
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বল. 

প্রশাসন ও মানিসম্পে পবরেপ্তর 

 

 

বিষয়: িাবষ িক কম িসম্পােন চুবি সাংক্রান্ত বিমান ব্যিস্থাপনা কবমটির এবপ্রল ২০২১ মাদসর সভার কার্ িবিিরণী। 

 

সভাপব িঃ বিয়াউদ্দীন আহদমে, পবরচালক প্রশাসন ও মানি সম্পে (যুগ্ম-সবচি) 

স্থানিঃ কনফাদরন্স রুম, বিমান, িলাকা, ঢাকা। 

 াবরখিঃ ২০ মম ২০২১ 

সময়িঃ মিলা ১০টা 

সভায় উপবস্থ  কম িক িাগদণর  াবলকা সাংযুি। 

  

সভাপব  উপবস্থ  সকলদক স্বাগ  িাবনদয় সভার কাি শুরু কদরন। বিমান এবপএ ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত কবমটির মফাকাল 

পদয়ন্ট মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন ও মানি সম্পে মকাবভড-১৯ আক্রান্ত হওয়ায় এবপ্রল’২১ মাদসর সভা র্থাসমদয় করা সম্ভি 

হয়বন মদম ি সভাদক অিবহ  করা হয়। অ িঃপর সভাপব  বিমাদনর ২০২০-২১ অথ ি িৎসদরর ৩য় ত্রৈমাবসক অগ্রগব র 

প্রব দিেন পর্ িাদলাচনা এিাং ৪থ ি ত্রৈমাবসক কার্ িক্রম বনদয় বিষয়বভবিক আদলাচনা কদরন। 

 

ক্রিঃ নাং আদলাচয বিষয় আদলাচনা বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নকারী 

 [১.১] ACMI ও 

Dry Lease 

নীব মালা ত্র বর 

ACMI ও Dry 

Lease নীব মালা 

ত্র বরর বিষদয় 

পবরচালক  সভাদক অিবহ  

কদরন মর্, পরি ী মিাড ি 

সভায় ইহা উপস্থাপন করা 

হদি। এছাড়া ইদ ামদে 

৩টি Dash 8-400 

িহদর যুি হদয়দছ। 

পরি ী মিাড ি সভায় 

বিষয়টি উপস্থাপন করার 

িন্য সাংবিষ্টদেরদক 

অনুদরাধ করা হয় 

পবরচালক কদপ িাদরট 

প্ল্যাবনাং ও মেবনাং 

01  [১.২] Safety 

Managemen

t System 

(SMS) প্রবশক্ষণ 

কমপ্ল্াদয়ন্স 

বনবি করণ 

৩য় ত্রৈমাবসক পর্ িন্ত 

Safety 

Management 

System (SMS) 

প্রবশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয় 

মদম ি মহাব্যিস্থাপক 

বসএসবকউ সভাদক অিবহ  

কদরন। 

৩য় ত্রৈমাবসক অগ্রগব  

অিিন করায় সাংবিষ্টদের 

ধন্যিাে জ্ঞাপন করা হয়। 

মহাব্যিস্থাপক বসএসবকউ 

02  [১.৪] Dash8-

Q400 

উদড়ািাহাি সাংগ্রদহর 

বনবমি ইবিবনয়াবরাং 

কার্ িািলী সম্পন্নকরণ 

উি উদড়ািাদির MCM 

অদ্যািবধ সম্পন্ন হয়বন মদম ি 

সভায় িানাদনা হয়। 

উি উদড়ািাদির 

MCM সাংদশাধদনর 

কাি আগামী ৩০.০৬.২১ 

 াবরদখর মদে সম্পন্ন 

করদ  হদি মদম ি বনদে িশনা 

মেয়া হয়। 

প্রধান প্রদকৌশলী, 

ইবিবনয়াবরাং সাবভিদসস ও 

প্ল্যাবনাং বিভাগ 

03  [১.৮] প্রশাসবনক ও 

আবথ িক ক্ষম া 

পুনবি িন্যাস করা 

ব্যিস্থাপক বহসাি (িাদিট) 

সভাদক অিবহ  কদরন মর্, 

প্রশাসবনক ও আবথ িক 

প্রশাসবনক ও আবথ িক 

ক্ষম া পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত 

খসড়া আগামী ০৭ 

মহাব্যিস্থাপক মরবভবনউ 

ম্যাদনিদমন্ট 



ক্ষম া পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত 

খসড়া ইদ ামদে সম্পন্ন 

হদয়দছ। একিার বরবভউ 

করার পদরই পবরচালনা 

পষ িদে উত্থাপন করা সম্ভি 

হদি।  

কম িবেিদসর মদে বরবভউ 

সম্পন্ন কর িঃ আগামী ০১ 

মাদসর মদে অনুবি  

পবরচালনা পষ িদের পরি ী 

উত্থাপন করদ  হদি। 

04  [১.১১] Fuel 

Managemen

t System 

িাস্তিায়ন করা 

Fuel 

Management 

System ৭০% 

িাস্তিায়ন সম্ভি না হদল  া 

আবথ িকভাদি মটকসই 

(viable) নয় মদম ি 

সভাদক অিবহ  করা হয়। 

উদেখ্য, ি িমান মপন্ডাবমক 

অিস্থায় বিমাদনর পূণ িাঙ্গ 

অপাদরশন্স বিদ্যমান নয়। 

বিষয়টি ব্যাখ্যাপূি িক 

এবপএ সাংক্রান্ত মন্ত্রণালয় 

কবমটিদক অিবহ  করার 

পরামশ ি মেয়া হয়। 

মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন ও 

মানি সম্পে (দফাকাল 

পদয়ন্ট) 

05  [১.১৩] LVO 

Operations 

পদ্ধব  ত্র রী করা 

LVO Operations 

বিষদয় CAAB মথদক 

কব পয় বনদে িশনা মেয়া 

হদয়দছ মদম ি সভাদক 

অিবহ  করা হয়। 

LVO 

Operations বিষদয় 

CAAB মথদক বক বক 

বনদে িশনা বছল  া সভাপব  

মদহােয়দক অিবহ  

করদ  হদি। 

বচফ অি মটকবনকযাল 

06  [৩.৪] ফ্লাইট সুচীর 

সময়ানুিব ি া On 

Time 

Performace 

(OTP) িিায় রাখা 

On Time 

Performance 

(OTP) ৭৪% িিায় 

আদছ মদম ি সভাদক অিবহ  

করা হয়। 

On Time 

Performance 

(OTP) ৭৪% িিায় 

রাখার িন্য সাংবিষ্ট 

সকলদক উৎসাবহ  করার 

িন্য বনদে িশনা মেয়া হয়। 

মহাব্যিস্থাপক এয়ারদপাট ি 

সাবভিদসস/ মহাব্যিস্থাপক 

বিএসই/মহাব্যিস্থাপক 

র্ানিাহন/মহাব্যিস্থাপক 

মসন্ট্রাল কদন্ট্রাল। 

07  [এম.১.১] িাবষ িক 

কম িসম্পােন চুবি 

(এবপএ) িাস্তিায়ন 

এবপএ ধারাওয়ারী 

আদলাচনায় মেখা র্ায় 

এবপএ িাস্তিায়দনর অন্য ম 

সমস্যা হদে এর প্রস্তািনা। 

বিবভন্ন বিভাগ মথদক এটি 

এমনভাদি প্রস্তাি করা হয় 

টাদগ িট ব্যথ ি হদল মকান নম্বর 

পাওয়ার উপায় থাদক না।  

এবপএ িাস্তিায়দনর লদক্ষয 

টাদগ িট প্রস্তািনার সময় 

লক্ষয রাখদ  িলা হয় 

র্াদ  পুদরাপুবর না মহাক 

বকছুটা নম্বর হদলও পাওয়া 

সম্ভি হয়। 

এবপএ প্রস্তািকারী সকল 

বিভাগ 

08  [এম.১.২] 

শুদ্ধাচার/উিম চচ িার 

বিষদয়  

শুদ্ধাচার/উিম চচ িার বিষদয় 

বিস্তাবর  আদলাচনা করা 

হয়। 

৩০.০৬.২০২১  াবরদখর 

মদে অাংশীিনদের সদঙ্গ 

অিবশষ্ট ম বিবনময় 

সভাগুদলা আদয়ািদনর 

বনদে িশনা মেয়া হয়। 

মহাব্যিস্থাপক 

বিএবফবসবস 

09  [এম.১.৩] অবভদর্াগ 

প্রব কার ব্যিস্থা 

অবভদর্াগ প্রব কার ব্যিস্থা 

বিষদয় আদলাচনা করা হয়। 

অিবশষ্ট সমদয় অবভদর্াগ 

প্রব কার ব্যিস্থা বিষদয় 

মহাব্যিস্থাপক গ্রাহকদসিা 



বিষদয় মসিাগ্রহী া 

/অাংশীিনদের 

অিবহ করণ 

সরাসবর সম্ভি না হদল 

অন্ত  জুম এর মােদম সভা 

আদয়ািন করার বিষদয় 

ম াম  প্রোন করা হয়। 

মসিাগ্রহী া /অাংশীিনদের 

অিবহ করদণ ৪টি সভা 

আদয়ািন করদ  বনদে িশনা 

মেয়া হয়। 

10  [এম.১.৪] মসিা প্রোন 

প্রব শ্রুব  বিষদয় 

মসিাগ্রহী াদের 

অিবহ করণ 

মসিা প্রোন প্রব শ্রুব  

বিষদয় মসিাগ্রহী াদের 

অিবহ করণ বনদয় সভায় 

আদলাচনা করা হয়। 

মসিা প্রোন প্রব শ্রুব  

বিষদয় মসিাগ্রহী াদের 

অিবহ করদণ ৪টি সভা 

আদয়ািন করদ  বনদে িশনা 

মেয়া হয়। 

 

11  [এম.১.৫]  থ্য 

িা ায়ন হালনাগাে 

সাংক্রান্ত ত্রৈমাবসক 

প্রব দিেন উর্ধ্ি ন 

কর্তিপদক্ষর বনকট 

মপ্ররণ 

পবরচালক প্রশাসন িানান, 

নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত কম িক িা/ 

কম িচারীদের বনকট  থ্য 

িা ায়ন সম্পদকি ম াম  

িানদ  চাওয়া হদয়বছল। 

 ারা মিশবকছু ম াম  

বেদয়দছন, র্া   থ্য িা ায়ন 

সমৃদ্ধকরদণ ভূবমকা পালন 

করদ  পাদর। 

নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত 

কম িক িা/কম িচারীদের 

ম াম দক গুরুত্ব বেদয়  

 থ্য িা ায়ন হালনাগাে 

করদ  বনদে িশনা প্রোন 

করা হয়। 

ব্যিস্থাপক আইটি 

12  [এম.২.৪] 

কম িচারীদের প্রবশক্ষণ 

প্রোন 

বিএটিবস প্রব বনবধ 

কম িচারীদের এর্ািৎ সম্পন্ন 

প্রবশক্ষদণর  থ্যাবে সভায় 

উপস্থাপন কদরন।   

সভা ৩০.০৬.২০২১ 

 াবরদখর মদে ৯০,০০০ 

ঘন্টা প্রবশক্ষণ সম্পন্ন 

করদ  বনদে িশনা প্রোন 

কদরন। 

 

13  [এম.২.৫] এবপএ 

িাস্তিায়দন প্রদনােনা 

প্রোন 

এবপএ িাস্তিায়নকারী 

বিভাগদক উৎসাবহ  করার 

িন্য আবথ িক িা মক্রস্ট িা 

সনেপৈ প্রোদনর মােদম 

প্রদণােনা মেয়ার বিষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

এবপএ 

িাস্তিায়নকারীদেরদক দ্রু  

প্রদণােনা প্রোদনর বসদ্ধান্ত 

হয়। 

মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন ও 

মানি সম্পে (দফাকাল 

পদয়ন্ট 

 

০২. এবপএ ২০২০-২১ এর মর্ সকল কার্ িক্রম ইদ ামদে বনধ িাবর  সমদয়র মদে িাস্তিায়ন করা হদয়দছ, 

িাস্তিায়নকারী সকল শাখা/বিভাগদক সভার পক্ষ মথদক ধন্যিাে জ্ঞাপন করা হয় এিাং ভবিষ্যদ ও  াদের কাদির 

ধারা অব্যাহ  রাখার আশািাে ব্যি করা হয়। 

 

০৩. আর মকান আদলাচযসূচী না থাকায় সভাপব  উপবস্থ  সকলদক ধন্যিাে জ্ঞাপদনর মােদম সভার সমাবপ্ত মঘাষণা 

কদরন। 

 

 

 

 






