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েসকশন ৩ 
েকৗশলগত উেদ্দশয্িভিত্তক কায র্কৰ্ম, কম র্সম্পাদন সূচক এবং লক্ষয্মাতৰ্াসমূহ 

 

কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 
কম র্সম্পাদেনর 
েক্ষেতৰ্র মান 

কায র্কৰ্ম 
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
গণনা পদ্ধিত একক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

 

লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২২-২০২৩ পৰ্কৃত অজর্ন 
(Performance) 

(অেক্টাবর েথেক িডেসমব্র ২০২২) 
মন্তবয্ অসাধারণ অিত উত্তম উত্তম চলিত মান 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
এিপএ সব্াক্ষরকারী অিফেসর কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 

[১] আন্তজর্ািতক 
সাবেমিরন কয্াবল 
কয্াপািসিট ও আইিপ 
টৰ্ানিজট েসবার িবপণন 

২৫ 

[১.১] আন্তজর্ািতক 
সাবেমিরন কয্াবল 
কয্াপািসিট ও আইিপ 
টৰ্ানিজট বয্ান্ডউইডথ 
িবিকৰ্ 

[১.১.১] িবপণনকৃত 
সাবেমিরন কয্াবল 
কয্াপািসিট ও আইিপ 
টৰ্ানিজট বয্ান্ডউইডথ 

কৰ্মপুিঞ্জভূত িজিবিপএস ২৫ 
২৫৫০ (কৰ্ম 
পুঞ্জীভুত) 

২৫০০ (কৰ্ম 
পুঞ্জীভুত) 

২৪৫০ (কৰ্ম 
পুঞ্জীভুত) 

২৪০০ 
(কৰ্ম 

পুঞ্জীভুত) 

২৩০০ (কৰ্ম 
পুঞ্জীভুত) 

বতর্মােন িবএসিসিসএল এর েমাট 
বয্ান্ডউইডথ িবকৰ্েয়র পিরমাণ পৰ্ায় 
২৪৬৪.০৩ িজিবিপএস। অেক্টাবর েথেক 
িডেসমব্র ২০২২ িখৰ্. পয র্ন্ত আন্তজর্ািতক 
সাবেমিরন কয্াবল কয্াপািসিট ও আইিপ 
টৰ্ানিজট বয্ান্ডউইডথ িবকৰ্েয়র পিরমাণ 
৯.৩৮ িজিবিপএস বৃিদ্ধ েপেয়েছ। আশা 
করা যােচ্ছ চলিত অথ র্ বছেরর মেধয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া অজর্ন করা সম্ভব হেব।  

সংলাগ-১  

[২] েটিলেযাগােযাগ 
েসবার আধুিনকায়ন ও 
সম্পৰ্সারেণর লেক্ষয্ 
িবএসিসিসএল এর 
িবদয্মান সাবেমিরন 
কয্াবেলর সক্ষমতা বৃিদ্ধ 

২৫ 

[২.১] িবদয্মান SMW4 
সাবেমিরন কয্াবেলর 
ইকুইপ্ট বয্ান্ডউইডথ 
কয্াপািসিট বৃিদ্ধর লেক্ষয্ 
চুিক্ত সব্াক্ষর কায র্কর 

[২.১.১] ইকুইপ্ট 
বয্ান্ডউইডথ কয্াপািসিট 

বৃিদ্ধর লেক্ষয্ চুিক্ত সব্াক্ষর 
কায র্কর 

তািরখ তািরখ ২০ ৩০.০৯.২২ ৩১.১২.২২ ২৮.০২.২৩ ০১.০৫.২৩ ০১.০৬.২৩ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১০০% অিজর্ত হেয়েছ। 
িবদয্মান SMW4 সাবেমিরন কয্াবেলর 
ইকুইপ্ট বয্ান্ডউইডথ কয্াপািসিট বৃিদ্ধর 
লেক্ষয্ গত ১০/০৭/২০২২ িখৰ্. তািরেখ 
চুিক্ত সব্াক্ষর কায র্কর করা হয়।   

সংলাগ-২ 

[৩] েদেশ সাবেমিরন 
কয্াবল সংেযাগ 
সক্ষমতা বৃিদ্ধ 

১৫ 

[৩.১] েদেশ তৃতীয় 
সাবেমিরন কয্াবল 
স্থাপেনর লেক্ষয্ গৃিহত 
“আন্তজর্ািতক 
েটিলেযাগােযাগ বয্বস্থা 
সম্পৰ্সারেণর লেক্ষয্ 
তৃতীয় সাবেমিরন 
কয্াবল স্থাপন” শীষ র্ক 
পৰ্কেল্পর সাবেমিরন 
কয্াবেলর েমিরন সােভর্র 
জনয্ পারিমট সংগৰ্হ 

[৩.১.১] তৃতীয় সাবেমিরন 
কয্াবেলর েমিরন সােভর্র 

জনয্ পারিমট সংগৰ্হ সম্পন্ন 
তািরখ তািরখ ১৫ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৪.২৩ ৩০.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২২ পৰ্িকৰ্য়া চলমান রেয়েছ।    

[৪] পৰ্ািতষ্ঠািনক 
সক্ষমতা বৃিদ্ধ 

১০ 
[৪.১] সমসামিয়ক 
িবষেয় পৰ্িশক্ষণ 
আেয়াজন 

[৪.১.১] পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত সমিষ্ট সংখয্া ১০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

চলিত েকায়াট র্ােরর গত ১৬/১১/২০২২ ও 
১৯/১২/২০২২ িখৰ্. তািরেখ অতৰ্ 
েকাম্পািনর সকল কম র্কতর্া/কম র্চারীর 
জনয্ ২িট পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করা হয়। 
লক্ষয্মাতৰ্া অনুযায়ী অবিশষ্ট ৩িট পৰ্িশক্ষণ 
যথাসমেয় আেয়াজন করা হেব। 

সংলাগ-৩ 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্  

https://drive.google.com/file/d/1XKkLjQsfP-dPEisNWrUoHLBP2Tpb-vbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ji7aHXHXmAmI_s6leAUGoBaMmnq3HnHh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13aqnGXIA3ugCDWD6vYPXR0aaahG7NsQ-/view?usp=share_link
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কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 
কম র্সম্পাদেনর 
েক্ষেতৰ্র মান 

কায র্কৰ্ম 
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
গণনা পদ্ধিত একক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

 

লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২২-২০২৩ পৰ্কৃত অজর্ন 
(Performance) 

(অেক্টাবর েথেক িডেসমব্র ২০২২) 
মন্তবয্ অসাধারণ অিত উত্তম উত্তম চলিত মান 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] সুশাসন ও 
সংস্কারমূলক কায র্কৰ্েমর 
বাস্তবায়ন েজারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] শুদ্ধাচার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত কৰ্মপুিঞ্জভূত পৰ্াপ্ত নমব্র ১০      

শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত 
পৰ্িতেবদন ও পৰ্মাণক সমূহ সংযুক্ত করা 
হেলা। 

সংলাগ-৪  
 

[১.২] ই-
গভনয্র্ান্স/উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.২.১] ই-গভনয্র্ান্স/উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত কৰ্মপুিঞ্জভূত পৰ্াপ্ত নমব্র ১০      

ই-গভনয্র্ান্স/উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িতেবদন ও পৰ্মাণক 
সমূহ সংযুক্ত করা হেলা। 

সংলাগ-৫  

[১.৩] অিভেযাগ 
পৰ্িতকার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

[১.৩.১]অিভেযাগ পৰ্িতকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত কৰ্মপুিঞ্জভূত পৰ্াপ্ত নমব্র ৪      

অিভেযাগ পৰ্িতকার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িতেবদন ও পৰ্মাণক 
সমূহ সংযুক্ত করা হেলা। 

সংলাগ-৬  

[১.৪] েসবা পৰ্দান 
পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] েসবা পৰ্দান 
পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

কৰ্মপুিঞ্জভূত পৰ্াপ্ত নমব্র ৩      
েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িতেবদন ও পৰ্মাণক 
সমূহ সংযুক্ত করা হেলা। 

সংলাগ-৭  

[১.৫] তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত কৰ্মপুিঞ্জভূত পৰ্াপ্ত নমব্র ৩      

তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
সংকৰ্ান্ত পৰ্িতেবদন ও পৰ্মাণক সমূহ 
সংযুক্ত করা হেলা। 

সংলাগ-৮  

 

https://drive.google.com/file/d/16iacYvwWjsPnLKC6sZHB6xRjVbm8ir3e/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pyedC1LE94gvd2bm8KRmeaCg7EB7hvMu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SInRBQiYLADE-UwN12QyDU9U2ONKyK9s/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zPzLNN3nWApsjBkFxwI4S6P7a9_CnfRQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zAuBZAlN_ZIOVZ7lOsf0ywkzh_pBpui-/view?usp=share_link
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