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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ 

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 
পিলিস শাখা 

www.ictd.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৬.০০.০০০০.০২৯.৩২.০০৩.২০.৫৪ তািরখ: 
০৬ �ন ২০২০

২৩ �জ�� ১৪২৭

িবষয়: বত �মান কেরানা পিরি�িতেত আইিস� িবভাগ ক� �ক পরী�া�লকভােব চা��ত ‘কেরানা ��সার িবিড’ অ�াপ �বহােরর

উে�াগ �হণ।

                     উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, �কািভড -১৯ নামক কেরানা ভাইরাস �বি�ক �েয �াগ িহেসেব সারা িবে� ছিড়েয় পেড়েছ।
বাংলােদেশও �মা�েয় কেরানা ভাইরােস আ�াে�র সং�া এবং ���র হার- �েটাই �ি� পাে�। সারােদেশ কেরানা ভাইরােসর িব�ার �রােধ
নাগিরেকেদর জ� আইিস� িবভাগ ‘কেরানা ��সার িবিড’ অ�াপ �তির কেরেছ।   গত ৪ �ন ২০২০ তািরখ অনলাইন ��াটফরম �ম-এর
মা�েম ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর মাননীয় �িতম�ী জনাব �নাইদ আ� েমদ পলক, এমিপ অ�াপ� উে�াধন কেরেছন। যা �াথিমক
পয �ােয় পরী�া�লকভােব চা� করা হেয়েছ।

২।        উে�� �য, �া�� অধিদ�র, আইইিডিসআর, এ�আই, এসিডএমিজএ ও সহজ িলিমেটড-এর সহেযািগতায় �তির�ত অ�াপ� কেরানা
পিজ�ভ �ি�েদর শনা� করার �চ�া করেব এবং পার�ািরক সং�েশ � আসা �ি�েদর �িঁক স�েক� অবিহত করেব। এক-�ই িমটােরর
মে� থাকা কেরানা ভাইরােস আ�া� �ি�েদর িহি��েলা ডাটােবেজ পাঠােব। �কউ যিদ আ�াে�র কাছাকািছ চেল যায় তাহেল �স �াট �েফােন
অ�ালাট � �ােসজ পােব। এছাড়া সং�েশ � আসা �ি�রা যিদ কেয়ক িদন পরও কেরানা পিজ�ভ হয় তাহেলও �াট �েফান �থেক সতক�বাত�া
পাওয়া যােব। �াট �েফান �থেক (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shohoz.tracer)
এই িলংেক ি�ক কের অ�াপ� ডাউনেলাড করা যােব।

৩।         এমতাব�ায়, উ� অ�াপ� ত�র ম�ণালয়/িবভাগ ও আওতাধীন অিধদ�র/দ�রস�েহর সকল কম �কত�া-কম �চারীেক �বহােরর িনেদ �শ
�দােনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

৬-৬-২০২০

িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)।

�মাছাঃ িশিরন সবনম
উপসিচব

�ফান: ০২-৫৫০০৬৮৭৪
ইেমইল: sheren15990@gmail.com

�ারক ন�র: ৫৬.০০.০০০০.০২৯.৩২.০০৩.২০.৫৪/১(৩) তািরখ: ২৩ �জ�� ১৪২৭

০৬ �ন ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� সিচব, পিরক�না ও উ�য়ন অ�িবভাগ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ।
২) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ(মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
৩) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

৬-৬-২০২০
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�মাছাঃ িশিরন সবনম 
উপসিচব

�ালানী িনরাপ�া সেব �া�
অ�ািধকার  

কণ ��লী �াস িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড 
১৩৭/এ, িসিডএ এিভিনউ, �ষালশহর, চ��াম।

www.kgdcl.gov.bd, �কিজিডিসএল.বাংলা

�ারক ন�র: ২৮.১৫.০০০০.২০৪.৯৯.০১০.১৯.৩৩৩ তািরখ: 
১০ �ন ২০২০

২৭ �জ�� ১৪২৭

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ হেত ��িরত উপ� �� প�� ��াংকন�ব �ক অবগিত ও �েয়াজনীয়
কায ��ব�া �হেণর িনিম� িনেদ �শ�েম ��রণ করা হেলা। 

িবষয়� অতীব জ�রী।

১১-৬-২০২০

১) মহা�ব�াপক (সকল), �কিজিডিসএল, চ��াম [অধীন� কম �কত�া-
কম �চারীগণেক অবিহতকরেণর অ�েরাধসহ ��িরত]।
২) উপ-মহা�ব�াপক (সকল), �কিজিডিসএল, চ��াম [অধীন� কম �কত�া-
কম �চারীগণেক অবিহতকরেণর অ�েরাধসহ ��িরত]।
৩) উপ-মহা�ব�াপক (চলিত দািয়�), িবতরণ-দি�ণ িডপাট �েম�, 
�কিজিডিসএল, চ��াম [অধীন� কম �কত�া-কম �চারীগণেক অবিহতকরেণর 
অ�েরাধসহ ��িরত]।
৪) �ব�াপক (সকল), �কিজিডিসএল, চ��াম [অধীন� কম �কত�া-কম �চারীগণেক 
অবিহতকরেণর অ�েরাধসহ ��িরত]।

�মাঃ িফেরাজ খান
মহা�ব�াপক (�শাসন)

�ারক ন�র: ২৮.১৫.০০০০.২০৪.৯৯.০১০.১৯.৩৩৩/১ তািরখ: ২৭ �জ�� ১৪২৭

১০ �ন ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপ-�ব�াপক, �ব�াপনা পিরচালেকর দ�র, কণ ��লী �াস িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড

১১-৬-২০২০
�মাঃ �ৎ�ল কিরম �চৗ�রী 

উপ-মহা�ব�াপক (�শাসন িডপাট �েম�)


