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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.৯৮.০০১.১৭.২৪২ তািরখ: 
০৬ নেভ র ২০১৮

২২ কািতক ১৪২৫

িবষয়: ঢাকাঢাকা  শহেররশহেরর  ািফকািফক  ব ব ারব ব ার  উ য়েনরউ য়েনর  লেলে   িশ ািশ া  িত ানিত ান  কতৃককতৃক  কায মকায ম  হণহণ । ।
সূ : ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.১০১.১৭.৪১০ ০৯ অে াবর ২০১৮

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ঢাকা শহেরর ািফক ব ব ার উ য়েনর িবষেয় মখু  সিচব
মেহাদেয়র সভাপিতে  ধানম ীর কাযালেয় গত ১৬ আগ , ২০১৮ তািরখ অ ি ত সভার িস া সমহূ
বা বায়ন সম য় করার লে  ঢাকা পিরবহন সম য় কতপৃ -এর গত ১৮ আগ , ২০১৮ তািরেখর সভায়
িনে বিণত িস া সমহূ গৃহীত হয় :

েত কেত ক  িশ ািশ া  িত ানেকিত ানেক  ািফকািফক  সা েলশনসা েলশন  ানান  তত  করেতকরেত  হেবহেব;;
Traffic Circulation Plan Traffic Circulation Plan নািটশনািটশ  বােডবােড  কাকা   ােনােন  টানােনাটানােনা  থাকেবথাকেব  এবংএবং  এএ  স েকস েক  সবাইেকসবাইেক
অবগতঅবগত  করেতকরেত  হেবহেব;;
িশ কিশ ক//কমচারীরকমচারীর  সহায়তায়সহায়তায়  িদেনরিদেনর    এবংএবং  শেষশেষ  িত ােনিত ােন  েবশেবশ    এবংএবং  বরবর  হওয়ারহওয়ার  সময়সময়  িশ াথীরািশ াথীরা
এইএই  িনেদশনািনেদশনা  অ সরণঅ সরণ  করেছকরেছ  িকিক    নানা  তাতা  িনি তিনি ত  করেবকরেব;;

িতমােসিতমােস  ১১  িদনিদন  রা ারা া  পারাপােররপারাপােরর  মহড়ামহড়া  অ ি তঅ ি ত  করাকরা  যেতযেত  পােরপাের;;
এএ  কমপিরক নায়কমপিরক নায়  সংিসংি   এলাকারএলাকার  ািফকািফক  পুিলেশরপুিলেশর  সহেযািগতাসহেযািগতা  নয়ানয়া  যেতযেত  পােরপাের। ।  

২.০ বিণত অব ায়, উপযু  িস া সমেূহর বা বায়েনর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।

৬-১১-২০১৮

চয়ারম ান 
িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, শেরবাংলানগর, ঢাকা।

িজ াত রহানা
উপ-সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.৯৮.০০১.১৭.২৪২/১(৩) তািরখ: ২২ কািতক ১৪২৫
০৬ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপ-সিচব, সম য় শাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১
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িজ াত রহানা 
উপ-সিচব
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