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:

১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

সভার না শ
বাংলােদশ ােটলাইট কা ািন িলিমেটড (িবএসিসএল) এর উ াবন কায মেক গিতশীল করা, কা ািনর বািষ ক
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:
১

১৭ কািতক ১৪২৮
০২ নেভ র ২০২১

অবগিত ও েয়াজনীয় ( ে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
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ব াপনা পিরচালক (অিতির দািয় )
০৭ নেভ র ২০২১
সকাল ১১:০০ ঘ কা
ভা য়াল ( ম াটফম)
সং ি মাতােবক

ইেনােভশন

সভার

েমর কায াবিলর অ গিতর ২য় সভার কায িববরণী

ে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
কাযকর িমকা িনি ত করেত হেব।

অজন িনি ত করেত ফাকাল পেয় েদর আেরা

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
করেত হেব।
৪। ছেকর ২.২.২ ধারা অ যায়ী, িবিভ উ াবনী ধারণা বা বায়েন
হেব।
৫। ছেকর ২.২.৪ ধারা অ যায়ী, কমপিরক নার অধ বািষ ক মি পিরষদ িবভােগ/উ তন ক পে র িনকট রণ করেত হেব।

িশ ণ সভা আেয়াজন

িয়ত অথ িহসাব িবভােগর খাতওয়ারী সম য় করেত

ায়ন

িতেবদন ১৩ জা য়ারী ২০২২ এর মে

৬। ছেকর ২.২.৫ ধারা অ যায়ী, টিলটেকর উ াবনী পিরক নায় বা বািয়ত উে াগ পিরদশন করার িস া
হয়।
১

হণ করা

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:

২৫ কািতক ১৪২৮
১০ নেভ র ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
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
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

সভার

আ শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর
ঊ তন ব াপক
২৭ মাচ ২০২২
িবকাল ০৩:০০ ঘ কা
িবএসিসএল এর সভাক (৮ম তলা)
সং ি মাতােবক

ে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
অিবলে ব া হেণর জ অ েরাধ কেরন।

সভাপিত

৪। ১৯ জা য়াির ২০২২ তািরেখ ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর অিতির সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে আেয়ািজত
“ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ র / সং ার ২০২১ - ২০২২ অথ বছেরর ই - গভ া ও
উ াবন কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পয ােলাচনা ” 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
কেরন।

আ শােয়ব মাঃ সরাত দ গীর
ঊ তন ব াপক
১

ঘাষণা

২১ চ ১৪২৮
তািরখ:
০৪ এি ল ২০২২

ারক ন র: ১৪.৩৯.০০০০.০০৯.৯৯.০৩১.২১.৫৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
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
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বাংলােদশ জাতীয় তথ� বাতায়ন

অিফেসর ধরণ

http://www.bscl.gov.bd/
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English

বাংলােদশ স�ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড

আমােদর স�েক�

আমােদর �সবা

আেদশ/িব�ি�

�কাশনা ও �িতেবদন

গ�ালাির

�ট�ার

�যাগােযাগ
মাননীয় ম�ী

�মা�াফা জ�ার
সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

�না মা� �না সািভ�স। কেরানাভাইরােসর িব�ার �রােধ এখনই ডাউনেলাড ক�ন Corona Tracer BD অ�াপ। ডাউনেল
�মাঃ খিললু র রহমান

�নািটশ �বাড�

�চয়ারম�ান ও �ধান িনব�াহী কম�কত�া

জনাব �মাঃ তানজা জিহর, সহকাির ব�ব�াপক-এর অনাপি�প�।
জনাব ফয়সাল মহিসন এর পাসেপােট� নবায়েনর অনাপি� প�
�সৗর ব�িতচার (০৭ মাচ�, ২০২২ হেত ১৪ মাচ�, ২০২২)
জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবু র রহমােনর জ�শতবািষ�কী ‘মুিজববষ�’ ও ‘�াধীনতার সু ব...
জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবু র রহমােনর জ�শতবািষ�কী ‘মুিজববষ�’ এবং ‘�াধীনতার স...
সকল

খবর:

মহাকােশ ব�ব�ু স�ােটলাইট-২ উৎে�পেণর জন� �শ �ফডােরশেনর �াভকসমেসর সােথ সহেযািগতা �ারক �া�র

সকল

ড. শাহজাহান মাহমুদ
ব�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�)

জাতীয় ��াচার �কৗশল
বািষ�ক কম�পিরক�না ২০২১-২০২২
��মািসক বা�বায়ন অ�গিত
�যাগােযাগ
��াপণ , পিরপ� ও নীিতমালা

বািষ�ক কম�স�াদন চুি�

�সবা �দান �িত�িত (িসিটেজ�স চাট�ার)
�সবা �দান �িত�িত
�ফাকাল পেয়� কম�কত�া/ পিরবী�ণ
কিমিট
��মািসক/বািষ�ক পিরবী�ণ/মূ ল�ায়ন
�িতেবদন
আইন/িবিধ/নীিতমালা/পিরপ�
/িনেদ�িশকা/��াপন.

অিভেযাগ �িতকার ব�ব�াপনা

�মাঃ শিফকুল ইসলাম
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এিপএ �কাশনা/
িনেদ�িশকা/পিরপ�/এিপএ িটম
চুি�সমূ হ
পিরবী�ণ ও মূ ল�ায়ন �িতেবদন
এিপএএমএস সফটওয়�ার িলংক

তথ� অিধকার

অিনক ও আিপল কম�কত�া
মািসক/��মািসক/বািষ�ক
পিরবী�ণ/মূ ল�ায়ন �িতেবদন
অনলাইন আেবদন (িজআরএস
�পাট�াল)
আইন/িবিধ/নীিতমালা/পিরপ�

কািরগির অিভেযাগ ব�ব�াপনা

�ক�ীয় ই-�সবা
��ত�পূ ন� িল� সমূ হ

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

অভ��রীন ই-�সবা

ইেনােভশন িটম
কম�পিরক�না
ইেনােভশন িটম সং�া� ��াপন ও
অিফস আেদশ
িবএসিসএল এর উ�াবনী কায��ম

ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন
িলিমেটড

বািষ�ক �য় পিরক�না

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

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

�টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
�টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড
সকল িলংক
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ব�ব�ুর �েদশ �…
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অসমা� আ�জীবনী
কারাগােরর �রাজনামচা
আমার �দখা নয়াচীন
�শখ মুিজব আমার িপতা

ব�ব�ু আক�াইভ

https://mujib100.gov.bd/

সু বণ�জয়�ী কণ�ার

Bangabandhu…

ব�ব�ুর �েদশ �…

Bangladesh G…

Declaration O…

Concert For B…

Pakistani Surr…
�সবা সহিজকরণ
ইেনােভশন কন�ার
সামািজক �যাগােযাগ

মুি�যু � ই-আক�াইভ

আ�য়েণর অিধকার �শখ হািসনার উপহার
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আ�য়েণর অিধকার �শ…
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আ�য়েণর অিধকার �শ…

আ�য়েণর অিধকার �শ…

অন�ান� িভিডও

How to Identify and Scout for F…

ফল আিম�ওয়াম� পয�েব�ণ ও সনা�করণ

সাইটিট �শষ হাল-নাগাদ করা হেয়েছ: ২০২২-০৪-০৩ ০৮:১১:৩০

ব�ার সময় িক করণীয়...?

বন�ার সময় িক করণীয়

পিরক�না ও বা�বায়েন: মি�পিরষদ িবভাগ, এটু আই, িবিসিস, িডওআইিসিট ও �বিসস।

কািরগির সহায়তায়:
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স�ােটলাইট িরেসপশন ম�াপ
Reception Details

Coverage

119.1°
E-Bangabandhu-1

�মা�াফা জ�ার

Ku-band
Bangladesh
Latitude
25.15°
(N=+,S=-)
Longitude
(E=+,W=-)

89.60°

Elevation
angle

45.94°

Azimuth

126.92°

C-band

Reception details

সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

×
Ku-band
Bangladesh

Elevation angle: 45.94°
Azimuth angle: 126.92°

�মাঃ খিললু র রহমান
�চয়ারম�ান ও �ধান িনব�াহী কম�কত�া
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Kuband
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