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সভাপিত িজয়াউ ীন আহেমদ 
 পিরচালক শাসন

সভার তািরখ ২৮ লাই ২০২০ ি ঃ
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান কনফাের  ম, বলাকা
উপি িত সভায় উপি ত কমকতােদর তািলকা পিরিশ  “ক” ত সি েবিশত।

৩. আেলাচনা:

৩.১                   সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অতঃপর িতিন মহা ব াপক শাসনেক
সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িবষয়ব  উপ াপেনর জ  অ েরাধ কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র িনেদেশর পিরে ি েত
মহা ব াপক শাসন আেলাচ িচ অ যায়ী সভা পিরচালনা কেরন। 

৩.২                   মহা ব াপক শাসন জানান, আজেকর সভায় ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সােথ
পিরচালক ে র এিপএ এর া র করার কথা থাকেলও, ার অ  থাকায় পরবিতেত উপ  কান সমেয় এিপএ

া র করা হেব। তারপর ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সােথ পিরচালক ে র া িরত  এিপএ িনেয়
আেলাচনা হয়। সভাপিত েত ক পিরদ েরর এিপএ এর াজ খবর নন। েত ক পিরদ র এিপএ ি  ত করেত না
পারায় তােদরেক ত সমেয়র মে  এিপএর িত শষ করার জ  আ ান জানােনা হয়। েত ক পিরদ েরর এিপএ

চেক ফাইল কনসাইনেম , ফাইল আরকাইিভং ও এসএমএস ইিনং িত চকস হ সং  করার াপাের েত েক
ঐকমত  পাষণ কেরন। 

৪ িস া :  িব ািরত আেলাচনা শেষ সকেলর ঐকমেত র িভি েত িনে া  িস া  িহত হয়: 

                       েত ক পিরদ র তােদর এিপএ চেক ফাইল কনসাইনেম , ফাইল আরকাইিভং ও এসএমএস ইিনং
িত চকস হ সং  করেবন।
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক িব য় ও িবপণন (ভার া ), িবপণন ও িব য় পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২) পিরচালক াহক সবা (অিতির  দািয় ), াহক সবা পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৩) পিরচালক, েকৗশল ও ােটিরয়াল ােনজেম  পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৪) পিরচালক াইট অপােরশ , াইট অপােরশ  পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৫) পিরচালক অথ (অিতির  দািয় ), চীফ িফনাি য়াল অিফসার এর পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৬) পিরচালক পিরক না, কেপােরট ািনং এ  িনং পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৭) পিরচালক (অিতির  দািয় ), িকউরেম  এ  লিজি ক সােপাট পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৮) মহা ব াপক শাসন, শাসন ও মানব স দ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৯) চীফ ইি িনয়ার (ভার া ), ইনে কশন এ  কায়ািল  এ া ের  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১০) মহা ব াপক, িকউরেম  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১১) মহা ব াপক , ণ ও কাশনা িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১২) উপ-মহা ব াপক, িবমান পাি  কে , িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৩) মহা ব াপক পিরক না, পিরক না িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৪) চীফ অব িনং, িশ ণ িবভাগ ( াইট অপােরশ  পিরদ র), িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৫) মহা ব াপক, রিভিনউ এ  এফএমআইএস িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৬) মহা ব াপক স াল কে াল (ভার া ), স াল কে াল িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৭) চীফ অব ািনং এ  িসিডউিলং, ািনং এ  িসিডউিলং িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৮) উপ-মহা ব াপক, ার এ  ােটিরয়াল ােনজেম  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৯) মহা ব াপক , এয়ারেপাট সািভেসস িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২০) মহা ব াপক াহক সবা, াহক সবা িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২১) মহা ব াপক (িজএসই), িজএসই িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২২) মহা ব াপক িব য়, িব য় িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৩) মহা ব াপক িবপণন, িবপণন িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৪) মহা ব াপক কােগা টািমনাল (ভার া ), কােগা টািমনাল িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৫) মহা ব াপক ( ক  ও ত), ক  ও ত িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৬) মহা ব াপক িসএসিকউ (ভার া ), িসএসিকউ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৭) উপ-মহা ব াপক িনরাপ া, িনরাপ া িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৮) চীফ অব াইট সফ , াইট সফ  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৯) উপ-মহা ব াপক অভ ঃ িনরী া, িনরী া িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৩০) উপ-মহা ব াপক জনসংেযাগ, জনসংেযাগ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৩১) ব াপক িহসাব , কেপােরট বােজট শাখা, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৩২) সহকারী ব াপক শাসন, ব াপনা পিরচালক ও িসইও'র সিচবালয়, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড

 

মাঃ আসা ামান 
শাসিনক সহকারী
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