
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলবমদেড

এর 

উদ্ভািন আইবডয়া পবরেশ শন 

তাবরখ: ০৫ জুন ২০২১ বি.



২০২০-২০২১ অর্ শ িছদরর উদ্ভািন



ক্র

নাং

আইবডয়ার নাম আইবডয়া প্রোনকারীর নাম, 

পেিী ও েপ্তর

বিষয়িস্তু

১। পপনশন ও গ্র্যাচুইটি বনষ্পবি / 

পবরদশাধ সহবিকরণ

পমাোঃ আশফাকুল আবমন মুকুে

মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন (প্রাক্তন)

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

পপনশন আদিেনকারীর চূড়ান্ত বনষ্পবি / 

পবরদশাধ প্রবক্রয়া সহবিকরণ ও বনধ শাবরত সমদয়

প্রোন।

২। ইবিদগ্র্দেড এমটি (পমাের

ট্রান্সদপাে শ) ইনদেিবর বসদেম

পমাোঃ আশফাকুল আবমন মুকুে

মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন (প্রাক্তন)

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

বিমান-এর পমাের ট্রান্সদপাে শ বিোদের টুলস এন্ড

ইনদেিবর ম্যাদনিদমি এিাং শপ, সাবে শস এন্ড

বিবলাং ম্যাদনিদমি

২০২০-২০২১ অর্ শ িছদর বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলবমদেড (বিমান) ইদনাদেশদনর কম শপবরকল্পনা অনুযায়ী

বনম্নবলবখত ০৮ (আে) টি উদ্ভািনী ধারণা িাস্তিায়ন কদরদছ:

উদ্ভািদনর ধারণা িাস্তিায়ন



ক্র

নাং

আইবডয়ার নাম আইবডয়া প্রোনকারীর নাম, 

পেিী ও েপ্তর

বিষয়িস্তু

৩। ফ্লাইে েযাোস বডসদে 

বসদেম

পমা: আশরাফুল হক

মহাব্যিস্থাপক, পসন্ট্রাল কদন্ট্রাল

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

অনলাইদন বিমাদনর ফ্লাইে েযাোস িানদত পারা।

ফ্লাইে অপাদরশন কায শক্রদমর সাদর্ সাংবিষ্ট বিোে

সময়মত প্রস্তুবত গ্র্হদণ সক্ষম হদি, যা যাত্রী পসিার 

মান আরও উন্নত করদি।

৪। যাত্রীর সন্তুবষ্ট পবরমাপক

অযাপস

পমাোঃ আশফাকুল আবমন মুকুে

মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন (প্রাক্তন)

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

অযাপদসর মকধ্যদম বিমাদনর পসিার মাদনর বিষদয়

সন্মাবনত যাত্রীেদণর সাংগৃহীত মতামত ও তথ্য 

পয শাদলাচনা কদর সাবে শদসর মান উিদরাির

উন্নতকরদণর প্রদচষ্টা গ্র্হণ।

৫। বিোেীয় মামলার পরকড শ

ম্যাদনিদমি বসদেম

পমাোঃ আশফাকুল আবমন মুকুে

মহাব্যিস্থাপক প্রশাসন (প্রাক্তন)

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

ডযাশদিাদড শর মাধ্যদম বিোেীয় মামলার িতশমান 

অিস্থার সঠিক তথ্য প্রাবপ্ত।

উদ্ভািদনর ধারণা িাস্তিায়ন



ক্র

নাং

আইবডয়ার নাম আইবডয়া প্রোনকারীর নাম, 

পেিী ও েপ্তর

বিষয়িস্তু

৬। অনলাইন ডকুদমদিশনস

বসদেম

পমাোঃ আদনায়ারুল হক

ব্যিস্থাপক আইটি

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

বিমাদনর অপাদরশনাল ম্যানুয়াল, সকল বিোদের 

েযান্ডাড শ অপাদরটিাং প্রবসবডউর, সকল সফেওয়াদরর 

ম্যানুয়াল এিাং বমটিাং পনাটিদশর অনলাইন োস শন-এর 

ওদয়ি পপাে শাল।

৭। ইস্যয োউচার প্রবক্রয়া

সরলীকরণ

বিয়াউদ্দীন আহদমে

পবরচালক প্রশাসন

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

০৪ (চার) পাতার ফম শ ও ০৩ (বতন)টি কাি শন পপপার

দ্বারা ততবর ইস্যয োউচাদরর পবরিদতশ ০১ (এক) পাতার

ফম শ ব্যিহার করা।

৮। পপপার বিহীন কাদে শা-

পডবলোবর োউচার

বিয়াউদ্দীন আহদমে

পবরচালক প্রশাসন

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

কাদে শা পডবলোবরর িন্য ব্যিহৃত সফেওয়ার ও ই-

পমইদলর মাধ্যদম পডবলোবর োউচার প্রোন।

উদ্ভািদনর ধারণা িাস্তিায়ন



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

ইবিদগ্র্দেড এমটি (পমাের ট্রান্সদপাে শ) ইনদেিবর বসদেম

বিমান-এর পমাের ও ট্রান্সদপাে শ বিোদের টুলস এন্ড ইনদেিবর ম্যাদনিদমি এিাং শপ, সাবে শস ও

এন্ড বিবলাং ম্যাদনিদমি



বিমান-এর পমাের ও ট্রান্সদপাে শ বিোদের

টুলস ম্যাদনিদমি;

ইনদেিবর ম্যাদনিদমি;

শপ, সাবে শস ম্যাদনিদমি এিাং

বিবলাং ম্যাদনিদমি।

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা



উদ্ভািনী আইবডয়া পবরেশ শন

http://192.168.33.60:8080/BimanMTDev/

http://192.168.33.60:8080/BimanMTDev/


কম শদক্ষদত্র সাবধত উন্নয়নসমূহ

বিমাদনর পমাের ও ট্রান্সদপাে শ বিোদে ব্যিহৃত টুলদসর সঠিক তথ্য ও অিস্থান িানা;

পমাের ও ট্রান্সদপাে শ বিোদে ব্যিহৃত যন্ত্াাংদশর সঠিক তথ্য ও অিস্থান িানা এিাং যন্ত্াাংশ

ক্রদয়র পবরকল্পনা করা;

পমরামদত আসা োবড়টি পকান শদপ আদছ তার তথ্য পাওয়া;

িিািবেবহতা বৃবি;

সকদল তাদের কাদির তথ্য অনলাইন পপাে শাদল পেয়ায় বিবলাং কায শক্রদম স্বচ্ছতা ও

বনর্ভ শলতা।



িাস্তিায়ন ব্যয়

বনিস্ব িনিদলর মাধ্যদম আইটি বসদেম ততবর এিাং িাস্তিায়ন।

পকান আইটি যন্ত্াাংশ (Tab, Computer, IT network, Server etc.) ক্রদয়র

প্রদয়ািন হয়বন।



TCV (Time, Cost, & Visit) অনুসাদর বিদ্যমান ও উদ্ভাবিত পিবতর তুলনা

(বিবলাং ম্যাদনিদমদির পক্ষদত্র)

বিদ্যমান পিবত উদ্ভাবিত পিবত

সময় সঠিক তথ্য পপদত ২/৪ ঘিার প্রদয়ািন হয়, 

অদনক সময় তথ্য পাওয়া যায় না।

অনলাইন পপাে শাল হওয়ায় লাইে সঠিক তথ্য

পাওয়া যায়।

খরচ ২/৪ শ্রম ঘিা উদদ্যােটি িাস্তিায়দন পকান ব্যয় হয়বন।

যাতায়াত ৪ (চার) িার নাই

ধাপ ০৫ (পাঁচ) টি ০১ (এক) টি

িনিল ০৬ (ছয়) িন ০১ (এক) িন



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

ফ্লাইে েযাোস বডসদে বসদেম

অনলাইদন বিমাদনর ফ্লাইে েযাোস িানা। ফদল Airport Service, Ground

Handling, Engineering, Motor Transport এিাং BFCC ফ্লাইে পরিতী

কায শক্রদমর প্রস্তুবত সময়মত গ্র্হণ করদত পারদি, যা যাত্রী পসিার মান আরও উন্নবত করদি।



বিমাদনর ফ্লাইে েযাোস িানার িন্য বিমাদনর Airport Service, Ground Handling,

Engineering, Motor Transport & BFCC বিোেদক অপাদরশনাল কদন্ট্রাদল

পফাদনর মাধ্যদম তথ্য বনদত হয়। তথ্য প্রাবপ্ত সাদপদক্ষ উক্ত বিোেগুদলা ফ্লাইে পরিতী কায শক্রদমর

প্রস্তুবত গ্র্হণ কদর।

বিমাদনর পয পকান কম শকতশা/কম শচারীর বিমাদনর ফ্লাইে েযাোস িানার প্রদয়ািন হদল

অপাদরশনাল কদন্ট্রাদল পফাদনর মাধ্যদম তথ্য বনদত হয় ।

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা



উদ্ভািনী আইবডয়া পবরেশ শন

http://occ.bdbiman.com/acschedule/

http://occ.bdbiman.com/acschedule/


কম শদক্ষদত্র সাবধত উন্নয়নসমূহ

বিমাদনর অেযন্তরীণ আইটি পনেওয়াকশ ব্যিহার কদর অনলাইদন বিমাদনর ফ্লাইে েযাোস

িানা যাদি;

Airport Service, Ground Handling, Engineering,

Motor Transport & BFCC ফ্লাইে সাংক্রান্ত কায শক্রদমর প্রস্তুবত সময় মত

গ্র্হণ করদত পারদি, যা যাত্রী পসিার মানদক আরও উন্নত করদি;

On Time Information পাওয়া যাদি। ফদল OTP আরও বৃবির পবরকল্পনা করা

যাদি।



িাস্তিায়ন ব্যয়

বনিস্ব িনিদলর মাধ্যদম আইটি বসদেম ততবর এিাং িাস্তিায়ন।

পকান আইটি যন্ত্াাংশ (Tab, Computer, IT network, Server etc.) ক্রদয়র

প্রদয়ািন হয়বন।



TCV (Time, Cost, & Visit) অনুসাদর বিদ্যমান ও উদ্ভাবিত পিবতর তুলনা

বিদ্যমান পিবত উদ্ভাবিত পিবত

সময় ১৫ বমবনে। অনলাইন পপাে শাল হওয়ায় লাইে সঠিক তথ্য

পাওয়া যায়।

খরচ ১৫ বমবনে শ্রম ঘিা অনলাইন পপাে শাল হওয়ায় পকান ব্যয় হয়বন।

যাতায়াত নাই (পেবলদফাদন তথ্য পনওয়া হয়) নাই

ধাপ ০১ (এক) টি নাই

িনিল ০৫ (পাঁচ) িন (Airport Service, Ground 

Handling, Engineering, Motor 

Transport & BFCC প্রবত বিোদে একিন কদর)

০১ (এক) িন



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

যাত্রীর সন্তুবষ্ট পবরমাপক অযাপস

বিমাদনর পসিার মান বনদয় সন্মাবনত যাত্রীেণদের মতামত পমািাইল অযাপস বেদয়

সাংগ্র্হ এিাং প্রাপ্ত তদথ্যর পয শাদলাচনা কদর সাবে শদসর মান উিদরাির উন্নবতকরদণর প্রদচষ্টা গ্র্হণ।



িাবষ শক কম শসম্পােন চুবক্ত ২০২১ এর ৩.৩ – “যাত্রীর সন্তুবষ্ট পবরমাপ করা” কায শক্রম

িাস্তিায়ন একটি অনুষঙ্গ;

বিমাদনর সাবে শস বনদয় সন্মাবনত যাত্রীেদণর অসন্তুবষ্টর তথ্য পমািাইল অযাপদসর মাধ্যদম

সাংগ্র্হ করা, প্রাপ্ত তথ্য পয শাদলাচনা কদর বিমাদনর সাবে শদসর মান আরও উন্নত করার

পবরকল্পনা।

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা



যাত্রীদের সন্তুবষ্ট পবরমাপ করা

সন্মাবনত িবহে শমন ও আেত যাত্রীদের প্রবতবক্রয়া (সন্তুবষ্ট) গ্র্হণ



ম্যানুয়াল এবন্ট্র – পিাবড শাং কাড শ স্ক্যান না করা পেদল

িারদকাড স্ক্যান - পিাবড শাং কাড শ স্ক্যান কদর ডাো পনওয়া।



বারক াডস্ক্যান - ববারডডিং  াডড স্ক্যান  কর ডাটা বনওয়া।



ম্যানুয়াল এরি – ববারডডিং  াডড স্ক্যান না  রা বেকল









কম শদক্ষদত্র সাবধত উন্নয়নসমূহ

সন্মাবনত যাত্রীেদণর অসন্তুবষ্ট কারণ বচবিত কদর বিমাদনর সাবে শদসর মান আরও

উন্নবত;

মাদকশে পশয়ার ও মুনাফা বৃবি;

যাত্রীদের পনবতিাচক ধারণাদক ইবতিাচক ধারণায় পবরণত করা;

২০৩০ সাদলর মদধ্য এবশয়ার পসরা ১০টি এয়ারলাইদন্সর একটি বহসাদি বিশ্বমান

অিশদনর অনুষঙ্গ।



িাস্তিায়ন ব্যয়

বনিস্ব িনিদলর মাধ্যদম আইটি বসদেম ততবর এিাং িাস্তিায়ন।

পকান আইটি যন্ত্াাংশ (Tab, Computer, IT network, Server etc.) ক্রদয়র

প্রদয়ািন হয়বন।



েবিষ্যৎ পবরকল্পনা

১। ইনফ্লাইে ইিারদেইিদমি বসদেদমর (IFE) মাধ্যদম ইন-ফ্লাইদে সন্তুবষ্টর তথ্য সাংগ্র্হ করা।

২। সন্তুবষ্টর তথ্য SkyTrax –এ ব্যিহার কদর SkyTrax –এ বিমাদনর পরটিাং বৃবি করা



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

বিোেীয় মামলার পরকড শ ম্যাদনিদমি বসদেম

বিোেীয় মামলার ডযাশদিাড শ ততবরর মাধ্যদম বিোেীয় মামলার সাংখ্যা, মামলার িতশমান

অিস্থার সঠিক তথ্য পাওয়া।



বিোেীয় মামলার সাংখ্যা, িতশমান অিস্থাদনর সঠিক তথ্য পপদত শ্রম ও সময় হ্রাস

করা;

বিোেীয় মামলার তথ্যোন্ডার ততবর।

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা



উদ্ভািনী আইবডয়া পবরেশ শন

http://eform.bdbiman.com/investigation/

http://eform.bdbiman.com/investigation/


কম শদক্ষদত্র সাবধত উন্নয়নসমূহ

বিোেীয় মামলার ডযাশদিাড শ র্াকায় সঠিক তথ্য দ্রুততম সমদয় পাওয়া;

প্রশাসবনক কায শক্রমদক েবতশীল করা।



িাস্তিায়ন ব্যয়

বনিস্ব িনিদলর মাধ্যদম আইটি বসদেম ততবর এিাং িাস্তিায়ন।

পকান আইটি যন্ত্াাংশ (Tab, Computer, IT network, Server etc.) ক্রদয়র

প্রদয়ািন হয়বন।



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

অনলাইন ডকুদমদিশনস বসদেম

বিমাদনর অপাদরশনাল ম্যানুয়াল, সকল বিোদের েযান্ডাড শ অপাদরটিাং প্রবসবডউর, সকল 

সফেওয়াদরর ম্যানুয়াল এিাং বমটিাং পনাটিদশর অনলাইন োস শন-এর িন্য ওদয়ি পপাে শাল।



অপাদরশনাল ম্যানুয়াদলর হাড শকবপ বিবেন্ন বিোদে বিতরণ না করা (বিতরণ তাবলকা অনুযায়ী);

অপাদরশনাল ম্যানুয়াল (সাংদশাধন/পবরিতশন) এর হাড শকবপ বিবেন্ন বিোদে বিতরণ না করা;

অপাদরশনাল ম্যানুয়াল হাড শকবপদত র্াকায় ম্যানুয়াল হদত তথ্য প্রাবপ্ত সময় সাদপক্ষ;

বিমাদনর সকল বিোদের েযান্ডাড শ অপাদরটিাং প্রবসবডউর, বিবেন্ন বিষদয়র পট্রবনাং ম্যানুয়াল,

অেযন্তবরন পনাটিশ পিাড শ অনলাইন োস শদন এক স্থাদন সাংরক্ষণ।

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা



উদ্ভািনী আইবডয়া পবরেশ শন

www.bimandocs.com

http://www.bimandocs.com/


িাস্তিায়ন ব্যয়

বনিস্ব িনিদলর মাধ্যদম আইটি বসদেম ততবর এিাং িাস্তিায়ন।

পকান আইটি যন্ত্াাংশ (Tab, Computer, IT network, Server etc.) ক্রদয়র

প্রদয়ািন হয়বন।



TCV (Time, Cost, & Visit) অনুসাদর বিদ্যমান ও উদ্ভাবিত পিবতর তুলনা

বিদ্যমান পিবত উদ্ভাবিত পিবত

সময় ২০/৩০ বমবনে এক বমবনে

খরচ (প্রবত ম্যানুয়াল হাড শকবপ ছাপাদনা

/ততবর)
২০০০ (দুই হািার) োকা নাই

যাতায়াত (হাড শকবপ আনদত) ১ (এক) িার নাই

ধাপ (ম্যানুয়াল ততবর, ছাপাদনা ও

িাইবন্ডাং, বিতরণ)
০৩ (বতন) ০২ (দুই)টি

িনিল (ম্যানুয়াল ততবর, ছাপাদনা ও

িাইবন্ডাং, বিতরণ)
০৩ (বতন) ০২ (দুই িন)



কম শদক্ষদত্র সাবধত উন্নয়নসমূহ

অপাদরশনাল ম্যানুয়াল অনলাইন পপাে শাদল বপবডএফ ফরদমেএ র্াকায় সহদি সাচ শ কদর

প্রদয়ািনীয় তথ্য প্রাবপ্ত; ফদল সময় সাশ্রয় হদি;

বিমাদনর সকল বিোদের েযান্ডাড শ অপাদরটিাং প্রবসবডউর –এর অনলাইন োস শন এক স্থাদন

পাওয়া যাদি, ফদল বিমাদনর পয পকউ অন্য বিোদের েযান্ডাড শ অপাদরটিাং প্রবসবডউর

সম্পদকশ িানদত পারদি; পকন্দ্রীয় জ্ঞানোন্ডার;

অনলাইন পপাে শাল হওয়ায় হাড শকবপ ছাপাদনা/ততবর এিাং বিতরদণর িন্য আবর্ শক ও শ্রমঘিা

সাশ্রয় হদি।



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

ইস্যয োউচার প্রবক্রয়া সরলীকরণ

০৪ (চার) পাতার ফম শ ও ০৩ (বতন)টি কাি শন পপপার দ্বারা ততবর ইস্যয োউচাদরর পবরিদতশ ০১

(এক) পাতার ফম শ ব্যিহার করা।



অেযন্তরীণ চাবহো ও বিল োউচাদরর িন্য ব্যিহৃত ফরম নম্বর: ৯-৩৫-৮বস মুদ্রদণ

ব্যয় সাশ্রয়।

িতশমান প্রবক্রয়া সহবিকরণ।

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা





TCV (Time, Cost, & Visit) অনুসাদর বিদ্যমান ও উদ্ভাবিত পিবতর তুলনা

বিদ্যমান পিবত উদ্ভাবিত পিবত

সময় ০১ কম শবেিস ১০ বমবনে

খরচ ( একটি অেযন্তরীণ চাবহো ও 

বিল োউচাদরর িন্য 

০৭ োকা ০১ োকা

যাতায়াত ১ (এক) িার নাই

ধাপ (কাি শন কবপ বিতরণ ও অন্যান্য) ০৩ (বতন) ০২ (দুই)টি

িনিল ০৪ (চার) ০১ (এক িন)



উদ্ভািনী আইবডয়ার নাম ও বিষয়িস্তু

উপস্থাবপত উদ্ভািনী আইবডয়ার নামোঃ

উদ্ভািনী আইবডয়ার বিষয়িস্তু

পপপার বিহীন কাদে শা-পডবলোবর োউচার

কাদে শা পডবলোবরর িন্য ব্যিহৃত সফেওয়ার ও ই-পমইদলর মাধ্যদম পডবলোবর োউচার

প্রোন করা।



কাদে শা পডবলোবর পাওয়ার িন্য বিমান কাদে শা অবফদস এদস েীঘ শ লাইন ধদর োঁবড়দয়

পডবলোবর োউচার সাংগ্র্হ;

শ্রম ও সময় সাশ্রয়;

অবনয়ম দূরীকরণ; শুিাচার

উদ্ভািনী আইবডয়া গ্র্হদণর / িাস্তিায়দনর পযৌবক্তকতা









TCV (Time, Cost, & Visit) অনুসাদর বিদ্যমান ও উদ্ভাবিত পিবতর তুলনা

বিদ্যমান পিবত উদ্ভাবিত পিবত

সময় (পডবলোবর োউচার প্রাবপ্ত ) ২-৩ ঘিা ইদমইদল পপ্ররণ

খরচ (প্রবতটি পডবলোবর োউচার) ০৭ োকা ইদমইদল পপ্ররণ

যাতায়াত ১ (এক) িার ইদমইদল পপ্ররণ

ধাপ ০২ (দুই) ইদমইদল পপ্ররণ

িনিল ০২ (দুই) িন ইদমইদল পপ্ররণ



ধন্যিাে



প্রশ্ন ও উির


