
শাসন ও মানব স দ িবভাগ

িবষয়: বািষক কমস াদন ি  সং া  ব াপনা কিম র মাচ ২০২১ এর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত িজয়াউ ীন আহেমদ 
 পিরচালক শাসন

সভার তািরখ ২৮/০৩/২০২১
সভার সময় িবকাল ১৬:০০ ঘ কা

ান বলাকা কনফাের  ম
উপি িত সভায় উপি ত কমকতােদর তািলকা পিরিশ  "ক" ত সি েবিশত।
০১। জনাব ডঃ আ   সােলহ মা ফা কামাল, ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদয় বািষক  কমস াদন ি র

ব াপনা কিম র মাচ ২০২১ সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন।
অতঃপর িতিন মহা ব াপক শাসনেক সভার আেলাচ িচ অ যায়ী িবষয়ব  উপ াপেনর জ  অ েরাধ কেরন।
পিরচালক শাসন মেহাদেয়র সভাপিতে , মহা ব াপক শাসন আেলাচ িচ অ যায়ী সভা পিরচালনা কেরন।

আেলাচ ন াআেলাচ ন া   ::
০২। মহা ব াপক শাসন িবমােনর ২০২০-২১ এর বািষক কমস াদন ি র অধ-বািষক ( লাই হেত িডেস র ২০২০)
অ গিত সং া  িব ািরত পযােলাচনা উপ াপন কেরন। সভায় উপি ত সদ গণ সংি  চকস েহর অজন, বতমান
অব া ইত ািদ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন। সভায় থেম সফ  এ  কায়ািল -এর সংগ উেঠ আেস। তারপর
কেপােরট ািনং ও িনং পিরদ েরর এিপএ ি  িনেয় আেলাচনা করা হয়। এেত মহা ব াপক কেপােরট ািনং
বেলন, ACMI নীিতমালা ও Dry Lease নীিতমালা ইেতামে  কািশত হেয়েছ। িবমান বহের উেড়াজাহাজ
সংেযাজেনর িবষেয় িতিন বেলন, ইেতামে  িতন  Dash 8-400 বহের  হেয়েছ । িতিন যাগ কেরন, এখন পয
কেপােরট ািনং ও িনং পিরদ েরর আওতাধীন সম  িবভাগ, শাখার ৫০% কমকতা/কমচারীেদর Safety
Management System (SMS) িশ ণ স  করা হেয়েছ। পনশন নীিতমালা সািভস িবিধমালা,

শাসিনক ও আিথক মতা, SOP, CSQ, DCS, M&S, Planning, Fuel Management, LBO
(Operation), অভ রীণ েট াইট িচর সময়া বিততা, অিজত মােকট শয়ার, অিজত কােগা, িডিজটাল
মােক ং িসে ম, এয়ারসাইড কম েদর িমনাস জ ােকট, মটাল িডেট র, িশ ণ, দা িরক কমকা  িবমােনর
ওেয়বসাইেট ত  িনয়িমত হালনাগাদকরণ, চিকং কাউ ার সময়মেতা ব  করা ইত ািদ চক িনেয় িবশদ আেলাচনা করা
হয়। পিরচালক 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 ব াপনা পিরচালক ও িসইও সংি  সকলেক ধ বাদ জানান। সভায়
পরবিতেত াইট িচর সময়া বিততা On Time Performance (OTP) এর সংগ উেঠ আেস এবং তা
কমপে  শতকরা ৮০ ভােগ ধের রাখেত সকলেক সেচ  থাকার জ  পরামশ দান করা হয়।  

৩৩। । িস ািস া   : : িব ািরত আেলাচনা শেষ সবস িত েম িনে া  িস া স হ িহত হয়-

৩.১ ২০২০-২১ অথ-বছেরর বািষক কমস াদন ি র ৩য় মািসক (জা য়াির-মাচ’২১) অ গিত িতেবদন মাণক
১



সহ আগামী ০৪/০৪/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  মহা ব াপক শাসন বরাবর রণ করেত হেব;

৩.২ ২০২১-২২ অথ-বছেরর ণীত  বািষক কমস াদন ি র জ  পিরদ র/িবভাগ ওয়াির ি র খসড়া আগামী
০৬/০৪/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  মহা ব াপক শাসন বরাবর রণ করেত হেব;

৩.৩ েযাজ  ে  সা লার/ অিফস আেদশ ইত ািদ মাণক িহেসেব দািখল করেত হেব;

৩.৪ পিরচালক, কেপােরট ািনং ও িনং কমস াদন চক ১.১.২ Dry Lease নীিতমালা কাশ কের এক
সা লার/ অিফস আেদশ জাির করেবন। একইভােব পিরচালক, িবপনন ও িব য় কমস াদন চক ৪.২.১ অজন
সং া  এক  সা লার/ অিফস আেদশ জাির করেবন; এবং

৩.৫ মি পিরষদ িবভাগ ক ক জাির ত ২০২১-২২ অথ-বছেরর বািষক কমস াদন ি  গাইডলাইেনর িনেদশনা
অ যায়ী িবমােনর াচার, ই-গভেন  ও উ াবন, সবা দান িত িত, অিভেযাগ িতকার ব া এবং ত
অিধকার সং া  কিম স েহর ফাকাল পেয় /সদ  সিচবগণেক বািষক কমস াদন ি  সং া  ব াপনা
কিম র সদ  িহসােব কা-অ  করা হেলা। 

 

িজয়াউ ীন আহেমদ 
পিরচালক শাসন

ারক ন র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭০.৪১.০০১.২০.১২ তািরখ: 
২৯ মাচ ২০২১

১৫ চ  ১৪২৭

ি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

 

িজয়াউ ীন আহেমদ 
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