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 ি�য় �বহারকারী, ড�াশেবাড �স�হ এখন �থেক �িত ৩ ঘ�া পর পর আপেডট হেব।
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কায ��েমর অ�গিত �লাড ক�ন

অধীন� শাখা



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

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

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৯২৩ তািরখ: 
১৮ আগ  ২০২১

৩ ভা  ১৪২৮

সভারসভার   না শনা শ
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) এর উ াবন কায মেক গিতশীল করা, কা ািনর বািষক
কমস াদন ি , ২০২১-২০২২ এর ল মা া অজেনর লে  িবএসিসএল এর ারক নং
১৪.৩৯.০০০০.০০২.১৮.০৫৬.১৮.৬৪৭, তািরখঃ ২৮ ন, ২০২১ মাতােবক এক  ইেনােভশন ম গঠন করা হয়। উ

েমর কাযপিরিধর আওতায় ১ম সভা আগামী ২৪ আগ , ২০২১ তািরখ ( রাজ: ম লবার) িবকাল ০৩:০০ ঘ কায়
Zoom াটফেমর মা েম অনলাইেন আেয়াজন করা হেব।

উ  সভায় সংি  সকলেক যথাসমেয় অনলাইেন সং  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হল।

Meeting ID: 831 7344 0060
Password: innov321

১৮-৮-২০২১
আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর

ঊ তন ব াপক

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৯২৩/১(৪) তািরখ: ৩ ভা  ১৪২৮
১৮ আগ  ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপক, ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
৪) এি িকউ ভ অ ািস া - ১ (অিতির  দািয় ), ব াপনা পিরচালক ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড ( ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

১৮-৮-২০২১
হাসান শামীম শাওন

ােটলাইট কে ালার
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

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.১০৩৬ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২১

১৭ কািতক ১৪২৮

সভারসভার   না শনা শ
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) এর উ াবন কায মেক গিতশীল করা, কা ািনর বািষক
কমস াদন ি , ২০২১-২০২২ এর ল মা া অজেনর লে  িবএসিসএল এর ারক নং
১৪.৩৯.০০০০.০০২.১৮.০৫৬.১৮.৬৪৭, তািরখঃ ২৮ ন, ২০২১ মাতােবক এক  ইেনােভশন ম গঠন করা হয়। উ

েমর কাযপিরিধর আওতায় ২য় সভা আগামী ০৭ নেভ র, ২০২১ তািরখ ( রাজ: রিববার) সকাল ১১:০০ ঘ কায়
Zoom াটফেমর মা েম অনলাইেন অ ি ত হেব।

উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  আপনােক অ েরাধ জানােনা হল। 

Innovation Team: 2nd progress meeting
Time: Nov 7, 2021 11:00 AM (BST)

Meeting ID: 827 1395 3497
Passcode: innov123

২-১১-২০২১
আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর

ঊ তন ব াপক

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.১০৩৬/১(৪) তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

১



অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ব াপক, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), 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

২-১১-২০২১
হাসান শামীম শাওন

ােটলাইট কে ালার

২





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

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫

...

সভাপিত মাঃ শিফ ল ইসলাম 
 ব াপনা পিরচালক  (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ০৭ নেভ র ২০২১
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা

ান ভা য়াল ( ম াটফম)
উপি িত সং ি  মাতােবক

ইেনােভশনইেনােভশন   েমরেমর   কাযাবিলরকাযাবিলর   অ গিতরঅ গিতর   ২য়২য়  সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী

সভার েতই সকলেক অিভবাদন জািনেয় সভাপিত সভার কায ম  কেরন।

সভায় ই-গভ া  ও উ াবন কম পিরক না  ২০২১-২০২২ এর ১ম মািসক অজন িবষেয় হালনাগাদ ত  উপ াপন করা
হয়। ব াপনা পিরচালেকর িনেদশনার ি েত সভায় িবিভ  কম পিরক নার ফাকাল পেয়ে েদরও সং  করা হয়।
সকেলর কায েমর হালনাগাদ ত  উপ াপেণর ি েত িবিভ  চ ােল  ও তা উ রেণর িবষেয় িবশদ আেলাচনা হয়।
আেলাচনার ি েত সভায় িনে া  িস া  িহত হয়ঃ

১। ই-গভ া  ও উ াবন কম পিরক না  ২০২১-২০২২ এর ল  অজন িনি ত করেত ফাকাল পেয় েদর আেরা
কাযকর িমকা িনি ত করেত হেব।

২। উ াবন কমপিরক না ছেকর ১.৬ ধারা অ যায়ী, ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকািবলায় IoT, Big Data,
Artificial Intelligence, 5G, Industrial Automation ইত ািদ িবষেয়র উপের করণীয় িবষয়ব
ফাকাস কের কা ািনর িবভাগীয় ধান ও সংি  কমকতােদর সম েয় এক  অবিহতকরণ সভা নেভ র ২০২১ এর
মে  আেয়াজন করেত হেব।

৩। ছেকর ২.২.১ ধারা অ যায়ী, নেভ র ২০২১ এর মে  কমপিরক না বা বায়ন সং া  এক  িশ ণ সভা আেয়াজন
করেত হেব।

৪। ছেকর ২.২.২ ধারা অ যায়ী, িবিভ  উ াবনী ধারণা বা বায়েন িয়ত অথ িহসাব িবভােগর খাতওয়ারী সম য় করেত
হেব।

৫। ছেকর ২.২.৪ ধারা অ যায়ী, কমপিরক নার অধবািষক - ায়ন িতেবদন ১৩ জা য়ারী ২০২২ এর মে
মি পিরষদ িবভােগ/উ তন ক পে র িনকট রণ করেত হেব।

৬। ছেকর ২.২.৫ ধারা অ যায়ী, টিলটেকর উ াবনী পিরক নায় বা বািয়ত উে াগ পিরদশন করার িস া  হণ করা
হয়।

১



আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার কায েমর সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.১৪১ তািরখ: 
১০ নেভ র ২০২১

২৫ কািতক ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপক, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

 

আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর 
ঊ তন ব াপক

২







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

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫

...

সভাপিত আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর 
 ঊ তন ব াপক

সভার তািরখ ২৭ মাচ ২০২২
সভার সময় িবকাল ০৩:০০ ঘ কা

ান িবএসিসএল এর সভাক  (৮ম তলা)
উপি িত সং ি  মাতােবক

সভার েতই সকলেক অিভবাদন জািনেয় সভাপিত সভার কায ম  কেরন।

সভায় ই-গভ া  ও উ াবন কম পিরক না  ২০২১-২০২২ এর ৩য় মািসক অজন িবষেয় হালনাগাদ ত  উপ াপন করা
হয়। সকেলর কায েমর হালনাগাদ ত  উপ াপেণর ি েত িবিভ  চ ােল  ও তা উ রেণর িবষেয় িবশদ আেলাচনা
হয়। আেলাচনা স হঃ

১। উ াবন কমপিরক না ছেকর ১.২.১ ধারা অ যায়ী, সবা সহজীকরেণর জ  ব ব  ােটলাইট-১ এর কাভােরজ
িবিভ  এলাকায় EIRP এর মান িনেদশক াপ ণয়ন করা হেয়েছ। এর ফেল সবা হীতা কাভােরজ  িবিভ
এলাকায় ােটলাইট িসগ ােলর মান স েক জানেত পারেছ। াথিমকভােব ােটলাইেটর এসব ারািমটার স েক
িনি ত হেয় ব ব  ােটলাইট-১ এর সবা হেণ সংি  ি / িত ান িস া  হণ করেত পাের।

২। উ াবন কমপিরক না ছেকর ১.৬ ধারা অ যায়ী, “চ থ িশ  িব বঃ চ ােল  ও স াবনা” িবষয়ক এক  ইন-হাউজ
িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ।

৩। ছেকর ২.২.৫ ধারা অ যায়ী, টিলটেকর উ াবনী পিরক নায় বা বািয়ত উে াগ পিরদশন করার জ  সভাপিত
অিবলে  ব া হেণর জ  অ েরাধ কেরন।

৪। ১৯ জা য়াির ২০২২ তািরেখ ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর অিতির  সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  আেয়ািজত
“ডাকডাক  ওও  ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   িবভাগিবভাগ   এবংএবং  এরএর   আওতাধীনআওতাধীন   দ রদ র //সং ারসং ার   ২০২১২০২১--২০২২২০২২   অথবছেররঅথবছেরর   ইই --গভ াগভ া   ওও
উ াবনউ াবন   কমপিরক নারকমপিরক নার   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   পযােলাচনাপযােলাচনা ” ” সভায় িবএসিসএল া  ন র অ যায়ী ১ম ান অজন
করায় সভাপিত উপি ত সকলেক অিভবাদন জানান।

আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার কায েমর সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর 
ঊ তন ব াপক

১



ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৫৯ তািরখ: 
০৪ এি ল ২০২২

২১ চ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ব াপক ( ন দািয় ), ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

 

হাসান শামীম শাওন 
ােটলাইট কে ালার

২



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

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

ন র ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৩০৭ তািরখ: 
২৮ ন ২০২২

১৪ আষাঢ ়১৪২৯

সভার না শ

িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   পিরক নাপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   স িকতস িকত   পযােলাচনাপযােলাচনা   সভাসভা   সেসে ।।

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ২০২১-২২ অথ বছেরর ই-গভ া  ও উ াবন পিরক নার কমস াদন
চেকর ২.২.৩ ধারা অ যায়ী ইেনােভশন েমর অধীেন কমপিরক না বা বায়ন অ গিত স িকত ৩য় পযােলাচনা সভা

আগামীআগামী  ২৯২৯  নন ,  ,  ২০২২২০২২  ( ( ধবারধবার ) ) রর   ০২০২ ::০০০০   ট ায়ট ায়   িবএসিসএলিবএসিসএল  এরএর   সভাকেসভাকে  অ ি ত হেব।

উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত হওয়ার জ  আপনােক অ েরাধ করা হল।

২৮-৬-২০২২
আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর

ঊ তন ব াপক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
২) ব াপক ( ন দািয় ), ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ 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

. ১



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

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫

...

সভাপিত আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর 
ঊ তন ব াপক

সভার তািরখ ২৯ ন, ২০২২
সভার সময় র ০২◌ঃ০০ টা

ান িবএসিসএল এর সভাক
উপি িত সং
সভাপিত উপি ত সবাইেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম সদ  সিচব
িনধািরত কায ম উপ াপন কেরন।

সভারসভার   আেলাচনাস হঃআেলাচনাস হঃ

১। িবএসিসএল এর ২০২১-২২ অথবছেরর ই-গভ া  ও উ াবনী কমপিরক নার ছক অ যায়ী িন িলিখত কায ম হণ
করা হেয়েছ।

ম 
কমস াদন 

 মান কায ম
কমস া

দন
চক

একক কমস াদন 
চেকর  মান

ল মা া ২০২১-২০২২ ব া ব ায়ন 
অ গিতঅসাধ ারণ উ ম চলিত মান

১০০% ৮০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

১

[১.১]  
উ াবন ী 
ধ ারণা 
ব া ব ায়ন 

[১.১.১]  
এক  
ন ন 
উ াবন ী 
ধ ারণা 
ব া ব ািয়
ত

তািরখ ৫ ১৬ /০৩/২০
২২

১৪/০৪/২০
২২

০৫/০৫/২০
২২

BS1 এর  
াহ কেদর  
এে ন া 

পেয়ি ং এর  
ত  

স িলত 
এক  we
b-based 
map তির  
কর া হ েয়েছ। 

িলংকঃ 
http://w
ww.bscl
.gov.bd/
site/pag
e/88be3

f36-
1b08-
460a-
a2e5-

739e10
d72451/

-

১



[১]  ই-
গভ া  ও 
উ াবন 
সং া  
কায েমর  
ব া ব ায়ন 
জারদারকর
ণ

৩৫

[১.২]  সব া 
সহ িজকরণ

[১.২.১]  
এক  
সব া 
সহ িজ
ত 

তািরখ ৫ ২৫/০২/২০
২২

০৪/০৩/২০
২২

২৫/০৩/২০
২২

ােটলাইট 
EIRP 
িনেদশক 
াপ ণয়ন 

কর া হ েয়েছ। 
িলংকঃ 

http://w
ww.bscl
.gov.bd/
site/pag
e/edcf9

794-
5f9f-
4842-
8d43-

a67eee
9ea438/

-

[১.৩]   সব া
 িড িজটাইজ
◌শন

[১.৩.১]  
নতম 

এক  
সব া 
িড িজটা
ইজ ত

তািরখ ৫ ৩০/১২/২০
২১

১৩/০১/২০
২২

২০/০১/২০
২২

সব া 
সং া  
কািরগির  
অিভেযাগ ব া 
মতামত 
দািখেলর  
জ  
এক  Co
mplaint 
Manage
ment 
System 
তির  কর া 
হ েয়েছ। 
িলংকঃ ht
tps://bc
sclcms.
000web
hostapp
.com

[১.৪]  
ইতঃ েব  
ব া ব ািয়ত 
উ াবন ী 
ধ ারণা, 
সহ িজ ত 
ও 
িড িজটাইজ

ত সব া 
সং া  
পযােলাচন া 
সভা 

[১.৪.১]  
সভা 
আেয়ািজ
ত 

তািরখ ৪ ৩০/০৮/২০
২১ 

১৫/০৯/২০
২১ 

৩০/০৯/২০
২১

সভা 
আেয়াজন 

কর া হ েয়েছ

[১.৫]  ই-
ন িথর  

বহ ার  
ি

[১.৫.১]  
ই-
ফাইেল 
ন াট 
িন ি

ত 

% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৯৮.৫৭%

[১.৬ ] ৪থ 
িশ  
িব েবর  
চ ােল  
মাকােবলায় 
করণীয় 
িবষেয় 
অব িহ তকর
ণ 
সভা/কমশাল
◌া আেয়াজন

[১.৬ .১]  
সভা/কম
শালা 
আেয়ািজ
ত

সং া ৪ ৪ ৩ ২
সভা 

আেয়াজন 
কর া হ েয়েছ

২



২

[২]  
ািত ািনক 

দ তা ি  
১৫

[২.১]  ত  
ব াতায়ন 
হ ালন াগাদক
রণ

[২.১.১]  
ত  
ব াতায়েন  
সকল 
সব া ব  
হ ালন াগা
দ ত

সং া ৪ ৪ ৩ ২ হ ালন াগাদ 
কর া হ েয়েছ  

[২.১.২]  
িব িভ  

কাশন া 
ও 
ত ািদ 
ত  
ব াতায়েন  

কািশত

সং া ২ ৪ ৩ ২ কাশ কর া 
হ েয়েছ

[২.২]  ই-
গভ া  ও 
উ াবন 
কমপিরক
না 
ব া ব ায়ন 

[২.২.১]  
কমপির
ক না 
ব া ব ায়
ন 
সং া  

িশ ণ 
আেয়ািজ
ত 

সং া ৩ ৪ ৩ ২
সভা 

আেয়াজন 
কর া হ েয়েছ

[২.২.২]
ই-
গভ া  
কমপির
ক না 
ব া ব ায়
নর  
জ  
বর া
ত অথ 

িয়ত

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০%

অ বিধ  
কান  অথ 
য় হ য় িন। 

ইন-হ াউজ 
ড েভলপেম

 -এর  
মা েম 
কায ম 
স ািদত 
হ েয়েছ।

[২.২.৩]  
কমপির
ক নার  
ব া ব ায়
ন 
অ গিত 
পযােলাচ
ন া 
সং া  
সভা 
আেয়ািজ
ত

সং া ৩ ৪ ৩ ২
সভা 

আেয়াজন 
কর া হ েয়েছ

[২.২.৪]  
কমপির
ক নার  
অধব ািষ
ক -

ায়ন  
িতেবদ

ন 
মি পির
ষদ 
িবভােগ/ 
ঊ তন 
ক পে
র  িনকট 

িরত

তািরখ ৩ ১৩/০১/২০
২২

২০/০১/২০
২২

২৭/০১/২০
২২

রণ কর া 
হ েয়েছ

[২.২.৫]  
দেশ/িবদ
◌েশ 
ব া ব ািয়
ত 

নতম 
এক  
উে াগ 
পিরদশন

ত

সং া ৩ ৩০/০৫/২০
২২

৩০/০৬ /২
০২২ -

BSCCL 
এ 

ক ব াজার  
সাব েমিরন 

ক াবল 
াি ং 
শন 

পিরদশন 
কর া হ েয়েছ।

২। সকল কাজ িনধািরত সমেয় স  করার জ  সভাপিত মেহাদয় সকেল ধ বাদ াপন কেরন।
৩



সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর 
ঊ তন ব াপক

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৩১৮ তািরখ: 
৩০ ন ২০২২

১৬ আষাঢ ়১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক ( ন দািয় ), ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ 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

 

হাসান শামীম শাওন 
ােটলাইট কে ালার

৪









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

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

ন র ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.২৫৫ তািরখ: 
০৬ ন ২০২২

২৩ জ  ১৪২৯

িশ ণ সভার না শ

িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   পিরক নাপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   স িকতস িকত   িশ ণিশ ণ   সভাসভা   সংেগসংেগ।।

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ২০২১-২২ অথ বছেরর ই-গভ া  ও উ াবন পিরক নার কমস াদন
চেকর ২.২.১ ধারা অ যায়ী ইেনােভশন েমর অধীেন কমপিরক না বা বায়ন সং া  এক  িশ ণ সভা আগামীআগামী  ৮৮
নন ,  ,  ২০২২২০২২  ( ( ধবারধবার ) ) িবকালিবকাল   ০৩০৩::০০০০   ট ায়ট ায়   মম   াটফ েমরাটফেমর  মা েম অনলাইেন আেয়ািজত হেব।

উ  সভায় মেনানীত কমকতাগণেক (সং ) যথাসমেয় অনলাইেন অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হল।

Topic: ই-গভ া  ও উ াবন পিরক না বা বায়ন স িকত িশ ণ সভা
Time: Jun 8, 2022 03:00 PM, Dhaka

Meeting ID: 822 9329 1883
Passcode: 344532

৬-৬-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহা ব াপক, মহা ব াপক ( িব য় ও িবপণন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) ব াপক, ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৫) ব াপক, ব াপক- ২ (িমশন ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৬) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

১



৭) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৮) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৯) সহকারী ব াপক ( ন দািয় ), সহকারী ব াপক -২ (কি উটার ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
১০) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১১) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১২) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

২



প্রশিক্ষণের জন্য মণনোনীত কম মকতমোগণের তোশিকোাঃ 

১। আবু শিোণেব শমোাঃ নুসরোত দস্তগীর, ঊর্ধ্মতন ব্যবস্থোপক (কোশরগশর সহোেতো), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

২। আশসফ আহমদ খোন, ব্যবস্থোপক- ৪ (শনেওেোকম ইশিশনেোর), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

৩। শমোাঃ মুনতোশসরুর রহমোন, ব্যবস্থোপক- ২ (শমিন ইশিশনেোর), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

৪। আসোদ শবন ইউসুফ, ব্যবস্থোপক (নন গভাঃ শসিস), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

৫। হোসোন িোমীম িোওন, মহোব্যবস্থোপক (অপোণরিন), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড  

৬। শমো: আণরশফন মোহোমুদ, সহকোরী ব্যবস্থোপক -২ (গ্রোউন্ড শেিন শমইণেনোর), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

৭। শমোাঃ স্বশদকুি বোরী, সহকোরী ব্যবস্থোপক -২ (কশম্পউেোর ইশিশনেোর), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

৮। শমোাঃ মোরুফ ইসিোম, মহোব্যবস্থোপক (অপোণরিন), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

৯। সোদমোন আি ফোরোবী, মহোব্যবস্থোপক (অপোণরিন), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড   

১০। শতৌশহদুি ইসিোম, মহোব্যবস্থোপক (অপোণরিন), বোাংিোণদি স্যোণেিোইে শকোম্পোশন শিশমণেড  

 





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

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

ন র ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.২৭৫ তািরখ: 
১৬ ন ২০২২

২ আষাঢ ়১৪২৯

িশ ণ সভার না শ

িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   পিরক নাপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   স িকতস িকত   িশ ণিশ ণ   সভাসভা   সংেগসংেগ।।

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ২০২১-২২ অথ বছেরর ই-গভ া  ও উ াবন পিরক নার কমস াদন
চেকর ২.২.১ ধারা অ যায়ী ইেনােভশন েমর অধীেন কমপিরক না বা বায়ন সং া  এক  িশ ণ সভা আগামীআগামী

২০২০   নন ,  ,  ২০২২২০২২  ( ( স ামবারসামবার ) ) সকালসকাল   ১১১১ ::০০০০   ট ায়ট ায়   মম   াটফ েমরাটফেমর  মা েম অনলাইেন আেয়ািজত হেব।

উ  সভায় মেনানীত কমকতাগণেক (সং ) যথাসমেয় অনলাইেন অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হল।

ই-গভ া  ও উ াবন পিরক না বা বায়ন স িকত িশ ণ সভা
Time: Jun 20, 2022 11:00 AM Astana, Dhaka

Meeting ID: 842 6184 8669
Passcode: 784495

১৬-৬-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৫) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
. ১



৬) সহকারী ব াপক, সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৭) সহকারী ব াপক , সহকারী ব াপক -২ (কি উটার ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৮) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৯) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১০) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১১) সহকারী ব াপক, সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১২) সহকারী ব াপক , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৩) সহকারী ব াপক , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

. ২





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

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

ন র ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.২৯২ তািরখ: 
২২ ন ২০২২

৮ আষাঢ ়১৪২৯

িশ ণ সভার না শ

িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   পিরক নাপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   স িকতস িকত   িশ ণিশ ণ   সভাসভা   সংেগসংেগ।।

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ২০২১-২২ অথ বছেরর ই-গভ া  ও উ াবন পিরক নার কমস াদন
চেকর ২.২.১ ধারা অ যায়ী ইেনােভশন েমর অধীেন কমপিরক না বা বায়ন সং া  এক  িশ ণ সভা আগামীআগামী

২৩২৩  নন ,  ,  ২০২২২০২২  ( ( হ িতবারহ িতবার ) ) িবকালিবকাল   ০৩০৩::০০০০   ট ায়ট ায়   মম   াটফ েমরাটফেমর  মা েম অনলাইেন আেয়ািজত হেব।

উ  সভায় মেনানীত কমকতাগণেক (সং ) যথাসমেয় অনলাইেন অংশ হণ করার জ  অ েরাধ করা হল।

Topic: ই-গভ া  ও উ াবন পিরক না বা বায়ন স িকত িশ ণ সভা
Time: Jun 23, 2022 03:00 PM Astana, Dhaka

Meeting ID: 865 1638 1731
Passcode: 481430

২২-৬-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), 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
৫) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ
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ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৬) সহকারী ব াপক , সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৭) সহকারী ব াপক, সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৮) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৯) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১০) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১১) ব াপক (অিতির  দািয় ), ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
১২) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
১৩) সহকারী ব াপক জনােরল সািভেসস, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট
কা ািন িলিমেটড
১৪) সহকারী িহসাব র ণ কমকতা, ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
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বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড 
(রা ীয় মািলকানাধীন এক  িত ান) 

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

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৬৮ তািরখ: 
২৫ ম ২০২২

১১ জ  ১৪২৯

কমশালারকমশালার   না সনা স

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) -এর উ াবন কায ম গিতশীলকরেণর লে  ৪থ িশ  িব েবর
চ ােল  মাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সং া   এক  কমশালা  আগামীআগামী  ২৬২৬   মম   ২০২২২০২২   তািরখতািরখ  ( ( র াজঃরাজঃ

হ িতবারহ িতবার ) ) বলাবলা   ০৩◌ঃ০০০৩◌ঃ০০   ঘ কায়ঘ কায় Zoom  Zoom াটফেমরাটফেমর   মা েমমা েম  অনলাইেন আেয়ািজত হেব।

উ  কমশালায় যথাসমেয় সং  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হল।

Topic: ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় করণীয় িবষ য় অবিহতকরণ সং া  কমশালা।
Time: 26 May 2022, 03:00 PM; Dhaka

Meeting ID: 875 0441 6968
Passcode: 042311

২৫-৫-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৬৮/১(৩৮) তািরখ: ১১ জ  ১৪২৯
২৫ ম ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) মহা ব াপক, মহা ব াপক ( িব য় ও িবপণন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) কা ািন সিচব, কা ািন সিচব, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৫) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৬) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৭) ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
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৮) ব াপক, ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৯) ব াপক, ব াপক- ২ (িমশন ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১০) ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১১) ব াপক, ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১২) ব াপক, ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৩) ব াপক, ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৪) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৫) ব াপক (অিতির  দািয় ), ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
১৬) সহকারী ব াপক, সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৭) সহকারী ব াপক, সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১৮) সহকারী ব াপক ( ন দািয় ), সহকারী ব াপক -২ (কি উটার ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট
কা ািন িলিমেটড
১৯) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২০) সহকারী ব াপক , সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২১) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে নার), সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২২) সহকারী ব াপক, সহকারী ব াপক- ৬, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২৩) সহকারী ব াপক , সহকারী ব াপক -২ (কি উটার ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২৪) সহকারী ব াপক জনােরল সািভেসস, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট
কা ািন িলিমেটড
২৫) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড (কমশালা পিরচালনাকারীেদর স ানী দােনর অ েরাধসহ)
২৬) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২৭) সহকারী ব াপক ( মইন া  ইি িনয়ার), ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট
কা ািন িলিমেটড
২৮) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২৯) িনরাপ া কমকতা, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩০) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩১) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩২) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩৩) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩৪) সহকারী ব াপক , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩৫) সহকারী ব াপক , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩৬) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩৭) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩৮) সহকারী ব াপক, মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
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২৫-৫-২০২২
হাসান শামীম শাওন

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

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

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৩০৬ তািরখ: 
২৮ ন ২০২২

১৪ আষাঢ ়১৪২৯

সভারসভার   না শনা শ

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) -এর উ াবন কায ম গিতশীলকরেণর লে  ৪থ িশ  িব েবর
চ ােল  মাকােবলায় করণীয় িবষয় সং া   ৪থ সভা আগামীআগামী  ২৯২৯  নন ,  ,  ২০২২২০২২   তািরখতািরখ  ( ( র াজঃরাজঃ  ধবারধবার ) ) সকালসকাল
১১◌ঃ০০১১◌ঃ০০   ঘ কায়ঘ কায়  িবএসিসএলিবএসিসএল  এরএর   সভাকেসভাকে  অ ি ত হেব।

উ  সভায় যথাসমেয় অংশ হণ করার জ  আপনােক অ েরাধ করা হল।

২৮-৬-২০২২
আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর

ঊ তন ব াপক
ইেমইল: info@bcscl.com.bd

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৩০৬/১(৪) তািরখ: ১৪ আষাঢ ়১৪২৯
২৮ ন ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপক ( ন দািয় ), ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), 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

২৮-৬-২০২২
হাসান শামীম শাওন

ােটলাইট কে ালার

. 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

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.২২৯ তািরখ: 
২৬ ম ২০২২

১২ জ  ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড এর ২০২১-২২ অথবছেরর ই-গভ া  ও বািষক কমস াদন ি র ২.২.৫
ধারা অ যায়ী দেশ অথবা িবেদেশ উ াবনী ধারণায় বা বািয়ত এক  উে াগ পিরদশেনর অংশ িহসােব বাংলােদশ
সাবেমিরন ক াবল কা ািন িলিমেটড (িবএসিসিসএল) -এর আওতাধীন ক বাজার  সাবেমিরন ক াবল াি ং শন
পিরদশেনর জ  িন িলিখত কমকতাগণেক মেনানয়ন দওয়া হল। বাংলােদেশর সােথ বিহঃিবে র সাবেমিরন ক াবেলর
মা েম ই ারেনট ও টিলেযাগােযাগ সবা দান, াি ং শন হেত কীভােব এ সংেযাগ ািপত হেয়েছ ও কীভােব
কায ম পিরচািলত হয় ইত ািদ িবষেয় স ক ধারণা অজেনর লে  িনে া  কমকতা  িন িলিখত সময় চী অ যায়ী
ক বাজার  সাবেমিরন ক াবল াি ং শন পিরদশন করেবনঃ

নং কমকতার নাম ও পদবী
ইেনােভশন/এপ

ি◌এ েম 
অব ান

তািরখ
মাবাইল ন র ও ই- মইল

০১।
জনাব বখিতয়ার আহেমদ
উপমহা ব াপক (অিতির  
দািয় ), অপােরশ , িবএসিসএল

সদ , এিপএ 
ম ২৯ -৩০ ম 

২০২২ 
( মণকাল 

তীত)

০১৫৫০১৫৫০৮০
bakhtiar.ahmed@bcscl.com.bd

০২।

জনাব আসাদ িবন ইউ ফ
ব াপক (নন গভঃ সলস), 

িব য় ও িবপণন িবভাগ, 
িবএসিসএল।

িবক  ফাকাল 
পেয়  

কমকতা, 
এিপএ এবং 

সদ , 
ইেনােভশন ম

০১৭১১০৮৪২৬৪
asad.yusuf@bcscl.com.bd

০৩।
জনাব হাসান শামীম শাওন
সহকাির ব াপক ( ােটলাইট 
কে ালার), িবএসিসএল।

সদ  সিচব, 
ইেনােভশন ম

০১৫৫০১৫৬৬৫৭
shamim.shaon@bcscl.com.b

d

উে িখত কমকতাগণ কা ািনর িবিধ মাতােবক সকল ভাতািদ া  হেবন।

২৬-৫-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd
১



ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.২২৯/১(৫) তািরখ: ১২ জ  ১৪২৯
২৬ ম ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ব াপক, ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ােটলাইট কে ালার , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) ব াপক (অিতির  দািয় ), ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
৫) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড

২৬-৫-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

২
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সকল

খখববরর::

�নািটশ �বাড�
২০২১-২০২২ অথ�বছেরর ��াচার পুর�ার �দােনর অিফস আেদশ
অনাপি� প�, জনাব �মাঃ সামাউন �সাবহান, সহকারী ব�ব�পক, িবএসিসএল।
��স িব�ি�ঃ িবগত িতন বছর যাবৎ আেয়র ধারায় “ব�ব�ু স�ােটলাইট-১”
BSCL ও BTRC এর মেধ� বুক �া�ফার চুি� �া�র
�সৗর ব�িতচার (০৭ মাচ�, ২০২২ হেত ১৪ মাচ�, ২০২২)

মমাাননননীীয়য়  মম��ীী

�মা�াফা জ�ার

সসিিচচবব,,  ডডাাকক  ওও  ��টটিিললেেযযাাগগাােেযযাাগগ  িিববভভাাগগ

�মাঃ খিললুর রহমান 

��চচয়য়াাররমম��াানন  ওও  ��ধধাানন  িিননবব� �াাহহীী  ককমম� �ককতত� �াা

ড. শাহজাহান মাহমুদ

বব��বব��াাপপননাা  পপিিররচচাাললকক  ((অঅিিততিিরর��  দদাািিয়য়��))

 

�মাঃ শিফকুল ইসলাম

অিফেসর ধরণ

সকলমহাকােশ ব�ব�ু স�ােটলাইট-২ উৎে�পেণর জন� �শ �ফডােরশেনর �াভকসমেসর সােথ সহেযািগতা �ারক �া�র
(২০২২-০২-০২)

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�
/িনেদ�িশকা/��াপন.

বািষ�ক কম�স�াদন চুি�
এিপএ �কাশনা/
িনেদ�িশকা/পিরপ�/এিপএ িটম

অিভেযাগ �িতকার ব�ব�াপনা
অিনক ও আিপল কম�কত�া

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

বাংলােদশ জাতীয় তথ� বাতায়ন

ববাাংংললাােেদদশশ  সস��াােেটটললাাইইটট  ��ককাা��াািিনন  িিললিিমমেেটটডড

AAcccceessssiibbiilliittyyAAcccceessssiibbiilliittyy

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড http://bscl.gov.bd/
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http://bscl.gov.bd/site/view/notices
http://www.padmabridge.gov.bd/
http://www.padmabridge.gov.bd/
http://bscl.gov.bd/site/notices/e6e785c6-b3d4-4d64-9727-a0fd190efb06/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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/notices/e6e785c6-b3d4-4d64-9727-a0fd190efb06/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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/notices/1b5719d3-1e16-4452-8c7c-41a0b493ad36/%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%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%B9%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%AA%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%A5%A4-
http://bscl.gov.bd/site/notices/1b5719d3-1e16-4452-8c7c-41a0b493ad36/%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%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%B9%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%AA%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%A5%A4-
http://bscl.gov.bd/site/notices/bab67223-2794-4540-8638-9a31fe7d9e5b/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%83-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8E-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E2%80%9C%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%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%A7%A7%E2%80%9D
http://bscl.gov.bd/site/notices/bab67223-2794-4540-8638-9a31fe7d9e5b/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%83-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8E-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E2%80%9C%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%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%A7%A7%E2%80%9D
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ব�ব�ুর �েদশ �…
অসমা� আ�জীবনী

কারাগােরর �রাজনামচা

আমার �দখা নয়াচীন

�শখ মুিজব আমার িপতা

অঅভভ����ররীীনন  ইই--��সসববাা

কািরগির অিভেযাগ ব�ব�াপনা 

��কক��ীীয়য়  ইই--��সসববাা

����তত� �পপূনূন� �  িিলল��  সসমমূূহহ

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

জজাাততীীয়য়  সসংংগগীীতত

0:00

জজ��িিরর  হহটটললাাইইনন

িিববএএসসিিসসএএলল  ওও  ককাািিনন� �ভভাালল  ইই��াাররেেননটট  ((এএসসএএসসিিডডেেটটকক))  এএরর  সসাােেথথ  ববাািিণণিিজজ��কক  চচুুিি��  ��াা��রর

চুি�সমূহ
পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন �িতেবদন
এিপএএমএস সফটওয়�ার িলংক

মািসক/��মািসক/বািষ�ক
পিরবী�ণ/মূল�ায়ন �িতেবদন
অনলাইন আেবদন (িজআরএস
�পাট�াল)

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
কম�পিরক�না
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

AAcccceessssiibbiilliittyyAAcccceessssiibbiilliittyy

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড http://bscl.gov.bd/
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