
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, ম ১৮, ২০২১

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, ম ১৮, 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

অভরীণ
কম সাদন
িয়াসেহর
কায কািরতা ও
সমতা ি

২৮

[১.১] ACMI ও Dry Lease নীিতমালা তির
[১.১.১] ACMI নীিতমালা কািশত তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩০-০৩-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.১.২] Dry Lease নীিতমালা কািশত তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০৩-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ১৩-০৩-২০২১

[১.২] Safety Management System (SMS) িশণ
কমােয় িনিতকরণ

[১.২.১] SMS িশণ দানত % ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫

[১.৩] সফ এবং কায়ািল Audit/ Inspection সাদন করা [১.৩.১] Audit/ Inspection সািদত সংা ২ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৯ ৩৬ ১০

[১.৪] Dash8-Q400 উেড়াজাহাজ সংেহর িনিম ইিিনয়ািরং
কায াবলী সকরণ

[১.৪.১] CAAB এর িনকট উেড়াজাহাজ িনবেনর জ আেবদনত তািরখ ২ ৩১-০৭-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০

[১.৪.২] সংেশািধত MCM এবং MOE তািরখ ২ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১

[১.৫] 787-8/9 উেড়াজাহােজর C-Check করার সমতা অজন

[১.৫.১] C-Check package তিরত তািরখ ২ ১০-০১-২০২১ ২০-০১-২০২১ ৩০-০১-২০২১ ১০-০২-২০২১ ২০-০২-২০২১

[১.৫.২] Quality Assurance িনরীা সত তািরখ ২ ২০-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৮-০২-২০২১

[১.৫.৩] C-Check এর জ আেবদনত তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ৩১-০৭-২০২১ ২২-০২-২০২১

[১.৫.৪] MCM ও অা ায়াল সংেশাধনত তািরখ ১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৬] পনশন নীিতমালা ণয়ন করা [১.৬.১] পনশন নীিতমালা ২০২০ ণীত তািরখ ২ ৩১-০৮-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০

[১.৭] সািভ স লস সংেশাধন করা [১.৭.১] িবমান (কম চারী) সািভ স িবিধমালা ণীত তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

বাড  সাব-কিমর িসা
অযায়ী িবমােনর কম কতা/
কম চািরেদর মতামেতর জ
ওেয়বসাইেট দশ ন করা হেয়েছ।
এছাড়া, িবমােনর
কম কতা/কম চািরেদর
এােসািসেয়শন, ইউিনয়ন
িতিনিধর সােথ মত-িবিনময়
সভা করা হেয়েছ।

[১.৮] শাসিনক ও আিথ ক মতা নিব াস করা [১.৮.১] শাসিনক ও আিথ ক মতা সংেশািধত তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

খসড়া শাসিনক ও আিথ ক
মতা সংা ায়াল সংি
বাড  সাব-কিমর সভায়
উপাপেনর জ অথ  পিরদর
কক কায প ণয়ন করা হে।

[১.৯] পিরদরিভিক াাড  অপােরং িসিডউর (এসওিপ) েগাপেযাগী
করা

[১.৯.১] নন এসওিপ ণীত তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৫-০২-২০২১

[১.১০] Kites AVES System (OPC, SLM Module)
বাবায়ন করা

[১.১০.১] FPR, SLOT তত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ১০০

[১.১১] Fuel Management System বাবায়ন করা
[১.১১.১] বাবািয়ত িয়া সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.১১.২] সফওয়ার বাবায়নত % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০

[১.১২] ETOPS Operations পিত তরী করা [১.১২.১] বাবািয়ত িয়া % ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০

[১.১৩] LVO Operations পিত তরী করা [১.১৩.১] বাবািয়ত িয়া % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
বসা সসারণ
ও নাফা
সেব াকরণ

২১

[২.১] নন Dash8-Q400 উেড়াজাহাজ সংহ করা [২.১.১] উেড়াজাহাজ িবমান বহের সংেযাজনত সংা ২ ০২ ০১ ২

[২.২] আজািতক নটওয়াক সসারণকরণ
[২.২.১] অিজত নন গ সংা ২ ০২ ০১

[২.২.২] অিজত গড় সংা ২ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৩৩

[২.৩] অভরীণ েট সাািহক িেকােয়ি ি করা [২.৩.১] অিজত গড় সাািহক িেকােয়ি সংা ২ ৬০ ৫৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪১

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

[২.৫] যাী পিরবহন করা [২.৫.১] অিজত যাী সংা সংা(ল) ২ ১০.৮২ ১০.৫০ ১০.৩০ ১০.০০ ০৯.৭৫ ৭.৬০

[২.৬] কােগ া পিরবহন করা [২.৬.১] অিজত কােগ ার পিরমান টন ১ ৩৬১৬০ ৩৫০০০ ৩৪০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ২২৪৪৯

[২.৭] রাজ আয় করা [২.৭.১] অিজত রাজ আয় (াব ) টাকা(কা) ১ ৪৩৬৭ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৪০৫০ ৩০১৮

[২.৮] কিবন ফার বজায় রাখা [২.৮.১] RPK/ASK % ১ ৪৯ ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৬৯

[২.৯] যাী িত রাজ (Yield) ি করা [২.৯.১] িত RPK-ত যাী অিজত রাজ টাকা ১ ৭.৭৬ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০

[২.১০] ৬  737-800 উেড়াজাহােজর C-Check স করা। [২.১০.১] ৬  737-800 উেড়াজাহােজর C-Check সত সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১১] উেড়াজাহােজর সেব া দিনক বহার (Block Hour) িনিত
করা

[২.১১.১] B787-9 উেড়াজাহাজ বত ঘা ১ ১১.৭৫ ১১.০০ ১০.২৫ ১০.০০ ০৯.৭৫ ৭.১৮

[২.১১.২] B787-8 উেড়াজাহাজ বত ঘা ১ ১১.৫০ ১০.৭৫ ১০.০০ ০৯.৭৫ ০৯.৫০ ৬.৭৪

[২.১১.৩] B737-800 উেড়াজাহাজ বত ঘা ১ ০৯.০০ ০৮.৫০ ০৮.০০ ০৭.৫০ ০৭.০০ ৫.১৩

৩
সবার মান উয়ন
ও াহক সি
ি

১৯

[৩.১] ােগজ ডিলভারী সময় াসকরণ
[৩.১.১] থম ােগজ বে আগত িমিনট ২ ১৮ ২০ ২২ ২৪ ২৭ ১৬

[৩.১.২] শষ ােগজ বে আগত িমিনট ২ ৬০ ৬০ ৬২ ৬৫ ৭০ ৪৪

[৩.২] চকইন ড যথাসমেয় ব করা
[৩.২.১] D-30 minutes-এ অভরীণ চকইন সত িমিনট ২ ৩০ ২৮ ২৫ ২৩ ২০ ৩০

[৩.২.২] D-60 minutes-এ আজািতক চকইন সত িমিনট ২ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫২ ৫০ ৬০

[৩.৩] যাীর সি পিরমাপ করা
[৩.৩.১] বিহগ মন যাীর সি পিরমাপত % ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫

[৩.৩.২] আগত যাীর সি পিরমাপত % ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫

[৩.৪] াইট চীর সময়াবিততা On Time Performace
(OTP) বজায় রাখা

[৩.৪.১] বিহ গমন াইেটর OTP অিজত % ১ ৭৪.৫০ ৭০.০০ ৬৭.০০ ৬৫.০০ ৬৩.০০

[৩.৪.২] আগত াইেটর OTP অিজত % ১ ৭৪.৫০ ৭০.০০ ৬৭.০০ ৬৫.০০ ৬৩.০০

[৩.৫] সলস িডিিবউশন চােনল িকরণ

[৩.৫.১] অন-লাইেন যাী েকট িবয়ত % ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪.২২

[৩.৫.২] নন িপএসএস এবং িডিসএস বাছাইত তািরখ ১ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[৩.৫.৩] ড়াত িডিজটাল মােকং িসেম তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.৬] এয়ার সাইড কমেদর িগত িনরাপা সরাম দান করা
[৩.৬.১] িমনাস জােকট দানত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫

[৩.৬.২] Metal Detector দানত সংা ১ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬

৪
মানব সদ
উয়ন

৭

[৪.১] িবিভ েড জনবল িনেয়াগ করা [৪.১.১] িনেয়াগত জনবল সংা ২ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৩১

[৪.২] িশেণর মােম কম কতােদর কম দতা ি করা [৪.২.১] দানত িশণ জন-ঘা ২ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৪০৪৫১

[৪.৩] মানব সদ পিরকনা নীিতমালা ণয়ন [৪.৩.১] খসড়া নীিতমালা ণীত তািরখ ২ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৪.৪] আিনক কম সাদন ায়ন নীিতমালা ণয়ন [৪.৪.১] খসড়া নীিতমালা ণীত তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
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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’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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, ম ১৮, 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 ৮৯.৩৩

[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 সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ 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 ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৩.৩১

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ০.৪১

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, ম ১৮, 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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ 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)/বােজট
বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

িবমান
বাংলােদশ
এয়ারলাই
এর জ এ
েযাজ নয়।
কারণ
সরকােরর
বােজট
িয়ার সে
িবমান এর
বােজট
িয়ার কান
সংিতা
নই। িবমান
তার িনজ
আয় হেত য়
কের থােক।

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭৯

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩৮

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ম ১৮, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


