
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: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.৩৭ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২৩

১৯ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় িবএসিসএলিবএসিসএল--এরএর   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   কমপিরক নাকমপিরক না   ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  এরএর   ২য়২য়
মািসেকরমািসেকর   অজনঅজন  িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর প  নং◌ঃ১৪.০০.০০০০.০১১.০৬.০০১.২১.১২২৯, তািরখঃ ০৮ নেভ র-২০২২

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর ি তীয় মািসেকর
অজন মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  এতদসে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক।

৩-১-২০২৩

সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন

িলিমেটড (িবএসিসএল)।
ইেমইল: managing.director@bcscl.com.bd

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

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.৩৭/১(১২) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৯
০৩ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) মহা ব াপক (িব য় ও িবপণন), মহা ব াপক ( িব য় ও িবপণন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ঊ তন ব াপক (কািরগরী সহায়তা), ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৫) ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন), ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৬) ব াপক (গভঃ স র সলস), ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৭) ব াপক (নন গভঃ স র সলস), ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৮) ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস) (অিতির  দািয় ), ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৯) সহকারী া ামার, আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১০) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
১১) কি উটার অপােরটর, আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১২) অিফস কিপ।

৩-১-২০২৩
বখিতযা়র আহেমদ রািজব 

উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), অপােরশন উইং, এবং ফাকাল
পেয় , সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম , িবএসিসএল।

১



  সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   বা বায়নবা বায়ন  কমপিরক নাকমপিরক না , ,  ২০২২২০২২--২০২৩২০২৩

কায েমর মান কায ম কমস াদন চক একক
কমস াদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন

২০২১-২২

ল  মা া ২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত
উ ম উ ম চলিত

মান

চলিত
মােনর
িনে

ত
অজন
ি তীয়
মািসক
পয

মাণক

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

ািত ািনক ১৮

[১.১] মািসক িভি েত
সবা দান িত িত

সং া  পিরবী ণ কিম
নগঠন

[১.১.১] কিম
নগঠন

সং া ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৩

১) ১৯ লাই/২২-
তািরেখ থম

মািসেকর কিম
নঃগঠন করা

হেয়েছ।
কিপ সং :

২) ০৬-
অে াবর-২০২২
ি তীয় মািসেকর
কিম  নঃগঠন করা
হেয়েছ।

    কিপকিপ   সংসং ::
[১.২] মািসক িভি েত
সবা দান িত িত

সং া  পিরবী ণ
কিম র সভার িস া
বা বায়ন

[১.৩.১] িস া
বা বািয়ত এবং

িতেবদন িরত % ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪
বা বায়ন

অ গিত-এর  কিপ
সং

[১.৩] সবা দান
িত িত িবষেয়

আওতাধীন দ র/সং ার
সম েয় মািসক িভি েত
সভা আেয়াজন

[১.২.১] সভা
আেয়ািজত

সং া ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

ক) ১৫ স র/২২
তািরেখ থম

মািসেকর সভা
বা বায়ন করা
হেয়েছ।  কিপ
সং :

খ) ২৬ অে াবর,
২০২২ ি : ি তীয়

মািসেকর সভা
বা বায়ন করা
হেয়েছ।

    কিপকিপ   সংসং ::
[১.৪] মািসক িভি েত
সবা দান িত িত

হালনাগাদকরণ
(আওতাধীন
দ র/সং াসহ)

[১.৪.১]
হালনাগাদ ত

সং া ৯ ৪ ৩ ২ ১ ৯

১ক) ২১
সে র/২২

তািরেখ থম
মািসেকর সবা

দান িত িত
হালনাগাদ বা বায়ন
করা হেয়েছ।
  কিপকিপ   সংসং ::
(১খ) ১৮ িডেস র/
২০২২তািরেখ থম

মািসেকর সবা
দান িত িত

হালনাগাদ বা বায়ন
করা হেয়েছ।
  কিপকিপ   সংসং : : 
  

স মতা
অজন ৭

[২.১] সবা দান
িত িত িবষয়ক

কমশালা/ িশ ন/ সিমনার
আেয়াজন

[২.১.১]
কমশালা/ িশ ন/
সিমনার

আেয়ািজত

সং া ৩ - - ২ ১ - - - ৩

২০ িডেস র/২২
তািরেখ বা বায়ন করা
হেয়েছ। কিপ সং :  
 

[২.২] সবা দান িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয়

অবিহতকরণ সভা
আেয়াজন

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত সং া ৪ - - ২ ১ ৪

১৭ নেভ র/২২ তািরেখ
বা বায়ন করা হেয়েছ। 
কিপ সং :

সবেমাট= ২৫

৩-১-২০২৩ ১৫:১৮:৪
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপন া পিরচালক (অিতির  দািয় ), ব াপন া পিরচালক এর

৩-১-২০২৩ ১৫:৪৬ :৩৬
বখিতয া়র  আহ েমদ র ািজব

উপ মহ া ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহ া ব াপক

২



দ র
ব াংলােদশ ােটলাইট কা ািন  িলিমেটড

(অপােরশন)
ব াংলােদশ ােটলাইট কা ািন  িলিমেটড

৩



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: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.১৬.০৩৬.২২.৪২৭ তািরখ: 
০১ সে র ২০২২

১৭ ভা  ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িবএসিসএলিবএসিসএল)-)-এরএর   ২০২২২০২২ --২৩২৩--এরএর   সবাসবা   দানদান
িত িতিত িত   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সং াসং া   পিরিব ণপিরিব ণ   কিমকিম '' রর   নঃগঠননঃগঠন   িবষেয়িবষেয়  অবিহতকরণঅবিহতকরণ ।।

: কিম  নঃগঠেনর অিফস আেদেশর ারক নং-১৪.৩৯.০০০০.০০২.১৮.০২৫.২১.১২৯৭, তািরখ: ১৯ লাই
২০২২ ি :

উপ  িবষেয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা
দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম ১.১ অ সাের ১ম মািসক এর সবা দান িত িত

সং া  পিরবী ণ কিম   ারেকর অিফস আেদেশর মা েম নঃগঠন করা হেয়েছ। 

০২। িবষয়  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হল।

সং ি : কিম  গঠেনর অিফস আেদশ।

১-৯-২০২২

সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)।
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.১৬.০৩৬.২২.৪২৭/১(৭) তািরখ: ১৭ ভা  ১৪২৯
০১ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২) সিচব, সিচব ( শাসন)-এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), (অপােরশন উইং), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪) িসে ম এনািল , ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।

১



৬) ব াপক (অিতির  দািয় ), ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৭) অিফস কিপ।

১-৯-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম 

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ),
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

(িবএসিসএল)।

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: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.১৮.০২৫.২১.১২৯৭ তািরখ: 
১৯ লাই ২০২২

৪ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩
এর কায ম ১.১ অ সাের ১ম মািসক িভি েত সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম  িবএসিসএল-এর
 িনে া   কমকতা ে র সম েয় নঃগঠন করা হলঃ 

নং নাম ও পদবী কিম েত
অব ান

মাবাইল ন র ও ই- মইল

০১ জনাব বখিতয়ার আহেমদ
উপ মহা ব াপক (অপােরশন) (অিতির  দািয় )

আ ায়ক +৮৮ ০১৫৫০১৫৫০৮০
 bakhtiar.ahmed@bcscl.com.bd

০২ জনাব জনাব আ  শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর
উ তন ব াপক (কািরগরী সহায়তা)।

সদ +৮৮ ০১৯৩৯৯০০৩০৪
 dastgir@bcscl.com.bd

০৩ জনাব এস এম আেনায়া ল আিজজ
উ তন ব াপক ( াহক সবা)

সদ +৮৮ ০১৬৭৮০৩৪২০০
 aziz@bcscl.com.bd

০৪ জনাব সাইফ মাহ দ
িহসাবর ণ কমকতা

সদ +৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬১৮৯
 saif.mahmood@bcscl.com.bd

০৫ জনাব হােমদ হাসান হা দ মিহউ ীন
ব াপক (গভঃ স র সলস)

সদ
সিচব

+৮৮ ০১৮১৭১৮১৩১৯
hamed.mohiuddin@bcscl.com.bd

০২। উ  কিম েত িবএসিসএল-এর হালনাগাদ ত িস েজন চাটার পিরবী ণ কের ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
বরাবর রেণর িনিম  মািসক িতেবদন ত কের ব াপনা পিরচালক বরাবর রণ করেব। 

১৯-৭-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )
ফান: ০২ ৪১০৩০০৯১-৯৩

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.১৮.০২৫.২১.১২৯৭/১(৬) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৯
১৯ লাই ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

১



১) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
২) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৩) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৪) ব াপক, ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৫) ব াপক (অিতির  দািয় ), ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
৬) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড

১৯-৭-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

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

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৮৪৮ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০২২

২৫ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িবএসিসএলিবএসিসএল)-)-এরএর   ২০২২২০২২ --২৩২৩--এরএর   সবাসবা   দানদান
িত িতিত িত   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সং াসং া   পিরিব ণপিরিব ণ   কিমকিম '' রর   নঃগঠননঃগঠন   িবষেয়িবষেয়  অবিহতকরণঅবিহতকরণ ।।

: কিম  নঃগঠেনর অিফস আেদেশর ারক নং-১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৮৪০, তািরখ: ০৬ অে াবর
২০২২ ি :

উপ  িবষেয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা
দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম ১.১ এর িনেদশনা অ সাের ২য় মািসক এর সবা
দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম   অিফস আেদেশর মা েম িবএসিসএল নঃগঠন কেরেছ। 

০২। িবষয়  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হল।

সং ি : কিম  গঠেনর অিফস আেদশ।

১০-১০-২০২২

সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

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

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৮৪৮/১(৮) তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৯
১০ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২) িসে ম এনািল , ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪) ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫) ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬) ব াপক (অিতির  দািয় ), ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৭) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।

. ১



৮) অিফস কিপ।

১০-১০-২০২২
বখিতযা়র আহেমদ রািজব 

উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), ও
ফাকাল পেয় , সবা দান িত িত সং া

পিরবী ণ কিম ।

. 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: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৮৪০ তািরখ: 
০৬ অে�াবর ২০২২

২১ আি�ন ১৪২৯

অিফস আেদশ

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩-এর কায ��ম ১.১

অ�সাের ২য় ��মািসেকর �সবা �দান �িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম� িবএসিসএল-এর িনে�া� কম �কত�ােদর সম�েয় �ন:গঠন করা হল;

নং নাম ও পদিব কিম�েত অব�ান �মাবাইল নং ও ই-�মইল
০১ জনাব বখিতয়ার আহেমদ

উপ মহা�ব�াপক (অপােরশন) (অিতির� দািয়�)
আহবায়ক +৮৮ ০১৫৫০১৫৫০৮০

bakhtiar.ahmed@bcscl.com.bd

০২ জনাব আ� �শােয়ব �মাঃ �সরাত দ�গীর
উ��তন �ব�াপক (কািরগির সহায়তা)

সদ� +৮৮ ০১৯৩৯৯০০৩০৪
dastgir@bcscl.com.bd

০৩ জনাব এস এম আেনায়া�ল আিজজ
উ��তন �ব�াপক (�াহক �সবা)

সদ� +৮৮ ০১৬৭৮০৩৪২০০
aziz@bcscl.com.bd

০৪ জনাব সাইফ মাহ�দ
িহসাবর�ণ কম �কত�া

সদ� +৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬১৮৯
saif.mahmood@bcscl.com.bd

০৫ জনাব হােমদ হাসান �হা�দ মিহউি�ন
�ব�াপক (গভঃ �স�র �সলস)

সদ� সিচব +৮৮ ০১৮১৭১৮১৩১৯
hamed.mohiuddin@bcscl.com.bd

০২। উ� কিম�েত িবএসিসএল-এর হালনাগাদ�ত িস�েজন চাট �ার পিরবী�ণ কের ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ বরাবর ��রেণর িনিম�

��মািসক �িতেবদন ��ত কের �ব�াপনা পিরচালক বরাবর ��রণ করেব।

৬-১০-২০২২

�মাঃ শিফ�ল ইসলাম
�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ

�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)

ইেমইল: info@bcscl.com.bd

ন�র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৮৪০/১(৬) তািরখ: ২১ আি�ন ১৪২৯

০৬ অে�াবর ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) উপ মহা�ব�াপক (অিতির� দািয়�), (অপােরশন), িবএসিসএল ও আহবায়ক, �সবা �দান �িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম�।
 ২) ঊ��তন �ব�াপক (কািরগরী সহায়তা), িবএসিসএল ও সদ�, �সবা �দান �িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম�।

 
৩) ঊ��তন �ব�াপক (�াহক �সবা), িবএসিসএল ও সদ�, �সবা �দান �িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম�।

 
৪) িহসাব র�ণ কম �কত�া (অভ��রীণ িহসাব ও অথ �), িবএসিসএল ও সদ�, �সবা �দান �িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম�।

 



৫) �ব�াপক (গভঃ �স�র �সলস), িবএসিসএল ও সদ� সিচব, �সবা �দান �িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম�।

৬) অিফস কিপ।
 

৬-১০-২০২২
�মাঃ শিফ�ল ইসলাম

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

�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)



আপল োড করোর আলের স্কিনশর্ ট 

 

 

আপল োড করোর পলরর স্কিনশর্ ট 

 

 





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 ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.৫২১ তািরখ: 

০৮ �সে��র ২০২২

২৪ ভা� ১৪২৯

সভার �না�শ।

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩-এর কায ��ম [১.৩] অ�সাের �সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন

িবভােগর সম�েয় পিরবী�ন কিম�র ১ম ��মািসক সভা।

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩-এর কায ��ম

[১.৩] অ�সাের �সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন িবভােগর সম�েয় পিরবী�ণ কিম�'র ১ম ��মািসক সভা কিম�'র আহবায়ক (িন�
সা�রকারী)-এর সভাপিতে� আগামী ১৫ �সে��র ২০২২ তািরখ, �হ�িতবার সকাল ১০:০০ ঘ�কায় িবএসিসএল-এর �ধান কায �ালেয়র

সভাকে� (৭ম তলা ৭০২ নং ক�) অ�ি�ত হেব। 

০২। উ� সভায় পিরবী�ণ কিম�র সদ�গণ ও িবএসিসএল-এর সকল িবভাগ/ উইং হেত �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন সং�া� দািয়��া�
কম �কত�াগণেক যথাসমেয় �-শরীের উপি�ত/ অনলাইন �াটফ�ম "ZOOM"-এ সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা হল।

অনলাইন �াটফ�ম "ZOOM" িলংক;
 Join Zoom Meeting

 https://us06web.zoom.us/j/88964145060?pwd=eld6K2doS2ZBd3VneVI5ekxVWlJ3QT09
 Time: Sep 15, 2022 10:00 AM Astana, Dhaka 

 Meeting ID: 889 6414 5060
 Passcode: 897323

৮-৯-২০২২

বখিতয়ার আহেমদ রািজব

উপ মহা�ব�াপক (অিতির� দািয়�), অপােরশন উইং,
িবএসিসএল ও আহবায়ক, �সবা �দান �িত�িত সং�া�

পিরিব�ণ কিম�।

ইেমইল: info@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) �চয়ার�ান ও �ধান িনব �াহী কম �কত�া এর দ�র, বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড। (সদয় অবগিতর জ�)
 

২) ��সিচব (�শাসন)-এর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগিতর জ�)
 

৩) �ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড। (সদয় অবগিতর জ�)
 ৪) মহা�ব�াপক (িব�য় ও িবপণন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড। (সদয় অবগিতর জ�)

 
৫) িসে�ম এনািল�, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগিতর জ�)

 
৬) ঊ��তন �ব�াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

 



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

৮) �ব�াপক- ৪ (�নটওয়াক� ইি�িনয়ার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 

৯) �ব�াপক- ৪ (�নটওয়াক� ইি�িনয়ার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ১০) �ব�াপক- ২ (িমশন ইি�িনয়ার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

 
১১) �ব�াপক (�ডকা�, িমিডয়া ও �েমাশন),বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১২) �ব�াপক (ওভারসীজ �সলস), �ব�াপক (ওভারিসজ �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 

১৩) �ব�াপক (নন গভঃ �স�র �সলস), �ব�াপক (নন গভঃ �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ১৪) �ব�াপক, (অিতির� দািয়�), (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

 
১৫) সহকারী �ব�াপক -২ (�াউ� ��শন �মইে�নার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১৬) সহকারী �ব�াপক, �জনােরল সািভ �েসস, (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (উপি�িতসহ

সভায় আ�ায়েনর অ�েরাধ সহ)।
 ১৭) িহসাব র�ণ কম �কত�া (অভ��রীণ িহসাব ও অথ �), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১৮) িনরাপ�া কম �কত�া, (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১৯) অিফস কিপ।
 







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

১১৬ কাজী নজ ল ইসলাম অ ািভিনউ, ঢাকা-১২০৫

...

সভাপিত
বখিতযা়র আহেমদ রািজব 
উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), অপােরশন িবভাগ, িবএসিসএল ও আহবায়ক সবা িত িত     
বা বায়ন সং া  পিরবী ণ কিম ।

সভার তািরখ ১৫ সে র, ২০২২ ি :
সভার সময় সকাল ১০: ০০ ঘ কা

ান িবএসিসএল-এর ধান কাযালেয়র সভা ক  (৭ম তলা ৭০২ নং ক )
উপি িত পিরিশ -ক ( া েরর মা সাের)

সভায় আহবায়ক উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অত:পর সভায় িবএসিসএল-এর সকল
িবভাগ/উইং-এর সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) ও ২০২২-২০২৩ অথবছেরর সবা দান িত িতর কমপিরক নার
বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হয়। 
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ ইেতামে  সবা দান িত িত (িস েজন চাটার) িবষয়ক এক  সভা িবগত (০৪ সে র
২০২২) কের েয়াজনীয় িদকিনেদশনা দান কেরেছ।

০২। সভায় আেলাচনাে  সবস িত েম আেলাচ িচ অ যায়ী িন প িস া স হ হীত হয়:

ম নং◌ঃ আেলাচ  িবষয় হীত িস া বা বায়নকারী

০১

[১.১] মািসক িভি েত 
সবা দান িত িত 

সং া  পিরবী ণ কিম  
ন:গঠন

মািসক িভি েত সবা দান িত িত সং া  
পিরবী ণ কিম  ন:গঠন-এর অিফস আেদশ 
িন িলিখত সমেয়র মে  ন:গঠন করা 
হেব এবং ম ণালয়েক এ িবষেয় অবিহত করেত হেব। 
উে  য, শাসন শাখা ওেয়ব সাইেট আপেলাড 
সং া  কায স াদন করেবন।

২য় মািসেকঃ ০১ হেত ০৭-অে াবর-২০২২ এর 
মে ,
৩য় মািসেকঃ ০১ হেত ০৭-জা য়াির-২০২৩-
এর মে  এবং 
৪থ মািসেকঃ ০১ হেত ০৭-এি ল-২০২৩-এর 
মে ।

শাসন শাখা, 
িবএসিসএল।

০২

[১.২] মািসক িভি েত 
সবা দান িত িত 

সং া  পিরবী ণ কিম র 
সভার িস া  বা বায়ন

পিরবী ণ কিম র সভার িস া  িবএসিসএল এর িত  
িবভাগ  দািয়  অ যায়ী বা বায়ন কিরেব এবং 
িন িলিখত সমেয়র মে  পিরবী ণ কিম েক অবিহত 
কিরেবঃ 

২য় মািসক সভার িস া ঃ ১৫ িডেস র-২০২২ 
এর মে , 
৩য় মািসেক সভার িস া ঃ ১৫-মাচ ২০২৩ 
এর মে , 
৪থ মািসক সভার িস া ঃ ১৫- ন-২০২৩ এর 
মে

পিরবী ণ কিম  ও সকল 
িবভাগ/উইং

১



০৩

[১.৩] সবা দান 
িত িত িবষেয় 

িবএসিসএল-এর 
িবভাগস েহর 

িতিনিধেদর উপি িতেত 
সভা আেয়াজন

সবা দান িত িত সং া  নবগ ত পিরবী ণ 
কিম -এর সদ  ও সকল িবভােগর দািয় া  
কমকতােদর উপি িতেত িন িলিখত সমেয়র মে  সভা 
আেয়াজন করা হেবঃ 

২য় মািসেকঃ ১৫-অে াবর, ২০২২, 
৩য় মািসেকঃ ১৫- জা য়াির -২০২৩ ও 
৪থ মািসেকঃ ১৫- এি ল -২০২৩।

পিরবী ণ কিম ।

০৪

[১.৪] মািসক িভি েত 
সবা দান িত িত 

হালনাগাদকরণ

েত ক িবভাগ/উইং হেত মািসক িভি েত সবা দান 
িত িত হালনাগাদ করেনর ত  রণ করেত হেব। 

িন িলিখত সমেয়র মে  উ  হালনাগাদ ত  রণ 
করেত হেবঃ 

২য় মািসেকঃ ২০- অে াবর-২০২২, 
৩য় মািসেক ২৫-জা য়াির-২০২৩ এবং
৪থ মািসেক ২৫-এি ল-২০২৩ এর মে

িবএসিসএল এর দািয় া  কমকতা উ  হালনাগাদ 
ত  ওেয়বসাইেট আপেলাড কিরেব এবং আপেলাড ব 
ও পরবত  তািরেখর মাণক সংর ণ কিরেব।  

পিরবী ণ কিম / েত ক 
িবভাগ/উইং।

০৫

[২.১] সবা দান 
িত িত িবষয়ক 

কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার 
আেয়াজন

সবা দান িত িত িবষেয় কা ািন শাসন ও 
সং ার লক অ া  কায েমর সােথ সমি তভােব 
করার জ  ১  িশ ণ ও ১  কমশালা আেয়াজন করা 
যেত পাের। এর জ  ািবত তািরখ যথা েম ১৫-

এি ল-২০২৩ ও ১৫-এি ল-২০২৩ িস া  হীত হয়। 

পিরবী ণ কিম ।
শাসন শাখা 
িশ েণর জ  

১জন িশ কেক 
আম ণ জানােব। 

০৬

[২.২] সবা দান িবষেয় 
ক হা াগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা 
আেয়াজন

সবা দান িত িত িবষেয় কা ািন শাসন ও 
সং ার লক অ া  কায েমর সােথ সমি তভােব 
করার জ  ক হা াগেণর উপি িতেত এক  সভা 
আেয়াজন করা যেত পাের। এর জ  িনধািরত ০৭ 
নেভ র-২০২২ ও ০৮- ম-২০২৩ তািরখ। উ  িনধািরত 
সমেয় সভা আেয়াজেনর িস া  হীত হয়।

পিরবী ণ কিম ।

০৭

সবা দান িত িত 
কমপিরক না ণয়ন

কা ািন শাসন ও সং ার লক অ া  কায েমর 
কমপিরক না ণয়েনর িবধােথ সবা দান িত িত 
বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২০২৩ সংি  ফাকাল 
পেয় েদর সরবরাহ করেত হেব মেম সভায় িস া  হণ 
করা হয়।

পিরবী ণ কিম ।

০৩। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায়  আহবায়ক উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমা  ঘাষণা কেরন।

 

বখিতযা়র আহেমদ রািজব 
উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় ),

অপােরশন িবভাগ, িবএসিসএল ও আহবায়ক
সবা িত িত বা বায়ন সং া  পিরবী ণ

কিম ।

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৭৩৫ তািরখ: 
২০ সে র ২০২২

৫ আি ন ১৪২৯

২



িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২) সিচব, সিচব ( শাসন)-এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪) মহা ব াপক (িব য় ও িবপণন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫) িসে ম এনািল , ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড
৭) ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৮) ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), অপােরশন, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৯) ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), অপােরশন, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১০) ব াপক- ২ (িমশন ইি িনয়ার), অপােরশন, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১১) ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন), (িব য় ও িবপণন িবভাগ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১২) ব াপক (ওভারসীজ সলস), (িব য় ও িবপণন িবভাগ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৩) ব াপক (গভঃ স র সলস), (িব য় ও িবপণন িবভাগ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৪) ব াপক (নন গভঃ স র সলস), (িব য় ও িবপণন িবভাগ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৫) ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস) (অিতির  দািয় ), ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ

ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৬) সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৭) সহকারী ব াপক, জনােরল সািভেসস, ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
১৮) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), (অভ রীণ িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৯) িনরাপ া কমকতা, ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২০) অিফস কিপ।

 

বখিতযা়র আহেমদ রািজব 
উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় ),

অপােরশন িবভাগ, িবএসিসএল ও আহবায়ক
সবা িত িত বা বায়ন সং া  পিরবী ণ

কিম ।

৩



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 ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৯৪৮ তািরখ: 

২৫ অে�াবর ২০২২

৯ কািত�ক ১৪২৯

সভার �না�শ।

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩-এর কায ��ম [১.৩] অ�সাের �সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন

িবভােগর সম�েয় পিরবী�ন কিম�র ২য় ��মািসক সভা।

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩-এর কায ��ম

[১.৩] অ�সাের �সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন িবভােগর সম�েয় পিরবী�ণ কিম�'র ২য় ��মািসক সভা কিম�'র আহবায়ক (িন�
সা�রকারী)-এর সভাপিতে� আগামী ২৬ অে�াবর ২০২২ তািরখ, �ধবার সকাল ১১:০০ ঘ�কায় িবএসিসএল-এর �ধান কায �ালেয়র সভাকে�

(৭ম তলা ৭০২ নং ক�) অ�ি�ত হেব। 

০২। উ� সভায় পিরবী�ণ কিম�র সদ�গণ ও িবএসিসএল-এর সকল িবভাগ/ উইং হেত �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন সং�া� দািয়��া�
কম �কত�াগণেক যথাসমেয় �-শরীের উপি�ত/ অনলাইন �াটফ�ম "ZOOM"-এ সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা হল।

অনলাইন �াটফ�ম "ZOOM" িলংক;
 Join Zoom Meeting

 Time: Oct 26, 2022 11:00 AM Astana, Dhaka
 https://us06web.zoom.us/j/85298865447?pwd=RWl6NEJRcktWQjM4NWZwc3hwMzRodz09

 Meeting ID: 852 9886 5447
 Passcode: 826320

 

২৫-১০-২০২২

বখিতয়ার আহেমদ রািজব

উপ মহা�ব�াপক (অিতির� দািয়�)
ইেমইল: info@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) �চয়ার�ান ও �ধান িনব �াহী কম �কত�া এর দ�র, বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড। (সদয় অবগিতর জ�)
 ২) ��সিচব (�শাসন)-এর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগিতর জ�)

 
৩) �ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড। (সদয় অবগিতর জ�)

 
৪) মহা�ব�াপক (িব�য় ও িবপণন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড। (সদয় অবগিতর জ�)

 
৫) িসে�ম এনািল�, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগিতর জ�)

 ৬) ঊ��তন �ব�াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 

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

৮) �ব�াপক- ৪ (�নটওয়াক� ইি�িনয়ার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 



৯) �ব�াপক- ৪ (�নটওয়াক� ইি�িনয়ার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১০) �ব�াপক- ২ (িমশন ইি�িনয়ার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 

১১) �ব�াপক (�ডকা�, িমিডয়া ও �েমাশন),বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ১২) �ব�াপক (ওভারসীজ �সলস), �ব�াপক (ওভারিসজ �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

 
১৩) �ব�াপক (নন গভঃ �স�র �সলস), �ব�াপক (নন গভঃ �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১৪) �ব�াপক, (অিতির� দািয়�), (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 

১৫) সহকারী �ব�াপক -২ (�াউ� ��শন �মইে�নার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ১৬) সহকারী �ব�াপক, �জনােরল সািভ �েসস, (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (উপি�িতসহ

সভায় আ�ায়েনর অ�েরাধ সহ)।

১৭) িহসাব র�ণ কম �কত�া (অভ��রীণ িহসাব ও অথ �), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

১৮) িনরাপ�া কম �কত�া, (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ১৯) অিফস কিপ।

 









 



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: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৭৪১ তািরখ: 
২১ সে র ২০২২

৬ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িবএসিসএলিবএসিসএল)-)-এরএর   ২০২২২০২২ --২৩২৩--এরএর   ১ম১ম   মা িসেকরমািসেকর
সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   িবষেয়িবষেয়  অবিহতকরণঅবিহতকরণ ।।

: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০১১.০৬.০০১.২১.১১৭৪; তািরখ:- ০৫ সে র
২০২২ ি :

উপ  িবষেয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা
দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম ১.৪ ও  পে র িনেদশনা অ সাের ১ম মািসক এর

সবা দান িত িত হালনাগাদ কের ওেয়ব সাইেট কাশ করা হেয়েছ।

০২। িবষয়  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হল।

সং ি : সবা দান িত িত (১ম মািসক-২০২২-২৩)

২১-৯-২০২২

সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

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

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.১৭৪১/১(৫) তািরখ: ৬ আি ন ১৪২৯
২১ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), (অপােরশন উইং), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩) িসে ম এনািল , ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) ব াপক (অিতির  দািয় ), ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৫) অিফস কিপ।
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২১-৯-২০২২
হােমদ হাসান হা দ মিহউ ীন 

ব াপক (গভঃ স র সলস)
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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

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.২৩২২ তািরখ: 
১৮ িডেস র ২০২২

৩ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িবএসিসএলিবএসিসএল)-)-এরএর   ২০২২২০২২ --২৩২৩--এরএর   ২য়২য়  মা িসেকরমািসেকর
সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   িবষেয়িবষেয়  অবিহতকরণঅবিহতকরণ ।।

: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০১১.০৬.০০১.২১.১২২৯; তািরখ:- ০৮ নেভ র-
২০২২ ি :

উপ  িবষেয় ি  আকষণ বক জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা
দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম ১.৪ ও  পে র িনেদশনা অ সাের ২য় মািসক-এর

সবা দান িত িত হালনাগাদ কের ওেয়ব সাইেট কাশ করা হেয়েছ।

০২। িবষয়  মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হল।

সং ি : সবা দান িত িত (২য় মািসক-২০২২-২৩)।

১৮-১২-২০২২

সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় )

ইেমইল:
managing.director@bcscl.com.bd

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

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.২৩২২/১(৫) তািরখ: ৩ পৗষ ১৪২৯
১৮ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২) ব াপক (গভঃ স র সলস), ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড
৩) সহকারী া ামার, আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) ব াপক (অিতির  দািয় ), ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
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৫) অিফস কিপ।

১৮-১২-২০২২
বখিতযা়র আহেমদ রািজব 

সহকারী মহা ব াপক
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2য় ত্রৈমাসিক সিবা প্রসিশ্রুসি ২০২২-২০২৩ আপল াড করার পূলব ের সিনশর্ ে’;  

 

 

 

 

 

 

 

  



2য় ত্রৈমাসিক সিবা প্রসিশ্রুসি ২০২২-২০২৩ আপল াড করার পলরর সিনশর্ ে’;  

 

 

 



(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
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 ১৪.৩৯.০০০০.০০২.৯৯.০০৫.২২.২৩২০ তািরখ: 

১৫ িডেস র ২০২২

৩০ অ হাযণ় ১৪২৯

িশ েণর না শ

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ােটলাইটােটলাইট   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িবএসিসএলিবএসিসএল)-)-এরএর   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   ব া ব ায়নবা ব ায়ন
কমপিরক নাকমপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩--এরএর   কায মকায ম   ২.১২.১   অ সােরঅ সাের   সবাসবা   দানদান   িত িতিত িত   িবষয়কিবষয়ক  িশ ণিশ ণ ।।

বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না ২০২২-২৩-
এর কায ম ২.১ অ সাের সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ আগামী ২০ িডেস র ২০২২ তািরখ সকাল ১০:০০
ঘ কায় (ম লবার) িবএসিসএল-এর ধান সভাকে  ও একই সােথ Zoom াটফেমর মা েম অনলাইেন আেয়ািজত
হেব। উ  িশ েণ মৗিলক ত ািদ িন প:

(১)
িশ ক/

কমশালা
পিরচালনাকারী

জনাব মাঃ আসলাম হােসন, সিচব ( শাসন), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

(২) িবষয় বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর সবা দান িত িত বা বায়ন
কমপিরক না, ২০২২-২০২৩-এর কায ম ২.১ অ সাের সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ। 

(৩) িশ ণাথ র
পযায়

'এি িকউ ভ অ ািস া ' ও সম পদমযাদা স  পদ হেত ত  পেদ কমরত উি িখত
কমকতা/কমচারীগণ।

(৪) িশ েণর তািরখ
ও সময় আগামী ২০২০ //১২১২//২০২২২০২২; (ম লবার) সকালঃ ১০:০০ থেক র ১২:০০ পয ।

(৫) িশ েণ
যাগদান

িবএসিসএল এর ধান সভাক  এবং
ম াটফম-এ সং  হেত হেব।

Join Zoom Meeting Link;
https://us06web.zoom.us/j/88512790300?
pwd=UGMvSk5RUmFDK1lvU2J3M0oyMkVjdz09
Meeting ID: 885 1279 0300
Passcode: 943655

(৬)
মেনানীত

িশ ণাথ র নাম
ও পদবী

সং  তািলকা মাতােবক।

০২। উ  িশ ণ/ কমশালায় উপের উে িখত মেনানীত কমকতা/কমচািরেদরেক যথাসমেয় অংশ হণ করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।
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১৯-১২-২০২২
মাঃ শিফ ল ইসলাম

ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ),
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড

(িবএসিসএল)।
ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল : 
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ। (সদয় অবগিতর জ )
২) চয়ার ান, চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড। (সদয়
অবগিতর জ )
৩) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪) সিচব, সিচব ( শাসন)-এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ। ( িশ েণর অ েরাধসহ)
৫) কা ািন সিচব, কা ািন সিচব, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬) মহা ব াপক (িব য় ও িবপণন), মহা ব াপক ( িব য় ও িবপণন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৭) উপ মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), উপ মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৮) ঊ তন ব াপক (কািরগরী সহায়তা), ঊ তন ব াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৯) ঊ তন ব াপক, ঊ তন ব াপক ( াহক সবা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১০) সহকারী া ামার, আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ। (সদয় অবগিতর জ )
১১) ব াপক ( ােটলাইট ইি িনয়ার), মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১২) ব াপক ( ােটলাইট ইি িনয়ার), মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৩) ব াপক ( নটওয়াক ইি িনয়ার), ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৪) ব াপক (িমশন ইি িনয়ার), ব াপক- ২ (িমশন ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৫) ব াপক ( নটওয়াক ইি িনয়ার), ব াপক- ৪ ( নটওয়াক ইি নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৬) ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন), ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন ), বাংলােদশ ােটলাইট
কা ািন িলিমেটড।
১৭) ব াপক (গভঃ স র সলস), ব াপক (গভঃ স র সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৮) ব াপক (ওভারসীজ সলস), ব াপক (ওভারিসজ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
১৯) ব াপক (নন গভঃ স র সলস), ব াপক (নন গভঃ সলস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২০) ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস) (অিতির  দািয় ), ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস),
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২১) শাসিনক কমকতা, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২২) িহসাব র ণ কমকতা (অভ রীণ িহসাব ও অথ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড। (িবিধ মাতােবক
স ানী দােনর অ েরাধসহ)।
২৩) সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২৪) সহকারী িনরাপ া কমকতা, ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
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২৫) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইনেটইনার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২৬) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইনেটইনার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২৭) সহকারী ব াপক (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২৮) সহকারী ব াপক ( মইন া  ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
২৯) সহকারী ব াপক -২ ( াউ  শন মইে নার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩০) সহকারী ব াপক- ৬ (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩১) সহকারী ব াপক , সহকারী ব াপক -২ (কি উটার ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩২) সহকারী ব াপক- ৬ (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৩) সহকারী ব াপক- ৬ (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৪) সহকারী ব াপক- ৬, (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৫) সহকারী ব াপক ( মইন া  ইি িনয়ার), (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৬) সহকারী ব াপক (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৭) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইনেটইনার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৮) সহকারী ব াপক (মিনটিরং এ  কে াল অপােরটর), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৩৯) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইে ইনার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪০) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইনেটইনার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪১) সহকারী ব াপক -২ (কি উটার ইি িনয়ার), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪২) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৪৩) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইনেটইনার), (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৪৪) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৪৫) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৪৬) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৪৭) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৪৮) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৪৯) সহকারী ব াপক (কি উটার ইি িনয়ার), মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৫০) সহকারী ব াপক ( ােটলাইট কে ালার) , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৫১) সহকারী ব াপক ( াউ  শন মইনেটইনার), (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫২) সহকারী ব াপক জনােরল সািভেসস, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট
কা ািন িলিমেটড। ( িশ েণ আ ায়েনর অ েরাধসহ)।
৫৩) িনরাপ া কমকতা, ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫৪) সহকারী িহসাব র ণ কমকতা, ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫৫) িরেসপসিন , ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।

. ৩



৫৬) এি িকউ ভ অ ািস া , চয়ার ান ও ধান িনবাহী কমকতা এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন
িলিমেটড।
৫৭) এি িকউ ভ অ ািস া , ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫৮) এি িকউ ভ অ ািস া , ব াপক ( ডকা , িমিডয়া ও েমাশন ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৫৯) এি িকউ ভ অ ািস া - ১, ব াপনা পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬০) এি িকউ ভ অ ািস া , ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬১) এি িকউ ভ অ ািস া , ব াপক (অভ রীন িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬২) এি িকউ ভ অ ািস া , মহা ব াপক ( শাসন, অথ ও িহসাব), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬৩) এি িকউ ভ অ ািস া , মহা ব াপক (িব য় ও িবপণন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬৪) এি িকউ ভ অ ািস া , (কািরগরী, গেবষণা ও পিরক না ), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬৫) এি িকউ ভ অ ািস া , ব াপক ( শাসন ও জনােরল সািভেসস), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬৬) এি িকউ ভ অ ািস া , মহা ব াপক (অপােরশন), বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।
৬৭) এি িকউ ভ অ ািস া , কা ািন সিচব, বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড।

. ৪
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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 ১৪.৩৯.০০০০.০০২.০৬.০৫৮.১৯.২০২০ তািরখ: 

১৩ নেভ�র ২০২২

২৮ কািত�ক ১৪২৯

সভার �না�শ

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত (িস�েজ� স চাট �ার) িবষয়ক িবএসিসএল এর অংশীজনেদর অংশ�হেণ সভা আেয়াজন সং�া�।

বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড (িবএসিসএল)-এর ২০২২-২০২৩ অথ �বছেরর �সবা �দান �িত�িতর (িস�েজ� স চাট �ার) কম �পিরক�নার

��ু বা�বায়েনর লে�� অংশীজনেদর অংশ�হেণ এক� সভা �ব�হাপনা পিরচালক, িবএসিসএল এর সভাপিতে� আগামী ১৭ নেভ�র ২০২২ তািরখ

�বলা ০২:৩০-০৩:০০ টা পয �� Zoom অনলাইন �াটফেম �র মা�েম আেয়াজন করা হেয়েছ। 

িম�ং এর িল� িনে� উে�খ করা হলঃ

Topic: িবএসিসএল এর অংশীজন সভা
Time: Nov 17, 2022 02:30 PM Astana, Dhaka

 Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85682342692?pwd=dGhFci85SU1sRmdLVHJMZVFzOGVxQT09

(https://us06web.zoom.us/j/85682342692?

%20pwd=dGhFci85SU1sRmdLVHJMZVFzOGVxQT09)
 Meeting ID: 856 8234 2692

Passcode: 112233 
 

০২। উপিরউি�িখত তািরখ ও সমেয় অ�ি�ত� সভায় যথাসমেয় সকলেক উপি�হত/সং�� থাকার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

১৩-১১-২০২২

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

�ফান: ০২ ৪১০৩০০৯১-৯৩

ইেমইল:

managing.director@bcscl.com.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মা�সাের নেহ) 

১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �টিলিভশন (িব�িভ), ঢাকা।

২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �বতার, ঢাকা।
 ৩) উপসিচব, �টিলকম শাখা, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

 

https://us06web.zoom.us/j/85682342692?%20pwd=dGhFci85SU1sRmdLVHJMZVFzOGVxQT09


11/13/22, 1:08 PM ডাক (৪) | অিফস ব�ব�াপনা

https://bcscl.nothi.gov.bd 2/3

৪) িসগ�াল িডেরে�ােরট, �জনােরল �াফ �া�, আিম � �হড �কায়াট �ারস, ঢাকা

৫) �কা�ািন সিচব, �কা�ািন সিচব, বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড
 

৬) �চয়ার�ান ও �ব�াপনা পিরচালক, মাি�িমিডয়া �ডা�শন িলিমেটড (এ�এন বাংলা), ঢাকা।
 ৭) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, এ�েশ �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।

 
৮) �ব�াপনা পিরচালক, ইমে�স �টিলিফ� িলিমেটড (চ�ােনল আই), ঢাকা।

৯) মহা�ব�াপক, মহা�ব�াপক (িব�য় ও িবপণন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 

১০) উপ মহা�ব�াপক (অিতির� দািয়�), উপ মহা�ব�াপক (অপােরশন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ১১) ঊ��তন �ব�াপক, ঊ��তন �ব�াপক (কািরগির সহায়তা), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

 
১২) িসে�ম এনািল�, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

১৩) �ব�াপনা পিরচালক, ই�া�াশনাল �টিলিভশন চ�ােনল িলিমেটড (এন�িভ), ঢাকা।
 

১৪) �ব�াপনা পিরচালক, য�না �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।
 ১৫) উপ-�ব�াপনা পিরচালক ও �ধান স�াদক, �বশাখী িমিডয়া িলিমেটড, ঢাকা।

 
১৬) �চয়ার�ান, �ামল বাংলা িমিডয়া িলিমেটড (বাংলা িভশন), ঢাকা।

১৭) �ব�াপনা পিরচালক, �ব�ল িমিডয়া কেপ �ােরশন িলিমেটড (আর�িভ), ঢাকা।
 

১৮) �ব�াপনা পিরচালক, �দশ �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।
 ১৯) �ধান িনব �াহী কম �কত�া , ইি�েপে�� �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।

 
২০) �চয়ার�ান ও �ব�াপনা পিরচালক, এ�এন িনউজ িলিমেটড, ঢাকা।

২১) �ব�াপনা পিরচালক, মাছরা�া কিমউিনেকশ� িলিমেটড, ঢাকা।
 

২২) �ব�াপনা পিরচালক, সময় িমিডয়া িলিমেটড (সময় �টিলিভশন), ঢাকা।
 ২৩) �চয়ার�ান ও �ব�াপনা পিরচালক, িভ.এম. ই�ার�াশনাল িলঃ (মাই �িভ), ঢাকা।

 
২৪) �ব�াপনা পিরচালক, �মাহনা �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।

২৫) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, িবজয় �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।
 

২৬) �চয়ার�ান, গাজী �ােটলাইট �টিলিভশন িলিমেটড, ঢাকা।
 ২৭) �ব�াপনা পিরচালক, ভােগ �া িমিডয়া িলিমেটড (চ�ােনল-৯), ঢাকা।

 
২৮) �ব�াপনা পিরচালক, একা�র িমিডয়া িলিমেটড, ঢাকা।

২৯) �ব�াপনা পিরচালক, টাইমস িমিডয়া িলিমেটড (চ�ােনল-২৪), ঢাকা।
 

৩০) �ব�াপনা পিরচালক, এস. এ চ�ােনল �াইেভট িলিমেটড, ঢাকা।
 ৩১) �চয়ার�ান ও �ব�াপনা পিরচালক, এিশয়ান �টিলকা� িলিমেটড (এিশয়ান �টিলিভশন), ঢাকা।

 
৩২) �ব�াপনা পিরচালক, বাড �স আই মাস িমিডয়া কিমউিনেকশন িলিমেটড (গান বাংলা �িভ), ঢাকা।

৩৩) �ব�াপনা পিরচালক, কাজী িমিডয়া িলিমেটড (দী� �িভ), ঢাকা।
 

৩৪) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলা �িভ িলিমেটড, ঢাকা।
 ৩৫) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, ঢাকা বাংলা িমিডয়া এ� কিমউিনেকশন িলিমেটড, ঢাকা বাংলা �টিলিভশন (িডিবিস িনউজ), ঢাকা।

 
৩৬) �ব�াপনা পিরচালক, ই� ওেয়� িমিডয়া �প িলিমেটড (িনউজ �েয়ি� �ফার), ঢাকা।

৩৭) �চয়ার�ান, বাির�া িমিডয়া িলিমেটড (�র� �িভ), ঢাকা।
 

৩৮) �ব�াপনা পিরচালক, এ�িভ িলিমেটড (আন� �িভ), ঢাকা।
 ৩৯) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, �ন�াস �টিলিভশন এ� িমিডয়া �নটওয়াক� িলিমেটড (�ন�াস �টিলিভশন), ঢাকা।

 
৪০) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, িমেলিনয়াম িমিডয়া িলিমেটড (� ��াট �স �টিলিভশন), ঢাকা।

৪১) �ব�াপনা পিরচালক, এিডএন �টিলকম িলঃ
 

৪২) �ব�াপনা পিরচালক, জা� িমিডয়া িলিমেটড (নাগিরক �িভ), ঢাকা।
 ৪৩) �চয়ার�ান, �ীন মাি�িমিডয়া িলিমেটড, ৫ম তলা, ১১/৮/E ি� �ল �রাড, পা�পথ, ঢাকা-১২০৫
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৪৪) �ব�াপনা পিরচালক, িসে�ম & সািভ �েসস িলঃ

৪৫) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, �াইস �টিলিভশন িলিমেটড (�াইস �িভ), ঢাকা।
 

৪৬) �ব�াপনা পিরচালক, ��াব মাি�িমিডয়া িলিমেটড (��াবাল �িভ), ঢাকা।
 ৪৭) এি�িকউ�ভ ডাইের�র, �য়ার ইনফরেম�� িলঃ

 
৪৮) �ধান িনব �াহী কম �কত�া, �বি�মেকা কিমউিনেকশ� িলিমেটড (�ব�কম), ঢাকা।

৪৯) �ব�াপনা পিরচালক, �ারাডাইজ ইি�িনয়ািরং িলিমেটড, ঢাকা
 

৫০) �ব�াপক, �ব�াপক- ৪ (�নটওয়াক� ইি�নার), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ৫১) �ব�াপক, মহা�ব�াপক (অপােরশন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।

 
৫২) �ব�াপক, �ব�াপক (গভঃ �স�র �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

৫৩) �ব�াপক, �ব�াপক (নন গভঃ �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড
 

৫৪) �ব�াপক, �ব�াপক (�ডকা�, িমিডয়া ও �েমাশন), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড।
 ৫৫) �ব�াপক (ওভারসীজ �সলস), �ব�াপক (ওভারিসজ �সলস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

 
৫৬) িহসাব র�ণ কম �কত�া (অভ��রীণ িহসাব ও অথ �), �ব�াপক (অভ��রীন িহসাব), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

৫৭) সহকারী �ব�াপক �জনােরল সািভ �েসস, �ব�াপক (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড
 

৫৮) �শাসিনক কম �কত�া, �ব�াপক (�শাসন ও �জনােরল সািভ �েসস), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড
৫৯) সহকারী িহসাব র�ণ কম �কত�া, �ব�াপক (অভ��রীন িহসাব), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

 



 

 

 

 

 

















 


