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ওমরাহ শাখা 
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জ ির 

ন র ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৪.০৮৭.১৫.১ তািরখ 
২৫ আগ  ২০১৯

১০ ভা  ১৪২৬

বধ ওমরাহ এেজি র তািলকা কাশ ও নবায়ন সং া  িব ি

        সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ১৪৪১ িহজির (২০১৯-২০২০ ি .) সেনর
ওমরাহ কায েম অংশ হেণ আ হী বধ ওমরাহ এেজ ীর তািলকা ণয়েনর লে  ওমরাহ
এেজি সমহূেক আগামী ০১.০৯.২০১৯ ি . তািরেখর মেধ  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয় {দৃ: আ:
উপসিচব (হজ)} বরাবর এেজ ীর িনজ  প ােড িন িলিখত কাগজপ সহ আেবদন দািখেলর জ
অ েরাধ করা হেলা। উে খ  য, ইেতামেধ  য সকল ওমরাহ এেজ ীর নবায়েনর ময়াদ উ ীণ হেয়েছ
অথবা ৩১.১২.২০১৯ তািরখ বা িনকটবতী সমেয় উ ীণ হেব, স সকল ওমরাহ এেজি েক লাইেস
নবায়েনর লে  নবায়ন িফসহ েয়াজনীয় কাগজপ  দািখল করেত হেব।
আেবদেনর সােথ িন  বিণত েয়াজনীয় কাগজপ ািদ সংযু  করেত হেব:
(ক) হালনাগাদ ােভল এেজি র লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
(খ) ২০১৮-২০১৯/২০১৯-২০২০ অথ বছেরর হালনাগাদ ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
(গ) ২০১৮-২০১৯/২০১৯-২০২০ অথ বছেরর হালনাগাদ/পিরেশািধত আয়কর সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ; 
(ঘ) চলমান ওমরাহ লাইেসে র ফেটাকিপ 
(ঙ)  হালনাগাদ আই.এ.িট.এ. সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
(চ)িবগত সমেয় শাি  া  হেল স সং া  তথ  (সবেশষ/বতমান অব াসহ); 
(ছ) পূববতী বছেরর ওমরাহ কায ম পিরচালনা কের থাকেল সৗিদ িসে ম থেক িতেবদেনর ি ট
কিপ;
(জ) পূববতী বছেরর সৗিদ য কা ানীর সােথ চিু  হেয়িছল স কা ানী থেক ছাড়প  হণপূবক
ছাড়পে র আরবী ি ট কিপ এবং তৎসােথ উ  ি ট কিপর ইংেরিজ অ বােদর কিপ।
(ঝ) নবায়ন িফ বাবদ ২৫,০০০/- (পিচশঁ হাজার) টাকা কের পরবতী ০৩ (িতন) বছেরর জ
২৫,০০০×৩=৭৫,০০০/-  (পঁচা র হাজার) টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৮৫৪ কােড এবং ১৫% হাের ভ াট
বাবদ (৭৫,০০০×১৫%)=১১,২৫০ /- (এগার হাজার ইশত প াশ) টাকা ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ নং
কােড জারী চালােনর মাধ েম সরকাির কাষাগাের জমাদানপূবক জমাকতৃ চালােনর মলূ কিপ;

(( ধুমাধুমা   নবায়েনরনবায়েনর  েে  ) )
(ঞ) ২০১২-২০১৫ সমেয় য সকল ওমরাহ এেজি  লাইেস  া  হেয়েছ; িক  বছর িত লাইেস
িফ/নবায়ন িফর উপর পৃথকভােব ১৫% হাের ভ াট দান করা হয়িন স সকল িনেয়াগকতৃ/নবায়নকতৃ
এেজি সমহূেক ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকর উপর ১৫% হাের ভ াট বাবদ ৯০০০/- (নয় হাজার) টাকা
১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ নং কােড জারী চালােনর মাধ েম জমাদানপূবক জমাকতৃ চালােনর মলূকিপ
দািখল করেত হেব;
(ট) িঠকানা পিরবতন করা হেল ( েযাজ ে ে ) তার অ েমাদেনর কিপ;
(ঠ) জামানত িহেসেব সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয় বরাবর িলেয়নকতৃ ২০.০০ (িবশ ল ) টাকার
এফ.িড.আর. সচল/কাযকর থাকেত হেব;

(ড) চলমান ওমরাহ লাইেসে র মলূ কিপ; (( ধুমাধুমা   নবায়েনরনবায়েনর  েে  ) ) 
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(ঢ) সংযু  ছেক বিণত তথ  পূরণপূবক পূরণকতৃ ফরম (ক)।     

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় হেত কান কারেণ ওমরাহ এেজি র ােভল সনদ বািতল
করা হেল ধম িবষয়ক ম ণালয় থেক দ  উ  ওমরাহ এেজি র ওমরাহ লাইেস  য়ংি য়ভােব
বািতল বেল গণ  হেব;                                                                   

২৫-৮-২০১৯

মাঃ িশি র আহমদ উছমানী
িসিনয়র সহকারী সিচব

িবতরণ: সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৩) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব
৪) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর
সদয় অবগিতর জ )।
৫) পিরচালক, আশেকানা, িবমান ব র, ঢাকা ( সংি  সকল ওমরাহ এেজি েক অবিহতকরেণর
অ েরাধসহ)।
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ) ।
৭) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(িব ি িট ধম িবষয়ক ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ োধসহ)
৮) যু সিচব (হজ) এর ব ি গত কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) সভাপিত/মহাসিচব, সা ারা স টার, হােটল িভে াির, ৩০/এ নয়াপ ন, ঢাকা (সংি  সকল
ওমরাহ এেজি েক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ।)।
১০) ব ব াপনা পিরচালক, িবিডিবএল ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা (িব ি িট ধম িবষয়ক
ম ণালেয়র হজ সং া  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ))
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“ছক” 

ওমরাহ এজেন্সির হালনাগাদ তথ্য: 

1.  ওমরাহ  লাইজেি নং :  

2.  প্রন্সতষ্ঠাজনর নাম (বাংলা ও ইংজরন্সেজত) :  

3.  প্রন্সতষ্ঠাজনর ঠিকানা (বাংলা ও ইংজরন্সেজত) :  

4.  ঠিকানা পন্সরবততন করা হজেজছ ন্সক-না (হজল তার 

অনুজমাদজনর কন্সপ পৃথক পৃথক ভাজব েংযুক্ত 

করজত হজব) 

:  

5.  েত্ত্বান্সিকারী/মান্সলকানার োতীে পন্সরচেপত্রেহ 

তান্সলকা (নাম, ঠিকানা ও পদবীেহ) 

:  

:  

6.  পন্সরচালনাকারীর নাম ও োতীে পন্সরচে পত্র নম্বর 

(একক মান্সলকানািীন না হজল পন্সরচালনাকারীর 

ক্ষমতা প্রান্সির ন্সবষজে য ৌথ মান্সলকজদর 

েম্মন্সতপত্র/কা তন্সববরণী েংযুক্ত করজত হজব) 

:  

7.  অন্সিজের আেতন (বগ তফুট/বগ তন্সমটার) :  

8.  হালনাগাদ কাগেপত্র (আজবন্সদত বছর প তন্ত 

হালনাগাদ থাকজত হজব) 

:   

 যেড লাইজেি েংযুক্ত করজত হজব 

 আেকর েনদ েংযুক্ত করজত হজব 

 ন্সেন্সভল এন্সভজেশন েনদ েংযুক্ত করজত হজব 

 অন্সিে ভাড়া চুন্সক্তপত্র অথবা মান্সলকানা দন্সলল েংযুক্ত করজত হজব 

 আইএটিএ সনদ েংযুক্ত করজত হজব 

9.  এজেন্সি অন্সিজের কম তকততার তান্সলকা  েংযুক্ত 

করজত হজব (োতীে পন্সরচেপত্র নম্বরেহ) (ন্স ন্সন 

দািন্সরক  কাে কজরন তার নাম, ঠিকানা ও পদবী 

ইতযান্সদ) 

:  

10.  য াগাজ াগ তথ্য (জিান, যমাবাইল, িযাক্স, ই-

যমইল ওজেবোইট) 

:  

11.  োমানজতর ন্সববরণ (এি.ন্সড.আর. নং, ব্াংক ও 

শাখার নাম, তান্সরখ ও টাকার পন্সরমাণ উজেখ 

করজত হজব) 

:  

12.  ন্সবগত  ০৩ (ন্সতন) বছজর ওমরাহ াত্রীর পন্সরেংখ্যান: 

বছর পুরুষ মন্সহলা যমাট 
ওমরাহ  াত্রী 

যিরত এজেজছন 

ওমরাহ  াত্রী 

যিরত  আজেন্সন 
মন্তব্ 

       

       

       

13.  এজেন্সির লাইজেজির ন্সবরুজে যকান মামলা আজছ 

ন্সক না (হযাঁ / না) 

:  

14.  মামলা চলমান থাকজল উহার নম্বর ও েন :  

 

 

 

                   েত্ত্বান্সিকারী/পন্সরচালনাকারীর স্বাক্ষর 

(েীলেহ) 

 

 

ন্সব:দ্র: একটি আজবদজন যকান ডকুজমন্টে একান্সিকবার উজেখ থাকজল একটি কন্সপ েংযুক্ত করজলই চলজব। তজব নবােজনর যক্ষজত্র ও 

তান্সলকাে নাম প্রকাজশর যক্ষজত্র পৃথক পৃথক আজবদন করজত হজব এবং যে অনু ােী কাগেপত্র েংযুক্ত করজত হজব। 


