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সভাপিত িজয়াউ ীন আহেমদ 
 পিরচালক শাসন

সভার তািরখ ২১ িডেস র, ২০২১ি .
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ কায়

ান কনফাের  ম, িবমান, বলাকা, ঢাকা
উপি িত সভায় উপি ত কমকতাগেণর তািলকা সং ।

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 ISAGO সভায় ল মা া িনধারণ ও 

অজন িনেয় আেলাচনা করা 
হয়।

সংি  শাখার ত মেত এ পয  
২০ জেনর িনং স  করা 
হেয়েছ। আেরা ন ন ২০জেনর 

িনং ত স াদন করার 
াপাের  আেরাপ করা হয়। এ 

সং া  মাণক সংি  
পিরচালেকর া ের উপ াপন 
করেত িনেদশনা দয়া হয়।

সংি  িবভাগ

০২ িবমােনর েকৗশল 
পিরদ েরর িনজ  

ব াপনায় ও 
জনবল ারা ০৩  
৭৮৭-৮ উেড়াজাহােজর 
C-Check 
স করণ

সভায় জানােনা হয়, 
ইেতামে  ০৩  ৭৮৭-৮ 
উেড়াজাহােজর C-Check 
স  করা হেয়েছ।

এ সং া  মাণক সংি  
পিরচালেকর া ের উপ াপন 
করেত িনেদশনা দয়া হয়।

সংি  িবভাগ

০৩ কিবন ফ া র অজন কিবন ফ া র অজন িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়

মােক ং এ  সলস শাখার া  
ত মেত কিবন ফ া র এ পয  
৭০% অিজত হেয়েছ। ল মা া 
অজেন সেচ  থাকার পরামশ দয়া 
হয়।

সংি  িবভাগ

০৪ অন-টাইম 
পারফরেম

সভায় ল মা া িনধারণ ও 
অজন িনেয় আেলাচনা করা 
হয়।

OTP  বা বায়েনর জার তািগদ 
দওয়া হয় এবং মািসক 

িভি েত া িরত িতেবদন 
উপ াপন করেত িনেদশনা দয়া 
হয়।

সংি  িবভাগ

০৫ পেদর িবপরীেত 
জনবল িনেয়াগ

জনবল িনেয়াগ সং া  
িবষেয় ল মা া অজন িনেয় 
আেলাচনা করা হয়।

জনবল িনেয়াগ ল মা া অজেনর 
তািগদ দওয়া হয়।

সংি  িবভাগ

১



০৬ িশ েনর মা েম 
কমকতা/কমচারীেদর 
কমদ তা ি

িশ ণ সং া  িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়।

িশ ণ সং া  িনং শাখা 
থেক া  ত মেত ৩৭,৮৮০ 

জন-ঘ া িনং দান করা 
হেয়েছ।

িবএ িস

০৭ িবভাগীয় মামলা 
রকড ােনজেম  

িসে ম 
িডিজটাইেজশন

সভায় জানােনা হয় 
িডিজটাইেজশন পি য়া 
চলমান আেছ।

এ সং া  মাণক সংি  
পিরচালেকর া ের উপ াপন 
করেত িনেদশনা দয়া হয়।

আই

০৮ ০৩  াই ক াটািরং 
সলস আউটেলট 

চা করণ

সভায় জানােনা হয়, 
ইেতামে  ০৩  াই শপ 

ািপত হেয়েছ।

এ সং া  মাণক সংি  
পিরচালেকর া ের উপ াপন 
করেত িনেদশনা দয়া হয়।

িবএফিসিস

০৯ াইট াটাস িডসে  
িসে ম বতণ

সভায় ল মা া িনধারণ ও 
অজন িনেয় আেলাচনা করা 
হয়।

চক স াদেনর ল মা া 
যথাসমেয় অিজত হেয়েছ।

সংি  িবভাগ

১০ পারফরেম  বইজড 
নিভেগশন (PBN) 

অপােরশ  বা বায়ন

সভায় জানােনা 
হয় পারফরেম  বইজড 
নিভেগশন (PBN) 

অপােরশ  ি য়া চলমান 
আেছ। যা আগামী 
ফ য়ারী’২০২২ মে  স  

করেত হেব।

এ সং া  মাণক সংি  
পিরচালেকর া ের উপ াপন 
করেত িনেদশনা দয়া হয়।

সংি  িবভাগ

১১ সফ  এবং 
কায়ািল  অিডট/ 

ই েপকশন স াদন

সফ  এবং কায়ািল  
অিডট/ ই েপকশন স াদন 
িবষেয় িবশদভােব আেলাচনা 
হয়

চক স াদেনর ল মা া 
যথাসমেয় অজ নর িবষেয় 
িনেদশনা দান করা হয়।।

সংি  িবভাগ

১২ Sky Catering 
Sales Outlet 
চা করণ

Sky Catering 
Sales Outlet 
চা ত

চক স াদেনর ল মা া 
যথাসমেয় অজ নর িবষেয় 
িনেদশনা দান করা হয়।।

সংি  িবভাগ

০২. সভায় আেলাচনা করা হয় য, এ ম ণালয় ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর ায়ন
ফলাফল মি পিরষদ িবভাগ ক ক কািশত হেয়েছ। ফলাফেল সকল ম ণালয়/িবভাগস েহর মে  বসামিরক িবমান
পিরবহণ ও পযটন ম ণালয় শতকরা ৯৬.৫৬ ন র পেয় ৬  ান অজন কেরেছ। অপরিদেক িবমান ম ণালেয়র অিধ
০৬  দ র/পিরদ র/সং ার মে  িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র অব ান ৬ । যা িবমান ম ণালেয়র অিধন  সকল
দ র/পিরদ র/সং ার মে  িন তম িবধায় চলমান ২০২১-২০২২ অথবছের বািষক কমস াদন ি েত িবমানেক
সেবা  অব ােন আনয়েনর জ  সংি  সকলেক কমতৎপর হওয়ার জ  তািগদ দওয়া হয়।

০৩. সভায় গত ২১/১২/২০২১ ি . তািরেখ া িরত ি র িত  কমস াদন ি র িবষেয় চকিভি ক পযােলাচনা
করা হয়। সভায় জানােনা হয় য সেবা  অ ািধকার িভি েত এিপএ এর িত  কাজ চা েপ স  ও সম য় করেত
হেব। ম ণালয় সংি  এিপএ এর ২য় কায়াটার বা বায়ন অ গিত িতেবদন যথাযথ সত ািয়ত/ ত ািয়ত (  
পিরচালক ক ক) মাণকসহ আগামী ০২/১২/২০২১ ি . তািরেখর মে  আবি কভােব মহা ব াপক শাসন বরাবর

লকিপ রণ করেত হেব।

০৪. সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ িদেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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িজয়াউ ীন আহেমদ 
পিরচালক শাসন

ারক ন র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭০.৪১.০০১.২০.২৯ তািরখ: 
২৮ িডেস র ২০২১

১৩ পৗষ 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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APA (Annual Performance Agreement) A 

R 
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A 

212l2b2 
|Mohamnad Ra d Islam, P}. MTZ 
Md. Shoab Hamaw Axahat, Asst. Ma, Gm Shoa8 

|Md. Shamuddoha, Sn. FDA Enginee, C SQ 
So 

ZLA AHED, DGA Av R P 

S Md. NUR ISLAM Senior System Analyst 
SO p2the pretm , MGP°. Blet e Mi 

212,2 
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| Sa 
Fazle Sabbi n HosaM ASSHt. MG R ncmd SVc. 
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$4 GoLAM SARTR, MGR-4/S 2P2oL Sb DAAN RUMAR sHAtA AMfR 
21.12.10 

TARERA HONDCOLER . Da M, PR TC2 araa
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Yemn li2a khan, Admin Asst, Pe ronn, 
a51323 
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Shadman Somee , AsAMGr 
ACP, 
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