
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বল. 

প্রশাসন ও মানিসম্পে পবরেপ্তর 

 

 

বিষয়: িাবষ িক কম িসম্পােন চুবি (এবপএ) ২০২১-২২  (খসড়া) সাংক্রান্ত বিমান ব্যিস্থাপনা কবমটির সভার কার্ িবিিরণী। 

 

সভাপব িঃ বিয়াউদ্দীন আহদমে, পবরচালক প্রশাসন ও মানি সম্পে (যুগ্ম-সবচি) 

স্থানিঃ কনফাদরন্স রুম, বিমান, িলাকা, ঢাকা। 

 াবরখিঃ ২০ মম ২০২১ 

সময়িঃ মিলা ৩টা 

সভায় উপবস্থ  কম িক িাগদণর  াবলকা সাংযুি। 

  

সভাপব  উপবস্থ  সকলদক স্বাগ  িাবনদয় সভার কাি শুরু কদরন। অ িঃপর ব বন বিমাদনর ২০২১-২২ অর্ ি িৎসদরর 

িাবষ িক কম িসম্পােন চুবি (এবপএ)-এর প্রস্তািনা কার্ িক্রম বনদয় বিষয়বভবিক আদলাচনা কদরন। 

 

ক্রিঃ নাং আদলাচয বিষয় আদলাচনা বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নকারী 

01  [১.২] বিমাদনর প্রদকৌশল 

পবরেপ্তদরর বনিস্ব ব্যিস্থাপনায় 

ও িনিল দ্বারা ৭৮৭-৮ 

উদ ািাহাদির C-Check 

সম্পন্ন করা 

লক্ষ্যমাত্রা অিিদনর  াবরদখ 

অসামঞ্জস্য  র্াকায়  া 

সাংদশাধদনর বিষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

লক্ষ্যমাত্রা  াবরখ 

সাংদশাধদনর বসদ্ধান্ত 

গৃহী  হয়। 

এবপএ টিম 

02  [১.৩] উদ ািাহাদির 

Landing Gear 

Shipset-এর 

Removal and 

installation সম্পন্ন করা 

লক্ষ্যমাত্রা অিিদনর  াবরদখ 

অসামঞ্জস্য  র্াকায়  া 

সাংদশাধদনর বিষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

লক্ষ্যমাত্রা  াবরখ 

সাংদশাধদনর বসদ্ধান্ত 

গৃহী  হয়। 

এবপএ টিম 

03  [১.৪] উদ ািাহাদির 

Landing Gear 

Shipset-এর ওভারহাউল 

সম্পন্ন করা 

লক্ষ্যমাত্রা অিিদনর  াবরদখ 

অসামঞ্জস্য  র্াকায়  া 

সাংদশাধদনর বিষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

লক্ষ্যমাত্রা  াবরখ 

সাংদশাধদনর বসদ্ধান্ত 

গৃহী  হয়। 

এবপএ টিম 

04  [১.৭] ডাটা মপ্রাদটকশন সাংক্রান্ত 

নীব মালা প্রণয়ন 

ডাটা মপ্রাদটকশন নীব মালা 

প্রণয়দনর অগ্রগব  বিষদয় 

সভাদক অিবহ  করা হয় 

এিাং িানাদনা হয় মর্, এ 

বিষদয় ইদ ামদে ৩টি সভা 

অনুবি  হদয়দে। 

সভা এ বিষদয় সদন্তাষ 

প্রকাশ কর িঃ 

প্রস্তাবি  সমদয়র মদে 

ডাটা মপ্রাদটকশন 

সাংক্রান্ত নীব মালাসমূহ 

প্রণয়ন সম্পদন্নর 

 াবগে মেন। 

ডাটা 

মপ্রাদটকশন 

অবফসার 

05  [১.১৫] কদপ িাদরট প্ল্যাবনাং ও 

মেবনাং পবরেপ্তদর নতুন 

ওয়াকিদেস ত বরকরণ 

লক্ষ্যমাত্রা অিিদনর  াবরদখ 

অসামঞ্জস্য  র্াকায়  া 

সাংদশাধদনর বিষদয় 

আদলাচনা করা হয়। 

লক্ষ্যমাত্রা  াবরখ 

সাংদশাধদনর বসদ্ধান্ত 

গৃহী  হয়। 

এবপএ টিম 

06  [২.৯] Target Aircraft 

Utilization 

কাদির প্রকৃব  বিদিচনায় 

‘টাদগ িট এয়ারক্রাফট 

ইউটিলাইদিশন’ ইস্যযটি 

AOC বিভাগ মর্দক 

Centeral Control 

বিভাদগ হস্থান্তদরর বিষয় 

AOC বিভাগ মর্দক 

Centeral 

Control বিভাদগ 

হস্থান্তদরর বিষয় 

বসদ্ধান্ত গৃহী  হয়। 

ফ্লাইট 

অপাদরশন্স 



আদলাচনা হয়। 

07  [৪.২] প্রবশক্ষ্দণর মােদম 

কম িক িা কম িেক্ষ্ া বৃবদ্ধ করা 

সভায় সকল কম িক িা ও 

কম িচারীদের প্রবশক্ষ্দণর 

উপর গুরুত্ত্ব আদরাপ করা হয়; 

র্াদ  সিাই বিমাদনর 

উন্নব কদে সদি িাচ্চ ভূবমকা 

রাখদ  সক্ষ্ম হয়। 

আদলাচনার পর 

বশদরানাম ‘কম িক িা’ 

এর পবরিদ ি 

কম িক িা/কম িচারী হদি 

মদম ি বসদ্ধান্ত গৃহী  হয়। 

এবপএ টিম 

08  এবপএ ২০২১-২২ ম  অন্তভূ িি 

কাদি গব শীল া 

গ  এিাং চলমান এবপএ’এ 

মমা াদিক গৃহী  এবপএ 

২০২১-২২ ম  অন্তভূ িি 

প্রব টি প্রকে গুরুত্ত্বপূণ ি 

বিদিচনার অনুদরাধ করা হয়; 

র্াদ  র্র্াসমদয় প্রকে মশষ 

করা র্ায়। 

কাদি গব শীল া 

আনয়নপূি িক  া 

র্র্াসমদয় মশষ করার 

বসদ্ধান্ত হয়। 

সাংবিষ্ট সকল 

বিভাগ 

09  মকাবভড-১৯ মপ্রবক্ষ্  সভায় লক্ষ্যমাত্রা বনধ িারণ ও 

অিিদন চলমান মকাবডভ-১৯ 

এর প্রভাি বনদয় আদলাচনা 

করা হয়। 

লক্ষ্যমাত্রা বনধ িারদণ 

অব মাবর মকাবভড-১৯ 

বিষয়টি বিদিচনায় 

মরদখ লক্ষ্যমাত্রা 

বনধ িারদণর পরামশ ি 

মেয়া হয়। 

সাংবিষ্ট সকল 

বিভাগ 

 

০২. আর মকান আদলাচযসূচী না র্াকায় সভাপব  উপবস্থ  সকলদক ধন্যিাে জ্ঞাপদনর মােদম সভার সমাবপ্ত ম াষণা 

কদরন। 

 

 

 

বিয়াউদ্দীন আহদমে 

পবরচালক প্রশাসন ও মানিসম্পে 

 






