
কেপ�ােরট এেফয়াস�

...

সভাপিত
�মাঃ �মাকাি�র �হােসন 

 ব�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও

সভার তািরখ ০৯/১২/২০২০

সভার সময় সকাল ১০:০০ টা

�ান Zoom (online)

উপি�িত
সকল পিরচালক ও সমময�াদা, সকল মহাব�ব�াপক ও সমময�াদা, সকল উপ-মহাব�ব�াপক ও সমময�াদা, সকল
ব�ব�াপক ও সমময�াদা, সকল কাি� ম�ােনজার, সকল �জলা ব�ব�াপক ও সকল ��শন ব�ব�াপক

সভাপিত সভায় সংযু� কম�কত� ােদর �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। অতঃপর সভাপিতর স�িত�েম পিরচালক �শাসন আেলাচ�সূিচ  উপ�াপন
কেরন। �থেমই গত সভার কায�িববরণী পেড় �শানােনা হয়। কায�িববরণীেত �কান সংেশাধনী না থাকায় সব�স�িত�েম দঢ়ৃীকরণ করা হয়। এরপর
কায�িববরণীেত নতুন সংযু� একনজের িবমােনর সািব�ক কায��ম িনেয় আেলাচনা করা হয়। 
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই�-এর নেভ�র’২০ মােসর সািব�ক কায��ম:

এক নজের িবমান

�শাসন পিরদ�রঃ
জনবল 

অনেুমািদত পদকম�রত (�ায়ী) শণূ� পদ ক�াজয়ুাল কম�চারীঅবসর (PRL ��)
সংখ�া ৫৪৬৮� ৩৭৩৬ জন ১৭৩২� ২৫৯৯ জন ১৩ জন

জািরকৃত আেদশ

�শাসিনক আেদশঅিফস আেদশ
সংখ�া ৬� ৮�

অবকাঠােমাগত উ�য়ন: 
বলাকা ভবেনর ৩য় তলার �শাসন পিরদ�েরর আধুিনক অবকাঠােমার �াপেনর কাজ �শষ হেয়েছ। ২য় তলায় আই� িবভােগ ওয়াক� ে�শন �তির
ও সং�ােরর কাজ �ায় �শষ পয�ােয় আেছ। িনরী�া িবভাগেক নীচতলা �থেক ৪থ� তলায় �ানা�র করা হেয়েছ। জনসংেযাগ িবভােগর অিফসসমহূ
নীচতলার িপছন �থেক সামেনর অংেশ �ানা�র করা হেব। �াহক �সবা পিরদ�েরর অিফসসমহূ বলাকা

ভবেনর নীচতলার িপছেনর অংেশ �ানা�র করা হেব।

যানবাহন িবভাগ 

সচল গািড়অচল গািড় িনলামেযাগ� গািড় / BER�ট সংখ�াভাড়া গািড় িবমােনর িনজ� গািড়গািড় সািভ� িসংগািড় ওয়ািশং
সংখ�া ১২০� ১৯� ৩১� ৬৩� ৩৮� ১৫� ৬২� ২৯�

এসব গািড়েত িবমােন কম�রতিবিভ� পয�ােয়র �ায় ৩০০০ কম�কত� া/কম�চারী অিফেস আসা যাওয়া কেরন।

িবপনণ ও িব�য় পিরদ�র/�স�াল কে�াল :

�ট সংখ�া (িসিডউল �াইট) 
অভ��রীণ:



 চ��াম িসেলট �সয়দপুর ক�বাজার �মাট
সংখ�া ৯২ ৬৮ ১২ ৫৫ ২২৭

আ�জ� ািতক:

দবুাই আবধুাবী ল�ন ক�া�ন হংকং �য়ালালামপুর �দাহা  

সংখ�া ৩২ ১৭ ০৯ ০৮ ১৩ ০৮ ০৯  
        
মা�াট �জ�া িরয়াদ িসংগাপুর দা�াম িদ�ী �কালকাতা �মাট

সংখ�া ১৭ ১৮ ১১ ০৪ ১৩ ০৬ ০৩ ১৬৮

চাট� ার �াইট পিরচালনা 

�: গ�ব� সংখ�া
০১ হংকং ০৫
০২ ব�াংকক ০৮
০৩ ক�া�ন ০৩
০৪ বাং�ই(ইউএন) ০৪
 �মাট ২০

যা�ী/কােগ�া পিরবহন/হ�া�িলং: 

 যা�ী পিরবহন(িসিডউল) চাট� ার �াইট কােগ�া পিরবহন/হ�া�িলং
িবমান অন� এয়ারলাই�

 
নেভ�র’২০

 
৮৩,৫২৪ জন(িসিডউল ও চাট� ার)

 র�ানী আমদামী
২,৯৪৮ টন ১১,৮১৬ টন ১০,৭০৮ টন

�াইট অপােরশ� পিরদ�রঃ

 �মাট ককিপট �ু িডউ�রত ম�ব�
নেভ�র’২০ ১৪৬ জন ৯৯ জন ��ইিন-২৮, ছু�-৩, LWP-১৩, 

Non Active-৩

�াহক �সবা পিরদ�রঃ
�াউ� হ�া�িলং

 হ�া�িলং (িনজ� উেড়াজাহাজ) হ�া�িলং (িবেদিশ উেড়াজাহাজ)
নেভ�র’২০ ৬২৭� ৭৫০�

�াইট সািভ� স

 �মাট �কিবন �ু ছু�/�াউে�ডিডউ�রত



 Aircraft Type Check/Maintenance Total No.
D-8 Q400 Engine Change 01
B737-800 A- Check 02
 C-Check 01
 MLG Change 01
B777-300 A- Check 01
B787-8 A- Check 01
 Engine change 01

নেভ�র’২০ ৪৫৩ জন ৫৯ জন ৩৯৪ জন

িবএফিসিস (উৎপাদন ও সরবরাহ): 

 িমল সরবরাহ 
(িবমান)

িমল সরবরাহ 
(িবেদিশ এয়ারলাই�)

নেভ�র’২০ ৬৭,১৫৯ (িমল) ৪৩০ (িমল)

উেড়াজাহাজ র�ণােব�ণ (নেভ�র’২০)- 

কািরগির �সবা �দান (নেভ�র’২০)
উেড়াজাহাজ র�ণােব�ণ/সািভ� িসং (অভ��রীণ উেড়াজাহাজ): NDT, Tools calibration, providing Hangar space.

Malaysia Airlines �ক ঢাকায় Transit Certification �দান করা হেয়েছ।

৮৬৪� িবেদিশ উেড়াজাহাজেক �টকিনক�াল সােপাট� , �কিবন ি�িনং ও অন�ান� �েকৗশল সািভ� স �দান করা হেয়েছ। 

�িকউরেম� এ� লিজি�ক সােপাট�  পিরদ�র:

িবমান ��স (উৎপাদন): িবমােনর িনজ� কাজ 

�: িববরণ নেভ�র’২০ �: িববরণ নেভ�র’২০
০১ �ফইস িশ� ৯,২০০ ১৪ এেটনেড� �রিজ�ার ৫
০২ Loading Ins. 777-300 ৩০ প�াড ১৫ Unserviceable tag ৩,০০০
০৩ এম� িডউ� ি�প/িপক আপ ি�প ১,০০০ প�াড ১৬ Serviceable tag ৫,০০০
০৪ �হল� কাড� ৭০,০০০ ১৭ কােগ�া �ডিলভাির �রিজ�ার ৮৮ বই
০৫ িবএ�িস ফরম ১৪৭/িসই-০০২ ২,০০০ ১৮ Disposable safety card ২৫,০০০
০৬ িবএ�িস পরী�া ফরম ১৪৭/িসই-০২ ২,০০০ ১৯ এম� জব কাড� ৫০ প�াড
০৭ িবএ�িস পরী�া ফরম ১৪৭/িসই-০০৫ ১,০০০ ২০ িসিকউির� আইিড ফরম(�ায়ী) ৩,০০০
০৮ িভআইিপ ট�াগ ২,০০০ ২১ িসিকউির� আইিড ফরম(অবসর) ১,০০০
০৯ উেড়াজাহাজ র�ণােব�ণ লগ বই ১৪০ বই ২২ িসিকউির� আইিড ফরম(অ�ায়ী) ২০০
১০ িসফট ইন চাজ�  লগ বই ৫০ বই ২৩ এম� লগ বই ৪৫০ প�াড
১১ িজএসই ডউ� ি�প ৫০০ বই ২৪ No mask No entry sticker ১,৫০০
১২ �সফ� ি�কার (২৪ টাই) ১,৭০০ ২৫ Blank tag ৩,০০০
১৩ কাউ�ার �টােকন (চ��াম) ১০,৮০০ ২৬ এম� ইনেজ� ি�কার ২,০০০



সভায় পিরচালক �শাসন জানান, িবমান ��েস অেনক ধরেনর নতুন ফরম ছাপােনার কাজ চলেছ। ৪� নতুন �মিশন �য় করা হেয়েছ।
গত মােস নতুন �মিশন ব�বহার কের িবমান ��েসর ২৩ ল� টাকা আয় হেয়েছ। 

িবমান ��স (উৎপাদন): অন�ান� সং�ার কাজ 

�: িববরণ নেভ�র’২০
০১ িব�িব িলফেলট ১,৬৫,০০০

িবমান �পাি� (উৎপাদন ও িব�য়):

িবএফিসিস’�ত সরবরাহ: 

�: িববরণ নেভ�র’২০
০১ ��স� �য়লার মরুিগর মাংস ৮০০ �কিজ
০২ �বানেলস িকউবকাট মরুিগর মাংস ৫,৬৫৪ �কিজ 
০৩ গ�র মাংশ ১১৭.৫০ �কিজ (হাড়সহ)

১,১৬৬ �কিজ (হাড়ছাড়া)

�সলস �স�াের িব�য়ঃ 

�: িববরণ নেভ�র’২০ �: িববরণ নেভ�র’২০
০১ ��স� �য়লার মরুিগর মাংস ২,৫৭৫ �কিজ ০৬ দধু ১১,৮৩০ িলটার
০২ জীব� �য়লার মরুিগ ২২,৭৮৩ �কিজ ০৭ গ�র মাংস ৭৩ �কিজ
০৩ �ল�ওভার (মরুিগ) ৫,৩৫৫ �কিজ ০৮ শাকসি� ও ফলমলু ৪,৮৩৭ �কিজ
০৪ গলািগলা, কিলজা ও অন�ান� ৩,২৪৩ �কিজ ০৯ মাছ িব�য় ৪২২ �কিজ
০৫ িডম ৭,৭,৮৭ �    

2nd wave of Covid-19

চলমান �কািভড-১৯ এর পিরি�িতর কারেণ সকেলর সেচতনতার জন� িবমান অিফেসর িবিভ� �ােন ি�কার লাগােনা হেয়েছ। সরকেরর

িনেদ�শনা অনযুায়ী বাধ�তামলূকভােব মা� পিরধান, সামািজক দরূ� �মেন চলেত হেব। শীেতর সময় �কািভেড আ�া� হওয়ার হার �বশী । তাই
এ সময় �কািভেডর আচরন বেুঝ সতক�  হেয় �া�� সুর�ার িনয়মকাননু �মেন চলার জন�  সকেলর �িত আ�ান জানােনা হয়। 

�
 
নং

আেলাচ�সূিচ আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী

০
১

�শাসন পিরদ�র

 ক) �কাট�  মামলা ও
িবভাগীয় মামলা

নেভ�র’২০২০ (�কাট�
মামলা)
মােসর ��েত
মামলার
সংখ�া-২৮৩�

সভায় আইন িবভােগর কম�কত� ােদর
সকল �কাট�  মামলার ��ে� �ি�য়াসমহূ
স�কভােব ও যথাযথ পদে�প �হণ
করার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
 
 

ব�ব�াপক আইন িবভাগ
 
 
 
 
 



নতুন মামলা দােয়র-
৫�
িন�ি� – নাই
�মাট চলমান
মামলা-২৮৮�
দােয়রকৃত ৫�
মামলার মেধ� ২�
িরট িপ�শন
িবমােনর �াহক �সবা
এবং িবপণন ও
িব�য় িবভােগর
কম�চারী কতৃ� ক
দােয়রকৃত, িবষয়�
�প-৬ এ পেদা�িত
সং�া�। ৩� মামলা
িবমান দােয়র
কেরেছ। ভ�াট
সং�া� উ� মামলা
৩�েত িবমােনর পে�
�িগতােদশ হেয়েছ।
 
 
নেভ�র’২০২০
(িবভাগীয় মামলা)
মােসর ��েত
মামলার সংখ�া- ৫২�
নতুন মামলা -১২�
িন�ি�কৃত মামলা –
১৮ �
�মাট অিন��
মামলা-৪৬�
সভায় পিরচালক
�শাসন জানান, তদ�
শাখার কায��ম
পূণ�িবন�াস করার
কারেণ কােজর গিত
বাড়ায় মামলার
িন�ি�র হার
�বেড়েছ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকল মামলা তদ� িরেপাট�  যথাসমেয়
�দান করা ও িবিধমেত মামলা�েলা
�ত িন�ি�র ব�ব�া �হেণর িনেদ�শনা
�দান করা হয়। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
মহাব�ব�াপক �শাসন
 

 খ) ই-নিথ ব�ব�াপনা সভায় জানােনা হয় গত
মােস ই নিথর
�নটওয়াক�  ভােলা না
থাকায় ল��মা�া
অনযুায়ী ডাক ও নিথ
িন�ি� করা স�ব
হয়িন।   
 

যথাসমেয় নিথ িন�ি�র জন� নিথ
আদান �দান না কের �েয়াজেন
পার�িরক �যাগােযাগ কের িন�ি�
করেত হেব। 

সকল পিরচালক/ মহাব�ব�াপক/ উপ-
মহাব�ব�াপক/ ব�ব�াপক (সকল)



ই-নিথর উপর
�ািত�ািনক ও
ভাচু� য়াল �িশ�ণ
অব�াহত আেছ।
 

 গ) জনবল িনেয়াগ সভায় পিরচালক �শাস
ন জানান, �কািভড
পিরি�িতর কারেণ
িবিভ� ধরেনর িনেয়াগ
কায��েমর িলিখত
পরী�া �নয়া স�ব
হে� না। তেব
এয়ার�াফট �মকািনক
(িব১/িব২) পেদ �মৗিখক
পরী�া �নয়া হেয়েছ।
িতিন উে�খ কেরন,
চলিত ২০২০ সােল ১১৭
জন কম�চারী অবসের
িগেয়েছন। তাই িনেয়াগ
কায��ম �� করা
�েয়াজন।
 

িনেয়ােগর সকল পয�ােয় ��তা ও
িবিধস�ত কায��ম িনি�ত করার
জন� পরামশ� �দান করা হয়। 
সরকাির িবিভ� দ�ের ইেতামেধ�
িনেয়াগ কায��ম �� হেয়েছ। সহকারী
ব�ব�াপক (�জনােরল), �বতন
িবভাগ-৬� পেদ িলিখত পরী�া �হেণর
ব�ব�া �নয়ার িস�া� �হীত হয়। 
 

পিরচালক �শাসন 
 

 ঘ) �ক� ও পূত� সভায় জানােনা হয়
িসেলেট কনেটইনার
ইয়াড�  িনম�াণ কাজ
চলেছ, water
treatment �া� এর
জন� (২০’x২০’) ক�
�তিরর জন� ছাদ ঢালাই
হেয়েছ। 
িজএসই হ�াংগােরর ২য়
তলায় সং�ার কাজ
চলেছ। 
িবএ�িস’র
অিডটিরয়াম সং�ার
কাজ, পািক� ং এিরয়ার
��স বাড়ােনাসহ পুেরা
িবএ�িস সং�ােরর
জন� assessment
চলেছ।
 

সকল �কার সং�ার/ িনম�াণ কাজ
যথাসমেয় সত� কতার সােথ স��
করার িনেদ�শনা �দান করা হয়।
িবএ�িস’র সামেনর গাছ�েলা �যন
�কেট �ফলেত না হয় �স িদেক �খয়াল
রাখেত হেব। 

মহাব�ব�াপক �ক� ও পূত�  

 ঙ) দা�িরক �পাষাক
পিরধান 

সভায় ব�ব�াপনা
পিরচালক জানান,
এখেনা িকছু �কিবন �ু
ও এয়ারেপাট�  এিরয়ায়
িডউ�রত অেনেকই
দা�িরক �পাষাক
পিরবত� ন পিরবধ�ন

১) সংি�� সকল কম�কত� া/ কম�চারীেক
যথাযথ দা�িরক �পাষাক পিরধান
করেত হেব।
 
২) সকল িবভাগ/শাখােক �সফ�  সু‘র
সংখ�া ও সাইজ �িকউরেম� িবভােগ
��রণ করেত হেব। 
 

সংি�� পিরচালক/
ইউিনফম� কিম�



কের পিরধান করেছন।
 
 
অেনক িবভাগ/শাখা
�সফ� সু’র জন�
পিরমান ও সাইজ
�িকউরেম� িবভােগ
এখেনা ��রণ
কেরনিন।  
 
তাছাড়া Luminous
Jacket এর রং পদবী ও
কম��লিভি�ক
িনধ�ারেনর কাজ
চলেছ। 

৩) কম�কত� া /কম�চারীেদর Luminous
Jacket এর রং পদবী ও কম��লিভি�ক
িনিদ�� করেত হেব। 
 

 চ) Data Protection
Officer
(DPO) এর কায��ম
 
 
 
 
 
 

সভায় DPO জানান,
 িবপণন ও িব�য়,
�াহক �সবা এবং
আই� িবভাগ �থেক ১
জন কের �ফাকাল
পেয়� কম�কত� া
িনধ�ারন করেত হেব।
এছাড়া এসব িবভাগ
�থেক ২/৩ জন কের
কম�কত� া/কম�চারীেক
Data Protection
Impact
Analysis(DPIA) এর
উপর �িশ�ণ �দান
করা হেব। ওেয়ব
সাইট, িজিডএস ও
কম�চারীেদর সােথ
এনিডএ চুি�র খসড়া
কিপ অনেুমাদেনর জন�
উপ�াপন করা হেয়েছ।

িডেস�র’২০ মােসর মেধ� িজিডএস সহ
বািহেরর সং�ার সােথ চুি� স��
করেত হেব।
 
নব িনেয়াগ�া� কম�কত� ােদর �িশ�েণর
সময় কম�চারীেদর সােথ চুি� করেত
হেব।

এ.িব .এম নজমলু �দা, উপ-মহাব�ব�াপক
�িশ�ণ (আই এ� আরআর)
এবং DPO

 ছ)
সািভ� স �ল সংেশাধন
 

সভায় পিরচালক
�শাসন জানান, অদ�
িবকাল ৪:০০ টায়
�বাড�  সাব-কিম�র
সভা অনিু�ত হেব।
উ� সভায় খসড়া
সািভ� স �ল চূড়া�
করার লে�� উপ�াপন
করা হেব। 

সািভ� স �ল সং�া� �বাড�  সাব-কিম�র
িস�া� �মাতােবক পরবত� ব�ব�া �হণ
করা হেব। 

�শাসন পিরদ�র / �কা�ািন �সে�টাির

 জ) �শাসিনক ও
আিথ�ক �মতা
সংেশাধন 
 

সভায় জানােনা হয়,
�শাসিনক ও আিথ�ক
�মতা সংেশাধেনর
লে�� খসড়া �তির করা
হেয়েছ। ২/১� সভা

�শাসিনক ও আিথ�ক �মতা
সংেশাধেনর লে�� িনধ�ািরত সমেয়র
মেধ� সকল কায�ািদ স�� করার
িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
 

�শাসিনক ও আিথ�ক �মতা সংেশাধন সং�া�
সংি�� কিম�



করেলই চূড়া� করা
স�ব হেব। 

 ঝ)
মানব স�দ পিরক�
না নীিতমালা �ণয়ন
 
আধুিনক কম�স�াদন 
মলূ�ায়ন নীিতমালা �
ণয়ন
 

সভায় জানােনা হয়,
অধ�� িবএ�িস’র
সহায়তায়
মানব স�দ পিরক�না
 খসড়া নীিতমালা �তির
 করা হেয়েছ শী�্ই এ
িবষেয় এক� সভা
অনিু�ত হেব।
আধুিনক কম�স�াদন 
মলূ�ায়ন নীিতমালা �ণ
য়েনর লে�� এক�
খসড়া খসড়া চূড়া�
করা হেব।
এসব নীিতমালা পষ�দ
উপ-কিম�র সভা ও
পরবত�েত পষ�দ সভায়
উপ�াপন করেত হেব
িবধায় �ততার সােথ
কাজ স�� করেত
হেব।
 

িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� খসড়া চূড়া�
করার িনেদ�শনা �দান করা হয়।

সংি�� কিম�

 ঞ) যানবাহন িবভাগ সভায় মহাব�ব�াপক
যানবাহন জানান,
িজএসই িবভাগ �থেক
১� �কা�ার যানবাহন
িবভাগেক
সামিয়কভােব �দান
করেল ৪� �েটর
কম�কত� ােদর
একে� িপক-আপ ও �প
করা স�ব হেব। এেত
৪� মাইে�াবাস কম
ভাড়া িনেত হেব। ফেল
িবমােনর অেনক
আিথ�ক সা�য় হেব ও ৪
জন �াইভােরর কাজ ১
জনেক িদেয় করােনা
যােব।
িতিন আরও জানান,
স�িত অনেুমািদত
নতুন �েট চলাচেলর
জন� িবমােনর এক�
পুরােনা বাস
modify/renovate
করা হে�।
জানয়ুাির’২১ �থেক
এ� কম�চারীেদর িপক-

যানবাহন িবভাগেক ১� �কা�ার
সামিয়কভােব �দােনর জন� িজএসই
িবভাগেক িনেদ�শনা �দান করা হয়।
গািড় �েট চলাচেলর জন� �েয়াজনীয়
�ট পারিমট ও অন�ান� কায�ািদ �ত
স�� করেত হেব। 

যানবাহন িবভাগ/িজএসই িবভাগ



আপ �েপর জন� �েট
চলেব।
 

 ট) IOSA অিডট সভায় জানােনা হয়,
পূেব�র ৩৪০০ পেদর
�েল বত� মােন
৫৪৬৮� অনেুমািদত
পদ রেয়েছ। IOSA
চািহদা অনযুায়ী এ সব
নতুন সৃি�কৃত
পেদর Job
description বা
Job Specification
পাওয়া িগেয়েছ।
 

সভা িবষয়� অবিহত হয়। সকল পিরদ�র/ িবভাগ/শাখা

২ �াইট অপােরশ� পিরদ�র
 ক) এএফ�এন চ�ােনল

�য়/সং�হ
সভায় মহাব�ব�াপক
�স�াল কে�াল জানান,
�াইট �ািনং িসে�ম
�দানকারী সং�হা
LIDO, Sabre এবং
Nablo  এর সােথ
�যাগােযাগ চলেছ। ৩�
সং�া presentation
িদেয়েছ। এ� সং�েহর
জন� স�ক প�িত
অনসুরণ করা হে�।
 িতিন আরও জানান
িসটা বিুকং িসে�ম
�থেক সের �গেলও
অন�ান� সািভ� স
অব�াহত রাখেব।

এএফ�এন চ�ােনল �য়/সং�েহর কােজ
�িকউরেম� িবভাগ আরএফিপ করেব।
তেব �টকিনক�াল িবষয়�িল সংি��
িবভাগ িনি�ত করেবন। িসটার সােথ
১৫ আগ�’২১ পয�� চুি� থাকায়
কমপে� ৬ মাস পূেব� অথ�াৎ
জানয়ুাির’২১ এর মেধ� িসটােক
termination �না�শ �দান করেত
হেব। 

চীফ অফ �টকিনক�াল/মহাব�ব�াপক �স�াল
কে�াল/ �িকউরেম� িবভাগ 

 খ)িবমােনর
উেড়াজাহােজর
ককিপেট ব�বহােরর
জন� আইপ�াড �য়

সভায় চীফ অফ
�টকিনক�াল জানান,
আইপ�াড �য় সং�া�
িবষেয় অ�াপল এর
�লাকাল এেজ� এর
সােথ আলাপ হেয়েছ।
আগামী ১ স�ােহর
মেধ� তারা proposal
িদেব। উেড়াজাহােজ
ব�ব�ত হেব িবধায়
ব� আইেটম িহেসেব
বািহর �থেক
আইপ�াড�েলা আনা
যােব। 
 
 

১. আইপ�াড �েয়র লে�� �াইট
অপােরশন িবভাগ ব�বহারকারী িবভাগ
িহেসেব আই� িবভােগর সােথ পরামশ�
কের ��িসিফেকশন িনধ�ারণ কের
�িকউরেম� িবভাগেক অবিহত করেব।
 
২. �িকউরেম� িবভাগ �েয়র �ি�য়া
স�� করেব। 

�াইট অপােরশন/ িসএমআইএস/ �িকউরেম�
িবভাগ

 গ) আইপ�ােডর সভায় চীফ অফ নতুন �য়কৃত ১০� আইপ�াড এর �াইট অপােরশন/ �িকউরেম� িবভাগ



একেসসিরস �টকিনক�াল জানান,
১০� আইপ�ােডর
একেসসিরস পাওয়া
িগেয়েছ। নতুন
�য়কৃত ১০�
আইপ�াড এর
একেসসিরস এখেনা
পাওয়া যায়িন। 

একেসসিরস  �েয়র িস�া� গৃহীত হয়। 

 ঘ) ফুেয়ল ট�াংকািরং সভায় জানােনা হয়,
সংি�� সকল িবভােগর
সােথ সম�য় পূব�ক
ব�াংককসহ িবিভ�
��শন �থেক ফুেয়ল
ট�াংকািরং করা হে�।
এর ফেল নেভ�র’২০
মােস ৫৭,৫২৩ মা:
ডলার সা�য় হেয়েছ। 

ফুেয়ল ট�াংকািরং এর মাধ�েম সেব�া�
সা�য় িনি�ত করার লে��  সংি��
িবভাগসমহূ িনেজেদর মেধ� সম�য়
অব�াহত রাখেব।
 

�েকৗশল পিরদ�র/ চীফ অফ �টকিনক�াল /
মহাব�ব�াপক �স�াল কে�াল 

 ঙ) ওেয়ব �পাট� ােল
�াইট অপােরশন
ম�ানয়ুাল লাইভকরণ
 

সভায় ব�ব�াপক
আই� জানান, ওেয়ব
�পাট� াল লাইেভ যাওয়ার
সকল কায��ম স��
করা হেয়েছ।  আগামী
২০ িডেস�েরর মেধ�
লাইেভ যাওয়া যােব
মেম� জানান। 

সভা িবষয়� অবিহত হয়। অপােরশন / িসএমআইএস / কেপ�ােরট �সফ� এ�
�কায়ািল�

 চ) িপিডএফ রাইটার
সফটওয়ার সং�হ
 

সভায় জানােনা হয়,
আগামী ১৫/১২/২০২০
�থেক
পরী�ামলূকভােব
িপিডএফ রাইটার
সফটওয়ার
ব�বহারকারীগন entry
কায��ম �� করেব
এবং এ িবষেয়
কেয়কজনেক �িশ�ণ
�দান করা হেয়েছ।
আগামী ১লা
জানয়ুাির’২০ �থেক
আন�ুািনকভােব
কায��ম �� করেব। 
 

সফটওয়ার�র ব�বহারকারীেদর সােথ
চুি� করেত হেব �যন সফটওয়ার�
অন� �কান কােজ ব�ব�ত না হয়।
িবষয়� আই� িবভাগ িনি�ত করেব।

অপােরশন ও আই� িবভাগ 

 ছ) ইনেভ�ির
সফটওয়ার �তির

সভায় জানােনা হয়,
যানবাহন ও িজএসই
িবভােগর ইনেভ�ির
সফটওয়ার নতুন
�াটফেম� �তির করা
হে�। আগামী ১৫
িডেস�র ’২০ �থেক

যানবাহন ও িজএসই িবভােগর
ইনেভ�ির সফটওয়ার �তির িনি�ত
করেত হেব।

আই� িবভাগ



পরী�ামলুক কায��ম
�� করা হেব। 
 ১লা জানয়ুাির’২১
�থেক যানবাহন শাখা
পুেরাপুির অেটােমশন
করা স�ব হেব।

 জ) দেুটা মিনটরসহ
উ�
�মতাস�� কি�
উটার �য়

মহাব�ব�াপক
�িকউরেম� জানান,
দেুটা মিনটরসহ উ�
�মতাস��
কি�উটার �েয়র
জন� সংি�� িবভাগ
�থেক ��িসিফেকশন
পাওয়া যায়িন। 

দেুটা মিনটরসহ উ� �মতাস��
কি�উটার �েয়র জন� �স�াল
কে�াল িবভাগ �ত ��িসিফেকশন
��রণ করেবন। 

�িকউরেম�/
�স�াল কে�াল

 ঝ) SATCOM �ফান
�য়

মহাব�ব�াপক �স�াল
কে�াল জানান, ১�
SATCOM �ফান �য়
কের অপােরশন
কে�াল �েম প�ারালাল
সংেযাগ �দান করা হেল
ব�বহার করা যােব। 

২�র পিরবেত�  ১� SATCOM �ফান
�য় কের অপােরশন কে�াল �েম
প�ারালাল সংেযাগ �দােনর িস�া�
গৃহীত হয়।
 
 
 

মহাব�ব�াপক, �স�াল কে�াল/�িকউরেম�

 ঞ) ফুেয়ল
ম�ােনজেম� িসে�ম
বা�বায়ন 
 

সভায় জানােনা হয়,
ফুেয়ল ম�ােনজেম�
িসে�ম বা�বায়েনর
জন� OIT devise
�েয়াজন িক� এ�
বাজাের পাওয়া যায়িন।
তাছাড়া পাওয়া �গেলও
এ� পরী�া করার
�কান উপায় থােক না।
তাছাড়া OIT devise
এ কাজ করার মত
��া�ামার িবমােন
�নই। িনেজরা develop
 করেত সময় লাগেব। 
 

ফুেয়ল ম�ােনজেম� িসে�ম বা�বায়েন
 OIT devise �তির/�য় করার
িনেদ�শনা �দান করা হয়।

অপােরশন ও আই� িবভাগ 

 ট)
�াইট সুিচর সময়ানবু
িত� তা (OTP) বজায় 
রাখা
 

সভায় জানােনা হয়,
নেভ�র মােসর
আ�জ� ািতক OTP
৮২.৫%, এবং
অভ��রীণ-৭৫%।
পিরচালক �াইট
অপােরশন জানান,
বিহে�শেনর ��শন
ম�ােনজারেদর সােথ
(OTP)-র উ�িতর
জন� জমু-এ সভা কের
িনেদ�শনা �দান করা
হেয়েছ। সভায়

সংি�� িবভাগসমহূ বািহেরর
��শন�েলা �থেক সময়মত �াইট
departure িনি�ত করেবন। 
�কািভড পিরি�িতেত সময় সময় �মন
সং�া� পিরবিত� ত িনয়মকাননু সমহূ
িবিভ� ��শেন কম�রত সহ সংি��
সকলেক �জেন �নয়ার িনেদ�শনা �দান
করা হয়।

পিরচালক, �াহক �সবা /িব�য় ও িবপনন/
�েকৗশল পিরদ�র



ব�ব�াপনা পিরচালক
জানান িরয়াদ ��শন
�থেক �াইট departure
সময়মত হে� না।
িতিন আরও জানান,
িকছু িকছু ��শন �থেক
departure অন-টাইম
হেলও িকছু ��শন
�থেক সময়মত না
হওয়ায় �াইট সুিচর
গড় সময়ানবুিত� তা
(OTP)-র উ�িত করা
স�ব হে� না। 
 

৩ �াহক �সবা পিরদ�র
 ক) যথাসমেয় �চক-

ইন ব� 
 

 
 

সভায় জানােনা হয়,
পূেব�র িনয়েম
অভ��রীণ �াইট আধা
ঘ�া ও আ�জ� ািতক
�াইেটর কাউ�ার ১
ঘ�া পূেব� ব� করা
হয়। তেব অেনক যা�ী
িবমানব�ের �দরীেত
িরেপাট�  করায় এবং
ঢাকায় আগত অেনক
�ানিজট যা�ী taxable
�বািদ িনেয় আেস।
তােদর কা�মস স��
করেত সময় লাগায়
িকছু কােনক�ং
অভ��রীণ �াইট
যথাসমেয় কাউ�ার
ব� করা স�ব হয়না।
অেনক সময় অভ��রীণ
�াইট �ছেড় �যেত
িবল� ঘেট। 

যা�ীেদর িনকট �েকট িব�েয়র সময়
যথাসমেয় এয়ারেপােট�  উপি�ত হওয়া
এবং বিহে�শন �থেক বাংলােদেশর �য
�কান পেয়� পয�� ব�ােগজ চাজ�  সংি��
এয়ারেপােট�  �হণ করেত হেব এবং
�ানিজট যা�ীেদর �ানিজট সময় কম
হেল taxable �বািদ বহন করার িবষেয়
অবিহত করেত হেব। �ানিজট যা�ীেদর
�াইট আগমেনর পর আলাদা কের িনেয়
�যেত হেব। 
�াইটসমেূহর �চক-ইন যথাসমেয় ব�
করার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

পিরচালক িবপণন ও িব�য়/ �াহক �সবা/
মহাব�ব�াপক এয়ারেপাট�  সািভ� েসস

 খ) যা�ীেদর হ�া�
ব�ােগজ বহন

�জ�ার ��শন
ম�ােনজার জানান,
যা�ীরা �বািডং কাড�
�হেণর পর িডউ� ি�
শপ �থেক ট�াং,
�েড়াদধু, �েড়াসাবান
িকেন হ�া� ব�ােগজ
িহেসেব �াইেট িনেয়
যান। এসব আইম
�সফ� হ�াজাড�  িহেসেব
এয়ারলাই� ম�ানয়ুােল
অ�ভু� � করেল �জ�া
এয়ারেপাট�  অথির�র

ট�াং, �েড়াদধু, �েড়াসাবান জাতীয়
আইেটম�িল �সফ� হ�াজাড�  িহেসেব
এয়ারলাই� ব�ােগজ ম�ানয়ুাল সংেশাধন
করার িনেদ�শনা �দান করা হয়।
িনয়মানযুায়ী �া� হা� ব�ােগজ �ল
��শন ম�ােনজারগণ যথাযথভােব
অনসুরণ করেবন। 

পিরচালক �াহক �সবা/সকল ��শন ব�ব�াপক



মাধ�েম আইেটম�িল
বহন করা ব� করা
যােব। 

 গ)
যা�ীর স�ি� পিরমাপ

 

ব�ব�াপক আই�
জানান, নেভ�র’২০
মােস ৮৩,৫২৪ জন
যা�ী িবমােন �মন
কেরেছন। এর মেধ�
৫% এর মত যা�ীর
স�ি� জানার জন�
মতামত �নয়া হেয়েছ।
আ�জ� ািতক: স�ি�র
হার -৯৫%,
অস�ি�-০.১৬%, িম�
�িতি�য়া-৪.৮৪%
এবং অভ��রীণ:
স�ি�র হার-৯৫%,
অস�ি�-০%, িম�
�িতি�য়া-১০%।
িতিন আরও জানান,
ইন�াইেট �কিবন �ু
কতৃক ডাটা সং�েহর
হার ভােলা িক� ঢাকা
িবমানব�র ও িবিভ�
বিহে�শেন এয়ারেপাট�
এ ডাটা সংগেহর হার
অেনক কম। 
সভায় মহাব�ব�াপক
�শাসন জানান,
অ�তপে� িবমােন
�মণরত ১০% যা�ীর
কাছ �থেক মতামত
�হণ করা উিচত।
 

সভা িবমােন �মনরত বিহ� গমন/
আগমনী যা�ীেদর মধ� �থেক আেরা
অিধক সংখ�ক যা�ীর িনকট �থেক
মতামত �হেণর জন� মহাব�ব�াপক
এয়ারেপাট�  সািভ� সেক িনেদ�শনা �দান
করা হয়। ডাটা সং�েহর হার বিৃ�র
লে�� দািয়ে� িনেয়ািজত কম�চারীেদর এ
কােজ টােগ�ট �দান করেত হেব।

মহাব�ব�াপক এয়ারেপাট�  সািভ� স/ সংি�� সকল
কম�কত� া/ কম�চারী, �কিবন �ু

 ঘ) �ু িসিডউিলং
অেটােমশন

সভায় পিরচালক �াইট
অপােরশন জানান,
�কিবন �ু িসিডউিলং
অেটােমশন �� করা
হেয়েছ। আগামী ১লা
জানয়ুাির’২১ �থেক
পুেরাপুির অেটােমশন
হেব। মহাব�ব�াপক
�াহক �সবা জানান
সফটওয়ােরর নতুন
ভাস�েন সমস�া হেল
িচি�ত করেত িসিডউল
িবভাগেক িনেদ�শ �দয়া
হেয়েছ।

সফটওয়ােরর স�ক ব�বহার করার
লে�� �াইট সািভ� স িসিডউিলং আগামী
২০ িডেস�েরর মেধ� পুেরাপুির
অেটােমশন করার িনেদ�শ �দান করা
হয়। 
অন�থায় �াইট সািভ� স িসিডউিলং
িবভােগর িসিডউলারেদর অন� �সকশেন
বদলী করার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

�াইট অপােরশন/ �াইট সািভ� স িবভাগ



�কিবন �ু িসিডউিলং
এখেনা পুেরাপুির
অেটােমশন না হওয়ায়
ব�ব�াপনা পিরচালক
ও িসইও মেহাদয় সভায়
অসে�াষ �কাশ
কেরন।
 

 ঙ) �ানিজট যা�ী �য়ালালামপুর �থেক
একজন ভারতীয়
�ানিজট যা�ী ঢাকায়
এেস ৫/৬িদন যাবৎ
িবমানব�ের অব�ান
করা এবং িসেলট �থেক
৫/১১/২০ তািরেখ
মা�াটগামী ২ জন যা�ী
ঢাকায় এেস অফেলাড
হওয়ার িবষয়� তদ�
চলেছ।

সভা িবষয়� অবিহত হয়। পিরচালক িবপণন ও িব�য়/ �াহক �সবা

 চ) িজএসই ব�ব�াপনা পিরচালক
ও িসইও মেহাদেয়র এক
�ে�র জবােব
মহাব�ব�াপক িজএসই
জানান, ঢাকায় �ছাট-
বড় ৭� বাস রেয়েছ।
এর মেধ� ৬�
serviceable ও গত �ম
‘২০ মােস ১�র
িপছেনর কাঁচ �ভে�
যাওয়ায় িরেপয়ােরর
জন� �াস সং�হ করা
হেয়েছ। �কা-বাস
�কা�ািন �থেক �াস
িফ�ং এর �লাক এেস
এ� লািগেয় িদেব।
সভায় পিরচালক ও
িসইও মেহাদয় জানান
িসেলেট িজএসই’র
এক� বাস পিরত��
অব�ায় খােদর পােশ
পেড় আেছ। 

িজএসই’র ই�ইপেম�সমহূ যথাযথ
র�ণােব�ণ না হওয়ায় সভা অসে�াষ

�কাশ কেরন ।
ই�ইপেম�সমেূহর িনয়িমত
র�ণােব�েণর িনেদ�শনা �দান করা
হয়। 
িসেলেট িজএসই’র বাস� �মরামত কের
ব�বহার করা না �গেল BER করার
িনেদ�শনা �দান করা হয়।

িজএসই িবভাগ

৪ �িকউরেম� এ� লিজি�ক সােপাট�  পিরদ�র
 ক) িবিভ� ��শনাির

আইেটম �য়
সভায় জানােনা হয়,
��শনাির �য় সং�া�
৩৮ ধরেনর আইেটেমর
মেধ� ১১� আইেটেমর
�য়ােদশ �দান করা
হেয়েছ। ১১� আইেটম
মলূ�ায়েনর জন�

�িত� পিরদ�র/িবভাগ মািসক িভি�েত
��শনািরর চািহদা �দান করেব। সকল
িবভােগ ��শনািরর তািলকা িদেয়
জানােত হেব এর বাইের �কান
আইেটেমর চািহদা �দান করা যােব না।
সকল �ি�য়া �ততার সােথ স��
কের ��শনাির সরবরাহ করেত হেব। 

মহাব��াপক �য়



িসিপিস’�ত পাঠােনা
হেয়েছ। বাকী ১৬�
আইেটেমর
standardization করা
হে�।  

 খ) ি��ােরর িরবন
�য়

সভায় জানােনা হয়,
িবমােনর িবিভ�
িবভােগ িবিভ�
মেডেলর ি��ােরর
কা�� জ ব�ব�ত হয়।
তাছাড়া পুরাতন
ি��ােরর িরবন
বাজাের পাওয়া
যায়না। ভােলা মােনর
িরবন �য় করা না হেল
ি��ার ন� হওয়ার
স�াবনা থােক। 

ি��ােরর িরবন ২/১ � মেডেলর �বিশ
হেত পারেব না। �সই অনযুায়ী ি��ারও
একই মেডেলর �য় করেত হেব। আই�
িবভাগ িবষয়� িনি�ত করেব।

�িকউরেম� িবভাগ/আই� িবভাগ

 গ)
বািষ�ক �য় পিরক�না
 বা�বায়ন
 

সভায়
মহাব�ব�াপক �য়
জানান,
বািষ�ক �য় পিরক�না 
বা�বায়েনর জন�
সংি�� সকেলর িনকট
�য়তব� �েব�র
তািলকা ও �য়
পিরক�না চাওয়া
হেয়েছ। এখনও িকছু
িবভাগ/শাখার কাছ
�থেক �য় পিরক�না
পাওয়া যায়িন।

�য সব িবভাগ/শাখা এখনও �য়
পিরক�না �দান কেরনিন তারা আগামী
১৭/১২/২০২০ তািরেখর
মেধ� �িকউরেম� িবভােগ ��রণ
করেবন।
 

সকল পিরদ�র/
মহাব��াপক �য়

 ঘ)
�য় নীিতমালা সংেশা
ধন

সভায় মহাব�ব�াপক
�য় জানান, �য়
নীিতমালা সংেশাধেনর
কায��ম চলমান
রেয়েছ। 
 

আগামী সভায় সংেশািধত �য়
নীিতমালা উপ�াপন করেত হেব। 

মহাব��াপক �য়

৫ িবপণন ও িব�য় পিরদ�র
 ক)

আ�জ� ািতক �নটওয়া
ক�  স�সারণ
 

সভায় জানােনা হয়,
�কািভড পিরি�িতেত
�নটওয়াক�  স�সারণ
করা স�ব হয়িন।
পিরি�িতর উ�িত হেল
ক�া�ন, নািরতা-এ
�াইট পিরচালনা ��
করা হেব এবং ভারেত
িভিজট িভসা ও
�মিডেকল এ�ােটনেড�
িভসা চাল ুহেল �চ�াই এ
�াইট পিরচালনা ��

আ�জ� ািতক িবিভ�
�েট �নটওয়াক�  স�সারণ এর কায��ম
অব�াহত রাখেত হেব।
 

িবপণন ও িব�য় পিরদ�র/ �স�াল কে�াল



করা হেব। এছাড়া
ড�াস-৮ উেড়াজাহাজ
বহের যু� হেল �ট ও
ি�েকােয়ি� বাড়ােনা
হেব। 
 

 খ) অভ��রীণ �েট
সা�ািহক ি�েকােয়ি�
বিৃ� 
 
 

সভায় জানােনা হয়,
ড�াস-৮
উেড়াজাহাজ�িল বহের
যু� হেল অভ��রীণ ও
আ�জ� ািতক �েট �াইট
চাল ু ও �াইট সংখ�া
বাড়ােনা �যেত পাের।
যেশার-চ��াম �েট
�াইট চালােনা িবষেয়
সমী�া চলেছ। িসেলট-
ক�বাজার �েট
যা�ীেদর মােঝ ভােলা
সাড়া পাওয়া �গেছ।
সভায় পিরচালক
পিরক�না জানান,
মাচ� ’২১ এর মেধ�
ড�াস-৮
উেড়াজাহাজ�িল বহের
যু� হেব। এ সময়েক
টােগ�ট কের �াইট
পিরচালনা বাড়ােনার
িবষেয় আগােত হেব। 

অভ��রীণ ও আ�িলক �েট �াইট চালু
ও বিৃ�র িবষেয় কায��ম
অব�াহত রাখেত হেব। 

িবপণন ও িব�য় পিরদ�র/ �স�াল কে�াল

 গ) �কিবন ফ�া�র 
 
 
 

সভায় জানােনা হয়,
নেভ�র’২০ মােস
আ�জ� ািতক �েট গড়
�কিবন
ফ�া�র-৬৫.৬০%
এবং অভ��রীণ �েট-
৫০%। 

�কিবন ফ�া�র বিৃ�র জন� সংি��
সকলেক দািয়�শীল হেত হেব। 

িবপণন ও িব�য় পিরদ�র

 ঘ) িবএ�িস ও কল
�স�ােরর অিফস
টাইিমং

সভায় মহাব�ব�াপক
�শাসন জানান,
িবএ�িস’র অিফস
টাইিমং সকাল ৭:৩০
�থেক �� হয় এবং
কল �স�ােরর
কম�চারীরা ৭ ঘ�া
িডউ� কের থােকন।
এেত উ� শাখার
কম�চারীেদর িপক-আপ
�েপর জন� আলাদা
গািড় �দান করেত
হয়। 

পিরচালক িবপণন ও িব�য় কল
�স�ােরর অিফস টাইিমং ৮ ঘ�া করার
ব�ব�া �হণ করেবন।

িবপণন ও িব�য় পিরদ�র

 ঙ) কল �স�ােরর সভায় পিরচালক ও কল �স�ােরর জন� ভােলা �াে�র �িকউরেম� িবভাগ



জন� ১০� �মাবাইল
�সট �য়

িসইও মেহাদয় জানান,
�য়াই �কা�ািনর
�মাবাইল �সট�িল
ভােলা মােনর।
ব�াটািরর longibity
ভােলা িবধায় চােজ� র
সমস�া কম হেব।
�সট�িল সরাসির িকেন
�নয়া �যেত পাের।
 

১০� �মাবাইল �সট সরাসির �েয়র
িস�া� গৃহীত হয়।

 চ) মােক� �ং কায��ম সভা িবমােনর বত� মান
মােক� �ং কায��ম
স�েক�  অবিহত হেত
চান। পিরচালক
িবপণন ও িব�য়
জানান মােক� �ং
কায��ম বাড়ােনার
উেদ�াগ �হণ করা
হেয়েছ। 

পিরচালক িবপণন ও িব�য় িবমােনর
অন�ান� পিরচালকেদর সােথ সভা কের
মােক� �ং কায��ম বাড়ােনার উেদ�াগ
�হণ করার িনেদ�শনা �দান করা হয়।

িবপণন ও িব�য় পিরদ�র

৬ পিরক�না ও �িশ�ণ পিরদ�র
 ক) ACMI ও Dry

Lease নীিতমালা
সভায় পিরচালক
পিরক�না জানান
ACMI Lease
নীিতমালা �কািশত
হেয়েছ। Dry Lease
নীিতমালা
চূড়া�করেণর কাজ
চলেছ। িতিন আরও
জানান এসব নীিতমালা
ওেয়বসাইেট  আপেলাড
করা হেল অন� �কউ
এর �থেক সুিবধা িনেত
পাের।

ACMI ও Dry Lease  এর অনেুমািদত
নীিতমালা/পিলিস আেছ এ িবষেয় এক�
সংি�� �ীফ ওেয়বসাইেট  আপেলাড
করার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

পিরক�না পিরদ�র/
আই� িবভাগ

 খ) �িশ�ণ কায��ম সভায় পিরচালক
পিরক�না জানান,
 িবিভ� িবভাগ �থেক
�িশ�েণর তািলকা
পাওয়া িগেয়েছ।
�িশ�ণ সং�া�
��া�াম �ডেভলপ করা
হেয়েছ। 
 
সভায় অধ�� িবএ�িস
জানান, আগামী
বছেরর ��িনং
ক�ােল�ার �তির করা
দরকার। CAAB,
EASA এবং
Insurance

��িনং ক�ােল�ার আগামী ১ স�ােহর
মেধ� �তির করা পাশাপািশ বািষ�ক
�িতেবদনও ��ত করার িনেদ�শনা

�দান করা ।
 
 
 

সকল পিরদ�র/ িবভাগ
অধ�� িবএ�িস



Company’র জন�
��িনং ক�ােল�ার
�েয়াজন এবং বািষ�ক
�িতেবদন ��ত করা
দরকার।  

 গ) িবএ�িস’র জন�
আসবাবপ� �য়

সভায় অধ�� িবএ�িস
জানান, িবএ�িস’র
��িণক� এবং
�িশ�কেদর বসার
জন� �েয়াজনীয়
সংখ�ক ভােলা মােনর
�চয়ার, �টিবল �য়
করা �েয়াজন।

িবএ�িস’র ��িণক� এবং �িশ�কেদর
বসার জন� �েয়াজনীয় সংখ�ক ভােলা
মােনর �চয়ার, �টিবল �েয়র িস�া�
গৃহীত হয়। 

িবএ�িস/�ক� ও পূত�

 ঘ) িব-১/িব-২
লাইেস�

সভায় ব�ব�াপনা
পিরচালক ও িসইও
জানান, অেনক
এয়ারলাইে� িব-১/
িব-২ লাইেস�ধারী
একই ব�ি� িক�
িবমােন ২ লাইেসে�র ২
জনেক িদেয় কাজ
করােনা হে�। এেত
সময় ও জনবল �বিশ
লাগেছ। তাছাড়া
অেনেকই এ লাইেস�
িনেত িগেয় পরী�ায়
�ফল করেছন। 

নতুন যােদরেক উ� পেদ িনেয়াগ করা
হে� তােদরেক িব-১/িব-২ উভয় �কার
লাইেস�ধারী িহেসেব গেড় �তালার
িনেদ�শনা �দান করা হয়।

পিরচালক �েকৗশল

৭ অথ� পিরদ�র
 অিডট আপি� িন�ি�

কায��েমর অ�গিত 
 

সভায় জানােনা হয়,
জলুাই-নেভ�র’২০ মাস
সমেয় ৫৫৪� অিডট
 আপি� িন�ি�
হেয়েছ। ১৬৬৬�
অিডট আপি�র জবাব
�দান করা হেয়েছ।
১১২� অিডট আপি�
িন�ি�র অেপ�ায়
রেয়েছ। নেভ�র ’২০
মােস নতুন কের ১৭�
আপি� �যাগ হেয়েছ। 
 

অিডট আপি�সমহূ যথাসমেয় িন�ি�/
িমমাংসার উেদ�াগ �হণ করেত হেব। 

অথ� পিরদ�র

৮ ব�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও’র অধীন� অিফসসমহূ
 ক)

ডােয়ির ও ক�ােল�ার 
ম�ুণ

সভায় জানােনা হয়
২০২১ সােলর
ক�ােল�ার ম�ুেণর
 কাজ চলেছ। আগামী
স�ােহ িবতরণ ��
করা হেব। ডােয়িরর
জন� �ট�ার �খালা

িসিপিস সভা আেয়াজেনর পিরমাণ
বাড়ােনার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

ম�ুণ ও �কাশনা/ জনসংেযাগ িবভাগ



হেয়েছ, TEC স��
হেয়েছ এবং িসিপিস’�ত
অনেুমাদেনর জন�
��রণ করা হেয়েছ। 
 

 খ)এসএমএস (SMS)
�িশ�ণ

সভায় মহাব�ব�াপক
িসএসিকউ জানান, এ
পয�� ৯৫ জন ব�তীত
সকেলর SMS
স�িক� ত �িশ�ণ
স�� হেয়েছ। �িশ�ণ
�দােনর হার- ৯৭.৭%।
�েকৗশল র�ণােব�ণ
িবভােগ-৩৯ জন,
�াউ� হ�া�িলং
িবভােগ ১৯ বাকী
আেছন। তেব িকছু
কম�চারী ছু�েত ও
অসু� থাকায় এই মহূুেত�
তােদর �িশ�ণ �দান
স�ব হে� না। 

SMS �িশ�েণর সময় পরবত�
�িশ�েণর তািরখ �িশ�ণাথ�েক
জািনেয় �দয়ার িনেদ�শনা �দান করা
হয়। 
 

সকল পিরদ�র/ িবভাগ মহাব�ব�াপক CSQ

 গ) পিরদ�রিভি�ক
��া�াড�  অপাের�ং
�িসিডউর (এসওিপ) 
যুেগাপেযাগী করা
 
 
 

সভায় জানােনা হয়,
পিরদ�রিভি�ক
��া�াড�  অপাের�ং
�িসিডউর (এসওিপ)
জমা �দয়ার জন�
িনেদ�শনা �দান কারা
হেলও কেয়ক� িবভাগ/
শাখা জমা িদেয়েছ।
অেনেকই জমা �দনিন। 

�িত� পিরদ�র/িবভাগ তােদর
��া�াড�  অপাের�ং �িসিডউর
(এসওিপ) আগামী ১ স�ােহর মেধ� জমা
�দয়ার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

সকল পিরদ�র/ িবভাগ

 ঘ) এয়ার�াফট
এি�েড� এবং
ইনিসেড� এ�
ইনেভি�েগশন ��িনং
 

সভায় জানােনা হয়,
এয়ার�াফট এি�েড�
এবং ইনিসেড� এ�
ইনেভি�েগশন এর
িবমান বািহনীর
�িশ�ণ �কে�
 �িশ�ণ করা �যেত
পাের।

এয়ার�াফট এি�েড� এবং ইনিসেড�
এ� ইনেভি�েগশন ��িনং িবমান
বািহনীর �িশ�ণ �কে�র সােথ
�যাগােযাগ কের �িশ�ণ �হেণর
িনেদ�শনা �দান করা হয়।
 

পিরচালক পিরক�না/ চীফ অফ �সফ�/ অধ��
িবএ�িস

 ঙ) �সফ� এ�
�কায়ািল� অিডট
ই�েপকশন 
 

সভায় জানােনা হয়
পিরক�না অনযুায়ী
�সফ� এ� �কায়ািল�
অিডট ই�েপকশন
করা হেয়েছ।
নেভ�র’২০ মােস ৫�
এবং চলিত মােস এ
পয�� ১� অিডট করা
হেয়েছ। ৩� অিডট
বাকী রেয়েছ।

�সফ� এ� �কায়ািল� অিডট
ই�েপকশন 
এর ��ান অনযুায়ী �মা�েয় �িত�
িবভােগ অিডট করেত হেব।

মহাব�ব�াপক িসএসিকউ

 চ) িবিভ� চুি�র কিপ সভায় ব�ব�াপক ��রণকৃত তািলকার সােথ আিথ�ক সকল পিরদ�র /িবভাগ



ও সফটওয়ােরর
তািলকা স�াদন

আইন িবষয়ক জানান,
অেনক িবভাগ চুি�র
তািলকা পা�েয়েছন
যার মেধ� �েকৗশল
পিরদ�র, িনরাপ�া,
�ট এ� ফুেয়ল,
�যাগােযাগ, �ক� ও
পূত�  এবং আই� িবভাগ
�থেক ই-�মইেল িকছু
চুি�র  তািলকা আইন
িবভােগ ��রণ করা
হেয়েছ।
 

সংে�ষ এবং সফটওয়ার বা�বায়ন
আপেডট যু� কের তািলকা/চুি�র কিপ
��রণ করেত হেব।

 
 

 ছ) এয়ার সাইড
কম�েদর ব�ি�গত
িনরাপ�া সর�াম
�দান 
 

সভায় উপ-
মহাব�ব�াপক
িনরাপ�া জানান ৩৫০
� Luminous jacket
এর মেধ� ১০০�
পাওয়া �গেছ। ২৫০�
ধােপ ধােপ পাওয়া
যােব। স�িত এক�
চুিরর ঘটনা উে�খ
পূব�ক কােগ�া িবভােগর
মালামাল রাখার �ং
�ম �িল ফল� ছাদ এ
�ীল লাগােনার জন�
িতিন অনেুরাধ জানান।
 
 
 

�ক� ও পূত�  িবভাগ কােগ�া িবভােগর
মালামাল রাখার �ং �ম �িলর ফল�
ছাদ এ �ীল লাগােনার িবষেয় estimate
করেব। চুির বা অন� �কান দঘূ�টনা
সংগ�ত হওয়ার সােথ সােথ থানায়
মামলা দােয়র বা যথাযথ ব�ব�া �হণ
করেত হেব। 

িনরাপ�া িবভাগ

১। �কালকাতার ��শন ব�ব�াপক জানান, শীতকালীন িসিডউেল �য়াশার কারেন অেনক �াইট divert হেয় �কালকাতায় অবতরণ কের। �াইট�েল
সাধারণত িরয়াদ, দা�াম, দবুাই ও �য়ালালামপুর �থেক ঢাকায় অবতরেণর জন� আসা। �াইট �িত ১৩/১৪ হাজার মািক� ন ডলার খরচ অ��ভূ� হয়।
িতিন এসব �াইেটর শীতকালীন সময়সূিচ পিরবত� েনর অনেুরাধ জানান।
িস�া� : মহাব�ব�াপক �স�াল কে�াল সময়সূিচ পিরবত� েনর ব�ব�া িনেবন। 

২। বিরশােলর ��শন ব�ব�াপক জানান, এখানকার �ানীয় �লাকজন ঢাকা-বিরশাল-ঢাকা �েট �াইট পিরচালনা করার িবষেয় জানেত চান।
িস�া� : �কািভড পিরি�িত উ�িত হেল ও যা�ী চািহদা িবেবচনায় �ট� চাল ুকরা �যেত পাের।

৩। ক�বাজােরর �জলা ব�ব�াপক জানান ক�বাজার �ােভলসসহ আরও ২/১� এেজ�ী IATA approval �পেয়েছ। এসব এেজ�ীেক িলংক �দান করা
�েয়াজন।
িস�া� : পিরচালক িবপণন ও িব�য়’�ক িবষয়� স�েক�  িস�া� �হেণর পরামশ� �দান করা হয়।

৪। �সয়দপুেরর ��শন ম�ােনজার জানান, �সয়দপুেরর অিধকাংশ যা�ী রংপুেরর। যা�ীেদর জন� রংপুর �থেক �সয়দপুর িবমানব�ের িবমােনর গািড় �দান
এবং রংপুর শহের এক� অিফস �নয়া �েয়াজন। কারণ িহেসেব িতিন জানান অন�ান� �বসরকাির এয়ারলাইে�র অিফস রংপুর শহের রেয়েছ।

৫। রাজশাহীর ��শন ব�ব�াপক জানান, রাজশাহীেত অবি�ত �ােভল এেজ�ীর মািলকরা �াইট চালােনার দাবী জানান। ব�বসা না থাকায় তারা অিফস
ভাড়া, কম�চারীেদর �বতন �দান করেত পারেছ না। 
িস�া� : �কািভড পিরি�িত উ�িত হেল �ট� চাল ুকরা �যেত পাের।



৬। িসংগাপুেরর কাি� ম�ােনজার জানান, িসংগাপুের �কািভড আ�াে�র হার শেূণ�র কাছাকািছ। িসংগাপুর-ঢাকা �েট যা�ীেদর �কািভড পরী�া
বাধ�তামলূক হওয়ায় �িত �াইেট যা�ী অফেলাড করেত হে�। এখােন �কািভড পরী�া করােত ২০০ িসংগাপুির ডলার খরচ হয় যা �লবার ��িণর যা�ীেদর
জন� �দান করা ক�কর। িতিন CAAB �থেক waiver  �হেণর জন� অনেুরাধ জানান। সভায় ব�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও জানান বাংলােদেশর �া��
িবভােগর িনেদ�শনা অনযুায়ী CAAB িবেদশ �থেক আগত যা�ীেদর �কািভড পরী�া বাধ�তামলূক কেরেছ।
িস�া� : আগামী ২ স�াহ িসংগাপুেরর �কািভড আ�াে�র ডাটা সং�হ পূব�ক ��রেণর িনেদ�শনা �দান করা হয়।

৭। �জ�ার ��শন ব�ব�াপক জানান, জলুাই মাস �থেক �জ�া ��শেনর excess baggage collection কেয়ক�ণ বিৃ� �পেয়েছ। িক� এখানকার িজএসএ
excess baggage খােতর আয় তােদর একাউে� জমা করেছ। পরবত�েত তােদর পাওনা �থেক এ অথ� সম�য় করেছ, অবিশ� অথ� িবমােনর িহসােব জমা না
িদেয় তােদর িহসােব রাখেছ। বত� মােন িবমােনর কেয়ক �কা� টাকা িজএসএ’র একাউে� আেছ। িতিন এজন� িবমােনর িনকট তােদর অিমমাংিশত পাওনার
কারেণ এ কাজ করেছ বেল জানান। িতিন আরও জানান, �পেম� সময়মত না হওয়ার কথাও উে�খ কেরন। মহাব�ব�াপক �রিভিনউ জানান, user
department িহেসেব ��শন ম�ােনজারই িবল �ত�য়ন কের থােকন। িতিন তােদর িবল কম পাওয়ার বা rejection এর িবষয়� অবিহত করেবন।
িস�া� :
যােদর কাছ �থেক সািভ� স �নয়া হয়, বছর �শেষ �দনা পাওনা স�েক�  তােদর কাছ �থেক এ িবষেয় �ত�য়ন কের িনেত হেব। �েয়াজনা অনযুায়ী চুি�নামা
সংেশাধন করেবন। িবমােনর �য সব ��শেন এ ধরেনর সমস�া আেছ �স সব িবষয় কাি� ম�ােনজার/��শন ম�ােনজার/ফাইন�া� ম�ােনজার তা িবমােনর
�ধান কায�ালয়েক অবিহত করেবন। 

ব�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও’র ব�ব� :

সভায় ব�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও জানান গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �েণাদনা প�ােকেজর ‘ঋণ িহেসেব �া� ১০০০ �কা� িদেয় টাকা আগামী
িডেস�র’২০ মাস পয�� চলেব। আগামী জনু’২১ পয�� আরও �ায় ১২০০ �কা� টাকা ‘ঋণ �েয়াজন। উেড়াজাহাজ �েয়র �লােনর িকি�,  উেড়াজাহােজর
লীেজর টাকা পিরেশাধ, �েকৗশল িবভােগর র�ণােব�ণ ও অন�ান� খরচ বাবদ মােস �ায় ২২০ �কা� টাকা খরচ হে�। অেনক বেকয়া negotiation কের
কমােনা হেয়েছ। িবেশষ অনমুিত িনেয় �ধুমা� �সৗদী আরেবর িবিভ� গ�েব� পুেরা কাপািস�র যা�ী পিরবহণ হে�। �য়ালালামপুর, িসংগাপুর �েট
একিদক িদক ফাঁকা যাে�। অপাের�ং লস হে�। িতিন আরও জানান এিভেয়শন �স�র ঝঁুিকর মেধ� আেছ। অেনক এয়ারলাই� �ল  অফ হেয় �গেছ।
অেনক এয়ারলাই� তােদর কম� ছাটাই কেরেছ। অেনক এয়ারলাই� কম�েদর �বতন িদেত পারেছ না। অেনেকই সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েম �লখােলিখ
করেছন যা তথ�িনভ� র নয় এবং এেত সং�ার �িত হে�। জলুাই �থেক নেভ�র’২০ পয�� ১৫০০ �কা� টাকার মত ক�াপািস� লস হেয়েছ। �প �প-৩(২)

পয�� পূণ� �বতন �দওয়া হে�। �কািভেডর 2nd wave �� হওয়ায় সং�ার আয়ও বাড়েছ না। তাই জনু’২১ পয�� চলার জন� অবশ�ই �লান �েয়াজন হেেব।
সকলেক �া�� িবিধ �মেন চলার থাকার আ�ান জানান। 

আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত  সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষনা কেরন। 
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�ারক ন�র: ৩০.৩৪.০০০০.০৮২.৩২.০০১.২০.২৮
তািরখ: 
২২ িডেস�র ২০২০
িবতরণ (�জ��তার �মানসুাের নয়) : 
১) সকল পিরচালক ও সমময�াদা
২) সকল মহাব�ব�াপক ও সম-পদ ময�াদা
৩) সকল উপ-মহাব�ব�াপক ও সমপদ ময�াদা
৪) সকল ব�ব�াপক ও সমপদ ময�াদা
৫) সকল কাি� ম�ােনজার
৬) �জলা ব�ব�াপক, রাজশাহী/�সয়দপুর/বিরশাল/ক�বাজার/িসেলট/চ��াম

৭ �পৗষ ১৪২৭



৭) সকল ��শন ব�ব�াপক
৮) ইনচাজ�  সকল এডিমন �সল
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