ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপ (িডিটিসএ)

খসড়া পািকং নীিতমালা, ২০১৯

পািকং নীিতমালা, ২০১৯
১. ভূিমকা
য কান শহেরর ািফক ব ব াপনার উ িতসাধেন পািকং িবধািদ
পূন ভূিমকা পালন কিরয়া থােক। ঢাকা
মহানগরীেত যানবাহন এর সংখ া বৃি র সে সে রা ার পাে য ত গািড় পািকং কিরবার বণতাও
উে গজনকভােব বৃি পাইেতেছ। যাহার দ ন যানবাহন চলাচেলর জ ব বহারেযাগ সড়েকর আয়তন িদন িদন
কিময়া যাইেতেছ এবং যানজট বৃি পাইেতেছ। ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপ র উপর আেরািপত ধান
দািয় িলর অ তম হইল বৃহ র ঢাকার অবকাঠােমা উ য়েনর সে সাম
রািখয়া পিরবহন সবা তথা ািফক
ব ব াপনার উ য়ন ও সম য় সাধন করা। ািফক ব ব াপনার ে আ করণীয় কাজ িলর মেধ অ তম
পািকং নীিতমালা ণয়ন।
উে খ য, িডিটিসএ আইন ২০১২ এর অ ে দ ৯ (ঘ) ত এর অিধে
এলাকার জ পািকং নীিতমালা
ণয়েনর িনেদশনা দওয়া হইয়ােছ। এছাড়া জাতীয় ল পিরবহন নীিতমালা, এি ল ২০০৪ এবং জাতীয় সমি ত
ব মাধ ম িভি ক পিরবহন নীিতমালা, ২০১৩, নগর পিরবহন ব ব াপনা উ য়েন, পািকং নীিতমালা ণয়েনর িবষয়
উে খ রিহয়ােছ। ইহা ছাড়াও অিধে
এলাকার পািকং ব ব াপনাসহ যানবাহেনর পািকং িফ আদােয়র প িত
, আধুিনক ও যুেগাপেযাগী কিরবার লে ও একিট সমেয়াপেযাগী নীিতমালা আব ক।
এরই
াপেট িডিটিসএ’র অিধে
এলাকার যানজট িনরসেন পািকং ব ব াপনার উ য়ন, পািকং প িতর
আধুিনকায়ন ও যুেগাপেযাগীকরণ, সমি ত বা বায়ন এবং পািকং িফ আদােয়র মাধ েম রা ায় শৃ লা আনায়েনর
লে এই নীিতমালা ণয়ন করা হইল।
২. সংি

িশেরানাম

২.১ এই নীিতমালা, “পািকং নীিতমালা, ২০১৯’’ নােম অবিহত হইেব;
২.২ সরকার গেজট িব ি জািরর তািরখ হইেত এই নীিতমালা কাযকর হইেব; এবং
২.৩ ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপে র অিধে এই নীিতমালার অ ভূ হইেব।
৩. সং া
িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই নীিতমালায়:
(১) “অনি ট পািকং” অথ চলমান রা ায় পািকং সাইন এবং মািকং ারা িনধািরত জায়গায় িনিদ সমেয়র জ
গাড়ী পািকং ব ব া;
(২) “ইজারা” অথ িনিদ সমেয়র জ িনধািরত হাের উ ু
িতেযািগতামূলক ব ব ার মাধ েম পািকং িফ
আদােয়রর িনিমে িত ান িনবাচেনর জ িনধািরত ব ব া;
(৩) “ইজারাদার’’ অথ পািকং চাজ আদােয়র জ সংি িসিট কেপােরশন বা ানীয় কতৃপ কতৃক িনধািরত
এবং িনেয়ািজত ব ি / িত ান;
(৪) “ই টারেচ ’’ অথ য ােন যা ীগণ এক যানবাহন হইেত অ যানবাহেন পিরবতন কিরয়া থােকন;
(৫) “কতৃপ ’’ অথ ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপ ;
(৬) “কতৃপে র অিধে ’’ অথ বৃহ র ঢাকা এলাকার - ঢাকা, নারায়নগ , মু ীগ , মািনকগ , গাজীপুর এবং
নরিসংদী জলা সমূহ ও ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন, ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন, নারায়নগ িসিট
কেপােরশন এবং গাজীপুর িসিট কেপােরশন এলাকা সমূহ;
(৭) “গণপিরবহন” অথ ভাড়ার িবিনমেয় যা ী পিরবহেণর জ ব ব ত য কান যানবাহন;
(৮) “গাইডলাইন বা িনেদিশকা” পািকং ব ব াপনা বা বায়েনর জ িনধািরত প িত বা িনেদশনামা;
(৯) “গািড়’’ অথ সকল ধরেনর যাি ক যানবাহন;
(১০) “তহিবল’’ অথ পািকং বাধািদ ব ব াপনা সং া তহিবল;

(১১) “িনধািরত প িত” অথ কতৃপ কতৃক িনেদিশত প িত;
(১২) “িনধািরত সময়” অথ কতৃপ কতৃক ঘাষণাকৃত পািকং এর িবিভন সময়কােলর ব া ী;
(১২) “পািকং যাগান” কান িনিদ এলাকা বা অ েল গাড়ী পািকং কিরবার জ
েয়াজনীয় সংখ ক এবং
অথবা আয়তেনর জায়গার সং ান বা সং লান;
(১৩) “পািকং চািহদা” িনিদ এলাকা বা অ েল গাড়ী পািকং করার জ িনধািরত সংখ ক বা আয়তেনর জায়গার
েয়াজনীয়তা;
(১৪) “পািকং লট” ব সংখ ক গাড়ী একে পািকং করার জ আ ডার াউ ড(ভূগভ ), এটে ড (সমতেল) এবং
মাি
ািরড (ব তল) ব ব া স িলত িনধািরত জায়গা;
(১৫) “পাক এ া ড রাইড’’ অথ কান গণপিরবহন শন বা ই টারেচ সংল পািকং লট যখােন যা ীগণ
তােদর যা া ল হেত এেস তােদর ব ি গত যানবাহন পািকং কের গণপিরবহন ব বহার কের শহেরর
ক ল বা কম েল গমন কের এবং মণ শেষ িফের এেস পুনরায় ব ি গত যানবাহেন কের বাড়ী
িফের যেত পাের;
(১৬) “পািকং া ডাড’’ অথ িবিভ ধরেনর যানবাহন পািকং এর জ যানবাহন ভেদ েয়াজনীয় সবিন
জায়গা অ া
িবধাসহ এ েলার আগমন, িনগমেনর েয়াজনীয়তা সহ সািবক ব ব াপনার মান সং া
িববরণ;
(১৭) “প ারা ানিজট’’ অথ িনধািরত ট ব তীত টে া, িসএনিজ, িহউম ান হলার ইত ািদর মাধ েম ব ি গত
গ েব পৗছােনার জ ব ব ত িবক পিরবহন ব ব া;
(১৮) “পিরচালনা ও ব ব াপনা’’ অথ ইজারাদােরর মাধ েম পািকং চাজ আদােয়র িনধািরত প িত;
(১৯) “বািণিজ ক পিরবহন” অথ কান পারিমট বা অপােরটর লাইেসে র অধীন ব ব ত বা পিরচািলত কান
গণপিরবহন বা িনজ পিরবহণ বা কান ব বসা বা বািণেজ র কােজ ব ব ত কান যানবাহন;
(২০) “যানবাহন” অথ কােনা য চািলত পিরবহণযান যাহা জনসাধারেণর ব বহােরর জ
ত করা হইয়ােছ;
(২১) “শাখা সড়ক’’ অথ ানীয় এলাকা হেত মূল সড়েকর সে সংেযাগকারী সড়ক;
(২২) “সড়ক’’ অথ কতৃপে র অিধে এলাকার সড়ক সমূহ;
(২৩) “সর াম’’ অথ পািকং িফ আদােয়র জ ব ব ত য পািত, কি উটার িসে ম, সফটওয় ার ইত ািদ;
(২৪) “ াট কাড’’ অথ পািকং চাজ আদােয়র জ ব ব ত IC িচপ স বিলত কাড;
(২৫) “ ানীয় কতৃপ ” িনধািরত অ ল/এলাকায় পাবিলক সািভস দােনর দািয়ে িনেয়ািজত িনধািরত কতৃপ
এবং পািকং পিরেষবা, ব ব াপনা, িনয় ণ এবং আইন েয়াগ ইত ািদ কােজ িনেয়ািজত সংি
সং াসমূহ;
৪. উে
৪.১ য ত গািড় পািকং ব করার মাধ েম যানজট াস করা এবং সেবাপির যানবাহন চলাচেলর গিত
বৃি করা;
৪.২ পািকং ব ব াপনা উ য়েনর মাধ েম যানবাহন চলাচেল শৃ লা আনােয়ান করা;
৪.৩ পািকং বাধািদ দােনর জ ব িয়তব েয়াজনীয় তহিবল পুনভরণ এবং এর
পিরচালনা;
৪.৪ সরকারী, কেপােরট এবং বসরকারী খােতর সহেযািগতায় পািকং অবকাঠােমা িনমাণ এবং
এতদসং া বাধািদ দােনর মওয়াক বা কাঠােমা িনধারণ করা;
৪.৫ পািকং বাধািদ িনি ত কিরবার জ এর সে সংি
েয়াজনীয় িত ানসমূহ ািত ািনকভােব
শি শালী করা;
৪.৬ গণপিরবহন ব বহাের উৎসািহত করার মাধ েম ব ি গত যানবাহেনর ব বহার কমাইয়া আনা;
৪.৭ পািকং ব ব াপনা উ য়েন আধুিনক যুি র ব বহার বৃি করা;

৫. নীিতমালার

পূণ িবষয়সমূহ

পািকং নীিতমালায় িনে া

িবষয়সমূেহর উপর

আেরাপ করা হইয়ােছ:

৫.১ পািকং অিধে িনধারণ এবং পিরেষবা দানকারী সং া
৫.২ পািকং িবধািদর সং ান
৫.৩ পািকং ব ব াপনা, পিরচালনা এবং র ণােব ণ
৫.৪ পািকং িফ িনধারণ
৫.৫ পািকং ব ব াপনায় যুি র ব বহার
৫.৬ পািকং নীিতমালা বা বায়ন
৫.৭ ািত ািনক উ য়ন এবং শি শালীকরণ
৫.৮ পািকং নীিতমালা সংেশাধন এবং িনেদিশকা ণয়ন
৫.৯ পািকং সং া কায ম বা বায়নকারী িবিভ সং ার দািয় ব টন
৫.১. পািকং অিধে

এবং পিরেষবা দানকারী সং া

(১) ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপ পািকং পিরেষবা ব ব াপনা, িনয় ন এবং আইন
িনেয়ািজত সংি সং াসমূেহর মেধ সম য় ও পিরবী ণ এর দািয় পালন কিরেব।

েয়াগ ইত ািদ কােজ

(২) ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপে র অিধভূ এলাকার আওতাভূ সকল ানীয় কতৃপ (িসিট কেপােরশন,
পৗরসভা এবং উপেজলা পিরষদ), সংিবিধব সং া এবং সরকারী অিধদ র ইত ািদ যাহারা পািকং পিরেষবা
স িকত পিরক না, বা বায়ন, পিরচালনা, র ণােব ণ, িনয় ন এবং আইন েয়ােগর সে যু , তাহারা এই
নীিতমালা অ সরণ কিরয়া পািকং পিরেষবা দান কিরেব।
৫.২. পািকং িবধািদর সং ান
(১) যই সকল এলাকায় পািকং এর চািহদা যাগােনর চাইেত কম, সই সকল এলাকায় পািকং এর জ
ান
িচি ত কিরয়া পািকং এর ব ব া হন করা যাইেত পাের। এই ধরেনর পািকং এর জ
ানীয় সড়ক অথবা শাখা
সড়ক ব বহার করা যাইেত পাের।
(২) যই সকল এলাকায় পািকং চািহদা যাগােনর চাইেত বিশ, সই সকল ােন সময়াব পািকং ব ব া হণ
কিরেত হইেব। সময়াব পািকং ব ব ার ে পািকং িফ আদােয়র ব ব া থািকেত হইেব।
(৩) রাজউক, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন, ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন, ানীয় কতৃপ অিধভু এলাকার জ
জিরেপর মাধ েম পািকং-এর চািহদা িন পন কিরয়া সই অ যায়ী পািকং –এর জ
ান িল িচি ত কিরয়া ঢাকা
পিরবহন সম য় কতৃপে র িনকট হইেত িডিটিসএ আইন ২০১২ এর অ ে দ ৯-এর (ঢ) অ সাের অ মিত হণ
কিরেত হইেব এবং িব াপেনর মাধ েম চােরর ব ব া হণ কিরেব।
(৪) আবািসক, বািণিজ ক, িশ া িত ান, িবপিণ িবতান, হাসপাতাল, ব বসা িত ান, কারখানা, শাসিনক
এলাকা, রল শন, টািমনাল, ল ঘাট, এয়ারেপাট, পাক, িডয়াম, িপকিনক ট ইত ািদ ােনর পািকং এর
জ Bangladesh National Building Code, ইমারত িনমাণ িবিধমালা অ সাের পযা পািকং এর ব ব া
রািখেত হইেব।
(৫) পািকং লট িনমােণ সমতল, মাি
ািরড এবং আ ডার াউ ড এই িতন কােরর ব ব াই িবেবচনায় লাওয়া
যাইেত পাের। আ ডার াউ ড ব ব া িহসােব িবধাজনক ােনর বতমান িবধা বজায় রািখয়া পািকং লট িহসােব
পুনঃিনমােণর ব ব া হন করা যাইেত পাের।

(৬) আবািসক, বািনিজ ক, িশ া িত ান, িবপিণ িবতান, হাসপাতাল, ব বসা িত ান, কারখানা, শাসিনক
এলাকা, রল
শন, টািমনাল, ল ঘাট, এয়ারেপাট ইত ািদ ােনর জ
িনধািরত পািকং ােন
অিতিথ/দশনাথী/ে তা/ া াতকারী ইত ািদর জ
সময় পািকং –এর ব ব া রািখেত হইেব।
(৭) বািণিজ ক পিরবহন যমন, বাস, াক, কাভাড ভ ান, ওয়াটার ট া ার, লির ইত ািদ যানবাহেনর জ
রাি কালীন সমেয় কবলমা ানী কতৃপ কতৃক িনধািরত সড়েক পািকং িফ দােনর িভি েত পািকং -এর
অ মিত দান করা যাইেত পাের।
(৮) ানীয় কতৃপ কতৃক িনধািরত কান এলাকা/অ েল জ ির েয়াজেন ব ব ত যানবাহন, সাইেকল, ির া
ভ ান ইত ািদর পািকং-এর জ
ানীয় কতৃপ কতৃক িচি ত ােন পািকং কিরেত হইেব।
(৯) জনব ল, ঘনবসিতপূণ, বািণিজ ক অথবা শাসিনক ব এলাকা েলা, যখােন পািকং-এর চািহদা বিশ স
সকল ােনর জ মাি - লেভল পািকং লট- এর িবধা িবেবচনা করা যাইেত পাের। এই সকল এলাকা েলােত
ানীয় কতৃপ কতৃক িচি ত এবং িনধািরত খািল ট/ ােন মাি - লেভল পািকং লট িনমাণ করা যাইেত পাের।
(১০) ানীয় কতৃপ কতৃক যই সকল রা ার উপর পািকং িচি ত করা থািকেব কবল সই সকল রা ার উপরই
যানবাহন পািকং করা যাইেব এবং যই সকল রা ার উপর পািকং িচি ত করা থািকেব না সই সকল রা ার উপর
কােনা পািকং করা যাইেব না।
(১১) গনপিরবহেনর িবিভ
শেন এবং বাস েটর িবিভ
েপ প ারা- ানিজট টািনং এবং সামিয়ক অব ােনর
জ
িবধাজনক এবং িনিদ ান িনধারণ কিরয়া িদেত হইেব।
(১২) বাস- াক টািমনাল, িসিট বাস িডেপা িনমােণর জ
িবধাজনক ান িচি ত কিরেত হইেব। এই সকল
টািমনাল এবং িডেপা সমতল, ব তল এবং ভূগভ এই িতন কােরর ব ব াই িবেবচনায় লাওয়া যাইেত পাের।
এই সকল ােন ট াি , িসএনিজ, ইত ািদ অ া পিরবহেণর
সময় পািকং এর ব ব া রািখেত হইেব।
(১৩) এয়ারেপাট, রলওেয় শন, মে া শন, বাস টািমনাল, ল
রাইড িবধার ব ব া বতন করা যাইেত পাের।

টািমনাল ইত ািদ ান িলেত পাক এ ড

(১৪) কিমউিনিট স টার, পাক, খলাধুলার ান, িডয়াম, িপকিনক ট ইত ািদ ােন ছুিটর িদেন শ রা ার
উভ িদেক নূ নতম পািকং িফ িনধারণ কিরয়া কতৃপে র অ মিত সােপে পািকং- এর সং ান করা যাইেত পাের।
৫.৩. পািকং ব ব াপনা, পিরচালনা এবং র ণােব ণ
(১) ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপ পািকং বাধািদর ব ব াপনা, িনয় ন এবং র ণােব ন ইত ািদ কােজ সম য়
ও পিরবী ণ এর দািয় পালন কিরেব।
(২) ঢাকা পিরবহন সম য় কতৃপ , িসিট কেপােরশন, পুিলশ, ানীয় কতৃপ
গিঠত কিমিটর পািরেশর মাধ েম “অন-ি ট পািকং” িনধারণ কিরেব।

এবং পিরবহন িবেশষ েদর সম েয়

(৩) ানীয় কতৃপ পািকং বাধািদর পিরচালনা ও র ণােব েনর দািয়ে থািকেব। ানীয় কতৃপ কতৃক
বসরকারী খােতর মাধ েম পািকং বাধািদ পিরচালনা ও র ণােব েনর জ িনেয়াগ দান করা যাইেত পাের।
(৪) পািকং বাধািদ দান সংি কােজ ইজারাদার, িঠকাদার ইত ািদ িনবাচেন মানস
এবং
কিরেত হইেব। তাহােদর অব ব াপনা ও অদ তার কারেণ কেঠার ব ব া হণ কিরেত হইেব।

ি য়া হণ

(৫) পািকং অবকাঠােমার নগতমান বজায় রাখার লে
ানীয় কতৃপ পািকং বাধািদ পিরচালনা এবং
র ণােব েনর কােজ িনেয়ািজত ইজারাদার, িঠকাদােরর সকল কমচারীেক মানস ত প িতেত িশ ণ দােনর
ব ব া কিরেব।
(৬) েত ক ইমারেতর পািকং সং ান িলর উপেযাগীতা িনয়িমত পযেব ণ কিরেত হইেব। যই সকল ইমারেত
পািকং িবধািদর ঘাটিত রিহয়ােছ, সই সকল ইমারেতর ঘাটিত ইমারত িনমাণ িবিধমালা অ সাের পূরণ কিরেত
হইেব এবং ঘাটিত পূরেণ ব থ হইেল আইন অ যায়ী ব ব া হণ কিরেত হইেব।
(৭) যই সকল অ েল পািকং িবধার ঘাটিত রিহয়ােছ সই সকল ােন পািকং বাধািদ িনমাণ এবং পিরচালনায়
বসরকারী খাতেক উৎসাহ দান কিরেত হইেব।
(৮) বাস- াক টািমনাল, িসিট বাস িডেপার সকল বাধািদ উ য়ন এবং ব ব াপনায় বসরকারী খাতেক উৎসাহ
দান কিরেত হইেব। এই সকল টািমনাল এবং িডেপা িলেত া কর রে াঁরা, লাউ , ও াশ ম, মইি ট া
ওয়াকশপ ইত ািদর ব ব া রাখা যাইেত পাের।
(৯) জনব ল, ঘনবসিতপূণ, বািণিজ ক অথবা শাসিনক ব এলাকার েট/ ােন ভূিম মািলক িনেজরাই পািকং লট
িনমাণ কিরেত পাের এবং তাহােদরেক পিরচালনার অ মিত দান করা যাইেত পাের। এই সকল এলাকার
বািস ারা আেশপােশর পািকং লেটর সবা িনেত পািরেবন।
(১০) রা ায় অৈবধ পািকং ব করার জ
ািফক পুিলশ অন েমািদত পািকং-এর িব ে ব ব া হণ কিরেব।
পািকং িন েণর জ
ানীয় কতৃপ কতৃক পািকং এনেফাসেম ট সল গঠন করা যাইেত পাের।
(১১) গণপিরবহেনর িনব েনর অ মিত দও ার পূেবই পািকংে র ান যথাযথভােব িনি ত কিরেত হইেব।
(১২) পািকং ানসমূহেক ানীয় কতৃপ কতৃক থােমা াি ক পইে টর ারা ান িচি ত কিরেত হইেব এবং সাইন
বাড, িডসে বাড াপেনর মাধ েম পািকং-এর ধারণ মতা, সময়কাল, িফ ইত ািদ িবষয় স েক অবিহত
কিরেত হইেব।
(১৩) ব তল পািকং াপনাসমূহ কাযকর রাখার লে ইহার ব ব াপনা, র নােব ণ এবং পিরচালনা ানীয়
কতৃপ কতৃক যথাযথভােব িনয়িমত পযেব ণ কিরেত হইেব।
(১৪) কিমউিনিট স টার, পাক, খলাধুলার ান, িডয়াম, িপকিনক ট ইত ািদ ােন ছুিটর িদেন শ রা ার
উভ িদেক কতৃপে র অ মিত সােপে পািকং করার ে ইহার ব ব াপনা, িনয় ণ ও পিরচালনা দ তার সিহত
স াদন কিরেত হইেব, যাহােত ঐ ােনর আেশপােশর রা ায় যানবাহন চলাচেল িব সৃি না হয়।
৫.৪. পািকং িফ িনধারণ
(১) পািকং িফ িনধারেণর জ পািকং -এর ান, সময়, গািড়র ধরণ, িনরাপ া, িবধািদ, পিরেষবা, পিরচালনা ও
র ণােব ণ খরচ ইত ািদ িবষয় সমূহ িবেবচনায় লইয়া যুি স তভােব ানীয় কতৃপ িনধারণ কিরেব।
(২) পািকং িফ িনধারেণ একক কান কৗশল হণ করা হইেব না। পািকং িফ শহেরর িবিভ
িভ িভ হইেব।
(৩) পািকং সময়কােলর উ টানওভােরর লে

ােনর র েভেদ

েময়াদী পািকং ব ব ােক উৎসািহত কিরেত হইেব।

(৪) ানীয় কতৃপ িপক িপিরয়ড, অফ িপক িপিরয়ড, কম িদবস, ছুিটর িদন ইত ািদর জ িভ িভ পািকং িফ
িনধারণ কিরেব। রাি কালীন পািকং িফ িডসকাউ ট হাের িনধারণ কিরেত হইেব এবং িফ িনধারেণর ে বা ব
অব া িবেবচনায় লইেত হইেব।
(৫) রা ার উপর পািকং িফ অফ-ি ট পািকং হইেত বশী হইেব এবং ি েপইড াট কােডর মাধ েম পািকং িফ
পিরেশােধ উৎসাহ দান কিরেত হইেব। রা ার উপর পািকং-এর জ
িত আধা ঘ টা েটর জ িফ িনধারণ
করা যাইেত পাের। রা ার উপর দীঘেম াদী পািকং ব বহারকারীেদর জ অিধকহাের িফ িনধারণ করা যাইেত
পাের। এই িফ ানীয় কতৃপ িনধারণ কিরেব।
(৬) ব তল পািকং িবধািদর চারপােশর ৫০০ িমটার (৫ িমিনেটর হাঁটা) অ েলর সকল রা া ‘ না- অন ি ট
পািকং’ অ ল িহসােব িনধারণ করা যাইেত পাের। ৫০০ িমটার অ েলর মেধ রা ার উপর পািকং কিরেত গেল,
পািকং িফ ব তল পািকং িফ -এর
তম ি ণ িনধারণ করা যাইেত পাের, যাহােত ব তল পািকং িবধািদ
ব বহােরর চািহদা থােক। ব তল পািকং িবধািদর পিরচালনা ব যুি স ত রািখেত হইেব এবং ব বহারকারীেদর
িনরাপ া িনি ত কিরেত হইেব।
(৭) ানীয় কতৃপ কতৃক আদায়কৃত সব ধরেনর পািকং িফ, ইজারা িফ, জিরমানা ইত ািদ এবং পািকং বাধািদ
সরবরাহকারীর জমাকৃত রাজ ানীয় কতৃপে র অ েল একাউে ট জমা করা যাইেত পাের। উ একাউে ট জমা
িনি ত কিরবার জ যথাযথ ি য়া অবল ন কিরেত হইেব। এই অথ পািকং অবকাঠােমা িনমাণ, র নােব ণ,
সর াম সং হ, উ য়ন এবং পিরচালনার কােজ ব য় করা হইেব। ফুটপাথ, সাইি ং এবং গণপিরবহন ব বহার
সং া চারনায় উ অথ ব য় করা যাইেত পাের। ানীয় কতৃপ পািকং ব ব াপনা উ য়ন তহিবল পুনভরেণর
ব ব া কিরেত পাের।
৫.৫. পািকং ব ব াপনায় যুি র ব বহার
(১) পািকং চািহদা িন পন, পািকং সং া িনয়ামাবলী অমা কারী িচি তকরণ, ব ব াপনা, িনয় ণ, িফ আদায়
ইত ািদ সহজতর কিরবার লে িডিজটাল যুি র ব বহার বৃি কিরেত হইেব।
(২) পািকং ব ব াপনা

ংি
Parking Charges Barrier াপন করা যাইেত পাের এবং RFID (RadioFrequency Identification) ট াগ িলর মাধ েম গাি র ধরন, পািকং সময়, িফ আদায় ইত ািদ আদায় করা
যাইেত পাের।
(৩) ইেল িনক িনেদিশকা, দশনী বাড এবং ওেয়ব সাইেট কােশর মাধ েম পািকং সং া হালনাগাদ তথ ািদ
গািড়র চালকেদরেক জানােনার ব ব া হণ কিরেত হইেব।
(৪) পািকং িফ ইজারা িফ, জিরমানা ইত ািদ আদােয়র প িত িব মােন উি ত কিরবার জ িবে র অ া উ ত
শহের ায় অন ি ট এবং অফ ি ট পািকং –এর িফ আদােয় মাইে ািচপ এবং ও ার লস নটও ািকং যুি
ব হার করা যাইেত পাের। াট কাড, িডট কাড, ফান িসে ম ইত ািদ যুি র মাধ েম পািকং িফ দােনর
ব ব া বতন কিরয়া পািকং িফ আদায় প িত উ ত এবং সহজতর কিরয়া তুিলেত হইেব।
(৫) বািনিজ ক এলাকা, ব বসা িত ান, শাসিনক এলাকা, িবপিন িবতান, রল
শন, টািমনাল, ল ঘাট,
এয়ারেপাট, পাক, িডয়াম, িপকিনক ট ইত ািদ ােন অনলাইেনর মাধ েম পািকংে র জ জায়গা সংর েণর
ব ব া হণ কিরেত হইেব।
(৬) পািকং -এর ান, ধারন মতা, িবধািদ, পািকং িফ, িনরাপ া ব ব া, পিরচালনা ইত ািদ িবষয় স িলত
হালনাগাদ তথ িদ িদেয় অ াপ তির করা যাইেত পাের।

৫.৬. পািকং নীিতমালা বা বায়ন
(১) পািকং নীিতমালার বা বায়ন িনভর কিরেব কাযকর ও যথাযথভােব পািকং ব ব াপনা, িন ণ এবং আইন
েয়ােগর উপর। ানীয় কতৃপ এবং ানীয় পুিলশ বা বায়েনর দািয়ে থািকেব এবং ঢাকা পিরবহন সম য়
কতৃপ সম য়, পরীিব ণ ও অ েমাদন কিরেব।
(২) রা ার এবং ফুটপােথর উপর অন েমািদত পািকংে র িব ে কেঠার আইন ে াগ কিরেত হইেব। অৈবধভােব
পািকং করা যানবাহেনর ফেটা াফ, িভিডও ক ােমরায় ধারণ কিরয়া েয়াজনীয় ব ব া হণ করা যাইেত পাের।
(৩) রাজউক এবং ানীয় কতৃপ উহার অিধে ে র অধীেন িনিমত ইমারেতর পািকং ব ব ার সং ান এবং এর
ব বহার লংঘন িনরী েনর দািয়ে থািকেব। রাজউক এবং ানীয় কতৃপ যসব ইমারেত পািকং সংি ইমারত
িনমাণ িবিধমালা লংঘন করা হইেব ঐ সম ইমারেতর মািলকেক জিরমানা করা এবং সংেশাধেনর ব ব া িনি ত
করার দািয়ে থািকেব।
(৪) শহর এলাকার অ েমািদত রাড সাইন এবং মািকং ারা িচি ত পািকং ান িল ব তীত, অ া
এলাকার সকল রা ার উপর পািকং স ূণ িনিষ থািকেব।

সকল

(৫) ানীয় কতৃপ কতৃক ধাযকৃত পািকং িফ এবং পািকং সং া আইন লংঘেনর শাি সকলেক অবিহত কিরবার
ব ব া হণ কিরেবন।
(৬) িতিট অ েল আইন েয়াগ এবং নজরদারীর জ পযা সংখ ক যথাযথ পদমযাদার আইন েয়াগকারীর
সং ান থািকেত হইেব। পািকং আইন লংঘনকারী গাড়ী িল জ করার জ টা- াক, েয়াজনীয় য পািত এবং
জ করা গািড় রািখবার জ
ান যথাযথভােব িনধারণ কিরেত হইেব। জ করা গাড়ী িলর ত আইিন িন ি র
ব ব া হণ কিরেত হইেব।
৫.৭. ািত ািনক উ য়ন এবং শি শালীকরণ
(১) পািকং বাধািদ দান, পিরক না ণয়ন, পািকং অবকাঠােমা উ য়ন, সহায়ক য পািত, ইহার ব ব াপনার
নগতমান উ ত করার ােথ এতদ সংি সকল ানীয় কতৃপ এবং সং া সমূহেক শি শালী এবং স মতা
বৃি কিরেত হইেব।
(২) রাজউক এবং ানীয় কতৃপ , িবদ মান ইমারত িনমাণ িবিধমালার িভি েত ইমারেতর পািকং ব ব া িনয়িমত
পিরবী ণ করা এবং লংঘনকারীেদর িনকট হইেত জিরমানা আদােয়র এবং সংেশাধেনর িনিমে জনবেলর
সং ানসহ আইেনর েয়াজনীয় সংেশাধন এবং পিরবধেনর উেদ াগ হণ কিরেব।
(৩) ানীয় আইন শৃং লা িনয় নকারী িত ান, পািকং আইন েয়াগ এবং পািকং সং া অপরাধ িনরসেন
িনয়িমত নজরদারীর দািয় পালেনর িনিমে েয়াজনীয় লাকবল িনেয়াগ কিরেব।
(৪) পািকং ব ব াপনায় যুি র যথাযথ ব বহােরর জ
কিরেত হইেব।

সংি

সকল

কেহা ারেদর িশ েণর ব ব া হণ

৫.৮. পািকং নীিতমালা সংেশাধন এবং িনেদিশকা ণয়ন
(১) সরকার গেজট িব ি র মাধ েম সময় সময় এই নীিতমালা সংেশাধন, পিরবতন, পিরবধন ও পিরমাজন
কিরেত পািরেব।

(২) পািকং নীিতমালায় িচি ত অিধে ে র জ পািকং বািধিদ সং া িনেদিশকা ত কিরেত হইেব এবং িত
পাঁচ (৫) বৎসর অ র অ র পািকং িনেদিশকা পযােলাচনা কিরেত হইেব এবং েয়াজনীয় সংেশাধনী ইমারত িনমাণ
িবিধমালায় অ ভু কিরেত হইেব।
(৩) সরকার িডিটিসএ আইন পিরবতন, পিরবধন বা পিরমাজেনর মাধ েম অিধভু
কিরেল এই নীিতমালা উ এলাকার উপরও েযাজ হইেব।

এলাকা সম য়/স সারণ

৫.৯. পািকং সং া কায ম বা বায়নকারী িবিভ সং ার দািয় ব টন
িমক
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

১৫.
১৬.

কায ম
আবািসক/বািণিজ ক/ব
এলাকার
পািকংে র জ
ান সনা করা।

সংি
রা ায়

সং া

িডিটিসএ, রাজউক, িসিট িসিট কেপােরশন,
িডএমিপ, পৗরসভা, বাংলােদশ পুিলশ, ানীয়
কতৃপ
ান িডিটিসএ, ানীয় কতৃপ

িদবা-রাি কালীন

জিরেপর মাধ েম পািকং চািহদা িন পন, নতুন নতুন
অ স ান, বরা , অ েমাদন করা।
রা ার উপর/ব তল/বািণিজ ক/আবািসক/িদবা-রাি কালীন পািকং ানীয় কতৃপ
িফ যথাযভােব িনধারণ করা।
ব তল পািকং িবধািদর এর উ ন করা।
রাজউক, ানীয় কতৃপ
ংি পািকং ব ব াপনা তির করা।
িডিটিসএ, রাজউক, ানীয় কতৃপ
িডিটিসএ,
রাজউক, ানীয় কতৃপ
পাক এবং রাইেডর িবধািদ তির করা।
পািকং লট উ েনর জ খািল ট িচি ত করা এবং অ মিত
দান করা।
রা া অৈবধ পািকংে র িব ে আইন ে াগ এবং জিরমানা
আদায় করা।
ফুটপাথ পািকং মু করা এবং অৈবধ পািকং – এর অপরােধ
শাি দান করা।
রা ায় অৈবধ পািকং করা যানবাহন অপসারণ করা।
পািকং ব ব াপনা ও িনয় েনর জ িঠকাদার িনেয়াগ করা।
অৈবধ পািকংে র
ে জিরমানা বা ােনার িবষেয় সড়ক
পিরবহন আইেন েয়াজনীয় সংেশাধনী আনয়ন করা।
গণপিরবহন িনব েণর পূেব পািকং -এর ান িনি ত করা।
সরকারী/ বসরকাির/বািণিজ ক
ভবন/
হাসপাতাল/িশ া
িত ান/িবেনাদন
ক /বাস- াক-ল
টািমনাল/এয়ারেপাট
ইত ািদ ােনর পািকং িবধািদ পযেব ণ করা এবং েয়াজনীয়
আইনা গ ব ব া হণ করা।
েম াদী পািকংেক উৎসািহত করার জ
েয়াজনীয় ব ব া
হণ করা।
প ারা ানিজট -এর জ পািকংে র ান িনধারণ করা।

িডিটিসএ, রাজউক, ানীয় কতৃপ
বাংলােদশ পুিলশ
বাংলােদশ পুিলশ
ানীয় কতৃপ , বাংলােদশ পুিলশ
ানীয় কতৃপ
িবআরিটএ
িডিটিসএ, িবআরিটএ
িডিটিসএ, ানীয় কতৃপ , বাংলােদশ পুিলশ

িডিটিসএ, ানীয় কতৃপ , বাংলােদশ পুিলশ
িডিটিসএ, ানীয় কতৃপ

