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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

RA3 এবং ACC3 অজন রাজ সরকার কক কােগ া পিরবহেন িনেষধাা তাহারসহ িবমােনর লন াইেট কােগ া পিরবহন
নরায়  ,  IOSA  সনদ  নঃ  নবায়ন  এবং  ২  Boeing  737-800  উেড়াজাহাজ  িবমানবহের  সং  হেয়েছ।  অপরিদেক
াহকেসবা িকে Mobile SMS সািভ স, Rocket Mobile Banking System, রাজ য়ংিয়করেণ RAPID
System এবং FPS System (াইেট লাভ-িত িনধ ারণ) চা করা হেয়েছ। Travel Agent Portal (TAP) এবং
Cargo Spot Automated Cash Receipt  করা  হেয়েছ।  িনরাপা  নজরদারী  িকরেণ  ১৭৫   CCTV ািপত
হেয়েছ।  Safety  Management  System  (SMS)  চা  করা  হেয়েছ।  BATC  ত  EASA  147  সনদ  নবায়ন  করা
হেয়েছ।  উেড়াজাহাজ  রণােবেণর  ে  B-777-300 এর  "A"  এবং  "C"  চক,  B737-800 উেড়াজাহােজর  "C"  চক  এবং
Dash8-Q400 উেড়াজাহােজর "A" চক এর সমতা অিজত হেয়েছ। Flight Data Exchange (FDX)
সোষজনকভােব িতিত হওয়ার ফেল Flight Event-এর হার উেখেযাভােব (৭৫%) াস পেয়েছ এবং সই সােথ IATA এর
সােথ Flight Data Exchange (FDX) ি ািরত হেয়েছ। Biman Holiday Wings  করা হেয়েছ। GSE
িবভােগ উত যাীেসবার ির লে ৫১ াউ সােপ াট ইইপেম সংেযািজত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

েয়াজনীয় দ লাকবল ও াউ হািলং ইইপেমের অভাব। ম ােচর এয়ারলাই কক াইট সংা ি এবং তােদর ভাড়া
াস। যাীেসবার মান সোষজনক পয ােয় উীতকরণ ও াইট চীর সময়াবিততা িনিতকরণ। বািয়ং ৭৮৭ উেড়াজাহােজর জ জনবল
িনেয়াগ ও িশণ দান। E-enabling সমতা অজেনর জ IT-infrastructure িনম াণ ও যাীেসবাবাব মানিসকতার
অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ এবং তােদরেক দ জনশি িহেসেব গেড় তালার মােম াহক সির মান সোষজনক পয ােয় উীত কের
িবমােনর লােভর ধারা ি করা। িবমােনর াউ হািলং এ ISAGO সনদ অজন করা ও উেড়াজাহােজর রণােবেণ EASA-145
সনদপ অজন করা। মিদনা, মােল, িদী, ানেচার, বািম ংহাম, রাম, টািকও, টেরো, িসডনী ও িনউ ইয়ক শেন িবমােনর াইট
চাসহ িবমােনর নটওয়াক সসারণ করা। জিম ও াপনার বািণিজকভােব সেব া বহার িনিত করা।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবমানবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহাজ সংকরণ। B787 উেড়াজাহােজর রণােবণ সমতা অজন
করা। আজািতক নটওয়াক সসারেণর লে কলো এবং য়াং শেন িবমােনর াইট চা করা। াহক সি িকরণ।
াইটিচর আা অজন। Safety Management System (SMS) েরািরভােব বাবায়ন। IOSA
Renewal Audit স ও নঃনবায়ন। কায কর মানব সদ বাপনা গঠেন মানব সদ বাপনা নীিত ও
পিতসহ পয ােলাচনা ও েগাপেযাগী করা। েয়াজনীয় সংক জনবল িনেয়াগ। ৭৩৭-৮০০ (S2-AFL, S2-AFM)
উেড়াজাহােজর C-Check এর সমতা অজন। Online Check-in System চা করা। Mobile Apps-এর
মােম িকং চা করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ িবমান

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

১. দিণ এিশয়া অেল বািণিজক এয়ারলাই িহেসেব এক ময াদাজনক অবান তরী এবং তা ধের রাখা
২. উততর যাতা এবং িতিতশীল জনবলস িতােন পিরণত করা
৩. সসািরত মান ও উাবনার মােম আমােদর াহক ও Stakeholder-দর মাগত চািহদারণ করা
৪. িবমােনর পিরেসবা দান
৫. আমােদর সকল Stakeholders, িবিনেয়াগকারী, াহক, ানীয় জনসমাজ এবং কম কতা/কম চারীেদর িনকট হেত শংসা
অজন করা- কবলমা আমরা িক কেরিছ তা নয় বরং িকভােব কেরিছ- স জ

১.২ অিভল (Mission)
িনরাপদ, মানস এবং িবাসেযাভােব আকাশপেথ পিরবহন, বসা সসারণ এবং আজািতকভােব যাী পিরবহেণর মােম
নাফা অজন করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. অভরীণ েসসসেহর কায কািরতা ও সমতা ি
২. বসা সসারণ ও নাফা সেব াকরণ
৩. সবার মান উয়ন ও াহক সি ি
৪. িতােনর সেদর সেব া বহার
৫. মানব সদ উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১ . অভরীণ এবং আজািতক গে িনরাপদ, দ, পয া, সায়ী এবং যথাযথ সংগিতণ ভােব আকাশ পিরবহন সবা
দান করা ২. উেড়াজাহাজ য়, লীজ হণ, ভাড়া করা এবং সংরণ করা বা িনি করা ৩. বািণিজক বা অপর উেে
আকাশ  পিরবহন  সবা  এবং  স  সংা  াইট  পিরচালনা  করা  ৪.  যাংশসহ  উেড়াজাহাজ  এবং  অা  যানবাহেনর
মরামত,  ওভারহল,  িরকিশন  এবং  সংেযাজন  করা  ৫.  উেড়াজাহােজর  ইিন,  avionics,  যাগােযাগ  সরাম  ও
যানবাহেনর  যাংশ  এবং  অা  যপািত  সংেযাজন,  উৎপাদন,  নঃবহারেযা  করা,  পরীা-িনরীা  করা  এবং
মরামত করা ৬. য কান এয়ারলাইেক অথবা আকাশপেথ পিরবহন সংােক াউ সােপাট  সবা দান করা ৭. খা
সরবরাহকারী  িহেসেব  এয়ারলাই  ও  অা  িতানেক  খা  এবং  রাাত  খাবার  সরবরাহ  করা  এবং  রন  ও  খা
বসা  পিরচালনা  করা  ৮.  বািণিজক  উেে  পাি  ও  অা  খামার  পিরচালনা  করা  ৯.  আকাশ  পিরবহন  পিরেসবা
খােতর সংি িবগ েক িশণ ও িনেদ শনা দােনর জ িতান তরী করা ১০. িতান সিকত য কান বসা
বা সবার আেয়াজন করা ১১. এয়ারলাই পিরচালনার জ েয়াজনীয় সকল পদেপ হণ করা
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০১৯-২০ ২০২০-২১

িতেযািগতা সমতা
ি

অিজত মােকট শয়ার % ৩০ ২৪ ২৫ ২৬ িবমান
িবমােনর িতেবদন ও অিডট
িরেপাট 

যাী অিভেযাগ িনিত % ১০০ -- ১০০ ১০০ ১০০ িবমান িবমােনর িতেবদন

১ম ােগজ বে আসার সময় িমিনট ২৮ ২৫ ২৪ ২৩ িবমান, িসএএিব িবমােনর িতেবদন

শষ ােগজ বে আসার সময় িমিনট ৮০ -- ৭০ ৬৫ ৬২ িবমান, িসএএিব িবমােনর িতেবদন

াহক সি ি % ৫১ - ৫৮ ৬০ ৬২ িবমান, িসএএিব, ইিমেশন িবমােনর িতেবদন

াইটচীর সময়াবিততা (যথা সমেয় াইট ছাড়া ও
অবতরণ)

% ৭০.৪০ ৬৯.৬৭ ৭৩.০০ ৭৪.০০ ৭৪.০০ িবমান, িসএএিব, ইিমেশন িবমােনর িতেবদন

অভরীণ েসস সেহর
কায কািরতা ও সমতা
ি

Safety Management System (SMS)
চাত

% ৪০ ৮০ ১০০ - - িবমান িবমােনর িতেবদন

IOSA Registration Renewal-এর সনদাি % ৭০ ১০০ ৭০ ১০০ - িবমান IOSA সনেদর অিলিপ

উেড়াজাহােজর রণােবণ ও উয়ন সমতার মান িনিত % - - ১০০ - - িবমান িবমােনর িতেবদন

মানব সদ উয়ন

মানব সদ বাপনা নীিত ও পিতসহ পয ােলািচত ও
েগাপেযাগীত

% - - ১০০ - - িবমান িবমােনর িতেবদন

কম কতা ও কম চারীেদর জ ণীকে/ কম েল িশণ জনঘা - - ১৫০০০ ২০০০০ ২২০০০ িবমান িবমােনর িতেবদন

িনেয়াগত জনবল সংা ৭৫৯ ১২১৫ ৫০০ - - িবমান িবমােনর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] অভরীণ
েসসসেহর
কায কািরতা ও
সমতা ি

৩০

[১.১] উত কম  পিরেবশ িনিতকরেণ এয়ার-সাইড কমেদর
জ ািগত িনরাপা সরাম দান

[১.১.১] এয়ার-সাইড কমেদর িনরাপা সরাম
দানত

% ২ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২] Safety Management System
(SMS] চাকরণ

[১.২.১] SMS চাত % ২ ৪০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩] ১৪ িডেসর, ২০১৯ এর মে IOSA
Registration Renewal -এর সনদাি

[১.৩.১] IOSA Registration Renewal-
এর সনদাি

% ২ ৭০ ১০০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[১.৪] EASA/SARI 147 সংি সনেদর শতরণ [১.৪.১] EASA/SARI 147 সনেদর শতরণত % ২ ১০০

[১.৫] S2-AFL উেড়াজাহােজর রণােবণ ও উয়ন
সমতার মান িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৫.১] S2-AFL উেড়াজাহােজর C-Check
সম Phase Check সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৬] S2-AFM উেড়াজাহােজর রণােবণ ও উয়ন
সমতার মান িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৬.১] S2-AFM উেড়াজাহােজর C-Check
সম Phase Check সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৭] S2-AGQ উেড়াজাহােজর রণােবণ ও উয়ন
সমতার মান িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৭.১] S2-AGQ উেড়াজাহােজর C-Check
সম Phase Check সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৮] S2-AGR উেড়াজাহােজর রণােবণ ও উয়ন
সমতার মান িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৮.১] S2-AGR উেড়াজাহােজর C-Check
সম Phase Check সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৯] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ েয়াজনীয় Tools &
Equipment সংহকরণ

[১.৯.১] েয়াজনীয় Tools & Equipment
সংহীত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১০] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ েয়াজনীয় মানব সদ উয়ন ও
িশণ সকরণ

[১.১০.১] েয়াজনীয় মানব সদ উয়ন ও িশণ
সত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১১] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ ল ব সট-আপ ােসস সকরণ

[১.১১.১] ল ব সট-আপ ােসস সত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ AMP, ETOPS ােয়ল এবং
সা িফেকশন ােসস সকরণ

[১.১২.১] AMP, ETOPS ােয়ল এবং
সা িফেকশন ােসস সত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৩] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ িবমান েকৗশলীেদর েয়াজনীয়
সা িফেকশন সকরণ

[১.১৩.১] িবমান েকৗশলীেদর েয়াজনীয় সা িফেকশন
সত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৪] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ e-Enabling িশণ ও সটআপ
সকরণ

[১.১৪.১] e-Enabling িশণ ও সটআপ
সত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৫] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার) উেড়াজাহােজর
রণােবেণর জ াটাির, ই-ক এােসিল, অিেজন
জনােরটর, িশটেমটাল Minor িরেপয়ার
Capability অজন

[১.১৫.১] াটাির, ই-ক এােসিল, অিেজন
জনােরটর, িশটেমটাল Minor িরেপয়ার
Capability অিজত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২] বসা
সসারণ ও
নাফা
সেব াকরণ

২৫

[২.১] উেড়াজাহাজ সংহ

[২.১.১] িবমনবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭
(িমলাইনার) নেভর ২০১৮ সােল সং

% ৪ ৮০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[২.১.২] ৩ Dash8-Q400 উেড়াজাহাজ েয়র
উেে উেড়াজাহাজিনম াতা কাানী
Bombardiar-এর সােথ ি সািদত

তিরখ ৪ ০১.০৬.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[২.২] আজািতক নটওয়াক সসারণ
[২.২.১] অিজত নন গ সংা ২ ২ ১ ২ ২

[২.২.২] অিজত সাািহক িেকােয়ি সংা ২ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১১০ ১১৫

[২.৩] অভরীণ েট সাািহক িেকােয়ি [২.৩.১] অিজত সাািহক িেকােয়ি সংা ২ ৫৫ ৬৯ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৭৫ ৭৫

[২.৪] িতেযািগতা-সমতা ি [২.৪.১] অিজত মােকট শয়ার % ২ ৩০ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৫ ২৬

[২.৫] যাী পিরবহন [২.৫.১] অিজত যাী সংা সংা(ল) ২ ২২.০০ ২১.৮ ২৫.৫০ ২৫.০০ ২৪.৫০ ২৪.০০ ২৩.০০ ২৬ ২৬.৫০

[২.৬] কােগ া পিরবহন [২.৬.১] অিজত কােগ া পিরমান টন(হাজার) ১ ২২.০০ ২৫.৮ ৩০.০০ ২৯.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ৩১ ৩২.০০

[২.৭] রাজ আয় [২.৭.১] অিজত রাজ আয় (াব ) টাকা (কা) ২ ৫০০০ ৪০৫১.৫৮ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৭৫০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৫১০০ ৫২০০

[২.৮] কিবন ফার [২.৮.১] RPK/ASK % ১ ৭২.০৯ ৭২.২৪ ৭৩.০০ ৭২.৫০ ৭২.২৫ ৭২.০০ ৭১.০০ ৭৫

[২.৯] যাী িত রাজ (Yield) [২.৯.১] িত RPK-ত যাী অিজত রাজ টাকা ১ ৪.৮০ ৪.৬৬ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৭০ ৩.৬০ ৩.৫০ ৪.১০

[২.১০] লাকসান াস/নাফা িকরণ [২.১০.১] অিজত া ব  নাফা টাকা(কা) ২ ১৫০.০০ ১৩০.০০ ৮০.০০ ৭৮.০০ ৭৫.০০ ৭২.০০ ৭০ ১২০ ১৫০

[৩] সবার মান
উয়ন ও াহক
সি ি

১০

[৩.১] যাী অিভেযাগ িনিকরণ
[৩.১.১] যাী অিভেযাগ িনিত % ১ ১০০ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৩.১.২] অিভেযাগ িনির সেব া সময় িদন ১ ১৩ ১৪ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১১ ১০

[৩.২] ােগজ ডিলভারী সময় াসকরণ
[৩.২.১] ১ম ােগজ বে আসার সময় িমিনট ১ ২৮ ২৭ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ২৪ ২৩

[৩.২.২] শষ ােগজ বে আসার সময় িমিনট ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭২ ৭৪ ৭৬ ৭৮ ৬৫ ৬২

[৩.৩] সরবরাহ চােনল িকরণ [৩.৩.১] অন-লাইন েকট/সব েমাট েকট % ১ ৫.০০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৫.৫ ৬.০

[৩.৪] িতেযািগতা সমতা ি [৩.৪.১] াহক সি ি % ১ ৫১ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৫০ ৬০ ৬২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৫] Online check-in system চা করা [৩.৫.১] Online check-in system চাত তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ১৫.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ১৫.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯

[৩.৬] Mobile Apps এর মােম িকং চা করা
[৩.৬.১] Mobile Apps এর মােম িকং
চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-১৮ ১০-০১-১৯ ২০-০১-১৯ ২৫-০১-১৯ ৩০-০১-১৯

[৩.৭] াইট চীর সময়াবিততা ি [৩.৭.১] যথা সমেয় াইট ছাড়া ও অবতরণ % ২ ৭০.৪০ ৬৯.৬৭ ৭৩.০০ ৭২ ৭১ ৭০ ৬৯ ৭৪ ৭৪

[৪] িতােনর
সেদর সেব া
বহার

৬

[৪.১] 777-300ER উেড়াজাহােজর বহার [৪.১.১] দিনক উেড়াজাহাজ বত
ঘা
BLOCK
HOUR

২ ১২.৯৫ ১৪.০০ ১২.৫০ ১২.২৫ ১২.০০ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১২.৬০ ১২.৭০

[৪.২] 737-800 উেড়াজাহােজর বহার [৪.২.১] দিনক উেড়াজাহাজ বত
ঘা
BLOCK
HOUR

২ ১০.২৪ ১০.৯৫ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১০.২০ ১০.৫০

[৪.৩] Dash8-Q400 উেড়াজাহােজর বহার [৪.৩.১] দিনক উেড়াজাহাজ বত
ঘা
BLOCK
HOUR

২ ৬.৪৫ ৬.৫৪ ৬.০০ ৫.৭৫ ৫.৫০ ৫.২৫ ৫.০০ ৬.১০ ৫.৭৫

[৫] মানব
সদ উয়ন

৪

[৫.১] মানব সদ বাপনা নীিত ও পিতসহ
পয ােলাচনা ও েগাপেযাগীকরণ

[৫.১.১] মানব সদ বাপনা নীিত ও পিতসহ
পয ােলািচত ও েগাপেযাগীত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৫.২] িশেণর মােম কম কতা ও কম চারীেদর কম দতা
ি

[৫.২.১] দানত িশণ জনঘা ২ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১০০০০ ২০০০০ ২২০০০

[৫.৩] ধােপ ধােপ েয়াজনীয় সংক জনবল িনেয়াগ [৫.৩.১] িনেয়াগত জনবল সংা ১ ৭৫৯ ১২১৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮ ১৫:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮ ১৫:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮ ১৫:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮ ১৫:২৪ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮ ১৫:২৪ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮ ১৫:২৪ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ২৮, ২০১৮

আিম, চয়ারান, বাংলােদশ িবমান, সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ িবমান-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ িবমান
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়

তািরখ

সিচব
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ACC3
Air Carrier Carrying Cargo or Mail operating from
3rd Country

২ AMP Aircraft Maintenance Program

৩ ASK Available Seat Kilometer

৪ CAAB Civil Aviation Authority of Bangladesh

৫ CCTV Close Circuit Television

৬ EASA European Aviation Safety Agency

৭ ETOPS
Extended-range Twin-engine Operational
Performance Standards

৮ FDX Flight Data Exchange

৯ FPS Flight Profitability System

১০ GSE Ground Support Equipment

১১ IATA International Air Transport Association

১২ IOSA IATA Operational Safety Audit

১৩ ISAGO IATA Safety Audit for Ground Operations

১৪ IT Information Technology

১৫ PPE Personal Protective Equipment

১৬ RA3 Regulated Agent 3rd Country

১৭ RPK Revenue Passenger Kilometer

১৮ SARI South Asia Regional Initiative

১৯ SMS Safety Management System

২০ TAP Travel Agent Portal
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] উত কম  পিরেবশ িনিতকরেণ
এয়ার-সাইড কমেদর জ ািগত
িনরাপা সরাম দান

[১.১.১] এয়ার-সাইড কমেদর িনরাপা
সরাম দানত

উত কম পিরেবশ িনিতকরণ

পিরচালক াহক সবা/ ইিিনয়ািরং
এ াটািরেয়ল ােনজেম/ াইট
অপােরশ/ িকউরেম এ
লিজিক সােপাট  -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

[১.২] Safety Management
System (SMS] চাকরণ

[১.২.১] SMS চাত
িবমান ঘ টনা াসকে Safety
Management System
(SMS) চাকরণ

বাপনা পিরচালেকর দর /সকল
পিরচালেকর দর/ কেপ ােরট সফ
এ কায়ািল

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

[১.৩] ১৪ িডেসর, ২০১৯ এর মে
IOSA Registration
Renewal -এর সনদাি

[১.৩.১] IOSA Registration
Renewal-এর সনদাি

IOSA Registration
Renewal-এর ৭০% িত
সাদন

বাপনা পিরচালেকর দর /সকল
পিরচালেকর দর/ কেপ ােরট সফ
এ কায়ািল

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

[১.৪] EASA/SARI 147 সংি
সনেদর শতরণ

[১.৪.১] EASA/SARI 147 সনেদর
শতরণত

EASA/SARI 147 সংি
সনেদর শতরণ

বাপনা পিরচালেকর দর /সকল
পিরচালেকর দর/ কেপ ােরট সফ
এ কায়ািল

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

[১.৫] S2-AFL উেড়াজাহােজর
রণােবণ ও উয়ন সমতার মান
িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৫.১] S2-AFL উেড়াজাহােজর C-
Check সম Phase Check
সািদত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[১.৬] S2-AFM উেড়াজাহােজর
রণােবণ ও উয়ন সমতার মান
িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৬.১] S2-AFM উেড়াজাহােজর C-
Check সম Phase Check
সািদত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[১.৭] S2-AGQ উেড়াজাহােজর
রণােবণ ও উয়ন সমতার মান
িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৭.১] S2-AGQ উেড়াজাহােজর C-
Check সম Phase Check
সািদত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[১.৮] S2-AGR উেড়াজাহােজর
রণােবণ ও উয়ন সমতার মান
িনিতকরেণ C-Check সম
Phase Check সাদন

[১.৮.১] S2-AGR উেড়াজাহােজর C-
Check সম Phase Check
সািদত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.৯] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ
েয়াজনীয় Tools & Equipment
সংহকরণ

[১.৯.১] েয়াজনীয় Tools &
Equipment সংহীত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[১.১০] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ
েয়াজনীয় মানব সদ উয়ন ও িশণ
সকরণ

[১.১০.১] েয়াজনীয় মানব সদ উয়ন
ও িশণ সত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[১.১১] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ ল ব
সট-আপ ােসস সকরণ

[১.১১.১] ল ব সট-আপ ােসস
সত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[১.১২] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ
AMP, ETOPS ােয়ল এবং
সা িফেকশন ােসস সকরণ

[১.১২.১] AMP, ETOPS ােয়ল
এবং সা িফেকশন ােসস সত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[১.১৩] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ িবমান
েকৗশলীেদর েয়াজনীয় সা িফেকশন
সকরণ

[১.১৩.১] িবমান েকৗশলীেদর েয়াজনীয়
সা িফেকশন সত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[১.১৪] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ e-
Enabling িশণ ও সটআপ
সকরণ

[১.১৪.১] e-Enabling িশণ ও
সটআপ সত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[১.১৫] বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার)
উেড়াজাহােজর রণােবেণর জ াটাির,
ই-ক এােসিল, অিেজন জনােরটর,
িশটেমটাল Minor িরেপয়ার
Capability অজন

[১.১৫.১] াটাির, ই-ক এােসিল,
অিেজন জনােরটর, িশটেমটাল
Minor িরেপয়ার Capability
অিজত

উেড়াজাহাজ রণােবেণর সমতা
ি

পিরচালক ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম -এর দর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] উেড়াজাহাজ সংহ

[২.১.১] িবমনবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭
(িমলাইনার) নেভর ২০১৮ সােল সং

িবমানবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭
(িমলাইনার) নভের ২০১৮ মােস
সংকরণ

পিরচালক পিরকনা/অথ  এবং
অা সকল পিরদর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[২.১.২] ৩ Dash8-Q400
উেড়াজাহাজ েয়র উেে
উেড়াজাহাজিনম াতা কাানী
Bombardiar-এর সােথ ি
সািদত

৩ Dash8-Q400 উেড়াজাহাজ
েয়র উেে উেড়াজাহাজিনম াতা
কাানী Bombardiar-এর সােথ
ি সকরণ।

পিরচালক পিরকনা/অথ  এবং
অা সকল পিরদর

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন, িবমােনর
িতেবদন

[২.২] আজািতক নটওয়াক সসারণ
[২.২.১] অিজত নন গ

য়াং, কলো শেন িবমােনর াইট
চাকরণ

পিরচালক পিরকনা/অথ  এবং
অা সকল পিরদর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.২.২] অিজত সাািহক িেকােয়ি
আজািতক েট সাািহক িেকােয়ি
ি

পিরচালক পিরকনা/অথ  এবং
অা সকল পিরদর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.৩] অভরীণ েট সাািহক িেকােয়ি [২.৩.১] অিজত সাািহক িেকােয়ি
অভরীন েট সাািহক িেকােয়ি
ি

পিরচালক পিরকনা/অথ  এবং
অা সকল পিরদর

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

[২.৪] িতেযািগতা-সমতা ি [২.৪.১] অিজত মােকট শয়ার
ট ও িেকােয়ি ির মােমমােকট
শয়ার ি

পিরচালক পিরকনা/অথ  এবং
অা সকল পিরদর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.৫] যাী পিরবহন [২.৫.১] অিজত যাী সংা পিরবহনত বাৎসিরক যাী সংা ি পিরচালক িবপণন ও িবয় -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.৬] কােগ া পিরবহন [২.৬.১] অিজত কােগ া পিরমান
পিরবহনত বাৎসিরক কােগ া পিরমাণ
ি

পিরচালক িবপণন ও িবয় -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.৭] রাজ আয় [২.৭.১] অিজত রাজ আয় (াব ) বাৎসিরক রাজ আয় ির পিরমাণ

পিরচালক িবপণন ও িবয়/ াহক
সবা/ইিিনয়ািরং এ াটািরেয়ল
ােনজেম/ িকউরেম এ
লিজিক সােপাট  -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.৮] কিবন ফার [২.৮.১] RPK/ASK কিবন ফার ি পিরচালক িবপণন ও িবয় -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.৯] যাী িত রাজ (Yield)
[২.৯.১] িত RPK-ত যাী অিজত
রাজ

িত RPK ত যাী রাজ ি পিরচালক িবপণন ও িবয় -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[২.১০] লাকসান াস/নাফা িকরণ [২.১০.১] অিজত া ব  নাফা া ব  নাফার পিরমাণ ি সকল পিরচালেকর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১] যাী অিভেযাগ িনিকরণ
[৩.১.১] যাী অিভেযাগ িনিত যাী অিভেযাগ িনিকরণ পিরচালক াহক সবা -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৩.১.২] অিভেযাগ িনির সেব া সময় যাী অিভেযাগ িনিকরণ পিরচালক াহক সবা -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৩.২] ােগজ ডিলভারী সময় াসকরণ
[৩.২.১] ১ম ােগজ বে আসার সময় ােগজ ডিলভারী সময় াসকরণ পিরচালক াহক সবা -এর দর

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৩.২.২] শষ ােগজ বে আসার সময় ােগজ ডিলভারী সময় াসকরণ পিরচালক াহক সবা -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৩.৩] সরবরাহ চােনল িকরণ [৩.৩.১] অন-লাইন েকট/সব েমাট েকট
সরবরাহ চােনল িকরেণর মােম
অন-লাইেন েকট িবয় িকরা

পিরচালক িবপনন ও িবয় -এর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৩.৪] িতেযািগতা সমতা ি [৩.৪.১] াহক সি ি াহক সির হার িকরণ পিরচালক াহক সবা -এর দর
থাড পা  কক াহক সির
হার যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

থাড পা  কক াহক সির
হার যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৩.৫] Online check-in
system চা করা

[৩.৫.১] Online check-in
system চাত

check-in system চাকরণ পিরচালক াহক সবা -এর দর
ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.৬] Mobile Apps এর মােম
িকং চা করা

[৩.৬.১] Mobile Apps এর মােম
িকং চাত

Mobile Apps এর মােম িকং
চাকরণ

পিরচালক িবপণন ও িবয় -এর দর
ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

ত উপা যাচাই ও
সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.৭] াইট চীর সময়াবিততা ি
[৩.৭.১] যথা সমেয় াইট ছাড়া ও
অবতরণ

াইট িচর সময়াবিততা িকরণ সকল পিরচালেকর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৪.১] 777-300ER উেড়াজাহােজর
বহার

[৪.১.১] দিনক উেড়াজাহাজ বত
িেকােয়ি এবং গেব াইট ু
পিরচলেন উেড়াজাহােজর দিনক সেব া
বহার িনিতকরণ

পিরচালক াইট অপােরশ/ িবপনন
ও িবয়/ ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম-এর দর

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

[৪.২] 737-800 উেড়াজাহােজর বহার [৪.২.১] দিনক উেড়াজাহাজ বত
িেকােয়ি এবং গেব াইট ু
পিরচলেন উেড়াজাহােজর দিনক সেব া
বহার িনিতকরণ

পিরচালক াইট অপােরশ/ িবপনন
ও িবয়/ ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম-এর দর

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

[৪.৩] Dash8-Q400 উেড়াজাহােজর
বহার

[৪.৩.১] দিনক উেড়াজাহাজ বত
িেকােয়ি এবং গেব াইট ু
পিরচলেন উেড়াজাহােজর দিনক সেব া
বহার িনিতকরণ

পিরচালক াইট অপােরশ/ িবপনন
ও িবয়/ ইিিনয়ািরং এ
াটািরেয়ল ােনজেম-এর দর

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

ত উপা  যাচাই,
উেড়াজাহােজর বহার
িতেবদন

[৫.১] মানব সদ বাপনা নীিত ও
পিতসহ পয ােলাচনা ও েগাপেযাগীকরণ

[৫.১.১] মানব সদ বাপনা নীিত ও
পিতসহ পয ােলািচত ও েগাপেযাগীত

মানব সদ উয়ন পিরচালক শাসেনর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৫.২] িশেণর মােম কম কতা ও
কম চারীেদর কম দতা ি

[৫.২.১] দানত িশণ
িশেণর মােম কম কতা ও
কম চারীেদর কম দতা ি

সকল পিরচালেকর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

[৫.৩] ধােপ ধােপ েয়াজনীয় সংক
জনবল িনেয়াগ

[৫.৩.১] িনেয়াগত জনবল েয়াজনীয় সংক জনবল িনেয়াগ পিরচালক শাসেনর দর
ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন

ত উপা যাচাই, িবমােনর
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার

যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয়
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

িবমনবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭
(িমলাইনার) নেভর ২০১৮ সােল
সং

Sovereign Gurantee দান, অথ ৈনিতক সহেযািগতা,
আমদািনর অমিত দান এবং নন গ িেত সহেযািগতা দান

অতাবক
িবমানবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার
উেড়াজাহাজ) সং করা সব হেব না এবং নন
গ ি হেব না

মণালয় বািণজ মণালয়
িবমনবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭
(িমলাইনার) নেভর ২০১৮ সােল
সং

Sovereign Gurantee দান, অথ ৈনিতক সহেযািগতা,
আমদািনর অমিত দান এবং নন গ িেত সহেযািগতা দান

অতাবক
িবমানবহের ২ নন বািয়ং ৭৮৭ (িমলাইনার
উেড়াজাহাজ) সং করা সব হেব না এবং নন
গ ি হেব না

অা
বসামিরক িবমান
চলাচল কপ

শষ ােগজ বে আসার সময় টািম নােলর সংি অংেশর অবকাঠােমা পিরবতন অতাবক
শষ ােগজ বে আসার সময় াসকরেণর ল
অজন হেব না


