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উপ  িবষেয়  ারেক মি পিরষদ িবভাগ হেত া  কেরানা ভাইরাসজিনত
কাযাবিল/চলাচেল িনেষধা ার ময়াদ বিধতকরণ সং া  পে র

িনেদশ েম এতদসে  রণ করা হেলা। 

        
( মাহাঃ িলয়াকত আলী খান

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফানঃ ৯৫৮৪১২৮

ই- মইল: sasadmin@rthd.gov.bd
জ তার মা সাের নয়): 

সড়ক ও জনপথ অিধদ র, সড়ক ভবন, তজগ ও, ঢাকা। 
), সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

িড িসএ, নগর ভবন, ঢাকা। 
িবআর এ ভবন, বনানী, ঢাকা। 
পিরবহন ভবন, রাজউক এিভিনউ, ঢাকা। 

ঢাকা াস ানিজট কা ানী িলঃ (িডএম িসএল), বাসী ক াণ ভবন
ধান, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

মাননীয় ম ীর একা  সিচব, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়। 
উপ ধান (সকল), সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 
, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়। 

িসিনয়র িসে ম এনািল , সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ
িসিনয়র সহঃ ধান/িসে ম এনািল /িসিনয়র া ামার, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ।

মাননীয় ম ীর সহকারী একা  সিচব, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়। 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

সহকারী া ামার/সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

ি গত কমকতা (সকল)/সহকারী িহসাবর ণ কমকতা, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
থ িণর কমচারী (সকল), সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( ঃ আঃ িসিনয়র সহকারী 
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মাহাঃ িলয়াকত আলী খান) 
সহকারী সিচব 

৯৫৮৪১২৮, ফ া ঃ ৯৫৮৫১৩৮ 
sasadmin@rthd.gov.bd 

বাসী ক াণ ভবন, ই াটন, ঢাকা। 

ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)। 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

ঃ আঃ িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ শাসন 
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