
সেবার 

ধরণ
সেবার নাম সেবার পদ্ধতি ডকুমমন্ট এবং স্থান মূল্য পতরম াধ পদ্ধতি সেবার েময় েংতিষ্ট দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা

নাগতরক যাত্রার িাতরখ পতরবিমন

যাত্রী/প্রতিতনতধ চাতিদা প্রকা /আমবদন করমবন। তবমান সেলে 

অতিে প্রময়াজনীয় ডকুমমন্টে যাচাইপূব মক তনধ মাতরি তি 

জমাদান োমপমে যাত্রার িাতরখ পতরবিমন করমব।

০৬ মাে ববধিা েি পােমপার্ ম এর মূল কতপ, 

টিতকর্,তিো এবং যাত্রী/ প্রতিতনতধর ঊপতস্থতি। 

তবমামনর েকল অতিে ।

নগদ র্াকা/ সেতডর্ কাড ম/ সডতবর্ 

কাড ম/ তবকা / রমকর্।
৩০ তমতনর্

েংতিষ্ট তডউটি অতিোর/অতিোর ইনচাজম এবং সজলা 

ব্যবস্থাপক/কাতি ম্যামনজার এবং তিোব  াখা।    

https://www.biman-

airlines.com/about/contactus

নাগতরক
No Show / তবমানবন্দমর অনুপতস্থি 

যাত্রীর যাত্রার িাতরখ পতরবিমন

যাত্রী/প্রতিতনতধ চাতিদা প্রকা /আমবদন করমবন। তবমান সেলে 

অতিে প্রময়াজনীয় ডকুমমন্টে যাচাইপূব মক তনধ মাতরি তি 

জমাদান োমপমে যাত্রার িাতরখ পতরবিমন করমব।

০৬ মাে ববধিা েি পােমপার্ ম এর মূল কতপ, 

টিতকর্ এবং তিো।  তবমামনর েকল অতিে 

(তবমান অতিে সেমক টিমকর্ েয় কমর 

োকমল)।

নগদ র্াকা/ সেতডর্ কাড ম/ সডতবর্ 

কাড ম/ তবকা / রমকর্।
৬০ তমতনর্

েংতিষ্ট তডউটি অতিোর/অতিোর ইনচাজম এবং সজলা 

ব্যবস্থাপক/কাতি ম্যামনজার এবং তিোব  াখা।   

https://www.biman-

airlines.com/about/contactus

নাগতরক েয়কৃি টিতকমর্র বুতকং বাতিলকরণ

যাত্রী/প্রতিতনতধ চাতিদা প্রকা /আমবদন করমবন। তবমান সেলে 

অতিে প্রময়াজনীয় ডকুমমন্টে যাচাইপূব মক তনধ মাতরি তি 

জমাদান োমপমে েয়কৃি টিতকমর্র বুতকং বাতিল করমব।

পােমপার্ ম, টিতকর্ এবং যাত্রী/ প্রতিতনতধর 

ঊপতস্থতি। তবমামনর েকল অতিে ।

নগদ র্াকা/ সেতডর্ কাড ম/ সডতবর্ 

কাড ম/ তবকা / রমকর্।
৩০ তমতনর্

েংতিষ্ট তডউটি অতিোর/অতিোর ইনচাজম এবং সজলা 

ব্যবস্থাপক/কাতি ম্যামনজার এবং তিোব  াখা।     

https://www.biman-

airlines.com/about/contactus

নাগতরক টিমকমর্র মূল্য সিরৎ

যাত্রী/প্রতিতনতধ চাতিদা প্রকা /আমবদন করমবন 

(সমইল/সর্তলমিামনর মাধ্যমমও করা যামব)। বতমান েমলে 

অতিে প্রময়াজনীয় ডকুমমন্টে যাচাই কমর প্রেমম টিতকর্টি 

বাতিল কমর রাজস্ব তবিামগর ছাড়পত্র োমপমে যাত্রীমক 

টিতকমর্র মূল্য সিরৎ তদমব।

পােমপার্ ম, টিতকর্ এবং যাত্রী/ প্রতিতনতধর 

ঊপতস্থতি (সমইল/সর্তলমিামনর মাধ্যমম)। 

তবমামনর েকল অতিে (তবমান অতিে সেমক 

টিমকর্ েয় কমর োকমল)।

নগদ র্াকা/ সেতডর্ কাড ম/ সডতবর্ 

কাড ম/ তবকা / রমকর্।

(১) তবমান অতিে সেমক টিমকর্ 

েয় কমর োকমল = ৩ ঘণ্টা ; 

(২) ওময়ব োইর্ সেমক টিমকর্ 

েয় কমর োক সল = ৬০ তদন

েংতিষ্ট তডউটি অতিোর/অতিোর ইনচাজম এবং সজলা 

ব্যবস্থাপক/কাতি ম্যামনজার এবং তিোব  াখা।    

https://www.biman-

airlines.com/about/contactus

নাগতরক যাত্রার পূমব ম আেন নম্বর তনতিিকরণ

যাত্রী/প্রতিতনতধ চাতিদা প্রকা /আমবদন করমবন 

(সমইল/সর্তলমিামনর মাধ্যমমও করা যামব)। বতমান েমলে 

অতিে প্রময়াজনীয় ডকুমমন্টে যাচাইপূব মক চাতিদাকৃি আেন 

খাতল োকা োমপমে Warrant of Precedence 

অনুযায়ী আেনটি বরাদ্দ করমব।

পােমপার্ ম, টিতকর্ এবং যাত্রী/ প্রতিতনতধর 

ঊপতস্থতি (সমইল/সর্তলমিামনর মাধ্যমম)।       

তবমামনর েকল অতিে ।

তবনামূমল্য ৬০ তমতনর্

েংতিষ্ট তডউটি অতিোর/অতিোর ইনচাজম এবং সজলা 

ব্যবস্থাপক/কাতি ম্যামনজার এবং তিোব  াখা।    

https://www.biman-

airlines.com/about/contactus

নাগতরক তবমান লময়লটি ক্লাব কাড ম

যাত্রী তবমান ওময়বোইমর্ প্রমব  কমর তনতদ মষ্ট িরম পূরমণর 

মাধ্যমম আমবদন করমল তবমান লময়লটি ক্লাব প্রতিতনতধ যাত্রীর 

সদওয়া িথ্য যাচাইপূব মক েদস্যপদ (Green card) প্রদান 

করমবন।

যাত্রীর নাম, পােমপার্ ম নাম্বার, E-mail 

address, সমাবাইল নাম্বার ।          

লময়লটি ক্লাব, তবমান, বলাকা, ঢাকা।

তবনামূমল্য
তনবন্ধকরমণর জন্য = ৩০ 

তমতনর্;  কামড মর জন্য = ০১ মাে

েংতিষ্ট তডউটি অতিোর/অতিোর ইনচাজম = লময়লটি 

ক্লাব।          সিানঃ ৮৯০১৬০০/২৫১৬  

https://www.biman-

airlines.com/loyaltyclub

নাগতরক হুইল  সচয়ার

তবমান বন্দমরর র্াতম মনাল িবমন আগমনী/বতি মগমণ যাত্রীমদর 

মমধ্য যারা  ারীতরকিামব চলাচল করমি অপারগ িামদর 

অনুমরামধর সপ্রতেমি হুইল সচয়ারেি একজন োিায্যকারী কমী 

প্রদান

বতিগ মমন যাত্রীর জন্য:

(১) কনিাম ম টিমকর্;

(২) তিোেি ববধ পােমপার্ ম;

(৩) প্রমযাজয সেমত্র সমতডমকল েনদ।

প্রাতপ্তস্থান: তবমান বন্দর হুইল সচয়ার োতি মে 

সডস্ক এবং সচক-ইন কাউন্টার।

আগমনী যাত্রীর জন্য:

(১) হুইল সচয়ার সেবার অনুমরাধ।

প্রাতপ্তস্থান: আগমনী ফ্লাইমর্র এযামরাতিজ / 

এরাইিাল সগর্।

তবনামূমল্য ১৫ তমতনর্

েংতিষ্ট সে ন ব্যবস্থাপক

সিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৩৩

ই-সমইলঃ dackk@bdbiman.com

তবমান বাংলামদ  এয়ারলাইন্স তল: 

তেটিমজন চার্ মার



নাগতরক অতিতরক্ত ব্যামগজ পতরবিণ

যাত্রী িার টিমকমর্ উতিতখি তি ব্যামগজ এলাউন্স এর অতিতরক্ত 

ব্যাগজ েম্পমকম সচক-ইন কাউন্টামর অবতিি করি: িার জন্য 

তনধ মাতরি িামর চাজম পতরম াধ কমর রত দ প্রদান োমপমে 

অতিতরক্ত সচকড ব্যামগজ পতরবিণ করা িয়।

সচক-ইন কাউন্টামর

(১) তনতদ মষ্ট গন্তমব্যর কনিাম ম টিমকর্;

(২) তিোেি ববধ পােমপার্ ম।

তনতদ মষ্ট গন্তমব্যর তনধ মাতরি িামর

(১) টিমকর্ েয়কালীন েময়;

(২) তবমানবন্দমর তবমামনর তিোব 

 াখায় সেতডর্ কাড ম অেবা কযা  

জমা।

িাৎেতণক

েংতিষ্ট সে ন ব্যবস্থাপক

সিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৫৩৩

ই-সমইলঃ dackk@bdbiman.com

নাগতরক সেচার

অসুস্থ যাত্রীর প্রতিতনতধ এয়ার ট্রামিল তির্মনে িরম পূরণ 

েমমি তবমান সমতডমকল সেন্টার (আ মকানা, দতেণখান, ঢাকা-

১২৩০) িমি অনুমতি প্রাতপ্ত তনতিি িময় ভ্রমন করমবন।

তির্মনে োটি মতিমকর্। তবমান সেলে সেন্টার, 

ওময়বোইর্ ও তবমান সমতডমকল সেন্টার।
তবনামূমল্য

এক কম মঘন্টা (রতববার - 

বৃিস্পতিবার)/ েকাল ০৯ র্া 

িমি তবকাল ০৫ র্া পয মন্ত

                     ডাঃ খায়রুননািার,                        

              জুতনয়র তচতকৎেক,তবমান             

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৫৯৪

নাগতরক গিমাবস্থার তির্মনে প্রদান

গিমবিী যাত্রী অেবা িার প্রতিতনতধ এয়ার ট্রামিল তির্মনে  

িরম পূরণ এবং গি মাবস্থার আল্ট্রােমনাগ্রাম তরমপার্ ম েমমি 

তবমান সমতডমকল সেন্টার িমি (আ মকানা, দতেণখান, ঢাকা-

১২৩০) অনুমতি প্রাতপ্ত তনতিি িময় ভ্রমন করমবন।

েম্মাতনি গি মবিী যাত্রী আকা  পে ভ্রমমনর 

সেমত্র তির্মনে িরম তবমামনর সযমকান সেলে 

সেন্টার িমি অেবা ওময়বোইর্ িমি েংগ্রি 

করমবন এবং তবএমতডতে স্বীকৃি সরতডওলতজে 

িমি আল্ট্রােমনাগ্রাম তরমপার্ ম েমে আনমবন।

তবনামূমল্য

এক কম মঘন্টা (রতববার - 

বৃিস্পতিবার)/ েকাল ০৯ র্া 

িমি তবকাল ০৫ র্া পয মন্ত

                     ডাঃ খায়রুননািার,                        

              জুতনয়র তচতকৎেক,তবমান             

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৫৯৪

দাপ্ততরক উত্তর পমত্রর পূন:মূল্যায়ণ

আমবদনকারী কর্তমক তনধ মাতরি িরমম/োদাকাগমজ/ই-সমইমল 

আমবদন। আমবদন েংতিষ্ট তবষময় যাচাইপূব মক পূন:মূল্যায়ণ 

করণ।

োদা কাগজ / ই-সমইমল অধ্যে বরাবর আমবদন তবনামূমল্য ৭ কম মতদবে

ড. পাে ম কুমার পতিি 

অধ্যে তবএটিতে

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৫২১

ই-সমইলঃ pbatc@bdbiman.com

দাপ্ততরক
এতিময় ন প্রত েণ েংোন্ত কন্সালমর্তন্স 

োতি মে প্রদান

সেবাগ্রিীিামক উক্ত সেবা প্রাতপ্তর লমেয েংতিষ্ট উপ-

মিাব্যবস্থাপক প্রত েণ এর তনকর্ আমবদন/অনুমরাধ করমি 

িমব। েংতিষ্ট উপ-মিাব্যবস্থাপক প্রত েণ প্রময়াজনীয় যাচাই-

বাছাই োমপমে তনধ মাতরি সেবা প্রদামনর পদমেপ গ্রিণ কমরন 

এবং তবষয়টি তচঠি/সমইল অেবা সিামনর মাধ্যমম 

সেবাগ্রিীিামক জানামনা িয়।

পত্র/  ই-সমইল বা সর্তলমিামন আমবদন তবনামূমল্য ২ কম মতদবে

জনাব সমাঃ তেরাজুল ইেলাম িালুকদার

কতনষ্ঠ কম মকিমা,  সট্রতনং সকা-অতড মমন ন

তবএটিতে

সিান নং ০১৭৬১৫৪৮১৮৪

দাপ্ততরক চাতিদা মাতিক ডুতিমকর্ েনদপত্র প্রদান

আমবদন োমপমে েংতিষ্ট উপ-মিাব্যবস্থাপক প্রত েণ কর্তমক 

প্রত েণ সরকড ম যাচাইপূব মক েংতিষ্ট উপ-মিাব্যবস্থাপক 

প্রত েণ  এবং অধ্যে তবএটিতে কর্তমক অনুমমাদন।

োদা কাগজ / ই-সমইমল অধ্যে বরাবর আমবদন তবনামূমল্য ৩ কম মতদবে

জনাব সমাঃ তেরাজুল ইেলাম িালুকদার

কতনষ্ঠ কম মকিমা,  সট্রতনং সকা-অতডমন ন

তবএটিতে

সিান নং ০১৭৬১৫৪৮১৮৪

দাপ্ততরক লাইমিতরমি অধ্যয়মনর সুমযাগ প্রদান

আমবদনকারী কর্তমক তনধ মাতরি িরমম/োদাকাগমজ/ই-সমইমল 

আমবদন। আমবদন েংতিষ্ট তবষময় যাচাইপূব মক অনুমমাদন 

প্রদান।

েিকারী ব্যবস্থাপক লাইমিতর এর বরাবর 

আমবদন।
তবনামূমল্য ২ কম মতদবে

মতিমা আক্তার  

 উপ-ব্যবস্থাপক লাইমিতর 

সমাবাইল: ০১৮৬৪৬৮৩২১৪

ই-সমইলঃ batclibrary@gmail.com

দাপ্ততরক তবএটিতের ক্লা রুম িাড়া প্রদান

আমবদন প্রাতপ্তর পর স্বািাতবক প্রত েণ কায মেম ব্যািি না 

কমর িাড়া প্রদান সেবা যাচাইপূব মক আমবদনকারীমক সেবা 

চাতিদা পূরণ েম্পমকম জ্ঞািকরণ।

োদা কাগজ / ই-সমইমল অধ্যে বরাবর 

আমবদন।

তবমান কর্তমপে কর্তমক তনধাতরি 

িামর খরচ/িাড়া
২ কম মতদবে

ড. পাে ম কুমার পতিি 

অধ্যে তবএটিতে

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৫২১

ই-সমইলঃ pbatc@bdbiman.com

দাপ্ততরক তবএটিতের কনিামরন্সরুম িাড়া প্রদান

আমবদন প্রাতপ্তর পর স্বািাতবক প্রত েণ কায মেম ব্যািি না 

কমর িাড়া প্রদান সেবা যাচাইপূব মক আমবদনকারীমক সেবা 

চাতিদা পূরণ েম্পমকম জ্ঞািকরণ।

োদা কাগজ / ই-সমইমল অধ্যে বরাবর 

আমবদন।

তবমান কর্তমপে কর্তমক তনধাতরি 

িামর খরচ/িাড়া
২ কম মতদবে

ড. পাে ম কুমার পতিি 

অধ্যে তবএটিতে

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৫২১

ই-সমইলঃ pbatc@bdbiman.com



দাপ্ততরক তবএটিতের সুইতমং পুল োইড  িাড়া প্রদান

আমবদন প্রাতপ্তর পর স্বািাতবক প্রত েণ কায মেম ব্যািি না 

কমর িাড়া প্রদান সেবা যাচাইপূব মক আমবদনকারীমক সেবা 

চাতিদা পূরণ েম্পমকম জ্ঞািকরণ।

োদা কাগজ / ই-সমইমল অধ্যে বরাবর 

আমবদন।
তবনামূমল্য ২ কম মতদবে

ড. পাে ম কুমার পতিি 

অধ্যে তবএটিতে

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৫২১

ই-সমইলঃ pbatc@bdbiman.com

দাপ্ততরক

গ্রাউি িযািতলং

(নন-তেতডউল ফ্লাইর্)




ই-সমইল/তচঠি/েরােতর আমবদন/অনুমরাধ করমি িমব। 

আমবদনটি যাচাইপূব মক সেবা প্রদান তনতিি করা িমব।

ক) তেএএতব কর্তমক ফ্লাইর্ অপামরমর্র 

অনুমতিপত্র,

খ) প্রময়াজনীয় সেবা গ্রিমণর পদ্ধতি-

    (১) ই-সমইল;

    (২) তচঠি প্রদান;

    (৩) েরােতর আমবদনপত্র।

সেবার ধরণ অনুযায়ী মাতকমন ডলার 

বা েমমামনর বাংলামদত  র্াকা-

(১) নগদ;

(২) সপ-অড মার।

িাৎেতণক

ব্যবস্থাপক িমরন কযাতরয়ার িযািতলং ইউতনর্

সিানঃ ০১৭৭৭৭১৫৬০১

ই-সমইলঃ fchu@bdbiman.com; 

dackubg@bdbiman.com

দাপ্ততরক
েরকাতর / সবেরকাতর েংস্থার মুদ্রণ েংোন্ত 

সেবা

েংতিষ্ট েংস্থার  ইমমইল/তচঠিমি চাতিদা পত্র / েির্ কতপেি 

কায মামদ  পাওয়ার পর মুদ্রণ েম্পন্নপূব মক েরবরাি করা িয়।

চাতিদাকারী প্রতিষ্ঠান িমি ই-সমইল / তচঠিমি 

সপ্ররণ করা িয়
সচমকর মাধ্যমম প্রদান করমি িয়

েমব মাচ্চ ২১ তদন অেবা কামজর 

ধরন ও পতরমামণর উপর তনি মর 

কমর

জনাব ইকবাল আিমমদ আলী জাঁ

 মিাব্যবস্থাপক মুদ্রণ ও প্রকা না, িাম মমগর্, ঢাকা।

                    সিান: ৪৮১১৯৩০৩                        

    সমাবাইল: ০১৮১৮৭৯১৬৫৩

ইমমইল: gmptg@bdbiman.com

দাপ্ততরক

ববমদত ক এয়ারলাইমন্সর চাতিদা সমািামবক 

Meal uplift োতি মে প্রদান (নন-

তেতডউল ফ্লাইর্)।

ক) ববমদত ক এয়ারলাইন্স পত্র অেবা ইমমইমলর মাধ্যমম খাদ্য 

উমত্তালমনর তবষময় ব্যবস্থাপক অপামর ন-এর োমে সযাগামযাগ 

কমর।

খ) তবএিতেতে তবিাগ চাতিদাকৃি খাবামরর দর তনধ মারণ কমর 

েংতিষ্ট এয়ারলাইন্সমক অবতিি কমর এবং িামদর েম্মতির 

সপ্রতেমি অগ্রীম মূল্য পতরম ামধর জন্য অনুমরাধ জানায়।

গ) চাতিদাকৃি খাবামরর অগ্রীম মূল্য পতরম াধ োমপমে খাবার 

উৎপাদন ও েংতিষ্ট এয়ারলাইন্সমক েরবরাি করা।

পত্র অেবা ই-সমইমলর মাধ্যমম অগ্রীম মূল্য পতরম ামধর তিতত্তমি ১ কম মঘন্টা

জনাব োয়ীদ সমা: আলী তনয়াজ

ম্যামনজার অপামর ন্স, তবএিতেতে

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭

ইমমইল :  

mgropns.bfcc@bdbiman.com

দাপ্ততরক

ববমদত ক এয়ারলাইমন্সর চাতিদা সমািামবক 

সকতবন সেতেং োতি মে প্রদান (নন-তেতডউল 

ফ্লাইর্)

ক) ববমদত ক এয়ারলাইন্স পত্র অেবা ইমমইমলর মাধ্যমম 

সকতবন সেতেংময়র তবষময় ব্যবস্থাপক অপামর ন-এর োমে 

সযাগামযাগ কমর।

খ) তবএিতেতে তবিাগ চাতিদাকৃি সকতবন সেতেংময়র দর 

তনধ মারণ কমর েংতিষ্ট এয়ারলাইন্সমক অবতিি কমর এবং 

িামদর েম্মতির সপ্রতেমি চুতক্ত েম্পাতদি িয়।

পত্র অেবা ই-সমইমলর মাধ্যমম মূল্য পতরম ামধর তিতত্তমি

০১ কম মঘন্টা

(কিাক্ট োইমনর সেমত্র ১০ কম ম 

তদবে)

জনাব োয়ীদ সমা: আলী তনয়াজ

ম্যামনজার অপামর ন্স, তবএিতেতে

সমাবাইল: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭

ইমমইল :  

mgropns.bfcc@bdbiman.com

দাপ্ততরক
ববমদত ক এয়ারলাইমন্সর চাতিদা সমািামবক 

লতি োতি মে প্রদান (নন-তেতডউল ফ্লাইর্)

ক) ববমদত ক এয়ারলাইন্স পত্র অেবা ইমমইমলর মাধ্যমম লতি 

োতি মমের তবষময় ব্যবস্থাপক অপামর ন-এর োমে সযাগামযাগ 

কমর।

খ) তবএিতেতে তবিাগ চাতিদাকৃি লতি োতি মমের দর তনধ মারণ 

কমর েংতিষ্ট এয়ারলাইন্সমক অবতিি কমর এবং িামদর 

েম্মতির সপ্রতেমি অগ্রীম মূল্য পতরম ামধর জন্য অনুমরাধ 

জানায়।

গ) চাতিদাকৃি লতি োতি মমের অগ্রীম মূল্য পতরম াধ োমপমে 

েংতিষ্ট এয়ারলাইন্সমক উক্ত োতি মে প্রদান করা িয়।

পত্র অেবা ই-সমইমলর মাধ্যমম অগ্রীম মূল্য পতরম ামধর তিতত্তমি ১ কম মঘন্টা

জনাব োয়ীদ সমা: আলী তনয়াজ

ম্যামনজার অপামর ন্স, তবএিতেতে

সমা: ০১৭৭৭৭১৫৬৮৭

ইমমইল :  

mgropns.bfcc@bdbiman.com



দাপ্ততরক সিইর্ োটি মতিমকর্ ইস্যযকরণ

রপ্তাতনকারক/এমজমন্টর তনজস্ব প্যামড আমবদনপত্র পাওয়ার  পর 

িথ্যাতদ যাচাই-বাছাই কমর কর্তমপমের অনুমমাদন োমপমে 

সিইর্ োটি মতিমকর্ ইস্যয করা িয়।

 ১. রপ্তাতন কারক/এমজমন্টর  তনজস্ব প্যামড 

আমবদনপত্র।   ২. এয়ারওময়তবমলর মূলকতপ। 

৩. র্াকা জমার রত দ ।

৫০০ র্াকা ।

তবমান আমদানী িবন এর ২য় 

িলায় ০৫ নং রুমম কামগ মা তিোব 

 াখায় তবমামনর ইনিময়ে এর 

মাধ্যমম নগদ/সপ-অড মার গ্রিন করা 

িয় ।

৪ ঘন্টা

জনাব সদবিি মতিক, ব্যবস্থাপক, কামগ মা রপ্তানী।

তপএতবএক্স: +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০/৮৭০৩

সিানঃ +০২ ৮৯০১৫৩৭ 

ই-সমইলঃ 

mgrcargoexp@bdbiman.com

তবমান কামগ মা তিমলজ,

রুম নং: ২০৫, ি াআতব, ঢাকা-১২২৯ ।

দাপ্ততরক সডতলিাতর োটি মতিমকর্ ইস্যযকরণ

আমদাতনকারক/এমজমন্টর তনজস্ব প্যামড আমবদনপত্র পাওয়ার  

পর িথ্যাতদ যাচাই-বাছাই কমর কর্তমপমের অনুমমাদন োমপমে 

োটি মতিমকর্ ইস্যয করা িয়।

১. আমদাতনকারক আমবদনপত্র । ২. র্াকা 

জমার রত দ ।
তবনামূমল্য ১ কম মতদবে

জনাব এন. তে. বড়ুয়া, ব্যবস্থাপক, কামগ মা।

তপএতবএক্স: +৮৮০২ ৮৯০ ১৬০০/৮২০৩

সিানঃ +০২ ৮৯০১৬১৫

ই-সমইলঃ 

mgrcargoimp@bdbiman.com 

তবমান কামগ মা কমমিক্স,

রুম নং: ১০, ি াআতব, ঢাকা-১২২৯ ।

অিযন্তরীণ কম মকিমা/কম মচারীমদর সবিন েনদ

োদা কাগমজ অেবা ই-নতের মাধ্যমম আমবদমনর সপ্রতেমি 

সবিন িািাতদ যাচাইপূব মক  ব্যবস্থাপক পামে মামনল এর 

অনুমমাদনেমম ইস্যয করা িয়।

সপ-তিমপর িমর্াকতপেি োদা কাগমজ অেবা 

ই-নতের মাধ্যমম আমবদন। আমবদনকারীর 

েংতিষ্ট এডতমন সেল।

তবনামূমল্য ১ কম মতদবে

জনাব সমািাম্মদ সগালাম রিমান

ব্যবস্িাপক পামে মামনল

                       সিানঃ৮৯০১৬০০/২৩৩০              

      সমাবাইল: ৮৮-০১৮৪১০৮০১৮৩

ই-সমইলঃ 

mgrpersonnel@bdbiman.com

অিযন্তরীণ কম মকিমা/কম মচারীমদর এমিয়ার োটি মতিমকর্

োদা কাগমজ অেবা ই-নতের মাধ্যমম আমবদমনর সপ্রতেমি 

পামে মামনল তেমেম যাচাইপূব মক ব্যবস্িাপক পামে মামনল এর 

অনুমমাদনেমম ইস্যয করা িয়।

োদা কাগমজ অেবা ই-নতের মাধ্যমম আমবদন। 

আমবদনকারীর েংতিষ্ট এডতমন সেল।
তবনামূমল্য ১ কম মতদবে

জনাব সমািাম্মদ সগালাম রিমান

ব্যবস্িাপক পামে মামনল

                       সিানঃ৮৯০১৬০০/২৩৩০              

      সমাবাইল: ৮৮-০১৮৪১০৮০১৮৩

ই-সমইলঃ 

mgrpersonnel@bdbiman.com

অিযন্তরীণ
কম মকিমা/কম মচারীমদর োধারণ িতবষ্য িিতবল 

িমি অে ম উমত্তালন

তনধ মাতরি িরমম আমবদমনর সপ্রতেমি েংতিষ্ট দপ্তমরর প্রধামনর 

সুপাতর  োমপমে ব্যবস্থাপনা পতরচালক ও তেইও মমিাদময়র 

অনুমমাদনেমম অে ম প্রদান করা িয়।

তনধ মাতরি িরম যািা প্রমিযক এডতমন সেমল 

তবদ্যমান আমছ।
তবনামূমল্য ১০ কম মতদবে

জনাব সমাখমলছুর রিমান

                       সিানঃ৮৯০১৬৭৪                       

 ৮৯০১৬০০/২৬৩৫

অিযন্তরীণ
কম মকিমা/কম মচারীমদর সপন ন ও গ্রযাচুযইটি 

প্রদান

েংতিষ্ট এডতমন সেল কর্তমক সপ্রতরি দতলল-দস্তামবজেমূি 

ব্যবস্থাপক পামে মামনল এর মাধ্যমম অতডর্ সেক মনর অনুমমাদন 

োমপমে প্রদান।

েংতিষ্ট এডতমন সেল। তবনামূমল্য ১৫ কম মতদবে

জনাব সমািাম্মদ সগালাম রিমান

ব্যবস্িাপক পামে মামনল

                       সিানঃ৮৯০১৬০০/২৩৩০              

      সমাবাইল: ৮৮-০১৮৪১০৮০১৮৩

ই-সমইলঃ 

mgrpersonnel@bdbiman.com


