
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড 
(রা ীয় মািলকানাধীন এক  িত ান) 

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫ 
www.bscl.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৪৯০ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২২

১৯ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড   এরএর   ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২২২০২২ --২৩২৩
এরএর   ১ম১ম   মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ই-গভ া  ও উ াবন
কমপিরক না ২০২২-২৩ এর ১ম মািসক িতেবদন সদয় অবগিতর জ  এতদসংেগ সং  কের রণ করা হল।

৪-১০-২০২২

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৪৯০/১ তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৯
০৪ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

৪-১০-২০২২
এস. এম. আেনায়া ল আিজজ 

ঊ তন ব াপক

১







বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড 
(রা ীয় মািলকানাধীন এক  িত ান) 

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫ 
www.bscl.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৪১৯ তািরখ: 
৩০ আগ  ২০২২

১৫ ভা  ১৪২৯

িবষয:় িবএসিসএলিবএসিসএল  এরএর   ইেনােভশনইেনােভশন   মম   ক কক ক  ইতঃ েবইতঃ েব   ব া ব া িয়তবা বা িয়ত   উ াবনীউ াবনী  ধ ারণ াধ ারণ া ,  ,  সহ িজ তসহ িজ ত   ওও
িডিজটাইজ তিডিজটাইজ ত   সবারসবার   ড াট ােবজডাট ােবজ   তকরণতকরণ   এবংএবং  ওেয়বসাইেটওেয়বসাইেট   আপেলাডআপেলাড   সংেগসংেগ।।

: ১৪.০০.০০০০.০১১.০৬.০০২.২২.১১৫০ তািরখঃ ২৫ লাই ২০২২
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ হেত া  ি ত পে র িনেদশনা
মাতােবক এবং ই-গভ া  ও উ াবনী কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কমস াদন চক ১.২.১ অ যায়ী ইতঃ েব
বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবার ডাটােবজ সরবরাহ ত ছক অ যায়ী ত কের
ওেয়বসাইেট এ আপেলাড করা হেয়েছ। সদয় অবগিতর জ  ছক ও মাণক এতদসে  সং  কের রণ করা হল।

৩০-৮-২০২২

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  সিচব, অিতির  সিচব ( টিলকম ) এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৪১৯/১(৪) তািরখ: ১৫ ভা  ১৪২৯
৩০ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (এিপএ

িতেবদেন িতফলেনর অ েরাধ সহ)
২) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (এিপএ িতেবদেন

িতফলেনর অ েরাধ সহ)
৩) ব াপক, ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার),
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

৩০-৮-২০২২
এস. এম. আেনায়া ল আিজজ 

ঊ তন ব াপক

১













বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড 
(রা ীয় মািলকানাধীন এক  িত ান) 

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫ 
www.bscl.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৪৮৯ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২২

১৯ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড   এরএর   ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ১ম১ম   মা িসেকমািসেক  ইই --নিথনিথ
বহ ােররবহ ােরর   শতকরাশতকরা   হ ারহ ার   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কমস াদন চক
১.৩.১ অ যায়ী বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর িবভাগ িভি ক ১ম মািসক (১ লাই ২০২২ থেক ৩০
সে র ২০২২ পয ) এর ই-ফাইেল িন ি ত নােটর শতকরা হার িন পঃ

িমকিমক   নংনং িবএসিসএলিবএসিসএল   এরএর  িবভােগরিবভােগর  ন ামন াম ইই --ফাই েলফাই েল   িন ি তিন ি ত   ন ােটরন ােটর  শত করাশত করা  
হারহার

১। শাসন ও জনােরল সািভেসস ৯৯.২৮
২। অপােরশ  ১০০ 
৩। িব য় ও িবপণন ৯১.৯৮ 
৪। অভ রীণ িহসাব ও অথ ৯৮.৭৮
৫। কািরগরী, গেবষণা ও পিরক না ১০০

ই-ফাইেল িন ি ত নােটর গড় শতকরা হার (৯৯.২৮+১০০+৯১.৯৮+৯৮.৭৮+১০০)/৫
= ৯৮.০০৮

উপেরা  িহসাব অ যায়ী, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ই-ফাইেল িন ি ত নােটর পিরমাণ
৯৮.০০৮৯৮.০০৮%%। সদয় অবগিতর জ  মাণক স হ এতদসে  সং  কের রণ করা হল।

৪-১০-২০২২

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৪৮৯/১ তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৯
০৪ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

১
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এস. এম. আেনায়া ল আিজজ 

ঊ তন ব াপক
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“বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড” এর ই-নিথ কায ��েমর িরেপাট � (০১ �লাই - ৩০ �সে��র, ২০২২)

শাখা

নিথর

সং�া

�মাট নিথ িন�ি��ত

�মাট

প�জাির

ডাক �িজত

�নােট

িন�ি�

�নােট

িন�ি�

প�জািরেত

িন��

�নাট �মাট

�চয়ার�ান ও �ধান িনব �াহী কম �কত�া এর দ�র ০ ৬ ১৮ ৩ ২৭ ৩৯

�ব�াপনা পিরচালক এর দ�র ০ ৪ ১৫ ১৪৮ ১৬৭ ১৪৮

বাংলােদেশর �ত��, �গ �ম ও উপ�লীয় এলাকার িবিভ� জনপদ ও

�াপনায় ব�ব� �ােটলাইট-১ -�টিলেযাগােযাগ সংেযাগ �াপন

�ক�

১৩ ১ ৩০ ৪ ৩৫ ৬

উপ�ব�াপনা পিরচালক ০ ০ ০ ০ ০ ০

মহা�ব�াপক ( কািরগরী, গেবষণা ও পিরক�না ) ০ ২ ৪ ০ ৬ ১৪

মহা�ব�াপক ( িব�য় ও িবপণন) ০ ০ ৩০ ২৬ ৫৬ ৪৯

মহা�ব�াপক (অপােরশন) ২ ৮ ৩৬ ২০ ৬৪ ৯৬

মহা�ব�াপক (�শাসন, অথ � ও িহসাব) ০ ১৯ ৬০ ০ ৭৯ ১২৬

�কা�ািন সিচব ৩ ১ ২ ৪ ৭ ১৮

উপ-মহা�ব�াপক (�শাসন) ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপ-মহা�ব�াপক (অথ �) ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপ মহা�ব�াপক (িব�য় ও িবপণন) ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপ মহা�ব�াপক (অপােরশন) ০ ০ ১ ৩৫ ৩৬ ৩৫

উপ-মহা�ব�াপক ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপ মহা�ব�াপক (কািরগির) ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপ মহা�ব�াপক ( গেবষণা ও পিরক�না) ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী মহা�ব�াপক (অভ��রীণ ও আ�জ�ািতক িহসাব) ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী মহা�ব�াপক (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস) ০ ০ ০ ০ ০ ০



“বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড” এর ই-নিথ কায ��েমর িরেপাট � (০১ �লাই - ৩০ �সে��র, ২০২২)

শাখা

নিথর

সং�া

�মাট নিথ িন�ি��ত

�মাট

প�জাির

ডাক �িজত

�নােট

িন�ি�

�নােট

িন�ি�

প�জািরেত

িন��

�নাট �মাট

সহকারী মহা�ব�াপক (গেবষণা ও পিরক�না ) ০ ০ ০ ২ ২ ৭

সহকারী মহা�ব�াপক (িব�য় ও িবপণন) ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী মহা�ব�াপক ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী মহা�ব�াপক ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী মহা�ব�াপক ( গেবষণা ও পিরক�না) ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী মহা�ব�াপক (কািরগির) ০ ০ ০ ০ ০ ০

ঊ��তন �ব�াপক (আ�জ�ািতক িহসাব) ০ ০ ০ ০ ০ ০

ঊ��তন �ব�াপক (পিরক�না ও উ�য়ন) ০ ০ ০ ০ ০ ০

ঊ��তন �ব�াপক (কািরগির সহায়তা) ০ ০ ১ ৩২ ৩৩ ৩২

ঊ��তন �ব�াপক (�াহক �সবা) ০ ০ ১ ১৬ ১৭ ১৬

�ব�াপক (অভ��রীণ িহসাব) ০ ০ ০ ০ ০ ০

�ব�াপক (অভ��রীন িহসাব) ৪ ৮৮ ৫৬০ ২ ৬৫০ ১৩

�ব�াপক (আ�জ�ািতক িহসাব) ০ ০ ০ ০ ০ ০

�ব�াপক (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস) ৬ ৪৯ ১০২ ২৬১ ৪১২ ৪১৬

�ব�াপক (পিরক�না ও উ�য়ন) ০ ০ ০ ০ ০ ০

�ব�াপক (ওভারিসজ �সলস) ১ ০ ১৬ ২ ১৮ ১০

�ব�াপক (নন গভঃ �সলস) ১ ২ ২২ ৯ ৩৩ ১০

�ব�াপক (গভঃ �স�র �সলস) ০ ০ ০ ২৫ ২৫ ২৫

�ব�াপক (�ডকা�, িমিডয়া ও �েমাশন ) ৭ ৯ ৫০ ২৭ ৮৬ ৮৮



“বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড” এর ই-নিথ কায ��েমর িরেপাট � (০১ �লাই - ৩০ �সে��র, ২০২২)

শাখা

নিথর

সং�া

�মাট নিথ িন�ি��ত

�মাট

প�জাির

ডাক �িজত

�নােট

িন�ি�

�নােট

িন�ি�

প�জািরেত

িন��

�নাট �মাট

�ব�াপক- ৪ (�নটওয়াক� ইি�নার) ১ ০ ২ ১৩ ১৫ ১৭

�ব�াপক- ২ (িমশন ইি�িনয়ার) ০ ০ ২ ৬ ৮ ৬

�ব�াপক (�াহক �সবা) ০ ০ ০ ০ ০ ০

�ব�াপক -২ (কািরগির সহায়তা) ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী �ব�াপক- ৬ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সহকারী �ব�াপক -২ (কি�উটার ইি�িনয়ার) ০ ০ ০ ৫ ৫ ১২

সহকারী �ব�াপক -২ (�াউ� ��শন �মইে�নার) ০ ৩ ২ ৫ ১০ ১৫

িহসাবর�ণ কম �কত�া (অথ � ও অভ��রীণ িহসাব) ০ ০ ০ ০ ০ ০

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড ৩৮ ১৯২ ৯৫৪ ৬৪৫ ১৭৯১ ১১৯৮
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বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড 

(বাংলােদশ সরকােরর মািলকানাধীন এক� �িত�ান) 

 
১১৬ কাজী নজ�ল ইসলাম অ�ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫ 

www.bscl.gov.bd, www.bcscl.com.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০২৩.১৯.১৮১৩ তািরখ: 

 
০১ অে�াবর ২০২২

১৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: ত� বাতায়ন হালনাগাদ সং�া� ��মািসক �িতেবদন (�লাই/২০২২- �সে��র/২০২২) ��রণ ।

উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবিসএসিসএল) এর ই-

গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এর  কায ��ম ২.১ এর আওতায় ত� বাতায়ন হালনাগাদ সং�া� ��মািসক �িতেবদন (�লাই/

২০২২- �সে��র/২০২২) এতৎসে� সং�� কের ��রণ করা হল।

সং�ি�ঃ বণ �নামেত

১-১০-২০২২

সিচব 

সিচেবর দ�র 

ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�মাঃ শিফ�ল ইসলাম

�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�)

ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

�ি� আকষ �ণঃ িসে�ম এনািল�, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�ারক ন�র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০২৩.১৯.১৮১৩/১(২) তািরখ: 

 

১৬ আি�ন ১৪২৯

০১ অে�াবর ২০২২

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) ঊ��তন �ব�াপক, ঊ��তন �ব�াপক (�াহক �সবা), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

২) �ােটলাইট কে�ালার , মহা�ব�াপক (অপােরশন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

 

১-১০-২০২২

�মাঃ শিফ�ল ইসলাম 

 
�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�)



10/4/22, 12:03 PM ডাক (২৮) | অিফস ব�ব�াপনা

https://bcscl.nothi.gov.bd 2/2

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) এর ত� বাতায়ন হালনাগাদ সং�া� ��মািসক �িতেবদন (�লাই/২০২২- �সে��র/

২০২২)

 
�:নংআেলাচ� িবষয় বা�বায়ন/অ�গিত

০১ ওেয়বসাইেটর ��মান �হােন �র��ণ � হট লাইন

না�ার �দশ �ন

িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ ��মান �হােন �র��ন �

হট লাইন না�ার �দশ �ন করা। 

০২ �সবা ব�স�হ িনয়িমত হালনাগাদকরন িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ �সবা ব�স�হ িনয়িমত

হালনাগাদকরন করা হে�। 

০৩ �ফাকাল পেয়ে�র ত� �কাশ িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ �ফাকাল পেয়ে�র ত�

�কাশ করা হেয়েছ। 

০৪ কম �কত�ােদর তািলকা �কাশ িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ কম �কত�ােদর তািলকা

�কাশ করা হেয়েছ। 

০৫ বািষ �ক �য় পিরক�না ও দরিব�ি� ওেয়ব সাইেট

�কাশ

িবএসিসএল এর  ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)- এ অ�েমািদত বািষ �ক �য়

পিরক�না ও দরিব�ি� ওেয়ব সাইেট �কাশ করা হে�।

০৬ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ও জাতীয়

��াচার নীিতমালা সং�া� �িতেবদন ওেয়ব

সাইেট �কাশ

িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ বািষ �ক কম �স�াদন �ি�

(এিপএ) ও জাতীয় ��াচার নীিতমালা সং�া� �িতেবদন ওেয়ব সাইেট �কাশ করা

হে�। 

০৭ িনেয়াগ িব�ি� �কাশ িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ িনেয়াগ িব�ি� �কাশ

করা হে�।

০৮ সামািজক �যাগােযাগ মা�েম িলংক ও �-

�েণািদত ত� �কাশ

িবএসিসএল এর ত� বাতায়ন সাইট (bscl.gov.bd)-এ সামািজক �যাগােযাগ

মা�েম িলংক ও �-�েণািদত ত� �কাশ �কাশ করা হে�।

১-১০-২০২২ ১২:৫৩:৩২

আসাদ িবন ইউ�ফ

াপক (নন গভঃ �স�র �সলস), �ব�াপক (নন গভঃ

�সলস)

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

১-১০-২০২২ ১২:৫৮:০

এস. এম. আেনায়া�ল আিজজ

ঊ��তন �ব�াপক, ঊ��তন �ব�াপক (�াহক �সবা)

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

১-১০-২০২২ ১৫:২৮:৩৫

�মাঃ শিফ�ল ইসলাম

�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�), �ব�াপনা

পিরচালক এর দ�র

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড



GoGo  SearchSearch EnglishEnglish

সকল

খবর:

�নািটশ �বাড�

আস� �সৗর ব�িতচার সং�া� �নািটশ।

জনাব �মাঃ িদদা�ল ইসলাম, অিফস সহায়ক, িবএসিসএল- এর পাসেপােট�র জন� অনাপি� সনদ �দান।...

জনাব �মাঃ আেরিফন মাহামুদ, সহকারী ব�ব�াপক (�াউ� ��শন �মইে�ইনার), িবএসিসএল- এ...

জনাব আিরফুর রহমান, সহকারী ব�ব�াপক (�াউ� ��শন �মইে�ইনার), িবএসিসএল- এর বিহঃ...

বাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)- এর “Installation, Commissioning & Ma...

মাননীয় ম�ী

�মা�াফা জ�ার

সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�মাঃ খিললুর রহমান 

�চয়ারম�ান ও �ধান িনব�াহী কম�কত�া

ড. শাহজাহান মাহমুদ

ব�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�)

 

�মাঃ শিফকুল ইসলাম

অিফেসর ধরণ

সকল(২০২২-০২-০২)

Press Release (২০২১-১২-১৪)

জাতীয় ��াচার �কৗশল
বািষ�ক কম�পিরক�না ২০২২-২০২৩
��মািসক বা�বায়ন অ�গিত
�যাগােযাগ
��াপণ , পিরপ� ও নীিতমালা

�সবা �দান �িত�িত (িসিটেজ� স চাট�ার)
�সবা �দান �িত�িত
�ফাকাল পেয়� কম�কত�া/ পিরবী�ণ
কিমিট
��মািসক/বািষ�ক পিরবী�ণ/মূল�ায়ন
�িতেবদন
আইন/িবিধ/নীিতমালা/পিরপ�/

বািষ�ক কম�স�াদন চুি�

�

অিভেযাগ �িতকার ব�ব�াপনা

� �

�ট�ার�ট�ারআমােদর স�েক�আমােদর স�েক� আমােদর �সবাআমােদর �সবা আেদশ/িব�ি�আেদশ/িব�ি� �কাশনা ও �িতেবদন�কাশনা ও �িতেবদন গ�ালািরগ�ালাির �যাগােযাগ�যাগােযাগ

বাংলােদশ জাতীয় তথ� বাতায়ন

বাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটডবাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটডবাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটডবাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটডবাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

http://bscl.gov.bd/site/view/notices
http://www.padmabridge.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/site/notices/90860087-ed42-4cdc-ac5c-c66056ade03d/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A5%A4
http://bscl.gov.bd/site/notices/a56f3238-10eb-4c7f-8119-043959d60792/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B2--%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A5%A4
http://bscl.gov.bd/site/notices/04ad5328-0cd2-433d-89c4-cb4d9f4d3ff1/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B2--%E0%A6%8F
http://bscl.gov.bd/site/notices/92786b03-5745-466e-82dc-2c021426d2eb/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B2--%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%83
http://bscl.gov.bd/site/notices/a09bacad-6bc5-4f84-accc-cbe309615d55/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B2--%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E2%80%9CInstallation-Commissioning--Ma
http://bscl.gov.bd/site/view/sps_data
http://bscl.gov.bd/site/view/news
http://bscl.gov.bd/site/news/0bad82fd-75fb-4ab5-8ead-c30858d86045/Press-Release
http://bscl.gov.bd/site/page/5b903568-253f-44e9-80ed-9564381a7dbe/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9
http://bscl.gov.bd/site/page/df725fdb-cfff-44a6-b4d1-4f1814151d54/%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%88%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bscl.portal.gov.bd/site/page/cb0a05d6-c9df-4570-955d-40d17e2502d2
http://bscl.gov.bd/site/page/a6c95f24-5f25-457a-9f23-d2eb2e2bd4f9/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A3-,-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bscl.gov.bd/site/page/b6d00738-34a9-436c-ab98-f90aff9f1368/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
http://bscl.gov.bd/site/page/bd7988be-a77f-4678-879c-4e0171a0344c/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE--%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3--%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF
http://bscl.gov.bd/site/page/b8d4c3b2-96cd-4e14-b07b-1603bd06fd2d/%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%88%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://bscl.gov.bd/site/page/6cba0496-1088-4c9b-87da-f309e7c5d020/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-
http://bscl.gov.bd/site/page/09864698-0b8d-4273-b884-2fe45e5bb8a9/%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE--%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE
http://bscl.gov.bd/site/page/de74228b-b141-40c6-8ad6-5935b1ad4a4b/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bscl.gov.bd/
http://www.bangladesh.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/
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ব�ব�ু কণ�ার

   

অসমা� আ�জীবনী

কারাগােরর �রাজনামচা

আমার �দখা নয়াচীন

�শখ মুিজব আমার িপতা

অভ��রীন ই-�সবা

কািরগির অিভেযাগ ব�ব�াপনা 

�ক�ীয় ই-�সবা

��ত�পূন� িল� সমূহ

ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র

বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন
িলিমেটড

বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল �কা�ানী
িলিমেটড (িবএসিসিসএল)

�টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড

�টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড

সকল িলংক

জাতীয় সংগীত

�শখ রােসল অনলাইন কুইজ �িতেযািগতা

জ�ির হটলাইন

0:000:00 / 3:00/ 3:00

জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর সমািধেত ��া িনেবদন

এিপএ �কাশনা/ িনেদ�িশকা/
পিরপ�/এিপএ িটম
চুি�সমূহ
পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন �িতেবদন
এিপএএমএস সফটওয়�ার িলংক

অিনক ও আিপল কম�কত�া
মািসক/��মািসক/বািষ�ক পিরবী�ণ/
মূল�ায়ন �িতেবদন
অনলাইন আেবদন (িজআরএস
�পাট�াল)

ই ি ি ীি ি

তথ� অিধকার
দািয়� �া� কম�কত�া ও আপীল
কতৃ�প�
আেবদন ও আিপল ফম�
আইন/িবিধ/কিমিট/িনেদ�িশকা
িবএসিসএল এর তথ� �কাশ
নীিতমালা

ইেনােভশন কণ�ার
ইেনােভশন িটম
ইেনােভশন িটেমর
�িতেবদন,কম�পিরক�না ও িবিবধ
ইেনােভশন িটম সং�া� ��াপন ও
অিফস আেদশ
িবএসিসএল এর উ�াবনী কায��ম

বািষ�ক �য় পিরক�না
বািষ�ক �য় পিরক�না ২০২১-২২
�ট�ার �নািটশ
�কে�র �য় পিরক�না
�াবর, অ�াবর স�ি�র তািলকা

https://drive.google.com/file/d/1Iad0Q0-lLDZvG3dq7qHi7AnQHZ_WSqvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vMxQ0fkYzgzsgtxvkbvraoOsj-S5Jjmt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdxKGAuX9hjzneXL6DNLqBBIn5Qxb4GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-3RbjpMm9-19NCftbWf7ioCYTRvzFjb/view?usp=sharing
http://bcsclcms.000webhostapp.com/
https://ptd.gov.bd/
http://www.btrc.gov.bd/
http://telecomdept.gov.bd/
http://btcl.gov.bd/
http://www.bsccl.com/
http://www.teletalk.com.bd/
https://www.tss.com.bd/
http://bscl.gov.bd/site/view/important_links
https://quiz.sheikhrussel.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/sites/default/files/files/admin.portal.gov.bd/files/54cf01df_3190_46b5_84a6_74b08e6bd856/2022-09-05-08-19-eb2ff7e920a6c2cefd2f48e2727466b3.pdf
http://bangladesh.gov.bd/site/view/all_eservices_in_bangladesh/
http://bscl.gov.bd//sites/default/files/files/bscl.portal.gov.bd/home_slider/5729e30d_ce3c_4779_aec7_74f5af3bf4a9/2022-08-10-13-05-7f263cd2a5c5ef0309a5b7308b5db478.jpeg
http://bscl.gov.bd//sites/default/files/files/bscl.portal.gov.bd/home_slider/f6b05fce_61ca_4211_8c7c_3332df9157e3/2022-08-10-13-08-8e8187a7f1128dbe89325fc3538293ce.jpeg
http://bscl.gov.bd//sites/default/files/files/bscl.portal.gov.bd/home_slider/86d9af38_88b2_4489_889c_9faa8bdb670f/2022-08-10-13-09-9689fa5cdaa318eda64a6998f95c91af.jpeg
http://bscl.gov.bd//sites/default/files/files/bscl.portal.gov.bd/home_slider/76176fff_97b5_4a3f_b41b_14255f26f9fe/2022-08-10-13-10-94988538da4551b640f85c1406faf5a4.jpeg
http://bscl.gov.bd//sites/default/files/files/bscl.portal.gov.bd/home_slider/ee87db43_35f4_46e4_ab3c_12b532957e20/2022-08-10-13-11-b42046a97d422582085f4c35c6e30106.jpeg
http://bscl.gov.bd//sites/default/files/files/bscl.portal.gov.bd/home_slider/aae3e528_d3df_4358_9e4a_f8d129244edd/2022-07-03-06-13-31973641b1e7fbce2fe866d9acc11987.jpg
http://bscl.gov.bd/site/page/09864698-0b8d-4273-b884-2fe45e5bb8a9/%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE--%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE
http://bscl.gov.bd/site/page/d8c8b480-6200-4880-8fdc-f3a89aff2ad5/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9
https://bscl.portal.gov.bd/site/page/52c4c2fa-a354-475e-9a8a-6e84fda03d9b
https://apams.cabinet.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/site/page/de74228b-b141-40c6-8ad6-5935b1ad4a4b/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bscl.gov.bd/site/page/a1183643-eaf4-437e-8b05-7cbb20a24778/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%88%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
http://grs.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/site/page/bc0a356d-8508-4182-b749-83ed4e618e96/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-
http://bscl.gov.bd/site/page/6b0bba21-969e-408e-9af7-2246de1b3f11/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7
http://bscl.gov.bd/site/page/1435353c-5b8a-4f7e-824c-f93c0500fb0b/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
http://bscl.gov.bd/site/page/8cc8ae77-bc0e-4563-b491-1efd32f0d6db/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://drive.google.com/file/d/1AclR4fFP2IqB6JLwX41r-JdRB89VbRyF/view
http://bscl.gov.bd/site/page/4ed1e23f-de6f-4469-b618-912912ce23cb/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE
http://bscl.gov.bd/site/page/06d379ba-6117-4978-9891-da036216054e/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8,%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7
http://bscl.gov.bd/site/page/67500fe4-ea24-462f-b235-8c86e97f89ca/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
http://bscl.gov.bd/site/page/cf76aa31-f86c-45d5-a686-0b7a60033921/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE
https://drive.google.com/file/d/1pjCri7fD-fnbFE3NYNZn82c0UZCOeHhm/view?usp=sharing
http://bscl.gov.bd/site/page/1a7c5451-a950-40f7-bcc3-1cb457894af4/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://drive.google.com/file/d/1hpV4-B-S_FrnBzjLejiAlQx6KOPefMZB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149hr5__z2dGb8kMPqLdAK9Ktht8st4tQ/view


ব�ব�ুর �েদব�ব�ুর �েদ……

ব�ব�ু আক�াইভ https://mujib100.gov.bd/

 
 
 

সুবণ�জয়�ী কণ�ার

BangabandhuBangabandhu…… ব�ব�ুর �েদব�ব�ুর �েদ……

Bangladesh GBangladesh G…… Declaration ODeclaration O……

   

Concert For BConcert For B…… Pakistani SurrPakistani Surr……

মুি�যু� ই-আক�াইভ  

 
 
 

আ�য়েণর অিধকার �শখ হািসনার উপহার

�সবা সহিজকরণ

ইেনােভশন কন�ার

সামািজক �যাগােযাগ

 

https://www.youtube.com/watch?v=188hvm_fW7E
https://www.bangabandhuonline.org/
https://mujib100.gov.bd/
https://www.youtube.com/watch?v=XFG0i1cv2zY
https://www.youtube.com/watch?v=188hvm_fW7E
https://www.youtube.com/watch?v=CUD9sNkt2RI
https://www.youtube.com/watch?v=6IdCJTs4VwE
https://www.youtube.com/watch?v=8k-zVwskPHw
https://www.youtube.com/watch?v=PFCrooJ4CaA
https://www.liberationwarbangladesh.org/
http://bscl.gov.bd/site/view/sps_data
https://www.facebook.com/bcsclbd
https://www.linkedin.com/company/bangladesh-communication-satellite-company-ltdhttps://www.linkedin.com/company/bangladesh-communication-satellite-company-ltd


সাইটিট �শষ হাল-নাগাদ করা হেয়েছ: ২০২২-০৯-২৯ ০৪:২৫:৫২
পিরক�না ও বা�বায়েন:  মি�পিরষদ িবভাগ,  এটুআই,  িবিসিস,  িডওআইিসিট ও  �বিসস।

কািরগির সহায়তায়: 

 

আ�য়েণর অিধকাআ�য়েণর অিধকা…… আ�য়েণর আ�য়েণর অিধকাঅিধকা…… আ�য়েণর অিধকাআ�য়েণর অিধকা……

অন�ান� িভিডও

How to Identify and Scout for FHow to Identify and Scout for F……

ফল আিম�ওয়াম� পয�েব�ণ ও সনা�করণ

বন�ার সময় িক করণীয়...?বন�ার সময় িক করণীয়...?

বন�ার সময় িক করণীয়

http://www.cabinet.gov.bd/
https://a2i.gov.bd/
http://www.bcc.net.bd/
http://doict.gov.bd/
http://www.basis.org.bd/
https://www.youtube.com/watch?v=l7G3TPz6P24
https://www.youtube.com/watch?v=z6llDxY5JFs
https://www.youtube.com/watch?v=MvTLqrU9ZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=zBAKSZqTkRg
https://www.youtube.com/watch?v=GT9ShGE_qjg
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