
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তি
মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
আিনক
টিলেযাগােযাগ সবা
িনিতকরণ

৩৫

[১.১] িবিসএল-এর ািমশন াকহল সািভ স এর বহার ি [১.১.১] বত াকেহাল াউইথ Gbps ২ ৪৪০ ৪৩৬ ৪৩০ ৪২৩ ৪১৫ ৪৫০

[১.২] িবিসএল-এর ইারেনট সািভ স এর বহার ি [১.২.১] বত ইারেনট াউইথ Gbps ২ ৩২৫ ৩২২ ৩১৮ ৩১২ ৩০৫ ৪০৫.৩

[১.৩] িবিসএল-এর GPON সািভ স এর াহক সংা ি [১.৩.১] সংেযাগ দানত GPON সংা ১ ৯৯৫০ ৯৭০৫ ৯৩৯০ ৯০২০ ৮৬০০ ১০৪৮২

[১.৪] িবিসএল-এর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [১.৪.১] িবিসএল-এর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

[১.৫] িবমান সাবেমিরন কাবেলর াউইডেথর কাপািস ি [১.৫.১] িত াউইথ Gbps ২ ১৭৫০ ১৭১০ ১৬৭০ ১৬৩০ ১৫৯০ ১৮০০

[১.৬] আজািতক ডাটা ও ইারেনট সংেযাগ এর িবয় ি [১.৬.১] িবয়ত ডাটা ও ইারেনট াউইথ Gbps ৩ ১৪০০ ১৩৬০ ১৩৩০ ১৩০০ ১২৮০ ১৫৪১.১৪৮

[১.৭] দেশ তীয় সাবেমিরন কাবল াপেনর লে SEA-ME-WE-6 (SMW-6) সাবেমিরন
কাবল কনেসা য়ােমর সােথ িবএসিসিসএল এর ি (Construction & Maintenance
Agreement) ার

[১.৭.১] Construction & Maintenance Agreement
(C&MA) ািরত

তািরখ ১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৪-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৮] িবএসিসিসএল-এর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [১.৮.১] িবএসিসিসএল-এর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

[১.৯] িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন মাবাইল ফােনর 4G নটওয়াক সসারেণ টিলটক বাংলােদশ
িলিমেটড কক eNodeB াপন

[১.৯.১] ািপত eNodeB সংা ২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ২৭১

[১.১০] িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন মাবাইল ফােন িডিজটাল সবা দােনর আওতায় াহেকর ইউিল
িবল পিরেশাধ

[১.১০.১] াহেকর ইউিল িবল পিরেশািধত সংা (ল) ১ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ৯২

[১.১১] িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন মাবাইল ফােন িডিজটাল সবা দােনর আওতায় ছাছাীর
পরীার ফল কাশ

[১.১১.১] ছাছাীেদর পরীার ফল কািশত সংা (ল) ১ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ৪১

[১.১২] িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন মাবাইল ফােন িডিজটাল সবা দােনর আওতায় চাকির াথর
িনবন

[১.১২.১] চাকির াথ িনবিত সংা (ল) ১ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ৩০.১৫

[১.১৩] টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড-এর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [১.১৩.১] টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড-এর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

[১.১৪] টিলেযাগােযাগ আইন, নীিত, গাইডলাইন ইতািদ ণয়েন টিলেযাগােযাগ অিধদর কক
মতামত দান

[১.১৪.১] দানত মতামত % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[১.১৫] ইারেনট বহার িনরাপদ রাখার জ ইারাশনাল ইারেনট গটওেয় (আইআইিজ) কক
বত াউইডথ মিনটিরং

[১.১৫.১] মিনটিরং এর আওতায় আনয়নত াউইথ Gbps ২ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১৯০০

[১.১৬] টিলেযাগােযাগ অিধদেরর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [১.১৬.১] টিলেযাগােযাগ অিধদেরর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

[১.১৭] বব ােটলাইট-১ এর বহার ি [১.১৭.১] বত াউইডথ MHz ২ ৩৫৫ ৩৪০ ৩২৬ ৩১৩ ৩০০ ৩৯৯

[১.১৮] বাংলােদেশর টিলিভশন সচার কায মেক বব ােটলাইট-১ এর আওতায় আনয়ন [১.১৮.১] বব ােটলাইট বহার কের সচািরত টিলিভশন চােনল % ১ ১০০ ৯৬ ৯২ ৮৮ ৮৪ ১০০

[১.১৯] িডএইচ (ডাইের  হাম) সািভ স দানকারী িতানসহেক বব ােটলাইট-১ এর
আওতায় আনায়ন

[১.১৯.১] বব ােটলাইট-১ এর আওতায় আনায়নত অেমািদত িডএইচ
(ডাইের  হাম) সািভ স দানকারী িতান

% ১ ১০০ ৯৬ ৯২ ৮৮ ৮৪ ১০০

[১.২০] মহাকােশ বব ােটলাইট-২ উৎেপণ কায েমর অংশ িহেসেব এর িত িনধ ারেণর জ
আজািতক পরামশ ক িতান িনেয়াগ

[১.২০.১] বব ােটলাইট-২ এর িত িনধ ারেণর জ আজািতক পরামশ ক
িতান িনেয়াগত

তািরখ ১ ০৩-০১-২০২১ ০১-০২-২০২১ ০১-০৩-২০২১ ০১-০৪-২০২১ ০২-০৫-২০২১ ১৯-০১-২০২১

[১.২১] িবিসএসিসএল-এর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [১.২১.১] িবিসএসিসএল-এর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

[১.২২] চলমান কের কায ম পিরদশ ন [১.২২.১] চলমান কের কায ম পিরদশ নত সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৬

২

দেশ
টিলেযাগােযাগ প
ও সরামািদ
উৎপাদন/ সংেযাজেন
পিরকনা ণয়ন ও
বাবায়ন
িনিতকরণ

১৬

[২.১] াপটপ কিউটার উৎপাদন/ সংেযাজন [২.১.১] াপটপ কিউটার উৎপাদন/ সংেযাজনত সংা ২ ১৫০০০ ১৪৪০০ ১৩৮০০ ১৩২০০ ১২৬০০

[২.২] িডিজটাল বিতক িমটার উৎপাদন/ সংেযাজন [২.২.১] িডিজটাল বিতক িমটার উৎপাদন/ সংেযাজনত সংা ৪ ১৫০০০০ ১৪৪০০০ ১৩৮২০০ ১৩২৭০০ ১২৭৪০০ ১৪০০০

[২.৩] এসএসএল-এর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [২.৩.১] এসএসএল-এর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

[২.৪] অপকাল ফাইবার কাবল উৎপাদন [২.৪.১] অপকাল ফাইবার কাবল উৎপাদনত িকেলািমটার ৪ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৪৫০০ ১৫৪০.৮৮৯

[২.৫] এইচিডিপই ডা উৎপাদন [২.৫.১] এইচিডিপই ডা উৎপাদনত িকেলািমটার ২ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ৬০৬.৩৪৯

[২.৬] কপার কাবল উৎপাদন [২.৬.১] কপার কাবল উৎপাদনত িসেকএম ২ ২৫০০০ ২৩০০০ ২১২০০ ১৮৭৫০ ১৬২৫০ ১০৫১৬.৮৮২

[২.৭] িবিসএসএল-এর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [২.৭.১] িবিসএসএল-এর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
আিনক ডাক সবা
িনিতকরণ

১২

[৩.১] ডাক সবার পিরিধ সসারণ
[৩.১.১] আদান- দানত ডাক  সংা (ল) ৪ ১০১০ ১০০৫ ১০০০ ৯৯৫ ৯৯০ ২৯০

[৩.১.২] আিনক িবধা সিলত বািণিজক ডাক সবা িনিতকে জরাজীণ  ডাকঘর
সংার/ মরামতত িকংবা ডাকঘর িনম াণত

সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] িডিজটাল সবা সসারণ

[৩.২.১] ‘নগদ’ সবার াহক িনবিত সংা (কা) ২ ৭.৩ ৭.২ ৭.১ ৭.০ ৬.৯ ৩.৯৩

[৩.২.২] ইএমএস সবা সসািরত সংা (ল) ১ ২ ১.৯ ১.৮ ১.৫ ১.২ ০.৪৯

[৩.২.৩] পাাল কাশকাড  সবা সসািরত সংা (ল) ১ ২.২৫ ২.২৪ ২.২৩ ২.২ ২.১ ০.৮২

[৩.৩] িজব বেষ র কম িচ বাবায়ন [৩.৩.১] িজব বেষ র ারক ডাকেকট উোচন সংা ২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ১৪

[৩.৪] ডাক অিধদেরর কায ম তাবধানকে পিরদশ ন [৩.৪.১] ডাক অিধদেরর কায ম পিরদশ নত সংা ১ ২ ১

৪
ািতািনক সমতা
ি ও িবকাশ

১২

[৪.১] ডাক অিধদেরর The Post Office Act, 1898 (সংেশািধত ২০১০) এর বাংলায়
অবাদসহ েগাপেযাগীকরণ

[৪.১.১] ডাক অিধদেরর The Post Office Act, 1898 (সংেশািধত ২০১০)
এর বাংলায় অবাদসহ েগাপেযাগীকরণ াব মিপিরষদ িবভােগ রণত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ১১-০২-২০২১

[৪.২] The Bangladesh Telegraph & Telephone Board Ordinance,
1979 (সংেশািধত ২০০৯) এর বাংলায় অবাদসহ েগাপেযাগীকরণ

[৪.২.১] The Bangladesh Telegraph & Telephone Board
Ordinance, 1979 (সংেশািধত ২০০৯) এর বাংলায় অবাদসহ
েগাপেযাগীকরণ াব মিপিরষদ িবভােগ রণত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৩-২০২১

[৪.৩] বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয়ণ আইন, ২০০১ (সংেশািধত, ২০১০) অিধকতর েগাপেযাগীকরণ
[৪.৩.১] বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয়ণ আইন, ২০০১ (সংেশািধত, ২০১০) অিধকতর
েগাপেযাগীকরেণর াব মিপিরষদ িবভােগ রণত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১

[৪.৪] টিলেযাগােযাগ খাত িনয়েণ েয়াজনীয় ে গাইডলাইন ণয়ন [৪.৪.১] টিলেযাগােযাগ খাত িনয়েণ েয়াজনীয় ে গাইডলাইন অেমাদনত % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২ ১০০

[৪.৫] অবসরা কম চারীগেণর জীবন-মান রার লে পনশন আেবদন িনিকরণ [৪.৫.১] পনশন আেবদনকারীেদর পনশন দানত % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২ ৯৩.৫৪

[৪.৬] কম চারীগেণর অিধকার সংরেণর মােম েণাদনা দােনর লে যথাসমেয় পেদািত দােনর
বা হণ

[৪.৬.১] কম চারীগেণর পেদািত াব িনিত % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২ ৭১.৪২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৩.১

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩৫.১৭

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ২.৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৮

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৮.৬৯

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬৮.১৮

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১.২৪

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২২.৬১

*সামিয়ক (provisional) ত


