
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প  (িবআর এ) 
সদর কাযালয়, ন ন িবমানব র সড়ক, বনানী,

ঢাকা-১২১২।
ন র ৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৯.২২২ তািরখ: 

০৬ এি ল ২০২১

২৩ চ  ১৪২৭

গণপিরবহন চলাচেল িনেষধা া আেরাপ িবষয়ক সংেশািধত জ ির িব ি

িবষয:় ০৭০৭  এি লএি ল   ২০২১২০২১   থ েকথেক  পরবতপরবত   িনেদশিনেদশ   নানা   দয়াদয়া   পযপয   ভারভার   ৬ .০০টা৬ .০০টা   থ েকথেক  স াস া   ৬৬ ::০০ট া০০টা   পযপয
িসিস   কেপােরশনকেপােরশন   এলাকায়এলাকায়   গণপিরবহনগণপিরবহন   চলাচেলচলাচেল   িনেষধা ািনেষধা া   িশিথলিশিথল  সেসে ।।

     
    কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) সং মেণর িব মান পিরি িতেত সরকাির- বসরকািরসহ িবিভ  িত ােন কমরত ও
জনসাধারেণর যাতায়ােত েভােগর িবষয়  িবেবচনায় এেন সরকার মামা  ঢাকা ও চ াম মহানগরসহ গাজী র,
নারায়ণগ , িম া, রাজশাহী, লনা, িসেলট, বিরশাল, রং র এবং ময়মনিসংহ িস  কেপােরশন এলাকাধীন সড়েক
ভার ৬:০০টা থেক স া ৬:০০টা পয  ধারণ মতার অেধক আসন খািল রেখ িনে া  শতাবলী িতপালন সােপে
গণপিরবহন চলাচেলর অ মিত দান কেরেছন: 

ি েপর  ও শেষ জীবা ুনাশক িদেয় গািড় জীবা  করেত হেব;
পিরবহন সংি  মাটরযান চালক, অ া  িমক কমচারী ও যা ীেদর বা তা লক মা  পিরধান ও হ া

ািনটাইজার বহার িনি ত করেত হেব;
কােনাভােবই সম য় ত ভাড়ার অিতির  ভাড়া আদায় করা যােব না; 
কেরানা সং মণ িব ার রােধ সরকােরর অ া  িনেদশাবলী যথাযথভােব িতপালন করেত হেব।

২। পরবত  িনেদশনা না দয়া পয  রপা ার গণপিরবহন চলাচল যথারীিত ব  থাকেব। 

৩। গত ৪ এি ল ২০২১ তািরেখর ৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.১৯.২২০ ারক েল জারী ত গণপিরবহন চলাচেল
িনেষধা া আেরাপ িবষয়ক জ ির িব ি র অ া  িনেদশাবলী অপিরবত ত থাকেব।   

৪। সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ০৬-০৪-২০২১ ি া  তািরেখর ৩৫.০০.০০০০.০২০.২৬.০০৫.১৬-১৬৯ সং ক
পে র িনেদশনামেত এ িব ি  জাির করা হেলা।
৫। পরবত  িনেদশ না দয়া পয  এ আেদশ বলবৎ থাকেব।

৬-৪-২০২১
শীতাং  শখর িব াস

পিরচালক (ইি িনয়ািরং)
ফান: ০২-৫৫০৪০৭১৬
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িলশ মহাপিরদশক, বাংলােদশ িলশ, বাংলােদশ িলশ হডেকায়াটাস, ফিন  রাড, লবািড়য়া, ঢাকা।
২) িলশ কিমশনার, ঢাকা মে া পিলটন িলশ, রমনা, ঢাকা।
৩) অিতির  আইিজিপ, হাইওেয় িলশ, ৩৪, শাহজালাল এিভিনউ, , স র-৪, উ রা, ঢাকা-১২৩০।
৪) িলশ কিমশনার, ......................................(সকল)
৫) ধান িনবাহী কমকতা, .......................................(সকল িস  কেপােরশন)
৬) জলা শাসক, .............................................................., (সকল জলা)।
৭) িলশ পার, .................................................................,(সকল জলা)।
৮) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ী মেহাদেয়র দ র, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয় (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর
জ )
৯) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
১০) উপ ধান ত  অিফসার, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (ি  ও ইেল িনক িমিডয়ায় চােরর অ েরাধসহ)
১১) উপপিরচালক(ইি :), ঢাকা-১২১৬।/চ াম।/রাজশাহী।/ লনা।/িসেলট।/বিরশাল।/রং র।
১২) মহাসিচব, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন মািলক সিমিত, পিরবহন ভবন, ১১৭, কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা।
১৩) চয়ার ান, বাংলােদশ বাস/ াক ওনাস এেসািসেয়শন, আহসানউ া ভবন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ী দা স সালাম, িমর র
রাড, ঢাকা।
১৪) সভাপিত/সাধারণ স াদক,বাংলােদশ াক-কাভাড ভ ান মািলক সিমিত , তজ াও, ঢাকা।
১৫) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন িমক ফডােরশন, ২৮, রাজউক এিভিনউ, ঢাকা।
১৬) সহকারী পিরচালক(ইি ঃ), িবআর এ............................... সােকল, .............................................(সকল)।
১৭) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার এর শাখা, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প  (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
১৮) চয়ার ােনর একা  সিচব, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প  ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
১৯) ব াপনা পিরচালক , উবার বাংলােদশ িলিমেটড, বািড় নং- 36, রাড নং- সানার াও জনপথ রাড, উ রা,
ঢাকা।
২০) ব াপনা পিরচালক , পাঠাও িলিমেটড, CWN(A)(6th Floor), Road # 49, Kamal Ataturk
Avenue, Gulshan, Model Town, Dhaka-1212 ।
২১) ব াপনা পিরচালক, ওভাই সিলউশনস িলিমেটড, জাহা ীর টাওয়ার (5ম তলা), 10, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা-১২১৫।
২২) ব াপনা পিরচালক, সহজ িলিমেটড, House No- Anushka Bhaban, Plot # 23, 5th
Floor, Road No-01, Mirpur, Dhaka.
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