
 

 

 

সিটিজজন চাটার্ ড,ফনানী সিরি অসপি,সফভান ফাাংরাজে এয়াযরাইন্স সর. 

সফভান ফাাংরাজে এয়াযরাইজন্সয রূকল্প  (Vision) ও অসবরক্ষ্য (Mission) 

 

রূকল্প (Vision) : 

 
ফাসিসজযক এয়াযরাইন্স সিিাজফ সফশ্বভাজনয সযজিফা প্রোন। 

 

অসবরক্ষ্য (Mission) : 

 
সনযাে, ভানিম্পন্ন এফাং উন্নতভাজনয আকাজে সযফিন, ব্যফিা িম্প্রিাযি এফাং আন্তজডাসতকবাজফ মাত্রী সযফিজনয ভাধ্যজভ মুনাপা অজডন কযা।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

সিটিজজন চাট ডায, টিসকট ক্রয় ও ভ্রভি িাংক্রান্ত তথ্যাসে 

 

ক্রসভক সিফায নাভ সিফা প্রোজন 

িজফ ডাচ্চ িভয় 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/আজফেন পযভ 

প্রাসিস্থান 

সিফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত (মসে 

োজক) 

াখায নাভিি োসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায 

েসফ, রুভ নম্বয, সজরা/উজজরায সকার্, 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

উধ ডতন কভ ডকতডায েসফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকার্িি 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ টিসকট সফক্রয় তাৎক্ষ্সিক ািজাট ড/সবিা, 

ট্রাজবর াি, 

সযসিজর্ন্স কার্ ড এফাং 

জনসি ভন্ত্রিারয় 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, 

কক্সফাজায, সিজরট, 

মজায, যাজািী, 

সিয়েপুয, ফসযার, 

সফসবন্ন সপি/ চাজড 

প্রজমাজয এফাং 

Electronic 

Miscellaneous 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

mailto:gmsales@bdbiman.com


ক্রসভক সিফায নাভ সিফা প্রোজন 

িজফ ডাচ্চ িভয় 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/আজফেন পযভ 

প্রাসিস্থান 

সিফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত (মসে 

োজক) 

াখায নাভিি োসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায 

েসফ, রুভ নম্বয, সজরা/উজজরায সকার্, 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

উধ ডতন কভ ডকতডায েসফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকার্িি 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

কর্তডক ইসুযকৃত 

ছাড়ত্র/কার্ ড। 

সভৌরবীফাজায এফাং 

১৭টি সফজেী সেন-এ 

সনজস্ব কাউন্টায 

Document 

(EMD) এয 

ভাধ্যজভ সযজাধ 

কযজত িজফ। 

bananidso@bdbiman.com 

০২ ট্যা, অনরাইন বুসকাং, 

টিজকট এফাং ওজয়ফ 

বুসকাং ও টিসকট ক্রয় 

তাৎক্ষ্সিক িফ ডজক্ষ্জত্র িফ ডাফস্থায় 

িফ ডত্র এ সিফা 

ইন্টাযজনজটয ভাধ্যজভ 

গ্রিি কযা মাজফ। 

িফ ডজক্ষ্জত্র িফ ডাফস্থায় 

িফ ডত্র ইন্টাযজনজটয 

ভাধ্যজভ 

www.biman-

airlines.com 

ইন্টাযজনট ও ওজয়ফ 

বুসকাং এফাং টিসকট 

ক্www.biman-

airlines.comযয় 

কযজত সেী/সফজেী 

সক্রসর্ট কার্ ড ব্যফিায 

কযজত িজফ। 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৩ কনপাযজভন ও সয-

কনপাযজভন এফাং 

মাত্রায তাসযখ সযফতডন 

তাৎক্ষ্সিক টিসকট সফভাজনয িকর অসপি 

ও িাংসিষ্ট ট্রাজবর 

এজজন্ট। 

সফনামূজল্য 

 

 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৪ টিসকজটয বুসকাং 

ফাসতরকযি এফাং মূল্য 

সপযৎ 

৭ সেন ািজাট ড, টিসকট 

এফাং মাত্রীয উসস্থসত 

প্রজয়াজন আজছ 

সফভাজনয িকর অসপি 

ও িাংসিষ্ট ট্রাজবর 

এজজন্ট। 

মাত্রায ২৪ ঘন্টা ও 

তদুধ ড িভজয়য পূজফ ড 

মাত্রা ফাসতর কযজর 

সনম্নতভ সপি প্রজমাজয 

এফাং টিসকজটয মূল্য 

িম্পুি ড সপযৎ সনজত 

ফাসতর চাজড ও সয-

পান্ড চাজড উবয় 

প্রজমাজয 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৫ মাত্রায পূজফ ড আিন নম্বয 

সনসিতকযি 

তাৎক্ষ্সিক বুসকাংকৃত টিসকট  প্রজমাজয নয় সফনামূজল্য 

 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৬ সবআইস/সিআইস 

সিফা প্রোন 

তাৎক্ষ্সিক প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/কার্ ড 

প্রজমাজয নয় সফনামূজল্য ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

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
mailto:gmsales@bdbiman.com
mailto:gmsales@bdbiman.com


ক্রসভক সিফায নাভ সিফা প্রোজন 

িজফ ডাচ্চ িভয় 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/আজফেন পযভ 

প্রাসিস্থান 

সিফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত (মসে 

োজক) 

াখায নাভিি োসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায 

েসফ, রুভ নম্বয, সজরা/উজজরায সকার্, 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

উধ ডতন কভ ডকতডায েসফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকার্িি 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

প্রে ডন ০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৭ সখতাফপ্রাি ও াংগু 

মুসিজমাদ্ধাজেয 

অবযন্তযীন ও 

আন্তজডাসতক রূজট এফাং 

ওভযাি/িজ্জ ারজনয 

জন্য সনসে ডষ্ট িাংখ্যক 

টিসকট সফনামূজল্য প্রোন 

৩ সেন মুসিজমাদ্ধা ভন্ত্রিারয় 

প্রেত্ত িনে/কার্ ড 

প্রজয়াজন। 

প্রজমাজয নয় প্রাি টিসকট 

সফনামূজল্য, সকন্তু 

প্রজয়াজনীয় ট্যাক্স 

মাত্রীজক প্রোন কযজত 

িজফ। 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৮ হুইর সচয়ায সিফা তাৎক্ষ্সিক মাত্রীয টিসকট এফাং 

প্রজমাজয সক্ষ্জত্র 

প্রজয়াজনীয় র্ািায 

প্রেত্ত িনে এফাং 

সফভাজনয সনসে ডষ্ট 

পযভ পূযি কযজত 

িজফ। 

সফভাজনয িকর অসপি 

ও িাংসিষ্ট ট্রাজবর 

এজজন্ট এফাং 

ইন্টাযজনজটয ভাধ্যজভ 

সকছু গন্তজব্য 

সফনামূজল্য এফাং 

সনসে ডষ্ট গন্তজব্য 

প্রজয়াজনীয় সপি 

প্রোন কযজত িজফ। 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

০৯ সযাগীয জন্য সেচায 

সিফা 

তাৎক্ষ্সিক সফভাজনয সনসে ডষ্ট 

পযজভ র্ািায কর্তডক 

ভ্রভজিয অনুভসতত্র 

সফভান সভসর্কযার 

কর্তডক িতযাসয়ত 

কযজত িজফ।  

পযভটি সফভাজনয িকর 

সিরি অসপজি াওয়া 

মাজফ। 

সেচায ভ্রভজিয জন্য 

এয়াযক্রাপট- সবজে 

৬-১২টি আিজনয 

প্রজয়াজন এফাং ১টি 

অসতসযি আিন 

িিজমাগী মাত্রীয জন্য 

প্রজয়াজন। সেচায 

বুসকাং এয জন্য ভ্রভি 

তাসযজখয প্রজয়াজনীয় 

চাজড প্রজয়াজন। 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

mailto:gmsales@bdbiman.com
mailto:gmsales@bdbiman.com
mailto:gmsales@bdbiman.com
mailto:gmsales@bdbiman.com


ক্রসভক সিফায নাভ সিফা প্রোজন 

িজফ ডাচ্চ িভয় 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/আজফেন পযভ 

প্রাসিস্থান 

সিফায মূল্য এফাং 

সযজাধ দ্ধসত (মসে 

োজক) 

াখায নাভিি োসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডায 

েসফ, রুভ নম্বয, সজরা/উজজরায সকার্, 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

উধ ডতন কভ ডকতডায েসফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকার্িি 

অসপসিয়ার সটসরজপান ও ই-সভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০ সতা-ভাতা ব্যসতত 

ফয়িিীভা ২ ফৎিয িজত 

১২ ফৎিয পূি ড িওয়ায 

পূফ ড ম ডন্ত একাকী সশু 

সযফিন 

তাৎক্ষ্সিক সফভাজনয সনসে ডষ্ট 

পযজভ আজফেন 

কযজত িজফ। মাত্রায 

িভয় এফাং গন্তব্য 

অফতযজিয য 

সশুজক িািায্যকাযী 

ব্যসিয নাভ, ঠিকানা 

ও সপান নম্বয প্রোন 

কযজত িজফ। 

পযভ সফভাজনয িকর 

সিরি অসপি। 

ফয়জিয িীভা অনুমায়ী 

সফসবন্ন ধাজ প্রজমাজয 

বাড়া জভা সেজত 

িজফ। 

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

১১ No Show 
ফা সফভানফন্দজয মাত্রায 

জন্য উসস্থত িজত 

াজযনসন – এভন মাত্রীয 

যফতী মাত্রায তাসযজখয 

জন্য 

তাৎক্ষ্সিক বুসকাংকৃত 

টিসকট/ািজাট ড/ 

সবিা ও অন্যান্য 

কাগজত্র প্রজয়াজন। 

প্রজমাজয নয় প্রজয়াজনীয় সক্ষ্জত্র 

সপি এফাং সকাজনা 

সকাজনা সক্ষ্জত্র 

িভন্বয়কৃত বাড়ায 

টাকা।  

ফনানী সিরি অসপিঃ  

ভাসুে এইচ সচৌধুযী,িিকাযী ব্যফস্িাক। 

০২-৯৮২২২৬০ 

Email: 

bananidso@bdbiman.com 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

১২ কর সিন্টায তাৎক্ষ্সিক প্রজমাজয নয় প্রজমাজয নয় সফনামূজল্য ০২-৯৮২২২৬৩,০২-৯৮২২২৬৪,০২-

৯৮২২২৭২ 

ভিাব্যফস্িাক সফক্রয়, সফভান 

প্রধান কাম ডারয়, ঢাকা। 

০১৭৭৭৭১৫৫১৩, 

gmsales@bdbiman.com   

  
ফনানী সিরি অসপি 

সফভান ফাাংরাজে এয়ায রাইন্স সর. 
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