
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: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০১৪.২০.৪৩ তািরখ: 
০৪ জা য়াির ২০২৩

২০ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িবএসিসএলিবএসিসএল) ) এরএর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমকম--
পিরক নাপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  এরএর   ২য়২য়  মা িসকমািসক ( (অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র //২০২২২০২২ ) ) িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২২.১৩০৫ তািরখ: ১২ পৗষ ১৪২৯/২৭ িডেস র ২০২২
উপ  িবষেয়র িত ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) এর
জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩ এর ২য় কায়াটার (অে াবর-িডেস র/২০২২) িতেবদন 

ায়নসহ যথাযথ মাণক সং বক এতৎসে  রণ করা হল।     

০২। উে ,  কাযিববরণীর িস া  অ যায়ী ২য় কায়াটার (অে াবর-িডেস র/২০২২) িতেবদন  ায়নসহ
যথাযথ মাণক সহকাের ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ। 

৪-১-২০২৩

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ০২ ৪১০৩০০৯১-৯৩
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব, সিচব ( কা ািন)-এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০১৪.২০.৪৩/১(৪) তািরখ: ২০ পৗষ ১৪২৯
০৪ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব, ডাক-১ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ব াপক (নন গভঃ স র সলস), ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
৪) সহকারী িহসাব র ণ কমকতা, ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

৪-১-২০২৩
মাঃ শিফ ল ইসলাম 

১



ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

২



পরিরিষ্ট-'ক' 

                     দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেি স্যাদেলাইে ককাম্পারন রলরর্দেড (রবএসরসএল) 

কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্ান 

(২য় 

ককায়াে মাি) 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় ককায়াে মাি ৩য় 

ককায়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা 

করর্টিি সভা 

আয় াজন 

সভা 

আয় াজজত 

১ সাংখ্যা 

ক াকাল 

পদয়ন্ট 
০৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০২  

০.২৫ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

 ০.৫০ 

অজমন 
০১ 

প্রমাণক ১.১ 

     ০২ 

প্রর্াণক ১.১ 

প্রর্াণক ১.১(ক) 

  

 

১.২ ননরতকতা 

করর্টিি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % 
সাংরিষ্ট সকল 

উইাং প্রধান   
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

০১ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

২ 
অজমন ১০০% 

প্রমাণক ১.২ 

১০০% 

প্রর্াণক ১.২ 

  
 

১.৩ সুিাসন 

প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অাংিীজদনি 

(stakeholders) 

অাংিগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা 

ক াকাল 

পদয়ন্ট  

 

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ ০১ ০১  

১.৩৩ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

১.৩৩ 

অজমন - ০১ 

প্রর্াণক ১.৩ 

  

 

১.৪ শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

২ সংখ্যা 

(প্রজি

ক্ষণার্থী 

সংখ্যা

) 

ক াকাল পদয়ন্ট 

(শুদ্ধাচাি), 

রবক্রয় ও 

রবপনণ (উইাং 

প্রধান) এবাং 

অপাদিিন 

(উইাং প্রধান) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 
 (২৫) (২৫) (২৫) (২৫) 

 

 

০.৫০ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

০.৫০ 

অজমন (২৫) 

প্রমাণক ১.৪ 

(২৫) 

প্রর্াণক ১.৪ 

   

১.৫ কর্ ম-পরিদবি 

উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুক্ত 

অয়কয়জা মালামাল 

জনস্পজিকরণ/ নজর্থ 

জিনষ্টকরণ/পজরষ্কার-

পজরচ্ছন্নতা 

বৃজদ্ধ/মজিলায়দর 

উন্নত কম ম-

পজরয়িি 

২ সাংখ্যা 

ও 

তারিখ 

উপ 

মিাব্যিস্থাপক 

(অপায়রিন) 

(অজত: দা:) ও  

ব্যিস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

০৪ টি 

৩১/১২/২০

২২ ; 

৩১/০৩/২০

২৩ 

৩০/০৬/২০

২৩ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 
- 

৩১/১২/২০২২  

 

৩১/০৩/

২০২৩ 

৩০/০৬/২

০২৩ 

 

০.৬৭ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

০.৬৭ 

অজমন - প্রর্াণক ১.৫ (ক) 

প্রর্াণক ১.৫ (খ) 
   

https://drive.google.com/file/d/1xtcjjVwG-_k5eRQrYcQFTRuYq1R91Tsr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rAebJvBrKbPWvZEnK-odl0UxOvNVFa2U/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kbO8NhaSzgrK4WAeD9eechG9zRvJJ5tu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WPxwLcFDYOr3CU6bf8LeHw5ord27btwK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BmfNgLwmGlveMxio0xkHT2FlvA6ToZYW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mvpRzrP3zwauLnAtkGhtLSPlgbtuepgb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mQDd9nJwvya6aLp9StSfAZeeFSHrY13H/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Q3pGOmAPmTWen9PYes_RKRlhewwwBeUY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HDMk1k1VkBa7NctuQztkjjKTjRtlyEBo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fu656cGRQHsj1Wsq89fe2aAhh5c9hKf3/view?usp=share_link
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্ান 

(২য় 

ককায়াে মাি) 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় ককায়াে মাি ৩য় 

ককায়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জন্য পৃর্থক 

ও ািরুয়মর ব্যিস্থা 

করা ইতযাজদ ) 

১.৬ আওতাধীন মাঠ 

পর্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয জক্ষয়ে) 

কর্তমক দাজিলকৃত 

জাতী  শুদ্ধাচার 

জকৌিল কম ম-

পজরকল্পনার ত্রেমাজসক 

অগ্রগজত  প্রজতয়িদয়নর 

ওপর জিডব্যাক প্রদান 

জিডব্যাক 

সভা/কম মিালা 

অনুজিত 

৪ তাজরি প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয়  

লক্ষ্যর্াত্রা প্রদর্াজয নয়  প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

প্রদর্াজয নয়   রবএসরস

এল-এি 

আওতা

ধীন 

ককান 

আঞ্চরল

ক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়ি 

কার্ মালয় 

কনই।  

অজমন প্রয়র্াজয ন  প্রদর্াজয নয়    

২.  আজর্থ মক ব্যিস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্থ ম 

িছয়রর রাজস্ব এিং 

উন্ন ন িায়জয়ের 

অনুয়মাজদত  ক্র -

পজরকল্পনা  

ওয় িসাইয়ে প্রকাি  

ক্র -

পজরকল্পনা 

ওয় িসাইয়ে 

প্রকাজিত 

২ তাজরি ব্যস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

(অজত: দা:) 

৩১/০৭/২০

২২ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২

০২২ 

- - -  

০ ০ অজমন ০২/১০/২০

২২ 

প্রমাণক ২.১ 

-    

২.২ অনুদর্ারেত 

বারষ মক পরিকল্পনাি 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন ( 

িাজস্ব ও       উন্নয়ন 

বাদজদেি) 

ক্র  পরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % ব্যস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

(অজত: দা:) 

১০% 

১৫% 

২৫% 

৫০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ১৫% ২৫% ৫০%  

০ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

০.৫০ 

অজমন ১১.৫৪% 

প্রমাণক ২.২ 

৭.৬৯% 

প্রর্াণক ২.২ 

   

২.৩  িায়জে 

িাস্তিা ন  

িায়জে 

িাস্তিাজ ত 

৩ % জিসািরক্ষণ 

কম মকতমা 

(অভযন্তরীণ 

জিসাি ও 

অর্থ ম) 

২৫% 

১৫% 

২০% 

৪০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ১৫% ২০% ৪০%  

০.৭৫ 

রবএসরস

এল 

iBAS+

+ 

অন্তভু মক্ত 

অজমন 

১৮.৫৭% 

প্রমাণক ২.৩ 

 

২৫.২১% 

প্রর্াণক ২.৩ 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1kR9sEClf3BiUU-1zESMl8WHVqOX9tK6l/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iRrNnZGjv__5c7_rPJ7EwQwWNo9VBj1V/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kDw6-ca83Lns_4MZbuaDRiWEWuqGeMnc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fi3vFK9CGbP7asOqIrNTCk9hgACPUOB9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dHdkWf9Iqbet6s2KLhGzV_Le6lg0rqBC/view?usp=share_link
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্ান 

(২য় 

ককায়াে মাি) 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় ককায়াে মাি ৩য় 

ককায়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ন । 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

০.৭৫ 

২.৪ প্রকয়ল্পর  PIC 

সভা আয় াজন  

সভা 

আয় াজজত 

৩ সংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

(বাাংলাদেি 

প্রতযন্ত, দূগ মর্ ও 

উপকূলীয় 

এলাকাি রবরভন্ন 

জনপে ও 

স্থাপনায় 

বঙ্গবন্ধু 

স্যাদেলাইে-১ 

এি র্াধ্যদর্ 

কেরলদর্াগাদর্াগ 

সাংদর্াগ স্থাপন) 

০৩ (PIC)  

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১(PIC) ১(PIC) ১(PIC) -  ০১ প্রকদল্পি 

কর্য়াে 

জুন, 

২০২৩ এ 

সর্ারপ্ত 

হদব। 

 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

০২ 

 

 

অজমন ১(PIC) 

প্রমাণক ২.৪ 

১(PIC) 

প্রমাণক ২.৪ 

 

   

২.৫ প্রকল্প সমাজপ্ত 

জিয়ে প্রকয়ল্পর সম্পদ 

(র্ানিািন, 

কজম্পউোর, 

আসিািপে ইতযাজদ) 

জিজধ জমাতায়িক 

িস্তান্তর করা 

প্রকয়ল্পর 

সম্পদ জিজধ 

জমাতায়িক 

িস্তান্তজরত 

৩ তাজরি - প্রদর্াজয 

নয় 

লক্ষ্যর্াত্রা প্রদর্াজয নয়  প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয 

নয় 

প্রদর্াজয নয়   চলমান 

প্রকদল্পি 

কর্য়াে 

জুন, 

২০২৩ এ 

সর্ারপ্ত 

হদব।  

অজমন প্রদর্াজয নয়     

৩. শুদ্ধাচার সংজিষ্ট এিং দুনীজত প্রজতয়রায়ধ সিা ক অন্যান্য কার্ মক্রম…………….. ১৮ (অগ্রাজধকার জভজিয়ত ১ নং সি নুযনতম চারটি কার্ মক্রম) 

৩.১ সরকাজর 

র্ানিািয়নর র্র্থার্র্থ 

ব্যিিার জনজিতকরণ  

ব্যিিার 

জনজিতকরণ 

৫ তাজরি সিকাজর 

ব্যিস্থাপক 

(জজনায়রল 

সাজভ ময়সস) 

৩১/১২/২০২

২;৩০/০৬/২

৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
- ৩১/১২/২০২২ - 

৩০/০৬/২০

২৩ 

 ২.৫ 
(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

২.৫ 

 

অজমন 
- প্রর্াণক ৩.১   

 

৩.২ ই-জজজপ এর 

মাধ্যয়ম ক্র কার্ ম 

সম্পাদন 

ই-কেন্ডাদি ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ সাংখ্যা ব্যবস্থাপক 

(প্রিাসন ও 

কজনাদিল 

সারভ মদসস) 

(অরত: ো:) 

০২টি 

লক্ষ্যর্াত্রা 
- - ০১ ০১ 

 

- - 
অজমন -     

https://drive.google.com/file/d/1sLXKsCmJPyVLH7tWoU2QOdSJxXEwYpQK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FiX7jWdqM5Rr4Uk3OG_BL-ciRW34nKAU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ixJvprRBznntnJIAYXvj--KjcguSZPLA/view?usp=share_link
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ অরজমত 

র্ান 

(২য় 

ককায়াে মাি) 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় ককায়াে মাি ৩য় 

ককায়াে মা

ি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ Meeting 

Management 

Mobile App  

Implement

ation/ 

বাস্তবায়ন 

৪ % ঊর্ধ্মতন 

ব্যিস্থাপক 

(গ্রািক জসিা) 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
৫০% - ৫০% - 

 

- 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

২.০ 

 

অজমন ৫০% 

প্রমাণক ৩.৩ 

    

৩.৪ গ্রাহকদেি 

সুরবধাদর্ ম Online 

Bill 

Management 

Software 

Implement

ation/ 

বাস্তবায়ন 

৪ তারিখ ব্যিস্থাপক 

(নন গভঃ 

জসলস) 

১৫/১১/২০২

২; 

১৫/০৬/২০২

৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

- 
১৫/১১/২০২২; 

(কডদর্া প্রেি মন) 
- 

১৫/০৬/২০

২৩ 

(পিীক্ষ্ামূল

ক ভাদব 

ব্যবহাি) 

 

০২ 

(১র্ ও ২য় 

ককায়াে মাি) 

২.০ 

 

অজমন  প্রর্াণক ৩.৪    

 
১০.০০ 

(১০.৫০ 

এি র্দধ্য) 

১৪.৭৫ 

(১৮ এি 

র্দধ্য) 

 

https://drive.google.com/file/d/1WRPkNQ8IbVk7SCvbLbWZNvTnxfkus-Qt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UTdkuW_yOQ_agj580FGMtqK1IwB7DRs-/view?usp=share_link

