
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

হজ শাখা  

বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা। 

 
হজ প্যাদকজ-২০১৬/১৪৩৭ বহজরী (সাংদশাবধত) 

 

সসৌবে আরদব িাঁে সেখা সাদেদে আগার্ী ১০ সসদেম্বর/৯ বিলহজ তাবরদখ ২০১৬/১৪৩৭বহজরী সাদলর েববত্র হজ অনুবিত 

হদব। েববত্র হজব্রত োলদের জন্য সরকাবর ্যবব্ােোয়   ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় ক্মক অনুদর্াবেত হজ জদজবসিরর র্া্যমদর্ সবসরকাবর 

্যবব্ােোয় সসৌবে আরব গর্ে করা িাদব। বাাংলাদেশ হদত সরকাবর ্যবব্ােোয় সম্ভা্যব ১০,০০০ (েশ হাজার) জে   সবসরকাবর 

্যবব্ােোয়  ৯১,৭৫৮ (জকােব্বই হাজার সাতশত আটান্ন) জেসহ সব মদর্াট ১,০১,৭৫৮ (জক লে জক হাজার সাতশত আটান্ন) জে 

হজিাত্রী েববত্র হজব্রত োলদের জন্য সসৌবে আরব গর্ে করদত োরদবে।  

হজ চুবি সম্পােদের সর্য় সসৌবে সরকাদরর বেকট প্রস্তাববত  ৫০০০ (োঁি হাজার) হজিাত্রী (িবে অনুদর্াবেত হয়) শুধুর্াত্র 

সরকাবর ্যবব্ােোয় সিদত োরদবে।  

২। সরকাবর ্যবব্ােোাঃ  

 ২.১ সরকাবর ্যবব্ােোয় গর্দেচ্ছু হজিাত্রীগদণর জন্য জেপ্রবত প্যাদকজ োং-০১ জ সর্াট খরি ৩,৬০,০২৮.১৮ (বতে লে ষাট 

হাজার আটাশ টাকা আঠার পঁয়সা) টাকা র্াত্র বেম্নরূেভাদব বেধ মারণ করা হদয়দে। 

 োং ্যবদয়র খাতসমুহ টাকা 

 ১. ববর্াে ভাড়া (ঢাকা-সজদ্দা/র্বেো-ঢাকা েদের Dedicated Hajj Flight) :   

  (ক) ববর্াে ভাড়া (েীট) র্াবকমে ডলার ১৪৫০ (১৪৫০ x ৮০.৫০) ১,১৬,৭২৫.০০ 

  (খ) সজদ্দা বডোরিার ট্যাক্স সসৌবে বরয়াল ৫০ (৫০ x ২১.০০)  ১,০৫০.০০ 

  (গ) হজ টাবর্ মোল সাবভ মস িাজম সসৌাঃবরাঃ ৩০ (৩০ x ২১.০০)  ৬৩০.০০ 

  (ঘ) জম্বারদকশে বি  ৫০০.০০ 

  (ঙ) জম্বারদকশে বি-জর উের ১৫% ভযাট  ৭৫.০০ 

  (ি) জক্সাইজ বডউটি  ১০০০.০০ 

  (ে) সসৌবে সরকাদরর বসবকউবরটি িাজম ০৪ র্াাঃডাাঃ (০৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) বসটি সিক-ইে িাজম ৫০.০০ র্াাঃডাঃ (৫০ x ৮০.৫০) ৪০২৫.০০ 

  (ঝ) ট্রাদভল জদজন্ট কবর্শে ২৫.০০ র্াাঃডাঃ (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঞ) ববর্াে ভাড়া ১৪৫০ র্াাঃ ডাঃ জর উের উৎদস কর (১৪৫০ x ০.৩০%) বাবে  (৪.৩৫ x ৮০.৫০)  ৩৫০.১৮ 

 সর্াট  = ১,২৬,৬৮৯.৬৮ 

 ২ র্ক্কা   র্বেোয় বাড়ী ভাড়াাঃ  

র্ক্কা   র্বেোয় হজিাত্রী প্রবত সসৌবে সরকার ক্মক বেধ মাবরত আয়তদের বাস্াে জবাং ১% 

অবতবরি বাস্ােসহ সসৌাঃ বরাঃ (৬০০০+৫০০+৬৫)= (৬৫৬৫.০০ x ২১.০০)। 

বাড়ী সভদে বাড়ী ভাড়ার অ্যববয়ত অে ম (িবে োদক) ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪   ২০১৫ সাদলর 

ন্যায় সসৌবে আরদব হজিাত্রীদের অবশ্যই সিরত প্রোে করা হদব। 

 
১,৩৭,৮৬৫.০০ 

 ৩. সর্ায়াদের্ বিাঃ ১০৮৯ সসৌাঃবরাঃ (১০৮৯ x ২১.০০)। ২২,৮৬৯.০০ 

 ৪. জর্জর্ োবোঃ ১৫ সসৌাঃবরাঃ (১৫ x ২১.০০)। ৩১৫.০০ 

 ৫. অবতবরি সাবভ মস িাজমাঃ ১০০০ সসৌাঃবরাঃ (১০০০ x ২১.০০) (আরািাদত  য়াটারকুলার খরিসহ)। ২১,০০০.০০ 

 ৬. সট্রে ভাড়াাঃ বর্ো-আরািা   আরািা-মুিোবলিা-জার্ারা সট্রে ভাড়াাঃ সসৌাঃ বরাঃ ২৫০ (২৫০ x ২১.০০)। ৫,২৫০.০০ 

 ৭. ্যবাাংক গ্যারাবন্ট হজ র্ন্ত্রণালদয়র অনুকূদল ৫০ সসৌাঃবরাঃ (৫০ x ২১.০০)। ১০৫০.০০ 

 ৮. ্যবাাংক গ্যারাবন্ট সজোদরল কারবসবিদকট জর অনুকূদল ১৮ সসৌাঃবরাঃ (১৮ x ২১.০০)। ৩৭৮.০০ 

 ৯. ্ােীয় সাবভ মস িাজমাঃ 

আইবড কাড ম, কবিদবল্ট, বকট্যবাগ, হজ    র্রাহ সাংক্রান্ত পুবস্তকা, আই.টি সাবভ মস, হজকযাদম্প 

আবাসে   প্রিারণাসহ হজিাত্রীদের অন্যান্য সসবা প্রোে ইতযাবে  

 
৮০০.০০ 

 ১০. হজিাত্রীদের কল্যাণ তহববল (আেৎকালীে িাি) :  ২০০.০০ 

 ১১. প্রবশেণ বি : ৩০০.০০ 

 ১২. খা য়া খরি : 

রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর বেদে মশো সর্াতাদবক সসৌবে আরব্ কযাটাবরাং সকাম্পােীর র্া্যমদর্ দেবেক 

বতে সবলা খাবার সরবরাহ করা হদব। দেবেক বতে সবলা ৪০.০০ সসৌাঃ বরাঃ হাদর  সদব মাচ্চ ৪০ (িবেশ) 

 
৩৩,৬০০.০০ 



বেদের খা য়া খরি বাবে (৪০ x ৪০) = ১৬০০ সসৌাঃ বরাঃ  (১৬০০ x ২১.০০) 

 ১৩ ৫৬ সসাঃবর্াঃ x ২৫সসাঃ বর্াঃ x ৪৫ সসাঃ বর্াঃ আয়তদের   জকই রাং-জর ্যবাগ সরবরাহ বাবে সম্ভা্যব ্যবয় ২,০০০.০০ 

 ১৪. হজ গাইড বাবে ্যবয়াঃ প্রবত ৪৫ জে হজিাত্রীর জন্য ১ জে হজ গাইড বহদসদব ৭,৭১১.৫০ 

 সর্াট  = ২,৩৩,৩৩৮.৫০ 

 সব মদর্াট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২+১৩+১৪) = ৩,৬০,০২৮.১৮ 

 সোটাঃ প্রবত র্াবকমে ডলার ৮০.৫০ (আবশ টাকা েঞ্চাশ েয়সা) টাকা জবাং প্রবত সসৌবে বরয়াল ২১.০০ (জকুশ) টাকা হাদর ধরা হদয়দে) 

 তাোড়া  প্রদতযক হজিাত্রীদক কুরবােী খরি বাবে ৫০০.০০ (োঁিশত) সসৌাঃবরাঃ সর্েবরর্াে ১০,৫০০.০০ (েশ হাজার োঁিশত) টাকা 

কর্/সবশী পৃেকভাদব বেজ োবয়দে সাংদগ বেদত হদব। 

 ২.২ সরকাবর ্যবব্ােোয় গর্দেচ্ছু হজিাত্রীগদণর জন্য জেপ্রবত প্যাদকজ োং-০২ জ সর্াট  খরি ৩,০৪,৯০৩.১৮ (বতে লে িার 

হাজার েয়শত বতে টাকা আঠার পঁয়সা ) টাকা র্াত্র বেম্নরূেভাদব বেধ মারণ করা হদয়দে । 

 োং ্যবদয়র খাতসমুহ টাকা 

 ১. ববর্াে ভাড়া (ঢাকা-সজদ্দা/র্বেো-ঢাকা েদের Dedicated Hajj Flight) :   

  (ক) ববর্াে ভাড়া (েীট) র্াবকমে ডলার ১৪৫০ (১৪৫০ x ৮০.৫০) ১,১৬,৭২৫.০০ 

  (খ) সজদ্দা বডোরিার ট্যাক্স সসৌবে বরয়াল ৫০ (৫০ x ২১.০০)  ১,০৫০.০০ 

  (গ) হজ টাবর্ মোল সাবভ মস িাজম সসৌাঃবরাঃ ৩০ (৩০ x ২১.০০)  ৬৩০.০০ 

  (ঘ) জম্বারদকশে বি  ৫০০.০০ 

  (ঙ) জম্বারদকশে বি-জর উের ১৫% ভযাট  ৭৫.০০ 

  (ি) জক্সাইজ বডউটি  ১০০০.০০ 

  (ে) সসৌবে সরকাদরর বসবকউবরটি িাজম ০৪ র্াাঃডাাঃ (০৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) বসটি সিক-ইে িাজম ৫০.০০ র্াাঃডাঃ (৫০ x ৮০.৫০) ৪০২৫.০০ 

  (ঝ) ট্রাদভল জদজন্ট কবর্শে ২৫.০০ র্াাঃডাঃ (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঞ) ববর্াে ভাড়া ১৪৫০ র্াাঃ ডাঃ জর উের উৎদস কর (১৪৫০ x ০.৩০%) বাবে  (৪.৩৫ x ৮০.৫০)  ৩৫০.১৮ 

 সর্াট  = ১,২৬,৬৮৯.৬৮ 

 ২ র্ক্কা   র্বেোয় বাড়ী ভাড়াাঃ  

র্ক্কা   র্বেোয় হজিাত্রী প্রবত সসৌবে সরকার ক্মক বেধ মাবরত আয়তদের বাস্াে জবাং ১% 

অবতবরি বাস্ােসহ সসৌাঃ বরাঃ (৩৪০০+৫০০+৪০)= (৩৯৪০.০০ x ২১.০০)। 

বাড়ী সভদে বাড়ী ভাড়ার অ্যববয়ত অে ম (িবে োদক) ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪   ২০১৫ সাদলর 

ন্যায় সসৌবে আরদব হজিাত্রীদের অবশ্যই সিরত প্রোে করা হদব। 

 
৮২,৭৪০.০০ 

 ৩. সর্ায়াদের্ বিাঃ ১০৮৯ সসৌাঃবরাঃ (১০৮৯ x ২১.০০)। ২২,৮৬৯.০০ 

 ৪. জর্জর্ োবোঃ ১৫ সসৌাঃবরাঃ (১৫ x ২১.০০)। ৩১৫.০০ 

 ৫. অবতবরি সাবভ মস িাজমাঃ ১০০০ সসৌাঃবরাঃ (১০০০ x ২১.০০) (আরািাদত  য়াটারকুলার খরিসহ)। ২১,০০০.০০ 

 ৬. সট্রে ভাড়াাঃ বর্ো-আরািা   আরািা-মুিোবলিা-জার্ারা সট্রে ভাড়াাঃ সসৌাঃ বরাঃ ২৫০ (২৫০ x ২১.০০)। ৫,২৫০.০০ 

 ৭. ্যবাাংক গ্যারাবন্ট হজ র্ন্ত্রণালদয়র অনুকূদল ৫০ সসৌাঃবরাঃ (৫০ x ২১.০০)। ১০৫০.০০ 

 ৮. ্যবাাংক গ্যারাবন্ট সজোদরল কারবসবিদকট জর অনুকূদল ১৮ সসৌাঃবরাঃ (১৮ x ২১.০০)। ৩৭৮.০০ 

 ৯. ্ােীয় সাবভ মস িাজমাঃ 

আইবড কাড ম, কবিদবল্ট, বকট্যবাগ, হজ    র্রাহ সাংক্রান্ত পুবস্তকা, আই.টি সাবভ মস, হজ কযাদম্প 

আবাসে   প্রিারণাসহ হজিাত্রীদের অন্যান্য সসবা প্রোে ইতযাবে  

 
৮০০.০০ 

 ১০. হজিাত্রীদের কল্যাণ তহববল (আেৎকালীে িাি) :  ২০০.০০ 

 ১১. প্রবশেণ বিাঃ ৩০০.০০ 

 ১২. খা য়া খরিাঃ 

রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর বেদে মশো সর্াতাদবক সসৌবে আরব্ কযাটাবরাং সকাম্পােীর র্া্যমদর্ দেবেক 

বতে সবলা খাবার সরবরাহ করা হদব। দেবেক বতে সবলা ৪০.০০ সসৌাঃ বরাঃ হাদর  সদব মাচ্চ ৪০ (িবেশ) 

বেদের খা য়া খরি বাবে (৪০ x ৪০) = ১৬০০ সসৌাঃ বরাঃ  (১৬০০ x ২১.০০) 

 
৩৩,৬০০.০০ 

 ১৩ ৫৬ সসাঃবর্াঃ x ২৫সসাঃ বর্াঃ x ৪৫ সসাঃ বর্াঃ আয়তদের   জকই রাং-জর ্যবাগ সরবরাহ বাবে সম্ভা্যব ্যবয় ২,০০০.০০ 

 ১৪. হজ গাইড বাবে ্যবয়াঃ প্রবত ৪৫ জে হজিাত্রীর জন্য ১ জে হজ গাইড বহদসদব ৭,৭১১.৫০ 

 সর্াট  = ১,৭৮,২১৩. ৫০ 

 সব মদর্াট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২+১৩+১৪) = ৩,০৪,৯০৩.১৮ 

 সোটাঃ প্রবত র্াবকমে ডলার ৮০.৫০ (আবশ টাকা েঞ্চাশ েয়সা) টাকা জবাং প্রবত সসৌবে বরয়াল ২১.০০ (জকুশ) টাকা হাদর ধরা হদয়দে) 

 তাোড়া  প্রদতযক হজিাত্রীদক কুরবােী খরি বাবে ৫০০.০০ (োঁিশত) সসৌাঃবরাঃ সর্েবরর্াে ১০,৫০০.০০ (েশ হাজার োঁিশত) টাকা 

কর্/সবশী পৃেকভাদব বেজ োবয়দে সাংদগ বেদত হদব। 



 ২.৩ প্রবতজে হজিাত্রীর প্রাপ্য সুববধাসমূহাঃ (ক) সসৌবে আরব গর্দের বভসা, (খ) ববর্াে বাাংলাদেশ জয়ারলাইসিরদিাদগ বেধ মাবরত সর্দয় 

ঢাকা-সজদ্দা-ঢাকা েদে সরাসবর সসৌবে আরদব িা য়া-আসার সুদিাগ, (গ) প্যাদকজ ০১ জর হজিাত্রীগণ র্ক্কায় ক্বাবা শারীি  সেদক 

সদব মাচ্চ ১২০০ বর্টার   র্বেোয় র্সবজদে েববী সেদক সদব মাচ্চ ৫০০ বর্টাদরর র্দ্যম তাসবরয়াযুি বাড়ীদত অব্াে করদবে, (ঘ) 

প্যাদকজ ০২ জর হজিাত্রীগণ র্ক্কায় ক্বাবা শারীি  সেদক ২বকাঃবর্াঃ জর র্দ্যম তাসবরয়াযুি বাড়ীদত অব্াে করদবে। তদব িবে 

ববণ মত েদর কাো-কাবে বাড়ী/সহাদটল ভাড়া করা সম্ভব ো হয় তাহদল ২বকাঃবর্াঃ জর অবধক দুরদের আবজবজয়া জলাকায় অবব্ত 

উন্নতর্াদের বাড়ী/সহাদটদল অব্াে করদবে জবাং তাঁরা সসৌবে সরকাদরর ববধাে অনুিায়ী বাসদিাদগ প্রবতবেে হারার্ শরীদি 

িাতায়াত করদবে   র্বেোয় র্সবজদে েববী সেদক সদব মাচ্চ ৮০০ বর্টাদরর র্দ্যম তাসবরয়াযুি বাড়ীদত অব্াে করদবে, (ঙ) সসৌবে 

সরকার ক্মক প্রেত্ত তাসবরয়ায় উবেবখত বাড়ী প্রবত সীট সাংখ্যা অনুিায়ী বেধ মাবরত জায়গায় ১টি খাট, ১টি ববোো, ১টি বাবলশ   

১টি কম্বল, (ি) কে শীতাতে বেয়বন্ত্রত হদব (সকাে সকাে কদে অবতবরি িযাে োকদত োদর), (ে) ৫-৬ জদের জন্য ১টি 

সাংযুি/কর্ে সগাসলখাো/টয়দলট, (জ) প্রবত বাড়ীদত সাপ্লাইদয়র োবের ্যবব্া, (ঝ) বাড়ীর প্রবত কদে/সলাদর জক বা জকাবধক 

বিজ   টিবভ (ঞ) প্রবত হাজীর জন্য র্ীোয় তাঁবুদত সসৌবে সরকার ক্মক বেধ মাবরত বেবে মষ্ট েবরর্াণ জায়গা, (ট) অনুদর্াবেত রুদট 

সজদ্দা-র্ক্কা-র্বেো-র্ীো-আরািা-জ িা য়া-আসার জন্য েবরবহে সুববধা, (ঠ) র্ক্কা   র্বেোয় সাধারণ বিবকৎসা সুববধা, (ড) 

আশদকাো্ হজ কযাদম্পর ডরদর্টরীদত লাইটপূব ম/ লাইট েরবতী োকার ্যবব্া, কযাদিদটবরয়াদত বেজ খরদি খাবাদরর ্যবব্া, 

হদজর আহ্কার্-আরকাে সম্পদকম বেববড় প্রবশেণ, বইপুস্তক সরবরাহ জবাং কাস্টর্/ইবর্দেশদের আনুিাবেকতা সশদষ বাসদিাদগ 

ববর্াে বন্দদর সেৌৌঁোদো, (ঢ) প্রবত ৪৫ জে হজিাত্রীর জন্য ১ জে অবভজ্ঞ গাইড বেদয়াগ   (ণ) কুরবােী খরি বাবে প্রদতযক 

হজিাত্রীদক আনুর্াবেক সসৌাঃবরাঃ ৫০০(োঁিশত) সর্েবরর্াণ ১০.৫০০.০০ (েশ হাজার োঁিশত) সসৌাঃ বরাঃ (কর্/সববশ) পৃেকভাদব 

বেজ োবয়দে সাংদগ বেদয় সিদত হদব। কুরবােী সসৌবে আরব্ ইসলার্ী সডদভলেদর্ন্ট ্যবাাংক-জর কুেে ক্রদয়র র্া্যমদর্ প্রোে করদত 

হদব। হজ অবিস, হজ জদজবসির   ট্রাদভল জদজসিরীর হজিাত্রীদের জন্য বেবে মষ্ট সকারবােীর প্রদজদের কুেে বববক্রর ববষদয় ইসলাবর্ক 

উন্নয়ে ্যবাাংদকর (আই বড বব) সাদে রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর র্া্যমদর্ চুবি স্বাের করা হদল সকল হজিাত্রীদক জ প্রদজদের 

অধীদে কুেে ক্রদয়র র্া্যমদর্ কুরবােীর আনুিাবেকতা সম্পন্ন করদত হদব। ইসলার্ী উন্নয়ে ্যবাাংদকর সাদে সকল প্রকার 

আনুিাবেকতা সম্পন্ন কদর উভদয়র সম্মবতদত বেবে মষ্ট েবরর্াে কুেে ক্রদয়র চুবি স্বােবরত হদব। 

২.৪ জাতীয় হজ    র্রাহ েীবত-২০১৬ প্রাক-বেবন্ধে ক্রবর্ক েম্বরপ্রাপ্ত হজিাত্রীগদণর র্দ্যম িারা সরকাবর ্যবব্ােোয় গর্ণ করদবে 

তাঁরা উভয় প্যাদকদজর সেদত্র প্রাক-বেবন্ধদের জন্য প্রেত্ত অেীর্ জার্ােত ২৮,০০০/- (আটাশ হাজার) টাকা (সর্ন্বয়দিাগ্য)    

প্রাক-বেবন্ধে বি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা (সর্ন্বয়দিাগ্য েদহ) অে মাৎ সর্াট ৩০,০০০/- (বত্রশ হাজার) টাকা প্রের্ প্যাদকদজর 

জবাং অববশষ্ট অে ম েদর সরকার বেধ মাবরত ্যবাাংদক আগার্ী ৩০/০৫/২০১৬ তাবরদখর র্দ্যম জর্া প্রোে কদর বেবন্ধে সম্পন্ন 

করদত োরদবে। জ সেদত্র ্যবাাংক সমূহ ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র বেবন্ধে বসদস্টদর্ উি অে ম প্রাবপ্ত তাৎেবেকভাদব বেবিত করদব। 

েরবতীদত অে ম প্রাবপ্ত বেবিত সাদেদে আইটি ক্মক হজিাত্রীদক হজ ্যবব্ােো বসদষ্টদর্ (HMIS) তাঁর বপ্রলবের্ আইবড (PID) 

প্রোেপূব মক হজ বেবন্ধে কাি মক্রর্ সম্পাবেত হদব। সি সকল প্রাক বেববন্ধত হজিাত্রী অববশষ্ট অে ম জর্া প্রোে কদর ববষয়টি ্যবাাংক 

বেবন্ধে বসদস্টদর্ বেবিত করদব ো, তারা হদজ গর্দে অবেচ্ছুক বদল গণ্য হদবে। তদব জদেদত্র তাদের অবের্ জার্ােত বাবে 

জর্াকৃত টাকার র্্যম হদত ৩,০০০/- (বতে হাজার) টাকা প্রদসবসাং বি বাবে কতমে কদর অববশষ্ট ২৫,০০০/- (পঁবিশ হাজার) টাকা 

সিরত বেদত োরদবে। 

২.৫ বেধ মাবরত ্যবাাংকসমূহাঃ সরকাবর ্যবব্ােোয় গর্দেচ্ছু হজিাত্রীদের বেবন্ধে বি   হজ সাংক্রান্ত প্যাদকজ মূদল্যর অববশষ্ট টাকা 

সরকার বেধ মাবরত ্যবাাংকসমূদহর সি সকাে শাখায় জর্া সেয়া িাদব। সরকার বেধ মাবরত ্যবাাংকসমূদহর তাবলকা েবত্রকা র্ারিত 

ববজ্ঞবপ্ত আকাদর েরবতীদত প্রকাশ করা হদব।  

২.৬ হজিাত্রীদের জন্য ঢাকা্ হজ অবিদসর র্া্যমদর্ সসৌবে আরব গর্দের বভসা, ববর্াদের টিদকট   দবদেবশক মুদ্রার ্যবব্া করা হদব। 

২.৭ হজিাত্রীদেরদক বেজ উদযাদগ সর্বশে বরডাবল আন্তজমাবতক োসদোট ম (MRP) সাংেহ করদত হদব। 
২.৮ সরকাবর ্যবব্ােোর সকল হজিাত্রী সকবল হিরত শাহ জালাল (রাাঃ) আন্তজমাবতক ববর্ােবন্দর, ঢাকা বেদয় সসৌবে আরব গর্োগর্ে 

করদবে। 

২.৯ সরকাবর ্যবব্ােোর হজিাত্রীদের লাদগদজ োর্, আন্তজমাবতক োসদোট ম েম্বর   সর্ায়াদের্ েম্বর ইাংদরজীদত সলখা বা্যমতামূলক। 

২.১০ সসৌবে আরদব র্ক্কায় অবব্ত কাউদসিরলর (হজ) জর সাদে েরার্শ মক্রদর্ আশদকাো্ েবরিালক, হজ অবিস, ঢাকা হজিাত্রীদের 

র্ক্কার বাসা বরাদ্দ করদবে জবাং বাাংলাদেশ হজ অবিস, র্ক্কা হজিাত্রীদের র্বেোর বাসা বরাদ্দ করদবে ।   

৩. সবসরকাবর ্যবব্ােোাঃ  

৩.১  ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় ক্মক অনুদর্াবেত হজ জদজবসিরর র্া্যমদর্ সবসরকাবর ্যবব্ােোয় গর্দেচ্ছু হজিাত্রী প্রবত ্যবয়াঃ 

 োং ্যবদয়র খাতসমুহ টাকা 

 ১. ববর্াে ভাড়া (ঢাকা-সজদ্দা/র্বেো-ঢাকা েদের Dedicated Hajj Flight) :   

  (ক) ববর্াে ভাড়া (েীট) র্াবকমে ডলার ১৪৫০ (১৪৫০ x ৮০.৫০) ১,১৬,৭২৫.০০ 

  (খ) সজদ্দা বডোরিার ট্যাক্স সসৌবে বরয়াল ৫০ (৫০ x ২১.০০)  ১,০৫০.০০ 

  (গ) হজ টাবর্ মোল সাবভ মস িাজম সসৌাঃবরাঃ ৩০ (৩০ x ২১.০০)  ৬৩০.০০ 

  (ঘ) জম্বারদকশে বি  ৫০০.০০ 

  (ঙ) জম্বারদকশে বি-জর উের ১৫% ভযাট  ৭৫.০০ 

  (ি) জক্সাইজ বডউটি  ১০০০.০০ 

  (ে) সসৌবে সরকাদরর বসবকউবরটি িাজম ০৪ র্াাঃডাাঃ (০৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 



  (জ) বসটি সিক-ইে িাজম ৫০.০০ র্াাঃডাঃ (৫০ x ৮০.৫০) ৪০২৫.০০ 

  (ঝ) ট্রাদভল জদজন্ট কবর্শে ২৫.০০ র্াাঃডাঃ (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঞ) ববর্াে ভাড়া ১৪৫০ র্াাঃ ডাঃ জর উের উৎদস কর (১৪৫০ x ০.৩০%) বাবে  (৪.৩৫ x 

৮০.৫০)  
৩৫০.৭৫ 

 সর্াট  = ১,২৬,৬৮৯.৬৮ 

 ২. সর্ায়াদের্ বিাঃ ১০৮৯ সসৌাঃবরাঃ (১০৮৯ x ২১.০০)। ২২,৮৬৯.০০ 

 ৩. জর্জর্ োবোঃ ১৫ সসৌাঃবরাঃ (১৫ x ২১.০০)। ৩১৫.০০ 

 ৪. ১% হাদর অবতবরি বাড়ীভাড়া বাবে (৪০ x ২১.০০) ৮৪০.০০ 

 ৫. ্যবাাংক গ্যারাবন্ট হজ র্ন্ত্রণালদয়র অনুকূদল ৫০ সসৌাঃবরাঃ (৫০ x ২১.০০)। ১০৫০.০০ 

 ৬. ্যবাাংক গ্যারাবন্ট সজোদরল কারবসবিদকট জর অনুকূদল ১৮ সসৌাঃবরাঃ (১৮ x ২১.০০)। ৩৭৮.০০ 

 ৭. ্ােীয় সাবভ মস িাজমাঃ 

আইবড কাড ম, কবিদবল্ট, বকট্যবাগ, হজ    র্রাহ সাংক্রান্ত পুবস্তকা, আই.টি সাবভ মস, হজকযাদম্প 

আবাসে   প্রিারণাসহ হজিাত্রীদের অন্যান্য সসবা প্রোে ইতযাবে  

 
৮০০.০০ 

 ৮. হজিাত্রীদের কল্যাণ তহববল (আেৎকালীে িাি) :  ২০০.০০ 

 ৯. ৫৬ সসাঃবর্াঃ x ২৫সসাঃ বর্াঃ x ৪৫ সসাঃ বর্াঃ আয়তদের   জকই রঙ-জর ্যবাগ সরবরাহ বাবে সম্ভা্যব ্যবয় ২,০০০.০০ 

 ১০. প্রবশেণ বিাঃ ৩০০.০০ 

 সর্াট- ২৮,৭৫২.০০ 

  সব মদর্াট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০) = ১,৫৫,৪৪১.৬৮  

 জ োড়া  সরকার অনুদর্াবেত প্রদতযকটি হজ জদজসিরী সবসরকারী ্যবব্ােোর হজিাত্রীদের জন্য বেজ বেজ প্যাদকজ অনুিায়ী র্ক্কা   

র্বেোর বাড়ী/সহাদটল ভাড়া, খা য়া খরি, সর্ায়াদের্দক প্রদেয় অবতবরি সাবভ মস ইতযাবে বাবে ্যবয় চূড়ান্তকরতাঃ সদব মাচ্চ ২(দুই)টি হজ 

প্যাদকজ সঘাষণা করদব জবাং প্যাদকজ অনুিায়ী বাড়ী/সহাদটল ভাড়া করণ, কযাটাবরাং সকাম্পােীর সাদে চুবি সম্পােে   হজিাত্রীদের 

সসৌবে আরব গর্োগর্ে বেবিত করদবে। রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর বেদে মশো সর্াতাদবক সসৌবে আরদব প্রদতযকটি হজ জদজবসিরর বেজ 

বেজ োদর্ ্যবাাংক বহসাব সিল রাখদত হদব জবাং উহার র্া্যমদর্ আবাসে   খাবাদরর অে ম েবরদশাধ করদত হদব। সি সকল হজ জদজসিরী 

SAMA (Saudi Arabian Monitoring Agency) জর বেদে মশো অনুিায়ী সসৌবে আরদব ্যবাাংক বহসাব সিল রাখদবে ো 

জবাং ্যবাাংদকর র্া্যমদর্ বাড়ী/সহাদটল ভাড়া   খাবাদরর অে ম েবরদশাধ করদব ো সস সকল হজ জদজসিরী হজিাত্রী সপ্ররদণ রাজকীয় সসৌবে 

সরকাদরর অনুদর্ােে োদব ো জবাং জ সকল কাি মক্রর্ অেলাইদের র্া্যমদর্ সম্পােে করদত হদব। ১৩ বজলহজ তাবরখ েি মন্ত বাাংলাদেশী 

হজিাত্রীদের ৫০% বর্োয় অব্াে বেবিত করদত হদব। সবসরকাবর হজ জদজসিরীসমূহ সরকার সঘাবষত প্যাদকজ-২ জর বেদম্ন সকাে 

প্যাদকজ সঘাষো করদত োরদব ো। সবসরকাবর জদজসিরীসমূহ তাদের ্যবব্ােোয় সপ্রবরত্যব হজিাত্রীদের জন্য আরািাদত 

 য়াটারকুলার ্যববহাদরর ্যবয় বেব মাহ বেবিত করদব।  

 সোটাঃ প্রবত র্াবকমে ডলার ৮০.৫০ (আবশ টাকা েঞ্চাশ েয়সা) টাকা জবাং প্রবত সসৌবে বরয়াল ২১.০০ (জকুশ) টাকা হাদর ধরা হদয়দে) 

৩.২ জাতীয় হজ    র্রাহ েীবত-২০১৬ প্রাক-বেবন্ধে ক্রবর্ক েম্বরপ্রাপ্ত হজিাত্রীগদণর র্দ্যম িারা সবসরকাবর ্যবব্ােোয় গর্ণ 

করদবে তাঁরা প্রাক-বেবন্ধদের জন্য প্রেত্ত অেীর্ জার্ােত ২৮,৭৫২/- (আটাশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা (সর্ন্বয়দিাগ্য) 

জবাং প্রাক-বেবন্ধে বি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা (সর্ন্বয়দিাগ্য েদহ) অে মাৎ ৩০,৭৫২/-(বত্রশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা 

সরকার বেধ মাবরত ্যবাাংক বহসাদব জর্া করদবে। সবসরকাবর ্যবব্ােোর সেদত্র জদজসিরীর সাদে চুবি অনুিায়ী অববশষ্ট 

অে ম সাংবিষ্ট হজ জদজসিরীর বেধ মাবরত ্যবাাংদক আগার্ী ৩০/০৫/২০১৬ তাবরদখর র্দ্যম জর্া প্রোে কদর বেবন্ধে সম্পন্ন 

করদত োরদবে। জদেদত্র সাংবিষ্ট হজ জদজসিরী/হজ জদজসিরীর র্দোেীত ্যবাাংক ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র বেবন্ধে বসদস্টদর্ উি 

অে ম প্রাবপ্ত তাৎেবেকভাদব বেবিত করদব। েরবতীদত অে ম প্রাবপ্ত বেবিত সাদেদে আইটি ক্মক হজিাত্রীদক 

হজ্যবব্ােো বসদষ্টদর্ (HMIS) তাঁর বপ্রলবের্ আইবড (PID) প্রোেপূব মক হজ বেবন্ধে কাি মক্রর্ সম্পাবেত হদব। 

সি সকল প্রাক বেববন্ধত হজিাত্রীদের অে ম প্রাবপ্ত হজ জদজসিরী/ হজ জদজসিরীর র্দোেীত ্যবাাংক বেবিত করদব ো, তারা হদজ 

গর্দে অবেচ্ছুক বদল গণ্য হদবে। তদব জদেদত্র তাদের অবের্ জার্ােত বাবে জর্াকৃত টাকার র্্যম হদত ৩,০০০/- (বতে 

হাজার) টাকা প্রদসবসাং বি বাবে কতমে কদর অববশষ্ট ২৫,৭৫২/- (পঁবিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা সিরত বেদত 

োরদবে। 

৩.৩ সরকাবর ্যবব্ােোর প্রদতযক হজিাত্রীর ট্রবল ্যবাগ সরকার জবাং সবসরকাবর ্যবব্াোর প্রদতযক হজিাত্রীর ট্রবল ্যবাগ হজ 

জদজবসিরজ জদসাবসদয়শে অব বাাংলাদেশ (হাব) ক্রয়   সরবরাহ বেবিত করদব। ৫৬ সসাঃবর্াঃ x ২৫সসাঃ বর্াঃ x ৪৫ সসাঃ বর্াঃ 
আয়তদের   জকই রাং-জর ট্রবল ্যবাগ সরবরাদহর জন্য হজিাত্রী প্রবত ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা হাব-জর ্যবাাংক বহসাদব 

িোশীঘ্র অবের্ জর্া প্রোে করদব।  

৩.৪ জ োড়া  (ক) বর্ো-আরািা-জ সর্ায়াদেদর্র অবতবরি সাবভ মস িাজম,(খ) র্ক্কা-র্বেোয় বাড়ী/সহাদটল ভাড়া ্যবয়, (গ) 

হজিাত্রীদের কুরবােী খরি (কুরবােী বেবিত করার জন্য সসৌবে আরদব ইসলার্ী সডদভলেদর্ন্ট ্যবাাংক-জ অে ম জর্া কদর কুেে 

প্রদতযক হজিাত্রীদক বেদত হদব। হজ অবিস, হজ জদজবসির   ট্রাদভল জদজসিরীর হজিাত্রীদের জন্য বেবে মষ্ট সকারবােীর প্রদজদের 

কুেে বববক্রর ববষদয় ইসলাবর্ক উন্নয়ে ্যবাাংদকর (আই বড বব) সাদে রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর র্া্যমদর্ চুবি স্বাের করা হদল 

সকল হজিাত্রীদক জ প্রদজদের অধীদে কুেে ক্রদয়র র্া্যমদর্ কুরবােীর আনুিাবেকতা সম্পন্ন করদত হদব। ইসলার্ী উন্নয়ে 



্যবাাংদকর সাদে সকল প্রকার আনুিাবেকতা সম্পন্ন কদর উভদয়র সম্মবতদত বেবে মষ্ট েবরর্াে কুেে ক্রদয়র চুবি স্বােবরত হদব   

(ঘ) হজ গাইড বাবে খরি প্রদতযক হজ জদজসিরী বেজ বেজ হজ প্যাদকজ অনুিায়ী বেধ মারণ করদব।    
৩.৫ হজ জদজসিরীসমূহদক সবসরকাবর ্যবব্ােোর হজিাত্রীগণদক ঢাকা/িট্টোর্/বসদলট-সজদ্দা/র্বেো-ঢাকা/িট্টোর্/বসদলট েদে 

সরাসবর (Hajj Dedicated) লাইট সিাদগ সসৌবে আরব িাতায়াত বেবিত করদত হদব।                                                                                                                          

৩.৬ হজ ্যবব্ােোর ববষদয় সরকার   হজ জদজসিরীদক বি-োবেক চুবি সম্পােে করদত হদব। সরকার   হজ জদজসিরীর র্দ্যম       

বি-োবেক চুবি ্যববতদরদক সকাে হজ জদজসিরী হজ প্যাদকজ সঘাষণা করতাঃ হজিাত্রী সাংেহ করদত োরদব ো।  

৩.৭ প্রদতযক হজ জদজসিরীদক হজিাত্রীর সাদে সরকার বেধ মাবরত িরদর্ পৃেক পৃেক চুবি সম্পােে করদত হদব। হজ জদজসিরী   

হজিাত্রীর র্দ্যম বি-োবেক চুবি সম্পােে ্যববতদরদক সকাে জদজসিরী হজ বাবে অে ম সাংেহ করদত োরদব ো   বভসা 

প্রবক্রয়াকরণ হদব ো। চুবির মূল কবে হজিাত্রীর বেকট, জকটি অনুবলবে ঢাকা্ হজ অবিদস জবাং অন্যটি হজ জদজসিরীর বেকট 

সাংরবেত োকদব। সবসরকাবর জদজসিরী ক্মক সঘাবষত প্যাদকজ জবাং হজিাত্রীদের সাদে তাদের সম্পাবেত চুবির অনুবলবে ধর্ ম 

ববষয়ক র্ন্ত্রণালদয়  সপ্ররণ করদব।                                                                                                                    

৩.৮ প্রাক-বেবন্ধে ক্রবর্ক েম্বরপ্রাপ্ত হজিাত্রীগদণর র্দ্যম িারা সবসরকাবর ্যবব্ােোয় গর্ণ করদবে তাঁরা সবসরকাবর 

প্যাদকদজর  সেদত্র প্রাক-বেবন্ধদের জন্য প্রেত্ত অেীর্ জার্ােত ২৮,৭৫২/- (আটাশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা 

(সর্ন্বয়দিাগ্য) জবাং প্রাক-বেবন্ধে বি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা (সর্ন্বয়দিাগ্য েদহ) সরকার বেধ মাবরত ্যবাাংক বহসাদব জর্া 

করদবে। প্যাদকদজর অববশষ্ট অে ম হজ জদজসিরীর বেজ বেজ ্যবাাংক বহসাদব জর্া হদয়দে র্দর্ ম সাংবিষ্ট ্যবাাংদকর িোিে 

ক্মেে ক্মক স্বােবরত   হাব ক্মক প্রবতস্বােবরত ্যবাাংক সষ্টটদর্ন্ট (জর্া বববরণী) হজ অবিস, ঢাকার বরাবদর জর্াোে 

বেবিত করদত হদব জবাং উহার অনুবলবে অবশ্যই ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। িবে সকাে হজিাত্রী হদজ সিদত 

আেহী ো হে তাহদল অবের্ বেববন্ধত জার্ােত সিরত বেদত োরদবে, তদব জদেদত্র তাদের জার্ােত বাবে জর্াকৃত টাকার 

র্্যম হদত ৩,০০০/- (বতে হাজার) টাকা প্রদসবসাং বি বাবে কতমে কদর অববশষ্ট টাকা সিরত প্রোে করা হদব। 

৩.৯ প্রদতযক হজ জদজসিরী বেজ বেজ জদজসিরীর র্া্যমদর্ বেববন্ধত হজিাত্রীদের সর্বন্বত জকটি তাবলকা ববদশষ বাহক র্ারিত হজ 

অবিস, আশদকাো, ববর্াে বন্দর, ঢাকা   ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালদয় সপ্ররণ বেবিত করদব জবাং জকটি তাবলকা স্বা্য েরীোর 

জন্য সাংবিষ্ট র্হােগর/সজলা/উেদজলা সর্বডকযাল সবাড ম প্রধাদের বেকট সপ্ররণ করদব। 

৩.১০ সবসরকাবর ্যবব্ােোয় গর্দেচ্ছু হজিাত্রীদের জন্য রাজকীয় সসৌবে সরকার ক্মক বেধ মাবরত সর্দয়র র্দ্যম র্ক্কা   র্বেোয় 

অবশ্যই বাড়ী/সহাদটল ভাড়া জবাং হজিাত্রীর সাংখ্যা অনুিায়ী কযাটাবরাং সকাম্পােীর সাদে খাবার সাংক্রান্ত চুবি সম্পােদের 

কাি মক্রর্ সর্াপ্ত কদর র্ক্কা্ হজ র্ন্ত্রণালয় সেদক বেজ বেজ জদজসিরীর অনুকূদল বেবে মষ্ট বারদকাড সাংেহ করদত হদব। তদব 

র্ােেীয় হজর্ন্ত্রী, সসৌবে আরব জর েরার্শ ম সর্াতাদবক রর্জাে র্াদসর র্দ্যমই উহা সম্পন্ন করা উত্তর্ হদব। হজিাত্রীদেরদক 

র্ক্কা/র্বেোয় তাসবরয়াযুি জক/জকাবধক বাবড়/সহাদটদল রাখা িাদব। সসৌবে বববধ সর্াতাদবক হারার্ শরীি সেদক দুই 

বকদলাবর্টার বা জর অবধক দূরদে বাড়ী/সহাদটল অব্াদের ্যবব্া করদল অবশ্যই িাতায়াদতর জন্য গাড়ীর ্যবব্া করদত 

হদব। 

৩.১১ প্রদতযক হজ জদজসিরীদক অবশ্যই সসৌবে আরদবর বববধ-ববধাে সর্দে বাড়ী/সহাদটল ভাড়া করদত হদব জবাং বাড়ী ভাড়ার অে ম হজ 

জদজসিরীর সসৌবে আরব্ ্যবাাংক বহসাদবর র্া্যমদর্ বাড়ী/সহাদটল র্াবলদকর ্যবাাংক বহসাদব জকাউন্ট-সেয়ী সিদকর র্া্যমদর্ 

েবরদশাধ করদত হদব। সকােক্রদর্ই তাসবরয়া/তাসবেি ্যববতত বাড়ী/সহাদটদলর সাদে চুবি করা িাদব ো জবাং চুবিববহীে 

বাড়ী/সহাদটদল হজিাত্রীদের আবাসে ্যবব্া করা িাদব ো জবাং বাড়ী/সহাদটল ভাড়ার অে ম েগে েবরদশাধ করা িাদব ো। র্ক্কায় 

হজিাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বেধ মাবরত বাড়ীদতই অব্াে বেবিত করদত হদব। সকােক্রদর্ই আবাসদের জন্য 

তারবসয়া/তাসবেিসহ ভাড়াকৃত বাড়ী/সহাদটল োড়া অন্যত্র হজিাত্রীদের রাখা িাদব ো। উহার ্যবতযয় সসৌবে সরকার   

বাাংলাদেশ সরকাদরর বেকট িরর্ অেরাধ বহদসদব ববদববিত হদব।  

৩.১২ রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর বেদে মশো সর্াতাদবক প্রদতযকটি হজ জদজসিরীদক সাংবিষ্ট হজ জদজসিরীর র্া্যমদর্ বেববন্ধত হজিাত্রীদের 

জন্য সসৌবে আরদব অব্ােকাদল দেবেক বতে সবলা খাবার সরবরাদহর জন্য সসৌবে সরকার ক্মক অনুদর্াবেত কযাটাবরাং 

সকাম্পােীর সাদে বা্যমতামূলক চুবি সম্পােে করদত হদব। উদেখ্য সি, হজিাত্রীদের আবাসে   খাবার সাংক্রান্ত চুবি সম্পােে 

জবাং সম্পাবেত চুবি সর্াতাদবক মূল্য ্যবাাংদকর র্া্যমদর্ সাংবিষ্ট প্রবতিােদক েবরদশাধ করা ো হদল হজ জদজসিরীর হজিাত্রীদের 

অনুকুদল সসৌবে ক্মেে বার সকাড ইস্যয করদব ো।  

৩.১৩ হজ জদজসিরীসমূহ েবরিালক, হজ অবিস, ঢাকা জবাং ববর্াে বাাংলাদেশ জয়ারলাইসির বলাঃ   সসৌবে জরাববয়াে জয়ারলাইসির বলাঃ 

জর সাদে আদলািোর র্া্যমদর্ আরবী শা য়াল র্াদসর র্দ্যম তাদের বেজ বেজ হজিাত্রী সপ্ররদণর তাবরখ/হজ লাইট বসবডউল 

চূড়ান্ত করদব।  

৩.১৪ প্রদতযক হজ জদজসিরী ববর্াে বাাংলাদেশ জয়ারলাইসির বলাঃ জবাং সসৌবে জরাববয়াে জয়ারলাইসির জর সাদে সিাগাদিাগ কদর হজিাত্রীদের জন্য 

সসৌবে আরব গর্োগর্দের টিবকট সাংেহ করদবে জবাং েবরবহেকৃত হজিাত্রীদের সাংখ্যা   প্রেত্ত টিদকট অনুিায়ী ববর্াে ভাড়ার অে ম ধর্ ম 

ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় হজিাত্রী েবরবহদে বেযুি সাংবিষ্ট জয়ারলাইসিরসমূহদক সরাসবর েবরদশাধ করদব।  

৩.১৫ হজিাত্রীগণ সর্বশে বরডাবল আন্তজমাবতক োসদোট ম (MRP) সাংেহ কদর অনুদর্াবেত হজ জদজবসিরর সহদিাবগতায় সসৌবে 

দূতাবাস হদত ইস্যযকৃত বভসার র্া্যমদর্ হদজ গর্ে করদবে।  

৩.১৬ সবসরকাবর ্যবব্ােোর হজিাত্রীর ট্রবল ্যবাদগ বেদজর োর্, োসদোট ম েম্বর, হজ জদজবসিরর োর্ জবাং সসৌবে আরদব সাংবশষ্ট হজ 

জদজবসিরর প্রবতবেবধর সর্াবাইল েম্বরসহ ঠিকাো ইাংদরজীদত সলখা বা্যমতামূলক। 

৩.১৭ বেবন্ধে বি ্যববতত জার্ােত বহদসদব গৃহীত অে ম সর্ন্বয় পূব মক হজ প্যাদকদজর অে ম হজিাত্রীগণ হজ জদজবসিরর বেধ মাবরত ্যবাাংক 

জকাউদন্ট টাকা জর্া বেদবে। তদব জদজসিরীসমূহ শুধুর্াত্র জদজসিরীর স্বোবধকারী/্যবব্ােো েবরিালক/্যবব্ােো অাংশীোর ক্মক 



স্বােবরত রবসেমূদল হজিাত্রীদের বেকট সেদক বেবন্ধে বি অন্যান্য অে ম সরাসবর েগে বহসাদব েহণ করদত োরদব। সকাে হজ 

জদজসিরী োলাল বা তোকবেত কাদিলার বলডার/গ্রুে বলডাদরর র্া্যমদর্ হজিাত্রীদের কাে সেদক অে ম সাংেহ করদত োরদব ো।  

৩.১৮ প্রদতযক জদজবসির হজ প্যাদকজ, হজিাত্রীর োর্, োসদোট ম েম্বর, ঠিকাো, সর্াবাইল সিাে েম্বর, জাতীয় েবরিয়েত্র েম্বর, বারদকাড 

েম্বর ইতযাবে তথ্য; হজিাত্রীদের লাইট বসবডউল, হজ জদজসিরী   হজিাত্রীর র্দ্যম স্বােবরত চুবিেত্র, সরকার   জদজসিরীর র্দ্যম 

স্বােবরত চুবিেত্র; র্ক্কা   র্বেোয় হজিাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাবড়র র্াবলদকর োর্-ঠিকাো-সর্াবাইল সিাে েম্বর, বাবড়র 

সরাড/জলাকার োর্; বেদয়াবজত প্রবতবেবধ   হজকর্ীর সসৌবে আরদব জবাং বাাংলাদেদশর ঠিকাো   সর্াবাইল েম্বরসহ প্রদয়াজেীয় 

সকল তথ্য বেজ বেজ  দয়বসাইদট প্রকাশ করদব জবাং প্রকাবশত তদথ্যর সিট্  কবে হজ অবিস, ঢাকায় সরবরাহ করদব।  

৩.১৯ হজিাত্রীর সর্াবাইল/সিাে েম্বর ো োকদল সসদেদত্র সিাগাদিাগ করার জন্য দুইজে বেকট আত্মীদয়র সর্াবাইল েম্বর আদবেেেদত্র 

জবাং হজ জদজবসির   হজিাত্রীর সাদে সম্পাবেত চুবিেদত্র উদেখ করদত হদব।  

৩.২০ প্রদতযক হজ জদজবসির ৪৫ জে হজিাত্রীর জন্য জকজে অবভজ্ঞ হজ গাইড বেদয়াগ করদব।  

৩.২১ প্রদতযক হজ জদজবসির সব মবেম্ন ১৫০(জকশত েঞ্চাশ) জে জবাং সদবাচ্চম ৩০০ (বতেশত) জে হজিাত্রী হদজ সপ্ররণ করদত োরদব।  

৩.২২ †Kvb G‡RwÝ †KvUvi Kg nRhvÎx ‡c‡j ev jvB‡mÝ Pvjv‡Z AcviM n‡j ev jvB‡mÝ evwZj n‡j, miKvi KZ…©K Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ H nRhvÎx‡`i Ab¨ jvB‡m‡Ý wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ¯’vbvšÍi Ki‡Z n‡e| 

৩.২৩ সকােক্রদর্ই বেববন্ধত হজিাত্রীদের োর্ েবরবতমে করা িাদব ো। জ সেদত্র জাতীয় হজ    র্রাহ েীবত-১৪৩৭বহজরী/২০১৬ জর 

৭.৪ অনুদেদের ববধাে প্রদিাজয হদব।  

৩.২৪ রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর বেদে মশো সর্াতাদবক র্ক্কা্ হাব প্রবতবেবধর সাদে েরার্শ মক্রদর্ কাউবসিরলর (হজ), র্ক্কা ক্মক র্ক্কা 

আল-সর্াকাররর্া জবাং র্বেো আল-র্দো য়ারায় সর্াট হজিাত্রীর ১% হাদর অবতবরি সীট ভাড়া বেবিত করা হদব।  

৩.২৫ লাইদটর সর্য়স্যিীর ্যবাোদর ্ােীয় বসবভল জবভদয়শে ক্মেে ক্মক েবরবতমে োড়া বর্শে বা জদজসিরী বকাংবা জয়ারলাইসির 

ক্মক সকাে েবরবতমে হজ র্ন্ত্রণালদয়র বেকট েহণদিাগ্য হদব ো।  

৩.২৬ র্বেো্ বাড়ী/সহাদটল ভাড়ার চুবিদত জয়ারলাইসির জর োর্, লাইট েম্বর   সসৌবে আরদবর ববর্াে বন্দদরর োর্ জবি করদত হদব। 

জর ্যবতযয় হদল উি জদজসিরীর ববেরীদত প্রদয়াজেীয় ্যবব্া েহণ করা হদব।  

৩.২৭ সজদ্দা্ ববর্াে বন্দর অেবা বাাংলাদেশ সেদক সরাসবর র্বেো আল সর্াো য়ারায় গর্েকাদল হজিাত্রীদের সাদে অেবা হজ 

জদজসিরীর দবধ প্রবতবেবধর বেকট র্বেোর আবাসদের চুবির কবে োকদত হদব।  

৩.২৮ র্ক্কা আল সর্াকাররর্া অেবা বাাংলাদেশ সেদক র্বেো আল সর্াো য়ারায় গর্দের জন্য সকল হজিাত্রীর র্বেোয় আবাসে চুবির 

বববরণী অে লাইদে োকদত হদব। উি বববরণী অে লাইদে ো ো য়া সগদল সকাে হজিাত্রীদক র্ক্কা আল সর্াকাররর্া অেবা 

বাাংলাদেশ সেদক র্বেো আল সর্াো য়ারায় সপ্ররণ করা সম্ভব হদব ো।  

৩.২৯ প্রদতযক োসদোদট মর সাদে ইউোইদটড জদজন্টস অবিস ক্মক প্রেত্ত েমুো কাড ম   বাস জর টিদকট অবশ্যই সাংযুি োকদত হদব। 

হজ অবিস, ঢাকা ববষয়টি বেবিত করদব। 

৩.৩০ জকই হজ লাইদট ০২/০৩ টির অবধক হজ জদজসিরীর হজিাত্রী েবরবহে করদত োরদব ো জবাং তাঁদের র্দ্যম প্রদতযক ৪৫ জদে ০১ 

জে কদর গাইড বহদসদব বেবে মষ্ট োকদত হদব। িা হজলাইট শুরুর অন্তত ০১(জক) র্াস পূদব ম সম্পন্ন করতাঃ ঢাকা হজ অবিদস সপ্ররণ 

করদত হদব। 

৩.৩১ হজ জদজন্ট ক্মক হজিাত্রীদের প্রদেয় সকল সাবভ মস জর ববস্তাবরত বববরণ সম্পাবেত চুবিদত উদেখ োকদত হদব। উি চুবির 

আরবী ভাষায় অনুবােকৃত কবে ্ােীয় সর্ায়াোসা অবিদস জর্া বেদত হদব।  

৩.৩২ হদজর পূদব ম ২৫ বিলক্বে ১৪৩৭ বহজরীর েদর সকাে হজিাত্রী র্ক্কা আল সর্াকাররর্া বকাংবা সজদ্দা সেদক সড়ক েদে র্বেো আল 

সর্াো য়ারায় গর্ে করদত োরদবে ো।  

৩.৩৩ হদজর পূদব ম ০৫ই বিলহদের েদর সকাে হজিাত্রী র্বেো আল সর্াো য়ারায় অব্াে করদত োরদবে ো।  

৩.৩৪ হদজর পূদব ম ০৫ই বিলহদের েদর র্বেো আল সর্াো য়ারায় অব্াদের লদে বাড়ী/সহাদটল ভাড়ার সকাে চুবি স্বাের করা িাদব ো।  

৩.৩৫ হদজর েদর র্ক্কা সেদক ১৪ই বিলহদের পূদব ম সকাে হজিাত্রী র্ক্কা আল সর্াকাররর্া সেদক র্বেো আল সর্াো য়ারায় গর্ে 

করদত োরদবে ো।  

৩.৩৬ আকাশ েদে সজদ্দা সেদক র্বেো িা য়ার সব মদশষ তাবরখ ০২ বিলহজ তদব সস সেদত্র ০৫ই বিলহদের পূদব ম র্বেো-সজদ্দার 

বরটাণ ম টিদকদট বুবকাং কেিার্ ম োকদত হদব।  

৩.৩৭ সসৌবে সরকার ক্মক হজ জদজসিরীর সর্াোদের্দক প্রেত্ত র্াবল্টেল বভসায় সসৌবে আরদব অব্াদের সর্য়াে সকােক্রদর্ই ববধ মত 

করা িাদব ো।  

৩.৩৮ সবসরকাবর ্যবব্ােোর হজিাত্রীদের জন্য সুিু হজ ্যবব্ােোর স্বাদে ম সসৌবে আরদবর র্ক্কা   র্বেোয় বাাংলাদেশ সরকার   হজ 

জদজসিরীস জদসাবসদয়শে অব বাাংলাদেশ (হাব) ক্মক বেধ মাবরত জলাকাসমূদহ গুে (Cluster) বভবত্তক বাড়ী ভাড়া বেবিত করদত 

হদব জবাং জ বের বর্সিালাহ, বজয়াে, বশয়াদব আদর্র, গাো, জাদরায়াল, সসৌবকয়া   আবজবজয়া জলাকায় গুে (Cluster)  

বভবত্তক বাড়ীভাড়া বেবিত করদত হদব। 

৩.৩৯ সুিু হজ ্যবব্ােোর লদেয রাজকীয় সসৌবে সরকার   বাাংলাদেশ সরকার ক্মক আদরাবেত শতম/বেদে মশোসমূহ প্রদতযকটি হজ 

জদজসিরী অনুসরণ করদত বা্যম োকদব। 

৩.৪০ সকাে ক্রদর্ই জকটি লাইদট ৩ (বতে) জে সর্ায়াদেদর্র আ তা ববহর্ভ মত হজিাত্রী সপ্ররণ করা িাদব ো।   

৩.৪১ ই-হজ ম্যাদেজদর্ন্ট িালু হ য়ায়  বাবড়ভাড়া, েবরবহে, কযাটাবরাং সাবভ মসদক প্রেত্ত অে মসহ  সকল অে ম ই-সেদর্দন্টর (স্ব স্ব 

জদজবসিরর োদর্ সখালা IBAN    ) র্া্যমদর্ সসৌবে আরদব সপ্ররণ করদত হদব। 

 
 



৪ সরকাবর   সবসরকাবর উভয় ্যবব্ােোয় গর্দেচ্ছু হজিাত্রীদের জন্য প্রদিাজয তথ্যাবে   করণীয়াঃ 

৪.১ র্াহারার্ ্যবতীত র্বহলা হজিাত্রী জককভাদব সকােক্রদর্ই হদে গর্দের সিাগ্য ববদববিত হদবে ো;  

৪.২ র্বহলা হজিাত্রীগণদক র্াহরাদর্র সাদে জকদত্র বেবন্ধে করদত হদব; 

৪.৩ ববর্াে বাাংলাদেশ জয়ারলাইসির বলবর্দটড জবাং সসৌবে জরাববয়াে জয়ারলাইসির বলাঃ র্া্যমদর্ হজিাত্রী েবরবহদের োবয়ে োলে 

করদব।  

৪.৪ জাতীয় হজ    র্রাহ েীবত-১৪৩৭বহজরী/২০১৬বরাঃ জর ৭.৪   ৭.২২ অনুদেদের ববধাে অনুসাদর শুধুর্াত্র বেববন্ধত হজিাত্রীর 

মৃত্যয/গুরুতর শাবরবরক অসু্তার কারদণ জর্াকৃত অদে মর অ্যববয়ত অে ম সিরৎ সেয়া হদব; সরকাবর   সবসরকাবর উভয় 

্যবব্ােোর হজিাত্রী ক্মক জর্াকৃত সর্ায়াদের্ বি সসৌবে আরদব সপ্ররদণর েদর সকাে অব্াদতই সিরৎ সিাগ্য হদব ো।  

৪.৫ বাাংলাদেশী টাকার সাদে র্াবকমে ডলার   সসৌবে বরয়াল জর বববের্য় হার জবাং আন্তজমাবতক বাজাদর িালােী মূল্য বৃবি সেদল 

প্রদয়াজেীয় সেদত্র ববধ মত টাকা   ববর্াে ভাড়া হজিাত্রীদকই েবরদশাধ করদত হদব ; 

৪.৬ হদজর সাবব মক খরি োড়া  প্রদতযক হজিাত্রী ১০০০ (জক হাজার) র্াবকমে ডলাদরর সর্েবরর্াণ দবদেবশক মুদ্রা সাদে বেদয় সিদত 

োরদবে;                                                                                              

৪.৭ হজিাত্রীদের স্বা্য েরীো সরকাবর হাসোতাদল অনুবিত হদব। প্রদতযক হজিাত্রীর জন্য স্বা্য েরীো, সর্বেেজাইটিস   

ইেফ্লুদয়ঞ্জা প্রবতদষধক টিকা (প্রদিাজয সেদত্র) েহণ জবাং স্বা্য সেে েহণ বা্যমতামূলক;  

৪.৮ হদজ গর্দেচ্ছু প্রদতযক বেববন্ধত হজিাত্রীদক র্হােগর, সজলা   উেদজলা েি মাদয় গঠিত সর্বডদকল সবাড ম ক্মক প্রেত্ত স্বা্য সেে 

সাংযুি করদত হদব। উদেখ্য সি, ৭০ বের বা তদতাবধক বয়স্ক হজিাত্রীদের জন্য স্বা্য র্ন্ত্রণালয় ক্মক গঠিত সবাদড মর বেকট হদত 

ববদশষ স্বা্য সেে েহণ বা্যমতামূলক।                                                                                                                                                                                                                                                                                   

৪.৯ হজিাত্রীদের সসৌবে আরদব অব্ােকাল িোসম্ভব সদব মাচ্চ ৪৫ বেদের র্দ্যম সীবর্ত রাখদত হদব ; 

৪.১০ সরকাবর জবাং সবসরকাবর উভয় ্যবব্ােোর হজিাত্রীগণ েববত্র হজ োলদের উদদ্দদশ্য সসৌবে আরব িাত্রার নূন্যতর্ ০৩ (বতে) বেে 

পূদব ম ঢাকা্ আশদকাো হজকযাদম্প আগর্ে করদবে। হজকযাদম্প অব্ােকাদল হদজর বববভন্ন আরকাে-আহকার্সহ জরুবর 

ববষয়াবে সম্পদকম অবভজ্ঞ প্রবশেক িারা   অবড  বভজুয়যাল বর্বডয়ার র্া্যমদর্ হজিাত্রীদেরদক ৩ বেদের প্রবশেণ প্রোে করা 

হদব; 

৪.১১ জয়ারলাইসির ক্মেদের বেদে মশো অনুিায়ী ববর্াদে ভ্রর্েকাদল সকাে হজিাত্রী সাংবিষ্ট জয়ারলাইসির ক্মক বেধ মাবরত  জদের অবধক 

লাদগজ/র্ালার্াল বহে করদত োরদবে ো। সরবজষ্টাড ম ডািাদরর সপ্রসবক্রেশে ্যবতীত সকাে ঔষধ সাংদগ বেদত োরদবে ো। িাল, 

ডাল, শুটকী, গুড় ইতযাবেসহ েিেশীল খাযদ্র্যব সির্োঃ রান্না করা খাবার, তবর-তরকারী, িলমুল, োে, সুোবর ইতযাবে 

সকােক্রদর্ই সসৌবে আরদব বেদয় িা য়া িাদব ো।                                                                                      

৪.১২ সসৌবে সরকার ক্মক স্বীকৃত খায সরবরাহকারী প্রবতিাে োড়া সকাে প্রবতিাে সেদক হজিাত্রীদের জন্য খায সরবরাহ করা িাদব 

ো। বেবে মষ্ট সর্ায়াোসার র্া্যমদর্ই সকাে স্বীকৃত প্রবতিাদের সাদে চুবি স্বাের করদত হদব।  

৪.১৩ ডায়াদবটিস, হৃেদরাগসহ সকাে ক্রবেক বডবজদজর সরাগীরা সপ্রসবক্রেশেসহ অবত অবশ্যই ৫০ বেদের ঔষধ সদে বেদয় িাদবে। 

৪.১৪ কুরবােীর টাকা ইসলার্ী উন্নয়ে ্যবাাংদক জর্া সেয়া সসৌবে সরকার ক্মক জকর্াত্র স্বীকৃত ্যবব্া। অসুববধা জড়াদোর জন্য ইসলার্ী 

উন্নয়ে ্যবাাংদক টাকা জর্া সেয়াই উত্তর্।  

৪.১৫ প্রদতযক হজিাত্রীদক বা্যমতামূলকভাদব সর্বডদকল তথ্য সম্ববলত আইবড কাড ম জবাং কিী সবল্ট বহে করদত হদব। আদবেেেদত্র 

সর্বডকযাল তথ্যাবলী িোিেভাদব পূরণ বা্যমতামূলক। 

৪.১৬ সরকাবর   সবসরকাবর উভয় সেদত্রই হজিাত্রী প্রবত সসৌাঃ বরাঃ ৫০.০০ (েঞ্চাশ) হাদর র্ক্কা্ হজ র্ন্ত্রণালয় বরাবদর জবাং সজোদরল 

কারবসবিদকট জর অনুকূদল ১৮.০০ (আঠার) সসৌাঃ বরাঃ হাদর ্যবাাংক গ্যারাবন্ট প্রোে করদত হয় ববধায় বাড়ী ভাড়ার চুবি শুরুর 

পূদব মই কাউবসিরলর (হজ) র্ক্কা ক্মক উহা বেবিত করা হদব। 

৪.১৭ আল র্াশাদয়র আল সর্াকাদ্দাসার (বর্ো-আরািাত-সর্ািোদলিা) বাস ভাড়ার কুেদের অে ম সিরৎদিাগ্য েয়। 

৪.১৮ হজ ্যবব্ােোয় তথ্য প্রযুবির সহায়তায় হজিাত্রীদের িাবতীয় তথ্য সাংরেণ   সরবরাহ, বেবন্ধে, ইন্টারদেদটর র্া্যমদর্ সাংবাে 

আোে-প্রোদের ্যবব্া করা হদব। জ ববষদয় www.hajj.gov.bd  দয়ব সাইট হদত হজ সাংক্রান্ত তথ্যাবে সাংেহ করা িাদব। 

৪.১৯ সসৌবে আরদব অব্ােকাদল বাস্াদের বাইদর সগদল হজিাত্রীগণদক েবরিয়েত্র, সর্ায়াদের্ কাড ম   সহাদটদলর কাড ম অবশ্যই সাংদগ 

রাখদত হদব জবাং র্বহলা হজিাত্রীদের স্কাদে মর র্্যমভাদগ বাাংলাদেদশর জাতীয় েতাকার োে অবশ্যই োকদত হদব। 

৪.২০ হজিাত্রীদের অে-লাইে সরবজদেশে, পুবলশ সভবরবিদকশে, বভসা প্রোেসহ আধুবেক হজ ্যবব্ােোর জন্য প্রদয়াজেীয় সিট য়যার 

  বসদষ্টর্ প্রণয়ে করতাঃ বাস্তবায়ে জবাং সাংবিষ্ট সকলদক প্রদয়াজেীয় প্রবশেণ প্রোে ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় বেবিত করদবে। 

৪.২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার   রাজকীয় সসৌবে সরকাদরর র্দ্যম সম্পাবেত্যব হজচুবিদত ববণ মত/উবেবখত বেদে মশো/শতমসমূহ 

সবসরকাবর ্যবব্ােোয় বেদয়াবজত হজ জদজসিরীগণ   হজিাত্রীগণ অনুসরদণ বা্যম োকদবে। 

৪.২২ জাতীয় হজ    র্রাহ েীবত-১৪৩৭বহজরী/২০১৬বরাঃ অনুিায়ী সম্মাবেত হজিাত্রীদের ্যবাগ/র্ালার্াল হযদিবলাং জর সুববধার জন্য 

র্ক্কা   র্েীোয় বসটি-সিক-ইে জর ্যবব্া করদত হদব। তাঁদের র্ালার্াল িাদত ো হারায় জবাং Mishandle হদল খ ৌঁদজ সবর কদর 

বেরােত্তা ববধাে করা িায় সস ববষদয় জয়ারলাইসিরসমূহ ্যবব্া েহণ করদব। জ োড়া Luggage tracking System িালু 

করদত হদব িাদত দ্রুততার সাদে সি সকাে সর্দয় Luggage সাংক্রান্ত তথ্য হজিাত্রীদের প্রোে করা িায়। হজিাত্রীদের ববর্াে 

ভাড়ার সাদে গৃহীত বসটি সিক-ইে বাবে অে ম িারা জ সাংক্রান্ত ্যবয় বর্টাদো হদব। 
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৪.২৩ অবতবরি সকাে তথ্যাবে জাোর প্রদয়াজে হদল েবরিালক, হজ অবিস, আশদকাো, ববর্াে বন্দর, ঢাকা জর সিাে-৮৯৫৮৪৬২, 

৭৯১২৩৯১, ৭৯১১৭১৩, সর্াবাইল-০১৭১৬৯৯৪৪০৮, ০১৭১৪২৭৩৭০৭, ০১৭২০০১৭৩৭৭,   ০১৮১৮৪৫৮৫১৯ জবাং ধর্ ম ববষয়ক 

র্ন্ত্রণালদয়র কর্ মকতমাগদণর জর সিাে ৯৫৮৫২০০, ৯৫৭৬৩৪৯, ৯৫১২২৩৯, ৯৫১৪৫৩৩, ৯৫৭৪০১১ সর্াবাইল োং- 

০১৭১৬৫৫২৩৯৭,  ০১৫৫২৩৪৭৭৮১, ০১৫৫২৪৫০৯৫৩   ০১৫৫২৩২৪২৭৮ সিাগাদিাগ করদত োদরে। জ োড়া  প্রদতযক সজলা 

প্রশাসদকর কাি মালয়, উেদজলা বেব মাহী অবিসাদরর কাি মালয় জবাং সজলায় অবব্ত উে-েবরিালক, ইসলাবর্ক িাউদিশে জর 

কাি মালয় হদত ববস্তাবরত তথ্য জাো িাদব।  

 
   (সর্া. শহীদুোহ্ তালুকোর) 

  সহকারী-সবিব (হজ-২) 

    সিাে-০১৫৫২-৪৫০৯৫৩। 

োং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০১৪.১৫.৪১১                                                                                            তাবরখাঃ ১৯.০৪.২০১৬বরাঃ 

 সেয় অবগবত   কাি মাদে ম সপ্ররণ করা হ’ল। (সজযিতার বভবত্তদত েদহ)। 

1. র্বন্ত্রেবরষে সবিব, র্বন্ত্রেবরষে ববভাগ, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা। 

2. মুখ্য সবিব, র্ােেীয় প্রধাের্ন্ত্রীর কাি মালয়, পুরাতে ববর্াে বন্দর, সতজগাঁ , ঢাকা। 

3. গভণ মর, বাাংলাদেশ ্যবাাংক, ঢাকা। 

4. বসবেয়র সবিব/সবিব, সাংবিষ্ট সকল র্ন্ত্রণালয়/ববভাগ.............................................. 

5. সবিব, রােেবতর কাি মালয়, ঢাকা। 

6. র্ান্যবর রােদূত, বাাংলাদেশ দূতাবাস, বরয়াে, সসৌবে আরব। 

7. অবতবরি সবিব (প্রশাসে), ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

8. ববভাগীয় কবর্শোর, ঢাকা/িট্টোর্/খলো/রাজশাহী/ববরশাল/বসদলট/রাংপুর। 

9. র্হােবরিালক, ইসলাবর্ক িাউদিশে, আগারগাঁ , ঢাকা। 

10. র্হােবরিালক, স্বা্য অবধেপ্তর, র্হাখালী, ঢাকা। 

11. প্রধাে তথ্য অবিসার, তথ্য অবধেপ্তর, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা (সপ্রস ববজ্ঞবপ্তটি বহুল প্রিাদরর জন্য বেদে মশক্রদর্ অনুদরাধ করা িাদে)। 

12. ্যবব্ােো েবরিালক,   বসই , ববর্াে বাাংলাদেশ জয়ারলাইসির বলাঃ, বলাকা ভবে, কুবর্ মদটালা , ঢাকা। 

১২. ্যবব্ােো েবরিালক/ভাইস সপ্রবসদডন্ট,............................................................................................্যবাাংক প্রধাে কাি মালয়, 

ঢাকা। (জ ববষদয় তাঁর আ তাধীে শাখাসমূহদক প্রদয়াজেীয় বেদে মশো প্রোদের জন্য অনুদরাধ করা হ’ল)। 

13. যুগ্ম-সবিব (সকল) ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা। 

14. কেসাল সজোদরল, কেসুদলট সজোদরল অব বাাংলাদেশ, সজদ্দা, সসৌবে আরব। 
15. কাউবসিরলর (হজ), বাাংলাদেশ হজ অবিস, সজদ্দা/র্ক্কা, সসৌবে আরব। 
16. েবরিালক,সরাগ বেয়ন্ত্রণ, স্বা্য অবধেপ্তর, র্হাখালী, ঢাকা।  
17. সজলা প্রশাসক (সকল)....................................................। 
18. েবরিালক, হজ অবিস, আশদকাো, ববর্াে বন্দর, ঢাকা। 
19. পুবলশ সুোর, (সকল)......................................................। 
20. বসবভল সাজমে (সকল)......................................................। 
21. র্ােেীয় র্ন্ত্রীর জকান্ত সবিব, ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা। 
22. উেদজলা বেব মাহী অবিসার (সকল)........................................ ।  
23. উেদজলা স্বা্য   েবরবার েবরকল্পো অবিসার (সকল)................................। 
24. সবিদবর জকান্ত সবিব, ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা। 
25. উে-েবরিালক, ইসলাবর্ক িাউদিশে (সকল সজলা)। 

26. বসবেয়র তথ্য কর্ মকতমা, ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়, ঢাকা (সপ্রস ববজ্ঞবপ্তটি বহুল প্রিাদরর ্যবব্া েহদণর জন্য অনুদরাধ করা হ’ল)। 
27. কাবি ম্যাদেজার, সসৌবে জরাববয়াে জয়ারলাইসির, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 
28. সভােবত/র্হাসবিব, হজ জদজসিরীজ জদসাবসদয়শে অব বাাংলাদেশ (হাব), ঢাকা, সাত্তারা সসন্টার (১৬ তর্ তলা), সহাদটল বভদোরী, ৩০/জ 

েয়ােল্টে, বভআইবে সরাড, ঢাকা (সকল হজ জদজসিরীদক অববহত করদের অনুদরাধসহ) ।   

29. প্রধাে বেব মাহী, ববজদেস অদটাদর্শে বলাঃ, ১২ কার য়াে বাজার, ঢাকা (সাংযুি হজ প্যাদকজটি স্মারক োংসহ হদজর  দয়বসাইদট প্রকাদশর 
অনুদরাধ করা হদলা। 

30. সম্পােক/ববজ্ঞােে ম্যাদেজার দেবেক.........................................................েবত্রকা-সাংযুি হজ প্যাদকজটি স্মারক োং সহ তাঁর 

েবত্রকার বেবে মষ্ট কলাদর্ ১(জক)বেদের জন্য ------------- োতায় প্রকাদশর অনুদরাধ করা হদলা। 

31. স্বোবধকারী/ ্যবব্ােো েবরিালক, -----------------------------------------------------------------। 
32. জোব -----------------------------------------------------------------। 

 
(সর্া. শহীদুোহ তালুকোর) 

সহকারী সবিব (হজ-২)। 

 

 


