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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:

• ০৪  নন Boeing 787-8,  ০২  Boeing 787-9 ও ০১  রাতন এবং ৩ নন Dash 8-400 য় এবং ২
Boeing 737-800 এবং ০১  Dash 8-Q 400 িলেজর মােম মাট ১৩ উেড়াজাহাজ িবমান বহের সংকরণ;
• RA3 এবং ACC3 অজেনর ফেল রাজ সরকার কক কােগ া পিরবহেন িনেষধাা তাহারসহ িবমােনর লন াইেট কােগ া
পিরবহন নঃচাকরণ;
• IOSA সনদ নবায়ন এবং BATC-ত EASA 147 সনদ নবায়ন এবং াহকেসবা িকে Mobile SMS সািভ স,
Mobile Banking, Travel Agent Portal (TAP) এবং Cargo Spot Automated Cash Receipt
চাকরণ;
• রাজ বাপনা য়ংিয়করেণ RAPID System ও FPS System (াইেট লাভ-িত িনধ ারণ) এবং িবমান পিরচালনায়
Safety Management System (SMS) চাকরণ; ও
• উেড়াজাহাজ রণােবেণর ে B 777-300 এর "A" ও "C" চক, B 737-800 এর "C" চক এবং B 787 এর "A"
চক এর সমতা অজন।

সমা এবং চােলসহ:

ায় ১০ বছর যাবত নন কের িবিভ ড-এর েয়াজনীয় দ এবং কািরগির জনবল িনেয়াগ না হওয়ায় জনবেলর অভােব যথাযথমােনর
মবমান সবা দান াহত হে। কেরানাব কােল বিক িবমান-চলাচল িশে (aviation industry) অসম িতেযািগতা ি
িবেশষত মােচর এয়ারলাই কক াইট সংা ি ও ভাড়া াসকরণ এবং বতমান কেরানা পিরিিতেত িবমান-চলাচল িশে
অতব , অিনিত িতবকতাসহ (পয টেকর সংা াস, ভাড়া ি ইতািদ) ও িবের সকল দেশই নানািবধ িবিধিনেষধ
(mandatory  social  distancing,  safety  measures)  আেরােপর  কারেণ  লাভজনকভােব  বসা  পিরচালনা  করা
বই হ হেয় পেরেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

1. Strategic Human Capital Planning ণয়েনর মােম েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ, িবিভ েড িশণ দান এবং
যথাযথ পদায়ন, ায়ন ও েণাদনার মােম দ জনসদ গেড় তালা;
2. আজািতক মােনর াহক চািহদা রেণর লে য়াং, টেরাো, টািকও, চাই, কলো, মােল, শারজাহ, সালালাহ, বাহরাইন ও
িনউইয়ক শেন িবমােনর াইট চাসহ িবমােনর নটওয়াক সসারণ; আজািতক মােনর সবাসহ তির ও দােনর মােম িবমােনর
লােভর ধারা বজায় রাখা;
3. িবমােনর াউ হািলং-এ ISAGO সনদ অজন করা এবং উেড়াজাহােজর রণােবেণ EASA-145 সনদ প অজন করা;
িবমান বহেরর বতমান ও ভিবৎ উেড়াজাহােজর রণােবণ এর জ এক পিরসর আিনক িতীয় হাার িনম াণ।
4. এইচএসআই এর িনম ানাধীন ৩য় টািম নাল এর াই হািলং সবা আজািতক মান অযায়ী দােনর জ CAAB - ANO ON
GROUND HANDLING SERVICE-2018 অযায়ী িবমানেক ত করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

1. ISAGO সনদ অজন করা;
2. খসড়া বহর পিরকনা ২০২১ - ৩০ তকরণ; এবং
3. ৭৮৭-৮ উেড়াজাহােজর "C" চক সকরণ।
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক এবং িসইও, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর
................. 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

2030 সােলর মে এিশয়ার সরা ১০ এয়ারলাইের এক িহসােব িবমান অজন।

১.২ অিভল (Mission)
দীঘ েময়ািদ কৗশলগত পিরকনা ণয়ণ; আজািতক মােনর সবাসহ তির ও দান, উেড়াজাহাজ সংা ি ও নটওয়াক
সসারণ এবং আষিকেসবা ির মােম লাভজনকভােব বসা পিরচালনা করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. অভরীণ কম সাদন িয়াসেহর কায কািরতা ও সমতা ি
২. বসা সসারণ ও নাফা সেব াকরণ
৩. সবার মান উয়ন ও াহক সি ি
৪. মানব সদ উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. অভরীণ এবং আজািতক গে িনরাপদ, দ, পয া, সায়ী এবং সমিত আকাশ পিরবহন সবা দান
২.  য়  ও  লীজ  হেণর  মােম  উেড়াজাহাজ  সংহ,  বহার  ও  উেড়াজাহাজ  এবং  অা  যানবাহেনর  মরামত,
ওভারেহাল,  িরকিশন  এবং  সংেযাজন
৩. উেড়াজাহােজর ইিন, avionics, যাগােযাগ সরাম, যানবাহেনর যাংশ ও অা যপািত সংেযাজন, উৎপাদন,
নঃবহারেযা করা, পরীা-িনরীা করা এবং মরামত
৪. য কান এয়ারলাইেক অথবা আকাশপেথ পিরবহন সংােক াউসােপাট  সবা দান
৫. খা সরবরাহকারী িহসােব এয়ারলাই ও অা িতানেক খা সরবরাহ
৬. বািণিজক উেে পাি ও অা খামার পিরচালনা
৭. আকাশ পিরবহেন আষিকেসবা খােতর সংি িবগ েক যেথাপ িশণ দােনর জ ািতািনক সমতা
তির
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ঢ় বসািয়ক
অবান

অিজত মােকট শয়ার % ২৪ ২২ ২৭ ৩০ ৩৫
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়, পররা
মণালয়, অথ  িবভাগ, বসমািরক িবমান চলাচল কপ

মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন, িবমােনর
বািষ ক িতেবদন

অিজত রাজ আয় (া
ব )

টাকা
(কা)

৪০০০ ৩৫০০ ৪০০০ ৪২০০ ৪৫০০
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়, পররা
মণালয়, অথ  িবভাগ, বসমািরক িবমান চলাচল কপ

মণালেয়র িতেবদন,
িবমােনর িতেবদন

অিধকতর স াহক

স যাীর পিরমাণ
(বিহ গমন)

% ৬২% ৬০ ৬৫ ৭০
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়, পররা
মণালয়, অথ  িবভাগ, বসমািরক িবমান চলাচল কপ

িবমােনর বািষ ক িতেবদন

স যাীর পিরমাণ
(আগত)

% ৬২% ৬০ ৬৫ ৭০
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়, পররা
মণালয়, অথ  িবভাগ, বসমািরক িবমান চলাচল কপ

িবমােনর বািষ ক িতেবদন

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

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] অভরীণ
কম সাদন
িয়াসেহর
কায কািরতা ও
সমতা ি

৩০

[১.১] ISAGO সনদ
অজন

[১.১.১] GAP
Analysis and
Road map
তত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ২৮.০৪.২২

[১.১.২] সংি
Manual সহ
আপেডটত

সমি সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.১.৩] সংি
কম কতা/কম চারীর
িশণ দান স

সমি সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[১.১.৪]
Internal
Auditor
তিরত

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.২] িবমােনর
েকৗশল পিরদেরর
িনজ বাপনায় ও
জনবল ারা ৭৮৭-৮
উেড়াজাহােজর C-
Check স করা

[১.২.১] S2-AJS
উেড়াজাহােজর C-
Check সত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৭.২১ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১

[১.২.২] S2-AJT
উেড়াজাহােজর C-
Check সত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১১.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২

[১.৩] উেড়াজাহােজর
Landing Gear
Shipset-এর
Removal and
installation
স করা

[১.৩.১] S2-
AFO
উেড়াজাহােজর
Landing
Gear
Shipset-এর
Removal
and
installation
সত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২

[১.৩.২] S2-
AFP
উেড়াজাহােজর
Landing
Gear
Shipset-এর
Removal
and
installation
সত

তািরখ তািরখ ১ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২

[১.৪] উেড়াজাহােজর
Landing Gear
Shipset-এর
ওভারহাউল স
করা

[১.৪.১] S2-AFO
উেড়াজাহােজর
Landing
Gear
Shipset-এর
ওভারহাউল
সত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৪.২] S2-AFP
উেড়াজাহােজর
Landing
Gear
Shipset-এর
ওভারহাউল
সত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৫] সফ এবং
কায়ািল অিডট
কায ম সাদন

[১.৫.১] অিডট
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ২ ৫০ ৫৪ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৬০ ৬৫

[১.৬] বহর পিরকনা
২০২১-৩০ খসড়া
উপাপন

[১.৬.১] খসড়া
উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২২ ২০.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৭] ডাটা েটকশন
সংা নীিতমালা
ণয়ন

[১.৭.১] নীিতমালা
ণীত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৮] অেপশনাল
হলথ সফ
নীিতমালা ণয়ন

[১.৮.১] খসড়া
নীিতমালা ণীত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১২.২১ ২৮.০২.২২ ২৮.০৪.২২ ৩০.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৯] ৩০ ন'২১ পয 
িত িবভাগীয় মামলা
িনকরণ

[১.৯.১] িবভাগীয়
মামলা িনত

মিত % ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০

[১.১০] এম ার
এম িবভােগ
ানারকরণ

[১.১০.১] ানার
িয়া সত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১২.২১ ২৮.০২.২২ ২৮.০৪.২২ ০৩.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১১] অভরীণ
অিডট কায ম
সকরণ

[১.১১.১] অভরীণ
অিডট িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ১০

[১.১২] আই পিলিসর
২য় িরিভশন ণয়ন

[১.১২.১] আই
পিলিস ণীত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৯.২১ ৩০.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৬.২২ ২৭.০৫.২২

[১.১৩] নন
সফটওয়ার ডেভলপ,
ণয়ন ও বাবায়ন

[১.১৩.১] নন
সফটওয়ার
বাবািয়ত

সমি সংা ১ ২ ১

[১.১৪] অথ 
পিরদেরর নন
ওয়াকেস তিরকরণ

[১.১৪.১] ওয়াক
শন তির
সত

তািরখ তািরখ ১ ২৮.১২.২১ ২৮.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ২৮.০৪.২২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১৫] কেপ ােরট
ািনং ও িনং
পিরদের নন
ওয়াকেস তিরকরণ

[১.১৫.১] ওয়াক
শন তির
সত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ৩০.১২.২১ ৩১.০১.২২

[১.১৬]
কম কতা/কম চারীগেণর
িভসা ও পাসেপাট 
ডাটােবজ তিরকরণ

[১.১৬.১] ডাটােবজ
তরী সত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৩.২২ ২৯.০৪.২২ ২০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১৭]
টিলেফান/মাবাইল
বহােরর খসড়া
নীিতমালা তকরণ

[১.১৭.১] খসড়া
নীিতমালা ণীত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ২৮.০৪.২২ ৩০.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১৮] ২০২২-২৩ অথ 
বছেরর বািষ ক
িকউরেম ান
অেমাদন

[১.১৮.১]
অেমাদেনর জ
উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ২৮.০৪.২২ ১৯.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১৯] নন
Flight
Planning
Service বাবায়ন
করা

[১.১৯.১] বাবািয়ত সমি % ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০

[১.২০] RNP-AR
(Required
Navigation
Performance
Authorization
Required)
পিত তির করা

[১.২০.১] বাবািয়ত সমি % ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০

[১.২১] অভরীণ
সফ এবং
কায়ািল
অিডট/ইেপকশন
আপিসহ িনধ ািরত
সময়সীমার মে
িনিকরণ

[১.২১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
অিডট/ইেপকশন
আপিসহ
িনিত

সমি % ১ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[১.২২] িবমােনর
িকউরেম পিলিসর
খসড়া উপাপন

[১.২২.১] পিলিসর
খসড়া উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ২৬.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[২] বসা
সসারণ ও
নাফা
সেব াকরণ

১৬

[২.১] অভরীণ েট
সাািহক িেকােয়ি
ি করা

[২.১.১] অিজত গড়
সাািহক
িেকােয়ি

মিত সংা ১ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] আজািতক
নটওয়াক
সসারণকরণ

[২.২.১] অিজত নন
গ

সমি সংা ১ ০২ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২.২] অিজত গড়
সাািহক
িেকােয়ি

মিত সংা ১ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৩] রাজ আয় করা
[২.৩.১] অিজত
রাজ আয়

সমি
কা
টাকা

১ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০

[২.৪] যাী পিরবহন
করা

[২.৪.১] অিজত যাী
সংা (আজািতক)

সমি
সংা
(ল)

১ ১২.৫০ ১০.০০ ৮.০০ ৬.০০ ৪.০০

[২.৪.২] অিজত যাী
সংা (অভরীণ)

সমি
সংা
(ল)

১ ৩.৫০ ২.৫০ ২.০০ ১.৫০ ১.০০

[২.৫] কিবন ফার
[২.৫.১] অিজত
কিবন ফার
(RPK/ASK)

মিত % ১ ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৫৫.০০ ৫০.০০

[২.৬] িতেযািগতার
সমতা ি করা

[২.৬.১] অিজত
মােকট শয়ার
(যাী)

মিত % ১ ২২ ২৭ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩০ ৩৫

[২.৬.২] অিজত
মােকট শয়ার
(কােগ া)

মিত % ১ ২৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৫ ৪০

[২.৭] কােগ া পিরবহন
করা

[২.৭.১] অিজত
কােগ ার পিরমাণ

সমি টন ১ ৩৫.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ১৫.০০

[২.৮] On Time
Performance
(OTP)

[২.৮.১] বিহগ ামী
াইট স

মিত % ১ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪

[২.৮.২] আগমনী
াইট স

মিত % ১ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২

[২.৯] Target
Aircraft
Utilization

[২.৯.১] ডাস-৮
উেড়াজাহাজ বত

সমি ঘা/িদন ০.৫ ৪.১৫ ৩.৫০ ৩.১৫ ২.৭৫ ২.৫

[২.৯.২] িব ৭৩৭-
৮০০ উেড়াজাহাজ
বত

সমি ঘা/িদন ০.৫ ৭.৭৫ ৭ ৬.৭৫ ৬ ৫.৭৫

[২.৯.৩] িব ৭৮৭-৮
উেড়াজাহাজ বত

সমি ঘা/িদন ০.৫ ৭.১৫ ৭ ৬.৮৫ ৬.৭০ ৬.৫

[২.৯.৪] িব ৭৮৭-৯
উেড়াজাহাজ বত

সমি ঘা/িদন ০.৫ ৮ ৭.৭৫ ৭.৫ ৭.২৫ ৭

[২.৯.৫] িব ৭৭৭-
৩০০ইআর
উেড়াজাহাজ বত

সমি ঘা/িদন ০.৫ ৭.১৫ ৭ ৬.৮৫ ৬.৭০ ৬.৫

[২.১০] সড য়লার
িচেকন উৎপাদন

[২.১০.১] সড
য়লার িচেকন
উৎপািদত

সমি
টাকা
(কা)

১ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০

[২.১১] Sky
Catering
Sales Outlet
চাকরেণর মােম
রাজ িকরণ

[২.১১.১] Sky
Catering
Sales Outlet
চাত

সমি সংা ০.৫ ৩ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সবার মান
উয়ন ও াহক
সি ি

১৪

[৩.১] যাী সি
পিরমাপ করা

[৩.১.১] বিহগ মন
যাীর সি
পিরমাপত

মিত % ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫

[৩.১.২] আগমনী
যাীর সি
পিরমাপত

মিত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫

[৩.২] সলস
িডিিবউশন চােনল
িকরণ

[৩.২.১] অন-লাইেন
যাী েকট
িবয়ত

মিত % ১ ৮ ৬ ৪ ৩ ২

[৩.৩] িবমােনর ািং
ও সািভ স সংা
ওিভিস তকরণ

[৩.৩.১] ািং ও
সািভ স সংা
ওিভিস তত

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৪] টিলেফান
ডাইেরির িবমান
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.৪.১] আপেলাড
কায ম সত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২১ ২৮.১০.২১ ১৬.১১.২১ ০১.১২.২১ ৩০.১২.২১

[৩.৫] িবমান মিতিঝল
অিফেস িলফট াপন

[৩.৫.১] িলফট
ািপত

তািরখ তািরখ ২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ২৮.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[৩.৬] ডাপ ট
সকরণ

[৩.৬.১] ডাপ ট
সত

সমি সংা ২ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০

[৩.৭] াইট াটাস
িডসে িসেম বতণ

[৩.৭.১] বিতত তািরখ তািরখ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫

[৪] মানব সদ
উয়ন

১০

[৪.১] িবিভ েড
নন জনবল িনেয়াগ
করা

[৪.১.১] জনবল
িনেয়াগত

সমি সংা ১ ১০০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৫০ ১৫০

[৪.২] িশেণর
মােম
কম কতা/কম চারীেদর
কম দতা ি করা

[৪.২.১] িশণ
দানত

সমি জন-ঘা ১ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৬৫০০০ ৯০০০০ ৯২০০০

[৪.৩]
কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত দান

[৪.৩.১] পেদািত
দানত

তািরখ সংা ১ ১০.০৪.২২ ২৮.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ২০.০৬.২২

[৪.৪] িবভাগীয়
মামলার রকড 
ােনজেম িসেম
িডিজটাইেজশন

[৪.৪.১]
িডিজটাইেজশনত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০৫.২২ ২৬.০৫.২২ ০৯.০৬.২২ ২২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৪.৫] পেদািত
নীিতমালার খসড়া
ত

[৪.৫.১] নীিতমালার
খসড়া পষ েদ
উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ১০.১০.২১ ১১.১১.২১ ১২.১২.২১ ০৯.০১.২২ ১০.০২.২২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৬] িবেদেশ পদায়ন
নীিতমালা সংেশািধত
খসড়া ত

[৪.৬.১] সংেশািধত
নীিতমালার খসড়া
পষ েদ উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৯.২১ ১৪.১০.২১ ১৫.১১.২১ ১৫.১২.২১ ১৬.০১.২২

[৪.৭] সািভ স েলর
সংেশািধত খসড়া
ত

[৪.৭.১] সািভ স
েলর সংেশািধত
খসড়া পষ েদ
উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১১.২১ ৩০.১২.২১ ৩০.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২

[৪.৮]
কম কতা/কম চারীেদর
েযাগ-িবধা
নীিতমালার খসড়া
ত

[৪.৮.১]
কম কতা/কম চারীেদর
েযাগ-িবধা
নীিতমালার খসড়া
পষ েদ উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১১.২১ ১৫.১২.২১ ১৬.০১.২২ ১৫.০২.২২ ১৫.০৩.২২

[৪.৯] বেদিশক
শেনর
কম কতা/কম চারীেদর
াতার নীিতমালার
খসড়া ত

[৪.৯.১] নীিতমালার
খসড়া পষ েদ
উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১১.২১ ১৫.১২.২১ ১৬.০১.২২ ১৫.০২.২২ ১৫.০৩.২২

[৪.১০] িনেয়াগ
যাতা সংেশাধন

[৪.১০.১] নীিতমালার
খসড়া পষ েদ
উপািপত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০১.১১.২১ ০১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২

[৪.১১] শাসিনক ও
আিথ ক মতার
সংেশািধত নীিতমালার
খসড়া ত

[৪.১১.১] নীিতমালার
খসড়া পষ েদ
উপািপত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ২৮.০৪.২২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

আিম, বাপনা পিরচালক এবং িসইও, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড, 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 বাপনা পিরচালক এবং িসইও, িবমান
বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক এবং িসইও
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড

তািরখ

সিচব
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ACC3
Air Carrier Carrying Cargo or Mail operating from
3rdCountry

২ ACMI Aircraft, Crew, Maintenance & Insurance

৩ AMP Aircraft Maintenance Program

৪ ANO Air Navigation Order

৫ ASK Available Seat Kilometer

৬ CAAB Civil Aviation Authority of Bangladesh

৭ CCTV Close Circuit Television

৮ EASA European Aviation Safety Agency

৯ ETOPS
Extended-range Twin-
engineOperationalPerformanceStandards

১০ FDX Flight Data Exchange

১১ FPS Flight Profitability System

১২ GSE Ground Support Equipment

১৩ IATA IATA Operational Safety Audit

১৪ IOSA IATA Operational and Safety Audit

১৫ ISAGO IATA Safety Audit for Ground Operations

১৬ IT Information Technology

১৭ MCM Maintenance Control Manual

১৮ MOE Maintenance Organization Exposition

১৯ PPE Personal Protective Equipment

২০ PSS Passenger Service System

২১ RA3 Regulated Agent 3rdCountry

২২ RPK Revenue Passenger Kilometer

২৩ SARI South Asia Regional Initiative

২৪ SMS Safety Management System

২৫ TAP Travel Agent Portal



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক

[১.১] ISAGO সনদ অজন

[১.১.১] GAP Analysis and Road map তত
কামার সািভ স, এয়ারেপাট  সািভ স, িজএসই, কােগ া,
াউ সািভ স ও িসিকউির িবভাগ

িতেবদন

[১.১.২] সংি Manual সহ আপেডটত
কামার সািভ স, এয়ারেপাট  সািভ স, িজএসই, কােগ া,
াউ সািভ স ও িসিকউির িবভাগ

আপেডট ায়াল

[১.১.৩] সংি কম কতা/কম চারীর িশণ দান স
কামার সািভ স, এয়ারেপাট  সািভ স, িজএসই, কােগ া,
াউ সািভ স ও িসিকউির িবভাগ

িতেবদন

[১.১.৪] Internal Auditor তিরত
কামার সািভ স, এয়ারেপাট  সািভ স, িজএসই, কােগ া,
াউ সািভ স ও িসিকউির িবভাগ

িতেবদন

[১.২] িবমােনর েকৗশল পিরদেরর িনজ বাপনায় ও জনবল ারা
৭৮৭-৮ উেড়াজাহােজর C-Check স করা

[১.২.১] S2-AJS উেড়াজাহােজর C-Check সত ইিিনয়ািরং এ ােটিরয়াল ােনজেম পিরদর িতেবদন

[১.২.২] S2-AJT উেড়াজাহােজর C-Check সত ইিিনয়ািরং এ ােটিরয়াল ােনজেম পিরদর িতেবদন

[১.৩] উেড়াজাহােজর Landing Gear Shipset-এর
Removal and installation স করা

[১.৩.১] S2-AFO উেড়াজাহােজর Landing Gear
Shipset-এর Removal and installation সত

ইিিনয়ািরং এ ােটিরয়াল ােনজেম পিরদর িতেবদন

[১.৩.২] S2-AFP উেড়াজাহােজর Landing Gear
Shipset-এর Removal and installation সত

ইিিনয়ািরং এ ােটিরয়াল ােনজেম পিরদর িতেবদন

[১.৪] উেড়াজাহােজর Landing Gear Shipset-এর ওভারহাউল
স করা

[১.৪.১] S2-AFO উেড়াজাহােজর Landing Gear
Shipset-এর ওভারহাউল সত

ইিিনয়ািরং এ ােটিরয়াল ােনজেম পিরদর িতেবদন

[১.৪.২] S2-AFP উেড়াজাহােজর Landing Gear
Shipset-এর ওভারহাউল সত

ইিিনয়ািরং এ ােটিরয়াল ােনজেম পিরদর িতেবদন

[১.৫] সফ এবং কায়ািল অিডট কায ম সাদন [১.৫.১] অিডট িতেবদন দািখলত িসএসিকউ িবভাগ িতেবদন

[১.৬] বহর পিরকনা ২০২১-৩০ খসড়া উপাপন [১.৬.১] খসড়া উপািপত পিরকনা ও িশণ পিরদর খসড়া পিরকনা

[১.৭] ডাটা েটকশন সংা নীিতমালা ণয়ন [১.৭.১] নীিতমালা ণীত
িডিজএম (িনং-এিভওিন) বাংলােদশ এয়ারলাই
িনং সার

কািশত নীিতমালা

[১.৮] অেপশনাল হলথ সফ নীিতমালা ণয়ন [১.৮.১] খসড়া নীিতমালা ণীত িচফ মিডেকল অিফসার, িবমান খসড়া নীিতমালা

[১.৯] ৩০ ন'২১ পয  িত িবভাগীয় মামলা িনকরণ [১.৯.১] িবভাগীয় মামলা িনত তদ শাখা (শাসন) িতেবদন

[১.১০] এম ার এম িবভােগ ানারকরণ [১.১০.১] ানার িয়া সত ারস শাখা িতেবদন

[১.১১] অভরীণ অিডট কায ম সকরণ [১.১১.১] অভরীণ অিডট িতেবদন দািখলত অভরীণ িনরীা উপ-িবভাগ িতেবদন

[১.১২] আই পিলিসর ২য় িরিভশন ণয়ন [১.১২.১] আই পিলিস ণীত আই িবভাগ পিলিসর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[১.১৩] নন সফটওয়ার ডেভলপ, ণয়ন ও বাবায়ন [১.১৩.১] নন সফটওয়ার বাবািয়ত আই িবভাগ িতেবদন

[১.১৪] অথ  পিরদেরর নন ওয়াকেস তিরকরণ [১.১৪.১] ওয়াক শন তির সত ক ও ত িবভাগ িতেবদন

[১.১৫] কেপ ােরট ািনং ও িনং পিরদের নন ওয়াকেস তিরকরণ [১.১৫.১] ওয়াক শন তির সত ক ও ত িবভাগ িতেবদন

[১.১৬] কম কতা/কম চারীগেণর িভসা ও পাসেপাট  ডাটােবজ তিরকরণ [১.১৬.১] ডাটােবজ তরী সত ফেরন এােফয়াস  শাখা িতেবদন

[১.১৭] টিলেফান/মাবাইল বহােরর খসড়া নীিতমালা তকরণ [১.১৭.১] খসড়া নীিতমালা ণীত যাগােযাগ শাখা খসড়া নীিতমালা

[১.১৮] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর বািষ ক িকউরেম ান অেমাদন [১.১৮.১] অেমাদেনর জ উপািপত িকউরেম শাখা উপািপত ান

[১.১৯] নন Flight Planning Service বাবায়ন করা [১.১৯.১] বাবািয়ত াইট অপােরশ টকিনকাল িবভাগ িতেবদন

[১.২০] RNP-AR (Required Navigation
Performance Authorization Required) পিত
তির করা

[১.২০.১] বাবািয়ত াইট অপােরশ টকিনকাল িবভাগ িতেবদন

[১.২১] অভরীণ সফ এবং কায়ািল অিডট/ইেপকশন আপিসহ
িনধ ািরত সময়সীমার মে িনিকরণ

[১.২১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে অিডট/ইেপকশন আপিসহ
িনিত

এয়ারেপাট  সািভ েসস, কিবন অপােরশ, িজএসই ও
িসএসিকউ িবভাগ

িতেবদন

[১.২২] িবমােনর িকউরেম পিলিসর খসড়া উপাপন [১.২২.১] পিলিসর খসড়া উপািপত িকউরেম উপ-িবভাগ খসড়া পিলিস

[২.১] অভরীণ েট সাািহক িেকােয়ি ি করা [২.১.১] অিজত গড় সাািহক িেকােয়ি িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.২] আজািতক নটওয়াক সসারণকরণ [২.২.১] অিজত নন গ িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.২] আজািতক নটওয়াক সসারণকরণ [২.২.২] অিজত গড় সাািহক িেকােয়ি িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৩] রাজ আয় করা [২.৩.১] অিজত রাজ আয় অথ  পিরদর িতেবদন

[২.৪] যাী পিরবহন করা
[২.৪.১] অিজত যাী সংা (আজািতক) িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৪.২] অিজত যাী সংা (অভরীণ) িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৫] কিবন ফার [২.৫.১] অিজত কিবন ফার (RPK/ASK) িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৬] িতেযািগতার সমতা ি করা
[২.৬.১] অিজত মােকট শয়ার (যাী) িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৬.২] অিজত মােকট শয়ার (কােগ া) িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৭] কােগ া পিরবহন করা [২.৭.১] অিজত কােগ ার পিরমাণ িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[২.৮] On Time Performance (OTP)
[২.৮.১] বিহগ ামী াইট স সাল কোল িবভাগ িতেবদন

[২.৮.২] আগমনী াইট স সাল কোল িবভাগ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক

[২.৯] Target Aircraft Utilization

[২.৯.১] ডাস-৮ উেড়াজাহাজ বত সাল কোল িবভাগ িতেবদন

[২.৯.২] িব ৭৩৭-৮০০ উেড়াজাহাজ বত সাল কোল িবভাগ িতেবদন

[২.৯.৩] িব ৭৮৭-৮ উেড়াজাহাজ বত সাল কোল িবভাগ িতেবদন

[২.৯.৪] িব ৭৮৭-৯ উেড়াজাহাজ বত সাল কোল িবভাগ িতেবদন

[২.৯.৫] িব ৭৭৭-৩০০ইআর উেড়াজাহাজ বত সাল কোল িবভাগ িতেবদন

[২.১০] সড য়লার িচেকন উৎপাদন [২.১০.১] সড য়লার িচেকন উৎপািদত িবমান পাি কমে িতেবদন

[২.১১] Sky Catering Sales Outlet চাকরেণর মােম
রাজ িকরণ

[২.১১.১] Sky Catering Sales Outlet চাত িবএফিসিস িতেবদন

[৩.১] যাী সি পিরমাপ করা
[৩.১.১] বিহগ মন যাীর সি পিরমাপত এয়ারেপাট  সািভ েসস িবভাগ িতেবদন

[৩.১.২] আগমনী যাীর সি পিরমাপত এয়ারেপাট  সািভ েসস িবভাগ িতেবদন

[৩.২] সলস িডিিবউশন চােনল িকরণ [৩.২.১] অন-লাইেন যাী েকট িবয়ত িবপণন ও িবয় পিরদর িতেবদন

[৩.৩] িবমােনর ািং ও সািভ স সংা ওিভিস তকরণ [৩.৩.১] ািং ও সািভ স সংা ওিভিস তত জনসংেযাগ িবভাগ িতেবদন

[৩.৪] টিলেফান ডাইেরির িবমান ওেয়বসাইেট আপেলাড [৩.৪.১] আপেলাড কায ম সত যাগােযাগ শাখা আপেলাডত িলংক

[৩.৫] িবমান মিতিঝল অিফেস িলফট াপন [৩.৫.১] িলফট ািপত ক ও ত িবভাগ িতেবদন

[৩.৬] ডাপ ট সকরণ [৩.৬.১] ডাপ ট সত িবমান মিডেকল সার িতেবদন

[৩.৭] াইট াটাস িডসে িসেম বতণ [৩.৭.১] বিতত ফেরন এােফয়াস  শাখা িতেবদন

[৪.১] িবিভ েড নন জনবল িনেয়াগ করা [৪.১.১] জনবল িনেয়াগত িরটেম এ ািফং ও এিপিপ শাখা িতেবদন

[৪.২] িশেণর মােম কম কতা/কম চারীেদর কম দতা ি করা [৪.২.১] িশণ দানত
এিসসেট ােনজার -িনং, কেপ ােরট ািনং এ
িনং

িতেবদন

[৪.৩] কম কতা/কম চারীেদর পেদািত দান [৪.৩.১] পেদািত দানত িজএম এডিমন িতেবদন

[৪.৪] িবভাগীয় মামলার রকড  ােনজেম িসেম িডিজটাইেজশন [৪.৪.১] িডিজটাইেজশনত আই িবভাগ িতেবদন

[৪.৫] পেদািত নীিতমালার খসড়া ত [৪.৫.১] নীিতমালার খসড়া পষ েদ উপািপত

[৪.৬] িবেদেশ পদায়ন নীিতমালা সংেশািধত খসড়া ত [৪.৬.১] সংেশািধত নীিতমালার খসড়া পষ েদ উপািপত

[৪.৭] সািভ স েলর সংেশািধত খসড়া ত [৪.৭.১] সািভ স েলর সংেশািধত খসড়া পষ েদ উপািপত

[৪.৮] কম কতা/কম চারীেদর েযাগ-িবধা নীিতমালার খসড়া ত
[৪.৮.১] কম কতা/কম চারীেদর েযাগ-িবধা নীিতমালার খসড়া পষ েদ
উপািপত
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৪.৯] বেদিশক শেনর কম কতা/কম চারীেদর াতার নীিতমালার
খসড়া ত

[৪.৯.১] নীিতমালার খসড়া পষ েদ উপািপত

[৪.১০] িনেয়াগ যাতা সংেশাধন [৪.১০.১] নীিতমালার খসড়া পষ েদ উপািপত

[৪.১১] শাসিনক ও আিথ ক মতার সংেশািধত নীিতমালার খসড়া ত [৪.১১.১] নীিতমালার খসড়া পষ েদ উপািপত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


