
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইদের রূপকল্প  (Vision) ও অবিলক্ষ্য (Mission) 

 

রূপকল্প (Vision) : 

 
িাবিবযযক এয়ারলাইে বিসাবে বিশ্বমাদনর পবরদেিা প্রোন। 

 

অবিলক্ষ্য (Mission) : 

 
বনরাপে, মানেম্পন্ন এিাং উন্নতমাবের আকাশপদে পবরিিন, ব্যিো েম্প্রোরণ এেং আন্তযজাবিকিাদি যাত্রী পবরিিদনর মাধ্যদম মুনাফা অযজন করা।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



বেটিদযন চার্ জার, টিবকর্ ক্রয় ও ভ্রমণ োংক্রান্ত িথ্যাবে 

 

ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ টিবকর্ বিক্রয় তাৎক্ষণণক পােদপার্ জ/বিো, ট্রাদিল 

পাে, সরবেদডে কাড জ এিাং 

যনশবি মন্ত্রিালয় কর্তজক 

ইস্যুকৃি ছাড়পত্র/কাড জ। 

ঢাকা, চট্টগ্রাম, 

কক্সিাযার, বেদলর্, 

যদশার, রাযশািী, 

সেয়েপুর, িবরশাল, 

সমৌলিীিাযার এিাং 

১৭টি বিদেশী স্টেশন-এ 

বনযস্ব কাউন্টার 

বিবিন্ন বফে/ চাযজ প্রদযাযয 

এিাং Electronic 

Miscellaneous 

Document (EMD) 
এর মাধ্যদম পবরদশাধ 

করদি িদি। 

বডউটি 

অবফোর/অবফোর 

ইনচাযজ এিাং োংবিষ্ট 

সযলা ব্যিস্থাপক/কাবি 

ম্যাদনযার। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০২ ট্যাপ, অনলাইন 

বুবকাং, টিদকর্ এিাং 

ওদয়ি বুবকাং ও 

টিবকর্ ক্রয় 

তাৎক্ষণণক েি জদক্ষ্দত্র েে যােস্থায় েি জত্র এ 

সেিা ইন্টারদনদর্র মাধ্যদম 

গ্রিণ করা যাদি। 

েি জদক্ষ্দত্র েে যােস্থায় 

েি জত্র ইন্টারদনদর্র 

মাধ্যদম 

www.biman-

airlines.com 

ইন্টারদনর্ ও ওদয়ি বুবকাং 

এিাং টিবকর্ ক্রয় করদি 

সেশী/বিদেশী সক্রবডর্ কাড জ 

ব্যিিার করদি িদি। 

www.biman-

airlines.com  

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৩ কনফারদমশন ও 

বর-কনফারসমশন 

এিাং যাত্রার িাবরখ 

পবরিিজন 

তাৎক্ষণণক টিবকর্ বিমাদনর েকল অবফে 

ও োংবিষ্ট ট্রাদিল 

এদযন্ট। 

ণেোমূবে 

 

 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

োংবিষ্ট সযলা 

ব্যিস্থাপক/কাবি 

ম্যাদনযার। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৪ টিণকসর্র বুবকাং 

িাবিলকরণ এিাং 

মূল্য সফরৎ 

৭ ণিে পােদপার্ জ, টিবকর্ এিাং 

যাত্রীর উপবস্থবি প্রদয়াযন 

আদছ 

বিমাদনর েকল অবফে 

ও োংবিষ্ট ট্রাদিল 

এদযন্ট। 

যাত্রার ২৪ ঘন্টা ও িদুধ য 

েমদয়র পূদি জ যাত্রা িাবিল 

করদল বনম্নিম বফে 

প্রদযাযয এিাং টিণকবের 

মূল্য েম্পুণ য সফরৎ বনদি 

িাবিল চাযজ ও বর-ফান্ড 

চাযজ উিয় প্রদযাযয 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার এিাং বিোি 

শাখা। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৫ যাত্রার পূদি জ আেন 

নম্বর বনবিিকরণ 

তাৎক্ষণণক বুবকাংকৃি টিবকর্  প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য 

 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

mailto:gmsales@bdbiman.com
http://www.biman-airlines.com/
http://www.biman-airlines.com/
http://www.biman-airlines.com/
http://www.biman-airlines.com/
mailto:gmsales@bdbiman.com
mailto:gmsales@bdbiman.com
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ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ম্যাদনযার এিাং বিোি 

শাখা। 
gmsales@bdbiman.com   

০৬ বিআইবপ/বেআইবপ 

সেিা প্রোন 

তাৎক্ষণণক প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র/কাড জ 

প্রেশ জন 

প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার এিাং বিোি 

শাখা। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৭ সখিািপ্রাি ও পাংগু 

মুবিদযাদ্ধাদের 

অিযন্তরীন ও 

আন্তযজাবিক রূদর্ 

এিাং ওমরাি/িজ্জ 

পালদনর যন্য 

বনবে জষ্ট োংখ্যক 

টিবকর্ বিনামূদল্য 

প্রোন 

৩ ণিে মুবিদযাদ্ধা মন্ত্রিালয় প্রেত্ত 

েনে/কাড জ প্রদয়াযন। 

প্রবর্াজ্ু েয় প্রাি টিবকর্ বিনামূদল্য, 

বকন্তু প্রদয়াযনীয় ট্যাক্স 

যাত্রীদক প্রোন করদি িদি। 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার এিাং বিোি 

শাখা। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৮ হুইল সচয়ার সেিা তাৎক্ষণণক যাত্রীর টিবকর্ এিাং প্রদযাযয 

সক্ষ্দত্র প্রদয়াযনীয় ডািার 

প্রেত্ত েনে এিাং বিমাদনর 

বনবে জষ্ট ফরম পূরণ করদি 

িদি। 

বিমাদনর েকল অবফে 

ও োংবিষ্ট ট্রাদিল 

এদযন্ট এিাং 

ইন্টারদনদর্র মাধ্যদম 

বকছু গন্তদব্য বিনামূদল্য 

এিাং বনবে জষ্ট গন্তদব্য 

প্রদয়াযনীয় বফে প্রোন 

করদি িদি। 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার এিাং বিোি 

শাখা। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৯ সরাগীর যন্য সেচার 

সেিা 

তাৎক্ষণণক বিমাদনর বনবে জষ্ট ফরদম 

ডািার কর্তজক ভ্রমস্টণর 

অনুমবিপত্র বিমান 

সমবডকযাল কর্তজক েিযাবয়ি 

করদি িদি।  

ফরমটি বিমাদনর 

েকল সেলে অবফদে 

পাওয়া যাদি। 

সেচার ভ্রমস্টণর যন্য 

এয়ারক্রাফর্- সিদে ৬-

১২টি আেদনর প্রদয়াযন 

এিাং ১টি অবিবরি আেন 

েিদযাগী যাত্রীর যন্য 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার এিাং বিোি 

শাখা। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   
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mailto:gmsales@bdbiman.com
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ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

প্রদয়াযন। সেচার বুবকাং 

এর যন্য ভ্রমণ িাবরদখর 

প্রদয়াযনীয় চাযজ প্রদয়াযন। 

১০ বপিা-মািা ব্যবিি 

িয়েেীমা ২ িৎের 

িদি ১২ িৎের পূণ য 

িওয়ার পূি জ পয জন্ত 

একাকী বশশু 

পবরিিন 

তাৎক্ষণণক বিমাদনর বনবে জষ্ট ফরদম 

আদিেন করদি িদি। যাত্রার 

েময় এিাং গন্তব্য অিিরস্টণর 

পর বশশুদক োিায্যকারী 

ব্যবির নাম, ঠিকানা ও 

সফান নম্বর প্রোন করদি 

িদি। 

ফরম বিমাদনর েকল 

সেলে অবফস। 

িয়দের েীমা অনুযায়ী 

বিবিন্ন ধাদপ প্রদযাযয িাড়া 

যমা বেদি িদি। 

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার বডউটি 

ম্যাদনযার োংবিষ্ট 

বিমানিন্দর। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

১১ No Show 
িা বিমানিন্দদর 

যাত্রার যন্য উপবস্থি 

িদি পাদরনবন – 

এমন যাত্রীর পরিিী 

যাত্রার িাবরদখর 

যন্য 

তাৎক্ষণণক বুবকাংকৃি টিবকর্/পােদপার্ জ/ 

বিো ও অন্যান্য কাগযপত্র 

প্রদয়াযন। 

প্রবর্াজ্ু েয় প্রদয়াযনীয় সক্ষ্দত্র বফে 

এিাং সকাস্টো সকাস্টো সক্ষ্দত্র 

েমন্বয়কৃি িাড়ার র্াকা।  

বডউটি অবফোর/ 

অবফোর ইনচাযজ এিাং 

সযলা ব্যিস্থাপক/ কাবি 

ম্যাদনযার বডউটি 

ম্যাদনযার োংবিষ্ট 

বিমানিন্দর। 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

১২ কল সেন্টার তাৎক্ষণণক প্রদযাযয েয় প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য ৮৯০১৩০৬, 

৮৯০১৩৮৪, 

৮৯০১৬৭৩, 

৮৯০১৭৮৯, 

০১৭৭১৫৬১৩-৬ 

মহাব্যেস্হাপক ণেক্রয়, ণেমাে প্রধাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   
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বেটিদযন চার্ জার, এয়ারদপার্ জ োবি জে, বিমান 

 

 

ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ যাত্রী সচক-ইন তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিদকর্, বিো েি 

পােদপার্ জ ও অন্যান্য 

প্রদয়াযনীয় কাগয-পত্র 

প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য সষ্টশন ব্যািস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

০২ হুু্ইল সচয়ার/  

বপআরএম 

বিমাদন আদরািন ও 

অিদরািন েমদয় 

োিায্যকারী েি 

হুইল সচয়ার এর 

ব্যিস্থাকরি 

তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিবকর্, বিো েি 

পােদপার্ জ ও অন্যান্য 

প্রদয়াযনীয় কাগয-পত্র 

সযমন ডািারী েনে 

(প্রদযাযয সক্ষ্দত্র) 

প্রবর্াজ্ু েয় বকছু গন্তদব্য বিনামূদল্য 

এিাং বনবে জষ্ট গন্তদব্য 

প্রদয়াযনীয় বফে যমা 

করদি িদি। 

সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

০৩ সরাগীর যন্য সেচার  

এযামু্বদলে বলফর্ ও 

োিায্যকারী 

তাৎক্ষণণক ডািারী ও বিমাদনর 

বনধ জাবরি ফদম জ োয়মুবি 

েনেপত্র  

প্রবর্াজ্ু েয় প্রদয়াযনীয় চাযজ প্রদযাযয। সষ্টশন ব্যািস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

০৪ বিআইবপ 

/বেআইবপ সেিা 

তাৎক্ষণণক রােীয় প্রদর্াকল অনুযায়ী। প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

০৫ ব্যাদগয সেিা 

(িবি জগমন) 

তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিবকর্, বিো েি 

পােদপার্ জ ও অন্যান্য 

প্রদয়াযনীয় কাগয-পত্র 

প্রবর্াজ্ু েয় বনধ জাবরি ব্যাদগয এলাউে 

বিনামূদল্য 

সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

০৬ ব্যাদগয সেিা 

(আগমনী) 

প্রেম ব্যাদগয সডবলিারী 

ফ্লাইর্ আগমদনর ১৮ 

বমবনদর্র মদধ্য এিাং 

ব্যাদগয  সেইম ট্যাগ প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 
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েি জদশষ ব্যাদগয ৬০ 

বমবনদর্র মদধ্য 
gmcs@bdbiman.com   

০৭ ট্রানবযর্ যাত্রী তাৎক্ষণণক পরিিী গন্তব্য যাত্রার 

কনফাম জ টিদকর্, বিো েি 

পােদপার্ জ ও অন্যান্য 

প্রদয়াযনীয় কাগয-পত্র 

প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

০৮ ট্রানবযর্ যাত্রা (৮ 

ঘন্টার সিশী িদল) 

অেিা ফ্লাইর্ েীঘ জ 

বিলবম্বি / িাবিল 

িদল পরিিী 

ফ্লাইদর্ যাত্রা পয জন্ত  

সিাদর্ল ব্যিস্থাকরি 

তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিবকর্, বিো েি 

পােদপার্ জ ও অন্যান্য 

প্রদয়াযনীয় কাগয-পত্র 

প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য (ফদরন যাত্রীদের 

বিো বফে প্রদযাযয) 

সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   
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ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

০৯ বমেিযাদন্ডল ব্যাদগয 

সেিা 

তাৎক্ষণণক িারাদনা ব্যাদগদযর সক্ষ্দত্র 

অবিদযাগ গ্রিন স্বাদপদক্ষ্ 

বপআইআর প্রোন ও ব্যাদগয 

প্রাবি স্বাদপদক্ষ্ যাত্রীদক 

অিবিি ও বিিরন করা। 

িারাদনা ব্যাদগদযর 

ক্ষ্বিপূরি প্রোন (আইএটিএ 

বনয়মানুযায়ী) 

িারাদনা ও প্রাবি শাখায় 

/ কাষ্টম  িদল অিবস্থি 

কাউন্টার  

বিনামূদল্য সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

সফানঃ 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

১০ গ্রাউন্ড বফবডাং 

ট্রানবযর্ সেল / 

বডউটি কদিালার 

রুম 

ফ্লাইর্ ২ ঘন্টার 

অবধক বিলম্ব িদল 

তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিবকর্ প্রবর্াজ্ু েয় বিনামূদল্য সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

১১ অবিবরি ব্যাদগয তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিবকর্ প্রবর্াজ্ু েয় বিমান বনধ জাবরি অবিবরি 

ব্যাদগয এর িাড়ার িার 

অনুযায়ী 

সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

১২ প্রবিিন্ধী  

সচক-ইন কাউন্টার, 

বিমাদন আদরািন ও 

অিদরািদনর েময় 

োিায্যকারী / হুইল 

সচয়ার 

তাৎক্ষণণক কনফাম জ টিবকর্ প্রবর্াজ্ু েয় বিনা মূদল্য সষ্টশন ব্যিস্থাপক 

(োংবিষ্ট পালা) 

০১৭৭৭৭১৫৫৩৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

১৩ যাত্রীবৃদন্দর 

অবিদযাগ বনষ্পবত্ত 

তাৎক্ষণণক যাত্রী অবিদযাগ োংক্রান্ত ই-

সমইল, সপ্ররীি পত্র, ইন-

ফ্লাইর্ অবিাদযাগপত্র, ক্রু 

বিবফাং লগ িই  

প্রশােবনক িিন, গ্রািক 

সেিা পবরেির। যাত্রী 

কর্তজক বলবখি 

অবিদযাগ পাওয়ার 

পবরদপ্রবক্ষ্দি 

বিনা মূদল্য উপ-মিাব্যিস্থাপক, 

গ্রাউন্ড োবি জে। 

সফানঃ ৮৯০১৩০৩ 

মহাব্যেস্হাপক গ্রািক সেিা, ণেমাে 

কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫৩২, 

gmcs@bdbiman.com   

mailto:gmcs@bdbiman.com
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বেটিদযন চার্ জার, কাদগ জা কমদেক্স (রিানী) 

 

ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার 

সকাড, অবফবেয়াল 

সর্বলদফান ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ রিানী পণ্য, এদযন্ট, 

িন্দর ব্যিিারকারী 

এিাং বিমানিন্দর 

বনরাপত্তার যন্য 

আন্তযজাবিক মাদনর 

বনরাপত্তা সেিা 

তাৎক্ষণণক সিোমবরক বিমান চলাচল 

কর্তজপক্ষ্, বিমান িাাংলাদেশ 

এয়ারলাইে, সেইর্ 

ফরওয়াবডাং এদযন্ট কর্তজক 

েরিরািকৃি পবরচয়পত্র। 

বিবযর্রদের বিবযর্র পাে 

প্রবর্াজ্ু েয় অস্থায়ী পাদের যন্য ৩০০/-

র্াকা এিাং স্থায়ী পাদের 

যন্য ৫০০/-র্াকা  

সিবিচকদক প্রোন করদি 

িয়। বিবযর্র পাদের 

সক্ষ্দত্র সকান অে জ প্রোন 

করদি িয় না। 

েিকারী ব্যিস্থাপক 

বনরাপত্তা, বিমান 

িাাংলাদেশ এয়ারলাইে, 

সফান নাং-৮৯০১৫০০ 

এক্স-৫২৩২ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০২ ২৪/৭ আিযন্তরীন 

এিাং আন্তজযাবিক 

রুদর্ কাদগ জা বুবকাং 

এিাং পণ্য সপ্ররদনর 

ব্যিস্থা 

তাৎক্ষণণক আন্তযজাবিক পণ্য বুবকাং-এর 

সক্ষ্দত্র, সক্ষ্ত্র বিদশদষ 

বরকুইবযশান স্লীপ োংবিষ্ট 

এয়ারলাইেদক প্রোন করদি 

িয়। আিযন্তরীন বুবকাং এর  

সক্ষ্দত্র িা প্রদযাযয নয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য বুবকাং এর যন্য সকান 

অে জ প্রোন করদি িয় না। 

িদি, আিযন্তরীন বুবকাং এর 

সক্ষ্দত্র েরােবর অে জ 

প্রোদনর মাধ্যদম বুবকাং 

করদি িয়। 

পালা কম জকিজা রিানী/ 

ফদরন কযাবরয়ার 

িযান্ডবলাং ইউবনর্/ 

োংবিষ্ট এয়ারলাইে। 

সফান নাং-৮৯০১৫০০ 

এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩/৮৭০৮ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৩ পণ্য স্ক্যাবনাং এর 

ডািল বিউ স্ক্যানার 

ব্যিিার করা। 

পচনশীল এিাং ড্রাই 

কাদগ জার যন্য 

আলাো আলাো 

স্ক্যানার 

তাৎক্ষণণক এয়ারওদয় বিল,কাষ্টমে এর 

অনুমবিপত্র েি োংবিষ্ট 

এয়ারলাইে অেিা গ্রাউন্ড 

িযান্ডবলাং এদযন্ট এর 

মাধ্যদম সিবিচক এর 

বনরাপত্তা কম জকিজার বনকর্ 

পণ্য স্ক্যাবনাং এর যন্য সপ্ররন 

করা িয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় স্ক্যাবনাং এর যন্য প্রবি 

সকবয ইউএেবড ০.০৬ 

চাযজ এয়ারওদয়বিদলর 

মাধ্যদম প্রোন করদি িয়। 

পালা বনরাপত্তা 

কম জকিজা , সিবিচক।  

সফান নাং-৮৯১৪৮৭০-

৭২ এক্স-৪০৮০ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৪ রিানীকৃি  পদণ্যর 

এয়ারওদয় বিদলর 

বরবেবিাং কবপ 

তাৎক্ষণণক এয়ারওদয় বিদলর কবপ এিাং 

িাড়া রবশে। 

প্রবর্াজ্ু েয় এ সক্ষ্দত্র সকান মুল্য প্রোন 

করদি িয় না। 

পালা কম জকিজা রিানী 

এিাং ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্। 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com


ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার 

সকাড, অবফবেয়াল 

সর্বলদফান ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

(বশবপাং কবপ) প্রোন 

করা িয়। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 
gmcargo@bdbiman.com   

০৫ বুবকাংকৃি পদণ্যর 

িাড়া এয়ারলাইে 

এর বিোি শাখায় 

যমা করা যায়।   

তাৎক্ষণণক বুবকাং এর অনুমবি পত্র এিাং 

এয়ারওদয়বিল এর কবপ 

িাড়া প্রোদনর যন্য প্রেশ জন 

করদি িয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় এ সক্ষ্দত্র সকান মুল্য প্রোন 

করদি িয় না। 

প্রবর্াজ্ু েয় মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৬ েকল প্রকার 

রিানীকৃি পণ্য 

নামাদনা ও রাখার 

সুবিধা কাদগ জা 

বিদলদয বিদ্যমান 

আদছ। 

তাৎক্ষণণক এদক্ষ্দত্র বুবকাংএর অনুমবি 

পত্র প্রেশ জন করদি িয়।  

প্রবর্াজ্ু েয় সকান অে জ প্রদয়াযন িয় না। কাদগ জা পালা কম জকিজা, 

কাদগ জা এক্সদপার্ জ এিাং 

ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্, 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৭ ফ্লাইর্ বিলদম্বর/ 

িাবিদলর সক্ষ্দত্র 

রিাবনকারকদেরদক 

যি দ্রুি েম্ভি 

অিবিিকরদনর 

ব্যিস্থা আদছ। 

তাৎক্ষণণক এয়ারওদয় বিল প্রেশ জন 

োদপদক্ষ্ িাবিলকৃি 

ফ্লাইদর্র পণ্য পরিিী 

ফ্লাইদর্ অগ্রবধকার বিবত্তদি 

সনয়া িয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় অবিবরি অে জ প্রোন 

করদি িয় না। 

কাদগ জা পালা কম জকিজা, 

কাদগ জা এক্সদপার্ জ এিাং 

ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্, 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৮ যরুরী প্রদয়াযদন 

রিাবনকারকদের 

বিমাদনর সর্বলদফান 

ব্যিিাদরর সুবিধা 

আদছ।  

তাৎক্ষণণক এয়ারওদয় বিল প্রেশ জন 

োদপদক্ষ্ এ সেিা প্রোন করা 

িয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় বিনা মুদল্য কাদগ জা পালা কম জকিজা, 

কাদগ জা এক্সদপার্ জ এিাং 

ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্, 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৯ মূল্যিান পণ্য 

োংরক্ষ্দির যন্য 

পৃেক বনরাপে 

কদক্ষ্র ব্যিস্থা 

তাৎক্ষণণক এয়ারওদয় বিদলর মূল্য 

প্রেশ জন োদপদক্ষ্ এ সেিা 

প্রোন করা িয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় প্রবি এয়ারওদয় বিদলর 

যন্য ইউএেবড ১০০/-চাযজ 

প্রোন করদি িয়। 

কাদগ জা পালা কম জকিজা, 

কাদগ জা এক্সদপার্ জ এিাং 

ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্, 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com
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ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার 

সকাড, অবফবেয়াল 

সর্বলদফান ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

আদছ। 

 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

১০ রিানীকৃি পণ্য 

ওযদনর সক্ষ্দত্র 

ইদলকট্রবনকে সস্ক্ল 

ব্যিিাদরর সুবিধা 

প্রোন করা িয়। 

তাৎক্ষণণক বুবকাংএর অনুমবি প্রেশ জন 

োদপদক্ষ্ মালামাল ওযন 

সেয়ার সুবিধা প্রোন  িয়। 

এয়ারওদয় বিল প্রেশ জন 

োদপদক্ষ্ ইউএলবড সি 

সলাডকৃি মালামাদলর 

ওযদনর সুবিধা সেয়া িয়। 

প্রবর্াজ্ু েয় এ সক্ষ্দত্র সকান অবিবরি 

অে জ বেদি িয় না। 

কাদগ জা পালা কম জকিজা, 

কাদগ জা এক্সদপার্ জ এিাং 

ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্, 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

১১ অবি বনি জাপক যদন্ত্রর 

ব্যিস্থা আদছ। 

ফায়ার বিদগদডর 

সর্বলদফান নাং 

৯৫৫৫৫৫৫ (দিড 

অবফে), ৯৮০১০৭০ 

(র্ঙ্গী)। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় প্রবর্াজ্ু েয় বিনা মুদল্য পালা কম জকিজা রিানী 

এিাং ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   
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বেটিদযন চার্ জার: বিমান কাদগ জা কমদেক্স (আমোনী) 

 

ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ আমােনীকৃি 

পদণ্যর গ্রািক ও 

এদযন্টদক  

আন্তযজাবিক মাদনর  

সেিা প্রোন। 

গ্রািদকর কাদছ পদণ্যর 

আগমনী িািজা সপৌছাদনা, 

প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র 

(এয়ারওদয়বিল) োংরক্ষ্ি 

ও পন্য সডবলিারী প্রোন। 

পণ্য আমোনী শাখায় 

এয়ারওদয়বিল পাওয়া যায়। 

প্রবর্াজ্ু েয় কনদোবলদডদর্ড 

এয়ারওদয়বিল এর যন্য 

প্রবি মাষ্টার ও প্রবি িাউয 

এয়ারওদয়বিদল ২০০/-র্াকা 

িাদর কবম্পউর্ারাইযড 

ইনিদয়ে ও নগে প্রাবি 

রবশদের মাধ্যদম   

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জ কম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১,  

ই-সমইলঃ  

importcargo@bd
biman.com 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০২ পণ্য আমোনী 

শাখায় েকল সক্ষ্দত্র 

েকল সক্ষ্ত্র   

বনরাপত্তা বিধাদনর 

যন্য ব্যিস্থা গ্রিন 

করা আদছ। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় প্রবর্াজ্ু েয় সেিার যন্য সকান মুল্য 

প্রোন করদি িয় না। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা বনরাপত্তা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জকম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮২২৫ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৩ পচনশীল দ্রব্যাবে, 

মরদেি ও িযাবক্সন, 

মূল্যিান মালামাল, 

সকবমকযাল ড্রাম, 

সমািাইল সফান ও 

সমািাইল সফান 

এদক্সেবরয ইিযাবে 

পণ্যাবে োংরক্ষ্দির 

যন্য বিদশষ 

গুোদমর ব্যিস্থা 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পচনশীল েব্য, মরদেি, 

সিকবেন আমোনী 

শাখার ট্রানবযর্ 

সেকশদন পাওয়া যাদি। 

পচনশীল দ্রদব্যর যন্য প্রবি 

সকবয ৭০/- র্াকা িাদর 

এিাং ৩১িম বেন সেদক 

প্রবি ইউবনদর্র যন্য ১০০/-

র্াকা িদর গুোম িাড়া ও 

১৫%িযার্ 

কমবপউর্ারাইযড 

ইনিদয়ে এর মাধ্যদম 

ব্যাাংক অেিা বিমান 

কাউন্টাদর প্রাবি রবশদের 

মাধ্যদম 

পণ্য আমোনী ট্রানবযর্ 

শাখার পালা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জকম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০৬। 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   
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ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৪ োিাবিক ও 

েরকারী ছুটির বেদন 

কূর্ননবিক ব্যাগ, 

মরদেি ও যীিন 

রক্ষ্াকারী ঔষধ 

প্রবিশনাল 

সডবলিারী এিাং 

আগি পদণ্যর 

এয়ারওদয় বিল 

সডবলিারী সেয়া 

িদয় োদক (েকাল 

৯র্া সেদক রাি 

১০র্া পয জন্ত)।  

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী 

(ট্রানবযর্) শাখা। 

মরদেদির যন্য ও মৃি 

ব্যাবির পণ্য খালাদের 

যন্য সকান রুপ সেিা মুল্য 

প্রোন করদি িয় না। 

অন্যান্য সক্ষ্দত্র পুি জ 

উদেবখি বনবে জষ্ট িাদর সেিা 

মুল্য ইনিদয়ে/কযাশ রবশে 

এর মাধ্যদম প্রোন করদি 

িয়। 

পণ্য আমোনী ট্রানবযর্ 

শাখার পালা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জকম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০৬ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৫ পদণ্যর রক্ষ্নাদিক্ষ্ন 

চাযজ  নগে প্রাি 

অে জ (Cash 

Receipt) এর 

মাধ্যদম আোয় 

করা িয় এিাং 

৫০,০০০/- (পঞ্চাশ 

িাযার) র্াকার 

উপদর প্রদেয় সয 

সকান চাযজ ব্যাাংক 

ড্রাফদর্র মাধ্যদম 

প্রোন করদি িয় 

এিাং সকান প্রদেয় 

চাযজই বিনা রবশদে 

গ্রিন করা িয় না।  

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। োধারি পদণ্যর সক্ষ্দত্র 

পদণ্যর আমোনী বেন সেদক 

৫ম বেন গুোমিাড়া সনয়া 

িয় না। উি সক্ষ্দত্র পদণ্যর 

প্রবি সকবয এর যন্য 

৩.৫র্াকা িাদর িযান্ডবলাং 

চাযজ প্রোন করদি িয়। ৬ষ্ঠ 

বেন সেদক ১৫িম বেন 

পয জন্ত প্রবি ৫০ সকবযর 

প্রবি ইউবনদর্র যন্য ২৫/-

র্াকা এিাং ১৬-৩০িম বেন 

পয জন্ত ৫০/-র্াকা িাদর এিাং 

পরিিী প্রবিবেদনর যন্য 

১০০/- র্াকা িাদর গুোম 

িাড়া ও ১৫% িযার্ প্রোন 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জকম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   
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ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

করদি িয়। প্রবি সেিা মুল্য 

কমবপউর্ারাইযড 

ইনিদয়ে এর বিপরীদি 

ব্যাাংক িা নগে প্রাবি 

রবশদের মাধ্যদম অে জ গ্রিন 

করা িয়। 

০৬ ৪৮ ঘন্টার মদধ্য 

আগি পদণ্যর 

বিষদয় 

Consignee সক 

Notice of 
Arrival (NOA) 
িা পণ্য আগমদনর 

খির যানাদনা িয় । 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। সকান সেিা মুলা প্রোন 

করদি িয় না। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জকম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৭ কাস্টমে কর্তজপদক্ষ্র 

অনুমবিক্রদম 

মালামাল সিশী 

যদম সগদল মাদে 

মাদে সডবলিারী 

সগইর্ েমূি 

অবিবরি েময় 

সখালা সরদখ 

মালামাল 

সডবলিারী সেওয়ার 

ব্যিস্থা করা িয়। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। পুদি জাি বনয়মানুযায়ী সেিা 

মুল্য বনধ জারন করা িয়, বকন্তু 

অবিবরি সেিা মুল্য প্রোন 

করা িয় না। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা 

কম জকিজা/কিজব্যরি 

কায জকম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com


ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৮ পদণ্যর আগমনী 

বিিরন 

কমবপউর্াদর 

যোযে োংরক্ষ্ি ও 

িথ্য প্রোন। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। সকানরুপ সেিা মুল্য প্রোন 

করদি িয় না। শুধুমাত্র পণ্য 

সডবলিারীর প্রমানপদত্রর 

যন্য ইউএেবড ১০/- এর 

েমপবরমান সেশীয় মুদ্রা 

ইনিদয়দের মাধ্যদম প্রোন 

করদি িয়। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা কম জকিজা/ 

কিজব্যরি কায জ 

কম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

০৯ Recipient িা 

প্রাপদকর নাম 

পবরিিজন িা পণ্য 

োংক্রান্ত সযদকান 

িদথ্যর পবরিিজন। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। এ সেিার যন্য ইউএেবড 

১০/- এর েমপবরমান 

সেশীয় মুদ্রা ইনিদয়দের 

মাধ্যদম প্রোন করদি িয়। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা কম জকিজা/ 

কিজব্যরি কায জ 

কম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

১০ পুনঃ রিানীকরি 

ব্যিস্থা। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। এ সেিার যন্য বনবে জষ্ট 

পবরমান পুনঃরিানী বফ 

এিাং োংবিষ্ট পদণ্যর 

রক্ষ্নাদিক্ষ্ন চাযজ 

পুদি জবেখি িাদর 

ইনিদয়দের মাধ্যদম প্রোন 

করদি িয়। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা কম জকিজা/ 

কিজব্যরি কায জ 

কম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com


ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১১ পদণ্যর আাংবশক 

খালাে/ সডবলিারী 

গ্রিন সুবিধা। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। পরিিী বেিদে োংবিষ্ট 

পদণ্যর রক্ষ্নাদিক্ষ্দনর 

যন্য অবিবরি সেিা মূল্য 

বেদি িয় না। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা কম জকিজা/ 

কিজব্যরি কায জ 

কম জকিজা। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮১০১, ই-সমইল 

ইমদপার্ জ কাদগ জা এর্ 

বিবডবিমান ডর্ কম। 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

১২ সডবলিারীর সক্ষ্দত্র 

িাৎক্ষ্বিক ব্যিস্থা 

রদয়দছ। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় পণ্য আমোনী শাখা। িাৎক্ষ্বনক সডবলিারী 

ব্যিস্থার যন্য অবিবরি 

সেিা মূল্য প্রদযাযয নয়, 

শুধুমাত্র বনধ জাবরি সেিা 

মূল্য প্রদযাযয। 

পণ্য আমোনী শাখার 

পালা কম জকিজা/ 

কিজব্যরি কায জ 

কম জকিজা। সফান-

৮৯০১৫০০ এক্স-৮১০১, 

ই-সমইল ইমদপার্ জ 

কাদগ জা এর্ বিবডবিমান 

ডর্ কম। 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

১৩ অবি বনি জাপক 

যদন্ত্রর ব্যিস্থা 

আদছ। ফায়ার 

বিদগদডর 

সর্বলদফান নাং 

৯৫৫৫৫৫৫ (দিড 

অবফে), ৯৮০১০৭০ 

(র্ঙ্গী)। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় প্রবর্াজ্ু েয় প্রবর্াজ্ু েয় পালা কম জকিজা রিানী 

এিাং ফদরন কযাবরয়ার 

িযাবন্ডবলাং ইউবনর্। 

সফান-৮৯০১৫০০ এক্স-

৮৬০২/৮৬০৩ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

১৪ পণ্য আমোনী 

ব্যিস্থাপনা 

কর্তজপদক্ষ্র োদে 

সযাগাদযাগ সুবিধা। 

তাৎক্ষণণক প্রবর্াজ্ু েয় প্রবর্াজ্ু েয় প্রবর্াজ্ু েয় ব্যিস্থাপক/ েিঃ 

ব্যিস্থাপক আমোনী 

এর োদে 

৮৯০১৬৪০/২৫০৯/ 

২৫০৮ 

মহাব্যেস্হাপক পণ্য,  

ণেমাে কার্ যালয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৫, 

gmcargo@bdbiman.com   

mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com
mailto:gmcargo@bdbiman.com


 
বেটিদযন চার্ জার, িাাংলাদেশ এয়ারলাইে সট্রবনাং সেন্টার  (বিএটিবে), বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইে বলঃ   

 

    

ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ এবিদয়শদনর সকান 

বিষদয়র উপর সট্রবনাং 

সেয়া িয় িার 

বিস্তাবরি বিিরন  

বেবডউল অনুযায়ী বিএটিবে-র বনযস্ব ওদয়ি 

োইর্ 

www.batc.ac.bd  

ওদয়ি োইর্ সেদক 

 

pbatc@ 

bdbiman.com 

এর কাদছ সমইল কদর  

বিনামূদল্য বিিরন করা িয়  অধ্যক্ষ্ বিএটিবে  

সফান নাং ৮৯০১৩০৮ 

সমািাইল নাং 

০১৭৭৭৭১৫৫২১ 

pbatc@bdbim

an.com 

অধ্যক্ষ্ বিএটিবে  

সফান নাং ৮৯০১৩০৮ 

সমািাইল নাং ০১৭৭৭৭১৫৫২১ 

pbatc@bdbiman.com 

০২ এদরাদেে ও 

এবিদয়শন 

ইবিবনয়াবরাং সেদক 

প্রেত্ত 

বেএএবি/ইএএেএ 

অনুদমাবেি সকাে জ 

েমূি (যার বিস্তাবরি 

Yearly 

Training 

Calendar এ 

বিদ্যমান)     

বেবডউল অনুযায়ী বিএটিবে-র বনযস্ব ওদয়ি 

োইর্ 

www.batc.ac.bd 

এদরাদেে  ও 

এবিদয়শন ইবিবনয়াবরাং 

ফযাকাবি, বিএটিবে 

বিমাদনর যনিদলর  যন্য 

বিনা মূদল্য, অন্যদের যন্য 

বিবিন্ন সকাদে জর ফী বিমান 

ব্যিস্থপনা কর্তজক 

অনুদমাবেি। ৪.৫% 

VAT  োংদযাবযি িয় । 

িাাংলাদেশ এয়ারলাইে 

সট্রবনাং সেন্টার এর নাদম 

ড্রাফর্ গ্রিন করা িয়।  

নগে অে জ িা ব্যাাংদকর সচক 

গ্রিনদযাগ্য নয় । 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

সট্রবনাং বিএটিবে 

সমািাইল নাং 

০১৭১১১২০৯৫৭ 

qmeasa147@

bdbiman .com 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

সট্রবনাং বিএটিবে 

সমািাইল নাং 

০১৭১১৫৪৬৮০৯ 

examcontrole

asa@bdbima

n.com 

 

অধ্যক্ষ্ বিএটিবে  

সফান নাং ৮৯০১৩০৮ 

সমািাইল নাং ০১৭৭৭৭১৫৫২১ 

pbatc@bdbiman.com 

০৩ কাস্টমার োবি জে 

ফযাকাবি সেদক 

ফ্লাইর্ োবি জে ও 

গ্রাউন্ড োবি জে সকাে জ 

পবরচালনা  ( যার 

বেবডউল অনুযায়ী বিএটিবে-র বনযস্ব ওদয়ি 

োইর্ 

www.batc.ac.bd 

কাস্টমার োবি জে 

ফযাকাবি বিএটিবে  

বিমাদনর যনিদলর  যন্য 

বিনা মূদল্য, অন্যদের যন্য 

বিবিন্ন সকাদে জর ফী বিমান 

ব্যিস্থপনা কর্তজক 

অনুদমাবেি। ৪.৫% 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

সর্বনাং বিএটিবে  

সমািাইল নাং 

০১৭১১৯৮৭৯৪৪ 

csbatc@bdbi

অধ্যক্ষ্ বিএটিবে  

সফান নাং ৮৯০১৩০৮ 

সমািাইল নাং ০১৭৭৭৭১৫৫২১ 

pbatc@bdbiman.com 

http://www.batc.ac.bd/
mailto:pbatc@bdbiman.com
http://www.batc.ac.bd/
http://www.batc.ac.bd/
mailto:pbatc@bdbiman.com


ক্রবমক সেিার নাম সেিা প্রোদন েদি জাচ্চ েময় প্রদয়াযনীয় কাগযপত্র প্রদয়াযনীয় 

কাগযপত্র/আদিেন 

ফরম প্রাবিস্থান 

সেিার মূল্য এিাং পবরদশাধ 

পদ্ধবি (যবে োদক) 

শাখার নামেি 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকিজার 

পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলদফান 

ও ই-সমইল 

উধ জিন কম জকিজার পেবি, রুম নম্বর, 

সযলা/উপদযলার সকাডেি 

অবফবেয়াল সর্বলদফান ও ই-সমইল 

বিস্তাবরি Yearly 

Training 

Calendar এ 

বিদ্যমান ) 

VAT  োংদযাবযি িয় । 

িাাংলাদেশ এয়ারলাইে 

সট্রবনাং সেন্টার এর নাদম 

ড্রাফর্ গ্রিন করা িয়।  

নগে অে জ িা ব্যাাংদকর সচক 

গ্রিন সযাগ্য নয় । 

man.com  

০৪ মাদকটি জাং এন্ড সেলে 

ফযাকাবি সেদক 

প্যাদেিার সেল ও 

কাদগ জা সেল এিাং 

বডবয আর সকাে জ 

পবরচালনা  (যার 

বিস্তাবরি  

Yearly 

Training 

Calendar এ 

বিদ্যমান ) 

বেবডউল অনুযায়ী বিএটিবে-র বনযস্ব ওদয়ি 

োইর্ 

www.batc.ac.bd 

মাদকটিাং এন্ড সেলে 

ফযাকাবি বিএটিবে  

বিমাদনর যনিদলর  যন্য 

বিনা মূদল্য, অন্যদের যন্য 

বিবিন্ন সকাদে জর ফী বিমান 

ব্যিস্থপনা কর্তজক 

অনুদমাবেি। ৪.৫% 

VAT  োংদযাবযি িয় । 

িাাংলাদেশ এয়ারলাইে 

সট্রবনাং সেন্টার এর নাদম 

ড্রাফর্ গ্রিন করা িয়। নগে 

অে জ িা ব্যাাংদকর সচক গ্রিন 

সযাগ্য নয় । 

ব্যিস্থাপক সট্রবনাং 

বিএটিবে  

সমািাইল নাং 

০১৭১২১৫০২৩৬ 

msbatc@bdbi

man.com 

অধ্যক্ষ্ বিএটিবে  

সফান নাং ৮৯০১৩০৮ 

সমািাইল নাং ০১৭৭৭৭১৫৫২১ 

pbatc@bdbiman.com 

০৫ ব্যিস্থাপনা  উন্নয়ন 

ফযাকাবি সেদক 

মানি েম্পে 

উন্নয়দনর সকাে জ েমূি 

পবরচালনা  (যার 

বিস্তাবরি  

Yearly 

Training 

Calendar এ 

বিদ্যমান ) 

বেবডউল অনুযায়ী বিএটিবে-র বনযস্ব ওদয়ি 

োইর্ 

www.batc.ac.bd 

ব্যিস্থাপনা  উন্নয়ন 

ফযাকাবি বিএটিবে 

বিমাদনর যনিদলর  যন্য 

বিনা মূদল্য, অন্যদের যন্য 

বিবিন্ন সকাদে জর ফী বিমান 

ব্যিস্থপনা কর্তজক 

অনুদমাবেি। ৪.৫% 

VAT  োংদযাবযি িয় ।  

িাাংলাদেশ এয়ারলাইে 

সট্রবনাং সেন্টার এর নাদম 

ড্রাফর্ গ্রিন করা িয়। নগে 

অে জ িা ব্যাাংদকর সচক গ্রিন 

সযাগ্য নয় । 

উপ-মিাব্যিস্থাপক 

সট্রবনাং, বিএটিবে   

সমািাইল নাং 

০১৮৪২৩৭৭২৮০ 

সমািাইল নাং 

০১৭১৫৫৪৬৬৩৪ 

amtrng@bdbi

man.com   

 

অধ্যক্ষ্ বিএটিবে  

সফান নাং ৮৯০১৩০৮ 

সমািাইল নাং ০১৭৭৭৭১৫৫২১ 

pbatc@bdbiman.com 

 

  

http://www.batc.ac.bd/
mailto:pbatc@bdbiman.com
http://www.batc.ac.bd/


স্টেণেল-৬: অণিবর্াগ প্রণতকার ব্যেস্হাপো 

ক্রবমক কখে স্টর্াগাবর্াগ 

করবেে 

কার োংদগ সযাগাদযাগ 

করদিন 

সযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পবত্তর 

েময়েীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১ িাণয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

সমাধাে ণিবত ব্যর্ য 

হবল 

অণিবর্াগ ণেষ্পণি 

কম যকতযা (অণেক) 

স্টমা: আণতক স্টসােহাে,  

মহাব্যেস্হাপক গ্রাহক স্টসো 

স্ট াে: ০১৭৭৭৭১৫৫৩২ 

ই-স্টমইল: gmcs@bdbiman.com 

ওবয়ে : www.biman-airlines.com 

৩০ কার্ যণিেস 

২ অণিবর্াগ ণেষ্পণি 

কম যকতযা ণেণি যষ্ট 

সমবয় সমাধাে ণিবত 

ণিবত ব্যর্ য হবল  

আণপল কম যকতযা কুাবেে  ারহাত হাসাে জ্াণমল,  

ব্যেস্হাপো পণরচালক ও ণসইও 

স্ট াে: ০১৭৭৭৭১৫৫০১  

ই-স্টমইল: mdbiman@bdbiman.com 

ওবয়ে : www.biman-airlines.com 

২০ কার্ যণিেস 

৩ আণপল কম যকতযা 

ণেণি যষ্ট সমবয় 

সমাধাে ণিবত ব্যর্ য 

মণিপণরষি ণেিাবগর 

অণিবর্াগ ব্যেস্হাপো 

স্টসল 

মণিপণরষি ণেিাগ ৬০ কার্ যণিেস 

 

http://www.biman-airlines.com/
http://www.biman-airlines.com/

