বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইদের রূপকল্প (Vision) ও অবিলক্ষ্য (Mission)
রূপকল্প (Vision) :
বাণিণযিক এয়ারলাইন্স ণিসাবে ণবশ্বমানের পণরনেবা প্রদাে।
অণিলক্ষ্ি (Mission) :
ণেরাপদ, মােেম্পন্ন এবং উন্নতমাবের আকাশপনে পণরবিে, ব্যবো েম্প্রোরণ এেং আন্তযজাণিকিানব যাত্রী পণরবিনের মাধ্যনম মুোফা অযজে করা।

ণেটিনযে চার্ জার, টিণকর্ ক্রয় ও ভ্রমণ েংক্রান্ত িথ্যাণদ
ক্রণমক

সেবার োম

সেবা প্রদানে েনব জাচ্চ
েময়

প্রনয়াযেীয় কাগযপত্র

প্রনয়াযেীয়
কাগযপত্র/আনবদে ফরম
প্রাণিস্থাে

(৫)
য়র্লা তেক্রয় অতিস
মতততিল/েোেী/আশবকাো
হজ্জ কযাম্প/ শাহর্ালাল
তেমােেন্দর

(১)
০১

(২)
(৩)
আভ্যন্তরীে ও
দ্রুততম সময়য়
আন্তর্জাততক বুতকং /
বুতকংসহ টিবকট
তেক্রয়

(৪)
পােনপার্ জ/ণিো, ট্রানিল
পাে, সরণেনডন্স কাড জ
এবং যেশণি মন্ত্রিালয়
কর্তজক ইস্যযকৃি
ছাড়পত্র/কাড জ, ছণব
েম্বণলি পণরচয়পত্র।

০২

ট্যাপ, অেলাইে
বুণকং, টিনকর্ এবং
ওনয়ব বুণকং ও
টিণকর্ ক্রয়

২৪ ঘন্টা ব্যাপী

েব জনক্ষ্নত্র, েে জােস্থায়
এবং েব জত্র এ সেবা
ইন্টারনেনর্র মাধ্যনম
গ্রিণ করা যানব।

০৩

কেফারনমশে ও
ণর-কেফারসমশে
এবং যাত্রার িাণরখ
পণরবিজে

০৪

টিতকসর্র বুণকং
বাণিলকরণ এবং
মূল্য সফরৎ

দ্রুততম সমবয়র মবে টিণকর্ পােনপার্ জ/ণিো,
ট্রানিল পাে, সরণেনডন্স
কাড জ এবং যেশণি
মন্ত্রিালয় কর্তজক ইস্যযকৃি
ছাড়পত্র/কাড জ, ছণব
েম্বণলি পণরচয়পত্র।
দ্রুততম সমবয়র মবে আনবদেপত্র পােনপার্ জ
ণবমানের েকল সযলা
/পণরচয়পত্র, টিণকর্ এবং অণফে ও েংণিষ্ট ট্রানিল
যাত্রীর উপণস্থণি প্রনয়াযে এনযন্ট।
আনছ

সেবার মূল্য এবং
পণরনশাধ পদ্ধণি (যণদ
োনক)

(৬)
ণবণিন্ন িাড়া এবং চাযজ
প্রনযাযি । েগদ / য়ক্রতিট
কার্ডজ /Payorder
Electronic
Miscellaneous
Document (EMD)
এর মাধ্যনম পণরনশাধ
করনি িনব।
েব জনক্ষ্নত্র েে জােস্থায় েব জত্র ইন্টারনের্ ও ওনয়ব
ইন্টারনেনর্র মাধ্যনম
বুণকং এবং টিণকর্ ক্রয়
করনি সদশী/ণবনদশী
www.bimanসক্রণডর্ কাড জ ব্যবিার
airlines.com
করনি িনব।
ণবমানের েকল অণফে ও তেতভ্ন্ন ভ্াড়া ও প্রবর্ার্য
েংণিষ্ট ট্রানিল এনযন্ট।
চার্জজ সমুহ। েগদ /বক্রতিট
কাবি জর এেং
Payorder মােবম ।
যাত্রার ২৪ ঘন্টা ও িদুধ জ
েমনয়র পূনব জ যাত্রা
বাণিল করনল নুন্যিম
ণফে প্রনযাযি এবং
টিতকবটর মূল্য েম্পুণ জ
সফরৎ ণেনি বাণিল চাযজ
ও ণর-ফান্ড চাযজ উিয়

শাখার োমেি
দাণয়ত্বপ্রাি কমজকিজার
পদণব, রুম েম্বর,
সযলা/উপনযলার
সকাড, অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল
(৭)
ণডউটি
অণফোর/অণফোর
ইেচাযজ এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক।

উধ জিে কমজকিজার পদণব, রুম েম্বর,
সযলা/উপনযলার সকাডেি অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল

www.bimanairlines.com

মহাব্যেস্হাপক তেক্রয়, তেমাে প্রধাে
কার্ জালয়, ঢাকা।
০১৭৭৭৭১৫৫১৩,
gmsales@bdbiman.com

ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক এবং
ণিোব শাখা।

মহাব্যেস্হাপক
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
০১৭৭৭৭১৫৬০৩,
gmdhaka@bdbiman.com

ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক এবং
ণিোব শাখা।

মহাব্যেস্হাপক
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
০১৭৭৭৭১৫৬০৩,
gmdhaka@bdbiman.com
ব্যেস্হাপক তহসাে
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।

(৮)
মহাব্যেস্হাপক
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
০১৭৭৭৭১৫৬০৩,
gmdhaka@bdbiman.com

৯৫৫৯৫১৬

ক্রণমক

সেবার োম

সেবা প্রদানে েনব জাচ্চ
েময়

প্রনয়াযেীয় কাগযপত্র

প্রনয়াযেীয়
কাগযপত্র/আনবদে ফরম
প্রাণিস্থাে

সেবার মূল্য এবং
পণরনশাধ পদ্ধণি (যণদ
োনক)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

০৫

যাত্রার পূনব জ আেে
েম্বর ণেণিিকরণ

দ্রুততম সমবয়র মবে বুণকংকৃি টিণকর্

প্রবর্ার্য েয়

প্রনযাযি
ণবোমূনল্য

০৬

ণিআইণপ/ণেআইণপ
সেবা প্রদাে

দ্রুততম সমবয়র মবে প্রনয়াযেীয়
কাগযপত্র/কাড জ প্রদশজে

প্রবর্ার্য েয়

ণবোমূনল্য

০৭

সখিাবপ্রাি ও পংগু দ্রুততম সমবয়র মবে
মুণিনযাদ্ধানদর
অিিন্তরীে ও
আন্তযজাণিক রূনর্
এবং ওমরাি/িজ্জ
পালনের যন্য
ণেণদ জষ্ট েংখ্যক
টিণকর্ ণবোমূনল্য
প্রদাে
হুইল সচয়ার এর দ্রুততম সমবয়/ ২৪
যন্য বুণকং
ঘন্টায়

০৮

শাখার োমেি
উধ জিে কমজকিজার পদণব, রুম েম্বর,
দাণয়ত্বপ্রাি কমজকিজার সযলা/উপনযলার সকাডেি অণফণেয়াল
পদণব, রুম েম্বর,
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল
সযলা/উপনযলার
সকাড, অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল
(৭)
(৮)
mgraccdso@bdbiman.com
ণডউটি অণফোর/
সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
অণফোর ইেচাযজ
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
এবং েংণিষ্ট
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
ব্যবস্থাপক ।
amcdso@bdbiman.com
ণবক্রয় প্রণিণেণধ
সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
অণফোর ইেচাযজ
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
এবং েংণিষ্ট
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
ব্যবস্থাপক
amcdso@bdbiman.com

মুণিনযাদ্ধা
মন্ত্রিালয় প্রবর্ার্য েয়
প্রদত্ত
পণরচয়পত্র
ভ্রমেপাশ ও পােনপার্ জ
প্রনয়াযে।

প্রাি টিণকর্ ণবোমূনল্য,
ণকন্তু প্রনয়াযেীয় ট্যাক্স
যাত্রীনক প্রদাে করনি
িনব।

ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক ।

সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
amcdso@bdbiman.com

যাত্রীর টিণকর্ এবং
প্রনযাযি সক্ষ্নত্র
প্রনয়াযেীয় ডািার প্রদত্ত

ণকছু গন্তনব্য ণবোমূনল্য
এবং ণকছু ণেণদ জষ্ট গন্তনব্য
প্রনয়াযেীয় ণফে প্রদাে
করনি িনব েগদ/নক্রণডর্
কানড জর মাধ্যনম।

ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক ।

সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
amcdso@bdbiman.com

েেদ এবং ণবমানের ণেণদ জষ্ট
ফরম পূরণ করনি িনব।

ণবমানের েকল সযলা
ণবক্রয় অণফে ও েংণিষ্ট
ট্রানিল এনযন্ট এবং ণবমাে
ওবয়েসাইট ।

ক্রণমক

সেবার োম

সেবা প্রদানে েনব জাচ্চ
েময়

প্রনয়াযেীয় কাগযপত্র

প্রনয়াযেীয়
কাগযপত্র/আনবদে ফরম
প্রাণিস্থাে

(১)
০৯

(২)
(৩)
সরাগীর যন্য সেচার ৯৬ ঘস্টা
বুণকং সেবা।

(৪)
ণবমানের ণেণদ জষ্ট ফরনম
ডািার কর্তজক ভ্রময়ণর
অনুমণিপত্র ণবমাে
সমণডকিাল কর্তজক
েিিাণয়ি করনি িনব।

(৫)
ফরমটি ণবমানের েকল
সেলে অণফনে পাওয়া
যানব।

১০

ণপিা-মািা ব্যণিি
বয়েেীমা ২ বৎের
িনি ১২ বৎের পূণ জ
িওয়ার পূব জ পয জন্ত
একাকী ণশশু
পণরবিে

দ্রুততম সমবয়

ফরম ণবমানের েকল
সেলে অণফয়স পাওয়া
র্াবে।

১১

No Show
বা ণবমােবন্দনর
যাত্রার যন্য
উপণস্থি িনি
পানরেণে – এমে
যাত্রীর পরবিী
যাত্রার িাণরনখর
ণেধ জারেনর যন্য

দ্রুততম সমবয়

ণবমানের ণেণদ জষ্ট ফরনম
আনবদে করনি িনব।
যাত্রার েময় এবং গন্তনব্য
অবিরয়ণর পর ণশশুনক
োিায্যকারী ব্যণির োম,
ঠিকাো ও সফাে েম্বর
প্রদাে করনি িনব।
বুণকংকৃি
টিণকর্/পােনপার্ জ/ ণিো
ও অন্যান্য কাগযপত্র
প্রনয়াযে।

প্রবর্ার্য েয়

সেবার মূল্য এবং
পণরনশাধ পদ্ধণি (যণদ
োনক)

(৬)
সেচার ভ্রময়ণর যন্য
গন্তব্য সিনদ প্রনযাযি
িাড়া ও ট্যাক্স প্রনয়াযে
এবং ১টি অণিণরি
আেনের িাড়া /
েিনযাগী যাত্রীর যন্য
প্রনয়াযে। েগদ/নক্রণডর্
কাড জ/নপ-অড জার।
পুি জ বয়স্ক যাত্রীর িাড়া
যমা ণদনি িনব
েগদ/নক্রণডর্ কাড জ/নপঅড জার এর মাধ্যনম।

প্রনয়াযেীয় সক্ষ্নত্র চাযজ
এবং সকায়ো সকায়ো
সক্ষ্নত্র েমন্বয়কৃি িাড়ার
র্াকা
েগদ/নক্রণডর্
কাড জ/নপ-অড জার
এর
মাধ্যনম।

শাখার োমেি
দাণয়ত্বপ্রাি কমজকিজার
পদণব, রুম েম্বর,
সযলা/উপনযলার
সকাড, অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল
(৭)
ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক ।

উধ জিে কমজকিজার পদণব, রুম েম্বর,
সযলা/উপনযলার সকাডেি অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল

ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক ।

য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
amcdso@bdbiman.com

ণডউটি অণফোর/
অণফোর ইেচাযজ
এবং এবং েংণিষ্ট
ব্যবস্থাপক ।

য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
amcdso@bdbiman.com

(৮)
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
সহকারী ব্যেস্হাপক কাউন্টার
৯৫৬০১৫১/১৩১, ৯৫৫৯৫১৭,
amcdso@bdbiman.com

ক্রণমক

সেবার োম

(১)
১২

(২)

সেবা প্রদানে েনব জাচ্চ
েময়

(৩)
ও দ্রুততম সমবয়

সরকারী
য়েসরকারী
হজ্জর্াত্রীবদর বুণকং
ও টিনকর্ সেবা

প্রনয়াযেীয় কাগযপত্র

প্রনয়াযেীয়
কাগযপত্র/আনবদে ফরম
প্রাণিস্থাে

(৪)
(৫)
PID েম্বরসহ পােনপার্ জ প্রবর্ার্য েয়
ও ববধ হজ্জ লাইবসন্স এর
কতপসহ আবেদেপত্র।

সেবার মূল্য এবং
পণরনশাধ পদ্ধণি (যণদ
োনক)

(৬)
সপ-অড জার এবং
ণবনশনে েগদ

শাখার োমেি
দাণয়ত্বপ্রাি কমজকিজার
পদণব, রুম েম্বর,
সযলা/উপনযলার
সকাড, অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল
(৭)
সক্ষ্ত্র হজ্জ য়সল

উধ জিে কমজকিজার পদণব, রুম েম্বর,
সযলা/উপনযলার সকাডেি অণফণেয়াল
সর্ণলনফাে ও ই-সমইল

(৮)
মহাব্যেস্হাপক
য়র্লা তেক্রয় অতিস, ঢাকা।
০১৭৭৭৭১৫৬০৩,
gmdhaka@bdbiman.com

