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েথ্ খুপুঁ ে ফ পত গুগল ম্যাে িযিহার কপর অপ পকই। অো া েপথ্র োপথ্য়
গুগল ম্যাে। অপ পকই গুগল ম্যােপক েুপরােুফরভাপি কাপে লাগাপত োপর
া। কারণ, গুগল ম্যাপের সি ফিচার সম্পপকচ ধারণা া থ্াকা। এছাড়াও গুগল
ম্যাপে রপয়পছ এম্ ফকছু ফিচার ডযগুপলা লুকাপ া থ্াপক। ডেপ ফ
গুগল
ম্যাপের
লুকাপ া
ছয়টট
ফিচার
সম্পপকচ।
ল োকেশন স্ট্যোটোস লশয়োর
তৃতীয় িযক্তির সাপথ্ ফ পের ডলাপকিা স্ট্যাটাস ডিয়ার করা যায় গুগুল ম্যাপে।
এছাড়াও আেফ এইভাপি আেফ ডকা িযাক্তির লাইভ ডলাপকি িপলা করপত
োরপি ।
লেসচোর েকরো
গুগুল ম্যাপের সিপথ্পক ে ফপ্রয় ডেসচার অিিযই ফেঞ্চ কপর েুম্ করার
অেি । যফিও রপয়পছ এছাড়াও অপ ক তু ফিচার। আেফ িুই আঙ্গু ল ঘুফরপয়
ডিলপত োপর ম্যাে। এর ম্াধযপম্ আেফ ডেপয় ডযপত োপর ডসই োয়গা
সম্পপকচ অফতফরি তথ্য।
লেকন ননন আপনোর গোনি লেোথোয় আকে
োফকচিংএ ফ পের গাফড় খুপুঁ ে োওয়া খুি কটি হপয় যায়। ফকন্তু এখ আেফ গুগুল
ম্যাপের ম্াধযপম্ খুপুঁ ে ফ পত োরপি ফ পের গাফড়। গুগুল ম্যাপে আেফ ডযখাপ
গাফড় োকচ করপল ডসই যায়গাটট ফে কপর রাখপত োরপি । েপর ড ফভপগি
িযািহার কপর সহপেই ডে ৌঁপছ ডযপত োরপি গাফড়র কাপছ।
অফ োইন ম্যোপ
অ য িহপর িা ফিপিপি ডগপল ফ পের ডিাপ র ড টওয়াকচ কাে কপর া অপ ক
সম্য়। তখ ম্যাে ডখালা সম্ভি হয় া। ফকন্তু গুগুল ম্যাপে আেফ ডসভ কপর
রাখপত োরপি ডযপকা যায়গার ম্যাে। েপর অিলাইপ ডিপখ ফ পত োরপি
ডসই অযাে। এছাড়াও ড ফভপগি িযিহার করপত োরপি অিলাই ম্যাপে।

অনিনরক্ত নফচোর
আে ার ডেফস্ট্প ি ড ফভপগিাপ ফিপলই গুগুল োফ পয় ডিপি ডকা রাস্তা ফিপয়
ডগপল সি ডথ্পক কম্ সম্পয় ডে ৌঁছপত োরপি আে ার ডেফস্ট্প িপ । এছাড়াও
আেফ ফ পের টিপে অযাে করপত োরপি আে ার স্ট্ে। েপর িিপল ফ পত
োরপি আে ার ফেপরকিা ।
েোকের এ োেো এক্সকলোর েরুন
এক্সপলার অেি টযাে কপর এই এক্সপলার এ ফিক করপল আেফ ডেপ ফ পত
োরপি আে ার কাপছ ভাপলা ডরস্টুপরন্ট িা সম্য় কাটাপ ার োয়গা। এছাড়াও
ডিপখ ফ পত োরপি কাপছর এটটএম্ িা ডেপিাল োপম্পর তথ্য।

ডোর কপর আে ার সম্পফি ডকহ িখল করপল,
তাহপল প্রফতকাপর কী করণীয়? ?
=========================
প্রফতফ য়ত েফম্, িাড়ী, ফ্ল্যাট হপত ডকউ া ডকউ িখলচয যত হপে । প্রভািিালী
িযক্তিরা প্রায়ই অ য ডলাকেপ র স্থাির সম্পফি ডোর েযিক
চ িা চাতু রী েন্থায় িখল
কপর।
সম্পফি ডিিখল িলপত ডিাঝায় প্রকৃত ম্াফলকপক তার ম্াফলকা া ডথ্পক ডোর কপর
উপেি কপর অবিধভাপি ডসখাপ তার স্বিা ও িখল প্রফতটিত করা।
িখল ফক? ?
======
িখল িলপত সাধারণত ডকা ফকছুর উের ফ য়ণণপক িুঝায় এ ধারার িখল িলপত
িতচম্া িখলপকই ফ পিচ ি করা হপয়পছ িখল প্রতযক্ষ হপয় থ্াপক। তপি এম্
সম্পফি আপছ স্পষ্টতই িখল করা যায় া ডযম্ িযিসাপয়র সু াম্ এতদ্ব্যতীত
িখপলর আিার ফিফভন্ন ফিক রপয়পছ১. তাৎক্ষফণক িখল যখ ডকউ ফ পে ফ পের ে য িখল কপর রাপখ, ডযম্ , ডয
বিধ িখলিার িা ম্াফলক।
২. ম্ধযিতী িখল যখ ডকউ ফ পে অ য কাপরা হপয় িখল কপর রাপখ, ডযম্
এপেন্ট।
৩. অম্যত চ িখল এম্ ডকা ফিষপয়র িখল যা িাফহযক ভাপি/ িাস্তপি ডিখা যায় া,
ডযম্ আইফ অফধকার িা সু াম্ ইতযাফি।
৪. গি ম্যলক িখল যখ ডকউ িাস্তফিক / প্রকৃত িখপল া ডথ্পকও ডকা ফকছু
ফ য়ণণ করপত োপর এম্ ধরপ র িখল।
৫. প্রফতকযল িখল যখ ডকা িযক্তি অ য কাপরা (ম্াফলকা াধী ) স্থাির
সম্পফিপত ডকা ধরপ র চুক্তি িা অফভপযাগ ছাড়া ১২ িছর িাফহযক ভাপি/ িাস্তপি
িখল কপর থ্াপক তখ তা এই িখলপক Adverse possession িা প্রফতকযল িখল
িপল, উপেখয এই িখলিার েপর ঐ সম্পফির ম্াফলকা া িাফি করপত োপর।
(Article 142 of Limitation Act)
অপ পক িখলচয যত হপল থ্া ায় ম্াম্লা করপত চাই। েুফলিপক ফিপয় িখল েু রুদ্ব্ার
করপত চায়। ফকন্তু অপ পকই োপ
া ডিিখল হপল তার কর ীয় ফক? িযক্তি

কতৃক
চ স্থাির সম্পফি হপত ডিিখল হপল িখল েু রুদ্ব্াপরর ে য ডয সম্স্ত প্রফতকার
আপছ তা ফ পে তু পল ধরা হপলাোঃডি েিারী আিালপত ম্াম্লাোঃ
=================
ডকা িযক্তি তার সম্পফি হপত ডিিখল হওয়ার ২ ম্াপসর ম্পধয ফতফ উি িযক্তিপক
ডিিখল করার ডচষ্টা হপত ফিরত করার ে য িা সম্পফিপত ঐ িযক্তির প্রপিি ডরাধ
করার আপিি প্রিাপ র ে য অফতফরি ডেলা ম্যাক্তেপেট এর আিালপত ডি েিারী
কাযফিফধর
চ
১৪৫ ধারার ফিধা অ ুসাপর ম্াম্লা করপত োরপি ।
এ ধরপণর ম্াম্লা অল্প সম্পয়র ম্পধযই ফ স্পফি হপয় থ্াপক। তপি ম্াম্লা করার েযপি চ
থ্া ায় ঘট ার ফিষপয় একটট ক্তেফে করপত োপর ।
ডিওয়া ী আিালপত ম্াম্লাোঃ
=================
ফযফ স্থাির সম্পফি হপত ডিিখল হপয়পছ তাপক ডিিখল হওয়ার তাফরখ হপত ৬
ম্াপসর ম্পধয িখল েু রুদ্ব্াপরর িাফিপত ১৮৭৭ সাপলর সুফ ফিচ ষ্ট প্রফতকার আই এর
ঌ ধারার ফিধা ডম্াতাপিক ডিওয়া ী আিালপত ম্াম্লা কপর িখল েু রুদ্ব্ার করা
যায়।
িাফি যফি সম্পফিপত ফ পের স্বত্ব (ম্াফলকা া ) প্রম্াপণ সম্থ্ চ াও হ ডকিল ডিিখল
হওয়ার েযি েয
চ ন্ত
চ িখপল ফছল প্রম্াণ করপত োপর তপিই ফতফ তার েপক্ষ ফেক্রী
ডেপত োপর ।
সুফ ফিচ ষ্ট প্রফতকার আইপ র ৯ ধারা ম্পত প্রিি ফেক্রী িা আপিপির ফিরুপে আফেল
িা ফরফভউ করার ডকা ফিধা ড ই। তপি ম্হাম্া য হাইপকাপটচ ফরফভি করা যাপি।
ফকন্ত সরকার কতৃক
চ ডিিখল হপল এ আইপ ডকা প্রফতকার োওয়া যাপি া।
আিার ৬ ম্াস অফতিাফহত হপয় ডগপল ম্াম্লা তাম্াফি ডিাপষ িাফরত হপি। তপি
তাম্াফি আইপ িখল চুফতযর ১২ িছপরর ম্পধয ডম্াকদ্দম্া করা যায়।
সম্পফি ডিিখল সিংক্রান্ত েটটলতা ফ রসপ আরও ফিস্তাফরত ডেপ ফ পত োপর
ফ পচর আপলাচ া ডথ্পক।
েফম্ িখপল রাখার অফধকার
=================
েৃফথ্িীর প্রফতটট ম্া ুষ এক খন্ড েফম্ িখপল রাখার ে য সি সম্য়ই উিগ্রীি থ্াপক

েফম্ িখপল রাখার অফধকার ফিফভন্নভাপি হপত োপর। ডযম্ - উিরাফধকার সযপে,
ক্রয় সযপে, িা সযপে, সরকার কতৃক
চ প্রিি খাস েফম্ োিার ের, লীে গ্রহপণর
ম্াধযপম্, েির িখপলর ম্াধযপম্, িগা চ চাপষর ে যও েফম্ িখপল রাখপত োরপি
উেপরাি ডয ডকাপ া ভাপিই ডকাপ া ম্া ুষ েফম্ ডেপয় থ্াকুক া ডক েফম্ িখপল
রাখার অফধকার সকল ম্া ুপষরই রপয়পছ এম্ ফক ঐ েফম্পত যফি তার ম্াফলকা া
াও থ্াপক তথ্াফেও ডসই েফম্ িখপল রাখপত োরপি
েফম্ ডিিখল ফক
==========
েফম্ ডিিখল িলপত ডিাঝায় প্রকৃত ম্াফলকপক তার ম্াফলকা া ডথ্পক ডোর কপর
উপেি কপর অবিধভাপি ডসখাপ তার স্বিা প্রফতটিত করা
সম্পফি ডিিখল ফকভাপি হয়
=================
েফম্ েম্া ডভাগ িখপল রাখার আিা ম্া ুপষর ফচরকাপলর তাই েফম্র িখল ফ পয়
সি সম্য়ই সম্সযার সৃটষ্ট হপয় থ্াপক অসাধু িাঙ্গাপট প্রকৃফতর ডলাপকরা প্রায়ই
ডলাকে পক ডোরেুিক
চ িা চাতু রী েন্থায় ভুফম্ ডিিখল করপছ
ডকাথ্ায় ডযপত হপি
===========
ভুফম্ হপত ডিিখল হপল িখল েু রুদ্ব্াপরর ে য ডয সম্স্ত প্রফতকার আপছ তা ফ পে
তু পল ধরা হপলা
১) সাফলপির ম্াধযপম্
২) আিালপত ম্াম্লা করার ম্াধযপম্
সাফলপির ম্াধযপম্
===========
ডকা িযক্তির েফম্ ডিিখল হপল তার গ্রাপম্র স্থা ীয় ডলাকপির ড তৃপত্ব সাফলপির
ম্াধযপম্ উি িযক্তি তার েফম্ ডিরত ডেপত োপর সাফলপি ম্ীম্ািংসার ম্াধযপম্
উভয় েপক্ষর ম্পধয সম্াধা করা হপয় থ্াপক
ডি েিারী আিালপত ম্াম্লাোঃ=================
ডকা িযক্তি তার সম্পফি হপত ডিিখল হওয়ার ২ ম্াপসর ম্পধয ফতফ উি িযক্তিপক
ডিিখল করার ডচষ্টা হপত ফিরত করার ে য িা সম্পফিপত ঐ িযক্তির প্রপিি িাফরত
কপর আপিি প্রিাপ র ে য ১ম্ ডেণীর ম্যাক্তেপেট এর আিালপত ডি েিারী

কাযযফিফধর ১৪৪ অথ্িা ১৪৫ ধারার ফিধা অ ুসাপর ম্াম্লা করপত োরপি এ
ধরপ র ম্াম্লা অল্প সম্পয়র ম্পধযই ফ স্পফি হপয় থ্াপক পি েিারী কাযযফিফধর
১৪৪ এিিং ১৪৫ ধারাসম্যহ ীপচ ডিওয়া হপলা
ডি েিারী কাযযফিফধ ১৮৯৮ উৎোত িা আিিংফকত ফিেপির েরুরী ডক্ষপে অস্থায়ী
আপিিোঃধারা ১৪৪ । উৎোত িা আিিংফকত ফিেপির ডক্ষপে তৎক্ষণাৎ সম্পযণ আপিি
চ
োরীর ক্ষম্তা (Power to issue order absolute at once in urgent cases of
nuisance or apprehended dayer) (১) ডয সকল ডক্ষপে ডেলা ম্যাক্তেপেট,
ম্হকুম্া ম্যাক্তেপেট, অথ্িা এই ধারার অধী কাে কফরিার ে য সরকার িা ডেলা
ম্যাক্তেপেট কতৃক
চ ফিপিষভাপি ক্ষম্তাপ্রাপ্ত অ য ডকা ম্যাক্তেপেপটর (তৃতীয়
ডেণীর ম্যাক্তেপ্ েট পহ ) ম্পত, এই ধারার অধী অগ্রসর হইিার ম্ত যপথ্ি
কারণ রফহয়াপছ এিিং আশু ফ িার িা দ্রুত প্রফতকার িা ্ছ ীয়, ডসই সকল ডক্ষপে
এইরুে ম্যাক্তেপেট ফলফখত আপিপি ঘট ার ম্যল ফিষয়িস্ত িণ চ া কফরয়া এিিং ইহা
১৩৪ ধারায় িফণতচ েেফতপত োরী কফরয়া ডয ডকা িযক্তিপক ডকা ফ ফিচ ষ্ট কাে
করা হইপত ফিরত থ্াফকিার অথ্িা ডকা ফ ফিচ ষ্ট সম্পফি তাহার িখপল ফকিংিা তাহার
িযিস্থাধীপ লইিার ফ পিচ ি ফিপত োফরপি , যফি উি ম্যাক্তেপেট ফিপিচ া কপর
ডয, তাহার ফ পিচ পি আই সিংগতভাপি ফ যুি ডকা িযক্তির প্রফত িাধা, ফিরুক্তি িা
ক্ষফত অথ্িা িাধা,ফিরক্তি িা ক্ষফতর ঝু ুঁ ফক, অথ্িা ম্া ুপষর েীি , স্বাস্থয িা
ফ রােিার প্রফত ফিেি অথ্িা ে িাফন্তর ফিরক্তি িা িাঙ্গা িা ম্ারাম্াফর ফ পরাপধর
সম্ভাি া আপছ ফকিংিা ফ পরাপধ সহায়তা কফরপি।
(২) েরুরী েফরফস্থফতপত অথ্িা যাহার উের আপিি ডিওয়া হইপতপছ সম্য় ম্ত
তাহার ড াটটি োরী কফরিার ম্ত েফরফস্থফত াই, ডসই সকল ডক্ষপে এই ধারার
আপিি একতরিাভাপি প্রিা করা যাইপি।
(৩) এই ধারার আপিি ডকা িযক্তি ফিপিপষর প্রফত অথ্িা ডকা ফিপিষ স্থাপ ঘ
ঘ গম্ কারী িা সিরকারী ে সাধারপণর প্রফত ফ পিচ ফিত হইপত োফরপি।
(৪) ডয ডকা ম্যাক্তেপেট স্বত প্রিৃি হইয়া িা ডকা ক্ষফতগ্রস্ত িযক্তির আপিি ক্রপম্
এই ধারা ুসাপর তাহার ফ পের িা তাহার অধী স্ত ডকা ম্যাক্তেপেট িা তাহার
েযিিতী ম্যাক্তেপেট কতৃক
চ প্রিি ডকা আপিি িাফতল িা েফরিতচ কফরপত
োফরপি ।

(৫)এইরুে ডকা আপিি েে োওয়া ডগপল ম্যাক্তেপেট আপিি কারীপক িীঘ্র
িযক্তিগতভাপি িা ডক সুলীর ম্াধযপম্ তাহার ফ কট হাক্তের হইিার এিিং আপিপির
ফিরুপে কারণ িিাইিার
চ
সুপযাগ ফিপি , এিিং ম্যাক্তেপেট যফি আপিি সম্পযণরুপে
চ
িা আিংফিক িাফতল কপর , তাহা হইপল ফতফ ফলফখতভাপি এইরুে কফরিার কারণ
ফলফেিে কফরপি ।
(৬) ম্া ুপষর েীি , স্বাস্থয িা ফ রােিার প্রফত ফিেি, অথ্িা িাঙ্গা িা ম্ারাম্াফরর
আিিংকার ডক্ষপে সরকার সরকারী ডগপেপট প্রজ্ঞাে দ্ব্ারা অ যরুে ফ পিচ ি া
ফিপল এই ধারা অ ুসাপর প্রিি ডকা আপিি িুইম্াপসর অফধককাল িলিৎ
থ্াফকপি া।
(৭) এই ধারার ফিধা সম্যহ ম্হা গরী এলাকায় প্রপযােয হইপি া।
আপলাচ া ও প্রপয়াগ ১৪৪ ধারায় থ্া া ফ িাহী কম্কতচ
চ া ক্ষম্তা প্রপয়াগ করপি ।
তপি ফতফ ডকা ম্াম্লার ফিচার করপত োরপি
া।
থ্া া ম্যাক্তেপেট একে সািক্ষচফণক ম্যাক্তেপেট হপি এিিং ফতফ থ্া া ফ িাহী
কম্কতচ
চ ার অ ুেফস্থফতপত প্রপয়াে হওয়া ছাড়া ১৪৪ ধারায় ক্ষম্তা প্রপয়াগ করপি
া। ঢাকা, খুল া, চট্টগ্রাম্ ও রােিাহী ডম্পিােফলট এলাকায় ১৪৪ ধারায় আপিি
ডিয়ার ডকা ক্ষম্তা ডকা ম্যাক্তেপেপটর ড ই। ডম্পিােফলট েুফলি কফম্ি ারপক
ও ১৪৪ ধারায় একই ক্ষম্তা ডিয়া হপয়পছ।
ডকিলম্াে অতীি েরুরী অিস্থায় সাম্ফয়ক আপিি ডিওয়ায়ই এই ধারার লক্ষয ।
অপ যর বিধ অফধকাপর যারা িাধা ডিওয়ার ডচষ্টা কপর তাপির ফিরুপে এই ধারা
প্রপয়াগ করা হয় ।অিস্থা ডম্াকাপিলা করপত তার উের যস্ত অ যা য ক্ষম্তা যখ
েযাপ্ত চ য় িপল ম্যাক্তেপেট সন্তুষ্ট হপি ডকিল তখ ই ফতফ এই ধারায় প্রিি
অসাধারণ ক্ষম্তার আেয় ড পি । েরুরী অিস্থা হিাৎ হপত হপি এিিং
েফরণফত/িল েযাপ্তভাপি
চ
ম্ারাত্নক হপি।
তপি ম্প রাখপত হপি ডয, ডিওয়া ী ম্াম্লাই উেযুি হপল এই ধারায় আেয় ড য়া
যাপি া।
ম্যাক্তেপেট এম্ ডকা আপিি ফিপত োপর
া যা ম্যলত ডিওয়া ী আিালপতর
আপিপি হস্তপক্ষে কপর। ১৪৪ ধারায় ফ পোি অিস্থায় আপিি ডিয়া ডযপত োপর
(ক ) অতীি েরুরী অিস্থায়((খ ) তার উের অফেতচ অ যা য ক্ষম্তার িযিহার
কাযকচর হপি া ম্পম্ ম্যাক্ত
চ
েপেট সন্তুষ্ট হপল। এম্ ফক েরুরী অিস্থার ডক্ষপেও ডয
িযক্তি িা িস্তুর ফিরুপে অ যায় করা হপয়পছ তাপির ডচপয় িরিং অ যায়কারীর

ফিরুপে আপিি ফিপত হয়। এই ধারায় আপিি থ্া া ফ িাহী কম্কচতার দ্ব্ারা
চ
অথ্িা
সরকার িা ডেলা ম্যাক্তেপেপটর দ্ব্ারা ফিপিষভাপি ক্ষম্তাপ্রাপ্ত প্রথ্ম্ িা ফদ্ব্তীয়
ডেণীর ম্যাক্তেপেট ফিপত োরপি ।
টট.এ .ও এর অ ুেফস্থফতপত কায করার প্রপয়াে হওয়া ছাড়া এভাপি ক্ষম্তাপ্রাপ্ত
য় এম্ ডেণীর ম্যাক্তেপেট এই ধারায় ডকা আপিি ফিপত োপর
া। এই ধারা
আ ুযায়ী প্রিি আপিি ফিচাফরক,প্রিাসফ ক য়।
আপিপির প্রকৃফত ও ফিষয়িস্ত হপেোঃ(১) এটা ফলফখত হপি(
(২) এটা চয ড়ান্ত ও ফ ফিচ ষ্ট হপি(
(৩)ম্যাক্তেপেট ডয গুরত্বেযণ ঘট
চ
াপক ফিষয়টটর ঘট ািলী ম্প কপর এিিং ডয
ঘট ার উের ফভফি কপর ফতফ আপিি ডি ঐ ঘট ার একটট ফিিৃফত আপিপি
থ্াকপত হপি(
(৪) আপিিটট ফ ফিচ ষ্ট হপত হপি(
(৫) ডয ফিপিষ কাপযর ে য ফিেপির আিিংকা করা হয় আপিিটট ঐ কাপযর ম্পধয
সীম্ািে থ্াকপি(
(৬) আপিিটটর ডম্য়ািকাল েরুরী অিস্থার ডম্য়ািকাপলর সম্া হপি(
(৭)উেধারা (১) অ ুযায়ী আপিিটট সাধার ভাপি ে সাধারপ র ডক্ষপে ডিয়া া
হপল যাপির ফিরুপে আপিিটট ডিয়া হয় তাপিরপক ফ ফিচ ষ্টভাপি উপেখ করপত হপি(
(৮) ডয আপিি অ ুযায়ী ড াটটি ডিয়া হয় ঐ আপিপির িতািলী ড াটটপির
িতািলী অ ুসরণ করপি।
ডযপক্ষপে ডকা েপক্ষর িখল ড ই, ডকা ফিপরাধ ড ই, ফকন্তু ডযপক্ষপে ভয ফম্র িখল
সম্পপকচ ফিপরাধ আপছ এিিং প্রকৃত িখপলর ফিষয়টট ১৪৫ ধারা অ ুযায়ী কাযধারার
চ
সাক্ষয গ্রহপণর ম্াধযপম্ ফ ষ্পফি হপত হপি ডকিলম্াে ডসপক্ষপে ১৪৪ ধারা প্রপযােয।
স্থাির সম্পফি ফিষয়ক ফিপরাধ
==================
ধারা ১৪৫ ।েফম্, ইতযাফি সম্পফকচত ফিপরাপধর িপল িাফন্ত ভপঙ্গর আিিংকা থ্াফকপল
েেফত (Procedure where dispute concerning and,etc, is likely to cause
breach of peace) (১) যখ ডকা ডম্পিৌেফলট ম্যাক্তেপেট, ডেলা ম্যাক্তেপেট,
ম্হকুম্া ম্যাক্তেপেট, িা প্রথ্ম্ ডেণীর ম্যাক্তেপেট েুফলি ফরপোটচ িা অ য
ডকা ভাপি সিংিাি োইয়া এই ম্পম্ সন্তষ্ট
চ
হ ডয, তাহার এখফতয়াপরর স্স্থা ীয়
সীম্ার ম্পধয েফম্ িা োফ িা উহার সীম্া া সম্পপকচ এম্ একটট ফিপরাধ রফহয়াপছ,
যাহা িাফন্তভঙ্গ ঘটাইপত োপর, তখ ফতফ তাহার এইরুে সন্তষ্ট হইিার কারণ

উপেখ কফরয়া তাহার দ্ব্ারা ফ ধাফরত সম্পয়র ম্পধয সিংফিষ্ট েক্ষগণপক সিরীপর িা
ডক সুলীর ম্াধযপম্ তাহার আিালপত হাক্তের হইিার এিিং ফিপরাপধর ফিষয়িস্তুপত
প্রকৃত িখল সম্পপকচ তাহাপির ফ ে ফ ে িািী সম্পপকচ ফিিৃফত ডেি কফরিার
ফ পিচ ি ফিয়া একটট ফলফখত আপিি ফিপি ।
(২) এই ধারার উপদ্দিয েযরণকপল্প ”েফম্ িা োফ ” িফলপত িালা , িাোর, ম্ৎসয
খাম্ার, িসল ভয ফম্র আ যা য উৎোফিত দ্রিয িা সম্পফির খাে া িা ম্ু ািা ও
িুঝায়।
(৩) ম্যাক্তেপেপটর ফ পিচ িক্রপম্ এইরুে িযক্তি িা িযক্তিগপ র উের আপিপির
একটট কফে সম্ োরীর ে য এই আইপ িফণতচ েেফতপত োরী কফরপত হইপি
এিিং অন্তত েপক্ষ একটট কফে কল সুফিধাে ক স্থাপ িা ফিপরাপধর ফিষয়িস্তর
ফ কপট লটকাইয়া প্রকাি কফরপত হইপি।
(৪) িখল সম্পপকচ অ ুসন্ধা অত ের ম্যাক্তেপেট ফিপরাপধর ফিষয়িস্তুপত
উিেক্ষসম্যপহর কাহার ও িখপলর অফধকার গুণাগুপণর িা িািী প্রসপঙ্গ া যাইয়া,
ডেিকৃত ফিিৃফতসম্যহ োি কফরপি , েক্ষসম্যপহর িিিয েিণ কফরপি , তাহারা
ফ ে ফ ে তরপি ডয সাক্ষয হাক্তের কপর তাহা গ্রহণ কফরপি , এইরুে সাপক্ষয
িলািল ফিপিচ া কফরপি , ফতফ প্রপয়াে ম্প কফরপল অফধকতর সাক্ষয (যফি
থ্াপক ) গ্রহণ কফরপি এিিং সম্ভি হইপল আপিপির তাফরপখ ডকা েক্ষ উি
ফিষয়িস্তর িখপল ফছপল ফক া এিিং ডকা েক্ষ িখপল ফছপল তাহা ফস্থর কফরপি তপি িতচ থ্াপক ডয, ম্যাক্তেপেপটর ফ কট যফি প্রতীয়ম্া হয় ডয, উি আপিপির
তাফরপখর অিযাফহত েযিিতী িুই ম্াপসর ম্পধয ডকা েক্ষপক িলেযিকচ ও
অ যায়ভাপি ডিিখল করা হইয়াপছ, তাহা হইপল ফতফ এইরুে িখলচুযত েক্ষপক
উি তাফরপখ িখলকার ফছপল িফলয়া ফিপিচ া কফরপত োফরপি
আর ও িতচ থ্াপক ডয, ম্যাক্তেপেট যফি ঘট াটটপক েরুরী িফলয়া ম্প কপর তাহা
হইপল এই ধারার অধী ফসোন্ত সাপেপক্ষ ডয ডকা সম্য় ফিপরাপধর ফিষয়িস্ত
ডক্রাক কফরপত োফরপি । েযপিািচ
(৫) এই ধারায় যাহাই থ্াকুক া ডক উিরুপে হাক্তের হইিার ফ পিিপ্রাপ্ত
চ
ডকা
েক্ষ িা অ য ডকা স্বাথ্সিংফিষ্ট
চ
িযক্তি কার ডিখাইপত োফরপি ডয,েযপিািচ ডকা
ফিপরাপধর অক্তস্তত্ব িতচম্াপ
াই িা ফছল া( এিিং এইরুে ডক্ষপে ম্যাক্তেপেট তাহার
উি আপিি িাফতল কফরপি এিিং েরিতী সম্স্ত প্রক্তক্রয়া স্থফগত হইয়া যাইপি, তপি

এইরুে িাফতল সাপেপক্ষ ম্যাক্তেপেট কতৃক
চ (১) উেধারায় অধী প্রিি আপিি
চয ড়ান্ত িফলয়া ফিপিফচত হইপি।
(৬) আই সিংগতভাপি উপেি া হওয়া েযন্তচ িখপল থ্াকা েক্ষ িখল িহাল
রাফখপি
ম্যাক্তেপেট যফি ফসোন্ত গ্রহণ কপর ডয, েক্ষ সম্যপহর ম্পধয একেক্ষ ফিপরাধীয়
ফিষয়িস্তর িখপল ফছপল িা (৪) উে-ধারার প্রথ্ম্ অ ি
ু পতচর অধী তাহাপক উি
ফিসয়িস্তুপত িখলকার িফলয়া গ য করা উফচত, তাহা হইপল যথ্াযথ্ আই গত
েেফতর দ্ব্ারা উপেি া হওয়া েযন্তচ ফতফ এই েক্ষ িখপলর অফধকারী ম্পম্ চ
ডঘাষণা কফরয়া এিিং এইরুে উপেি া হওয়া েযন্তচ উি িখপলর প্রফত সকল
িযাঘাত ঘটাপ া ফ ফষে কফরয়া একটট আপিি ফিপি , এিিং ফতফ যখ (৪) উেধারায় অ ুিত অ ুসাপর অগ্রসর হ , তখ ফতফ িলেযিকচ িা অ যায়ভাপি ডিিখল
হওয়া েক্ষপক িখপল েু িহচাল কফরপত োফরপি ।
(৭) এইরুে ডকা প্রফসফেিংস এর ডকা েক্ষ যখ ম্ারা যায় তখ ম্যাক্তেপেট ম্ৃত
েপক্ষর বিধ প্রফতফ ফধপক প্রফসফেিংস এর েক্ষ করাইপত োফরপি এিিং অত ের
ফতফ অ ুসস্ধা চালাইয়া যাইপি এিিং এইরুে প্রফসফেিংস এর উপদ্দিয ডক ম্ৃত
েপক্ষর বিধ প্রফতফ ফধ তৎসম্পপকচ যফি এইরুে প্রশ্ন উথ্াফেত হয় তাহা হইপল
ম্ৃতেপক্ষর প্রফতফ ফধ িফলয়া িািীকারী সকল িযক্তিপক েক্ষ কফরপত হইপি।
(৮) ম্যাক্তেপেট যফি ম্প কপর ডয, এই ধারার অধী তাহার ফিপিচ াধী ডকা
প্রফসফেিং- এর ফিষয়িস্ত ডকা সম্পফির িসল িা অ য ডকা উৎেন্ন দ্রিয দ্রুত
প্রাফকফতকভাপি ষ্ট হইপত োপর, তাহা হইপল ফতফ উি সম্পফি যথ্াযথ্ ডহিােত
িা ফিক্রপয়র আপিি ফিপত োফরপি , এিিং অ ুসস্ধা সম্াপ্ত হইিার ের উি
সম্পফি িা উহার ফিক্রয়লব্ধ অথ্ ফিফল িন্টপ র ে য ফতফ ডযরুে উেযুি ফিপিচ া
কপর ডসইরুে আপিি ফিপি ।
(৯) ম্যাক্তেপেট উেযুি ম্প কফরপল এই ধারার অধী গৃহীত ডকা প্রফসফেিংপস এর
ডয ডকা েযাপয় ডয ডকা েপক্ষর আপিি ক্রপম্ ডকা সাক্ষীপক হাক্তের হইিার িা
ডকা িফলল িা িস্তু হাক্তের কফরিার ফ পিি ফিয়া
চ
সম্ প্রিা কফরপত োফরপি ।
(১০) এই ধারার ডকা ফকছুই তাহা ম্যাক্তেপেপটর ১০৭ ধারার অধী অগ্রসর হইিার
ক্ষম্তা িযাহত কফরপি িফলয়া গণয করা যাইপি া।
আপলাচ া ও প্রপয়াগ ১৪৫ ধারার ক্ষম্তা স্বাভাফিকভাপি থ্া া ম্যাোপেপটর দ্ব্ারা
প্রপয়াগ করপত হপি। স্থাির সম্পফি সম্পফকচত ফিপরাধ হপত উি্ভুত িাফন্ত ভঙ্গ

প্রফতপরাধকপল্প ১৪৫ ধারা িখলরত ডয ডকা একেক্ষপক িখল িোয় রাখার
ম্াধযপম্ দ্রুত প্রফতকাপরর ফিধা কপরপছ। এই ধারার উপদ্দিয হপে ফিপরাধীয়
সম্পফির িখপল হস্তপক্ষে কপর উি িখল সম্পপকচ অস্থায়ী আপিি ফিপত
ম্যাক্তেপেটপক ক্ষম্তা ডিয়া এিিং উি আপিপির কাযকচাফরতা উেযুি ডকা
আিালপতর দ্ব্ারা ডয ডকা একেপক্ষ প্রকৃত অফধকার ফ ষ্পফি া হওয়া েযন্তচ
িলিৎ থ্াপক।
তাই এই ধারায় প্রিি এখফতয়াপরর ফভফির ে য প্রপয়াে ীয় উোিা গুপলা হপে
(১) একটট ফিপরাধ (২) ফিপরাধটট ভয ফম্র িখল সম্পফকচত (৩) উহা িাফন্ত ভঙ্গ করপত
োপর এিিং এই উোিা গুপলা ফিিযম্া আপছ ম্পম্ ম্যাক্ত
চ
েপেট সন্তুষ্ট হপল ফতফ
হস্তপক্ষে করার অফধকারী হ । ডি েিারী আিালপতর এখফতয়ার খুিই সীফম্ত এিিং
উহা িাফন্ত ভপঙ্গর প্রফতপরাপধর ম্পধযই সীম্ািে থ্াপক।১৪৫ ধারার কাযধারা
চ আধা
ফিচাফরক এিিং প্রকৃফতগতভাপি আধা প্রিাসফ ক। ১৪৫ ধারার কখ ও কখ ও
অেপ্রপয়াগ হওয়ায় ডিওয়া ী ফিপরাধ ফ স্পফির ে য েক্ষসম্যহ ডি েিারী
আিালপতর আেয় ড য় ফক া তা সতকচভাপি ম্যাক্তেপেটপক ডিখপত হয়।
“ফিপরাধ” অথ্ ১৪৫
চ
ধারা ুযায়ী অগ্রসপরর সম্পয় িখপলর প্রপশ্ন েক্ষ সম্যপহর ম্পধয
সফতযকারভাপি ফিিযম্া ম্তাব কয ।ম্যাক্তেপেপটর িাফয়ত্ব হপে অ ুসস্ধাপ র
ম্াধযপম্ োওয়া প্রকৃত িখপল থ্াকা িযক্তির িখল ডঘাষণা করা ও উি িখল িোয়
রাখা।১৪৫ ধারার উেধারা (৪) এর িতচ অ য
ু ায়ী এইধরপ র আপিি প্রিাপ র তাফরখ
হপত েরিতী িুই ম্াপসর ম্পধয ডকা িযক্তি িখলচুযত হপল ঐ তাফরপখ ফতফ
ফিপরাধীয় ভয ফম্র িখপল ফছপল িপল ফিপিফচত হপি ।
ডিওয়া ী আিালপত ম্াম্লা
================
এ ফিষপয় ১৮৭৭ সাপলর সুফ ্ফিষ্ট প্রফতকার আই এর ৯ ধারার ফিধা হপলা ফযফ
ভুফম্ হপত ডিিখল হপয়পছ তাপক ডিিখল হওয়ার তাফরখ হপত ৬ ম্াপসর ম্পধয
ম্পধয িখল েু রুদ্ব্াপরর িাফিপত ডিওয়া ী আিালপত ম্াম্লা করপত হপি ৬ ম্াস
অফতিাফহত হপয় ডগপল ম্াম্লা তাম্াফি ডিাপষ িাফরত হপি এভাপি ৯ ধারায় ম্াম্লা
কপর আিালপতর ম্াধযপম্ িখল েু রুদ্ব্ার করা যায় তপি ৯ ধারার ম্াম্লার স্বপত্বর
(ম্াফলকা া ) প্রশ্নটট ফিচায হপি া এর ে য ৪২ ধারায় প্রফতকার আপছ এই ধারায়
ডকা িযক্তির েফম্র স্বত্ব যফি অস্বীকার করা হয় তপি ফতফ এই ধারায় প্রফতকার
চাইপত োপর ৯ ধারায় ম্াম্লার প্রফতকার শুধু িখল সিংক্রান্ত
আিালপতর ম্াধযপম্ িখল েু রুদ্ব্ার করা যায় তপি ৯ ধারার ম্াম্লার স্বপত্বর প্রশ্নটট
ফিচায হপি া এম্ ফক িািী যফি সম্পফিপত ফ পের স্বত্ব (ম্াফলকা া ) প্রম্াপণ সম্থ্

াও হ ডকিল ডিিখল হওয়ার আপগ েযন্ত িখপল থ্াকা প্রম্াণ করপত োপর
তপিই ফতফ তার েপক্ষ ফেক্রী ডেপত োপর সুফ ফিষ্ট প্রফতকার আইপ র ৯ ধারা
ম্পত প্রিি ফেক্রী িা আপিপির ফিরুপদ্ব্ আফেল িা ফরফভউ করার ডকা ফিধা ড ই
তপি ম্হাম্া য হাইপকাপট ফরফভি করা যাপি।
ফকন্ত সরকার কতৃক ডিিখল হপল এ আইপ ডকা প্রফতকার োওয়া যাপি া। তপি
সম্পফিপত যার বিধ ম্াফলকা া স্বত্ব আপছ ফতফ ডকা কারপণ ডিিখল হপল ,পিিখল
হওয়ার ১২ িছপরর ম্পধয [ তাম্াফি আই ১৮৭৭ সাপলর সুফ ফিষ্ট প্রফতকার আইপ র
৮ ধারা ম্পত ডিওয়া ী আিালপত ম্াম্লা কপর সম্পফির িখল েু রুদ্ব্ার করপত
োপর
এ ধারায় ম্াম্লায় সম্পফিপত িািীর ম্াফলকা া স্বত্ব থ্াকপত হপি
সুফ ফিষ্ট প্রফতকার আই ১৮৭৭
-----------------------------------ধারা ৮ সুফ ফিষ্ট স্থাির সম্পফি েু রুোর
সুফ ফিষ্ট স্থাির সম্পফির িখপলর অফধকারী িযক্তি ডিওয়া ী কাযফিফধ অ ুযায়ী তা
ফ ধাফরত েন্থায় েু রুোর করপত োপর
ফিপিষণ
--------১ ধারাটটর প্রফতোিয ফিষয়
ধারা ৮ এর প্রধা প্রফতোিয ফিষয় হপলা যফি ডকা িযক্তি িখলভুি ডকা স্থাির
সম্পফির িখলচুযত িা িখল হাফরপয় ডিপল তপি ডস িযক্তি ডিওয়া ী ফিফধর ফিধা
ডম্াতাপিক তা উোর করপত োরপি
২ িখল ফক
িখল িলপত সাধারণত ডকা ফকছুর উের ফ য়ণণপক িুঝায় এ ধারার িখল িলপত
ি্তম্া িখলপকই ফ পিি করা হপয়পছ িখল প্রতযক্ষ হপয় থ্াপক।
তপি এম্ সম্পফি আপছ স্প্িত িখল করা যায় া ডযম্ িযিসাপয়র
সু াম্ এতদ্ব্যতীত িখপলর আিার িুটট ফিক রপয়পছ-(ক ) অিয়িগত িা ডিপহর
অফধকার এিিং (খ ) ম্প র ইো ডযম্ িহপর িসিাসকারী িযক্তির গ্রাপম্র িাড়ীর
সম্পফির িখল এখাপ উি েফম্র উের িযক্তির ম্প র অফধকার রপয়পছ ডকা
সম্পফির উের যফি ডকা ম্প র অফধকার া থ্াপক তপি তা িখলভুি পহ
বিফহক িখল া ডথ্পকও যফি ম্প র িখল থ্াপক, তপি তা িখলভুি িপল ফিপিফচত

হয় অপ যর েফম্র উের ফিপয় যাওয়া রাস্তায় আেফ হাপট , অথ্চ উি েফম্র
ম্াফলক আেফ
। এপক্ষপে আেফ উহার ম্াফলক
।
ধারা ৯ স্থাির সম্পফির িখলচুযত িযক্তি কতৃক ম্াম্লা (Suit by person dispossed
Of immovable Property) যথ্াযথ্ আই গত েন্থা িযফতপরপক যফি ডকা িযক্তি
তার অসম্মফতপত স্থাির সম্পফির িখলচুযত হয়, তপি ডস অথ্িা তার ম্াধযপম্
িাফিিার ডকা িযক্তি ম্াম্লার ম্াধযপম্ তার িখল েু রুোর করপত োপর, যফিও
ডতম্ ম্াম্লায় অের ডকা স্বত্ব খাড়া করা হপত োপর, তথ্াফেও
এই ধারার ডকা ফকছুই ডতম্ সম্পফির িযাোপর ফ পের স্বত্ব প্রফতিা এিিং তার
িখল েু রুোর করার ে য ডকা িযক্তি কতৃক ম্াম্লা িাপয়পরর েপথ্ প্রফতিন্ধক
হপি া।
তাম্াফি িখলচুফতর ১২ িছপরর ম্পধয ডম্াকদ্দম্া করপত হপি
ধারাটটর ম্যল িিিয
---------------------ধারা-৯ এর ম্যল িিিয হপলা আই গত েন্থা ছাড়া িখলচুযত িযক্তি সম্পফিপত তার
ডকা স্বত্ব থ্াক িা া থ্াক, উি িখলচুযত স্থাির সম্পফির িখল উোপরর ে য
ডম্াকদ্দম্া িাপয়পরর ম্াধযপম্ তা উোর করপত োপর তপি সম্পফিপত প্রকৃত
স্বত্বিা িযক্তি প্রফতিার ে য ম্াম্লা িাপয়পরর ডকা প্রফতিন্ধকতা থ্াপক া ।
সরকাপরর ডক্ষপে এ ধারার ডকা প্রপয়াগপযাগযতা ড ই। আিালত ডয আপিি ডিপি
তার ফিরুপে আেীল িা েু ফিপিচ ার আপিি করা যাপি া।
ধারা-৪২ ম্যািা
চ িা অফধকার ডঘাষণা সম্পপক আিালপতর ইোধী ক্ষম্তা।আই া ুগ েফরচয় ফকিংিা ডকা সম্পফির স্বপত্বর অফধকারী ডকা িযক্তি এম্ ডয
ডকা িযক্তির ফিরুপে ম্াম্লা রুেু করপত োপর ডয, ডতম্ ম্যািা িা অফধকাপরর
িযাোপর তার স্বত্ব অস্বীকার কপরপছ ফকিংিা অস্বীকার করপত আগ্রহ প্রকাি কপরপছ,
এিিং আিালত তার ইোধী এিিং ডতম্ ম্াম্লায় আরও ডকা প্রফতকার িাফি করা
িািীর ে য আিিযক য় ডতম্ ডঘাষণার সাপথ্ প্রফতিন্ধকতা- তপি িত থ্াপক ডয,
ডযখাপ িাফি ডকিলম্াে স্বপত্বর ডঘাষণা ছাড়াও আরও প্রফতকার িাফি করপত সম্থ্,
ফকন্তু তা করা হপত ফিরত থ্াপক, ডসখাপ আিালত ডতম্ ডঘাষণা প্রিা করপি
া।

িযাখযা - একটট সম্পফির ক্তেম্মািার এম্ একটট স্বত্ব অস্বীকার করপত আগ্রহী
িযক্তি , ডয েীফিত য় এম্ এক িযক্তির স্বপত্বর প্রফতকযল এিিং যফি ডস ডিুঁপচ থ্াকত,
তপি ডস তার ে য একে ক্তেম্মািার হপতা
কারা সাহাযয করপি সম্পফি ডিিখল সিংক্রান্ত সম্সযা ফ রসপ সাফলি ম্ীম্ািংসার
ম্াধযপম্ আপোষ করার ডক্ষপে ফকছু ডিসরকারী সিংগি (এ .ক্তে .ও) সহায়তা কপর
থ্াপক তার ম্পধয ফ েফলফখত এ .ক্তে .ও এর াম্ ও টিকা া ডিওয়া হপলাোঃ–
১) ব্লাষ্ট (িািংলাপিি ফলগযাল এইে এন্ড সাফভপসস িাষ্ট) ১৪১/১, ডসগু িাফগচা, ঢাকা
-১০০০
ডিা – ৮৮০২ – ৮৩১৭১৮৫, ৯৩৪৯১২৬
২) িাুঁচপত ডিখা [ ে ািা এপেলা ডগাপম্ে, এক্তক্সফকউটটভ ফেপরক্টর, িহীি ম্ফিউর
রহম্া ডরাে, আরিেুর , যপিার ডিা – ০৪২১ ৬৬৪৩৬, ৭৩২৩৮
৩) ম্ািারীেুর ফলগযাল এইে এপসাফসপয়পি [ ে াি খা ডম্াহাণ্মি ,িহীি, প্রধা
সম্ন্বয়কারী, ড াতাম্ সাহার, ম্ািারীেুর , ডিা – ০৬৬১ ৫৫৫১৮, ৫৫৬১৮

ড্রাইফভিং লাইপসন্স করপত চাপে ?
ড্রাইফভিং লাইপসপন্সর ফলফখত েরীক্ষার স্ট্যান্ডােচ ৮৫টট প্রশ্ন িযািংক ও উির
ফ পে ফিখু এিিং অ যপক ডিখার ে য ডিয়ার করু ।
============================================
০১. প্রশ্ন ডম্াটরযা কাপক িপল ?
উিরোঃ ডম্াটরযা আইপ ডম্াটরযা অথ্ ডকাপ
চ
া যণচাফলত যা , যার চাফলকািক্তি
িাইপরর িা ফভতপরর ডকাপ া উৎস হপত সরিরাহ হপয় থ্াপক।
০২. প্রশ্ন গাফড় চাল ার আপগ করণীয় কাে কী কী ?
উিরোঃ ক. গাফড়র হাল াগাি বিধ কাগেেে (পরক্তেপেি সাটটচ ফিপকট, ফিটপ স
সাটটচ ফিপকট, টযাক্সপটাপক , ড্রাইফভিং লাইপসন্স , ই ফসওপরন্স (ফিম্া) সাটটচ ফিপকট,
রুট োরফম্ট ইতযাফি) গাফড়র সপঙ্গ রাখা।
খ. গাফড়পত জ্বালাফ আপছ ফক া েরীক্ষা করা, া থ্াকপল েফরম্াণ ম্পতা ড ওয়া।
গ. ডরফেপয়টর ও িযাটাফরপত োফ আপছ ফক া েরীক্ষা করা, া থ্াকপল েফরম্াণ
ম্পতা ড ওয়া।
ঘ. িযাটাফর কাপ কি েরীক্ষা করা।
ঙ . লুি/ইক্তে অপয়পলর ডলপিল ও ঘ ত্ব েরীক্ষা করা, কম্ থ্াকপল েফরম্াণ ম্পতা
ড ওয়া।
চ. ম্াস্ট্ার ফসফলন্ডাপরর ডেকি্লুইে, ডেকঅপয়ল েরীক্ষা করা, কম্ থ্াকপল
ড ওয়া।
ছ. গাফড়র ইক্তে , লাইটটিং ফসপস্ট্ম্, িযাটাফর, ফস্ট্য়াফরিং ইতযাফি সটিকভাপি কাে
করপছ ফক া, াট-ডিাল্ট টাইট আপছ ফক া অথ্াৎ
চ সাফিকভাপি
চ
ডম্াটরযা টট
ে“টটম্ুি আপছ ফক া েরীক্ষা করা।
ে. ডেক ও িাপচর কাযকাফরতা
চ
েরীক্ষা করা।
ঝ. অফিফ িােকযণ
চ
এিিং িাস্ট্এইে িক্স গাফড়পত রাখা।
ঞ. গাফড়র িাইপরর এিিং ফভতপরর িাফতর অিস্থা, চাকা (টায়ার
কক্তন্ডি /হাওয়া/ াট/এলাইপম্ন্ট/পরাপটি /পস্পয়ার চাকা ) েরীক্ষা করা।
০৩. প্রশ্ন ডম্াটরযাপ র ডম্ই পটপ ন্স িা রক্ষণাপিক্ষণ িলপত কী িুঝায় ?
উিরোঃ ত্রুটটম্ুি অিস্থায় একটট গাফড় হপত িীঘফি
চ
সাফভচস োওয়ার ে য
প্রফতফি গাফড়পত ডয-সম্স্ত ডম্রাম্ত কাে করা হয়, তাপক ডম্াটরযাপ র
ডম্ই পটপ ন্স িপল।
০৪. প্রশ্ন একটট ডম্াটরযাপ প্রফতফি কী কী ডম্ই পটপ ন্স করপত হয় ?
উিরোঃ ২ িং প্রপশ্নর উিপরর খ ডথ্পক ঞ েযন্ত।
চ

০৫. প্রশ্ন সাফভচফসিং িলপত কী িুঝায় ?
উিরোঃ ডম্াটরযাপ র ইক্তে ও ফিফভন্ন যণািংপির কাযক্ষম্তাপক
চ
িীঘস্থায়ী
চ
করার
ে য ফ ফিচ ষ্ট সম্য় েরের ডয-কােগুপলা করা হয়, তাপক সাফভচফসিং িপল।
০৬. প্রশ্ন গাফড় সাফভচফসিংপয় কী কী কাে করা হয় ?
উিরোঃ ক. ইক্তেপ র েুরাত লুিঅপয়ল (ম্ফিল) ডিপল ফিপয় তু লুিঅপয়ল
ডিওয়া। তু লুিঅপয়ল ডিওয়ার আপগ ফ্ল্াফিিং অপয়ল দ্ব্ারা ফ্ল্াি করা।
খ. ইক্তে ও ডরফেপয়টপরর োফ ডড্র আউট কপর ফেটারপেন্ট ও ফ্ল্াফিিংগা ফিপয়
েফরষ্কার করা, অতোঃের েফরষ্কার োফ ফিপয় েযণ করা।
চ
গ. ভারী ডম্াটরযাপ র ডক্ষপে ফিফভন্ন ফগ্রক্তেিং েপয়পন্ট ফগ্রেগা ফিপয় তু ফগ্রে
ডিওয়া।
ঘ. গাফড়র ডস্পয়ার হুইলসহ প্রফতটট চাকাপত েফরম্াণম্পতা হাওয়া ডিওয়া।
ঙ. লুিঅপয়ল (ম্ফিল ) ফিল্টার, িুপয়ল ফিল্টার ও এয়ারফি ার েফরিতচ করা।
০৭. প্রশ্ন গাফড় চাল াকাপল কী কী কাগেেে গাফড়র সপঙ্গ রাখপত হয় ?
উিরোঃ ক. ড্রাইফভিং লাইপসন্স, খ. ডরক্তেপেি সাটটচ ফিপকট (ি্লু-িুক ), গ.
টযাক্সপটাপক , ঘ. ই ফসওপরন্স সাটটচ ফিপকট, ঙ.ফিটপ স সাটটচ ফিপকট
(পম্াটরসাইপকপলর ডক্ষপে প্রপযােয য় ) এিিং চ. রুটোরফম্ট (পম্াটরসাইপকল
এিিং চালক িযতীত সপিাচ্চ
চ ৭ আস ফিফিষ্ট িযক্তিগত যােীিাহী গাফড়র ডক্ষপে
প্রপযােয য় )।
০৮. প্রশ্ন রাস্তায় গাফড়র কাগেেে ডক ডক ডচক করপত োপর /পকা ডকা
ক্ষম্তাপ্রাপ্ত িযক্তিগণপক গাফড়র কাগে ডিখাপত িাধয ?
উিরোঃ সাপেচন্ট িা সাি-ই সপেক্টপরর ফ পচ য় এম্ েুফলি কম্কতচ
চ া , ডম্াটরযা
েফরিিকসহ
চ
ফিআরটটএর কম্কতচ
চ া এিিং ডম্ািাইলপকাপটচ র কম্কতচ
চ া।
০৯. প্রশ্ন ডম্াটরসাইপকপল ডহলপম্ট েফরধা ও আপরাহী িহ সম্পপকচ আই কী
?
উিরোঃ ডম্াটরসাইপকপল চালক িযতীত ১ ে আপরাহী িহ করা যাপি এিিং
উভয়পকই ডহলপম্ট েফরধা করপত হপি (পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ধারা১০০)।
১০. প্রশ্ন সড়ক িুঘটচ ার প্রধা কারণ কী কী?
উিরোঃ ক. অতযফধক আত্মফিশ্বাস, খ. ম্াোফতফরি গফতপত গাফড় চালাপ া, গ.
অ ুপম্াফিত ওভারপটফকিং এিিং ঘ. অফতফরি যােী ও ম্ালাম্াল িহ ।

১১. প্রশ্ন গাফড় িুঘটচ ায় েফতত হপল চালপকর কর ীয় কী ?
উিরোঃ আহত িযক্তির ফচফকৎসা ফ ক্তিত করা, প্রপয়ােপ ফ কটস্থ হাসোতাপল
স্থা ান্তর করা এিিং ২৪ ঘণ্টার ম্পধয ফ কটিতী থ্া ায় িুঘটচ ার ফিষপয় ফরপোটচ
করা।
১২. প্রশ্ন আই অ য
ু ায়ী গাফড়র সপিাচ্চ
চ গফতসীম্া কত ?
উিরোঃ হালকা ডম্াটরযা ও ডম্াটরসাইপকপলর ডক্ষপে ঘণ্টায় সপিাচ্চ
চ ৭০ ম্াইল,
ম্াঝাফর িা ভারী যােীিাহী ডম্াটরযাপ র ডক্ষপে ঘণ্টায় সপিাচ্চ
চ ৩৫ ম্াইল এিিং
ম্াঝাফর িা ভারী ম্ালিাহী ডম্াটরযাপ র ডক্ষপে ঘণ্টায় সপিাচ্চ
চ ৩০ ম্াইল।
১৩. প্রশ্ন ডম্াটর ড্রাইফভিং লাইপসন্স কী ?
উিরোঃ সিসাধারপণর
চ
িযিহায স্থাপ
চ
ডম্াটরযা চালাপ ার ে য লাইপসন্স কতৃে
চ ক্ষ
কতৃক
চ ইসুযকৃত বিধ িফললই ডম্াটর ড্রাইফভিং লাইপসন্স।
১৪. প্রশ্নোঃ অপেিািার ড্রাইফভিং লাইপসন্স কাপক িপল ?
উিরোঃ ডয-লাইপসন্স ফিপয় একে চালক কাপরা ডিত পভাগী কম্চারী
চ
া হপয়
ডম্াটর সাইপকল, হালকা ডম্াটরযা এিিং অ যা য ডম্াটরযা (েফরিহ যা
িযতীত) চালাপত োপর, তাপক অপেিািার ড্রাইফভিং লাইপসন্স িপল।
১৫. প্রশ্ন ড্রাইফভিং লাইপসন্স োওয়ার ডক্ষপে সিফ চ ে িয়স কত ?
উিরোঃ ডেিািার চালপকর ডক্ষপে ২০ িছর এিিং অপেিািার চালপকর ডক্ষপে ১৮
িছর।
১৬. প্রশ্ন ডকা ডকা িযক্তি ড্রাইফভিং লাইপসন্স োওয়ার অপযাগয িপল ফিপিফচত
হপি?
উিরোঃ ম্ৃগীপরাগী, উন্মাি িা োগল, রাতকা াপরাগী, কুিপরাগী, হৃিপরাগী,
অফতফরি ম্িযেিযক্তি , িফধরিযক্তি এিিং িাহু িা ো চলাচল ফ য়ণণ করপত অসুফিধা
হয় এম্ িযক্তি।
১৭. প্রশ্ন হালকা ডম্াটরযা কাপক িপল ?
উিরোঃ ডয-ডম্াটরযাপ র ডরক্তেফেকৃত ডিাঝাই ওে ৬,০০০ োউন্ড িা ২,৭২৭
ডকক্তের অফধক য়, তাপক হালকা ডম্াটরযা িপল।
১৮. প্রশ্ন ম্ধযম্ িা ম্াঝাফর ডম্াটরযা কাপক িপল ?
উিরোঃ ডয-ডম্াটরযাপ র ডরক্তেফেকৃত ডিাঝাইওে ৬,০০০ োউন্ড িা ২,৭২৭
ডকক্তের অফধক ফকন্তু ১৪,৫০০ োউন্ড িা ৬,৫৯০ ডকক্তের অফধক য়, তাপক ম্ধযম্
িা ম্াঝাফর ডম্াটরযা িপল।

১৯. প্রশ্ন ভারী ডম্াটরযা কাপক িপল ?
উিরোঃ ডয-ডম্াটরযাপ র ডরক্তেফেকৃত ডিাঝাই ওে ১৪,৫০০ োউন্ড িা ৬,৫৯০
ডকক্তের অফধক, তাপক ভারী ডম্াটরযা িপল।
২০. প্রশ্ন প্রাইপভট সাফভচস ডম্াটরযা কাপক িপল ?
উিরোঃ ড্রাইভার িযতীত আটেপ র ডিফি যােী িহপ র উেপযাগী ডয-ডম্াটরযা
ম্াফলপকর েপক্ষ তার িযিসা সম্পফকচত কাপে এিিং ফি া ভাড়ায় যােী িহপ র ে য
িযিহৃত হয়, তাপক প্রাইপভট সাফভচস ডম্াটরযা িপল।
২১. প্ররশ্নোঃ িাফিক সাই িা ডরাে সাই (ফচহ্ন ) প্রধা ত কত প্রকার ও কী কী ?
উিরোঃ িাফিক সাই িা ফচহ্ন প্রধা ত ফত প্রকার। ক. িাধযতাম্যলক, যা প্রধা ত
িৃিাকৃফতর হয়,
খ. সতকচতাম্যলক, যা প্রধা ত ক্তেভুোকৃফতর হয় এিিং গ. তথ্যম্যলক, যা প্রধা ত
আয়তপক্ষোকার হয়।
২২. প্রশ্ন লাল িৃিাকার সাই কী ফ পিচি া প্রিি চ কপর ?
উিরোঃ ফ পষধ িা করা যাপি া িা অিিযিেচ ীয় ফ পিচ ি া প্রিি চ কপর।
২৩. প্রশ্ন
ীল িৃিাকার সাই কী ফ পিচি া প্রিি চ কপর ?
উিরোঃ করপত হপি িা অিিযোল ীয় ফ পিচ ি া প্রিি চ কপর।
২৪. প্রশ্ন লাল ক্তেভুোকৃফতর সাই কী ফ পিি চ া প্রিি চ কপর ?
উিরোঃ সতকচ হওয়ার ফ পিচ ি া প্রিি চ কপর।
২৫. প্রশ্ন
ীল রপঙর আয়তপক্ষে ডকা ধরপ র সাই
উিরোঃ সাধারণ তথ্যম্যলক সাই ।

?

২৬. প্রশ্ন সিুে রপঙর আয়তপক্ষে ডকা ধরপ র সাই ?
উিরোঃ েথ্ফ পিচ িক তথ্যম্যলক সাই , যা োতীয় ম্হাসড়পক িযিহৃত হয়।
২৭. প্রশ্ন কাপলা িেচাপরর সািা রপঙর আয়তপক্ষে ডকা ধরপ র সাই ?
উিরোঃ এটটও েথ্ফ পিচ িক তথ্যম্যলক সাই , যা ম্হাসড়ক িযতীত অ যা য সড়পক
িযিহৃত হয়।
২৮. প্রশ্ন িাফিক ফসগ যাল িা সিংপকত কত প্রকার ও কী কী ?
উিরোঃ ৩ (ফত ) প্রকার। ডযম্ - ক. িাহুর সিংপকত, খ. আপলার সিংপকত ও গ. িব্দ
সিংপকত।

২৯. প্রশ্ন িাফিক লাইট ফসগ যাপলর চক্র িা অ ুক্রম্গুফল কী কী ?
উিরোঃ লাল-সিুে-হলুি এিিং েু রায় লাল।
৩০. প্রশ্ন লাল, সিুে ও হলুি িাফত কী ফ পিচ ি া প্রিি কপর ?
উিরোঃ লালিাফত জ্বলপল গাফড়পক ‘থ্াম্ু লাই ’এর ডেছপ থ্াম্াপয় অপেক্ষা করপত
হপি, সুিেিাফত জ্বলপল গাফড় ফ পয় অগ্রসর হওয়া যাপি এিিং হলুিিাফত জ্বলপল
গাফড়পক থ্াম্াপ ার ে য প্রস্তুফত ফ পত হপি।
৩১. প্রশ্নোঃ ফ রােি িযরত্ব িলপত কী িুঝায়?
উিরোঃ সাম্প র গাফড়র সাপথ্ সিংঘষ এড়াপত
চ
ডেছপ র গাফড়পক ফ রােপি থ্াম্াপ ার
ে য ডয েফরম্াণ িযরত্ব িোয় ডরপখ গাফড় চালাপত হয় ডসই েফরম্াণ ফ রােি িযরত্ব
িপল।
৩২. প্রশ্ন োকা ও ভাপলা রাস্তায় ৫০ ফকপলাফম্টার গফতপত গাফড় চলপল ফ রােি
িযরত্ব কত হপি?
উিরোঃ ২৫ ফম্টার।
৩৩. প্রশ্ন োকা ও ভাপলা রাস্তায় ৫০ ম্াইল গফতপত গাফড় চলপল ফ রােি িযরত্ব
কত হপি ?
উিরোঃ ৫০ গে িা ১৫০ িুট।
৩৪. প্রশ্ন লাল িৃপি ৫০ ফক.ফম্. ডলখা থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ গাফড়র সপিাচ্চ
চ গফতসীম্া ঘণ্টায় ৫০ ফক.ফম্. অথ্াৎ
চ ঘণ্টায় ৫০
ফকপলাফম্টাপরর ডিফি গফতপত গাফড় চালাপ া যাপি া।
৩৫. প্রশ্ন
ীল িৃপি ঘণ্টায় ৫০ ফক.ফম্. ডলখা থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ সিফ চ ে গফতসীম্া ঘণ্টায় ৫০ ফক.ফম্. অথ্াৎ
চ ঘণ্টায় ৫০ ফকপলাফম্টাপরর কম্
গফতপত গাফড় চালাপ া যাপি া।
৩৬. প্রশ্ন লাল িৃপির ম্পধয হ আুঁ
চ কা থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ হ িাোপ
চ
া ফ পষধ।
৩৭. প্রশ্ন লাল িৃপির ফভতপর একটট িড় িাপসর ছফি থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ িড় িাস প্রপিি ফ পষধ।
৩৮. প্রশ্ন লাল িৃপি একে চলম্া ম্া পু ষর ছফি আুঁকা থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ েথ্চারী োরাোর ফ পষধ।

৩৯. প্রশ্ন লাল ক্তেভুপে একে চলম্া ম্া পু ষর ছফি আুঁকা থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ সাম্প েথ্চারী োরাোর, তাই সািধা হপত হপি।
৪০. প্রশ্ন লাল িৃপির ফভতর একটট লাল ও একটট কাপলা গাফড় থ্াকপল কী িুঝায়?
উিরোঃ ওভারপটফকিং ফ পষধ।
৪১. প্রশ্ন আয়তপক্ষপে ‘চ’ ডলখা থ্াকপল কী িুঝায় ?
উিরোঃ োফকচিংপয়র ে য ফ ধাফরত
চ
স্থা ।
৪২. প্রশ্ন ডকা ডকা স্থাপ গাফড়র হ িাোপ
চ
া ফ পষধ ?
উিরোঃ ীরি এলাকায় গাফড়র হ িাোপ
চ
া ফ পষধ। হাসোতাল, ফিক্ষাপ্রফতিা ,
অফিস-আিালত িা অ ুরূে প্রফতিা সম্যপহর চতু ফিচ পক ১০০ ফম্টার েযন্ত
চ এলাকা
ীরি এলাকা ফহসাপি ফচফহ্নত।
৪৩. প্রশ্ন ডকা ডকা স্থাপ ওভারপটক করা ফ পষধ ?
উিরোঃ ক. ওয়ারপটফকিং ফ পষধ সম্বফলত সাই থ্াপক এম্ স্থাপ , খ. োিংিপ , গ.
ফেে/কালভাটচ ও তার আপগ েপর ফ ফিচ ষ্ট িযরত্ব, ঘ. সরু রাস্তায়, ঙ. হাসোতাল ও
ফিক্ষা প্রফতিা এলাকায়।
৪৪. প্রশ্ন ডকা ডকা স্থাপ গাফড় োকচ করা ফ পষধ ?
উিরোঃ ক. ডযখাপ োফকচিং ফ পষধ ডিােচ আপছ এম্ স্থাপ , খ. োিংিপ , গ.
ফেে/কালভাপটচ র ওের, ঘ. সরু রাস্তায়,
ঙ. হাসোতাল ও ফিক্ষা প্রফতিা এলাকায়, চ. োহাপড়র ঢাপল ও ঢালু রাস্তায়,
িুটোত, েথ্চারী োরাোর এিিং তার আপিোপি, ছ. িাস স্ট্পেে ও তার
আপিোপি এিিং ে. ডরলক্রফসিং ও তার আপিোপি।
৪৫. প্রশ্ন গাফড় রাস্তার ডকা োি ফিপয় চলাচল করপি ?
উিরোঃ গাফড় রাস্তার িাম্োি ফিপয় চলাচল করপি। ডয-রাস্তায় একাফধক ডল
থ্াকপি ডসখাপ িাম্োপির ডলপ ধীর গফতর গাফড়, আর ো োপির ডলপ দ্রুত
গাফতর গাফড় চলাচল করপি।
৪৬. প্রশ্ন কখ িাম্ফিক ফিপয় ওভারপটক করা যায় ?
উিরোঃ যখ সাম্প র গাফড় চালক ো ফিপক ডম্াড় ড ওয়ার ইোয় যথ্াযথ্ সিংপকত
ফিপয় রাস্তার ম্াঝাম্াক্তঝ স্থাপ ডযপত থ্াকপি তখ ই ডেছপ র গাফড়র চালক
িাম্ফিক ফিপয় ওভারপটক করপি ।

৪৭. প্রশ্ন চলন্ত অিস্থায় সাম্প র গাফড়পক অ ুসরণ করার সম্য় কী কী ফিষয়
লক্ষয রাখা উফচত ?
উিরোঃ (ক ) সাম্প র গাফড়র গফত (স্পস্পে) ও গফতফিফধ, (খ ) সাম্প র গাফড় থ্াম্ার
সিংপকত ফিপে ফক া, (গ ) সাম্প র গাফড় োপ /িাপম্ ঘুরার সিংপকত ফিপে ফক া,
(ঘ ) সাম্প র গাফড় হপত ফ রােি িযরত্ব িোয় থ্াকপছ ফক া।
৪৮. প্রশ্ন রাস্তারোপি সতকচতাম্যলক ‘‘স্কুল/ফিশু” সাই ডিােচ থ্াকপল চালপকর
করণীয় কী ?
উিরোঃ (ক ) গাফড়র গফত কফম্পয় রাস্তার িু-োপি ভাপলাভাপি ডিপখ-শুপ সতকচতার
সাপথ্ অগ্রসর হপত হপি।
(খ ) রাস্তা োরাোপরর অপেক্ষায় ডকাপ া ফিশু থ্াকপল তাপক অগ্রাফধকার ফিপত
হপি।
৪৯. প্রশ্ন গাফড়র গফত কম্াপ ার ে য চালক হাত ফিপয় কীভাপি সিংপকত ফিপি ?
উিরোঃ চালক তার ো হাত গাফড়র ো ালা ফিপয় ডসাোসুক্তে ডির কপর ধীপর ধীপর
উেপর- ীপচ উিা াম্া করাপত থ্াকপি ।
৫০. প্রশ্ন ডলপভলক্রফসিং িা ডরলক্রফসিং কত প্রকার ও কী কী ?
উিরোঃ ডলপভলক্রফসিং িা ডরলক্রফসিং ২ প্রকার। ক. রফক্ষত ডরলক্রফসিং িা োহারািার
ফ য়ফণত ডরলক্রফসিং, খ. অরফক্ষত ডরলক্রফসিং িা োহারািারফিহী ডরলক্রফসিং।
৫১. প্রশ্নোঃ রফক্ষত ডলপভলক্রফসিংপয় চালপকর কতচিয কী ?
উিরোঃ গাফড়র গফত কফম্পয় সতকচতার সাপথ্ সাম্প আগাপত হপি। যফি রাস্তা িন্ধ
থ্াপক তাহপল গাফড় থ্াম্াপত হপি, আর ডখালা থ্াকপল োপ িাপম্ ভাপলাভাপি ডিপখ
অফতক্রম্ করপত হপি।
৫২. প্রশ্নোঃ অরফক্ষত ডলপভলক্রফসিংপয় চালপকর কতচিয কী ?
উিরোঃ গাফড়র গফত একিম্ কফম্পয় সতকচতার সাপথ্ সাম্প আগাপত হপি,
প্রপয়ােপ ডলপভলক্রফসিংপয়র ফ কট থ্াম্াপত হপি। এরের োপ িাপম্ ডিপখ
ফ রােি ম্প হপল অফতক্রম্ করপত হপি।
৫৩. প্রশ্ন ফিম্া িন্দপরর কাপছ চালকপক সতকচ থ্াকপত হপি ডক ?
উিরোঃ (ক ) ফিম্াপ র প্রচণ্ড িপব্দ গাফড়র চালক হিাৎ ফিচফলত হপত োপর , (খ )
সাধারণ েিণ ক্ষম্তার িযাঘাত ঘটপত োপর, (গ ) ফিম্া িন্দপর
ফভফভআইফে/ফভআইফে ডিফি চলাচল কপর ফিধায় এই ফিষপয় সতকচ থ্াকপত হয়।

৫৪. প্রশ্নোঃ ডম্াটরসাইপকল চালক ও আপরাহীর ডহলপম্ট িযিহার করা উফচত ডক ?
উিরোঃ ম্া ুপষর ম্াথ্া িরীপরর অ যা য অপঙ্গর ম্পধয সিপচপয় ডিফি স্পিকাতর
চ
ও
গুরুত্বেযণ একটট
চ
অঙ্গ। এখাপ সাম্া য আঘাত লাগপলই ম্া ুপষর ম্ৃতুয ঘটপত
োপর।
তাই িুঘটচ ায় ম্া ুপষর ম্াথ্াপক রক্ষা করার ে য ডহলপম্ট িযিহার করা উফচত।
৫৫. প্রশ্ন গাফড়র ডেছপ র অিস্থা েযপিক্ষপণর
চ
ে য কতক্ষণ ের ের লুফকিং গ্লাস
ডিখপত হপি ?
উিরোঃ প্রফতফম্ফ পট ৬ ডথ্পক ৮ িার।
৫৬. প্রশ্নোঃ োহাফড় রাস্তায় কী কী সতকচতা অিলম্ব করপত হয় ?
উিরোঃ সাম্প র গাফড় ডথ্পক ফ রােি িযরত্ব িোয় ডরপখ ১ িং ফগয়াপর িা িাস্ট্চ
ফগয়াপর সতকচতার সাপথ্ ধীপর ধীপর ওেপর উিপত হপি। োহাপড়র চয ড়ার কাপছ ফগপয়
আপরা ধীপর উিপত হপি, কারণ চয ড়ায় িৃটষ্টসীম্া অতযন্ত সীফম্ত। ফ পচ াম্ার সম্য়
গাফড়র গফত ক্রপম্ িাড়পত থ্াপক ফিধায় সাম্প র গাফড় ডথ্পক িাড়ফত িযরত্ব িোয়
ডরপখ াম্পত হপি। ওিা- াম্ার সম্য় ডকাপ াক্রপম্ই ওভারপটফকিং করা যাপি া।
৫৭. প্রশ্নোঃ িৃটষ্টর ম্পধয গাফড় চাল ার ফিষপয় কী কী সতকচতা অিলম্ব করপত হয়?
উিরোঃ িৃটষ্টর সম্য় রাস্তা ফেক্তেল থ্াকায় ডেক কম্ কাে কপর। এই কারপণ িাড়ফত
সতকচতা ফহসাপি ধীর গফতপত (সাধারণ গফতর ডচপয় অপধক
চ গফতপত) গাফড় চালাপত
হপি, যাপত ডেক প্রপয়াগ কপর অফত সহপেই গাফড় থ্াম্াপ া যায়। অথ্াৎ
চ ডেক
প্রপয়াগ কপর গাফড় যাপত অফত সহপেই থ্াম্াপ া িা ফ য়ণণ করা যায়, ডসইরূে ধীর
গফতপত িৃটষ্টর ম্পধয গাফড় চালাপত হপি।
৫৮. প্রশ্ন ফেপে ওিার েযপি একে
চ
চালপকর করণীয় কী ?
উিরোঃ ফেে ফিপিষকপর উুঁচু ফেপের অেরপ্রান্ত ডথ্পক আগত গাফড় সহপে
িৃটষ্টপগাচর হয় া ফিধায় ফেপে ওিার েযপি সতকচ
চ
তার সাপথ্ গাফড়র গফত কফম্পয়
উিপত হপি। তাছাড়া, রাস্তার তু ল ায় ফেপের প্রস্থ অপ ক কম্ হয় ফিধায় ফেপে
কখপ া ওভারপটফকিং করা যাপি া।
৫৯. প্রশ্ন োশ্বরাস্তা
চ
ডথ্পক প্রধা রাস্তায় প্রপিি করার সম্য় কী কী সতকচতা
অিলম্ব করপত হয় ?
উিরোঃ োশ্বরাস্তা
চ
িা ডছাট রাস্তা ডথ্পক প্রধা রাস্তায় প্রপিি করার আপগ গাফড়র
গফত কম্াপয়, প্রপয়ােপ থ্াম্াপয়, প্রধা রাস্তার গাফড়পক ফ ফিপঘœ
চ
আপগ ডযপত
ডিওয়ার িযিস্থা করপত হপি। প্রধা সড়পক গাফড়র গফতফিফধ েযপিক্ষণ
চ
কপর
সুপযাগম্ত সতকচতার সাপথ্ প্রধা রাস্তায় প্রপিি করপত হপি।

৬০. প্রশ্ন রাস্তার ওের প্রধা ত কী কী ধরপ র ডরােম্াফকচিং অক্তিত থ্াপক ?
উিরোঃ রাস্তার ওের প্রধা ত ০৩ ধরপ র ডরােম্াফকিং অক্তিত থ্াপক।
ক. ভাঙালাই , যা অফতক্রম্ করা যায়।
খ. একক অখন্ডলাই , যা অফতক্রম্ করা ফ পষধ, তপি প্রপয়াে ফিপিষ অফতক্রম্
করা যায়।
গ. বদ্ব্ত অখন্ডলাই , যা অফতক্রম্ করা ফ পষধ এিিং আই ত িণ্ড ীয়। এই ধরপ র
লাই ফিপয় িাফিকআইলযান্ড িা রাস্তার ফিভক্তি িুঝায়।
৬১. প্রশ্ন ডেোক্রফসিংপয় চালপকর কতচিয কী ?
উিরোঃ ডেোক্রফসিংপয় েথ্চারীপির অিিযই আপগ ডযপত ফিপত হপি এিিং েথ্চারী
যখ ডেোক্রফসিং ফিপয় োরাোর হপি তখ গাফড়পক অিিযই তার আপগ থ্াম্াপত
হপি। ডেোক্রফসিংপয়র ওের গাফড়পক থ্াম্াপ া যাপি া িা রাখা যাপি া।
৬২. প্রশ্ন ডকা ডকা গাফড়পক ওভারপটক করার সুপযাগ ফিপত হপি ?
উিরোঃ ডয-গাফড়র গফত ডিফি, এযাম্বুপলন্স, িায়ার সাফভচস ইতযাফি েরুফর সাফভচস ,
ফভফভআইফে গাফড় ইতযাফিপক।
৬৩. প্রশ্ন ডহে লাইট ফ্ল্যাফিিং িা আোর ফেোর িযিহাপরর ফ য়ম্ কী ?
উিরোঃ িহপরর ম্পধয সাধারণত ‘ডলা-ফিম্ িা ফেোর িা ম্ৃিুফিম্’ িযিহার করা হয়।
রাপত কাছাকাফছ গাফড় া থ্াকপল অথ্াৎ
চ ডিফিিযর েযন্ত
চ ডিখার ে য হাইওপয় ও
িহপরর িাইপরর রাস্তায় ‘হাই িা আোর িা তীক্ষ্ম ফিম্’ িযিহার করা হয়। তপি,
ফিেরীতফিক ডথ্পক আগত গাফড় ১৫০ ফম্টাপরর ম্পধয চপল আসপল হাইফিম্ ফ ফভপয়
ডলা-ফিম্ জ্বালাপত হপি। অথ্াৎ
চ ফিেরীতফিক হপত আগত ডকাপ া গাফড়পক
োস/োর হওয়ার সম্য় ডলা-ফিম্ জ্বালাপত হপি।
৬৪. প্রশ্ন গাফড়র ডেক ডিল করপল করণীয় কী ?
উিরোঃ গাফড়র ডেক ডিল করপল প্রথ্পম্ অযাক্তক্সলাপরটর ডথ্পক ো সফরপয় ফ পত
হপি। ম্যা ুয়াল ফগয়ার গাফড়র ডক্ষপে ফগয়ার েফরিতচ কপর প্রথ্পম্ ফদ্ব্তীয় ফগয়ার ও
েপর প্রথ্ম্ ফগয়ার িযিহার করপত হপি। এর িপল গাফড়র গফত অপ ক কপম্ যাপি।
এই েেফতপত গাফড় থ্াম্াপ া সম্ভি া হপল রাস্তার আইলযান্ড, ফেভাইোর, িুটোত
িা সুফিধাম্ত অ যফকছুর সাপথ্ ডিফকপয় গাফড় থ্াম্াপত হপি। ডিকাপ ার সম্য়
যা ম্াপলর ক্ষয়ক্ষফত ডযপ া া হয় িা কম্ হয় ডসইফিপক সোগ থ্াকপত হপি।
৬৫. প্রশ্ন গাফড়র চাকা ডিপট ডগপল করণীয় কী ?
উিরোঃ গাফড়র চাকা ডিপট ডগপল গাফড় ফ য়ণণহী হপয় েপড়। এই সম্য় গাফড়র
চালকপক ফস্ট্য়াফরিং িৃঢ়ভাপি ধপর রাখপত হপি এিিং অযাক্তক্সলাপরটর ডথ্পক ো সফরপয়

ক্রম্ান্বপয় গফত কফম্পয় আপস্ত আপস্ত ডেক কপর গাফড় থ্াম্াপত হপি। চলন্ত অিস্থায়
গাফড়র চাকা ডিপট ডগপল সাপথ্ সাপথ্ ডেক করপি
া। এপত গাফড় ফ য়ণণহী হপয়
েপড়।
৬৬. প্রশ্ন হযাোেচ িা ফিেি সিংপকত িাফত কী ?
উিরোঃ প্রফতটট গাফড়র সাম্প ও ফেছপ উভয়োপির কণাপর
চ একপোড়া কপর ডম্াট
িু-ডোড়া ইক্তন্ডপকটর িাফত থ্াপক। এই চারটট ইক্তন্ডপকটর িাফত সিগুপলা একসাপথ্
জ্বলপল এিিং ফ ভপল তাপক হযাোেচ িা ফিেি সিংপকত িাফত িপল। ফিেজ্জ ক
ম্ুহপয তচ, গাফড় ফিকল হপল এিিং িুপযাগেয
চ ণ আিহাওয়ায়
চ
এই িাফতগুপলা িযিহার করা
হয়।
৬৭. প্রশ্ন গাফড়র েযািপিাপেচ কী কী ইন্সট্ রুপম্ন্ট থ্াপক ?
উিরোঃ ক. স্পস্পপোফম্টার- গাফড় কত ডিপগ চলপছ তা ডিখায়।
খ. ওপোফম্টার – বতফরর প্রথ্ম্ ডথ্পক গাফড় কত ফকপলাফম্টার িা ম্াইল চলপছ তা
ডিখায়।
গ. টিেফম্টার- এক টিপে গাফড় কত ফকপলাফম্টার/ম্াইল চপল তা ডিখায়।
ঘ. ডটম্পাপরচার ডগে- ইক্তেপ র তােম্াো ডিখায়।
ঙ. িুপয়ল ডগে- গাফড়র ডতপলর েফরম্াণ ডিখায়।
৬৮. প্রশ্ন গাফড়পত কী কী লাইট থ্াপক ?
উিরোঃ ক. ডহেলাইট, খ. োকচলাইট, গ. ডেকলাইট, ঘ. ফরভাসলাইট
চ
ঙ.
ইক্তন্ডপকটরলাইট, চ. িগলাইট এিিং ছ. াম্বারপলট লাইট।
৬৯. প্রশ্ন োহাফড় ও ঢাল/চয ড়ায় রাস্তায় গাফড় ডকা ফগয়াপর চালাপত হয় ?
উিরোঃ িাস্ট্চ ফগয়াপর। কারণ িাস্ট্চ ফগয়াপর গাফড় চালাপ ার ে য ইক্তেপ র িক্তি
ডিফি প্রপয়াে হয়।
৭০. প্রশ্ন গাফড়র সাম্প ও ফেছপ লাল রপঙর ইিংপরক্তে “খ” অক্ষরটট িড় আকাপর
ডলখা থ্াকপল এরদ্ব্ারা কী িুঝায় ?
উিরোঃ এটট একটট ফিক্ষা ফিি ড্রাইভারচাফলত গাফড়। এই গাফড় হপত সািধা
থ্াকপত হপি।
৭১. প্রশ্ন ফিক্ষা ফিি ড্রাইফভিং লাইপসন্স ফিপয় গাফড় চালাপ া বিধ কী ?
উিরোঃ ই সিাক্টপরর উেফস্থফতপত েুপয়ল ফসপস্ট্ম্ (োিল ফস্ট্য়াফরিং ও ডেক )
সম্বফলত গাফড় ফ পয় সাম্প ও ফেছপ “খ” ডলখা প্রিি চ কপর ফ ধাফরত
চ
এলাকায়
চালাপ া বিধ।

৭২. প্রশ্ন ডিারহুইলড্রাইভ গাফড় িলপত কী িুঝায় ?
উিরোঃ সাধারণত ইক্তে হপত গাফড়র ডেছপ র িু-চাকায় োওয়ার (ক্ষম্তা) সরিরাহ
হপয় থ্াপক। ফিপিষ প্রপয়ােপ ডয-গাফড়র চারটট চাকায় (সাম্প র ও ফেছপ র)
োওয়ার সরিরাহ করা হয়, তাপক ডিারহুইলড্রাইভ গাফড় িপল।
৭৩. প্রশ্ন ডিারহুইলড্রাইভ কখ প্রপয়াগ করপত হয় ?
উিরোঃ ভাপলা রাস্তাপত চলার সম্য় শুধুম্াে ডেছপ র িু-চাকাপত ড্রাইভ ডিওয়া হয়।
ফকন্তু ফেক্তেল, কিচ ম্াি রাস্তায় চলার সম্য় চার চাকাপত ড্রাইভ ফিপত হয়।
৭৪. প্রশ্ন টুলিক্স কী ?
উিরোঃ টুলিক্স হপে যণোফতর িাক্স, যা গাফড়র সপঙ্গ রাখা হয়। ডম্াটরযা েরুফর
ডম্রাম্পতর ে য প্রপয়াে ীয় যণোফত ও ম্ালাম্াল টুলিপক্স রাখা হয়।
৭৫. প্রশ্ন ড্রাইফভিং লাইপসন্স িযতীত গাফড় চালাপল িা চালাপ ার অ ুম্ফত ফিপল
িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ সপিাচ্চ
চ ৪ ম্াস কারািণ্ড অথ্িা ৫০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া িা উভয়িণ্ড
(পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ১৩৮ ধারা)। এই ডক্ষপে ম্াফলক ও চালক
উভপয়ই িক্তণ্ডত হপত োপর ।
৭৬. প্রশ্ন গাফড়পত গাফড়পত ফ ফষে হ ফকিংিা
চ
উচ্চিব্দ উৎোি কারী যণ
সিংপযাে ও তা িযিহার করপল িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ ১০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া (পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ১৩৯ ধারা)।
৭৭. প্রশ্ন ডরক্তেপেি সাটটচ ফিপকট, ফিটপ স সাটটচ ফিপকট ও রুটোরফম্ট িযতীত
গাফড় চালাপল িা চালাপ ার অ ুম্ফত ফিপল িাক্তস্ত কী?
উিরোঃ প্রথ্ম্িার অেরাপধর ে য সপিাচ্চ
চ ৩ ম্াস কারািণ্ড অথ্িা ২০০০ টাকা
েযন্ত
চ েফরম্া া অথ্িা উভয়িণ্ড। ফদ্ব্তীয়িার িা েরিতী সম্পয়র ে য সপিাচ্চ
চ ৬
ম্াস কারািণ্ড অথ্িা ৫০০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া অথ্িা উভয়িণ্ড (পম্াটরযা
অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ১৫২ ধারা)। এই ডক্ষপে ম্াফলক ও চালক উভপয়ই িক্তণ্ডত
হপত োপর ।
৭৮. প্রশ্ন ম্িযে িা ম্াতাল অিস্থায় গাফড় চাল ার িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ সপিাচ্চ
চ ৩ ম্াস কারািণ্ড িা ১০০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া িা উভয়িণ্ড।
েরিতী সম্পয় প্রফতিাপরর ে য সপিাচ্চ
চ ২ িছর েযন্ত
চ কারািণ্ড িা ১০০০ টাকা
েযন্ত
চ েফরম্া া িা উভয়িণ্ড এিিং ফ ফিচ ষ্ট ডম্য়াপি ড্রাইফভিং লাইপসন্স িাফতল
(পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ১৪৪ ধারা)।

৭৯. প্রশ্ন ফ ধাফরত
চ
গফতর ডচপয় অফধক িা দ্রুত গফতপত গাফড় চাল ার িাক্তস্ত কী?
উিরোঃ প্রথ্ম্িার অেরাপধর ে য সপিাচ্চ
চ ৩০ ফি কারািণ্ড িা ৩০০ টাকা েযন্ত
চ
েফরম্া া িা উভয়িণ্ড। েরিতীপত একই অেরাধ করপল সপিাচ্চ
চ ৩ ম্াস কারািণ্ড
িা ৫০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া িা উভয়িণ্ড এিিং ড্রাইফভিং লাইপসপন্সর কাযকাফরতা
চ
১ ম্াপসর ে য স্থফগত (পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ১৪২ ধারা)।
৮০. প্রশ্ন ডিেপরায়া ও ফিেজ্জ কভাপি গাফড় চাল ার িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ সপিাচ্চ
চ ৬ ম্াস কারািণ্ড িা ৫০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া এিিং ডয-ডকাপ া
ডম্য়াপির ে য ড্রাইফভিং লাইপসপন্সর কাযকাফরতা
চ
স্থফগত (পম্াটরযা অধযাপিি,
১৯৮৩ এর ১৪৩ ধারা)।
৮১. প্রশ্ন ক্ষফতকর ডধাুঁয়া ফ গতচ গাফড় চাল ার িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ ২০০ টাকা েফরম্া া (পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ধারা-১৫০)।
৮২. প্রশ্ন ফ ধাফরত
চ
ওে সীম্ার অফধক ওে িহ কপর গাফড় চালাপল িা
চালাপ ার অ ুম্ফত ফিপল িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ প্রথ্ম্িার ১,০০০ েযন্ত
চ েফরম্া া এিিং েরিতী সম্পয় ৬ ম্াস েযন্ত
চ
কারািণ্ড অথ্িা ২,০০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া অথ্িা উভয়িণ্ড (ধারা-১৫৪)। এই
ডক্ষপে ম্াফলক ও চালক উভপয়ই িক্তণ্ডত হপত োপর ।
৮৩. প্রশ্ন ই ফসওপরন্স ফিহী অিস্থায় গাফড় চাল ার িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ ২,০০০ টাকা েযন্ত
চ েফরম্া া (পম্াটরযা অধযাপিি, ১৯৮৩ এর ধারা১৫৫)।
৮৪. প্রশ্ন প্রকািয সড়পক অথ্িা প্রকািয স্থাপ ডম্াটরযা ডরপখ ডম্রাম্ত করপল
িা ডকাপ া যণািংি িা দ্রিয ফিক্রপয়র ে য সড়পক ডরপখ প্রফতিন্ধকতা সৃটষ্ট করপল
িাক্তস্ত কী ?
উিরোঃ সপিাচ্চ
চ ৫০০ টাকা েফরম্া া। অ রূ
ু ে ডম্াটরযা অথ্িা খুচরা যণ িা
ক্তেফ সেে িাপেয়াপ্ত করা যাপি (ধারা-১৫৭)।
৮৫. প্রশ্ন িুপয়ল ডগপের কাে কী ?
উিরোঃ িুপয়ল িা জ্বালাফ টযািংপক কী েফরম্াণ জ্বালফ আপছ তা িুপয়ল ডগপের
ম্াধযপম্ ো া যায়।

