শরণার্থী শশশিরর ভারী যানবাহন চলাচললর
জনয ববলবচয নীবিমালা
িাাংলারেশ
সূচনা
শরণার্থী বশববরগুললালি প্রায়ই ভারী এবং বড় আকালরর ট্রারের িযিহাররর োররণ সমসযা দেখা দেয়। আর এই
কারলণ বিন বিন বাড়লি র্থাকা িুর্টনাগুললা
ঘ
শরণার্থীলির বনরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলল ও িার পাশাপাবশ
রাস্তার্ালটর এবং ট্রাবেক পবরবিবির অবনবি র্টায়। এটট কবমলয় আনলি, মানববক সহায়িা প্রিানকারী
সংিাগুললালক একলযালে শরণার্থী বশববলর কালো ঘ সরবরালহর উপর ববলশষ নজর ফিওয়া প্রলয়াজন। পাশাপাবশ ,
কাযক্রমগুললা
ঘ
যালি একটট বনরাপি লজজবিকস অপালরশন দ্বারা পবরচাবলি হয় ফসটটও বনজিি করা
প্রলয়াজন।

িুটট প্রধান সমসযার কর্থা মার্থায় ফরলে সশস্ত্র বাবহনী ভারী যানবাহলন দিাঝাইেৃত মালামাললর উপর বনয়ন্ত্রণ
আলরাপ কলরলে, যা হললা:
•

অবিবরক্ত মাললবাঝাইকৃি যানবাহলনর দ্বারা সংর্টটি সড়ক িুর্টনা
ঘ
মারাত্মক িুর্টনাসহ)
ঘ
ফর্থলক
বনরাপত্তার ঝু ুঁ বক,

•

সীবমি ওজন ধারণ-ক্ষমিাসম্পন্ন রাস্তায় ভারী যানবাহন চলাচললর কারলণ রাস্তার্ালটর অবিার
অবনবি।

২০১৮ সাললর জুন মাস ফর্থলক শরণার্থী বশববলর ফ াকার জনয
সুপাবরশকৃি ট্রালকর আকার শুষ্ক ফমৌসুলম ৫ ফমটট্রক টন এবং
বৃটির ফমৌসুলম ৩ ফমটট্রক টন পযন্ত
ঘ সীমাবদ্ধ করা হলয়লে।
রাস্তার্াট টিক রাো ও সটিক যানবাহন চলাচল বনজিি করা
জনয এই উলিযােটট ফনয়া হলয়লে যালি যানবাহনগুললা

শুষ্ক মেৌসুমে সম্াচ্চ
ব
ওজন সীমা:
৫ মেট্রিক টন (৫,০০০ মকজি)
্ৃট্রির মেৌসুমে সম্াচ্চ
ব
ওজন সীমা:
৩ মেট্রিক টন (৩,০০০ মকজি)

শরণার্থী বশববলরর সরু রাস্তাগুললা বিলয় সহলজ এবং বনরাপলি
যািায়াি করলি পালর। উপরন্তু , যানবাহলনর অপযাপ্ত
ঘ রক্ষনালবক্ষণ এবং বনয়ন্ত্রণহীন ড্রাইবভং প্রায়ই সময়
বাুঁচালনা এবং স্বল্প সমলয় ফববশ ফববশ ফেবলভাবর করার ফচিার েলল) অপালরশনটটর বনরাপত্তালক আরও ঝু ুঁ বকর
মুলে ফিলল ফিয়।
শরণার্থী বশববলর কমরি
ঘ ফসক্টরগুললা ও িাাংলারেশ সশস্ত্র িাশহনী শিভাগ - যারা ফবাঝাইকৃি মালামাললর
বনধাবরি
ঘ
সীমা ফমলন চলার ববষলয় ফজার বিলে, িালিরলক সহায়িা করলি এই েকুলমন্ট-এ শরণার্থী বশববলর
কালো ঘ চলাচল এবং সরবরাহকারীলির বনয়ন্ত্রণ ববষলয় পরামশ ফিয়া
ঘ
হয় , যালি কলর শরণার্থী বশববলর মানববক
সহায়িা ববিরলণর সময় বনরাপি যািায়াি বযবিা বনজিি করা যায়।
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সাধারণ পরাের্ ব

১ ) সকল পণয পবরবহনকারী ট্রালকর সালর্থ ফবাঝাইকৃি মালামাল , ফপ্ররক এবং প্রাপলকর নামসহ এেটি
মালামারলর তাশলো ও চালান বহন করা উবচৎ। তালিকায় সংস্থাগুলিালক কাল্ার
গ মমাট ওজন
ম াষণাপূর্ক
গ উলেখ করলত হলর্।
২) সটিক পবরমালণ মালামাল ফবাঝাই হলয়লে বকনা িা বনজিি করার জনয ফিারবকপার/গুিালমর টটমগুললার
মালামাল ফবাঝাই করার প্রজক্রয়াটট সটিকভালব িিারবক করা উবচৎ। ট্রাকগুললালি কিটা মালামাল ফবাঝাই
করা হলব, িার উপর সংিাগুললার সম্পূণ বনয়ন্ত্রণ
ঘ
রলয়লে।
৩) সরবরাহকারীলির কাে ফর্থলক মালামাল গ্রহলণর সময়, শরণার্থী বশববলরর ফভির অনুলমাবিি ফবাঝাইকৃি
মালামাললর সীমা ফমলন সংিাগুললার িালির ক্রলয়র কােজপলে উিাহরণস্বরূপ: পারলচজ অেঘার, চুজক্ত
ইিযাবি ) ফবাঝাইকৃি মালামাললর সলবাচ্চ
ঘ সীমা উলেে করার পরামশ ফিওয়া
ঘ
হলে।
৪ ) বযবহৃি যানবাহনগুললা কালজর জনয যর্থাযর্থ মালপর বকনা িা বনজিি করার জনয ফমাট পণযসামগ্রীর
ওজন এবং ববিরণ চলক্রর আনুমাবনক ধারণাসহ একটট ফেবলভাবর বশবেউল/ববিরণ সময়সীমা বযবহার করা
উবচৎ।
৫) যানবাহনগুললার অবিা ভাললা র্থাকলি হলব এবং ফসগুললালক বনয়বমিভালব রক্ষনালবক্ষণ করলি হলব যালি
পণযসামগ্রী বহন করার সময় ফভলে পড়ার ফকালনা ঝু ুঁ বক না র্থালক। সংিাগুললার উবচৎ যানবাহনগুললা
টিকিাক আলে বকনা এবং ফসগুললালক বনয়বমি রক্ষনালবক্ষণ করা হলে বকনা ফস বযাপালর ববলশষ নজর ফিয়া
এবং বনরাপলি চলাচল করলি সক্ষম নয়- এমন যানবাহন বযবহার না করা। ববলশষি, যানবাহনগুললার টায়ার
এবং ফেলকর অবিা যাচাই কলর ফনয়ার জনয সংিাগুললালক পরামশ ফিয়া
ঘ
হলে।
৬) চালকলির বনয়বমিভালব বনলিঘ শনা ফিয়া উবচৎ ফযন শরণার্থী বশববরগুললার মলধয বিলয় যািায়ালির সময়
েবি বাড়ালনা না হয় এবং বাজালরর মলিা মানুষজন ফববশ-- এমন িানগুললা সাবধালন অবিক্রম করা হয়।
৭ ) চালকলির অবভজ্ঞ হলি হলব, ববধ লাইলসন্স র্থাকলি হলব এবং অিযন্ত জনবহুল িালন বনরাপলি পণযবাহী
যান চালালনায় সক্ষম হলি হলব।
৮) যবি িীর্ িূ
ঘ রলে মালামাল বহন করার জনয যানবাহনগুললা বযবহার করা হয় উিাহরণস্বরূপ: চট্টগ্রাম
ফর্থলক কক্সবাজার), িলব মালামালগুললা ফসই যানবাহন ফর্থলক বনলয় ফোট যানবাহলন িু লল িলবই শরণার্থী
বশববলর প্রলবশ করলি হলব। এই প্রজক্রয়াটট শরণার্থী বশববলরর বাইলর ওয়যারহাউজ বা লজজবিক ফসক্টর হাব-এ
করা ফযলি পালর।
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ওিন এ্ং পররোমণর র্যাপালর পরাের্ ব

ট্রাক ফবাঝাই করার সময়, পলণযর িুটট বিক ববলবচনা করা উবচৎ : ওজন এবং পবরমাণ। বকেু বকেু পণয পবরমালণ
কম হললও ওজলন ভারী,আবার বকেু বকেু পণয পবরমালণ ফববশ হললও ওজলন হালকা। উিাহরণস্বরূপ, বাুঁশ েুব
হালকা, িাই পবরবহনকারীরা কালোর
ঘ কম্পাটঘ লমলন্টর সীমা োবড়লয় যানবাহন ফবাঝাই করার ফচিা করলি পালর।
পক্ষান্তলর, ফভজা বাবল েুব র্ন হবার কারলণ, একটট ট্রালক ফবাঝাইকৃি ফভজা বাবলর ওজন বনধাবরি
ঘ
সীমার
ওপলর চলল ফেললও মলন হলি পালর ফয ফবাঝাইকৃি বাবলর ওজন বনধাবরি
ঘ
সীমার মলধযই রলয়লে। বনলচর চালটঘ
বববভন্ন সামগ্রীর জনয ১ ফমটট্রক টন কালোর
ঘ ফমাট পবরমাণ বচে আকালর ফিয়া হললা:

পািট নার িা অাংশীোররেররে যানিাহরন শনর্াশরত
ট
ওজন এিাং পশরমারণর মালামাল িহরনর িযাপারর অনুররার্
েরা হরে। যবি ট্রাকগুললালি বহনকৃি মালামাল িালির সরিাচ্চ
ট ওজন সীমার ফচলয় কমও হয়, িারপলরও
ফসগুললা ফযন কালোর
ঘ কম্পাটঘ লমলন্টর আয়িলনর সালর্থ সংেবিপূণ হয়।
ঘ
অবিবরক্ত মাল ফবাঝাই করলল
যানবাহলনর ভারসাময বজায় রাো কটিন হলয় পলড় ও ফসগুললা েবড়লয় পলড় ফযলি পালর।
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শনরে ওজন এিাং ভশলউম শনর্াশরত
ট
সীমা িজায় দররখ ৫ দমটট্রে টন ট্রারে দমাি দয পশরমাণ মালামাল িহন
েররত হরি তা উরেখ েরা হরলা:
প্ররিট্রট সংস্থা িামের পাঠামনা কাম্াব মেমেশুমন যাচাই করা এ্ং ওিন ও আয়িন সট্রঠকভাম্ পররোপ
ও েরনটর করার ্যাপামর োয়্দ্ধ থাকম্।
৫ ফমটট্রক টন ট্রালকর জনয আনুমাবনক পবরমাণগুললা হললা:
র্্রণ1

ওিমনর একক
কমকজি

পররোণ (একক)

মোট ওিন

পররোণ

দিারাে িাাঁশ ( ২০ ফুি)

২৩.৫০

২০০.০০

৪.৭০

১৩.৪০

মুশল িাাঁশ ( ১৫ ফুি)

১.২৫

২০০০.০০

২.৫০

৫.০২

ভাঙ্গা ইি বচপস

প্রলযাজয নয়

প্রলযাজয নয়

৫.০০

৩.৫৭

৫০ দেজজ িযারগর শসরমন্ট

৫০.০০

১০০.০০

৫.০০

৩.৪৬

এইচইবব বক্স

৫.০০

৮৫৫.০০

৪.২৮

১৩.৯২

হাইজজন বকট

৩.১৮

১৫৭০.০০

৪.৯৮

৫.০৪

২৪.০০

২০০.০০

৪.৮০

৭.৬০

দতরলর োিট ন

১৪.০৮

৩৫৫.০০

৫.০০

৯.৭৮

চাল / ওয়াইএসবপ ৫০ ফকজজ

৫০.০০

১০০.০০

৫.০০

৩.৪৬

এলবপজজ কযাবনিার

িাশল (শুেরনা)

প্রলযাজয নয়

প্রলযাজয নয়

৫.০০

৩.১২

িাশল ( রভজা এিাং নুশি)

প্রলযাজয নয়

প্রলযাজয নয়

৫.০০

২.৪৮

িারপুশলন ৫শপশসই িস্তা

২৩.০০

২১৭.০০

৪.৯৯

৯.৫৩

২.৫০

২০০০.০০

৫.০০

৩.৯৫

স্থানীয় ইি

িাশল এিাং ইরির শেপগুরলার পশরমাপ ঘনরের শভশিরত মাপা হয়: দযমন শুেরনা িাশল প্রশত ১ শসশিএম এ ১৬০২ দেজজ, দভজা এিাং
নুশি িাশল প্রশত ১ শসশিএম এ ২০২০ ফকজজ এবং ভাঙা ইরির শেপস প্রশত ১ শসশিএম এ ১৪০০ দেজজ। (ডাশিউএফশপ ইজিশনয়াশরাং ইউশনি
দ্বারা যাোইেৃত)
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শরণার্থী শশশিরর ভারী যানবাহন চলাচললর
জনয ববলবচয নীবিমালা
িাাংলারেশ
শরণার্থী শশশিরর দিশশরভাগ ট্রারের র্ারণক্ষমতা ৫ দমটট্রে িন। এসি ট্রারের সার্ারণত েুটি এরেল ও োর দর্থরে
ছয়টি োো র্থারে। শনরের ছশিরত সার্ারণত: ৫ দমটট্রে িন ট্রারের আয়তন যা হয়, দস িযাপারর র্ারণা দেয়া হরলা:

মালামারলর দমাি পশরমারণর উপর শভশি েরর িাাংলারেশ সশস্ত্র িাশহনী শিভাগ প্রার্থশমেভারি ট্রােগুরলা
পযরিক্ষণ
ট
েররি। োরজই, সাংস্থাগুরলার ট্রারের োরগা ট েম্পািট রমরন্টর শনর্াশরত
ট
সীমার অশতশরক্ত মালামাল
দিাঝাই েরা উশেৎ নয় এিাং োলরের দেশিরনর ছারের উচ্চতার দিশশ উচ্চতায় মালামাল দিাঝাই েরা উশেৎ
নয়।
শনর্াশরত
ট
আয়তরনর দিশশ িহন েরা যারি এমন এেমাত্র দ্রিয হরলা িাাঁশ। িাাঁশ গাশির দশষ প্রান্তরে ছাশিরয়
দযরত পারর। তরি লক্ষয রাখরত হরি দযন িহনেৃত িাাঁরশর উচ্চতা দেশিরনর উচ্চতার দেরয় দিশশ না হয়।
শনরের দিশিরল ৫ ফমটট্রক টন ও ৩ ফমটট্রক টন ট্রাক এিাং ৫ ফমটট্রক টন ডাম্প ট্রারের সেরাের পশরমাপ দেয়া
হরলা:
৫ মমট্রিক টন

৩ মমট্রিক টন

৫ মমট্রিক টন ডাম্প িাক
(রিমনা )
দের্ঘযব
প্রস্থ
উচ্চিা
(রেিঃ)
(রেিঃ)
(রেিঃ)

দের্ঘযব
(রেিঃ)

প্রস্থ
ক রেিঃ)

উচ্চিা
(রেিঃ)

দের্ঘযব
(রেিঃ)

প্রস্থ
(রেিঃ)

উচ্চিা
(রেিঃ)

* িাহন

৭.৪৫

২.৩৪

২.৮৮

৫.১

১.৬৮

২.২২

৫.৬৫

২.২

১.৬৬

োরগা ট িশগ
(রট্রলার)

৫.৮

২.০৭

১.২

৩.১

১.৬

০.৬৫

৩.৪

২.০২

০.৪৮

* সামরনর িাম্পার দর্থরে শপছরনর িাম্পার পযন্ত
ট দেঘযট , িায়ার দর্থরে িায়ার পযন্ত
ট প্রস্থ (এরেলস) ) এিাং ছারের িায়ার দর্থরে ছারের
রযাে পযন্ত
ট উচ্চিা গাশির এই পশরমাপ অনুযায়ী হরি। (সূত্র: ৫ দমটট্রে িন শহরনা ট্রাে মযানুয়াল)
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শরণার্থী শশশিরর ভারী যানবাহন চলাচললর
জনয ববলবচয নীবিমালা
িাাংলারেশ
সাধারণ িাক মপ্রাফাইল
শনরে প্রেশশতট ট্রােগুরলা শরণার্থী শশশির এলাোয় দেখা যায়- এমন যানিাহন, তারের র্ারণ ক্ষমতা ও শরণার্থী শশশিরর তারা
সরিরারহর উপযুক্ত শেনা তার উোহরণ শহরসরি দেয়া হরলা:2
র্রণাথী রর্র্মর োলাোল পরর্িমণর িনয উপযুক্ত যান্ািন:
৩ দমটট্রে িন যা সার্ারণত ২.৭ – ৩ দমটট্রে
িন িহন েরর অর্থিা দছাি টিপার যা
সার্ারণত ৫ দমটট্রে িন শনমারণর
ট
জনয
প্ররয়াজনীয় দ্রিযাশে িহন েরর।
(উোহরণস্বরূপ: িাশল/ভাঙ্গা ইি)
সমমারনর ব্র্যান্ড/মরডলঃ
মাশহন্দ্রা দলাডশোং
শমতসুশিশশ েযানিার

✓

সার্ারণ োরগা ট ৫ দমটট্রে িরনর ট্রাে

সমমারনর ব্র্যান্ড/মরডল:
িািা ১১০৯ এে২
আশশে দললযান্ড ১২১৪

✓
উরেখয ফয উলেবেি েযান্ড/মলেলগুললা শুধুমাে ফযসব মলেলগুললার পাওয়া যায়, িা বনলিঘশ কলর এবং এগুললা ফকানভালবই ফকান
বনবিঘি যানবাহলনর ফকালনা েযান্ড বা মলেললর বযাপালর সুপাবরশ বহলসলব ফিয়া হয়বন। .
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শরণার্থী শশশিরর ভারী যানবাহন চলাচললর
জনয ববলবচয নীবিমালা
িাাংলারেশ
দয সমস্ত যানিাহন শরণার্থী শশশিরগুরলারত পণয পশরিহরণর জনয উপযুক্ত
নয়:

২০ ফুরির কনলটইনার যা সাধারণি ৭
ফমটট্রক টন ওজলনর দ্রবয ধারণ করলি
পালর।
সমমারনর ব্র্যান্ড/মরডল
টাটা ১৬১৫


২৫ দমটট্রে িন ডাম্প ট্রাে

সমমারনর ব্র্যান্ড/মরডল
আইশার ফটরা


২০ দমটট্রে িরনরও দিশশ িহন েরর- এমন
৪০ ফুরির কনলটইনার দট্রলার।
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