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িবষয়  : কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ

সময়সীমা বিধতকরণ সে
   সূ  : মি পিরষদ িবভােগর ারক

 
উপযু  িবষেয় সূ  ারেক 

সং মেণর বতমান পিরি িত িবেবচনায়
তািরখ মধ রাত হেত ১৬ ম ২০২১
পে র ছায়ািলিপ পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণ

 
সংযুি ঃ বণনামেত। 
  

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
 ০১। ধান েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ র
০২। অিতির  সিচব (সকল), সড়ক
০৩। িনবাহী পিরচালক, িডিটিসএ, 
০৪। চয়ারম ান, িবআরিটএ, িবআরিটএ
০৫। চয়ারম ান, িবআরিটিস, পিরবহন ভবন
০৬। ব ব াপনা পিরচালক, ঢাকা 

ঢাকা। 
০৭। ব ব াপনা পিরচালক, ঢাকা বাস
০৮। মাননীয় ম ীর একা  সিচব, 
০৯। যু সিচব (সকল), সড়ক পিরবহন
১০। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব
১১। উপসিচব (সকল), সড়ক পিরবহন
১২। উপ ধান তথ  অিফসার, সড়ক
১৩। িসিনয়র িসে ম এনািল , সড়ক
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল
১৫। মাননীয় ম ীর সহকারী একা
১৬। সহকারী সিচব (সকল)/ া ামার
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয় 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 
শাসন শাখা 
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.১৫-৪৫৪ তািরখঃ
রাগ ( কািভড-১৯)-এর িব ার রাধকে  সািবক কাযাবিল
সে । 

ারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০-১৪১, তািরখঃ ০৫-০৫

উপযু  িবষেয় সূ  ারেক মি পিরষদ িবভাগ হেত া  কেরানা ভাইরাসজিনত
িবেবচনায় পূেবর সকল িবিধ-িনেষধ ও কায েমর ধারাবািহকতায়
২০২১ তািরখ মধ রাত পয  িবিধ-িনেষধ আেরােপর সময়সীমা

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম এতদসে  রণ করা হেলা

     ০৫-০৫-২০২১
( মাহাঃ িলয়াকত আলী খান

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফানঃ ৯৫৮৪১২৮, ফ া ঃ 

ই- মইলঃ sasadmin@
): 

সড়ক ও জনপথ অিধদ র, সড়ক ভবন, তজগাঁও, ঢাকা। 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 
, নগর ভবন, ঢাকা। 

িবআরিটএ ভবন, বনানী, ঢাকা। 
পিরবহন ভবন, রাজউক এিভিনউ, ঢাকা। 

 ম াস ানিজট কা ানী িলিমেটড (িডএমিটিসএল), বাসী 
বাস র ািপড ানিজট কা ািন িলঃ, বাড়ী-০৪, রাড-২১, স র
, সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয়। 

পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 
সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 
সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয়। 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ

সকল)/িসে ম এনািল /িসিনয়র া ামার, সড়ক পিরবহন ও মহা
একা  সিচব, সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয়। 
া ামার/সহঃ মইনেট া  ইি িনয়ার, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক

 অিত জ ির 

তািরখঃ ২২ বশাখ ১৪২৮ 
০৫ ম ২০২১ 

কাযাবিল/চলাচেল িবিধ-িনেষেধর 

৫-২০২১। 

জিনত রাগ ( কািভড-১৯) 
ধারাবািহকতায় ০৫ ম ২০২১ 
সময়সীমা বিধতকরণ সং া  

শ েম এতদসে  রণ করা হেলা। 

 ২০২১ 
মাহাঃ িলয়াকত আলী খান) 

সহকারী সিচব 
ফ া ঃ ৯৫৮৫১৩৮ 
@rthd.gov.bd 

 কল াণ ভবন, ই াটন, 
স র-০৪, উ রা, ঢাকা। 

ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)। 
মহাসড়ক িবভাগ। 

মহাসড়ক িবভাগ। 






