VISION_BANGLA VISION_ENGLISH

MISSION_BANGLA

MISSION_ENGLISH

২০৩০ সালের মলে এশিয়ার সসরা To be one of the best ten Airlines in
১০টি এয়ারোইলের একটি শিসালে Asia by 2030 through achiving world
standard.
শেশ্বমান অর্জন।

দীর্ জলময়াশদ সকৌিেগত পশরকল্পনা
প্রণয়ন; আর্ন্জর্াশতক মালনর
সসোসমূি ততশর ও প্রদান;
উল ার্ািার্ সংখ্যা বৃশি এেং
সনটওয়াকজ সম্প্রসারণ এেং
আনুষাশিকলসো বৃশির মােলম
োভর্নক ব্যেসা পশরচােনা করা।

To operate profitably by dint of
formulating long term strategic
planning; developing and providing
world standard services; and
increasing aircraft number,
extending networks and increasing
auxiliary services.

SERVICE TYPE

NAGORIK

NAGORIK

NAGORIK

SERVICE
NAME
BANGLA

SERVICE
NAME
ENGLISH

SERVING PROCESS
BANGLA

SERVING PROCESS
ENGLISH

DOCUMENT AND
LOCATION BANGLA

DOCUMENT AND
LOCATION ENGLISH

Travelling
Date Change
by Passenger

Whenever any passengers
wants to change the travel
যাত্রী পাসপপার্ ম,টিপকর্ এবং য়িসাসহ
date, Biman authority check
য়বর্ান অয়িপস এপস স্বেচ্ছাি যাত্রার
the segment on desired date
র্ায়রখ পয়রবর্মন করপর্ চাইপে য়বর্ান
& assign fixed class
কর্তমপক্ষ য়নয়দ মষ্ট র্ায়রপখ ফ্লাইপর্র প্রাপ্যর্া
seat,then revalidate or
স্বচক কপর থাপকন এবং য়নয়দ মষ্ট স্বেয়ির
reissue
আসন বরাদ্দ কপরন, অর্:পর য়রপিয়েপের্
confirmation.Finally, a copy
বা য়নয়ির্ কপর থাপকন ।
of new ticket is provided to
passengers .

1.Passports with 06 months
০৬ র্াস ববধর্া সহ পাসপপার্ ম এর
validity(original) 2.tickets 3.
মূে কয়প, টিয়কর্,য়িসা এবং যাত্রী/
passenger/representative
প্রয়র্য়নয়ধর ঊপয়িয়র্। িান: য়বর্াপনর
attendance are required. All
সকে অয়িস ।
Biman office.

No Show /
য়বর্ানবন্দপর
অনুপয়ির্ যাত্রীর
যাত্রার র্ায়রখ
পয়রবর্মন

No-Show/
Absent at
Airport:
Change of
Travelling
Date.

Whenever any passengers
যাত্রী পাসপপার্ ম,টিপকর্ এবং য়িসাসহ
demand to change their
য়বর্ান অয়িপস এপস স্বনা স্বশা এর কথা
travel date those who are
র্ানাপে য়বর্ান কর্তমপক্ষ টিয়কর্ স্বচক কপর No Show passengers then
থাপকন, র্ারপপর ববধ টিয়কর্ স্বপপে
Biman Authority check
যাত্রীপদর কায়ির্ র্ায়রখ অনুসাপর
segment as per desired date
স্বসগপর্ন্ট যাচাই কপর থাপকন র্ারপপর
of passengers , then
টিয়কর্ পুনরায় য়নয়ির্ করা হি এবং
checking ticket if we get
যাত্রী স্বক নতুন টিয়কর্ স্বদিা হি।
valid ticket,after then ticket
is been reissued.

1.Passports with 06 months
validity(original) 2.tickets
3.Visa 4.
passenger/representative
attendance are required. All
Biman office. (For Counter
Sales)

েিকৃর্ টিয়কপর্র
বুয়কং বায়র্েকরি

যাত্রী পাসপপার্ ম,টিপকর্ এবং য়িসাসহ
Cancellation
য়বর্ান অয়িপস এপস স্বেচ্ছাি ইস্যুকৃর্
of
টিয়কর্ বায়র্ে করপর্ চাইপে য়বর্ান
issued/purchas কর্তমপক্ষ য়পএনআর নং বা টিয়কর্ নং
ed ticket
স্বচয়কং কপর থাপকন , র্ারপপর টিয়কর্
বায়র্ে কপর থাপকন।

যাত্রী কর্তমক যাত্রার
র্ায়রখ পয়রবর্মন

০৬ র্াস ববধর্া সহ পাসপপার্ ম এর
মূে কয়প, টিয়কর্,এবং য়িসা। িান:
য়বর্াপনর সকে অয়িস ।(য়বর্ান
অয়িস স্বথপক টিপকর্ েি কপর
থাকপে)

Whenever any passengers
demand to cencel any issued
ticket then Biman authority পাসপপার্ ম, টিয়কর্ এবং যাত্রী/
check ticket number or
প্রয়র্য়নয়ধর ঊপয়িয়র্।িান: য়বর্াপনর
PNR number,after checking সকে অয়িস ।
documents properly,after
then ticket can be cancelled.

1.Passports(original) 2.tickets
3. passenger/representative
attendance are required. All
Biman office.

PAYMENT
METHOD
BANGLA

নগদ র্াকা/ স্বেয়ের্
কাে/ম স্বেয়বর্ কাে /ম
য়বকাশ/ রপকর্।

নগদ র্াকা/ স্বেয়ের্
কাে/ম স্বেয়বর্ কাে /ম
য়বকাশ/ রপকর্।

নগদ র্াকা/ স্বেয়ের্
কাে/ম স্বেয়বর্ কাে /ম
য়বকাশ/ রপকর্।

PAYMENT METHOD
ENGLISH

Cash/ Credit Card/
Debit Card/ bKash/
Rocket.

Cash/Credit Card/Debit
Card/bKash/Rocket.

Cash/Credit Card/Debit
Card/bKash/Rocket.

SERVICE
TIME
BANGLA

৩০ য়র্য়নর্

৬০ য়র্য়নর্

৩০ য়র্য়নর্

SERVICE
TIME
ENGLISH

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্মা

Officer in charge / Rank

30 Minitues

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

60 Minitues

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

30 Minitues

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

NAGORIK

Refund of
টিপকপর্র মূল্য স্বিরৎ
Ticket

Whenever any passengers
demand refund money of
cencel ticket then an
টিয়কপর্র মূল্য স্বিরপর্র র্ন্য য়বর্ান
employee will check the
অয়িপস টিয়কর্ ,পাসপপার্ ম সহ স্বযাগাপযাগ ticket whether it has been
করপে য়বর্ান কর্তমপক্ষ টিয়কর্টি বায়র্ে
cenceled or not.If it is
হপয়পে য়কনা র্া যাচাই করপবন। যয়দ এটি cancealed then he will
বায়র্ে হপয় থাপক র্পব য়র্য়ন যাত্রীর
refund to the passengers.In
টিয়কপর্র মূল্য স্বিরর্ স্বদপবন এবং
this regards,assighned
প্রর্ানক রাখপবন এবং নয়থপত্র সংরক্ষি employee keep a sign of that
রাখপবন। অন্যয়দপক, যয়দ স্বকউ
passengers regarding this
স্বর্য়েপিাপন বা স্বর্ইে এর র্াধ্যপর্
issue on the ticket &
টিয়কর্টি বায়র্ে করপর্ চান র্াহপে
preserve that of
আর্রা আর্াপদর ওপয়বসাইপর্ প্রপবশ কয়র documents.On the other
এবং আর্রা যাত্রীপদর র্থ্য স্বযর্ন
hand, If any one want to
য়পএনআর বা টিয়কর্ নম্বর যাচাই কয়র
cancel by telephone or mail
এবং পরবর্ীপর্ টিয়কর্টি বায়র্ে কয়র
then we go to our website
র্ারপপর, রার্ে য়বিাগপক টিয়কর্টির
then plan a trip and we
য়বষপি অবয়হর্ কয়র। র্ারা এটি পরীক্ষা
submit passengers
কপর এবং ব্যাংয়কং, রপকর্, য়বকাশ
information such as pnr or
ইর্ুায়দর র্াধ্যপর্ অথ ম গ্রাহকপক প্রদান
ticket number & then
করা হি।
submit.Then,Revenue
General section check this &
transfer money via
banking,rocket,bKash etc.

স্বকাপনা যাত্রী য়নয়দ মষ্ট আসন স্বচপি থাপকন
Advanced Seat
র্াইপে প্রথপর্ আর্রা য়পএনআর স্বচক
Reservation
কয়র, র্ারপপর এয়েএর্ কয়র এবং য়সর্
(ASR)
বরাদ্দ কয়র।

NAGORIK

যাত্রার পূপব ম আসন
নম্বর য়নয়ির্করি

NAGORIK

Awarded in
the liberation
স্বখর্াবপ্রাপ্ত
war people
মুয়িপযাল্ধাপদর
can get 03
অিুন্ত্রীন রুপর্ য়নয়দ মষ্ট
tickets free of
সংখ্যক(০৩টি)
cost for the
টিয়কর্ য়বনামূপল্য
domestic
প্রদান
route in a life
time .

NAGORIK

স্বখর্াবপ্রাপ্ত
মুয়িপযাল্ধাপদর
আন্তর্মায়র্ক রুপর্
(ওর্রাহ/ হজ্জ)
পােপনর র্ন্য য়নয়দ মষ্ট
সংখ্যক (০১টি)
টিয়কর্ য়বনামূপল্য
প্রদান

Awarded in
the liberation
war people
can get 01
tickets free of
cost for the
international
route(Pilgrimm
age) in a life
time .

মুয়িযুদ্ধ র্ন্ত্রনােপয়র র্ায়রকৃর্ সর্স্ত মূে
অনুয়েয়প য়বর্াপনর কাপে র্র্া স্বদওয়ার
পপর য়বর্ান কর্তমপক্ষ অনুপর্াদন য়দপব।
অনুপর্াদপনর পপর আর্রা যাত্রীর চায়হদা
অনুযায়ী টিপকর্ কপর থায়ক।

মুয়িযুদ্ধ র্ন্ত্রনােপয়র র্ায়রকৃর্ সর্স্ত মূে
অনুয়েয়প য়বর্াপনর কাপে র্র্া স্বদওয়ার
পপর য়বর্ান কর্তমপক্ষ অনুপর্াদন য়দপব।
অনুপর্াদপনর পপর আর্রা যাত্রীর চায়হদা
অনুযায়ী টিপকর্ কপর থায়ক।

Whenever any passengers
demand to researve seat
before flight then we check
PNR,input ADM & assign
seat.

After submitting all original
copy issued by Ministry of
Liberation War to Biman &
then Biman Autority will
approve.After approving we
made ticket as per disired of
passenger.Passengers
National ID card/Birth
Certificate is required.

After submitting all original
copy issued by Ministry of
Liberation War to Biman &
then Biman Autority will
approve.After approving we
made ticket as per disired of
passenger.

পাসপপার্ ম, টিয়কর্ এবং যাত্রী/
প্রয়র্য়নয়ধর ঊপয়িয়র্। িান: য়বর্াপনর
সকে অয়িস । (য়বর্ান অয়িস স্বথপক
টিপকর্ েি কপর থাকপে)

1.Passports with 06 months
validity(original) 2.tickets 3.
passenger/representative
attendance are required. All
Biman office. (For Counter
Sales)

1.Passports with 06 months
পাসপপার্ ম, টিয়কর্ এবং যাত্রী/
validity(original) 2.tickets 3.
প্রয়র্য়নয়ধর ঊপয়িয়র্। য়বর্াপনর সকে passenger/representative
অয়িস ।
attendance are required. All
Biman office.

নগদ র্াকা/ স্বেয়ের্
কাে/ম স্বেয়বর্ কাে /ম
য়বকাশ/ রপকর্।

য়বনামূপল্য

মুয়িপযাদ্ধা র্ন্ত্রিােি প্রদত্ত সনদ/
কাে ম প্রপিার্ন।র্ার্ীি পয়রচি
পত্র/র্ন্ম সনদ পত্র। য়বর্াপনর সকে
অয়িস ।

Certificate/card issued by
Ministry of Liberation War
Affairs is
required.1.Passengers
National ID card/Birth
Certificate is required. 3.
passenger/representative
attendance are required. All
Biman office.

য়বনামূপল্য র্পব
সরকাপরর কর এবং
অন্যান্য সায়িমস চার্ম
নগদ র্াকা, স্বেয়ের্
কাে,ম স্বেয়বর্ কাে ,ম
য়বকাশ, রপকর্ এর
র্াধ্যপর্ প্রদান করপর্
পারপবন ।

মুয়িপযাদ্ধা র্ন্ত্রিােি প্রদত্ত সনদ/
কাে ম প্রপিার্ন। ০৬ র্াস ববধর্া সহ
পাসপপার্ ম এর মূে কয়প,
টিয়কর্,য়িসাএবং যাত্রী/ প্রয়র্য়নয়ধর
ঊপয়িয়র্। য়বর্াপনর সকে অয়িস ।

Certificate/card issued by
Ministry of Liberation War
Affairs is
required.1.Passports with 06
months validity(original)
2.Visa 3.
passenger/representative
attendance are required. All
Biman office.

য়বনামূপল্য র্পব
সরকাপরর কর এবং
অন্যান্য সায়িমস চার্ম
নগদ র্াকা, স্বেয়ের্
কাে,ম স্বেয়বর্ কাে ,ম
য়বকাশ, রপকর্ এর
র্াধ্যপর্ প্রদান করপর্
পারপবন ।

(1) If you have
(১) য়বর্ান
purchased a
অয়িস স্বথপক
ticket from
Duty Officer / Officer in Charge
টিপকর্ েি কপর
the airline
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
থাকপে = ৩
office = 3
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
Cash/Credit Card/Debit
ঘণ্টা ; (২) ওপিব
hours; (2)
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
Card/bKash/Rocket.
সাইর্ স্বথপক
Tickets are
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
টিপকর্ েি কপর
purchased
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanথাক স্বে = ৬০
from the
airlines.com/about/contactus
য়দন
website = 60
days

Free of cost

Cash/Credit Card/Debit
Card/bKash/Rocket.

Cash/Credit Card/Debit
Card/bKash/Rocket.

৬০ য়র্য়নর্

০৫ কায ময়দবস

০৫ কায ময়দবস

60 Minitues

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

05 working
days

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

05 working
days

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

মুয়িযুদ্ধ র্ন্ত্রনােপয়র র্ায়রকৃর্ সর্স্ত মূে
অনুয়েয়প য়বর্াপনর কাপে র্র্া স্বদওয়ার
পপর য়বর্ান কর্তমপক্ষ অনুপর্াদন য়দপব।
অনুপর্াদপনর পপর আর্রা যাত্রীর চায়হদা
অনুযায়ী টিপকর্ কপর থায়ক।

Certificate/card issued by
After submitting all original
Ministry of Liberation War
copy issued by Ministry of
মুয়িপযাদ্ধা র্ন্ত্রিােি প্রদত্ত সনদ/
Affairs is
Liberation War to Biman &
কাে ম প্রপিার্ন। র্ার্ীি পয়রচি
required.1.Passengers
then Biman Autority will
পত্র/র্ন্ম সনদ পত্র এবং যাত্রী/
National ID card/Birth
approve.After approving we প্রয়র্য়নয়ধর ঊপয়িয়র্। য়বর্াপনর সকে Certificate is required. 2.
made ticket as per disired of অয়িস ।
passenger/representative
passenger.
attendance are required. All
Biman office.

য়বনামূপল্য র্পব
সরকাপরর কর এবং
অন্যান্য সায়িমস চার্ম
নগদ র্াকা, স্বেয়ের্
কাে,ম স্বেয়বর্ কাে ,ম
য়বকাশ, রপকর্ এর
র্াধ্যপর্ প্রদান করপর্
পারপবন ।

মুয়িযুদ্ধ র্ন্ত্রনােপয়র র্ায়রকৃর্ সর্স্ত মূে
অনুয়েয়প য়বর্াপনর কাপে র্র্া স্বদওয়ার
পপর য়বর্ান কর্তমপক্ষ অনুপর্াদন য়দপব।
অনুপর্াদপনর পপর আর্রা যাত্রীর চায়হদা
অনুযায়ী টিপকর্ কপর থায়ক।

After submitting all original
copy issued by Ministry of
Liberation War to Biman &
then Biman Autority will
approve.After approving we
made ticket as per disired of
passenger.Passengers
passport,visa is required.

য়বনামূপল্য র্পব
সরকাপরর কর এবং
অন্যান্য সায়িমস চার্ম
নগদ র্াকা, স্বেয়ের্
কাে,ম স্বেয়বর্ কাে ,ম
য়বকাশ, রপকর্ এর
র্াধ্যপর্ প্রদান করপর্
পারপবন ।

NAGORIK

Disabled
freedom
পংগু মুয়িপযাল্ধাপদর fighter can
অিুন্ত্রীন রুপর্
get 03 tickets
(০৩টি) টিয়কর্
free of cost for
য়বনামূপল্য প্রদান
the domestic
route in a life
time .

NAGORIK

Disabled
freedom
fighter can
পংগু মুয়িপযাল্ধাপদর
get 03 tickets
আন্তর্মায়র্ক রুপর্
free of cost for
(ওর্রাহ/ হজ্জ)
the domestic
পােপনর র্ন্য য়নয়দ মষ্ট
& a single
সংখ্যক(০১টি)
ticket for
টিয়কর্ য়বনামূপল্য
international
প্রদান
route(Pilgrimm
age) in a life
time .

NAGORIK

After apply for Loyalty Club
Card, we register for the
েপিয়ি ক্লাব কাপে মর র্ন্য আপবদন করার
passengers.Then we
পপর, আর্রা যাত্রীপদর র্থ্য য়নবন্ধন কয়র।
confirm about one's
র্ারপপর আর্রা যাত্রীপদর ই-স্বর্ইপে
য়বর্ান েপিয়ি ক্লাব Biman Loyalty
registration to the
য়নবন্ধকরি সম্পপকম য়নয়ির্ কয়র।
কাে ম
Club Card
passengers E-mail.Then, we
র্ারপপর, আর্রা যাত্রীপদর েপিয়ি ক্লাব
proceed for the Loyalty Club
কাে ম বর্য়র কয়র। এই প্রয়েিাটি েপিয়ি
Card for a passengers.It is
ক্লাব সম্পন্ন কপর থাপক।
done by Loyalty Club
Section.

NAGORIK

হুইে স্বচিার

Wheel Chair

য়বর্ান বন্দপরর র্য়র্মনাে িবপন
আগর্নী/বয়হ মগর্ি যাত্রীপদর র্পধ্য যারা
শারীয়রকিাপব চোচে করপর্ অপারগ
র্াপদর অনুপরাপধর স্বপ্রয়ক্ষপর্ হুইে
স্বচিারসহ একর্ন সাহায্যকারী কর্ী প্রদান

Upon request by passenger
Wheel Chair Service will be
provided at Terminal
Building (both arrival and
departure) with a
supporting staff

মুয়িপযাদ্ধা র্ন্ত্রিােি প্রদত্ত সনদ/
কাে ম প্রপিার্ন। ০৬ র্াস ববধর্া সহ
পাসপপার্ ম এর মূে কয়প,
টিয়কর্,য়িসাএবং যাত্রী/ প্রয়র্য়নয়ধর
ঊপয়িয়র্। য়বর্াপনর সকে অয়িস ।

Certificate/card issued by
Ministry of Liberation War
Affairs is required.
P1.Passports with 06 months
validity(original) 2.visa 3.
passenger/representative
attendance are required. All
Biman office.

যাত্রীপদর পাসপপার্ ম। যাত্রীপদর
য়বর্াপনর প্রধান কায মােপয় অবয়ির্
েপিয়ি ক্লাবটিপর্ স্বযাগাপযাপগর
পরার্শম প্রদান করা হে।

Passengers passport.
Passengers suggest to
communicate to Biman
loyalty club which is located
to Biman Head Office.

Departing passenger:
(1) Confirm ticket;
বয়হ মগর্ি যাত্রীর র্ন্য:
(2) Valid Visa with passport;
(১) কনিার্ম টিপকর্;
(3) Medical certificate (if
(২) য়িসাসহ ববধ পাসপপার্ ম;
applicable).
(৩) প্রপযার্ু স্বক্ষপত্র স্বর্য়েপকে সনদ।
Location: Airport wheel chair
প্রায়প্তিান: য়বর্ান বন্দর হুইে স্বচিার
service desk and check-in
সায়িমস স্বেস্ক এবং স্বচক-ইন কাউন্টার।
counter.
আগর্নী যাত্রীর র্ন্য:
(১) হুইে স্বচিার স্বসবার অনুপরাধ।
প্রায়প্তিান: আগর্নী ফ্লাইপর্র
এুাপরায়ির্ / এিারইিাে স্বগর্।

Arrival passenger:
(1) Request for Wheel Chair
Service.
Location: Arrival Flight
Aerobridge / Arrival Gate

য়বনামূপল্য

২০ র্ায়কন েোর বা
সর্র্াপনর বাংোপদশী
মুদ্রা।
(১) টিপকর্ েিকােীন
সর্ি;
(২) য়বর্ানবন্দপর
য়বর্াপনর য়হসাব শাখাি
স্বেয়ের্ কাে ম অথবা
কুাশ র্র্া।

Cash/Credit Card/Debit
Card/bKash/Rocket.

Cash/Credit Card/Debit
Card/bKash/Rocket.

Free of cost

20 USD or equivalent
Bangladeshi currency.
(1) At the time of ticket
purchase;
(2) Biman airport
accounts section by
credit card or cash
deposit.

০৫ কায ময়দবস

০৫ কায ময়দবস

05 working
days

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

05 working
days

Duty Officer / Officer in Charge
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম এবং স্বর্ো
and District Manager / Country
ব্যবিাপক/কায়ি ম্যাপনর্ার এবং য়হসাব শাখা।
Manager and Accounts
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক Manager. Please enter the link
প্রপবশ করুন। https://www.bimanbelow to get in touch.
airlines.com/about/contactus
https://www.bimanairlines.com/about/contactus

For
Duty Officer / Officer in Charge
য়নবন্ধকরপির
য়েউটি অয়িসার/অয়িসার ইনচার্ম = েপিয়ি ক্লাব।
Registration
= Loyalty Club. Please enter the
র্ন্য = 30
স্বযাগাপযাপগর র্ন্য য়নম্ন য়েয়খর্ য়েঙ্কপক অনুগ্রহপূব মক
= 30 Minitues
link below to get in touch.
য়র্য়নর্; কাপে মর
প্রপবশ করুন। https://www.biman; For Card=
https://www.bimanর্ন্য = 01 র্াস
airlines.com/loyaltyclub
01 month
airlines.com/loyaltyclub

১৫ য়র্য়নর্

15 Minutes

স্বেশন ব্যবিাপক
স্বিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৩৩
ই-স্বর্ইেঃ dackk@bdbiman.com

Station Manager
Cell No- 01777715533
E-Mail : dackk@bdbiman.com

NAGORIK

NAGORIK

NAGORIK

Carrage of
অয়র্য়রি ব্যাপগর্ পয়রবহন
Excess
Baggage

Providing
এয়িপিশন প্রয়শক্ষন Training
সংোন্ত কন্সােপর্য়ন্স consultancy
সায়িমস প্রদান
service for
aviation.

চায়হদা র্ায়িক
ডুয়িপকর্ সনদপত্র
প্রদান

Issuance of
Duplicate
Certificate on
demand

যাত্রী র্ার টিপকপর্ উপেয়খর্ য়ি ব্যাপগর্
এোউন্স এর অয়র্য়রি ব্যাগর্ পয়রবহন
করপর্ চাইপে এিারপপার্ ম এর স্বচক-ইন
কাউন্টাপর অবয়হর্ করর্ র্ার র্ন্য
য়নধ মায়রর্ হাপর চার্ম পয়রপশাধ কপর রয়শদ
প্রদান সাপপপক্ষ অয়র্য়রি স্বচকে ব্যাপগর্
পয়রবহন করা হি।

স্বসবাগ্রহীর্াপক উি স্বসবা প্রয়প্তর েপক্ষ
সংয়িষ্ট উপ-র্হাব্যবিাপক প্রয়শক্ষি এর
য়নকর্ আপবদন/অনুপরাধ করপর্ হপব।
সংয়িষ্ট উপ-র্হাব্যবিাপক প্রয়শক্ষি,
পপিার্নীি যাচাই-বাোই সাপপপক্ষ
য়নধ মায়রর্ স্বসবা প্রদাপনর পদপক্ষপ গ্রহি
কপরন এবং য়বষিটি য়চঠি/স্বর্ইে অথবা
স্বিাপনর র্াধ্যপর্ স্বসবাগ্রয়হর্াপক র্ানাপনা
হি।

ক. সংয়িষ্ট উপ-র্হাব্যবিাপক প্রয়শক্ষন
কর্তমক প্রয়শক্ষন স্বরকে ম যাচাই করন ।
খ. সংয়িষ্ট উপ-র্হাব্যবিাপক প্রয়শক্ষন
এবং অধ্যক্ষ য়বএটিয়স কর্তমক অনুপর্াদন।

ক. সংয়িষ্ট উপ-র্হাব্যবিাপক প্রয়শক্ষন
বরাবর দায়িত্ব বন্টন।
NAGORIK

উত্তর পপত্রর পূন
মূল্যািন

Re-evaluation
of answer
script.

খ. দুই সদস্য য়বয়শষ্ট পূন মূল্যািন কয়র্টি
গঠন।
গ. কয়র্টির স্যপায়রপশর অনুপর্দান।

NAGORIK

োইপিরীপর্
অধ্যিপনর স্যপযাগ
প্রদান

Using BATC
Library

স্বয স্বকান আপবদনকারী কর্তমক োইপিরী
ব্যবহাপরর অনুপর্াদন

Passengers can carry
Excess baggage in addition
to free baggage mentioned
in their Ticket. Passengers
are requested to inform
check-in counter staff about
স্বচক-ইন কাউন্টাপর
the weight of exess baggage
(১) য়নয়দ মষ্ট গন্তপব্যর কনিার্ম টিপকর্;
to be carried & check-in
(২) য়িসাসহ ববধ পাসপপার্ ম।
staff will inform the
passengers about the
charge. Passengers will
submit the charge at the
check-in counter or
designated counter at the
Airport & collect the money
receipt & show the money

At the Check-in Counter(1) Confirm Ticket of specific
destination;
(2) Valid Visa with passport.

a. Forwarding service
request to the respective
DGM Training.
b. DGM Training will
prepare the requested
service on the basis of
Application through
পত্র/ ই-স্বর্ইে বা স্বর্য়েপিাপন আপবদন
Training calendar and/ or
letter/email or Telephone
regulatory issues.
c. Respective DGM Training
shall inform through
letter/email or telephone.

a. Verification of record for
issuing duplicate certificate
b. Taking approval from
Principal.
সাদা কাগর্ /ই-স্বর্ইপে অধ্যক্ষ
c. Preparing the duplicate
বরাবর আপবদন
certificate
d. Issuing the duplicate
certificate

a. Forwarding application to
Respective DGM Training.
b. Formation of two member সাদা কাগর্ /ই-স্বর্ইপে অধ্যক্ষ
committee by Respective
বরাবর আপবদন
DGM Training for reevaluation of answer script.

Approval of Using Library
by any applicant

সহকারী ব্যবিাপক োইপিরী এর
বরাবর আপবদন।

Application in Paper or mail
to Principal BATC

Application in Paper or mail
to Principal BATC

Application to Assistant
Manager Library

য়নয়দ মষ্ট গন্তপব্যর য়নধ মায়রর্
হাপর
(১) টিপকর্ েিকােীন
সর্ি;
(২) য়বর্ানবন্দপর
য়বর্াপনর য়হসাব শাখাি
স্বেয়ের্ কাে ম অথবা
কুাশ র্র্া।

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

Fixed rate for specific
destination
(1) At the time of ticket
purchase;
(2) Biman airport
accounts section by
credit card or cash
deposit.

Free of Cost

Free of Cost

Free of Cost

Free of Cost

র্াৎক্ষয়িক

২ কায ময়দবস

৩ কায ময়দবস

৭ কায ময়দবস

২ কায ময়দবস

Instant

স্বেশন ব্যবিাপক
স্বিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৩৩
ই-স্বর্ইেঃ dackk@bdbiman.com

2 working
days

য়র্পসস শারয়র্ন স্যের্ানা
উপ-ব্যবিাপক স্বেয়নং স্বকা-অয়েপনশন
য়বএটিয়স
স্বিান নং ০১৬৭৮০৮৭৪৭৫

3 working
days

য়র্পসস শারয়র্ন স্যের্ানা
উপ-ব্যবিাপক স্বেয়নং স্বকা-অয়েপনশন
য়বএটিয়স
স্বিান নং ০১৬৭৮০৮৭৪৭৫

7 working
days

2 working
Days

য়র্পসস শারয়র্ন স্যের্ানা
উপ-ব্যবিাপক স্বেয়নং স্বকা-অয়েপনশন
য়বএটিয়স
স্বিান নং ০১৬৭৮০৮৭৪৭৫
র্য়হর্া আিার
উপ-ব্যবিাপক োইপিরী
স্বিান নং ০১৮৬৪৬৮৩২১৪
ই-স্বর্ইেঃ batclibrary@gmail.com

Station Manager
Cell No- 01777715533
E-Mail : dackk@bdbiman.com

Mrs. Sharmin Sultana
Deputy Manager
Training Co-ordination
Cell : 01678087475

Mrs. Sharmin Sultana
Deputy Manager
Training Co-ordination
Cell : 01678087475

Mrs. Sharmin Sultana
Deputy Manager
Training Co-ordination
Cell : 01678087475

Mohima Akter
Assistant Manager Library
01864683214

NAGORIK

NAGORIK

NAGORIK

NAGORIK

NAGORIK

NAGORIK

য়বএটিয়সর ক্লাশরুর্
িাড়া প্রদান

Rental of
BATC
Classroom

Rental of
য়বএটিয়সর
BATC
কনিাপরন্সরুর্ িাড়া
Conference
প্রদান
Room

য়বএটিয়সর স্যইয়র্ং
পুে সাইে িাড়া
প্রদান

হুইেপচিার

স্বেচার

গিমাবিার য়ির্পনস
প্রদান

Rental of
BATC
Swimming
pool side.

a. Feasibility of rental
ক. োিায়বক প্রয়শক্ষন কায মের্ ব্যাহর্ না
services without hampering
কপর িাড়া প্রদান স্বসবা যাচাইকরন।
normal training actvities.
সাদা কাগর্ /ই-স্বর্ইপে অধ্যক্ষ
b. Informing the applicant
বরাবর আপবদন
খ. আপবদনকারীপক স্বসবা চায়হদা পূরন
about availability of the
সম্পপকম জ্ঞায়র্করন।
demanded service.

a. Feasibility of rental
ক. োিায়বক প্রয়শক্ষন কায মের্ ব্যাহর্ না
services without hampering
কপর িাড়া প্রদান স্বসবা যাচাইকরন।
normal training actvities.
সাদা কাগর্ /ই-স্বর্ইপে অধ্যক্ষ
b. Informing the applicant
বরাবর আপবদন
খ. আপবদনকারীপক স্বসবা চায়হদা পূরন
about availability of the
সম্পপকম জ্ঞায়র্করন।
demanded service.

a. Feasibility of rental
ক. োিায়বক প্রয়শক্ষন কায মের্ ব্যাহর্ না
services without hampering
কপর িাড়া প্রদান স্বসবা যাচাইকরন।
normal training actvities.
সাদা কাগর্ /ই-স্বর্ইপে অধ্যক্ষ
b. Informing the applicant
বরাবর আপবদন
খ. আপবদনকারীপক স্বসবা চায়হদা পূরন
about availability of the
সম্পপকম জ্ঞায়র্করন।
demanded service.

Application to Principal BATC

Application to Principal BATC

Application to Principal BATC

Wheelchair

অস্যি যাত্রী অথবা র্ার প্রয়র্য়নয়ধ এিার
োপিে য়ির্পনস িরর্ পূরি সপর্র্
য়বর্ান স্বর্য়েপকে স্বসন্টার (আশপকানা,
দয়ক্ষিখান, ঢাকা-১২৩০) হপর্ অনুর্য়র্
প্রায়প্ত য়নয়ির্ হপি ভ্রর্ন করপবন।

Passenger him/her self or
representative come to the
Biman Medical Center
(Ashkona, Dakshinkhan,
Dhaka-1230) with filled air
travel fitness form after
varification get approval

সম্মায়নর্ অস্যি যাত্রীগি আকাশ পথ
ভ্রর্পনর স্বক্ষপত্র য়ির্পনস িরর্
য়বর্াপনর স্বযপকান স্বসেস স্বসন্টার
অথবা ওপিবসাইর্ হপর্ সংগ্রহ
করপবন।

Passenger's fitness form
collected from any Biman
sales counter or Biman
website (https://www.bimanairlines.com/Content/pdf/medi
cal/medicalcertificate.pdf).

Stretcher

Passenger representative
come to the Biman Medical
অস্যি যাত্রীর প্রয়র্য়নয়ধ এিার োপিে
Center (Ashkona,
য়ির্পনস িরর্ পূরি সপর্র্ য়বর্ান
Dakshinkhan, Dhaka-1230 )
স্বর্য়েপকে স্বসন্টার (আশপকানা, দয়ক্ষিখান, with filled air travel fitness
ঢাকা-১২৩০) হপর্ অনুর্য়র্ প্রায়প্ত য়নয়ির্ form examined and signed
হপি ভ্রর্ন করপবন।
by attending
physician→after
varification get approval

সম্মায়নর্ অস্যি যাত্রীগি আকাশ পথ
ভ্রর্পনর স্বক্ষপত্র য়ির্পনস িরর্
য়বর্াপনর স্বযপকান স্বসেস স্বসন্টার
অথবা ওপিবসাইর্ হপর্ সংগ্রহ
করপবন।

Passenger's fitness form
collected from any Biman
sales counter or Biman
website (https://www.bimanairlines.com/Content/pdf/medi
cal/medicalcertificate.pdf).

Pregnancy
fitness

Passenger herself or
গিমাবর্ী যাত্রী অথবা র্ার প্রয়র্য়নয়ধ এিার representative come to the
োপিে য়ির্পনস িরর্ পূরি এবং
Biman Medical Center
গিমাবিার আল্ট্রাসপনাগ্রার্ য়রপপার্ ম সপর্র্ (Ashkona, Dakshinkhan,
য়বর্ান স্বর্য়েপকে স্বসন্টার হপর্
Dhaka-1230) with filled air
(আশপকানা, দয়ক্ষিখান, ঢাকা-১২৩০)
travel fitness form and USG
অনুর্য়র্ প্রায়প্ত য়নয়ির্ হপি ভ্রর্ন করপবন। report of pregnancy→after
varification get approval

Passenger's fitness form
সম্মায়নর্ গিমাবর্ী যাত্রী আকাশ পথ collected from any Biman
ভ্রর্পনর স্বক্ষপত্র য়ির্পনস িরর্
sales counter or Biman
য়বর্াপনর স্বযপকান স্বসেস স্বসন্টার হপর্ website (https://www.bimanঅথবা ওপিবসাইর্ হপর্ সংগ্রহ
airlines.com/Content/pdf/medi
করপবন এবং য়বএর্য়েয়স েীকৃর্
cal/medicalcertificate.pdf)
স্বরয়েওেয়র্ে হপর্ আল্ট্রাসপনাগ্রার্
and USG report of passenger
য়রপপার্ ম সপে আনপবন।
from BMDC recognized
Radiologist.

য়বর্ান কর্তমপক্ষ কর্তমক Cost as per approval of
য়নধায়রর্ হাপর খরচ/িাড়া Biman Management

য়বর্ান কর্তমপক্ষ কর্তমক Cost as per approval of
য়নধায়রর্ হাপর খরচ/িাড়া Biman Management

য়বর্ান কর্তমপক্ষ কর্তমক Cost as per approval of
য়নধায়রর্ হাপর খরচ/িাড়া Biman Management

য়বনা মূপল্য।

য়বনা মূপল্য।

য়বনা মূপল্য।

২ কায ময়দবস

২ কায ময়দবস

২ কায ময়দবস

2 working
days

ে. পাথ ম কুর্ার পয়ির্
অধ্যক্ষ য়বএটিয়স
স্বিান নং ০১৭৭৭৭১৫৫২১
ই-স্বর্ইেঃ pbatc@bdbiman.com

2 working
days

ে. পাথ ম কুর্ার পয়ির্
অধ্যক্ষ য়বএটিয়স
স্বিান নং ০১৭৭৭৭১৫৫২১
ই-স্বর্ইেঃ pbatc@bdbiman.com

2 working
days

ে. পাথ ম কুর্ার পয়ির্
অধ্যক্ষ য়বএটিয়স
স্বিান নং ০১৭৭৭৭১৫৫২১
ই-স্বর্ইেঃ pbatc@bdbiman.com

Dr. Partha Kumar Pandit
Principal BATC
Mobile : 01777715521
pbatc@bdbiman.com

Dr. Partha Kumar Pandit
Principal BATC
Mobile : 01777715521
pbatc@bdbiman.com

Dr. Partha Kumar Pandit
Principal BATC
Mobile : 01777715521
pbatc@bdbiman.com

Free of cost

এক ঘন্টা
(রয়ববার one hour (Sun
বৃহস্পয়র্বার)/
day-Thurs
সকাে ০৯ র্া day)/ 9.00 AM
হপর্ য়বকাে ০৫
-5.00 PM
র্া পয মন্ত

োঃ খািরুননাহার, জুয়নির
য়চয়কৎসক,য়বর্ান.০১৭৭৭৭১৫৫৯৪

DR KHAIRUNANAHER ,MO,
01777715594

Free of cost

এক ঘন্টা
(রয়ববার one hour (Sun
বৃহস্পয়র্বার)/
day-Thurs
সকাে ০৯ র্া day)/ 9.00 AM
হপর্ য়বকাে ০৫
-5.00 PM
র্া পয মন্ত

োঃ নাসরীনআহাদ, য়সয়নির
য়চয়কৎসক,য়বর্ান.০১৭৭৭৭১৫৫৯৩

DR NASREEN AHAD,
SMO,01777715593

Free of cost

এক ঘন্টা
(রয়ববার one hour (Sun
বৃহস্পয়র্বার)/
day-Thurs
সকাে ০৯ র্া day)/ 9.00 AM
হপর্ য়বকাে ০৫
-5.00 PM
র্া পয মন্ত

োঃ নাসরীনআহাদ, য়সয়নির
য়চয়কৎসক,য়বর্ান.০১৭৭৭৭১৫৫৯৩

DR NASREEN AHAD,
SMO,01777715593

NAGORIK

NAGORIK

Enlistment of
নতুন ঠিকাদার র্ায়েকাভুয়ি
new
contractors

র্ায়েকাভুয়ি নবািন

Renewal of
enlistment

Invite enlistment
applications through notice
পয়ত্রকা, ওপিবসাইর্ ও স্বনাটিশ স্ববাপে ম
in newspaper, website and
য়বজ্ঞয়প্ত প্রকাপশর র্াধ্যপর্ আপবদন গ্রহন ও notice board. Then
যাচাই বাোই কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন scrutinise the applications
গ্রহন করর্ঃ র্ার্ানর্ প্রায়প্ত সাপপপক্ষ
and enlist respective
ঠিকাদারগিপক পত্র র্ারির্ অবয়হর্ করা contractors after obtaining
হি।
management approval and
subject to deposit of
security money.

List of required documents:
আপবদনপপত্রর সয়হর্ য়নম্নয়েয়খর্
a) Attested copy of valid trade
কাগর্পত্রায়দ দায়খে করপর্ হপবঃ
license, b) Attested copy of
ক) হােনাগাদ স্বেে োইপসপন্সর
updated tax return
সর্ুায়ির্ িপর্াকয়প। খ) হােনাগাদ certificate, c) Attested copy of
আিকর প্রর্ুিনপপত্রর সর্ুায়ির্
VAT registration certificate,
িপর্াকয়প। গ) িুার্ স্বরয়র্পেশন
d) Work completion
ম
সাটিয়িপকপর্র
সর্ুায়ির্ িপর্াকয়প। certificate & relevent copy of
ঘ) সংয়িষ্ট কাপর্র অয়িজ্ঞর্ার
work order e) Attested copy
সনদপত্র ও কায মাপদপশর কয়প। ঙ)
of enlistment document in
স্বযপকাপনা
any
আপবদন পপত্রর মূল্যঃ
সরকায়র/আধাসরকায়র/সািত্বশায়সর্ govt/semigovt/autonomous
কুাশ র্াকা ২০০/- র্াত্র,
সংিাি র্ায়েকাভুয়ি সনপদর
body, f) Original money
য়নরাপত্তা র্ার্ানর্ঃ
সর্ুায়ির্ কয়প। চ) আপবদনপত্র
receipt of purchasing the
কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন
েপির মূে রয়শদ। ে) ই- য়র্য়প
appliation form, g) Document
স্বর্ার্াপবক
য়সপেপর্ স্বরয়র্পেশন সংোন্ত
of e-GP registration. h)
েকুপর্ন্ট। র্) ববধ ববদুুয়র্ক
Attested copy of updated
ঠিকাদায়র োইপসন্স ও স্যপারিাইর্ায়র electrical contractory &
োইপসপন্সর সর্ুায়ির্ কয়প
supervisory licenses (for
(ববদুুয়র্ক কাপর্র র্ায়েকাভুয়ির
enlistment as electrical
র্ন্য)। আবপদনপর্্রপ্রাপ্র্য়স্থানঃ
contractor). Availability of
কুাশ এি ব্যাংয়কং শাখা, স্বহে
application form: Cash &
অয়িস, বোকা িবন, কুয়র্মপর্াো,
Banking Section, Head Office,
ঢাকা।
Balaka Bhaban, Kurmitola,
Dhaka.

Invite enlistment
applications through notice
পয়ত্রকা, ওপিবসাইর্ ও স্বনাটিশ স্ববাপে ম
in newspaper, website and
য়বজ্ঞয়প্ত প্রকাপশর র্াধ্যপর্ আপবদন গ্রহন ও notice board. Then
যাচাই বাোই কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন scrutinise the applications
গ্রহন করর্ঃ র্ার্ানর্ প্রায়প্ত সাপপপক্ষ
and enlist respective
ঠিকাদারগিপক পত্র র্ারির্ অবয়হর্ করা contractors after obtaining
হি।
management approval and
subject to deposit of
security money.

আপবদনপপত্রর সয়হর্ য়নম্নয়েয়খর্
কাগর্পত্রায়দ দায়খে করপর্ হপবঃ
ক) হােনাগাদ স্বেে োইপসপন্সর
সর্ুায়ির্ িপর্াকয়প। খ) হােনাগাদ
আিকর প্রর্ুিনপপত্রর সর্ুায়ির্
িপর্াকয়প। গ) িুার্ স্বরয়র্পেশন
ম
সাটিয়িপকপর্র
সর্ুায়ির্ িপর্াকয়প।
ঘ) সব মপশষ বেপরর র্ায়েকাভুয়ি
নবািপনর রয়শদ নং ও র্ায়রখ সহ
র্ায়েকাভুয়ি পত্র। ঙ) আপবদনপত্র
েপির মূে রয়শদ। চ) ই- য়র্য়প
য়সপেপর্ স্বরয়র্পেশন সংোন্ত
েকুপর্ন্ট। ে) ববধ ববদুুয়র্ক
ঠিকাদায়র োইপসন্স ও স্যপারিাইর্ায়র
োইপসপন্সর সর্ুায়ির্ কয়প
(ববদুুয়র্ক কাপর্র র্ায়েকাভুয়ির
র্ন্য)। আবপদনপর্্রপ্রাপ্র্য়স্থানঃ
কুাশ এি ব্যাংয়কং শাখা, স্বহে
অয়িস, বোকা িবন, কুয়র্মপর্াো,
ঢাকা।

List of required documents:
a) Attested copy of valid trade
license, b) Attested copy of
updated tax return
certificate, c) Attested copy of
VAT registration certificate,
d) Enlistment letter and
receipt of recent year's
money receipt., e) Original
আপবদন পপত্রর মূল্যঃ
money receipt of purchasing কুাশ র্াকা ২০০/- র্াত্র,
the appliation form, f)
য়নরাপত্তা র্ার্ানর্ঃ
Document of e-GP
কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন
registration. g) Attested copy
স্বর্ার্াপবক
of updated electrical
contractory & supervisory
licenses (For electrical
contractors). Availability of
application form: Cash &
Banking Section, Head Office,
Balaka Bhaban, Kurmitola,
Dhaka.

Application form: Cash
Tk 200/- only, Security
deposit: As per
management approval

Application form: Cash
Tk 200/- only, Security
deposit: As per
management approval

০৩ র্াস

০৩ র্াস

03 months

03 months

র্াপরক আের্গীর
ম্যাপনর্ার য়সয়িে, প্রপর্ক্ট এি ওিাকমস
স্বর্াবাইে: ০১৮১৯৪৯২৪০৬
ইপর্ইে: ampw@bdbiman.com

র্াপরক আের্গীর
ম্যাপনর্ার য়সয়িে, প্রপর্ক্ট এি ওিাকমস
স্বর্াবাইে: ০১৮১৯৪৯২৪০৬
ইপর্ইে: ampw@bdbiman.com

Tarek Alamgir, Manager Civil,
Project & Works, Telephone: 028901500/Ext. 2444, Mobile #
+8801819492406, email #
ampw@bdbiman.com Time:
09:00 AM - 05:00 PM

Tarek Alamgir, Manager Civil,
Project & Works, Telephone: 028901500/Ext. 2444, Mobile #
+8801819492406, email:
ampw@bdbiman.com Time:
09:00 AM - 05:00 PM

DAPTORIK

DAPTORIK

গ্রাউি হুািয়েং
(য়সয়েউে ফ্লাইর্)

Ground
Handling
(Schedule
Flight)

Ground
গ্রাউি হুািয়েং
Handling
(নন-য়সয়েউে ফ্লাইর্) (Non-Schedule
Flight)

DAPTORIK

য়র্এসই
ইকুইপপর্পন্টর
Performance
সংোন্ত র্থ্য
ইকুইপপর্ন্ট
সরবরাহকারীপক
প্রদান।

DAPTORIK

য়র্এসই
ইকুইপপর্পন্টর
রক্ষিাপবক্ষি
সংোন্ত র্থ্য
ববপদয়শক
এিারোইন্স
সমূহপক প্রদান।

গ্রাউি হুািয়েং এয়গ্রপর্ন্ট শাখাি(১) ই-স্বর্ইে;
(২) য়চঠি প্রদান;
(৩) সরাসয়র অনুপরাপধর র্াধ্যপর্।

িপরন কুায়রিার হুািয়েং ইউয়নর্ এ
(১) ই-স্বর্ইে;
(২) য়চঠি প্রদান;
(৩) সরাসয়র অনুপরাপধর র্াধ্যপর্।

ইকুইপপর্ন্ট সরবরাহকারী প্রয়র্ষ্ঠান
প্রয়কউরপর্ণ্ট য়বিাগ বরাবর আপবদন
Provide
করপবন। য়র্এসই য়বিাগ উি
information on আপবদনপত্র পাওিার পর নয়থপত্র
'Performance of
যাচাই এবং য়র্এসই অপাপরশন্স ও
Ground Support
রক্ষিাপবক্ষি শাখা হপর্ সংয়িষ্ট য়বষপি
Equipment' to
য়বস্তায়রর্ য়ববরি গ্রহন কপর ।
the supplier of
the equipment. অর্ঃপর র্থ্যায়দ পরীক্ষা-য়নরীক্ষা কপর
ইকুইপপর্ন্ট-এর Preformance
Report প্রদান করা হি।

a) Flight operation
ক) য়সএএয়ব কর্তমক ফ্লাইর্ অপাপরপর্র
Throughpermission copy from CAAB,
অনুর্য়র্পত্র,
(1) E-mail;
b) Required service type
খ) প্রপিার্নীি স্বসবা গ্রহপনর পদ্ধয়র্(2) Letter;
applied through(১) ই-স্বর্ইে;
(3) Direct request to Ground
(1) e-mail;
(২) য়চঠি প্রদান;
Handling Agreement Section
(2) Letter;
(৩) সরাসয়র আপবদনপত্র।
(3) Direct.

Through E-mail, Letter or
direct request to Foreign
Carrier Handling Unit

a) Flight operation
ক) য়সএএয়ব কর্তমক ফ্লাইর্ অপাপরপর্র
permission copy from CAAB,
অনুর্য়র্পত্র,
b) Required service type
খ) প্রপিার্নীি স্বসবা গ্রহপনর পদ্ধয়র্applied through(১) ই-স্বর্ইে;
(1) e-mail;
(২) য়চঠি প্রদান;
(2) Letter;
(৩) সরাসয়র আপবদনপত্র।
(3) Direct.

Supplier of equipment apply to
Procurement division. After
receiving the same, GSE
division checks the documents
and collect information from
GSE operations &
Maintenance. Then GSE
providesthe report on
'Performance of the
equipment'.

স্বসবার ধরি অনুযািী
র্ায়কমন েোর বা
সর্র্াপনর বাংোপদশী
র্াকা(১) নগদ;
(২) স্বপ-অে মার;
(৩) ICH (IATA
Clearing
House) এর র্াধ্যপর্।

স্বসবার ধরি অনুযািী
র্ায়কমন েোর বা
সর্র্াপনর বাংোপদশী
র্াকা(১) নগদ;
(২) স্বপ-অে মার।

Application from Supplier of the
Equipment.

To provide
information on
Maintenance
record of
Equipment to
the foreign
airlines.

অপপরশনাে প্রপিার্পন ববপদয়শক
এিারোইন্স সমূহ য়র্এসই
রক্ষিাপবক্ষি সংোন্ত র্থ্য, য়র্এসই
য়বিাপগর প্রধাপনর য়নকর্ চায়হদা কপর
। নয়থপত্র এবং য়র্এসই রক্ষিাপবক্ষি
শাখা হপর্ উি সংোন্ত র্থ্য
গ্রহনপূব মক উি র্থ্য ববপদয়শক
এিারোইন্স সমূহপক প্রদান হি ।

Foreign airlines seek
maintenance record to the
head of GSE for operational
purposes. We check the
documents and Maintenance
record of the equipment. Then
GSE provides the information
to the Foreign Airlines.

DAPTORIK

য়র্এসই র্নবপের
স্বেয়নং সংোন্ত
র্থ্য ববপদয়শক
এিারোইন্স
সমূহপক প্রদান।

To provide
information on
Training of
Manpower to
the foreign
airlines.

অপপরশনাে প্রপিার্পন ববপদয়শক
এিারোইন্স সমূহ র্নবপের স্বেয়নং
সংোন্ত র্থ্য, য়র্এসই য়বিাপগর
প্রধাপনর য়নকর্ চায়হদা কপর । যায়চর্
চায়হদার স্বপ্রয়ক্ষপর্ ববপদয়শক
এিারোইন্স সমূহপক য়র্এসই
র্নবপের স্বেয়নং সংোন্ত র্থ্য প্রদান
করা হি।

For operational purposes,
Foreign airlines seek training
record of GSE personnel to the ববপদয়শক এিারোইন্স সমূপহর
head of GSE. GSE provides
আপবদন/অয়ের্ এর স্বপ্রয়ক্ষপর্
updates training record and
provides to the airlines..

DAPTORIK

র্ন্ত্রিােি কর্তমক
চায়হর্ খসড়া
আইপনর য়বষপি
র্র্ার্র্ প্রদান।

Giving opinion
on draft act
sent by the
Ministry

পত্র র্ারির্ অনুপরাধ প্রায়প্তর পর খসড়া
আইন পয মাপোচনােপর্ র্র্ার্র্
প্রদানপূব মক কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন গ্রহি
করর্ঃ পত্রপযাপগ স্বপ্ররি।

After having notified and
requested through Office
Letter, opinion on Draft Act
is prepared and sent by
taking approval of
management

ববপদয়শক এিারোইন্স সমূপহর
আপবদন/অয়ের্ এর স্বপ্রয়ক্ষপর্

চায়হর্ র্র্ার্পর্র য়বষপি সংযুি
খসড়া আইন এবং এ সংয়িষ্ট
কাগর্পত্র।

As per service US
Dollar or equivalent
BDT through(1) Cash;
(2) Pay order.

Free of Cost

Requirement from application
/Audit of Foreign Airlines.

Free of Cost

Requirement from application
/Audit of Foreign Airlines.

Copy of Draft Act and related
other papers

As per service US
Dollar or equivalent
BDT through(1) Cash;
(2) Pay order;
(3) ICH (IATA Clearing
House).

Free of Cost

য়বনামূপল্য

Free of Cost

১৫ কায ময়দবস

র্াৎক্ষয়িক

০৫ (পাঁচ)
কর্ময়দবস

০৩ (য়র্ন)
কর্ময়দবস

০৩ (য়র্ন)
কর্ময়দবস

১০ কর্ময়দবস

15 Working
days

Instant

05 (five)
Working days

03 (three)
working days

03 (three)
working days

10 days

ব্যবিাপক গ্রাউি হুািয়েং এয়গ্রপর্ন্ট
স্বিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৬৭
(সকাে ০৯:০০ ঘটিকা হপর্ য়বপকে ০৫:০০ ঘটিকা
পয মন্ত)
ই-স্বর্ইেঃ gha@bdbiman.com;
ghabg@bdbiman.com;
dgmgs@bdbiman.com

ব্যবিাপক িপরন কুায়রিার হুািয়েং ইউয়নর্
স্বিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৬০১
ই-স্বর্ইেঃ fchu@bdbiman.com;
dackubg@bdbiman.com

Manager Ground Handling
Agreement
Cell : 01777715567
(Open: 0900 - 1700 BST)
E-Mail: gha@bdbiman.com;
ghabg@bdbiman.com;
dgmgs@bdbiman.com

Manager Foreign Carrier
Handling Unit
Cell : 01777715601
E-Mail: fchu@bdbiman.com;
dackubg@bdbiman.com

নার্ঃ আে র্াস্যদ খান
Al-Masud Khan
পদয়বঃ উপ-ব্যবিাপক িুায়নং য়র্এসই
Deputy Manager GSE Planning
স্বিানঃ ০১৯৩৬৪০৮০৯০
Mobile : 01936408090
ইপর্ইেঃ plng.gse@bdbiman.com E-Mail : plng.gse@bdbiman.com

নার্ঃ র্িাজ্জে স্বহাপসন আকন্দ
পদয়বঃ ব্যবিাপক রক্ষিাপবক্ষি য়র্এসই
স্বিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৮১
ইপর্ইেঃ mgrgse@bdbiman.com

Md. Tafazzal Hossain Akandda
Manager GSE Maintenance
Mobile : 01777715581
E-Mail : mgrgse@bdbiman.com

bvgt Gg. G.
c`wet e¨e¯vcK Acv ikÝ wRGmB
dvbt +88-01777715583
ইপর্ইেঃ ops.gse@bdbiman.com

M. A. Mannan
Manager GSE Operations
Mobile : 01777715583
E-Mail : ops.gse@bdbiman.com

আর্রা নাসয়রন রহর্ান, উপ-র্হাব্যবিাপক, আইন
Azra Nasreen Rahman, DGM
উপ-য়বিাগ
Legal Affairs, Mobile No. 01911স্বর্াবাইে নং- ০১৯১১-৩৬২৫১৯
362519 Email:
ইপর্ইে: dgmla@bdbiman.com
dgmla@bdbiman.com

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

য়বর্াপনর শাখা
প্রয়র্ষ্ঠান য়বয়পয়স
এবং য়বএিয়সয়স
হপর্ আগর্ নয়থপর্
আইনগর্ র্র্ার্র্
প্রদান ও চুয়ি,
বপির আইনগর্
স্বিটিং সম্পাদন

সরকারী /
স্ববসরকারী সংিার
মুদ্রি সংোন্ত স্বসবা

ববপদয়শক
এিারোইপন্সর
চায়হদা স্বর্ার্াপবক
Meal uplift
সায়িমস প্রদান।

ববপদয়শক
এিারোইপন্সর
চায়হদা স্বর্ার্াপবক
স্বকয়বন স্বেয়সং
সায়িমস প্রদান।

Providing
Legal opinion
in the file that
comes from
Biman Flight
Catering
Center (BFCC)
and Biman
Poultry
Complex(BPC)
and conduct
Legal Vetting
on Agreement
and Bond

নয়থ প্রায়প্তর পর পয মাপোচনাপূব মক
আইনগর্ র্র্ার্র্ প্রদান করা হি এবং
চুয়ি ও বপির আইনগর্ স্বিটিং সম্পাদন
করা হি।

Printing
সংয়িষ্ট সংিার ইপর্ইে/য়চঠিপর্ চায়হদা
service to
পত্র / সির্ কয়পসহ কায মাপদশ পাওযার
govt./non-govt.
পর মুদ্রি সম্পন্ন পূব মক সরবরাহ করা হি
organization

To provide Meal
uplift Service to
Foreign Airlines
according to
their requisition.

After receiving file and
conducting sufficient
review opinion is provided.
Vetting of Agreement and
Bond are also conducted as
per law

On obtaining demand/work
order through e-mail/letter
we produce and deliver
printed items accordingly

i) Foreign Airlines usually
communicate with Manager
Operations, BFCC through
ক) ববপদয়শক এিারোইন্স পত্র অথবা
letter or mail regarding meal
ইপর্ইপের র্াধ্যপর্ খাদ্য উপত্তােপনর য়বষপি
upliftment.
ব্যবিাপক অপাপরশন-এর সাপথ স্বযাগাপযাগ
ii) BFCC department fixup the
কপর।
selling price for the required
খ) য়বএিয়সয়স য়বিাগ চায়হদাকৃর্ খাবাপরর
meal and convey to the
দর য়নধ মারি কপর সংয়িষ্ট এিারোইন্সপক
Airlines. After confirmation,
অবয়হর্ কপর এবং র্াপদর সম্ময়র্র স্বপ্রয়ক্ষপর্
BFCC request for advance
অগ্রীর্ মূল্য পয়রপশাপধর র্ন্য অনুপরাধ র্ানাি।
payment.
গ) চায়হদাকৃর্ খাবাপরর অগ্রীর্ মূল্য পয়রপশাধ
iii) After getting the advance
োপপপক্ষ খাবার উৎপাদন ও সংয়িষ্ট
payment BFCC catering
এিারোইন্সপক সরবরাহ করা।
section proceeds for meal
preparation and onward
delivery to the Airlines.

ক) ববপদয়শক এিারোইন্স পত্র অথবা
To provide
ইপর্ইপের র্াধ্যপর্ স্বকয়বন স্বেয়সংপির য়বষপি
Cabin Dressing ব্যবিাপক অপাপরশন-এর সাপথ স্বযাগাপযাগ
Service to
কপর।
Foreign Airlines খ) য়বএিয়সয়স য়বিাগ চায়হদাকৃর্ স্বকয়বন
according to
স্বেয়সংপির দর য়নধ মারি কপর সংয়িষ্ট
their requisition. এিারোইন্সপক অবয়হর্ কপর এবং র্াপদর
সম্ময়র্র স্বপ্রয়ক্ষপর্ চুয়ি সম্পায়দর্ হি।

নয়থ সংয়িষ্ট কাগর্পত্র,
চুয়িনার্া,বপির কয়প

চায়হদাকারী প্রয়র্ষ্ঠান হপর্ ইপর্ইে /
য়চঠিপর্ স্বপ্ররি করা হি

পত্র অথবা ই-স্বর্ইপের র্াধ্যপর্

File related papers, Copy of
Agreement, Bond

Outside agencies send their
demand / soft copy of work by
e-mail

Through letter or email.

i) Foreign Airlines usually
communicate with Manager
Operations, BFCC through
letter or mail regarding Cabin
Dressing.

পত্র অথবা ই-স্বর্ইপের র্াধ্যপর্
ii) BFCC department fixup the
selling price for the required
Cabin Dressing and convey to
the Airlines. The contract is
signed with agreed price.

Through letter or email.

য়বনামূপল্য

স্বচপকর র্াধ্যপর্ প্রদান
করপর্ হি

Free of Cost

০৫ কর্ময়দবস

Payment should be
made by cheque

সপব মাচ্চ ২১
য়দন।অথবা
কাপর্র ধরন ও
পয়রর্াপনর উপর
য়নিমর কপর

অগ্রীর্ মূল্য
On advance payment
পয়রপশাপধর য়িয়ত্তপর্ basis

মূল্য পয়রপশাপধর
য়িয়ত্তপর্

On payment basis

05 days

আর্রা নাসয়রন রহর্ান, উপ-র্হাব্যবিাপক, আইন
Azra Nasreen Rahman, DGM
উপ-য়বিাগ
Legal Affairs, Mobile No. 01911স্বর্াবাইে নং- ০১৯১১-৩৬২৫১৯
362519 Email:
ইপর্ইে: dgmla@bdbiman.com
dgmla@bdbiman.com

নার্: র্সীর্ উ. আহপর্দ
Max 21 days
পদবী: উপ-ব্যবিাপক মুদ্রি ও প্রকাশনা, িার্মপগর্,
or depending
ঢাকা।
on type and
স্বিান: ৪৮১১৯৩০৩
quantity of
ইপর্ইে: mgr.press@bdbiman.com
the work

Jashim U. Ahmed
Dy. Manager P&P, Farmgate,
Dhaka
Phone: 48119303

০১ কর্মঘন্টা

Initial
response
within 1 (One)
hour.

সািীদ স্বর্া: আেী য়নিার্
ম্যাপনর্ার অপাপরশন্স, য়বএিয়সয়স
স্বর্া: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭
ইপর্ইে :
mgropns.bfcc@bdbiman.com

Syed Mohammed Ali Niaz
Manager Operations, BFCC
Mobile: +8801777715687
email:
mgropns.bfcc@bdbiman.com

০১ কর্মঘন্টা
(কন্টাক্ট সাইপনর
স্বক্ষপত্র ১০ কর্ম
য়দবস)

Initial
response
within 1 (One)
hour.
Contract sign
within ten
days.

সািীদ স্বর্া: আেী য়নিার্
ম্যাপনর্ার অপাপরশন্স, য়বএিয়সয়স
স্বর্া: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭
ইপর্ইে :
mgropns.bfcc@bdbiman.com

Syed Mohammed Ali Niaz
Manager Operations, BFCC
Mobile: +8801777715687
email:
mgropns.bfcc@bdbiman.com

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

ক) ববপদয়শক এিারোইন্স পত্র অথবা
ইপর্ইপের র্াধ্যপর্ েয়িী সায়িমপসর য়বষপি
ব্যবিাপক অপাপরশন-এর সাপথ স্বযাগাপযাগ
To provide
কপর।
ববপদয়শক
Laundry
খ) য়বএিয়সয়স য়বিাগ চায়হদাকৃর্ েয়ি
এিারোইপন্সর
Service to
সায়িমপসর দর য়নধ মারি কপর সংয়িষ্ট
চায়হদা স্বর্ার্াপবক Foreign Airlines এিারোইন্সপক অবয়হর্ কপর এবং র্াপদর
সম্ময়র্র স্বপ্রয়ক্ষপর্ অগ্রীর্ মূল্য পয়রপশাপধর
েয়ি সায়িমস প্রদান। according to
their requisition. র্ন্য অনুপরাধ র্ানাি।
গ) চায়হদাকৃর্ েয়ি সায়িমপসর অগ্রীর্ মূল্য
পয়রপশাধ োপপপক্ষ সংয়িষ্ট এিারোইন্সপক
উি সায়িমস প্রদান করা হি।

i) Foreign Airlines usually
communicate with Manager
Operations, BFCC through
letter or mail regarding
Laundry Service.
ii) BFCC department fixup the
selling price for the required
Laundry Service and convey to পত্র অথবা ই-স্বর্ইপের র্াধ্যপর্
the Airlines. After
confirmation, BFCC request
for advance payment.
iii) After getting the advance
payment BFCC provides
Laundry Service to the
Airlines.

ক) ববপদয়শক এিারোইন্স য়র্ে উপত্তােপনর
য়বষপি স্বর্নুু সহকাপর একটি প্রস্তাবনা প্রদান
কপর।
খ) য়বএিয়সয়স য়বিাগ প্রস্তায়বর্ স্বর্নুুর উপর
ববপদয়শক
Foreign Airlines
এিারোইন্স ঢাকা expresses their খাবাপর মূল্য য়নধ মারি কপর সংয়িষ্ট
এিারোইন্সপক অবয়হর্ কপর।
interest to uplift
হপর্ খাদ্য
গ) সংয়িষ্ট এিারোইপন্সর প্রস্তায়বর্ স্বর্নুু
উপত্তােপনর য়বষপি meal from
স্বর্ার্াপবক এবং র্াপদর প্রয়র্য়নয়ধর
Dhaka.
আগ্রহ প্রকাশ।
উপয়িয়র্পর্ য়বএিয়সয়স য়বিাগ Menu
Presentation এর ব্যবিা গ্রহি কপর।
ঘ) চূড়ান্তিাপব স্বর্নুু য়নব মাচপনর পর মূল্য
য়নধ মারি কপর চুয়ি োক্ষর করা হি।

i) Foreign Airlines submit a
proposal along with menu to
Manager Operation, BFCC
regarding meal upliftment.
ii) BFCC department fixup the
selling price of proposed menu
and convey to the airlines.
iii) As per proposed menu a
পত্র বা ই-স্বর্ইপের র্াধ্যপর্
food presentation is arranged
by BFCC in presence of
representative of concern
airlines.
iv) After final selection of
menu and confirmation of the
price, contract is signed.

ম
স্বিইর্ সাটিয়িপকর্
ইস্যুকরি

Issuance of
Freight
Certificate

Cancellation of
য়শপপর্ন্ট বায়র্েকরি
Shipment

After receiving the application
১. রপ্তায়ন কারক/এপর্পন্টর য়নর্ে
রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the exporter / agent's own
প্যাপে আপবদনপত্র। ২.
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই pad, the documents is verified
এিারওপিয়বপের মূেকয়প। ৩. র্াকা
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ স্বিইর্
and the freight certificate is
র্র্া রয়শদ ।
ম
সাটিয়িপকর্
ইস্যু করা হি।
issued subject to the approval
of the authority.

রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
আপবদনপত্র পাওিার পর র্থ্যায়দ যাচাই
বাচাই কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
য়শপপর্ন্ট বায়র্ে করা হি।

After receiving the application ১. রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the exporter / agent's own
আপবদনপত্র । ২.কাের্স অনাপয়ত্তপত্র।
pad, the documents is verified
৩. এিারোইপন্সর অনাপয়ত্তপত্র। ৪.
and the shipment is cancelled স্বগর্ পাপশর মূে কয়প।
subject to the approval of the
authority.

Through letter or email.

Through letter or e-mail.

1. Application of
Exporter/Agent. 2.Airway Bill
3. Cash Deposit Receipt

1. Application of
Exporter/Agent of its own
official pad. 2. NOC from
Customs Authority.
3. NOC
from Airlines. 4. Main Gate
Pass.

অগ্রীর্ মূল্য
On advance payment
পয়রপশাপধর য়িয়ত্তপর্ basis

মূল্য পয়রপশাপধর
য়িয়ত্তপর্

৫০০ র্াকা ।
য়বর্ান আর্দানী িবন এর
২ি র্োি ০৫ নং রুপর্
কাপগাম য়হসাব শাখাি
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
র্াধ্যপর্ নগদ/স্বপ-অে মার
গ্রহন করা হি ।

(ক). রপ্তানী গুদাপর্ পণ্য
স্বোকার পর প্রথর্ ৩০ ঘন্টা
গুদার্ িাড়া র্ত্তকুি ।
পরবর্ী প্রয়র্ ২৪ ঘন্টা বা
র্ার অংশ য়বপশপষর র্ন্য
প্রয়র্ ইউয়নপর্র (১০০০
স্বকয়র্) িাড়া ১২ েোর
এবং ১৫% িুাপর্র
সর্পয়রর্ান র্াকা য়বর্ান
কাপগাম য়িপেপর্র য়নচ
র্োি ১১৩ নং রুপর্ য়হসাব
শাখাি য়বর্াপনর
ইনিপিপর্র র্াধ্যপর্
নগদ/স্বপ-অে মার গ্রহন করা
হি। (খ) রপ্তানী গুদাপর্র
বায়হপর থাকপে য়বনামূপল্য
স্বসবা প্রদান করা হি ।

On payment basis

BDT 500, Receive
cash/pay order through
invoice by Cargo Account
Section at Cargo
Complex 1st floor room
No. 05

a) Storage charges for
Export Warehouse
(inside) – 1st 30 hours
Free of Charges, Next
every 24 hours for one
(1000 kg) unit- Charges
USD12.00 plus 15 % VAT
or equivalent BDT.
Payment cash/pay order
through invoice by Cargo
Account Section at Cargo
Village ground floor room
No. 113
b) Storage Charges for
Export Warehouse
(outside)- Free of Charges

০১ কর্মঘন্টা

Initial
response
within 1 (One)
hour.

সািীদ স্বর্া: আেী য়নিার্
ম্যাপনর্ার অপাপরশন্স, য়বএিয়সয়স
স্বর্া: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭
ইপর্ইে :
mgropns.bfcc@bdbiman.com

Syed Mohammed Ali Niaz
Manager Operations, BFCC
Mobile: +8801777715687
email:
mgropns.bfcc@bdbiman.com

০১ কর্মঘন্টা
(কন্টাক্ট সাইপনর
স্বক্ষপত্র ১০ কর্ম
য়দবস)

Initial
response
within 1 (One)
hour.
Contract sign
within one
month.

সািীদ স্বর্া: আেী য়নিার্
ম্যাপনর্ার অপাপরশন্স, য়বএিয়সয়স
স্বর্া: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭
ইপর্ইে :
mgropns.bfcc@bdbiman.com

Syed Mohammed Ali Niaz
Manager Operations, BFCC
Mobile: +8801777715687
email:
mgropns.bfcc@bdbiman.com

4 hours

র্নাব িারুক আহপর্দ, ব্যবিাপক, কাপগাম রপ্তানী।
স্বিানঃ+৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮৭০৩.
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoexp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম য়িপের্,
রুর্ নং: ২০৫, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

Mr. Faruque Ahmed, Manager
Cargo Export,
Pnone:+88028901600/8703,
Email:mgrcargoexp@bdbiman.co
m, Biman Cargo Village, Room No.
205, HSIA, Dhaka-1229

০৪ ঘন্টা

০২ ঘন্টা

02 hours

র্নাব িারুক আহপর্দ, ব্যবিাপক, কাপগাম রপ্তানী।
স্বিানঃ+৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮৭০৩.
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoexp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম য়িপের্,
রুর্ নং: ২০৫, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

Mr. Faruque Ahmed, Manager
Cargo Export,
Pnone:+88028901600/8703,
Email:mgrcargoexp@bdbiman.co
m, Biman Cargo Village, Room No.
205, HSIA, Dhaka-1229

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

DAPTORIK

প্রাপপকর নার্/ঠিকানা
সংপশাধন করি
(রপ্তানী পপণ্যর)

প্রাপপকর নার্/ঠিকানা
সংপশাধন করি
(আর্দায়ন পপণ্যর)

পুনঃ রপ্তানীকরি

আংয়শক য়শপপর্ন্ট
স্বেয়েিায়র

পুনঃওর্নকরি
(আর্দায়ন)

পুনঃওর্নকরি
(রপ্তানী)

Amendment of
Consignee
Name/Address
( Time of
Export)

Amendment of
Consignee
Name/Address
(For imported
Goods)

After receiving the application
রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the exporter / agent's own
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই pad, the documents is verified
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
and the name / address is
নার্/ঠিকানা সংপশাধন করা হি।
corrected subject to the
approval of the authority.

Re-exporting

Partial
Shipment
Delivery

After receiving the application
রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the exporter / agent's own
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই pad, the documents is verified
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ আংয়শক and partial shipment is
য়শপপর্ন্ট স্বেয়েিায়র স্বদওিা হি।
delivered subject to the
approval of the authority.

Re-weight(
Export)

1. Application of
Agent/Exporter. 2. Agent/
shipper copy of Airway bill. 3.
Cash Deposit Receipt

ইউএসয়ে ১৫ (পপনর)
সর্পয়রর্ান র্াকা ।
য়বর্ান আর্দানী িবপন দ্যা
After receiving the application ১. এিারওপিয়বপের কনসাইয়ন ও
য়সটি ব্যাংক য়েঃ শাখাি
1. Consignee and Delivery copy
আর্দয়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the importer / agent's own
স্বেয়েিায়র কয়প । ২.অরয়র্পনর স্বথপক
য়বর্ান বাংোপদশ
of Airway Bill. 2. Email from
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই pad, the information is verified নার্/ঠিকানা সংপশাধপনর র্ন্য
এিাোইন্স য়েঃ য়হসাব নং:
orgin for amendment through
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
and the name / address is
importcargo@bdbiman.
৩১০১৪৭২৫৮০০০১
importcargo@bdbiman.com. 3.
নার্/ঠিকানা সংপশাধন করা হি।
corrected subject to the
com ঠিকানাি ই-স্বর্ই্ে ।
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
Cash Deposit Receipt.
approval of the authority.
৩. র্াকা র্র্ার রয়শদ ।
র্াধ্যপর্ র্াকা প্রদান।

After receiving the
application of C&F agent on
সংয়িষ্ট এিারোইপন্সর পপক্ষ য়স .এি. এি এর
behalf of the respective
আপবদন পত্র পাওিার পর র্থ্যায়দ যাচাই
airlines, thedocuments is
বাচাই কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
verified and re-exported
পুনঃ রপ্তানীকরি করা হি।
subject to the approval of the
authorities.

Re-weight
(Import)

১. এপর্ন্ট/রপ্তানীকারক য়নর্ে প্যাপে
আপবদন পত্র ।
২.
এিারওপিয়বপের এপর্ন্ট কয়প/য়শপার
কয়প । ৩. র্াকা র্র্ার রয়শদ ।

ইউএসয়ে ১৫ (পপনর)
সর্পয়রর্ান র্াকা ।
য়বর্ান য়িপের্ এর য়নচ
র্োি ১১৩ নং রুর্ য়হসাব
শাখাি য়বর্াপনর
ইনিপিপর্র র্াধ্যপর্
নগদ/স্বপ-অে মার গ্রহন করা
হি ।

After receiving the application
রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the exporter / agent's own
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই
pad, the documents is verified
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
and re-weighed subject to the
পুনঃওর্নকরি স্বদওিা হি।
approval of the authorities.

After receiving the application
রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
on the exporter / agent's own
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই
pad, the documents is verified
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
and re-weighed subject to the
পুনঃওর্নকরি স্বদওিা হি।
approval of the authorities.

১. এিারোইপন্সর য়নর্ে প্যাপে আপবদন
পত্র/ই-স্বর্ইে, ২. কাের্স এর অনাপয়ত্ত
। ৩. বাংোপদশ ব্যাংপকর অনাপয়ত্তপত্র,
৪. এিারওপিয়বপে কয়প । ৫. র্াকা
র্র্ার রয়শদ ।

১. আর্দায়নকারক/এপর্পন্টর
আপবদনপত্র ।
২. কাের্স োড়পত্র ।
৩. এিারওপিয়বপের মূেকয়প ।

১. এপর্ন্ট বা আর্দায়নকারক
আপবদনপত্র ।
২. এিারওপিয়বপের মূেকয়প।
৩. র্াকা র্র্ার রয়শদ ।

১. এপর্ন্ট বা রপ্তানীকারক/এিারোইন্স
আপবদনপত্র ।
২. এিারওপিয়বপের মূেকয়প।
৩. র্াকা র্র্ার রয়শদ ।

Application/email from Airlines,
NOC from Customs, NOC from
Bangladesh Bank and copy of
Airway Bill.

1. Application from
Importer/Agent. 2. NOC from
Customs and 3. main copy of
Airway Bill.

1. Application from
import/Agent. 2. Main copy of
Airway Bill. 3. Cash Deposit
Receipt.

1. Application from
Exporter/Agent. 2. Main copy of
Airway Bill. 3. Cash Deposit
Receipt

ইউএসয়ে ১০(দশ)
সর্পয়রর্ান র্াকা ।
য়বর্ান আর্দানী িবপন দ্যা
য়সটি ব্যাংক য়েঃ শাখাি
য়বর্ান বাংোপদশ
এিাোইন্স য়েঃ য়হসাব নং:
৩১০১৪৭২৫৮০০০১
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
র্াধ্যপর্ র্াকা প্রদান।

USD 15 ( Fifteen)
equivalent taka, Receive
cash/pay order through
invoice by Cargo Account
Section at Cargo Village
ground floor room No.
113

USD 15 ( Fifteen)
equivalent taka, Deposit
at The City Bank Ltd.
Account Name: Biman
Bangladesh Airlines Ltd.
Account no.
3101472580001 through
invoice of Biman

USD 10 ( Ten) equivalent
taka, Deposit at The City
Bank Ltd. Account Name:
Biman Bangladesh
Airlines Ltd. Account no.
3101472580001 through
invoice of Biman

০১ কায ময়দবস

০১ কায ময়দবস

০১ কায ময়দবস

০২ ঘন্টা
য়বনামূপল্য

প্রয়র্ ১০০ স্বকয়র্
ইউএসয়ে ১০(দশ)
সর্পয়রর্ান র্াকা । য়বর্ান
আর্দানী িবপন দ্যা য়সটি
ব্যাংক য়েঃ শাখাি য়বর্ান
বাংোপদশ এিাোইন্স য়েঃ
য়হসাব নং:
৩১০১৪৭২৫৮০০০১
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
র্াধ্যপর্ র্াকা প্রদান।

প্রয়র্ ১০০ স্বকয়র্
ইউএসয়ে ১০(দশ)
সর্পয়রর্ান র্াকা । য়বর্ান
য়িপের্ এর য়নচ র্োি
১১৩ নং রুর্ য়হসাব শাখাি
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
র্াধ্যপর্ নগদ/স্বপ-অে মার
গ্রহন করা হি ।

Free of Cost

Per 100 kg weight USD
10 (Ten) equivalent taka,
Deposit at The City Bank
Ltd. Account Name:
Biman Bangladesh
Airlines Ltd. Account no.
3101472580001 through
invoice of Biman

USD 15 ( Fifteen)
equivalent taka , Receive
cash/pay order through
invoice by Cargo Account
Section at Cargo Village
ground floor room No.
113

৪ ঘন্টা

৪ ঘন্টা

01 working day

01 working day

01 working day

02 working
days

4 Hours

4 Hours

র্নাব িারুক আহপর্দ, ব্যবিাপক, কাপগাম রপ্তানী।
স্বিানঃ+৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮৭০৩.
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoexp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম য়িপের্,
রুর্ নং: ২০৫, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

র্নাব স্বদওিান সরািার্উোহ, ব্যবিাপক, কাপগা।ম
স্বিানঃ +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮২০৩
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoimp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম কর্পিক্স,
রুর্ নং: ১০, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

র্নাব স্বদওিান সরািার্উোহ, ব্যবিাপক, কাপগা।ম
স্বিানঃ +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮২০৩
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoimp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম কর্পিক্স,
রুর্ নং: ১০, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।
র্নাব স্বদওিান সরািার্উোহ, ব্যবিাপক, কাপগা।ম
স্বিানঃ +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮২০৩
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoimp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম কর্পিক্স,
রুর্ নং: ১০, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

র্নাব স্বদওিান সরািার্উোহ, ব্যবিাপক, কাপগা।ম
স্বিানঃ +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮২০৩
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoimp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম কর্পিক্স,
রুর্ নং: ১০, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

র্নাব িারুক আহপর্দ, ব্যবিাপক, কাপগাম রপ্তানী।
স্বিানঃ+৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮৭০৩.
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoexp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম য়িপের্,
রুর্ নং: ২০৫, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

Mr. Faruque Ahmed, Manager
Cargo Export,
Pnone:+88028901600/8703,
Email:mgrcargoexp@bdbiman.co
m, Biman Cargo Village, Room No.
205, HSIA, Dhaka-1229

Mr. Dewan Sharafat Ullah,
Manager Cargo Import,
Pnone:+88028901600/8203,
Email:mgrcargoimp@bdbiman.co
m, Biman CargoComplex, Room
No. 10, HSIA, Dhaka-1229

Mr. Dewan Sharafat Ullah,
Manager Cargo Import,
Pnone:+88028901600/8203,
Email:mgrcargoimp@bdbiman.co
m, Biman CargoComplex, Room
No. 10, HSIA, Dhaka-1229

Mr. Dewan Sharafat Ullah,
Manager Cargo Import,
Pnone:+88028901600/8203,
Email:mgrcargoimp@bdbiman.co
m, Biman CargoComplex, Room
No. 10, HSIA, Dhaka-1229

Mr. Dewan Sharafat Ullah,
Manager Cargo Import,
Pnone:+88028901600/8203,
Email:mgrcargoimp@bdbiman.co
m, Biman CargoComplex, Room
No. 10, HSIA, Dhaka-1229

Mr. Faruque Ahmed, Manager
Cargo Export,
Pnone:+88028901600/8703,
Email:mgrcargoexp@bdbiman.co
m, Biman Cargo Village, Room No.
205, HSIA, Dhaka-1229

DAPTORIK

DAPTORIK

Issuance of
শর্-য়শপপর্ন্ট
short Shipment
ম
সাটিয়িপকর্
ইস্যুকরি
Certificate

Issuance of
ম
স্বেয়েিায়র সাটিয়িপকর্
Delivery
ইস্যুকরি
Certificate

রপ্তায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
ম
সাটিয়িপকর্
ইস্যু স্বদওিা হি।

আর্দায়নকারক/এপর্পন্টর য়নর্ে প্যাপে
আপবদনপত্র পাওিা পর র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
ম
সাটিয়িপকর্
ইস্যু স্বদওিা হি।

After receiving the application
১. এপর্ন্ট বা আর্দায়নকারক
on the exporter / agent's own
আপবদনপত্র ।
pad, the information is verified
২. এিারওপিয়বপের কয়প ।
and the certificate is issued
৩. র্াকা র্র্ার রয়শদ ।
subject to the approval of the
authority.

After receiving the application
on the exporter / agent's own
pad, the documents is verified ১. আর্দায়নকারক আপবদনপত্র ।
and the certificate is issued
২. র্াকা র্র্ার রয়শদ ।
subject to the approval of the
authority.

1. Application from
import/Agent. 2. Main copy of
Airway Bill. 3. Cash Deposit
Receipt

1. Application of Importer. 2.
Cash Deposit Receipt

Cabin Crew has to send a
mail to DGM (Flight Service
Department) requesting for
changing Roster name. If
DGM (Flight Service
Department) is in leave or
post vacant, the mail has to
send to Manager P&S of
Flight Service Department.
Then, the availability of the
applied roster name is
checked. If the name is
found availeable, the roster
name is changed with the
approval of Director
Customer Service.

েকুপর্ন্ট প্রপিার্ন নাই।

No document is required.

য়বে প্রদান স্বসবা

কর্মকর্মা /কর্মচারীপদর উপিায়পর্
স্বর্য়েপকে য়বে সমূহ যাচাই/বাোই পূব মক
Billing service
কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন পরবর্ী র্া হস্তান্তর
করা।

Bill
preperation→checking→
submit for approval→ Bill
collection and distribution

১. মূে রয়শদ। ২. য়বর্ান োিাপরর
য়চয়কৎসা য়বয়ধপত্র(নীে)।৩.
য়বে/িাউচার িরর্ পূরি পূব মক র্র্া
প্রদান এবং ০৪. য়বপশষজ্ঞ
য়চয়কৎসপকর ব্যবিাপত্র।

1)Original money receipt,
2)Biman Doctor's
prescription(blue paper),3)
Bill voucher form parents
department/website4)Speciali
st prescription.

STAFF

কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর স্ববর্ন
ববষম্য দূরীকরি

সাদা কাগপর্ আপবদপনর স্বপ্রয়ক্ষপর্
Salary
ব্যয়িগর্ নয়থ যাচাইপূব মক নয়থ উপস্হাপন
discrimination
কপর কর্তমপপক্ষর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ
removal of
আপবদনকারীপক পত্র র্ারির্ অবয়হর্
employees
করা হি।

Letter issued to the
applicant basis of
Application, after examine
the personal file with
approval of authority

১) সাদা কাগপর্ আপবদন।
1.Application, Concern Admin
আপবদনকারীর সংয়িষ্ট এেয়র্ন স্বসে। cell.

STAFF

কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর ৫২
বেপরাত্তর সাধারি
িয়বষ্য র্হয়বপের
অথ ম উপত্তােপনর
য়বষপি প্রর্ুিন

Give certification about
completion of 52 years
service subject to examine
personnel system.

১) ব্যাংক য়হসাব নম্বরসহ সাধারি
িয়বষ্য র্হয়বে হইপর্ ঋি প্রদাপনর
র্ন্য আপবদন িরর্।
সাধারি িয়বষ্য র্হয়বে হইপর্ ঋি
প্রদাপনর র্ন্য আপবদন িরর্
আপবদনকারীর সংয়িষ্ট এেয়র্ন স্বসপে
পাওিা যাপব।

STAFF

STAFF

স্বকয়বন ক্রূপদর
স্বরাোর নার্
পয়রবর্মন

য়েয়র্এর্ (ফ্লাইর্ সায়িমস ) এর য়নকর্
ইপর্ইপের র্াধ্যপর্ অথবা সাদা কাগপর্
স্বরাোর নার্ পয়রবর্মপনর র্ন্য আপবদন
করপর্ হপব। য়েয়র্এর্ (ফ্লাইর্ সায়িমস ) এর
অনুপয়িয়র্পর্ ব্যবিাপক (িায়নং এি
য়সয়েউয়েং) এর য়নকর্ উি স্বসবার র্ন্য
Change of
আপবদন করপর্ হপব। আপবদন প্রায়প্তর পর
Roster Name
আপবদনকৃর্ স্বরাোর নাপর্ অন্য স্বকান
of Cabin Crew স্বকয়বন ক্রূ আপে য়কনা র্া স্বচক করা হি।
অর্ঃপর উি আপবদনকৃর্ নাপর্ অন্য
স্বকউ না থাকপে পয়রচােক গ্রাহক স্বসবা
এর অনুপর্াদন সাপপপক্ষ কায মকর করা হি।
স্বরাোর নার্ পয়রবর্মন করা হপে/ না করা
হপে র্া কারনসহ উি আপবদনকারীপক
র্ায়নপি স্বদওিা হি।

Provident
fund loan
after
completion of
52 years

সাধারি িয়বষ্য র্হয়বে হইপর্ ঋি
প্রদাপনর র্ন্য আপবদন িরপর্ আপবদপনর
স্বপ্রয়ক্ষপর্ পাপস মাপনে য়সপষ্টপর্ যাচাইপূব মক
৫২ বেপরাত্তপরর
য়বষপি প্রর্ুিন করা হি।

Filled-up in Specific
Application form with Bank
Account number.
Form available in concern
Admin cell

৫০০ (পাঁচশর্) র্াকা।
য়বর্ান আর্দানী িবপন দ্যা
য়সটি ব্যাংক য়েঃ শাখাি
য়বর্ান বাংোপদশ
এিাোইন্স য়েঃ য়হসাব নং:
৩১০১৪৭২৫৮০০০১
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
র্াধ্যপর্ র্াকা প্রদান।

৫০০ (পাঁচশর্) র্াকা।
য়বর্ান আর্দানী িবপন দ্যা
য়সটি ব্যাংক য়েঃ শাখাি
য়বর্ান বাংোপদশ
এিাোইন্স য়েঃ য়হসাব নং:
৩১০১৪৭২৫৮০০০১
য়বর্াপনর ইনিপিপর্র
র্াধ্যপর্ র্াকা প্রদান।

য়বনামূপল্য স্বসবা

য়বনা মূপল্য।

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

BDT 500, Deposit at The
City Bank Ltd. Account
Name: Biman Bangladesh
Airlines Ltd. Account no.
3101472580001 through
invoice of Biman

BDT 500, Deposit at The
City Bank Ltd. Account
Name: Biman Bangladesh
Airlines Ltd. Account no.
3101472580001 through
invoice of Biman

Free

Free of cost

Free of cost

Free of cost

০১ কায ময়দবস

০১ কায ময়দবস

01 working day

01 working day

র্নাব স্বদওিান সরািার্উোহ, ব্যবিাপক, কাপগা।ম
স্বিানঃ +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮২০৩
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoimp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম কর্পিক্স,
রুর্ নং: ১০, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

Mr. Dewan Sharafat Ullah,
Manager Cargo Import,
Pnone:+88028901600/8203,
Email:mgrcargoimp@bdbiman.co
m, Biman CargoComplex, Room
No. 10, HSIA, Dhaka-1229

র্নাব স্বদওিান সরািার্উোহ, ব্যবিাপক, কাপগা।ম
স্বিানঃ +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮২০৩
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoimp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম কর্পিক্স,
রুর্ নং: ১০, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

Mr. Dewan Sharafat Ullah,
Manager Cargo Import,
Pnone:+88028901600/8203,
Email:mgrcargoimp@bdbiman.co
m, Biman CargoComplex, Room
No. 10, HSIA, Dhaka-1229

৭ কায ময়দবস

7 Working
Days

য়নলুিার স্যের্ানা
য়চি পাস মার (অপারশন্স)
Email Address:
cpops@bdbiman.com

৩০ কর্ময়দবস

30 working
days

োঃ র্ােয়ের্া আখর্ার,প্রধান
য়চয়কৎসক,য়বর্ান.০১৭৭৭৭১৫৫২২

১০ কর্ময়দবস

০১ কর্ময়দবস

10 working
days

01 working
day

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

Nilufar Sultana
Chief Purser (Operations)
Email Address:
cpops@bdbiman.com

DR TASLIMA AKHTAR,CMO
BIMAN 01777715522

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর স্ববর্ন
সনদ।

কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর
এর্িিার
ম
সাটিয়িপকর্

সাদা কাগপর্ অথবা ই-নয়থর র্াধ্যপর্
আপবদপনর স্বপ্রয়ক্ষপর্ স্ববর্ন িার্ায়দ
যাচাইপূব মক ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে এর
অনুপর্াদনেপর্ ইস্যু করা হি।

Letter issued to the
applicant basis of
Application, after examine
the salary documents with
approval of manager
personnel

সাদা কাগপর্ অথবা ই-নয়থর র্াধ্যপর্
Employer
আপবদপনর স্বপ্রয়ক্ষপর্ পাপস মাপনে য়সপষ্টর্
Certificate for
যাচাইপূব মক ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে এর
employees
অনুপর্াদনেপর্ ইস্যু করা হি।

Letter issued to the
applicant basis of
Application, after examine
the personnel system with
approval of manager
personnel

সাদা কাগপর্ অথবা ই-নয়থর র্াধ্যপর্
Application
আপবদন। আপবদনকারীর সংয়িষ্ট
Concern Admin cell
এেয়র্ন স্বসে।

Upload the NOC in website
after examine the personal
file and related documents
with approval of manager
personnel

১) যথাযথ কর্তমপপক্ষর স্যপায়রশকৃর্
সাদা কাগপর্ অথবা ই-নয়থর র্াধ্যপর্
আপবদন।
২) এনআইয়ে এর িপর্াকয়প।
আপবদনকারী আপবদন ও সকে
প্রর্ািক য়নপর্ই দায়খে করপবন।

Salary
Certificate

কর্মকর্মা /কর্মচারীপদ NOC for new
র নতুন পাসপপাপর্ মর passport of
র্ন্য এনওয়স
employees

কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর
পাসপপার্ ম নবািপনর
র্ন্য এনওয়স

কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর
ব্যয়িগর্ কাপর্
য়বপদশ ভ্ররর্পনর
অনুর্য়র্

NOC for
passport
renew of
employees

Private Visit
abroad
permission of
employees

কর্মকর্মা /কর্মচারীপদ
র ব্যয়িগর্ কাপর্
Visa request
য়বপদশ ভ্ররর্পনর
letter of
য়বষপি য়িসা
employees
প্রদাপনর অনুপরাধ
পত্র ইস্যু করা।

যথাযথ কর্তমপপক্ষর স্যপায়রশসহ সাদা
কাগপর্ অথবা ই-নয়থপর্ আপবদপনর
স্বপ্রয়ক্ষপর্ ব্যয়িগর্ নয়থ ও সংয়িষ্ট
েকুপর্ন্টস পরীক্ষাপূব মক ব্যবস্হাপক
পাপস মাপনে এর অনুপর্াদন/োক্ষরেপর্
ওপিবসাইপর্ আপপোে করা হি।

যথাযথ কর্তমপপক্ষর স্যপায়রশসহ সাদা
কাগপর্ অথবা ই-নয়থপর্ আপবদপনর
স্বপ্রয়ক্ষপর্ ব্যয়িগর্ নয়থ ও সংয়িষ্ট
েকুপর্ন্টস পরীক্ষাপূব মক ব্যবস্হাপক
পাপস মাপনে এর অনুপর্াদন/োক্ষরেপর্
ওপিবসাইপর্ আপপোে করা হি।

ব্যয়িগর্ কারি ও ব্যপি য়বপদশ ভ্ররর্পনর
আপবদন পত্র সংয়িষ্ট পয়রদপ্তপরর র্াধ্যপর্
নয়থ উপস্হাপপনর স্বপ্রয়ক্ষপর্ কর্তমপপক্ষর
অনুপর্াদনেপর্ পত্র ইস্যু করা হি।

স্বপ-য়িপপর িপর্াকয়পসহ সাদা
কাগপর্ অথবা ই-নয়থর র্াধ্যপর্
আপবদন। আপবদনকারীর সংয়িষ্ট
এেয়র্ন স্বসে।

Photocopy of pay slip along
with application
Form available in concern
Admin cell

1. Photocopy of NID along
with application
2. Applicant should submit his
documents himself

১) যথাযথ কর্তমপপক্ষর স্যপায়রশকৃর্
সাদা কাগপর্ অথবা ই-নয়থর র্াধ্যপর্ 1.Photocopy of NID
Upload the NOC after
আপবদন।
2.Photocopy of passport
examine the personal file
২) পাসপপাপর্ মর িপর্াকয়প।
along with application
and related documents with ৩) এনআইয়ে এর িপর্াকয়প।
approval of manager
Applicant should submit his
personnel
আপবদনকারী আপবদন ও সকে
documents himself
প্রর্ািক য়নপর্ই দায়খে করপবন।

Issue the letter by the
approval of management
basis of Application, subject
to recommendation of
concern department

সংয়িষ্ট পয়রদপ্তর কর্তমক স্বপ্রয়রর্
আপবদন সম্বয়ের্ নয়থ।

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

Free of cost

Free of cost

Free of cost

Free of cost

০১ কর্ময়দবস

০১ কর্ময়দবস

০২ কর্ময়দবস

০২ কর্ময়দবস

01 working
day

01 working
day

02 working
days

02 working
days

File along with application
from concern department

ব্যয়িগর্ কারি ও ব্যপি য়বপদশ
ভ্ররর্পনর আপবদন পত্র আপবদনকারীর
সংয়িষ্ট এেয়র্ন স্বসপে পাওিা যাপব।

Prescribed form available in
concern Admin Cell

১) সাদা কাগপর্ আপবদন।
২) পাসপপাপর্ মর িপর্াকয়প।
৪) এনআইয়ে।
৪) য়বপদশ ভ্ররর্পনর অনুর্য়র্।
৫) অনুপর্ায়দর্ ছুটি।

1.Photocopy of NID
2.Photocopy of passport
3.Copy of visit Permission
4. Approved leave along with
application

Issue the letter to the
সাদা কাগপর্ আপবদপনর স্বপ্রয়ক্ষপর্
applicant basis of
অনুপর্ায়দর্ য়বপদশ ভ্ররর্পনর য়চঠির
Application, after examine
আপোপক সকে প্রর্ািক যাচাইপূব মক য়িসা
the relevant documents
প্রদাপনর অনুপরাধ পত্র ইস্যু করা হি।
along with permission letter আপবদনকারী আপবদন ও সকে
প্রর্ািক য়নপর্ই দায়খে করপবন।

য়বনামূপল্য

Applicant should submit his
documents himself

য়বনামূপল্য

য়বনামূপল্য

Free of cost

Free of cost

১০ কর্ময়দবস

০২ কর্ময়দবস

10 working
days

02 working
days

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

স্বর্াঃ নর্রুে ইসোর্
ব্যবস্হাপক পাপস মাপনে
স্বিানঃ৮৯০১৭৮০
ই-স্বর্ইেঃ
mgrpersonnel@bdbiman.com

িখরুে স্বহাপসন স্বচৌধুরী
ব্যবস্হাপক পাসপপার্ ম এি য়িসা এুায়সসট্যান্স
স্বিানঃ৮৯০১৩২৬
ই-স্বর্ইেঃ mgrpva@bdbiman.com

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

Md. Nazrul Islam
Manager Personnel
Mobile: 8901780
E-Mail;
mgrpersonnel@bdbiman.com

Fakhrul Hossen Chowdhury
Manager Passport & Visa
Assistant
Mobile: 8901326
E-Mail; mgrpva@bdbiman.com

STAFF

য়বর্াপনর কর্মকর্মা /
কর্মচারীপদর
চুয়র/হায়রপি যাওিা
য়বর্াপনর পয়রচি
পত্র পূ্ন-ইস্যু

Re-issue
Lost/Stolen ID
card of Biman
Employees.

STAFF

Issue ID card
য়বর্াপনর অয়েভূর্ to the staffs of
প্রয়র্ষ্ঠাপনর
sister
কর্মকর্মা /কর্মচারীপদ concerned
র পয়রচিপত্র ইস্যু
organization
of Biman

STAFF

Printing
service and
১।বয়র্ানপর বয়িয়ন্ন
deliver to
দপ্তপরর / স্বেশপনর
different user
চায়হদা অনুযািী
department
মুদ্রি সার্গ্রী বর্য়র ও
and station
সরবরাহ
according to
their demand

STAFF

আউর্ স্বেশপন
বদেীর্য়নর্ কারপি
র্াোর্াে পয়রবহন

Carrying of
Cargo for
transfer at out
Station

যথাযথিাপব পূরনকৃর্ আপবদনপত্র
(আনুসয়েক দয়েোয়দ সংযুয়ি সহ)
র্হাব্যবিাপক য়নরাপত্তা বরাবর স্বপ্ররপনর
পর অনুপর্াদন পূব মক

যথাযথিাপব পূরনকৃর্ আপবদনপত্র
(আনুসয়েক দয়েোয়দ সংযুয়ি সহ)
প্রয়র্ষ্ঠাপনর য়নরাপত্তা ইন-চার্ম / প্রশাসন
ইন-চার্ম কর্তমক অগ্রগার্ী পত্র সহ
র্হাব্যবিাপক য়নরাপত্তা বরাবর স্বপ্ররন

ইপর্ইে / ই-নয়থর র্াধ্যপর্ প্রাপ্ত চায়হদা
অনুযািী মুদ্রি কার্ সম্পন্ন ও সরবরাহ
করা হি

Apply to GM Security with
duly filled up specific
application form (with
required documents) and
approval

Send application to GM
Security with forwarding
letter (duly filled up
application form with
documents) by concerned
In-Charge Security/ Incharge Admin of the
concerned Organization.

On obtaining demand/work
order through e-mail/letter
we produce and deliver
accordingly

Verification ofdocuments and
র্থ্যায়দ যাচাই বাচাই কপর কর্তমপপক্ষর
transportation of goods due to
অনুপর্াদন সাপপপক্ষ আউর্ স্বেশপন
transfer at the out station
বদেীর্য়নর্ কারপি র্াোর্াে পয়রবহন করা । subject to the approval of the
authorities.

১। বয়র্ান কর্র্কর্র্া/কর্মচারীপদর ে ে
দপ্তপরর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্মা কর্তমক
য়নধ মায়রর্ ও যথাযথিাপব পূরনকৃর্
আপবদনপত্র ।
২। থানা কর্র্ৃক র্য়েয়/র্ার্োর
সর্ুায়ির্ কয়প।
৩। র্রয়র্ানা পরয়শোধপর রশয়দ।
৪। নয়র্ধারয়র্ সার্পোশাক পরয়হয়র্
সদ্যপর্াো ২ কয়প পাসপপার্ ম সাইপর্র
রয়েন েয়ব (ল্যাব য়প্রন্ট)।
৫। স্বস্ব বয়িাগ/শাখার প্রশাসন
স্বসপে য়নধ মায়রর্ আপবদনপত্র পাওিা
যাপব।

১। সংশ্েয়ষ্র্দপ্র্র ও প্রর্য়ষ্ঠানপর
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্মা কর্তমক য়নধ মায়রর্
ও যথাযথিাপব পূরনকৃর্ আপবদনপত্র
।
২। নয়র্ধারয়র্ সার্পোশাক পরয়হয়র্
সদ্যপর্াো ২ কয়প পাসপপার্ ম সাইপর্র
রয়েন েয়ব (ল্যাব য়প্রন্ট)।
৩। স্বস্ব দপ্র্রপর প্রশাসন সপেপ
য়নধ মায়রর্ আপবদনপত্র পাওিা যাপব।

1. Filled up application form
by Biman Employee and
singed by authorized officer
of respected department of
Biman.
Tk. 500/- (Five
র্াকা ৫০০/- (পাচঁশর্)
2. Attached copy of PS
Hundred) Only, can be
র্াত্র, য়বর্াপনর স্বযপকান
GD/case.
diposited to any Biman
কুাশ কাউন্টাপর র্র্া
3. Biman Money Receipt copy.
cash counter and cash
কপর র্াকা য়রয়সপ্ট গ্রহন
4. Recent 2 copy color PP size
receipt can be
করা যাপব
photo with uniform (Lab
collected.
print).
5. Prescribed application
form is available at concern
admin cell.

1. Filled up application form
with singed by authorized
officer of concerned
র্াকা ২৫০/- (দুইশর্
organization.
পঞ্চাঁশ) র্াত্র, (সংয়িষ্ট
2. Recent 2 copy color PP size
প্রয়র্ষ্ঠান কর্তমক
color photo with uniform (Lab
য়বর্াপনর য়হসাপব
print).
পয়রপশাধর্ব্য
3. Prescribed application
form is available at concern
admin cell.

চায়হদাকারী য়বিাগ হপর্ সফ্ট কয়প
On obtaining soft copy and
স্বপ্ররি ও চূড়ান্তকরপির পর মুদ্রি কার্ final work order we produce
সম্পন্ন কপর সরবরাহ করা হি
and deliver accordingly

১. বদেী আপদশপত্র এবং ২. ভ্রর্পির
অনুর্য়র্ পত্র ।

1. Transfer Order & 2.Travel
order

য়ি-োড়া

য়বনামূপল্য

02 working
০২ কর্ময়দবস
days, From
(সকাে ০৯০০ র্া 0900 to 1600
- য়বকাে ০৪ র্া) LT on every
working day

07 working
Tk. 250/- (Two Hundred)
০২ কর্ময়দবস
days, From
Only, (pay to Biman
(সকাে ০৯০০ র্া 0900 to 1600
Account by concerned
- য়বকাে ০৪ র্া) LT on every
Organization)
working day

Without fee

Free of cost

সপব মাচ্চ ৭ য়দন
অথবা কাপর্র
ধরন ও
পয়রর্াপনর উপর
য়নিমর কপর

০১ কায ময়দবস

Shahnaz Begum
Security Supervisor
শাহনার্ স্ববগর্
Biman Security ID section,
য়নরাপত্তা র্ত্ত্বাবধািক,
Biman Operation Building,
য়বর্ান য়নরাপত্তা পয়রচিপত্র শাখা, য়বর্ান অপাপরসন্স HSIA, Dhaka
য়বয়ডং, হ।শাআয়ব, ঢাকা।
Phone: 02-8901500/5232
স্বিান- ০২-৮৯০১৫০০/ ৫২৩২
Mobile: 01711620110,
স্বর্াবাইেঃ ০১৭১১৬২০১১০, ইপর্ইে:
Email:
idsecurity@bdbiman.com
idsecurity@bdbiman.com
র্াইর্ ইবপন আপনািার
স্বর্র্র
উপ-র্হাব্যবিাপক য়নরাপত্তা
য়বর্ান বাংোপদশ এিারোইন্স য়ে:, য়বর্ান
অপাপরসন্স য়বয়ডং, হ।শাআয়ব, ঢাকা।
স্বিান: ০২-৮৯০১৫০০/৫২২০
স্বর্াবাইেঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৫৪, ইপর্ইে:
gmsecurity@bdbiman.com

Shahnaz Begum
Security Supervisor
শাহনার্ স্ববগর্
Biman Security ID section,
য়নরাপত্তা র্ত্ত্বাবধািক,
Biman Operation Building,
য়বর্ান য়নরাপত্তা পয়রচিপত্র শাখা, য়বর্ান অপাপরসন্স HSIA, Dhaka
য়বয়ডং, হ।শাআয়ব, ঢাকা।
Phone: 02-8901500/5232
স্বিান- ০২-৮৯০১৫০০/ ৫২৩২
Mobile: 01711620110,
স্বর্াবাইেঃ ০১৭১১৬২০১১০, ইপর্ইে:
Email:
idsecurity@bdbiman.com
idsecurity@bdbiman.com
র্াইর্ ইবপন আপনািার
স্বর্র্র
উপ-র্হাব্যবিাপক য়নরাপত্তা
য়বর্ান বাংোপদশ এিারোইন্স য়ে:, য়বর্ান
অপাপরসন্স য়বয়ডং, হ।শাআয়ব, ঢাকা।
স্বিান: ০২-৮৯০১৫০০/৫২২০
স্বর্াবাইেঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৫৪, ইপর্ইে:
gmsecurity@bdbiman.com

নার্: র্সীর্ উ. আহপর্দ
Max 7 days
পদবী: উপ-ব্যবিাপক মুদ্রি ও প্রকাশনা, িার্মপগর্,
or depending
ঢাকা।
on volume
স্বিান: ৪৮১১৯৩০৩
and quantity
ইপর্ইে: mgr.press@bdbiman.com
of the work

01 working day

Taiz Ebna Anowar
Major
Dy. General Manager Security
Biman Bangladesh Airlines
Ltd., Biman Operation Building,
HSIA, Dhaka.
Phone: 02-8901500/5220
Mobile: 01777715554
Email:
gmsecurity@bdbiman.com

র্নাব িারুক আহপর্দ, ব্যবিাপক, কাপগাম রপ্তানী।
স্বিানঃ+৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০
এক্সপর্নসনঃ ৮৭০৩.
ই-স্বর্ইেঃ
mgrcargoexp@bdbiman.com
য়বর্ান কাপগাম য়িপের্,
রুর্ নং: ২০৫, হশাআয়ব, ঢাকা-১২২৯ ।

Taiz Ebna Anowar
Major
Dy. General Manager Security
Biman Bangladesh Airlines
Ltd., Biman Operation Building,
HSIA, Dhaka.
Phone: 02-8901500/5220
Mobile: 01777715554
Email:
gmsecurity@bdbiman.com

Jashim U. Ahmed
Dy. Manager P&P, Farmgate,
Dhaka
Phone: 48119303

Mr. Faruque Ahmed, Manager
Cargo Export,
Pnone:+88028901600/8703,
Email:mgrcargoexp@bdbiman.co
m, Biman Cargo Village, Room No.
205, HSIA, Dhaka-1229

EXPECTATION_BANGLA

EXPECTATION_ENGLISH

যথাযথভাবে এেং সমবে সসো প্রদাবের জন্য সম্মানেত সসো
প্রতযাশীবদরবে এই োগনরে সেবদ েনণ িত নেষোনদ ভালভাবে বুবে নেবে
সস অনুযােী চানিত োগজ-পত্রানদ এেং নি যথাযথভাবে জমাদাবের জন্য
নেমাে নেেীত অনুবরাধ েরবে।

In order provide proper and timely services,
Biman humbly requests the valued
customer/clients to understand this Citizen
Charter and submit the required documents
and fees thereby.

