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সভাপিত িজয়াউ ীন আহেমদ 
 পিরচালক শাসন

সভার তািরখ ১৪ জা য়াির ২০২১ ি ঃ
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ কা

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

০১।                    সভাপিত উপি ত ধান অিতিথ মাঃ মাকাি র হােসন, (অিতির  সিচব), ব াপনা পিরচালক ও
িসইও সহ অ া  সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বেলন, মািসক সম য় সভা ও এিপএ মািসক
সভা এ  সভাই িবমােনর জ  বই ণ। স িহেসেব মািসক সম য় সভা মােসর থমােধ এবং এিপএ মািসক সভা
মােসর তীয় স ােহ আেয়াজন করার িস া  হয়।  িতিন বেলন, াচার কৗশল, ইেনােভশন ও বািষক কমস াদন ি
(এিপএ)-এর ড়া  ায়েন বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় যথা েম ১ম, ২য়, ও ৮ম ান অজন
কেরেছ। সভাপিত বেলন, এর জ  সংি  সবাই শংসার দািবদার। পরবিতেত ি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। 

০২।                   মহা ব াপক শাসন থেম সভার কাযপ  স েক সবাইেক অবিহত কেরন। িতিন এিপএ সভার
 িবেবচনা কের কিম র সদ েদর সভায় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ কেরন। িতিন বেলন, সদ েদর িতিনিধ

আসেলও িতিনিধরা যন সভার িত িনেয় আেসন। সভায় উপি ত সদ রা জানান, একই সমেয়  িম ং অ ি ত
হেল সমসামিয়ক  িবেবচনা কের সভায় উপি ত হেত হয়। এ সংেগ ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদয় বেলন,

ার িনেজর দ র এবং কা ািন সে টাির এর দ েরর সােথ যাগােযাগ কের সভার তািরখ ও সময় িনধারণ করেত
হেব। িতিন বেলন, িডিজএম এবং তার উপেরর পযােয়র সভাস হ িবেকল ৪.৩০ িমিনেটর পর আেয়াজন করা হউক।

ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদয় বেলন, সভায় য আেলাচনা েলা হয়, স েলা বাইেরর দ ের সবার সােথ শয়ার
করেত হেব। িতিন আরও বেলন, মিনটিরং এবং পারভাইজ করার এখিতয়ার যােদর আেছ তারা যেনা তােদর দািয়

কমেতা পালন কেরন। তাহেল যারা ক  কের কােনা কাজ করেছন, তারা আপনার সহায়তায় স কাজ  সহেজ করেত
পারেব।

০৩ িস া :

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

৩.১                    েত ক পিরদ ের একজন এিপএ ফাকাল পেয়  িনধারণ করেত হেব।

৩.২                    েত ক পিরদ েরর পিরচালকগণ ফাকাল পেয় েদর সােথ আপেডট ম িম ং করেবন। 

১



৩.৩               পিরচালকগণ িনয়িমতভােব তােদর সােথ সংি    িবভাগ, উপ-িবভাগ ও শাখাস হ পিরদশন করেবন।

৩.৪                   সমি ত সভা ব াপনা িবষেয় অিফস ােনজেম  শাখা ◌্আ◌্যাপস তিরসহ েয়াজনীয় কায ম
হণ করেবন।

 

িজয়াউ ীন আহেমদ 
পিরচালক শাসন

ারক ন র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭০.৪১.০০১.২০.৩ তািরখ: 
২০ জা য়াির ২০২১

৬ মাঘ 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 , ে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 ), অথ পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৬) পিরচালক কেপােরট পিরক না ও িশ ণ, কেপােরট ািনং এ  িনং পিরদ র, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই
িলিমেটড
৭) মহা ব াপক, িকউরেম  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৮) মহা ব াপক , ণ ও কাশনা িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
৯) মহা ব াপক পিরক না, পিরক না িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১০) মহা ব াপক, রিভিনউ এ  এফএমআইএস িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১১) মহা ব াপক স াল কে াল (ভার া ), স াল কে াল িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১২) মহা ব াপক াহক সবা, াহক সবা িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৩) মহা ব াপক (িজএসই), িজএসই িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৪) মহা ব াপক িবপণন, িবপণন িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৫) উপ-মহা ব াপক, মানব স দ উপ-িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৬) মহা ব াপক (আই ) (অিতির  দািয় ), আই  িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৭) মহা ব াপক ( ক  ও ত), ক  ও ত িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৮) মহা ব াপক িসএসিকউ (ভার া ), িসএসিকউ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
১৯) উপ-মহা ব াপক িনরাপ া, িনরাপ া িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২০) সহকারী ব াপক িনরাপ া (আইওএসএ এ  িনং), িনরাপ া িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২১) উপ-মহা ব াপক জনসংেযাগ, জনসংেযাগ িবভাগ, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২২) ব াপক িহসাব , কেপােরট বােজট শাখা, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৩) সহকারী ব াপক শাসন, ব াপনা পিরচালক ও িসইও'র সিচবালয়, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
২৪) শাসিনক ত াবধায়ক, ব াপনা পিরচালক ও িসইও'র সিচবালয়, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড
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মাঃ আসা ামান 
শাসিনক সহকারী
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