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮ ও ৪০ এর অধীন অপরাধসমূহ েমাবাইল েকাটর্  আইন, 

২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) এর তফিসলভু� কিরয়া িবচার করা যাইেব। 

  

দশম অধয্ায়: িবিবধ 

�মতা অপর্ণ 

৪৮। সরকার, এই আইেনর অধীন েয েকান �মতা বা দািয়� সুিনিদর্ � শেতর্ , িনবর্াহী পিরচালক বা উহার বা কতৃর্ পে�র েয েকান কমর্কতর্ ােক অপর্ণ কিরেত পািরেব। 

  

িবিধ �ণয়েনর �মতা 

৪৯। এই আইেনর উেদ্দশয্ পূরণকে� সরকার, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব। 

  

�িবধান �ণয়েনর �মতা 

৫০। এই আইেনর উেদ্দশয্ পূরণকে� কতৃর্ প�, সরকােরর পূবর্ানুেমাদন�েম, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা, এই আইন বা িবিধর সিহত সংগিতপূণর্ �িবধানমালা 

�ণয়ন কিরেত পািরেব। 

  

ইংেরিজেত অনূিদত পাঠ �কাশ 

৫১। (১) এই আইন �বতর্ েনর পর, সরকার, সরকাির েগেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভর্ রেযাগয্ পাঠ (Authentic English 

Text) �কাশ কিরেব। 

 
(২) এই আইন ও ইংেরিজ পােঠর মেধয্ িবেরােধর ে�ে� এই আইন �াধানয্ পাইেব। 
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