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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

হজ শাখা 

বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা 

 

হজ প্যাকেজ ১৪৩৮ হহজহি (২০১৭হি.) 

 

 

1438 wnRwi m‡bi 09 wRjnR Zvwi‡L (Puv` †`Lv mv‡c‡ÿ 2017 wLª÷v‡ãi 01 ‡m‡Þ¤̂i) †mŠw` Avi‡e cweÎ nR 

AbywôZ n‡e| সিোহি ব্যবস্থাপনায় ও ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় ের্তমে অনুকর্াহিত হজ একজন্সীি র্াধ্যকর্ ববসিোহি ব্যবস্থাপনায় হকজ 

গর্কনচ্ছুগণ বসৌহি আিব গর্ন েিকত পািকবন। বাাংলাকিশ হকত সিোহি ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য ১০,০০০ (িশ হাজাি) জন ও ববসিোহি 

ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য ১,১৭,১৯৮ (এে লক্ষ সকতি হাজাি এেশত আটানব্বই) জনসহ সব মকর্াট ১,২৭,১৯৮ (এে লক্ষ সাতাশ হাজাি 

এেশত আটানব্বই) জন হজযাত্রী পহবত্র হজব্রত পালকনি জন্য বসৌহি আিব গর্ন েিকত পািকবন।  

২। সিোহি ব্যবস্থাপনা:  

 ২.১ সিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্কনচ্ছু হজযাত্রীগকণি জন্য জনপ্রহত প্যাকেজ নাং-১ এ বর্াট খিচ ৩,৮১,৫০৮.০০ (হতন লক্ষ এোহশ 

হাজাি পাঁচশত আট) টাো র্াত্র হনম্নরূপভাকব হনধ মািণ েিা হকয়কে: 

 ক্র: নাং ব্যকয়ি খাতসমূহ টাো 

 ১. হবর্ান ভাড়া (ঢাো-বজদ্দা/র্হিনা-ঢাো পকেি Dedicated Hajj Flight) :   

  (ে) হবর্ান ভাড়া (নীট) ১৪৭৫ র্াহেমন ডলাি  (১৪৭৫ x ৮০.৫০)  ১,১৮,৭৩৭.৫০ 

  (খ) বজদ্দা হডপািচাি ট্যাক্স ৫০ বসৌহি হিয়াল  (৫০ x ২১.৫০)  ১০৭৫.০০ 

  (গ) হজ টাহর্ মনাল সাহভ মস চাজম ৩০ বসৌ:হি:  (৩০ x ২১.৫০)  ৬৪৫.০০ 

  (ঘ) এম্বািকেশন হি  ৫০০.০০ 

  (ঙ) এম্বািকেশন হি’ি উপি ১৫% ভযাট  ৭৫.০০ 

  (চ) এক্সাইজ হডউটি  ১০০০.০০ 

  (ে) বসৌহি সিোকিি হসহেউহিটি চাজম ৪ র্া: ড: (৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) ট্রাকভল একজন্ট েহর্শন ২৫ র্া:ড: (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঝ) হবর্ান ভাড়া ১৪৭৫ র্া: ড: এি উপি উৎকস েি (১৪৭৫ x ০.৩০%) বাবি  (৪.৪২৫ x ৮০.৫০)  ৩৫৬.২১ 

 বর্াট  = ১,২৪,৭২৩.২১ 

 ২ র্ক্কা ও র্হিনায় বাহড় ভাড়া: 

র্ক্কা ও র্হিনায় হজযাত্রী প্রহত বসৌহি সিোি ের্তমে হনধ মাহিত আয়তকনি বাসস্থান এবাং ১% 

অহতহিক্ত বাসস্থানসহ (৬৩০০+৬০০+৬৯)= ৬৯৬৯ বসৌ:হি: (৬৯৬৯ x ২১.৫০)। 

বাহড় বভকি বাহড় ভাড়াি অব্যহয়ত অে ম (যহি োকে) বসৌহি আিকব হজযাত্রীকিি অবশ্যই বিিত প্রিান 

েিা হকব। 

 
১,৪৯,৮৩৩.৫০ 

 ৩. বসৌহি আিকব প্রকিয় হবহভন্ন সাহভ মস চাজম ও পহিবহন হি {বসৌহি ের্তমপক্ষ প্রিত্ত হবহভন্ন বসবা এবাং 

বজদ্দা, র্ক্কা, র্হিনা ও আল-র্াশাকয়ি(র্ক্কা-হর্না-আিািা-হর্না-র্ক্কা) যাতায়াকতি বাস বসবা 

ইতযাহি} :  ১০৮৯ বসৌ:হি: (১০৮৯ x ২১.৫০)। 

২৩,৪১৩.৫০ 

 ৪. হসটি-বচে-ইন চাজম: ৯০ বসৌ:হি: (লাকগজ পহিবহন চাজম)। ১,৯৩৫.০০ 

 ৫. জর্জর্ পাহন: ১৫ বসৌ:হি: (১৫ x ২১.৫০)। ৩২২.৫০ 

 ৬. অহতহিক্ত সাহভ মস চাজম: ১৩০০ বসৌ:হি: (হজযাত্রীকিি র্ক্কা, হর্না ও আিািায় খাবাি/নাস্তা সিবিাহ, 

হর্নাি তাবুকত ম্যাকট্রস, হবোনা চািি, বাহলশ, েম্বল ইতযাহি, আিািাি তাবুকত ওয়াটাি কুলাি 

স্থাপন, হজযাত্রীকিি র্ক্কা হকত বিকশ প্রতযাবতমকনি সর্য় নাস্তা সিবিাহ)। 

২৭,৯৫০.০০ 

 ৭. বট্রন ভাড়া (হর্না-আিািা ও আিািা-মুজিাহলিা-জার্ািা): ২৫০ বসৌ:হি:  (২৫০ x ২১.৫০)। ৫,৩৭৫.০০ 

 ৮. ব্যাাংে গ্যািাহন্ট বসৌহি হজ র্ন্ত্রণালকয়ি অনুকূকল ৫০ বসৌ:হি: (৫০ x ২১.৫০) (অকিিতকযাগ্য, তকব 

িাজেীয়  বসৌহি সিোি হকত বিিত পাওয়া বগকল তা হাজী েল্যাণ তহহবকল জর্া হকব)। 

১০৭৫.০০ 

 ৯. ব্যাাংে গ্যািাহন্ট বসৌহি বজনাকিল োি হসহিকেট এি অনুকূকল ১৮ বসৌ:হি: (১৮ x ২১.৫০) 

(অকিিতকযাগ্য, তকব িাজেীয়  বসৌহি সিোি হকত বিিত পাওয়া বগকল তা হাজী েল্যাণ তহহবকল 

জর্া হকব)। 

৩৮৭.০০ 

 ১০. স্থানীয় সাহভ মস চাজম: 

আইহড োড ম, েহিকবল্ট, হেটব্যাগ, হজ ও ওর্িাহ সাংক্রান্ত পুহস্তো, আই.টি সাহভ মস, হজেযাকে 

 
৮০০.০০ 
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আবাসন ও প্রচািণাসহ হজযাত্রীকিি অন্যান্য বসবা প্রিান ইতযাহি। 

 ১১. হজযাত্রীকিি েল্যাণ তহহবল (আপৎোলীন িাি) :  ২০০.০০ 

 ১২. প্রহশক্ষণ হি: ৩০০.০০ 

 ১৩ খাওয়া খিচ: 

িাজেীয় বসৌহি সিোকিি হনকি মশনা বর্াতাকবে বসৌহি আিবস্থ েযাটাহিাং বোোনীি র্াধ্যকর্ দিহনে 

হতন ববলা খাবাি সিবিাহ েিা হকব। দিহনে হতন ববলা ৪০ বসৌ:হি: হাকি  সকব মাচ্চ ৪০ (চহিশ) হিকনি 

খাওয়া খিচ বাবি (৪০ x ৪০) = ১৬০০ বসৌ:হি: (১৬০০ x ২১.৫০) 

 
৩৪,৪০০.০০ 

 ১৪. ৫৬ বস:হর্: x ২৫ বস: হর্: x ৪৫ বস: হর্: আয়তকনি ও এেই িাংকয়ি ট্রহলব্যাগ সিবিাহ বাবি সম্ভাব্য ব্যয় ২,৫০০.০০ 

 ১৫. হজগাইড বাবি ব্যয়: প্রহত ৪৫ জন হজযাত্রীি জন্য ১ জন হজগাইড হহকসকব ৮,২৯৩.২৯ 

 বর্াট   ২,৫৬,৭৮৪.৭৯ 

 সব মকর্াট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২+১৩+১৪+১৫) = ৩,৮১,৫০৮.০০ 

 
 

বনাট: (১) প্রহত র্া: ড: ৮০.৫০ (আহশ টাো পঞ্চাশ পয়সা) টাো এবাং প্রহত বসৌ: হি: ২১.৫০ (একুশ টাো পঞ্চাশ পয়সা) টাো হাকি ধিা 

হকয়কে;  

 (২) দবকিহশে মুদ্রাি হবহনর্য় হাি সর্সার্হয়ে বাজাি িি অনুযায়ী হকব; 

 (৩) সিোি গকড় ৪৫ জন হজযাত্রীি জন্য এেজন গাইড প্রিান েিকব। গাইড এেজন হজযাত্রীি পকক্ষ বাাংলাকিশ ও বসৌহি 

আিকব প্রশাসহনে োয মাহি সর্ন্বয় এবাং হজযাত্রীকিি হকজি আহ্ োর্ ও আিোন পালকন সহায়তা েিকবন। এোড়া 

হতহন হজযাত্রীকিি ধর্ীয় হবষকয় পিার্শ ম প্রিান েিকবন। গাইডগণ হজযাত্রীকিি ব্যহক্তগত সহোিী বা হজের্ী নয় এবাং 

বোন গাইড বোন হজযাত্রীি ব্যহক্তগত োকজ সাংহিষ্ট হকবন না। 

  

 তাোড়াও প্রকতযে হজযাত্রীকে কুিবানী খিচ বাবি আনুর্াহনে ৫০০ (পাঁচশত) বসৌ:হি: সর্পহির্াণ ১০,৭৫০.০০ (িশ হাজাি সাতশত 

পঞ্চাশ) টাো ের্/ববশী পৃেেভাকব হনজ িাহয়কে সকে হনকত হকব। 

 ২.২ সিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্কনচ্ছু হজযাত্রীগকণি জন্য জনপ্রহত প্যাকেজ নাং-২ এ বর্াট  খিচ ৩,১৯,৩৫৫.০০ (হতন লক্ষ 

উহনশ হাজাি হতনশত পঞ্চান্ন)  টাো র্াত্র হনম্নরূপভাকব হনধ মািণ েিা হকয়কে: 

 ক্র: নাং ব্যকয়ি খাতসমূহ টাো 

 ১. হবর্ান ভাড়া (ঢাো-বজদ্দা/র্হিনা-ঢাো পকেি Dedicated Hajj Flight):   

  (ে) হবর্ান ভাড়া (নীট) ১৪৭৫ র্াহেমন ডলাি  (১৪৭৫ x ৮০.৫০)  ১,১৮,৭৩৭.৫০ 

  (খ) বজদ্দা হডপািচাি ট্যাক্স ৫০ বসৌহি হিয়াল  (৫০ x ২১.৫০)  ১০৭৫.০০ 

  (গ) হজ টাহর্ মনাল সাহভ মস চাজম ৩০ বসৌ:হি:  (৩০ x ২১.৫০)  ৬৪৫.০০ 

  (ঘ) এম্বািকেশন হি  ৫০০.০০ 

  (ঙ) এম্বািকেশন হি-এি উপি ১৫% ভযাট  ৭৫.০০ 

  (চ) এক্সাইজ হডউটি  ১০০০.০০ 

  (ে) বসৌহি সিোকিি হসহেউহিটি চাজম ৪ র্া: ড: (৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) ট্রাকভল একজন্ট েহর্শন ২৫ র্া: ড:  (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঝ) হবর্ান ভাড়া ১৪৭৫ র্া: ড:  এি উপি উৎকস েি (১৪৭৫ x ০.৩০%) বাবি  (৪.৪২৫ x ৮০.৫০)  ৩৫৬.২১ 

 বর্াট = ১,২৪,৭২৩.২১ 

 ২ র্ক্কা ও র্হিনায় বাহড় ভাড়া:  

র্ক্কা ও র্হিনায় হজযাত্রী প্রহত বসৌহি সিোি ের্তমে হনধ মাহিত আয়তকনি বাসস্থান এবাং ১% 

অহতহিক্ত বাসস্থানসহ (৩৫০০+৬০০+৪১)= ৪১৪১ বসৌ:হি: (৪১৪১ x ২১.৫০)। 

বাহড় বভকি বাহড় ভাড়াি অব্যহয়ত অে ম (যহি োকে) বসৌহি আিকব হজযাত্রীকিি অবশ্যই বিিত প্রিান 

েিা হকব। 

 
৮৯,০৩১.৫০ 

 ৩. বসৌহি আিকব প্রকিয় হবহভন্ন সাহভ মস চাজম ও পহিবহন হি {বসৌহি ের্তমপক্ষ প্রিত্ত হবহভন্ন বসবা এবাং 

বজদ্দা, র্ক্কা, র্হিনা ও আল-র্াশাকয়ি(র্ক্কা-হর্না-আিািা-হর্না-র্ক্কা) যাতায়াকতি বাস বসবা 

ইতযাহি}:  ১০৮৯ বসৌ:হি: (১০৮৯ x ২১.৫০)। 

২৩,৪১৩.৫০ 

 ৪. হসটি-বচে-ইন চাজম: ৯০ বসৌ:হি: (লাকগজ পহিবহন চাজম)। ১,৯৩৫.০০ 

 ৫. জর্জর্ পাহন: ১৫ বসৌ:হি: (১৫ x ২১.৫০)। ৩২২.৫০ 

 ৬. অহতহিক্ত সাহভ মস চাজম: ১৩০০ বসৌ:হি: (হজযাত্রীকিি র্ক্কা,হর্না ও আিািায় খাবাি/নাস্তা সিবিাহ, 

হর্নাি তাবুকত ম্যাকট্রস, হবোনা চািি, বাহলশ, েম্বল ইতযাহি, আিািাি তাবুকত ওয়াটাি কুলাি 

স্থাপন, হজযাত্রীকিি র্ক্কা হকত বিকশ প্রতযাবতমকনি সর্য় নাস্তা সিবিাহ)। 

২৭,৯৫০.০০ 

 ৭. বট্রন ভাড়া (হর্না-আিািা ও আিািা-মুযিাহলিা-জার্ািা):  ২৫০ বসৌ:হি:  (২৫০ x ২১.৫০)। ৫,৩৭৫.০০ 
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 ৮. ব্যাাংে গ্যািাহন্ট বসৌহি হজ র্ন্ত্রণালকয়ি অনুকূকল ৫০ বসৌ:হি: (৫০ x ২১.৫০) (অকিিতকযাগ্য, তকব 

িাজেীয়  বসৌহি সিোি হকত বিিত পাওয়া বগকল তা হাজী েল্যাণ তহহবকল জর্া হকব)। 

১০৭৫.০০ 

 ৯. ব্যাাংে গ্যািাহন্ট বসৌহি বজনাকিল োি হসহিকেট এি অনুকূকল ১৮ বসৌ:হি: (১৮ x ২১.৫০) 

(অকিিতকযাগ্য, তকব িাজেীয়  বসৌহি সিোি হকত বিিত পাওয়া বগকল তা হাজী েল্যাণ তহহবকল 

জর্া হকব)। 

৩৮৭.০০ 

 ১০. স্থানীয় সাহভ মস চাজম: 

আইহড োড ম, েহিকবল্ট, হেটব্যাগ, হজ ও ওর্িাহ সাংক্রান্ত পুহস্তো, আই.টি সাহভ মস, হজ েযাকে 

আবাসন ও প্রচািণাসহ হজযাত্রীকিি অন্যান্য বসবা প্রিান ইতযাহি। 

 
৮০০.০০ 

 ১১. হজযাত্রীকিি েল্যাণ তহহবল (আপৎোলীন িাি) :  ২০০.০০ 

 ১২. প্রহশক্ষণ হি: ৩০০.০০ 

 ১৩ খাওয়া খিচ: 

িাজেীয় বসৌহি সিোকিি হনকি মশনা বর্াতাকবে বসৌহি আিবস্থ েযাটাহিাং বোোনীি র্াধ্যকর্ দিহনে 

হতন ববলা খাবাি সিবিাহ েিা হকব। দিহনে হতন ববলা ৪০ বসৌ:হি:হাকি  সকব মাচ্চ ৪০ (চহিশ) হিকনি 

খাওয়া খিচ বাবি (৪০ x ৪০) = ১৬০০ বসৌ:হি: (১৬০০ x ২১.৫০)। 

 
৩৪,৪০০.০০ 

 ১৪. ৫৬ বসেঃহর্েঃ x ২৫বসেঃ হর্েঃ x ৪৫ বসেঃ হর্েঃ আয়তকনি ও এেই িাং-এি ব্যাগ সিবিাহ বাবি সম্ভাব্য ব্যয়। ২,৫০০.০০ 

 ১৫. হজগাইড বাবি ব্যয়েঃ প্রহত ৪৫ জন হজযাত্রীি জন্য ১ জন হজগাইড হহকসকব। ৬,৯৪২.২৯ 

 বর্াট   ১,৯৪,৬৩১.৭৯ 

 সব মকর্াট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১+১২+১৩+১৪+১৫) = ৩,১৯,৩৫৫.০০ 

 বনাট: (১) প্রহত র্া: ড:  ৮০.৫০ (আহশ টাো পঞ্চাশ পয়সা) টাো এবাং প্রহত বসৌ: হি: ২১.৫০ (একুশ টাো পঞ্চাশ পয়সা) টাো হাকি ধিা 

হকয়কে; 

 (২) দবকিহশে মুদ্রাি হবহনর্য় হাি সর্সার্হয়ে বাজাি িি অনুযায়ী হকব; 

 (৩) সিোি গকড় ৪৫ জন হজযাত্রীি জন্য এেজন গাইড প্রিান েিকব। গাইড এেজন হজযাত্রীি পকক্ষ বাাংলাকিশ ও বসৌহি 

আিকব প্রশাসহনে োয মাহি সর্ন্বয় এবাং হজযাত্রীকিি হকজি আহ্ োর্ ও আিোন পালকন সহায়তা েিকবন। এোড়া 

হতহন হজযাত্রীকিি ধর্ীয় হবষকয় পিার্শ ম প্রিান েিকবন। গাইডগণ হজযাত্রীকিি ব্যহক্তগত সহোিী বা হজের্ী নয় এবাং 

বোন গাইড বোন হজযাত্রীি ব্যহক্তগত োকজ সাংহিষ্ট হকবন না। 
 

 তাোড়াও প্রকতযে হজযাত্রীকে কুিবানী খিচ বাবি আনুর্াহনে ৫০০ (পাঁচশত) বসৌ: হি: সর্পহির্াণ ১০,৭৫০.০০ (িশ হাজাি সাতশত 

পঞ্চাশ) টাো ের্/ববশী পৃেেভাকব হনজ িাহয়কে সকে হনকত হকব। 

 ২.৩ প্রহতজন হজযাত্রীি প্রাপ্য সুহবধাসমূহ: (ে) বসৌহি আিব গর্কনি হভসা; (খ) হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্সকযাকগ হনধ মাহিত সর্কয় 

ঢাো-বজদ্দা/র্হিনা-ঢাো পকে সিাসহি বসৌহি আিকব যাওয়া-আসাি সুকযাগ; (গ) প্যাকেজ নাং-১ এি হজযাত্রীগণ র্ক্কায় ক্বাবা 

শািীি  বেকে সকব মাচ্চ ১২০০ হর্টাি ও র্হিনায় র্সহজকি নব্ বী বেকে সকব মাচ্চ ৫০০ হর্টাকিি র্কধ্য তাসহনি/তাসহিয়াযুক্ত বাহড়কত 

অবস্থান েিকবন এবাং (ঘ) প্যাকেজ নাং-২ এি হজযাত্রীগণ র্ক্কায় ক্বাবা শািীি  বেকে ২ (দুই) হে: হর্: এি র্কধ্য তাসহিয়াযুক্ত 

বাহড়/বহাকটকল অবস্থান েিকবন।  যহি বহণ মত িকি োোোহে বাহড়/বহাকটল ভাড়া েিা সম্ভব না হয় তাহকল ২ (দুই) হে: হর্: এি 

অহধে দূিকেি আহজহজয়া এলাোয় অবহস্থত উন্নতর্াকনি বাহড়/বহাকটকল অবস্থান েিকবন এবাং তাঁিা বসৌহি সিোকিি হবধান 

অনুযায়ী বাসকযাকগ প্রহতহিন হািার্ শিীকি যাতায়াত েিকবন ও র্হিনায় র্সহজকি নব্ বী বেকে সকব মাচ্চ ৮০০ হর্টাকিি র্কধ্য 

তাসহনি/তাসহিয়াযুক্ত বাহড়/বহাকটকল অবস্থান েিকবন। ফ্লাইকটি হসহডউকলি োিকণ বসৌহি আিকব অবস্থানোল ৩০ হকত ৪৫ হিন 

পয মন্ত হকত পাকি। র্হিনাি আবাসন বসৌহি বাহড় ভাড়াি হসকের্ অনুযায়ী ৮ হিন হকব, তকব চাঁকিি তািতকম্যি োিকণ সর্য় হেছুটা 

ের্/ববহশ হকত পাকি। (ঙ) বসৌহি সিোি ের্তমে প্রিত্ত তাসহনি/তাসহিয়ায় উহিহখত বাহড় প্রহত সীট সাংখ্যা অনুযায়ী হনধ মাহিত 

জায়গায় ১টি খাট, ১টি হবোনা, ১টি বাহলশ ও ১টি েম্বল, (চ) েক্ষ শীতাতপ হনয়হন্ত্রত হকব (বোন বোন েকক্ষ অহতহিক্ত িযান 

োেকত পাকি), (ে) ৫-৬ জকনি জন্য ১টি সাংযুক্ত/ের্ন বগাসলখানা/টয়কলট, (জ) প্রহত বাহড়কত সাপ্লাইকয়ি পাহনি ব্যবস্থা, (ঝ) 

বাহড়ি প্রহত েকক্ষ/বফ্লাকি এে বা এোহধে হিজ ও টিহভ (ঞ) প্রহত হাজীি জন্য র্ীনায় তাঁবুকত বসৌহি সিোি ের্তমে হনধ মাহিত 

হনহি মষ্ট পহির্াণ জায়গা, (ট) অনুকর্াহিত রুকট বজদ্দা-র্ক্কা-র্হিনা-র্ীনা-আিািা-এ যাওয়া-আসাি জন্য পহিবহন সুহবধা, (ঠ) র্ক্কা ও 

র্হিনায় সাধািণ হচহেৎসা সুহবধা, (ড) আশকোনাস্থ হজ েযাকেি ডিকর্টিীকত ফ্লাইট পূব ম/পিবতী োোি ব্যবস্থা, েযাকিকটহিয়াকত 

হনজ খিকচ খাবাকিি ব্যবস্থা, হকজি আহোর্-আিোন সেকেম হনহবড় প্রহশক্ষণ, বইপুস্তে সিবিাহ এবাং োের্স/ইহর্কেশকনি 

আনুষ্ঠাহনেতা বশকষ বাসকযাকগ হবর্ান বন্দকি বপৌৌঁোকনা, (ঢ) প্রহত ৪৫ জন হজযাত্রীি জন্য ১ জন িক্ষ গাইড হনকয়াগ ও (ণ) কুিবানী 

খিচ বাবি প্রকতযে হজযাত্রীকে আনুর্াহনে বসৌ:হি: ৫০০ (পাঁচশত) সর্পহির্াণ টাো ১০,৭৫০.০০ (িশ হাজাি সাতশত পঞ্চাশ) 

(ের্/ববশী) পৃেেভাকব হনজ িাহয়কে সকে হনকয় বযকত হকব। কুিবানী বসৌহি আিবস্থ ইসলার্ী বডকভলপকর্ন্ট ব্যাাংকেি কুপন ক্রকয়ি 

র্াধ্যকর্ প্রিান েিকত হকব। হজ অহিস, হজ একজন্সী ও ট্রাকভল একজন্সীি হজযাত্রীকিি জন্য হনহি মষ্ট কুিবানীি প্রকজকেি কুপন 

হবহক্রি হবষকয় ইসলাহর্ে উন্নয়ন ব্যাাংকেি (IDB) সাকে িাজেীয় বসৌহি সিোকিি র্াধ্যকর্ চুহক্ত স্বাক্ষি েিা হকল সেল 

হজযাত্রীকে এ প্রকজকেি অধীকন কুপন ক্রকয়ি র্াধ্যকর্ কুিবানীি আনুষ্ঠাহনেতা সেন্ন েিকত হকব। ইসলার্ী উন্নয়ন ব্যাাংকেি সাকে 

সেল প্রোি আনুষ্ঠাহনেতা সেন্ন েকি উভকয়ি সম্মহতকত হনহি মষ্ট পহির্াণ কুপন ক্রকয়ি চুহক্ত স্বাক্ষহিত হকব। 
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২.৪ জাতীয় হজ ও ওর্িাহ নীহত অনুযায়ী প্রাক্ -হনবন্ধন ক্রহর্ে নম্বিপ্রাপ্ত হজযাত্রীগকণি র্কধ্য যািা সিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্ন েিকবন 

তাঁিা উভয় প্যাকেকজি বক্ষকত্র প্রাক্ -হনবন্ধকনি জন্য প্রিত্ত জার্ানত ২৮,০০০/- (আটাশ হাজাি) টাো (সর্ন্বয়কযাগ্য) ও  প্রাক্ -

হনবন্ধন হি ২,০০০ (দুই হাজাি) টাো (সর্ন্বয়কযাগ্য নয়) অে মাৎ বর্াট ৩০,০০০/- (হত্রশ হাজাি) টাো প্রাক্ -হনবন্ধকনি সর্য় 

সিোি ের্তমে হনধ মাহিত ব্যাাংকে জর্া প্রিান েিকত হকব। প্যাকেকজি অবহশষ্ট অে ম আগার্ী ৩০/০৩/২০১৭ তাহিকখি 

র্কধ্য সিোি হনধ মাহিত ব্যাাংকে জর্া প্রিান েকি হনবন্ধন সেন্ন েিকত পািকবন। একক্ষকত্র ব্যাাংেসমূহ ধর্ ম হবষয়ে 

র্ন্ত্রণালকয়ি হনবন্ধন হসকেকর্ উক্ত অে ম প্রাহপ্ত তাৎক্ষহনেভাকব হনহিত েিকব। পিবতীকত অে ম প্রাহপ্ত হনহিত সাকপকক্ষ আই.টি ের্তমে 

হজযাত্রীকে হজ ম্যাকনজকর্ন্ট ইনিিকর্শন হসকেকর্ (HMIS) তাঁি হপ্রলহের্ আইহড (PID) প্রিানপূব মে হজ হনবন্ধন োয মক্রর্ 

সোহিত হকব। বয সেল প্রাে হনবহন্ধত হজযাত্রী অবহশষ্ট অে ম জর্া প্রিান েকি হবষয়টি ব্যাাংে হনবন্ধন হসকেকর্ হনহিত েিকবন 

না, তািা হকজ গর্কন অহনচ্ছুে বকল গণ্য হকবন। তকব একক্ষকত্র তাকিি জার্ানত বাবি জর্াকৃত টাোি র্ধ্য হকত ৩,০০০/- (হতন 

হাজাি) টাো প্রকসহসাং হি বাবি েতমন েকি অবহশষ্ট ২৫,০০০/- (পঁহচশ হাজাি) টাো বিিত হনকত পািকবন।  

২.৫ হনবন্ধন ও বাহতল প্রহক্রয়া : সিোহি ব্যবস্থাপনায় ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় ের্তমে ১৪৩৮ হহজহি (২০১৭ হি.)-বত হকজি জন্য 

র্কনানীত গর্কনচ্ছু হজযাত্রীগণ তাঁকিি পেন্দর্ত হজ প্যাকেজ হনধ মািণ েকি প্যাকেকজি অবহশষ্ট টাো বসানালী ব্যাাংকেি বয বোন 

শাখায় হনধ মাহিত সর্কয়ি র্কধ্য জর্া হিকবন। একক্ষকত্র হজযাত্রীকিি অবশ্যই র্কন িাখকত হকব তাঁকিি হনবন্ধন ভাউচাকি উহিহখত 

সেল হজযাত্রীকে এেইসকে সিি েিকত হকব এবাং তাি ব্যহতক্রর্ েিা সম্ভব হকব না। এজন্য তাঁিা অবশ্যই "র্াহিার্সহ 

এেইসকে হকজ যাওয়াি জন্য হনবন্ধন িির্"টি যোযেভাকব পূিণ েকি তাঁকিি হনবন্ধন ভাউচাি েহণ েিকবন। িির্টি হকজি 

ওকয়বসাইকট িির্সমূহ হলাংে হকত ডাউনকলাড েিা যাকব। যহি বেউ আলািা ফ্লাইকট সিি েিকত চাঁন, তাহকল অবশ্যই 

আলািাভাকব হনবন্ধন েিকবন। বেউ যহি তাঁি যাত্রা বাহতল েিকত চান, তকব তাঁকে হলহখতভাকব আকবিন েিকত হকব। 

২.৬ হজযাত্রীকিি জন্য ঢাোস্থ হজ অহিকসি র্াধ্যকর্ বসৌহি আিব গর্কনি হভসা, হবর্াকনি টিকেট ও দবকিহশে মুদ্রাি ব্যবস্থা েিা হকব। 

২.৭ পাসকপাট ম : হজযাত্রীকিিকে হনজ উকযাকগ বর্হশন হিকডবল আন্তজমাহতে পাসকপাট ম (MRP) সাংেহ েিকত হকব। যাি বর্য়াি ২৮ 

বিব্রুয়াহি ২০১৮ হি. পয মন্ত োেকত হকব। পাসকপাকট ম অবশ্যই জাতীয় পহিচয়পত্র এবাং প্রবাসী বা অনূর্ধ্ম ১৮ বেি বয়সীকিি জন্য 

জন্মহনবন্ধন নম্বিটি উকিখ োেকত হকব, যা প্রাক্ -হনবন্ধনোকল জাতীয় পহিচয়পত্র / জন্মহনবন্ধন নম্বিটি হকব। বসৌহি হভসা লজকর্কন্ট 

জটিলতা দূিীেিকণি জন্য পূণ মাে নাকর্ পাসকপাট ম েিা এবাং পাসকপাকট মি তথ্য পাতা েযাপলাি হপন হিকয় গাঁো বা অন্য বোনভাকব 

হেদ্র না েিাি পিার্শ ম প্রিান েিা হকলা। হজযাত্রীকিি হনবন্ধন েিাি পি বসৌহি হভসা প্রহক্রয়া সোিকনি জন্য ঢাো হজ অহিকস 

পাসকপাট ম প্রিান েিকত হকব এবাং হজ ফ্লাইকটি পূকব ম পাসকপাট ম ও টিকেট হস্তান্তি েিা হকব। সর্য়র্ত হভসা প্রাহপ্ত হনহিত েিকত 

সাংহিষ্ট হজযাত্রীকে তাঁি ইউহনকটি সেল পাসকপাট ম যোসর্কয় পহিচালে, হজ অহিস, ঢাোয়  প্রিান েিকত হকব। 

২.৮ সিোহি ব্যবস্থাপনাি সেল হজযাত্রী বেবল হযিত শাহজালাল (িহ:) আন্তজমাহতে হবর্ানবন্দি, ঢাো হিকয় বসৌহি আিব গর্নাগর্ন 

েিকবন। 

২.৯ লাকগজ : সিোহি ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীকিি লাকগকজ নার্, আন্তজমাহতে পাসকপাট ম নম্বি ও বর্ায়াকির্ নম্বি ইাংকিহজকত বলখা 

বাধ্যতামূলে। লাকগকজি হবষকয় সেল হজযাত্রীকে অবশ্যই হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্সসহ বাাংলাকিশ ও বসৌহি ের্তমপকক্ষি 

হনয়র্-োনুন বর্কন চলকত হকব। এজন্য সেলকে হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্স ের্তমে হবহভন্ন হনকি মশ/পিার্শ ম ভাকলা েকি 

পড়া/পালকনি অনুকিাধ েিা যাকে। 

২.১০ বসৌহি আিকব র্ক্কায় অবহস্থত োউকন্সলি (হজ) এি সাকে পিার্শ মক্রকর্ আশকোনাস্থ পহিচালে, হজ অহিস, ঢাো হজযাত্রীকিি 

র্ক্কাি বাসা বিাদ্দ েিকবন এবাং বাাংলাকিশ হজ অহিস, র্ক্কা হজযাত্রীকিি র্হিনাি বাসা বিাদ্দ েিকবন ।  হজযাত্রীকিি জন্য 

বাহড়/বহাকটকল ২ (দুই) ববকডি বোকনা েক্ষ োেকব না। সুতিাাং স্বার্ী-স্ত্রী বা র্া-বাবা হোংবা শািীহিে সর্স্যাজহনত োকিা জন্য 

পৃেে েক্ষ বিাদ্দ সম্ভব নয়।  

৩. ববসিোহি ব্যবস্থাপনা: 

৩.১  ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় ের্তমে অনুকর্াহিত হজ একজন্সীি র্াধ্যকর্ ববসিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্কনচ্ছু হজযাত্রী প্রহত ব্যয়: 

 ক্র: নাং ব্যকয়ি খাতসমুহ টাো 

 ১. হবর্ান ভাড়া (ঢাো-বজদ্দা/র্হিনা-ঢাো পকেি Dedicated Hajj Flight) :   

  (ে) হবর্ান ভাড়া (নীট) ১৪৭৫ র্াহেমন ডলাি  (১৪৭৫ x ৮০.৫০)  ১,১৮,৭৩৭.৫০ 

  (খ) বজদ্দা হডপািচাি ট্যাক্স ৫০ বসৌহি হিয়াল  (৫০ x ২১.৫০)  ১০৭৫.০০ 

  (গ) হজ টাহর্ মনাল সাহভ মস চাজম ৩০ বসৌ:হি:  (৩০ x ২১.৫০)  ৬৪৫.০০ 

  (ঘ) এম্বািকেশন হি  ৫০০.০০ 

  (ঙ) এম্বািকেশন হি-এি উপি ১৫% ভযাট  ৭৫.০০ 

  (চ) এক্সাইজ হডউটি  ১০০০.০০ 

  (ে) বসৌহি সিোকিি হসহেউহিটি চাজম ৪ র্া: ড: (৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) ট্রাকভল একজন্ট েহর্শন ২৫ র্া: ড: (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঝ) হবর্ান ভাড়া ১৪৭৫ র্া: ড: এি উপি উৎকস েি (১৪৭৫ x ০.৩০%) বাবি  (৪.৪২৫ x ৮০.৫০)  ৩৫৬.২১ 

 বর্াট  = ১,২৪,৭২৩.২১ 

 ২. বসৌহি আিকব প্রকিয় হবহভন্ন সাহভ মস চাজম ও পহিবহন হি {বসৌহি ের্তমপক্ষ প্রিত্ত হবহভন্ন বসবা এবাং বজদ্দা, ২৩,৪১৩.৫০ 
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র্ক্কা, র্হিনা ও আল-র্াশাকয়ি (র্ক্কা-হর্না-আিািা-হর্না-র্ক্কা) যাতায়াকতি বাস বসবা ইতযাহি}: ১০৮৯ 

বসৌ:হি: (১০৮৯ x ২১.৫০)। 

 ৩. হসটি-বচে-ইন চাজম: ৯০ বসৌ:হি: (লাকগজ পহিবহন চাজম)। ১,৯৩৫.০০ 

 ৪. জর্জর্ পাহন: ১৫ বসৌ:হি: (১৫ x ২১.৫০)। ৩২২.৫০ 

 ৫. ১% হাকি অহতহিক্ত বাহড় ভাড়া: ৪১ বসৌ: হি:  (৪১ x ২১.৫০)। ৮৮১.৫০ 

 ৬. ব্যাাংে গ্যািাহন্ট বসৌহি হজ র্ন্ত্রণালকয়ি অনুকূকল ৫০ বসৌ:হি: (৫০ x ২১.৫০) (অকিিতকযাগ্য, তকব িাজেীয়  

বসৌহি সিোি হকত বিিত পাওয়া বগকল তা হাজী েল্যাণ তহহবকল জর্া হকব)। 

১০৭৫.০০ 

 ৭. ব্যাাংে গ্যািাহন্ট বসৌহি বজনাকিল োি হসহিকেট এি অনুকূকল ১৮ বসৌ:হি: (১৮ x ২১.৫০) (অকিিতকযাগ্য, 

তকব িাজেীয়  বসৌহি সিোি হকত বিিত পাওয়া বগকল তা হাজী েল্যাণ তহহবকল জর্া হকব)। 

৩৮৭.০০ 

 ৮. স্থানীয় সাহভ মস চাজম: 

আইহড োড ম, েহিকবল্ট, হেটব্যাগ, হজ ও ওর্িাহ সাংক্রান্ত পুহস্তো, আই.টি সাহভ মস, হজেযাকে আবাসন ও 

প্রচািণাসহ হজযাত্রীকিি অন্যান্য বসবা প্রিান ইতযাহি। 

 
৮০০.০০ 

 ৯. হজযাত্রীকিি েল্যাণ তহহবল (আপৎোলীন িাি) :  ২০০.০০ 

 ১০. ৫৬ বসেঃহর্েঃ x ২৫বসেঃ হর্েঃ x ৪৫ বসেঃ হর্েঃ আয়তকনি ও এেই িঙ-এি ব্যাগ সিবিাহ বাবি সম্ভাব্য ব্যয়। ২,৫০০.০০ 

 ১১. প্রহশক্ষণ হি: ৩০০.০০ 

 বর্াট ৩১,৮১৪.৫০ 

 সব মকর্াট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০+১১) = ১,৫৬,৫৩৭.৭১  

  

এোড়াও সিোি অনুকর্াহিত প্রকতযেটি হজ একজন্সী ববসিোহি ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীকিি জন্য হনজ হনজ প্যাকেজ অনুযায়ী র্ক্কা ও 

র্হিনাি বাহড়/বহাকটল ভাড়া, খাওয়া খিচ, বর্ায়াকির্কে প্রকিয় অহতহিক্ত সাহভ মস ইতযাহি বাবি ব্যয় চূড়ান্তেিত: সকব মাচ্চ ২ (দুই)টি হজ 

প্যাকেজ বঘাষণা েিকব এবাং প্যাকেজ অনুযায়ী বাহড়/বহাকটল ভাড়ােিণ, েযাটাহিাং বোোনীি সাকে চুহক্ত সোিন ও হজযাত্রীকিি বসৌহি 

আিব গর্নাগর্ন হনহিত েিকবন। িাজেীয় বসৌহি সিোকিি হনকি মশনা বর্াতাকবে বসৌহি আিকব প্রকতযেটি হজ একজন্সীি হনজ হনজ নাকর্ 

ব্যাাংে হহসাব সচল িাখকত হকব এবাং ইহাি র্াধ্যকর্ আবাসন ও খাবাকিি অে ম পহিকশাধ েিকত হকব। বয সেল হজ একজন্সী SAMA 

(Saudi Arabian Monitoring Agency) এি হনকি মশনা অনুযায়ী বসৌহি আিকব ব্যাাংে হহসাব সচল িাখকব না এবাং ব্যাাংকেি 

র্াধ্যকর্ বাহড়/বহাকটল ভাড়া ও খাবাকিি অে ম পহিকশাধ েিকব না, বস সেল হজ একজন্সী হজযাত্রী বপ্রিকণ িাজেীয় বসৌহি সিোকিি 

অনুকর্ািন পাকব না এবাং এ সেল োয মক্রর্ অনলাইকনি র্াধ্যকর্ সোিন েিকত হকব। ১৩ হজলহজ তাহিখ পয মন্ত বাাংলাকিশী হজযাত্রীকিি 

৫০% র্ীনায় অবস্থান হনহিত েিকত হকব। ববসিোহি হজ একজন্সীসমূহ সিোি বঘাহষত প্যাকেজ নাং-২ এি হনকম্ন বোন প্যাকেজ বঘাষণা 

েিকত পািকব না। ববসিোহি ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীকিি জন্য সাংহিষ্ট হজ একজন্সী অবশ্যই  সিোহি হজযাত্রীকিি জন্য নূযনতর্ হনধ মাহিত 

অহতহিক্ত বসবা ক্রকয়ি চুহক্ত বসৌহি বর্ায়াকিকর্ি সাকে েিকত হকব।  

 
 

বনাট: (১) প্রহত র্া: ড: ৮০.৫০ (আহশ টাো পঞ্চাশ পয়সা) টাো এবাং প্রহত বসৌ: হি: ২১.৫০ (একুশ টাো পঞ্চাশ পয়সা) টাো হাকি ধিা 

হকয়কে; 

 (২) দবকিহশে মুদ্রাি হবহনর্য় হাি সর্সার্হয়ে বাজাি িি অনুযায়ী হকব। 

  

৩.২ জাতীয় হজ ও ওর্িাহ নীহত অনুযায়ী প্রাক্ -হনবন্ধন ক্রহর্ে নম্বিপ্রাপ্ত হজযাত্রীগকণি র্কধ্য যািা ববসিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্ন 

েিকবন তাঁিা প্রাক্ -হনবন্ধকনি জন্য প্রিত্ত জার্ানত ২৮,৭৫২.০০ (আঠাশ হাজাি সাতশত বায়ান্ন) টাো (সর্ন্বয়কযাগ্য) এবাং প্রাক্ -

হনবন্ধন হি ২,০০০ (দুই হাজাি) টাো (সর্ন্বয়কযাগ্য নয়) অে মাৎ বর্াট ৩০,৭৫২.০০ (হত্রশ হাজাি সাতশত বায়ান্ন) টাো সিোি 

ের্তমে হনধ মাহিত ব্যাাংে হহসাকব জর্া েিকবন। ববসিোহি ব্যবস্থাপনাি বক্ষকত্র একজন্সীি সাকে চুহক্ত অনুযায়ী অবহশষ্ট অে ম 

সাংহিষ্ট হজ একজন্সীি হনধ মাহিত ব্যাাংকে আগার্ী ৩০/০৩/২০১৭ হি. তাহিকখি র্কধ্য জর্া প্রিান েকি হনবন্ধন সেন্ন 

েিকত পািকবন। একক্ষকত্র সাংহিষ্ট হজ একজন্সী/হজ একজন্সীি র্কনানীত ব্যাাংে ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালকয়ি হনবন্ধন হসকেকর্ উক্ত 

অে ম প্রাহপ্ত তাৎক্ষহণেভাকব হনহিত েিকব। পিবতীকত অে ম প্রাহপ্ত হনহিত সাকপকক্ষ আই.টি ের্তমে হজযাত্রীকে হজ 

ম্যাকনজকর্ন্ট ইনিিকর্শন হসকেকর্ (HMIS) তাঁি হপ্রলহের্ আইহড (PID) প্রিানপূব মে হজ হনবন্ধন োয মক্রর্ সোহিত 

হকব। বয সেল প্রাে হনবহন্ধত হজযাত্রীকিি অে ম প্রাহপ্ত হজ একজন্সী/হজ একজন্সীি র্কনানীত ব্যাাংে হনহিত েিকব না, তািা হকজ 

গর্কন অহনচ্ছুে বকল গণ্য হকবন। তকব একক্ষকত্র তাকিি অহের্ জার্ানত বাবি জর্াকৃত টাোি র্ধ্য হকত ৩,০০০/- (হতন হাজাি) 

টাো প্রকসহসাং হি বাবি েতমন েকি অবহশষ্ট ২৫,৭৫২.০০ (পঁহচশ হাজাি সাতশত বায়ান্ন) টাো বিিত হনকত পািকবন। 

৩.৩ সিোহি ব্যবস্থাপনাি প্রকতযে হজযাত্রীি ট্রহলব্যাগ সিোি এবাং ববসিোহি ব্যবস্থানাি প্রকতযে হজযাত্রীি ট্রহলব্যাগ (৫৬বস: হর্:  x 
২৫ বস: হর্: x ৪৫ বস: হর্:) হজ একজন্সীজ এযাকসাহসকয়শন অব বাাংলাকিশ (হাব) ক্রয় ও সিবিাহ হনহিত েিকব। বেহবন ব্যাকগি 

সাইজ হাতল ও চাোসহ সকব মাচ্চ ২২ বস: হর্: x ১০ বস: হর্: x ১৮ বস: হর্: হকব; যাি ওজন র্ালার্ালসহ বোনক্রকর্ই ৭ (সাত) 

হেকলাোকর্ি ববশী হকব না।  

৩.৪ এোড়াও (ে) হর্না-আিািায় বর্ায়াকিকর্ি অহতহিক্ত সাহভ মস চাজম; (খ) র্ক্কা-র্হিনায় বাহড়/বহাকটল ভাড়া ব্যয়; (গ) কুিবানী 



G:\Hajj 2017\package-2017\Hajj package-2017 (final).doc BG press.2. final 6 | P a g e  

হনহিত েিাি জন্য বসৌহি আিকব ইসলার্ী বডকভলপকর্ন্ট ব্যাাংে-এ অে ম জর্া েকি কুপন প্রকতযে হজযাত্রীকে হিকত হকব। হজ 

অহিস, হজ একজন্সী ও ট্রাকভল একজন্সীি হজযাত্রীকিি জন্য হনহি মষ্ট কুিবানীি প্রকজকেি কুপন হবহক্রি হবষকয় ইসলাহর্ে উন্নয়ন 

ব্যাাংকেি (IDB) সাকে িাজেীয় বসৌহি সিোকিি র্াধ্যকর্ চুহক্ত স্বাক্ষি েিা হকল সেল হজযাত্রীকে এ প্রকজকেি অধীকন কুপন 

ক্রকয়ি র্াধ্যকর্ কুিবানীি আনুষ্ঠাহনেতা সেন্ন েিকত হকব। ইসলার্ী উন্নয়ন ব্যাাংকেি সাকে সেল প্রোি আনুষ্ঠাহনেতা সেন্ন 

েকি উভকয়ি সম্মহতকত হনহি মষ্ট পহির্াণ কুপন ক্রকয়ি চুহক্ত স্বাক্ষহিত হকব ও (ঘ) হজগাইড বাবি খিচ প্রকতযে হজ একজন্সী হনজ 

হনজ হজ প্যাকেজ অনুযায়ী হনধ মািণ েিকব।    
৩.৫ হজ একজন্সীসমূহকে ববসিোহি ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীগণকে ঢাো/চট্টোর্/হসকলট-বজদ্দা/র্হিনা-ঢাো/চট্টোর্/হসকলট পকে সিাসহি 

(Dedicated Hajj Flight) ফ্লাইটকযাকগ বসৌহি আিব যাতায়াত হনহিত েিকত হকব।                                                                                                                          

৩.৬ হজ ব্যবস্থাপনাি হবষকয় সিোি ও হজ একজন্সীকে হি-পাহক্ষে চুহক্ত সোিন েিকত হকব। সিোি ও হজ একজন্সীি র্কধ্য হি-

পাহক্ষে চুহক্ত ব্যহতকিকে বোন হজ একজন্সী হজ প্যাকেজ বঘাষণা েিত: হজযাত্রী সাংেহ েিকত পািকব না।  

৩.৭ প্রকতযে হজ একজন্সীকে হজযাত্রীি সাকে সিোি হনধ মাহিত িিকর্ পৃেে পৃেে চুহক্ত সোিন েিকত হকব। হজ একজন্সী ও 

হজযাত্রীি র্কধ্য হি-পাহক্ষে চুহক্ত সোিন ব্যহতকিকে বোন একজন্সী হজ বাবি অে ম সাংেহ েিকত পািকব না ও হভসা প্রহক্রয়ােিণ 

হকব না। চুহক্তি মূল েহপ হজযাত্রীি হনেট, এেটি অনুহলহপ ঢাোস্থ হজ অহিকস এবাং অন্যটি হজ একজন্সীি হনেট সাংিহক্ষত 

োেকব। ববসিোহি একজন্সী ের্তমে বঘাহষত প্যাকেজ এবাং হজযাত্রীকিি সাকে তাকিি সোহিত চুহক্তি অনুহলহপ ধর্ ম হবষয়ে 

র্ন্ত্রণালকয়ও বপ্রিণ েিকব।                                                                                                                    

৩.৮ প্রাক্ -হনবন্ধন ক্রহর্ে নম্বিপ্রাপ্ত হজযাত্রীগকণি র্কধ্য যািা ববসিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্ন েিকবন তাঁিা ববসিোহি প্যাকেকজি  

বক্ষকত্র প্রাক্ -হনবন্ধকনি জন্য প্রিত্ত জার্ানত ২৮,৭৫২.০০ (আঠাশ হাজাি সাতশত বায়ান্ন) টাো (সর্ন্বয়কযাগ্য) এবাং প্রাক্ -হনবন্ধন 

হি ২,০০০ (দুই হাজাি) টাো (সর্ন্বয়কযাগ্য নয়) সিোি হনধ মাহিত ব্যাাংে হহসাকব জর্া েিকবন। প্যাকেকজি অবহশষ্ট অে ম হজ 

একজন্সীি হনজ হনজ ব্যাাংে হহসাকব জর্া হকয়কে র্কর্ ম সাংহিষ্ট ব্যাাংকেি যোযে ের্তমপক্ষ ের্তমে স্বাক্ষহিত ও হাব ের্তমে 

প্রহতস্বাক্ষহিত ব্যাাংে বেটকর্ন্ট (জর্া হববিণী) পহিচালে, হজ অহিস, ঢাোয় জর্ািান হনহিত েিকত হকব এবাং ইহাি অনুহলহপ 

অবশ্যই ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালকয় বপ্রিণ েিকত হকব। যহি বোন হজযাত্রী হকজ বযকত আেহী না হন, তাহকল অহের্ হনবহন্ধত জার্ানত 

বিিত হনকত পািকবন, তকব একক্ষকত্র তাকিি জার্ানত বাবি জর্াকৃত টাোি র্ধ্য হকত ৩,০০০/- (হতন হাজাি) টাো প্রকসহসাং হি 

বাবি েতমন েকি অবহশষ্ট টাো বিিত প্রিান েিা হকব। হনবন্ধন োয মক্রকর্ হনব মাহচত ব্যাাংেসমূহ সিোি হনধ মাহিত অে ম প্রাহপ্ত 

হনহিত েকি হজযাত্রীি হনবন্ধন সেন্ন েিকব। ব্যাাংেসমূহ হনবন্ধকনি অে ম ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালকয়ি হনকি মশনা বর্াতাকবে পহিকশাধ 

েিকব এবাং হজ একজন্সী/ হজযাত্রীকে হজ বাবি বোন প্রোি ঋণ প্রিান েিকব না।  

৩.৯ প্রকতযে হজ একজন্সী হনজ হনজ একজন্সীি র্াধ্যকর্ হনবহন্ধত হজযাত্রীকিি সর্হন্বত এেটি তাহলো হবকশষ বাহে র্ািিত হজ অহিস, 

হবর্ান বন্দি, ঢাো ও ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালকয় বপ্রিণ হনহিত েিকব এবাং এেটি তাহলো স্বাস্থয পিীক্ষাি জন্য সাংহিষ্ট র্হানগি/ 

বজলা/উপকজলা বর্হডকেল ববাড ম প্রধাকনি হনেট বপ্রিণ েিকব। 

৩.১০ ববসিোহি ব্যবস্থাপনায় গর্কনচ্ছু হজযাত্রীকিি জন্য িাজেীয় বসৌহি সিোি ের্তমে হনধ মাহিত সর্কয়ি র্কধ্য র্ক্কা ও র্হিনায় 

অবশ্যই বাহড়/বহাকটল ভাড়া এবাং হজযাত্রীি সাংখ্যা অনুযায়ী েযাটাহিাং বোোনীি সাকে খাবাি সাংক্রান্ত চুহক্ত সোিকনি োয মক্রর্ 

সর্াপ্ত েকি র্ক্কাস্থ হজ র্ন্ত্রণালয় বেকে হনজ হনজ একজন্সীি অনুকূকল হনহি মষ্ট বািকোড/েীোি সাংেহ েিকত হকব। হজযাত্রীকিিকে 

র্ক্কা/র্হিনায় তাসহনি/তাসহিয়াযুক্ত এে/এোহধে বাহড়/বহাকটকল িাখা যাকব। বসৌহি হবহধ বর্াতাকবে হািার্ শিীি বেকে ২ (দুই) 

হেকলাহর্টাি বা এি অহধে দূিকে বাহড়/বহাকটল অবস্থাকনি ব্যবস্থা েিকল অবশ্যই যাতায়াকতি জন্য গাহড়ি ব্যবস্থা েিকত হকব। 

৩.১১ প্রকতযে হজ একজন্সীকে অবশ্যই বসৌহি আিকবি হবহধ-হবধান বর্কন বাহড়/বহাকটল ভাড়া েিকত হকব এবাং বাহড় ভাড়াি অে ম হজ 

একজন্সীি বসৌহি সিোকিি হনকি মশনা বর্াতাকবে IBAN এি র্াধ্যকর্ পহিকশাধ েিকত হকব। বোনক্রকর্ই তাসহনি/তাসহিয়া ব্যহতত 

বাহড়/বহাকটকলি সাকে চুহক্ত েিা যাকব না এবাং চুহক্তহবহীন বাহড়/বহাকটকল হজযাত্রীকিি আবাসন ব্যবস্থা েিা যাকব না এবাং 

বাহড়/বহাকটল ভাড়াি অে ম নগি পহিকশাধ েিা যাকব না। র্ক্কা ও র্হিনাি বাহড় ভাড়া ির্জান র্াকসি ১৫ (পকনি) তাহিকখি র্কধ্য 

সেন্ন েকি তাসহনি/তাসহিয়া অনুকর্ািকনি জন্য বাাংলাকিশ হজ অহিস, বজদ্দা, বসৌহি আিকব Online আকবিন েিকত হকব। 

র্ক্কায় হজযাত্রীকিি জন্য ভাড়াকৃত হনধ মাহিত বাহড়কতই অবস্থান হনহিত েিকত হকব। বোনক্রকর্ই আবাসকনি জন্য 

তাসহনি/তাসহিয়াসহ ভাড়াকৃত বাহড়/বহাকটল োড়া অন্যত্র হজযাত্রীকিি িাখা যাকব না। ইহাি ব্যতযয় বসৌহি সিোি ও বাাংলাকিশ 

সিোকিি হনেট চির্ অপিাধ হহকসকব হবকবহচত হকব।  

৩.১২ িাজেীয় বসৌহি সিোকিি হনকি মশনা বর্াতাকবে প্রকতযেটি হজ একজন্সীকে সাংহিষ্ট হজ একজন্সীি র্াধ্যকর্ হনবহন্ধত হজযাত্রীকিি 

জন্য বসৌহি আিকব অবস্থানোকল দিহনে ৩ (হতন) ববলা খাবাি সিবিাকহি জন্য বসৌহি সিোি ের্তমে অনুকর্াহিত েযাটাহিাং 

বোোনীি সাকে বাধ্যতামূলে চুহক্ত সোিন েিকত হকব। উকিখ্য বয, হজযাত্রীকিি আবাসন ও খাবাি সাংক্রান্ত চুহক্ত সোিন 

এবাং সোহিত চুহক্ত বর্াতাকবে মূল্য ব্যাাংকেি র্াধ্যকর্ সাংহিষ্ট প্রহতষ্ঠানকে পহিকশাধ েিা না হকল হজ একজন্সীি হজযাত্রীকিি 

অনুকুকল বসৌহি ের্তমপক্ষ বািকোড/হেোি ইস্যয েিকব না।  

৩.১৩ হজ একজন্সীসমূহ পহিচালে, হজ অহিস, ঢাো এবাং হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্স হলেঃ ও বসৌহি এিাহবয়ান এয়ািলাইন্স হলেঃ এি 

সাকে আকলাচনাি র্াধ্যকর্ আিবী শাওয়াল র্াকসি র্কধ্য তাকিি হনজ হনজ হজযাত্রী বপ্রিকণি তাহিখ/হজ ফ্লাইট হসহডউল চূড়ান্ত 

েিকব।  

৩.১৪ প্রকতযে হজ একজন্সী হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্স হলেঃ এবাং বসৌহি এিাহবয়ান এয়ািলাইন্স এি সাকে বযাগাকযাগ েকি হজযাত্রীকিি জন্য 

বসৌহি আিব গর্নাগর্কনি টিহেট সাংেহ েিকবন এবাং পহিবহনকৃত হজযাত্রীকিি সাংখ্যা ও প্রিত্ত টিকেট অনুযায়ী হবর্ান ভাড়াি অে ম ধর্ ম 

হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় হজযাত্রী পহিবহকন হনযুক্ত সাংহিষ্ট এয়ািলাইন্সসমূহকে সিাসহি পহিকশাধ েিকব।  
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৩.১৫ প্রহত হজযাত্রীি জন্য হনবন্ধকনি সর্য় আিায়কৃত হবর্ান ভাড়া ব্যাাংকেি র্াধ্যকর্ বাাংলাকিশ হবর্ান ের্তমপক্ষকে প্রিাকনি হভহত্তকত 

ববসার্হিে হবর্ান পহিবহন ও পয মটন র্ন্ত্রণালয়, িাজেীয় বসৌহি সিোকিি সকে বাাংলাকিশ সিোকিি সোহিত হি-পাহক্ষে 

চুহক্তি শতম বর্াতাকবে গ্রুপ ও একজন্সীহভহত্তে ফ্লাইট হসহডউল হনধ মািণপূব মে টিকেট বিাদ্দ েিকব। টিকেট বিাকদ্দি পূকব ম ফ্লাইট 

হসহডউল হনধ মািণ েিাি হনহর্ত্ত ববসার্হিে হবর্ান পহিবহন ও পয মটন র্ন্ত্রণালয়, ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয়, হাব, আটাব ও সাংহিষ্ট 

সেকলি সর্ন্বকয় সভা েিকব। 

৩.১৬ হজযাত্রীগণ বর্হশন হিকডবল আন্তজমাহতে পাসকপাট ম (MRP) সাংেহ েকি অনুকর্াহিত হজ একজন্সীি সহকযাহগতায় বসৌহি দূতাবাস 

হকত ইসুযকৃত হভসাি র্াধ্যকর্ হকজ গর্ন েিকবন।  

৩.১৭ ববসিোহি ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীি ট্রহলব্যাকগ হনকজি নার্, পাসকপাট ম নম্বি, বর্ায়াকির্ নম্বি, হজ একজন্সীি নার্ এবাং বসৌহি আিকব 

সাংহিষ্ট হজ একজন্সীি প্রহতহনহধি বর্াবাইল নম্বিসহ ঠিোনা ইাংকিজীকত বলখা বাধ্যতামূলে। 

৩.১৮ প্রাক্ -হনবন্ধন হি ও হজ প্যাকেকজি অে ম হজযাত্রীগণ হজ একজন্সীি হনধ মাহিত ব্যাাংে এোউকন্ট জর্া হিকবন। ধর্ ম হবষয়ে 

র্ন্ত্রণালকয়ি হনকি মশনা অনুসিণ েকি একজন্সীসমূহ শুধুর্াত্র একজন্সীি স্বত্ত্বাহধোিী/ব্যবস্থাপনা পহিচালে/ব্যবস্থাপনা অাংশীিাি ের্তমে 

স্বাক্ষহিত িহশিমূকল হজযাত্রীকিি হনেট বেকে অে ম েহণ েিকত পািকব। বোন হজ একজন্সী িালাল বা তোেহেত োকিলাি 

হলডাি/গ্রুপ হলডাকিি র্াধ্যকর্ হজযাত্রীকিি োে বেকে অে ম সাংেহ েিকত পািকব না। হকজ গর্কনচ্ছু প্রােীি তাহলো প্রোকশি পূকব ম 

হকজ গর্কনচ্ছুকিি হনেট বেকে প্রাক্-হনবন্ধকনি হি ও জার্ানকতি অে ম োড়া অন্য বোন অে ম েহণ েিা যাকব না। শুধুর্াত্র হনবন্ধন 

তাহলোয় প্রোহশত হজযাত্রীকিি হনেট হকত হজ প্যাকেকজি অবহশষ্ট অে ম েহণ েিা যাকব। 

৩.১৯ প্রকতযে একজন্সী হজ প্যাকেজ, হজযাত্রীি নার্, পাসকপাট ম নম্বি, ঠিোনা, বর্াবাইল নম্বি, জাতীয় পহিচয়পত্র নম্বি, বািকোড/হেোি 

নম্বি ইতযাহি তথ্য; হজযাত্রীকিি ফ্লাইট হসহডউল, হজ একজন্সী ও হজযাত্রীি র্কধ্য স্বাক্ষহিত চুহক্তপত্র, সিোি ও একজন্সীি র্কধ্য 

স্বাক্ষহিত চুহক্তপত্র; র্ক্কা ও র্হিনায় হজযাত্রীকিি জন্য ভাড়াকৃত বাহড়ি র্াহলকেি নার্, ঠিোনা, বর্াবাইল নম্বি, বাহড়ি 

বিাড/এলাোি নার্; হনকয়াহজত প্রহতহনহধ ও হজের্ীি বসৌহি আিকব এবাং বাাংলাকিকশি ঠিোনা ও বর্াবাইল নম্বিসহ প্রকয়াজনীয় 

সেল তথ্য হনজ হনজ ওকয়বসাইকট প্রোশ েিকব এবাং প্রোহশত তকথ্যি সিট্ েহপ পহিচালে, হজ অহিস, ঢাোয় সিবিাহ েিকব।  

৩.২০ হজযাত্রীি বর্াবাইল/বিান নম্বি না োেকল বসকক্ষকত্র বযাগাকযাগ েিাি জন্য দুইজন হনেট আত্মীকয়ি বর্াবাইল নম্বি আকবিনপকত্র 

এবাং হজ একজন্সী ও হজযাত্রীি সাকে সোহিত চুহক্তপকত্র উকিখ েিকত হকব।  

৩.২১ প্রকতযে হজ একজন্সী ৪৫ জন হজযাত্রীি জন্য এেজন িক্ষ হজগাইড হনকয়াগ েিকব।  

৩.২২ প্রকতযে হজ একজন্সী সব মহনম্ন ১৫০(এেশত পঞ্চাশ) জন এবাং সকবাচ্চম ৩০০ (হতনশত) জন হজযাত্রী হকজ বপ্রিণ েিকত পািকব। তকব 

সব মহনম্ন সাংখ্যা িাজেীয় বসৌহি সিোকিি সাকে সোহিত চুহক্ত অনুযায়ী পহিবতমন হকত পাকি। 

৩.২৩ †Kvb G‡RÝx †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| 

৩.২৪ িাজেীয় বসৌহি সিোকিি হনকি মশনা বর্াতাকবে র্ক্কাস্থ হাব প্রহতহনহধি সাকে পিার্শ মক্রকর্ োউকন্সলি (হজ), র্ক্কা ের্তমে র্ক্কা 

আল-বর্াোিির্া এবাং র্হিনা আল-মুনাওয়ািায় বর্াট হজযাত্রীি ১% হাকি অহতহিক্ত সীট ভাড়া হনহিত েিা হকব।  

৩.২৫ ফ্লাইকটি সর্য়স্যচীি ব্যাপাকি স্থানীয় হসহভল এহভকয়শন ের্তমপক্ষ ের্তমে পহিবতমন োড়া হর্শন বা একজন্সী হোংবা এয়ািলাইন্স ের্তমে 

বোন পহিবতমন হজ র্ন্ত্রণালকয়ি হনেট েহণকযাগ্য হকব না।  

৩.২৬ র্হিনাস্থ বাহড়/বহাকটল ভাড়াি চুহক্তকত এয়ািলাইকন্সি নার্, ফ্লাইট নম্বি ও বসৌহি আিকবি হবর্ান বন্দকিি নার্ এহি েিকত হকব। 

এি ব্যতযয় হকল উক্ত একজন্সীি হবপিীকত প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থা েহণ েিা হকব।  

৩.২৭ বজদ্দাস্থ হবর্ান বন্দি অেবা বাাংলাকিশ বেকে সিাসহি র্হিনা-আল-মুনাওয়ািায় গর্নোকল হজযাত্রীকিি সাকে অেবা হজ 

একজন্সীি দবধ প্রহতহনহধি হনেট র্হিনাি আবাসকনি চুহক্তি েহপ োেকত হকব।  

৩.২৮ র্ক্কা-আল-বর্াোিির্া অেবা বাাংলাকিশ বেকে র্হিনা-আল-মুনাওয়ািায় গর্কনি জন্য সেল হজযাত্রীি র্হিনায় আবাসন চুহক্তি 

হববিণী Online-এ োেকত হকব। উক্ত হববিণী Online-এ না পাওয়া বগকল বোন হজযাত্রীকে র্ক্কা -আল-বর্াোিির্া অেবা 

বাাংলাকিশ বেকে র্হিনা-আল-মুনাওয়ািায় বপ্রিণ েিা সম্ভব হকব না।  

৩.২৯ প্রকতযে পাসকপাকট মি সাকে ইউনাইকটড একজন্টস অহিস ের্তমে প্রিত্ত নমুনা োড ম ও বাস এি টিকেট অবশ্যই সাংযুক্ত োেকত হকব। 

হজ অহিস, ঢাো হবষয়টি হনহিত েিকব। 

৩.৩০ এেই হজ ফ্লাইকট ০২/০৩ টিি অহধে হজ একজন্সীি হজযাত্রী পহিবহন েিকত পািকব না এবাং তাঁকিি র্কধ্য প্রকতযে ৪৫ জকন ০১ 

জন েকি িক্ষ গাইড হহকসকব হনহি মষ্ট োেকত হকব। যা হজ ফ্লাইট শুরুি অন্তত ০১(এে) র্াস পূকব ম সেন্ন েিত: ঢাো হজ অহিকস 

বপ্রিণ েিকত হকব। 

৩.৩১ হজ একজন্ট ের্তমে হজযাত্রীকিি প্রকিয় সেল সাহভ মকসি হবস্তাহিত হববিণ সোহিত চুহক্তকত উকিখ োেকত হকব। উক্ত চুহক্তি 

আিহব ভাষায় অনুবািকৃত েহপ স্থানীয় বর্ায়াোসা অহিকস জর্া হিকত হকব।  

৩.৩২ হকজি পূকব ম ২৫ হজলক্বি ১৪৩৮ হহজহিি পকি বোন হজযাত্রী র্ক্কা-আল-বর্াোিির্া হোংবা বজদ্দা বেকে সড়ে পকে র্হিনা-আল -

মুনাওয়ািায় গর্ন েিকত পািকবন না।  

৩.৩৩ হকজি পূকব ম ০৫ হজলহকজি পকি বোন হজযাত্রী র্হিনা-আল-মুনাওয়ািায় অবস্থান েিকত পািকবন না।  

৩.৩৪ হকজি পূকব ম ০৫ হজলহকজি পকি র্হিনা-আল-মুনাওয়ািায় অবস্থাকনি লকক্ষ বাহড়/বহাকটল ভাড়াি বোন চুহক্ত স্বাক্ষি েিা যাকব না।  

৩.৩৫ হকজি পকি র্ক্কা বেকে ১৪ হজলহকজি পূকব ম বোন হজযাত্রী র্ক্কা-আল-বর্াোিির্া বেকে র্হিনা-আল-মুনাওয়ািায় গর্ন েিকত 

পািকবন না।  
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৩.৩৬ আোশ পকে বজদ্দা বেকে র্হিনা যাওয়াি সব মকশষ তাহিখ ০২ হজলহজ তকব বসকক্ষকত্র ০৫ হজলহকজি পূকব ম র্হিনা-বজদ্দাি হিটাণ ম 

টিকেকট বুহোং েনিার্ ম োেকত হকব।  

৩.৩৭ বসৌহি সিোি ের্তমে হজ একজন্সীি বর্ানাকের্কে প্রিত্ত র্াহল্টপল হভসায় (Multiple VISA) বসৌহি আিকব অবস্থাকনি বর্য়াি 

বোনক্রকর্ই বহধ মত েিা যাকব না।  

৩.৩৮ ববসিোহি ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীকিি জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনাি স্বাকে ম বসৌহি আিকবি র্ক্কা ও র্হিনায় বাাংলাকিশ সিোি ও হাব 

ের্তমে হনধ মাহিত এলাোসমূকহ গুে (Cluster) হভহত্তে বাহড় ভাড়া হনহিত েিকত হকব এবাং এ বেি হর্সিালাহ, হজয়াি, হশয়াকব 

আকর্ি, গাো, জাকিায়াল, বসৌহেয়া ও আহজহজয়া এলাোয় গুে (Cluster)  হভহত্তে বাহড় ভাড়া হনহিত েিকত হকব। 

৩.৩৯ সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনাি লকক্ষয িাজেীয় বসৌহি সিোি ও বাাংলাকিশ সিোি ের্তমে আকিাহপত শতম/হনকি মশনাসমূহ প্রকতযেটি হজ 

একজন্সী অনুসিণ েিকত বাধ্য োেকব। 

৩.৪০ বোনক্রকর্ই এেটি ফ্লাইকট ৩ (হতন) জন বর্ায়াকিকর্ি আওতা বহহর্ভ মত হজযাত্রী বপ্রিণ েিা যাকব না।   

৩.৪১ ই-হজ ম্যাকনজকর্ন্ট চালু হওয়ায়  বাহড় ভাড়া, পহিবহন, েযাটাহিাং সাহভ মসকে প্রিত্ত অে মসহ  সেল অে ম ই-বপকর্কন্টি (স্ব স্ব 

একজন্সীি নাকর্ বখালা IBAN    ) র্াধ্যকর্ বসৌহি আিকব বপ্রিণ হনহিত েিকত হকব। 
 

৪ সিোহি ও ববসিোহি উভয় ব্যবস্থাপনায় গর্কনচ্ছু হজযাত্রীকিি জন্য প্রকযাজয তথ্যাহি ও েিণীয়: 

৪.১ প্রবাসী/১৮ বেকিি হনম্নবয়সীকিি জন্মহনবন্ধন সনি ও ১৮ বেি বা তদূর্ধ্ম বয়ষ্ক হকজ গর্কনচ্ছুকিি জাতীয় পহিচয়পকত্রি (NID) তথ্য 

সাংবহলত আন্তজমাহতে পাসকপাট ম োেকত হকব। বসৌহি হভসা লজকর্কন্ট জটিলতা দূি েিাি জন্য পূণ মাে নাকর্ পাসকপাট ম েিা এবাং 

পাসকপাকট মি তথ্য পাতা েযাপলাি হপন হিকয় গাঁো বা অন্য বোনভাকব হেদ্র না েিাি পিার্শ ম প্রিান েিা হল। বসৌহি ের্তমপকক্ষি 

প্রকয়াজকন ১০ (িশ) আঙ্গুকলি োপ সাংেকহি জন্য ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় ের্তমে বজলাহভহত্তে হনধ মাহিত সর্কয় ঐ বজলাি 

হজযাত্রীকিি ১০ (িশ) আঙ্গুকলি োপ প্রিান েিকত হকব।  

৪.২ র্াহািার্ ব্যতীত র্হহলা হজযাত্রী এেেভাকব বোনক্রকর্ই হকজ গর্কনি বযাগ্য হবকবহচত হকবন না। র্হহলা হজযাত্রীগণকে 

র্াহিাকর্ি সাকে এেকত্র হনবন্ধন েিকত হকব। 

৪.৩ হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্স হলহর্কটড এবাং বসৌহি এযািাহবয়ান এয়ািলাইকন্সি র্াধ্যকর্ হজযাত্রী পহিবহকনি িাহয়ে পালন 

েিকব।  

৪.৪ জাতীয় হজ ও ওর্িাহ নীহতি হবধান অনুসাকি শুধুর্াত্র হনবহন্ধত হজযাত্রীি মৃত্যয/গুরুতি শািীহিে অসুস্থতাি োিকণ জর্াকৃত অকে মি 

অব্যহয়ত অে ম বিিৎ বিয়া হকব। সিোহি ও ববসিোহি উভয় ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রী ের্তমে জর্াকৃত বসৌহি আিকব প্রকিয় হবহভন্ন 

সাহভ মস চাজম ও পহিবহন হি বসৌহি আিকব বপ্রিকণি পকি বোন অবস্থাকতই বিিতকযাগ্য হকব না। শুধুর্াত্র বসৌহি ের্তমপক্ষ বিিত 

হিকলই তা বিিতকযাগ্য হকব।  

৪.৫ বাাংলাকিশী টাোি সাকে র্াহেমন ডলাি ও বসৌহি হিয়াল এি হবহনর্য় হাি এবাং আন্তজমাহতে বাজাকি জ্বালানী মূল্য বৃহি বপকল 

প্রকয়াজনীয় বক্ষকত্র বহধ মত টাো ও হবর্ান ভাড়া হজযাত্রীকেই পহিকশাধ েিকত হকব। 

৪.৬ হকজি সাহব মে খিচ োড়াও প্রকতযে হজযাত্রী ১০০০ (এে হাজাি) র্াহেমন ডলাকিি সর্পহির্াণ দবকিহশে মুদ্রা সাকে হনকয় বযকত 

পািকবন।                                                                                              

৪.৭ হজযাত্রীকিি স্বাস্থয পিীক্ষা সিোহি হাসপাতাকল অনুহষ্ঠত হকব। প্রকতযে হজযাত্রীি জন্য স্বাস্থয পিীক্ষা, বর্হননজাইটিস ও ইনফ্লুকয়ঞ্জা 

প্রহতকষধে টিো (প্রকযাজয বক্ষকত্র) েহণ এবাং স্বাস্থয সনি েহণ বাধ্যতামূলে। 

৪.৮ হকজ গর্কনচ্ছু প্রকতযে হনবহন্ধত হজযাত্রীকে র্হানগি, বজলা ও উপকজলা পয মাকয় গঠিত বর্হডকেল ববাড ম ের্তমে প্রিত্ত স্বাস্থয সনি 

সাংযুক্ত েিকত হকব। উকিখ্য বয, ৭০ (সত্তি) বেি বা তকতাহধে বয়ষ্ক হজযাত্রীকিি জন্য স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয় ের্তমে গঠিত ববাকড মি 

হনেট হকত হবকশষ স্বাস্থয সনি েহণ বাধ্যতামূলে। িাজেীয় বসৌহি সিোকিি সাকে ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালকয়ি চুহক্ত বর্াতাকবে 

হনধ মাহিত সর্কয়ি র্কধ্য স্বাস্থয ও পহিবাি েল্যাণ র্ন্ত্রণালয় হজযাত্রীকিি স্বাস্থয সাংক্রান্ত বর্হডেযাল িাইল ইকলকনাহনে পিহতকত 

দতিী এবাং  Online-এ হালনাগাি েিকব।                                                                                                                                                                                                                                                                             

৪.৯ হজ ব্যবস্থাপনাি জন্য ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় ের্তমে গঠিত িল ব্যতীত হজযাত্রীি বসৌহি আিব অবস্থানোল সকব মাচ্চ ৪৫ (পঁয়তাহিশ) 

হিকনি র্কধ্য সীহর্ত িাখকত হকব। হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্স হলহর্কটড হজ ব্যবস্থাপনাি জন্য ধর্ ম হবষয়ে র্ন্ত্রণালয় ের্তমে 

গঠিত িল ব্যতীত হজযাত্রীি হিিহত ফ্লাইকটি ববাহড মাং পাস বাাংলাকিকশই প্রিান েিকব এবাং সম্মাহনত হজযাত্রী ববাহড মাং পাস হাহিকয় 

বিলকল বাাংলাকিশ হজ অহিস, র্ক্কা/র্হিনা/বজদ্দাি প্রতযয়ন সাকপকক্ষ হবর্ান বাাংলাকিশ এয়ািলাইন্স হলহর্কটড হিিহত ফ্লাইকটি 

ডুহপ্লকেট ববাহড মাং পাস ইসুয েিকব। 

৪.১০ সিোহি এবাং ববসিোহি উভয় ব্যবস্থাপনাি হজযাত্রীগণ পহবত্র হজ পালকনি উকদ্দকশ্য বসৌহি আিব যাত্রাি নূযনতর্ ৩ (হতন) হিন 

পূকব ম ঢাোস্থ আশকোনা হজেযাকে আগর্ন েিকবন। হজেযাকে অবস্থানোকল হকজি হবহভন্ন আিোন-আহোর্সহ জরুহি 

হবষয়াহি সেকেম অহভজ্ঞ প্রহশক্ষে িািা ও অহডও হভজুয়যাল হর্হডয়াি র্াধ্যকর্ হজযাত্রীকিিকে ৩ (হতন) হিকনি প্রহশক্ষণ প্রিান 

েিা হকব। 

৪.১১ এয়ািলাইন্স ের্তমপকক্ষি হনকি মশনা অনুযায়ী হবর্াকন ভ্রর্ণোকল বোন হজযাত্রী সাংহিষ্ট এয়ািলাইন্স ের্তমে হনধ মাহিত ওজকনি অহধে 

লাকগজ/র্ালার্াল বহন েিকত পািকবন না। বিহজষ্টাড ম ডাক্তাকিি বপ্রসহক্রপশন ব্যতীত বোন ঔষধ সকে হনকত পািকবন না। চাল, 

ডাল, শুটেী, গুড় ইতযাহিসহ পচনশীল খাযদ্রব্য বযর্ন: িান্না েিা খাবাি, তহি-তিোিী, িলমুল, পান, সুপাহি ইতযাহি বোনক্রকর্ই 

বসৌহি আিকব হনকয় যাওয়া যাকব না।                                                                                      

৪.১২ বসৌহি সিোি ের্তমে স্বীকৃত খায সিবিাহোিী প্রহতষ্ঠান োড়া বোন প্রহতষ্ঠান বেকে হজযাত্রীকিি জন্য খায সিবিাহ েিা যাকব  
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