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সভাপিত িজয়াউ ীন আহেমদ 
 পিরচালক শাসন

সভার তািরখ ২৩ সে র ২০২১ ি ঃ
সভার সময় সকাল ১০ : ০০ ঘ কা

ান িডএ কনফাের  ম, িবমান, বলাকা, ঢাকা।
উপি িত সভায় উপি ত কমকতাগেনর তািলকা পিরিশ  ‘ক’ ত সি েবিশত।

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভা  কেরন। অতঃপর িতিন িবমােনর ২০২১-২২ সােলর স ািদত বািষক
কমস াদন ি  (এিপএ)-এর অ গিত িনেয় িবষয়িভি ক আেলাচনা কেরন।

ঃঃ   নংনং আেল াচআেল াচ   
িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

০১ [ ২.১০.১] 
০৩  াই 
ক াটািরং 
সলস 

আউটেলট 
চা করণ

সভায় জানােনা হয়, ইেতামে  ০১  াই শপ 
ািপত হেয়েছ।

এ সং া  মাণক 
উপ াপন করেত 
পরামশ দয়া হয়।

িবএফিসিস

০২ [৩.৪.১] াইট 
াটাস 

িডসে  
িসে ম বতণ

সভায় ল মা া িনধারণ ও অজন িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

চক স াদেনর 
ল মা া যথাসমেয় 
অজেনর িত তািগদ 
দয়া হয়।

সংি  িবভাগ

০৩ িবিভ  
পিরদ েরর 
সােথ এিপএ 
২০২১-২২ 
স াদন

িবমােনর িবিভ  পিরদ েরর সােথ ব াপনা 
পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র এিপএ 
২০২১-২২ া েরর িনিম  াবনা চাওয়া 
হয়, যা সংি েদর সােথ আেলাচনা সােপে  
ড়া  করা হেব।

এিপএ ২০২১-২২ 
ড়া করেণর লে  

আগামী স াহ থেক 
পিরদ র িভি ক সভা 
আহবান করা হেব।

এিপএ কিম র 
সদ -সিচব

০৪ অন-টাইম 
পারফরেম

সভায় ল মা া িনধারণ ও অজন িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

OTP এর মািসক 
া িরত িতেবদন 

উপ াপন করেত 
িনেদশনা দয়া হয়।

সংি  িবভাগ

০২. এিপএ মািসক সািবক অ গিত িবষেয় পিরদ র বা িবভাগ িভি ক ফাকাল পেয় গণ -  পিরচালক/মহা ব াপকেক
অবিহত করেবন। সেবা  অ ািধকারিভি েত এিপএ সভায় অংশ হণসহ এিপএ এর িত  কাজ চা েপ স  করেত হেব।

০৩. কান চেকর ে  কী মাণক িদেত হেব স িবষেয় েত কেক অবিহত থাকেত হেব এবং স মাতােবক েয়াজনীয়  
কমপিরক না তির কের তা বা বায়ন করেত হেব।

০৪. মািসক িতেবদন যথাসমেয়র মে  মহা ব াপক শাসন বরাবর রণ করেত হেব।

১



০৫. সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ িদেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

িজয়াউ ীন আহেমদ 
পিরচালক শাসন

ারক ন র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭০.৪১.০০১.২০.২৪ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সকল পিরচালক ও সমমযাদা
২) সকল মহা ব াপক ও সম-পদ মযাদা
৩) সকল উপ-মহা ব াপক ও সমপদ মযাদা
৪) সকল ব াপক ও সমপদ মযাদা
৫) চীফ ইি িনয়ার (অিতির  দািয় ), ধান েকৗশলীর দ র (সািভেসস এ  ািনং), িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই
িলিমেটড
৬) ব াপক িহসাব , কেপােরট বােজট শাখা, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৭) সহকারী ব াপক শাসন, ব াপনা পিরচালক ও িসইও'র সিচবালয়, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৮) শাসিনক ত াবধায়ক, ব াপনা পিরচালক ও িসইও'র সিচবালয়, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড

 

মাঃ হলাল িময়া 
শাসিনক সহকারী (অিতির  দািয় )
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