বাসচালক, পিরচালক
এবং
িনরাপ া-সহায়কেদর জন িনরাপ া িনয়মাবলী

I.

বাসচালকেদর দািয় :

1.

ু ল বাসচালকেদর মৗিলক দািয়
সমেয়াপেযাগী পিরবহেনর

2.

হেলা ছা ছা ী এবং কমীবৃ েদর িনয়িমত

ু ল যাতায়ােতর িনরাপদ ও

িতিদেনর েয়াজন পূ রণ করা।

ু ল বাসচালকরা সরাসির পিরবহন ব ব াপকেক (Transport Manager) NTS এর

ারা িকংবা তার

মেনানীত বাি েক িরেপাট করেব। পিরবহন ব ব াপক িনেজ িকংবা তার মেনানীত ব ি
িতিদেনর দািয়
পিরবতন করার কতৃ

দেব। তােদর হােত দরকারী,

ু ল বাসচালকেদর

েয়াজন ও শত অনু য ায়ী িনয়িমত সময়সূ িচর তৎ ণাৎ

থাকেব।

3. ভারতীয় মাটর ভিহকলস আইন, ১৯৮৮ িক া অন ান সংেশািধত বা সময় সময় কাযকর আইন অনু যায়ী ু ল
বাসচালকেদর PSV বাস চালাবার জন বধ কাগজ (License) থাকা জ রী।

4.

ু ল বাসচালকেদর ু ল বাস চালাবার অ ত ৫ বছেরর অিভ তা থাকা বা নীয়।

5.

ু ল বাসচালকেদর ািফক িনয়ম মেন চলেত হেব।

6.

ু ল বাসচালকেদর কােজর সময় ইউিনফম পের থাকেত হেব এবং তােদর নােমর পিরচয় প

(ID) ইউিনফেম

দিশত থাকেব।

7. উপেরা

ছাড়াও ু ল বাসচালকেদর :

i. সম যা ার আেগ ু লবাস এবং তার কােনা িবেশষ উপকরেণর িনরাপ া ও কম ম পরী ন স ূ ণ কের
িনেত হেব। এই উে েশ বাসচালকেদর একিট লগ বই যথাযথভােব পূ রণ করেত হেব।

ii. বাস স িকত এবং / িকংবা কােনা িবেশষ উপকরেণর কােনা

িট থাকেল তা শী

পিরবহন

ব ব াপকেক িবেশষ কের সমস া উে খ কের জানােত হেব।

iii. বােসর গমনপথ ও তার চু িত স েক কােনা িবপি

চােখ পড়েল, যিদ

েয়াজন হয় তা পিরবহন

ব ব াপকেক জানােত হেব। এই অব া দু ই িদেনর বিশ ায়ী হেল, গমনপথ ও সময়সু চী পিরবতেনর জন
একিট অনু েরাধ ফম জমা িদেত হেব।

iv. ছা ছা ীেদর গ ব ল থেক তালা এবং গ ব ল অবিধ নামােনার

ে

বােসর গমনপথ ও তার

সময়সূ চী দৃ ঢ়ভােব মেন চলেত হেব এবং িনি ত করেত হেব য বাস যন তার িনিদ সমেয়র আেগ বাস
প ছেড় না যায় যত ণ না সব িনধািরত ছা ছা ী বােস উঠেছ।

v. িনি ত করেত হেব য তারা যন ই াকৃতভােব গমনপেথর সময়সূ চীর দরীেত বাস না চালায়।
vi. িনি ত করেত হেব য তারা যন পিরবহন িবভােগর অনু মিত ছাড়া বাস

প বৃ ি , পিরবতন বা

ানা র

না কের।

vii. যেকােনা অ াভািবক ঘটনা যত শী স ব পিরবহন ব ব াপকেক জানােত হেব এবং তার িনেদশ অনু যায়ী
চলেত হেব। এর মেধ অ ভু

- মেনািনত গমনপথ বা গমনসু িচর চু িত (৫ িমিনেটর বিশ ), ছা ছা ীেদর

আঘাত বা অসু তা (বােসর ভতের বা বাইের ঘটা ), কােনা ছা
দািয় পু ণ ব ি র দখা হওয়ার ব থতা (দরকার অনু য ায়ী) ইত ািদ।
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বা ছা ীর সে

বাস

েপ কােনা

viii.

ালািন, জ রী উ াসন বা অবতরণ, দু ঘটনা, ঘটনা ইত ািদর পিরবহেনর পিরচালন স িকত তথ
কাগজপ সিঠকভােব শষ কের জমা িদেত হেব।

ix. যথাযথ কতৃ প র ারা সময় সময় িনধািরত রা ার গিতসীমা কােনা সময় অিত ম করেব না।
x. িনরাপেদ

ু ল বাস পাক কের কতৃ প েক জানােনা ছাড়া অন ান

কােনা

ে

বাস চালােনার সময়

মাবইল ফান ব বহার করেব না।

xi. য কােনা অব ায় ( া

বা অন ান ) বাসচালেকর বাস চালােনার

xii. বাস চালাবার সময় সরকাির স ি র য

মতা ব হত হেল তা জানােত হেব।

রাখেত হেব।

xiii. বাস চালাবার সম দািয় িঠকভােব পালন করেত হেব।
xiv. বাস চালােনার িনরাপদ কায ণালী মেন চলেত হেব। রললাইন

িসং, ািফক িসগন াল ইত ািদ দাড়াবার

ােন আেসপােশর অ াভািবক গািড় বা মানু ষ স েক সেচতন থাকেত হেব। যিদ কােনা মিকর ইি ত
আেস যত শী স ব চালকেক সখান থেক িনয়ম মেন বাস চািলেয় বিরেয় আসেত হেব।

xv. য কােনা পিরি িতেত অনু েমািদত নয় এমন কােনা ব ি েক বােসর ভতের

েবেশর

িতেরাধ করেত

হেব।

xvi. বাসেক কউ অনু সরণ করেছ িকনা তা স েক সেচতন থাকেত হেব। পিরবহন ব ব াপকেক এ ব াপাের
স ব হেল গািড়র বণনা, লাইেস

ট ন র এবং চালেকর িববরণ সহ অবগত করেত হেব।

xvii. সামেনর গািড় ও বােসর মেধ িনরাপদ দু র
থাকা পছেনর চাকা দখেত পাওয়া যাে

xviii. দু িট ডিলভাির াক বা
বা িবে াভ

াকটর

বজায় রাখেত হেব (উে খ : সামেনর গািড়র রা ায় ছু েঁ য়

িকনা)।

লার ােকর মােঝ বা পােশ না দাঁড়াবার চ া করেব। বাস কােনা হামলা

ােন আটেক গেল যত শী স ব তা থেক বিরেয় িনরাপদ

ােন িগেয়

য় িতর পিরমান

পিরবহন ব ব াপকেক জানােত হেব।

xix. ছা ছা ী বা অিভভাবকেদর থেক কােনা পরামশ বা বকিশস চাইেব না।
xx. উপেরা

ছাড়াও আসল জ ির অব ায় ছা ছা ীেদর িনরাপ া িনি ত করেত ছা ছা ীেদর িনেয় যাওয়ার

দািয়ে থাকা বাসচালক, পিরচালক এবং িনরাপ া-সহায়কেদর িনিদ দািয়

a) বাসচালেকর অ মতায় পিরচালক পািকং

ক সট করা, ইি ন ব

দেব। এই দািয়
করা, ওয়ািনং

িল হেলা ;

াশার চালু করা

এবং পিরবহন িবভাগেক ডাকা বা জানােনার কাজ করেব।

b) িনরাপ া-সহায়ক ছা ছা ীেদর বাস থেক নামেত সাহায করার জন বােসর সামেনর দরজার পােশ
দাড়াঁেব।

c) িনরাপ া-সহায়ক

াথিমক িচিকৎসার সর াম (ফা

এইড িকট) বাস থেক সরােব।

d) িনরাপ া-সহায়ক ছা ছা ীেদর বাস থেক অ ত ১০০ িফট দু ের একিট সু রি ত
নতৃ

দেব।
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ােন িনেয় যেত

II.

ু লবাস সহায়েকর দািয় :

1. সহায়কেক িনি ত করেত হেব য ু ল বাস যন কােনা সময় এই িনেদশ ছাড়া না চেল বা পিরচািলত হয় ;
i.

ু েলর নাম ও টিলেফান ন র ু লবােসর একিট সু

ii.

ু ল বােসর সামেন ও পছেন “ ু ল বাস” লখা।

iii.

াথিমক িচিকৎসার সর ােম সমেয় সমেয় ময়ােদর তািরখ সেমত ঔষধ ভরা।

iv. অি িনরাপ ার

ােন লখা।

াসি ক আইন অনু যায়ী সমেয় সমেয় িনধািরত অি িনবাপক য যথাযথভােব পূ রণ করা।

2. ু লবাস সহায়েকর মৗিলক দািয় :
i. বাস পিরবহেনর ছা ছা ীেদর নাম,
েপজ,

াস, বািড়র িঠকানা, রে র

প, জ ির যাগােযােগর ন র, বাস

ট পিরক না ইত ািদ সহ একিট সা িতক তািলকা বজায় রাখেত হেব।

ii. ছা ছা ীেদর পির

তা ও বাসচালেকর সাহােয বােসর ভতর ও বাইের ধু েয়, মু েছ, মেজ বা ঝেড়

পির ার রেখ বােস একিট া কর ও সু রি ত পিরেবশ বজায় রাখেত হেব।

iii. ছা ছা ীেদর

ধু মা

িনরাপ া-সহায়ক কাড সহ অনু েমািদত ব ি র হােতই হ া িরত করা হে

িনি ত করেত হেব। যিদ কান ছা

বা ছা ীেক অনু েমািদত ব ি

বাস থেক অবতরেণর

তা

ােন িনেত না

আেস, তেব তােক ু েল িফিরেয় িনেয় যেত হেব এবং তার অিবভাবকেক খবর িদেত হেব। অিবভাবক
যে ে খবর দেবন য তােদর স ানেক তারা িনধািরত বাস

েপর বদেল পরবতী

প বা অন কান

েপ িনেত আসেবন, বাস সহায়কেক িনি ত করেত হেব য বাস যন সই িনিদ বাস

েপ সবািধক ৩

িমিনট অেপ া কের। এই ধরেণর সু িবেধ রােজর অিধকারেযাগ হেব না বরং িবরল পিরি িতেতই পালন
করা হেব অন থা মৗিলক িনয়মই মেন চলা হেব।

iv. যা ার আেগ চালেকর সােথ ু ল বােসর িনরাপ া ও পিরচালনার পরী া (টায়ার

সার, কু ল া , ইি ন,

ব াটারী, CCTV, GPS, এয়ার কি শনার ও ফ ান) এবং িবেশষ উপকরণ পরী া করেত হেব।

v. যা ার আেগ বাস পিরদশেনর সময় যিদ কােনা ব াগ, বাতল বা ব াকপ াক খু ঁেজ পাওয়া যায়, (যা ছা ছা ী
বা কমীর সে যু

নয়) অিবলে তােক সে হজনক ব ও িবপি

িহসােব গণ কের পিরবহন িবভাগেক

জানােত হেব ।

vi. কােজর সময় সব ণ ইউিনফেম থাকেত হেব।
vii. ছা ছা ী ওঠার আেগ িনি ত করেত হেব য বােস কােনা মশা বা পাকা না থােক।
viii.

েত কবার বাস ছাড়ার আেগ িনি ত করেত হেব য বােসর ওপেরর মালপ

রাখার

ান যন িনরাপদ ও

তালা দওয়া থােক।

ix.

েত কবার বাস ছাড়ার আেগ িনি ত করেত হেব য বােসর দরজা যন িনরাপদ ও তালা দওয়া থােক
এবং তালার মরামত বা র ণােব ণ থাকেল অিবলে বাসচালকেক জানােত হেব।
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x. িনি ত করেত হেব য বাসচালক

ািফক িনয়ম মেন চেল এবং কােনা পিরবতন হেল তা পিরবহন

িবভাগেক জানােত হেব।

xi. বাসচালকেক বাস িপছােনার সময় বা অন ান অ াবািভক

ািফক পিরি িতেত সাহায বা সাবধান করেত

হেব।

xii. ছা ছা ীেদর ু ল যাতায়ােতর পেথ বােসর যা া িনরাপদ ও যথাস ব সু খকর হয় তা িনি ত করার জন
েয়াজনীয় ব ব া িনেত হেব।

xiii. অিতির

উে েগর

ে পিরবহন ব ব াপেকর সােথ যাগােযাগ করেত হেব।

xiv. িনি ত করেত হেব যন ু ল ব াগ, ব া সর াম, খলাধু লার সর াম বােসর ওপেরর মালপ রাখার ােন
তালা দওয়া থােক বা িসেটর িনেচ রাখা থােক।

xv. বােস সীিমত গিতশীলতা ও ধারণ

মতা থাকার জন ছা ছা ীেদর মালপ

ওঠােনার সময় পছেন থেক

এবং নামােনার সময় সামেন থেক সহায়তা করেত হেব।

xvi. যা ার পের বাসচালক ও িনরাপ া-সহায়েকর সােথ পিরদশন কের িনি ত হেত হেব বােস কােনা
ছা ছা ী নই বা মালপ

পেড় নই। যা ার পের কােনা মালপ

িবভাগেক জমা িদেত হেব।

পেড় থাকেল তা অিবলে

পিরবহন

ু ল ছেড় যাওয়ার সময়, খািল অব ায় বা পািকং অব ায় বােস কােনা

ছা ছা ীেক একা পাওয়া গেল সই বাসচালক বা সহায়েকর িব ে

শৃ লাভে র দােয় যথাযথ ব ব া

নওয়া হেব বা বরখা করাও হেত পাের।

xvii. অিবভাবকেদর

িত িবনীত থাকেত হেব।

xviii. রা ায় কােনা ঝােমলায় জড়ােব না।
xix. ছা ছা ীেদর

ু লবােসর িদেক আসা, ঢাকা, ওঠা বা বাস থেক নামার

ে

তােদর িনরাপ ার িদেক

নজর িদেত হেব।

xx. অেচনা ব ি র সােথ কথা বলার জন কখনই বােসর দরজা খু লেব না।
xxi. অনু েমািদত নয় এমন কােনা ব ি েক বােস ঢু কেত দেব না।
xxii. পিরবহেনর জন কােনা বা , মাড়ক বা ব াগ হণ করেব না।
xxiii. কখেনা কােনা সে হজনক ঘটনার উপযু
xxiv. জনসমে

কখনই

ট,

িলিপ বা ব ব হা না িনেয় ছাড়েব না।

প বা আেরাহীর িব ািরত িববরণ আেলাচনা করেব না। যা ার আেগ ু ল বােসর

িনরাপ া ও পিরচালনার পরী া না কের কখনই বাস ছাড়েব না।

xxv. বােসর ভতেরর সে হজনক ব র িনরাপ ার পযেব ণ না কের কখনই বাস কাথাও দাঁড় করােব না।
কখনও ধের নেব না য বােসর ভতর পেড় থাকা ব াগ বা ব াকপ াক িনরাপদ। সে হ হেল পিরবহন
িবভােগর সে

যাগােযাগ করেত হেব।

xxvi. ছা ছা ী বা অিভভাবকেদর থেক কােনা পরামশ বা বকিশস চাইেব না।
xxvii. িনি ত করেত হেব CCTV িসে ম বােস
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াপন করা আেছ এবং িঠকঠাক চালু

আেছ।

3. কােনা িনিদ

িদেন কােনা বাস বা তার জ ির সর াম কাথায় আেছ সই ব াপাের িনিদ

বাস সহায়কেদর

সেচতন থাকেত হেব।

i. ভিহকল ইগিনশন সু ইচ – ান ও অপােরশন।
ii.

েবশ ার – ান ও অপােরশন। ম ানু য়াল, ইেলকি ক বা এয়ার

iii.

াথিমক িচিকৎসার সর াম - ান।

iv. অি িনবাপক য - ান ও অপােরশন - সচরাচর

সার অপােরশন হেত পাের।

েবশ ার বা বাসচালেকর পােশ টাঙােনা। জানেত হেব

িকভােব িনবাপক য েক তার ব নী থেক খু লেত হয়।

v.

িতফলক – ান।

vi. জ ির

ান - ান ও অপােরশন – হাতল উপের তালা, হন সতকতা।

vii. প ােনল য ও তার িনয় ণ – সািভস

ক, পািকং

ক, িগয়া িশফট, জ ির

াশ এবং ডার ওেপনর।

4. বাসচালক অ ম হেল বাস সহায়কেক িন িলিখত কায ণালী পালন করেত হেব;
i. জ ির

াশ সি য় করেত হেব।

ii. ইগিনশন ব করেত হেব।
iii. পিরবহন িবভােগর সে

যাগােযাগ করেত হেব।

iv. যিদ বােস কােনা িবপদ হয় ( রলপথ, িবপদ

ািফক, আ ন, বন া, আবহাওয়া, ইত ািদ) অিবলে

সই

িবপদ ান থেক বিড়েয় আসেত হেব|

v. সহায়তার জন ১০০ ডায়াল করেত হেব।
III.

ু লবাস িনরাপ া-সহায়েকর দািয় :

1. িনরাপ া-সহায়েকর দািয়
সহায়কেক জ রী-

ান

হল

ু লবােস ছা ছা ীেদর িনরাপ া ও আচরণ পিরচালনা করা। িনরাপ া-

ােনর কাছাকািছ আসেন বসেত হেব যােত িবপদ ল থেক বিড়েয় আসার

ে

অিবলে ব ব া িনেত পাের।

2. িনরাপ া-সহায়েকর মৗিলক দািয়

হল :

i. বােসর মেধ ছা ছা ীেদর শৃ লার

ে ন ায ও দৃ ঢ় থাকেত হেব।

ii. ছা ছা ীেদর ু ল বােসর িদেক আসা, ঢাকা, ওঠা বা বাস থেক নামার

ে

তােদর িনরাপ ার িদেক

নজর িদেত হেব।

iii. িনি ত করেত হেব য বাসচালক যন িনিদ বাস

েপ তািলকাভু

ান সমেয়র ২ িমিনেটর বিশ

অেপ া না কের।

iv. ছা ছা ীেদর বাঝােত হেব য তারা যন তােদর িনরাপ ার জন িনয়ম মেন চেল।
v. অসু িবেধ করেছ এমন ছা ছা ীেদর তার কাছাকািছ আসেন বিসেয় সজাগ ত াবধােন রাখেত হেব।
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vi. অসু িবেধ করেছ এমন ছা ছা ীেদর একিট তািলকা তির কের পিরবহন িবভাগেক জানােত হেব যােত
দরকার পরেল সংি

vii. বােস যেকােনা

ণী িশ ক িশি কা ারা ব ব া নওয়া যেত পাের।
য় িত এবং শৃ লাজিনত অসু িবধা, বাস েপ ঝগড়া (তা িনয় েণ আনা বা না আনা

িনিবেশেষ) পিরবহন িবভাগেক জানােত হেব।

viii.

বপেরায়া বা অবেহলাপু ণ াইিভং স েক অিবলে পিরবহন িবভাগেক জানােত হেব।

ix. সংি

কতৃ র সমেয় সমেয় িনিদ আইন ব তীত অন সম

তােদর আসেন িসটেব

ে

বাস ছাড়ার সময় ছা ছা ীরা যােত

বেধ বেস সই ব াপাের িনি ত হেত হেব।

x. যা ার পের বাসচালক ও িনরাপ া সহায়েকর সােথ পিরদশন কের িনি ত হেত হেব বােস কােনা
ছা ছা ী নই বা মালপ

পেড় নই। যা ার পের কােনা মালপ

পেড় থাকেল তা অিবলে

পিরবহন

িবভাগেক জমা িদেত হেব। ু ল ছেড় যাওয়ার সময়, খািল বা পািকং করা বােস কােনা ছা ছা ীেক একা
পাওয়া গেল সই বাসচালক বা সহায়েকর িব ে

শৃ লাভে র দােয় যথাযথ ব ব া নওয়া হেত পাের

বা বরখা করাও হেত পাের।

xi. আহত ছা ছা ীেদর
ও সংি

াথিমক িচিকৎসার মাধ েম পিরচচা করেত হেব। অিবলে ঘটনািট পিরবহন িবভাগ

অিবভাবকেক জানােত হেব।

xii. গািড় িবকল হেল পরবতী ব ব া না হওয়া পয

ছা ছা ীেদর শা ভােব বিসেয় রাখেত হেব।

xiii. ছা ছা ীেদর উপি িতর রিজ ার িলিপব করেত হেব।
xiv. ছা ছা ীেদর বােস লাইন িদেয় ওঠােনার জন
xv.

ু েলর িশ ক িশি কােদর সাহায করেত হেব।

ু ল যাওয়া আসার পেথ জ রী অবতরেণর সময় ছা ছা ীেদর িনেদশ িদেত হেব।

xvi. ছা ছা ীেদর বােস ওঠানামার সময় নজর িদেয় তােদর িনরাপ া মানার িনেদশ িদেত হেব।
xvii. ছা ছা ীেদর মেন কিরেয় িদেত হেব য তারা যন অেচনা ব ি েদর থেক কােনা িজিনস হণ না কের।
xviii.

কােনা
ে

েপ দাড়াঁবার সময় আেসপােশর অ াভািবক গািড় বা মানু ষ স েক সেচতন থাকেত হেব। এই
কােনা মিক এেল বাস না দাড়ঁ কিরেয় পিরবহন ব ব াপকেক জানােত হেব।

xix. অনু েমািদত নয় এমন কােনা ব ি েক বােসর ভতের

েবেশর অনু মিত দেব না।

xx. ছা ছা ী বা অিবভাবকেদর থেক কােনা বকিশস নেব না।
xxi. বাস েপ কান সে হজনক বা , ব াগ, বাতল বা পা স

েক সেচতন থাকেত হেব।

xxii. যিদ কােনা গািড় অনু সরণ কের তা পিরবহন ব ব াপকেক জানােত হেব। স ব হেল গািড়র বণনা,
লাইেস

xxiii. সম

ট ন র এবং চালেকর িববরণ

দান করেত হেব।

ছা ছা ীরা ু েল যাতায়াত করার সময় আর.এফ.আই.িড কাড পেড় বােস উঠেছ িকনা তা িনি ত

করেত হেব।
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