
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  
শাসন ও মানব স দ িবভাগ

...

সভাপিত িজয়াউ ীন আহেমদ 
 পিরচালক শাসন

সভার তািরখ ১৭ নেভ র ২০২০ ি ঃ
সভার সময় ১০ ঘ কা

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

৩.১                 সভায় সভাপিতর সদয় অ েমাদন েম, মহা ব াপক শাসন সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন আেলাচ িচ অ যায়ী সভা
পিরচালনা কেরন। সভায় উপি িত কম থাকায় িতিন থেম স াপাের সবার ি  আকষণ কেরন। 

৩.২                   অতঃপর মহা ব াপক শাসন এিপএ এর থম মািসক অজন িনেয় আেলাচনা কেরন। সভায় উপি ত সদ গণ সংি  চকস েহর িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা কেরন। সভায় থেম এসএমএস িশ ণ এর সংগ উেঠ আেস। িসএসিকউ িবভাগ থেক আসা িতিনিধ জানান, ১ম মািসক পয  ৯৭%
এম িয়েদর এসএমএস িশ ণ দান করা হেয়েছ। তেব ব শী ই তা শতভাগ রণ হেব বেল িতিন আশাবাদ  কেরন। ইি িনয়ািরং দ র থেক আসা িতিনিধ
জানান ৬  737-800 উেড়াজাহােজর মে  চলিত মােস ১  জাহােজর C-Check স  করা হেয়েছ। বািক ৫  জাহােজর C-Check ি য়াধীন
রেয়েছ। মহা ব াপক শাসন জানান িবমান সািভস লেসর ড়া  খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। িবিধমালা  অ েমাদেনর িনিম  সাব-কিম েত উপ াপেনর লে
কাযপ  তির করতঃ কা ািন সে টািরেয়েট রণ করা হেয়েছ। পরবিতেত সভায় থম ােগজ এবং শষ ােগজ বে  আসার সময়, D-30 minutes-
এ অভ রীণ চকইন , D-60 minutes-এ আ জািতক চকইন স  হওয়া, অিজত ন ন গ  এই েত ক  চক িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। এই

চক েলােত টােগট কভােব অিজত হওয়ায় মহা ব াপক শাসন সংি  সকলেক ধ বাদ জানান। ন ন িপএসএস এবং িডিসএস বাছাইেয়র িবষেয় মােক ং
পিরদ র থেক আসা িতিনিধ বেলন এ ি য়া চলমান রেয়েছ। েরা ি য়া  নেগািসেয়শন পযােয় রেয়েছ। মানব স দ পিরক না নীিতমালা ণয়ন এর িবষেয়
মহা ব াপক শাসন মেহাদয় বেলন, ইেতামে  খসড়া নীিতমালা তির করা হেয়েছ। সভায় পরবিতেত াইট িচর সময়া বিততা On Time
Performace (OTP) এর সংগ উেঠ আেস।OTP িনেয় মহা ব াপক স াল কে াল মেহাদয় উে গ কাশ কের বেলন OTP এখন পয  ভাল হেলও
বেদিশক শেনর সােথ িমিলেয় এভােরেজ তা িহসাব করেল এর হার মােটও ভাল নয়। 

 ৪ িস া :

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

৪.১              বেদিশক শেনর OTP অজেনর জ  যথাযথ ব া নওয়ার জ  মহা ব াপক স াল কে াল- ক অ েরাধ করা হেলা।

৪.২                   সংগঠন ও প িত শাখা থেক পিরদ রিভি ক া াড অপাের ং িসিডউর (এসওিপ) এর িবষেয় আপেডট িনেত হেব । 

 

িজয়াউ ীন আহেমদ 
পিরচালক শাসন

ারক ন র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭০.৪১.০০১.২০.৬ তািরখ: 
২৪ নেভ র ২০২০

৯ অ হাযণ় ১৪২৭

ি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, িকউরেম  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড

১



৯) মহা ব াপক , ণ ও কাশনা িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১০) মহা ব াপক পিরক না, পিরক না িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১১) মহা ব াপক, রিভিনউ এ  এফএমআইএস িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১২) মহা ব াপক স াল কে াল (ভার া ), স াল কে াল িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৩) চীফ অব ািনং এ  িসিডউিলং, ািনং এ  িসিডউিলং িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৪) মহা ব াপক , এয়ারেপাট সািভেসস িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৫) মহা ব াপক াহক সবা, াহক সবা িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৬) মহা ব াপক (িজএসই), িজএসই িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৭) মহা ব াপক িবপণন, িবপণন িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৮) মহা ব াপক কােগা টািমনাল (ভার া ), কােগা টািমনাল িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৯) মহা ব াপক (আই ) (অিতির  দািয় ), আই  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২০) মহা ব াপক ( ক  ও ত), ক  ও ত িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২১) মহা ব াপক শাসন, শাসন ও মানব স দ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২২) মহা ব াপক িসএসিকউ (ভার া ), িসএসিকউ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৩) উপ-মহা ব াপক িনরাপ া, িনরাপ া িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৪) চীফ অব াইট সফ , াইট সফ  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৫) উপ-মহা ব াপক অভ ঃ িনরী া, িনরী া িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৬) উপ-মহা ব াপক জনসংেযাগ, জনসংেযাগ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৭) ব াপক িহসাব , কেপােরট বােজট শাখা, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৮) সহকারী ব াপক শাসন, ব াপনা পিরচালক ও িসইও'র সিচবালয়, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড

 

মাঃ আসা ামান 
শাসিনক সহকারী
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