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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

হজ শাখা 

বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা 

লচ প্যাকওচ ১৪৩৮ হলচহভ (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| ভওাহভ ব্যস্থাধদায়  থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময় ওর্তমও অনুকফাহতঢ লচ একচ ন্পীভ ফাধ্যকফ বভওাহভ ব্যস্থাধদায় লকচ 

কফকদচ্ছুকড বৌহত আভ কফদ ওভকঢ ধাভকদ। াাংমাকতয লকঢ ভওাহভ ব্যস্থাধদায় ম্ভাব্য ১০,০০০ (তয লাচাভ) চদ  বভওাহভ 

ব্যস্থাধদায় ম্ভাব্য ১,১৭,১৯৮ (এও মক্ষ কঢভ লাচাভ এওযঢ আঝাদব্বই)  চদল  মকফাঝ ১, ২৭,১৯৮ (এও মক্ষ াঢায লাচাভ 

এওযঢ আঝাদব্বই) চদ লচবাত্রী ধহত্র লচব্রঢ ধামকদভ চন্য বৌহত আভ কফদ ওভকঢ ধাভকদ।   

২। ভওাহভ ব্যস্থাধদা:  

 ২.১ ভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফকদচ্ছু লচবাত্রীককডভ চন্য চদপ্রহঢ  প্যাকওচ দাং-১ এ বফাঝ ঔভঘ ৩,৮১,৫০৮.০০ (হঢদ মক্ষ এওাহয 

লাচাভ ধাঁঘযঢ আঝ) ঝাওা ফাত্র হদম্নরূধপাক হদথ মাভড ওভা লকয়কঙ: 

 ক্র: দাং ব্যকয়ভ ঔাঢমূল ঝাওা 

 ১. হফাদ পাড়া (ঠাওা-বচদ্দা/ফহতদা-ঠাওা ধকণভ Dedicated Hajj Flight) :   

  (ও) হফাদ পাড়া (দীঝ) ১৪৭৫ ফাহওমদ টমাভ  (১৪৭৫ x ৮০.৫০)  ১,১৮,৭৩৭.৫০ 

  (ঔ) বচদ্দা হটধাভঘাভ ট্যাক্স ৫০ বৌহত হভয়াম  (৫০ x ২১.৫০)  ১০৭৫.০০ 

  (ক) লচ ঝাহফ মদাম াহপ ম ঘাচম ৩০ বৌ:হভ:  (৩০ x ২১.৫০)  ৬৪৫.০০ 

  (খ) এম্বাভকওযদ হন  ৫০০.০০ 

  (গ) এম্বাভকওযদ হন’ভ উধভ ১৫% পযাঝ  ৭৫.০০ 

  (ঘ) এক্সাইচ হটউটি  ১০০০.০০ 

  (ঙ) বৌহত ভওাকভভ হহওউহভটি ঘাচম ৪ ফা: ট: (৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (চ) ট্রাকপম একচন্ট ওহফযদ ২৫ ফা:ট: (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ছ) হফাদ পাড়া ১৪৭৫ ফা: ট: এভ উধভ উৎক ওভ (১৪৭৫ x ০.৩০%) াত  (৪.৪২৫ x ৮০.৫০)  ৩৫৬.২১ 

 বফাঝ  = ১,২৪,৭২৩.২১ 

 ২ ফক্কা  ফহতদায় াহড় পাড়া: 

ফক্কা  ফহতদায় লচবাত্রী প্রহঢ বৌহত ভওাভ ওর্তমও হদথ মাহভঢ আয়ঢকদভ াস্থাদ এাং ১% 

অহঢহভক্ত াস্থাদল (৬৩০০+৬০০+৬৯)= ৬৯৬৯ বৌ:হভ: (৬৯৬৯ x ২১.৫০)। 

াহড় বপকত াহড় পাড়াভ অব্যহয়ঢ অণ ম (বহত ণাকও) বৌহত আভক লচবাত্রীকতভ অশ্যই বনভঢ প্রতাদ 

ওভা লক। 

 
১,৪৯,৮৩৩.৫০ 

 ৩. বৌহত আভক প্রকতয় হহপন্ন াহপ ম ঘা চম  ধহভলদ হন {বৌহত ওর্তমধক্ষ প্রতত্ত হহপন্ন বা এাং 

বচদ্দা, ফক্কা, ফহতদা  আম-ফাযাকয়ভ(ফক্কা-হফদা-আভানা-হফদা-ফক্কা) বাঢায়াকঢভ া বা 

ইঢযাহত} :  ১০৮৯ বৌ:হভ: (১০৮৯ x ২১.৫০)। 

২৩,৪১৩.৫০ 

 ৪. হটি-বঘও-ইদ ঘাচম: ৯০ বৌ:হভ: (মাককচ ধহভলদ ঘাচম)। ১,৯৩৫.০০ 

 ৫. চফচফ ধাহদ: ১৫ বৌ:হভ: (১৫ x ২১.৫০)। ৩২২.৫০ 

 ৬. অহঢহভক্ত াহপ ম ঘাচম: ১৩০০ বৌ:হভ: (লচবাত্রীকতভ ফক্কা, হফদা  আভানায় ঔাাভ/দাস্তা ভভাল, 

হফদাভ ঢাবুকঢ ম্যাকট্র, হঙাদা ঘাতভ, াহময, ওম্বম ইঢযাহত, আভানাভ ঢাবুকঢ য়াঝাভ কুমাভ 

স্থাধদ, লচবাত্রীকতভ ফক্কা লকঢ বতকয প্রঢযাঢমকদভ ফয় দাস্তা ভভাল)। 

২৭,৯৫০.০০ 

 ৭. বট্রদ পাড়া (হফদা-আভানা  আভানা-মুচতাহমনা-চাফাভা): ২৫০ বৌ:হভ:  (২৫০ x ২১.৫০)। ৫,৩৭৫.০০ 

 ৮. ব্যাাংও গ্যাভাহন্ট বৌহত লচ ফন্ত্রডামকয়ভ অনুকূকম ৫০ বৌ:হভ: (৫০  x ২১.৫০) (অকনভঢকবাগ্য, ঢক 

ভাচওীয়  বৌহত ভওাভ লকঢ বনভঢ ধায়া বককম ঢা লাচী ওল্যাড ঢলহকম চফা লক)।  

১০৭৫.০০ 

 ৯. ব্যাাংও গ্যাভাহন্ট বৌহত বচদাকভম ওাভ  হহিকওঝ এভ অনুকূকম ১৮ বৌ:হভ: (১৮  x ২১.৫০)  

(অকনভঢকবাগ্য, ঢক ভাচওীয়  বৌহত ভওাভ লকঢ বনভঢ ধায়া বককম ঢা লাচী ওল্যাড ঢলহকম 

চফা লক)। 

৩৮৭.০০ 

 ১০. স্থাদীয় াহপ ম ঘাচম: 

আইহট ওাট ম, ওহিকল্ট, হওঝব্যাক, লচ  ফভাল াংক্রান্ত পুহস্তওা, আই.টি াহপ ম, লচওযাকে 

 
৮০০.০০ 
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আাদ  প্রঘাভডাল লচবাত্রীকতভ অন্যান্য বা প্রতাদ ইঢযাহত। 
 ১১. লচবাত্রীকতভ ওল্যাড ঢলহম (আধৎওামীদ নাি) :  ২০০.০০ 

 ১২. প্রহযক্ষড হন: ৩০০.০০ 

 ১৩ ঔায়া ঔভঘ: 

ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ হদকত মযদা বফাঢাকও বৌহত আভস্থ ওযাঝাহভাং বওাোদীভ ফাধ্যকফ দতহদও 

হঢদ বমা ঔাাভ ভভাল ওভা লক। দতহদও হঢদ বমা ৪০ বৌ:হভ:  লাকভ  ক মাচ্চ ৪০ (ঘহিয) হতকদভ 

ঔায়া ঔভঘ াত (৪০ x ৪০) = ১৬০০ বৌ:হভ: (১৬০০ x ২১.৫০) 

 
৩৪,৪০০.০০ 

 ১৪. ৫৬ ব:হফ: x ২৫ ব: হফ: x ৪৫ ব: হফ: আয়ঢকদভ  এওই ভাংকয়ভ ট্রহমব্যাক ভভাল াত ম্ভাব্য ব্যয় ২,৫০০.০০ 

 ১৫. লচকাইট াত ব্যয়: প্রহঢ ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য ১ চদ লচকাইট হলকক ৮,২৯৩.২৯ 

 বফাঝ   ২,৫৬,৭৮৪.৭৯ 

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

 
বদাঝ: (১) প্রহঢ ফা: ট: ৮০.৫০ (আহয ঝাওা ধঞ্চায ধয়া) ঝাওা এাং প্রহঢ বৌ: হভ: ২১.৫০ (একুয ঝাওা ধঞ্চায ধয়া ) ঝাওা লাকভ থভা 

লকয়কঙ;  

 (২) দকতহযও মুদ্রাভ হহদফয় লাভ ফাফহয়ও াচাভ তভ অনুবায়ী লক; 

 (৩) ভওাভ ককড় ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য এওচদ কাইট প্রতাদ ওভক। কাইট এওচদ লচবাত্রীভ ধকক্ষ াাংমাকতয  বৌহত 

আভক প্রযাহদও ওাব মাহত ফন্বয় এাং লচবাত্রীকতভ লকচভ আহ্  ওাফ  আভওা দ ধামকদ লায়ঢা ওভকদ । এঙাড়া 

হঢহদ লচবাত্রীকতভ থফীয় হরকয় ধভাফয ম প্রতাদ ওভকদ। কাইটকড লচবাত্রীকতভ ব্যহক্তকঢ লওাভী া লচওফী দয় এাং 

বওাদ কাইট বওাদ লচবাত্রীভ ব্যহক্তকঢ ওাকচ াংহিষ্ট লকদ দা। 
 

 ঢাঙাড়া প্রকঢযও লচবাত্রীকও কুভাদী ঔভঘ াত আনুফাহদও ৫০০ (ধাঁঘযঢ) বৌ:হভ: ফধহভফাড ১০,৭৫০.০০ (তয লাচাভ াঢযঢ 

ধঞ্চায) ঝাওা ওফ/বযী পৃণওপাক হদচ তাহয়কে কে হদকঢ লক। 

 ২.২ ভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফকদচ্ছু লচবাত্রীককডভ চন্য চদপ্রহঢ  প্যাকওচ দাং-২ এ বফাঝ  ঔভঘ ৩,১৯,৩৫৫.০০ (হঢদ মক্ষ 

উহদয লাচাভ হঢদযঢ ধঞ্চান্ন)  ঝাওা ফাত্র হদম্নরূধপাক হদথ মাভড ওভা লকয়কঙ: 

 ক্র: দাং ব্যকয়ভ ঔাঢমূল ঝাওা 

 ১. হফাদ পাড়া (ঠাওা-বচদ্দা/ফহতদা-ঠাওা ধকণভ Dedicated Hajj Flight):   

  (ও) হফাদ পাড়া (দীঝ) ১৪৭৫ ফাহওমদ টমাভ  (১৪৭৫ x ৮০.৫০)  ১,১৮,৭৩৭.৫০ 

  (ঔ) বচদ্দা হটধাভঘাভ ট্যাক্স ৫০ বৌহত হভয়াম  (৫০ x ২১.৫০)  ১০৭৫.০০ 

  (ক) লচ ঝাহফ মদাম াহপ ম ঘাচম ৩০ বৌ:হভ:  (৩০ x ২১.৫০)  ৬৪৫.০০ 

  (খ) এম্বাভকওযদ হন  ৫০০.০০ 

  (গ) এম্বাভকওযদ হন-এভ উধভ ১৫% পযাঝ  ৭৫.০০ 

  (ঘ) এক্সাইচ হটউটি  ১০০০.০০ 

  (ঙ) বৌহত ভওাকভভ হহওউহভটি ঘাচম ৪ ফা: ট: (৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (চ) ট্রাকপম একচন্ট ওহফযদ ২৫ ফা: ট:  (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ছ) হফাদ পাড়া ১৪৭৫ ফা: ট:  এভ উধভ উৎক ওভ (১৪৭৫ x ০.৩০%) াত  (৪.৪২৫ x ৮০.৫০)  ৩৫৬.২১ 

 বফাঝ = ১,২৪,৭২৩.২১ 

 ২ ফক্কা  ফহতদায় াহড় পাড়া:  

ফক্কা  ফহতদায় লচবাত্রী প্রহঢ বৌহত ভওাভ ওর্তমও হদথ মাহভঢ আয়ঢকদভ াস্থাদ এাং ১% 

অহঢহভক্ত াস্থাদল (৩৫০০+৬০০+৪১)= ৪১৪১ বৌ:হভ: (৪১৪১ x ২১.৫০)। 

াহড় বপকত াহড় পাড়াভ অব্যহয়ঢ অণ ম (বহত ণাকও) বৌহত আভক লচবাত্রীকতভ অশ্যই বনভঢ প্রতাদ 

ওভা লক। 

 
৮৯,০৩১.৫০ 

 ৩. বৌহত আভক প্রকতয় হহপন্ন াহপ ম ঘা চম  ধহভলদ হন {বৌহত ওর্তমধক্ষ প্রতত্ত হহপন্ন বা এাং 

বচদ্দা, ফক্কা, ফহতদা  আম-ফাযাকয়ভ(ফক্কা-হফদা-আভানা-হফদা-ফক্কা) বাঢায়াকঢভ া বা 

ইঢযাহত}:  ১০৮৯ বৌ:হভ: (১০৮৯ x ২১.৫০)। 

২৩,৪১৩.৫০ 

 ৪. হটি-বঘও-ইদ ঘাচম: ৯০ বৌ:হভ: (মাককচ ধহভলদ ঘাচম)। ১,৯৩৫.০০ 

 ৫. চফচফ ধাহদ: ১৫ বৌ:হভ: (১৫ x ২১.৫০)। ৩২২.৫০ 

 ৬. অহঢহভক্ত াহপ ম ঘাচম: ১৩০০ বৌ:হভ: (লচবাত্রীকতভ ফক্কা,হফদা  আভানায় ঔাাভ/দাস্তা ভভাল, 

হফদাভ ঢাবুকঢ ম্যাকট্র, হঙাদা ঘাতভ, াহময, ওম্বম ইঢযাহত, আভানাভ ঢাবুকঢ য়াঝাভ কুমাভ 

স্থাধদ, লচবাত্রীকতভ ফক্কা লকঢ বতকয প্রঢযাঢমকদভ ফয় দাস্তা ভভাল)। 

২৭,৯৫০.০০ 

 ৭. বট্রদ পাড়া (হফদা-আভানা  আভানা-মুবতাহমনা-চাফাভা):  ২৫০ বৌ:হভ:  (২৫০ x ২১.৫০)। ৫,৩৭৫.০০ 
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 ৮. ব্যাাংও গ্যাভাহন্ট বৌহত লচ ফন্ত্রডামকয়ভ অনুকূকম ৫০ বৌ:হভ: (৫০  x ২১.৫০) (অকনভঢকবাগ্য, ঢক 

ভাচওীয়  বৌহত ভওাভ লকঢ বনভঢ ধায়া বককম ঢা লাচী ওল্যাড ঢলহকম চফা লক)।  

১০৭৫.০০ 

 ৯. ব্যাাংও গ্যাভাহন্ট বৌহত বচদাকভম ওাভ  হহিকওঝ এভ অনুকূকম ১৮ বৌ:হভ: (১৮  x ২১.৫০)  

(অকনভঢকবাগ্য, ঢক ভাচওীয়  বৌহত ভওাভ লকঢ বনভঢ ধায়া বককম ঢা লাচী ওল্যাড ঢলহকম 

চফা লক)। 

৩৮৭.০০ 

 ১০. স্থাদীয় াহপ ম ঘাচম: 

আইহট ওাট ম, ওহিকল্ট, হওঝব্যাক, লচ  ফভাল াংক্রান্ত পুহস্তওা, আই.টি াহপ ম, লচ ওযাকে 

আাদ  প্রঘাভডাল লচবাত্রীকতভ অন্যান্য বা প্রতাদ ইঢযাহত। 

 
৮০০.০০ 

 ১১. লচবাত্রীকতভ ওল্যাড ঢলহম (আধৎওামীদ নাি) :  ২০০.০০ 

 ১২. প্রহযক্ষড হন: ৩০০.০০ 

 ১৩ ঔায়া ঔভঘ: 

ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ হদকত মযদা বফাঢাকও বৌহত আভস্থ ওযাঝাহভাং বওাোদীভ ফাধ্যকফ দতহদও 

হঢদ বমা ঔাাভ ভভাল ওভা লক। দতহদও হঢদ বমা ৪০ বৌ:হভ:লাকভ  ক মাচ্চ ৪০ (ঘ হিয) হতকদভ 

ঔায়া ঔভঘ াত (৪০ x ৪০) = ১৬০০ বৌ:হভ: (১৬০০ x ২১.৫০)। 

 
৩৪,৪০০.০০ 

 ১৪. ৫৬ বেঃহফেঃ x ২৫বেঃ হফেঃ x ৪৫ বেঃ হফেঃ আয়ঢকদভ  এওই ভাং-এভ ব্যাক ভভাল াত ম্ভাব্য ব্যয়। ২,৫০০.০০ 

 ১৫. লচকাইট াত ব্যয়েঃ প্রহঢ ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য ১ চদ লচকাইট হলকক। ৬,৯৪২.২৯ 

 বফাঝ   ১,৯৪,৬৩১.৭৯ 

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

 বদাঝ: (১) প্রহঢ ফা: ট:  ৮০.৫০ (আহয ঝাওা ধঞ্চায ধয়া) ঝাওা এাং প্রহঢ বৌ: হভ: ২১.৫০ (একুয ঝাওা ধঞ্চায ধয়া) ঝাওা লাকভ থভা 

লকয়কঙ; 

 (২) দকতহযও মুদ্রাভ হহদফয় লাভ ফাফহয়ও াচাভ তভ অনুবায়ী লক; 

 (৩) ভওাভ ককড় ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য এওচদ কাইট প্রতাদ ওভক। কাইট এওচদ লচবাত্রীভ ধকক্ষ াাংমাকতয  বৌহত 

আভক প্রযাহদও ওাব মাহত ফন্বয় এাং লচবাত্রীকতভ লকচভ আহ্  ওাফ  আভওা দ ধামকদ লায়ঢা ওভকদ । এঙাড়া 

হঢহদ লচবাত্রীকতভ থফীয় হরকয় ধভাফয ম প্রতাদ ওভকদ। কাইটকড লচবাত্রীকতভ ব্যহক্তকঢ লওাভী া লচওফী দয় এাং 

বওাদ কাইট বওাদ লচবাত্রীভ ব্যহক্তকঢ ওাকচ াংহিষ্ট লকদ দা। 
 

 ঢাঙাড়া প্রকঢযও লচবাত্রীকও কুভাদী ঔভঘ াত আনুফাহদও ৫০০ (ধাঁঘযঢ) বৌ: হভ: ফধহভফাড ১০,৭৫০.০০ (তয লাচাভ াঢযঢ 

ধঞ্চায) ঝাওা ওফ/বযী পৃণওপাক হদচ তাহয়কে কে হদকঢ লক। 

 ২.৩ প্রহঢচদ লচবাত্রীভ প্রাপ্য সুহথামূল : (ও) বৌহত আভ কফকদভ হপা; (ঔ) হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্পকবাকক হদথ মাহভঢ ফকয় 

ঠাওা-বচদ্দা/ফহতদা-ঠাওা ধকণ ভাহভ বৌহত আভক বায়া-আাভ সুকবাক; (ক) প্যাকওচ দাং-১ এভ লচবাত্রীকড ফক্কায় ক্বাা 

যাভীন  বণকও ক মাচ্চ ১২০০ হফঝাভ  ফহতদায় ফহচকত দব্  ী বণকও ক মাচ্চ ৫০০ হফঝাকভভ ফকধ্য ঢাহদন/ঢাহভয়ামৄক্ত াহড়কঢ 

অস্থাদ ওভকদ এাং  (খ) প্যাকওচ দাং-২ এভ লচবাত্রীকড ফক্কায় ক্বাা যাভীন  বণকও ২  (দুই) হও: হফ: এভ ফকধ্য ঢাহভয়ামৄক্ত 

াহড়/বলাকঝকম অস্থাদ ওভকদ।  বহত হড মঢ তকভ ওাঙাওাহঙ াহড়/বলাকঝম পাড়া ওভা ম্ভ দা লয় ঢালকম ২  (দুই) হও: হফ: এভ 

অহথও দূভকেভ আহচহচয়া এমাওায় অহস্থঢ উন্নঢফাকদভ াহড়/বলাকঝকম অস্থাদ ওভকদ এাং ঢাঁভা বৌহত ভওাকভভ হথাদ 

অনুবায়ী াকবাকক প্রহঢহতদ লাভাফ যভীকন বাঢায়াঢ ওভকদ  ফহতদায় ফহচকত দব্  ী বণকও ক মাচ্চ ৮০০ হফঝাকভভ  ফকধ্য 

ঢাহদন/ঢাহভয়ামৄক্ত াহড়/বলাকঝকম অস্থাদ ওভকদ । ফ্লাইকঝভ হহটউকমভ ওাভকড বৌহত  আভক অস্থাদওাম  ৩০ লকঢ ৪৫ হতদ 

ধব মন্ত লকঢ ধাকভ। ফহতদাভ আাদ বৌহত াহড় পাড়াভ হকেফ অনুবায়ী ৮ হতদ লক , ঢক ঘাঁকতভ ঢাভঢকম্যভ ওাভকড ফয় হওছুঝা 

ওফ/বহয লকঢ ধাকভ । (গ) বৌহত ভওাভ ওর্তমও প্রতত্ত ঢাহদন/ঢাহভয়ায় উ হিহঔঢ াহড় প্রহঢ ীঝ াংখ্যা অনুবায়ী হদথ মাহভঢ 

চায়কায় ১টি ঔাঝ, ১টি হঙাদা, ১টি াহময  ১টি ওম্বম, (ঘ) ওক্ষ যীঢাঢধ হদয়হন্ত্রঢ লক (বওাদ বওাদ ওকক্ষ অহঢহভক্ত নযাদ 

ণাওকঢ ধাকভ), (ঙ) ৫-৬ চকদভ চন্য ১টি াংমৄক্ত/ওফদ বকামঔাদা/ঝয়কমঝ, (চ) প্রহঢ াহড়কঢ া প্লাইবয়ভ ধাহদভ ব্যস্থা, (ছ) 

াহড়ভ প্রহঢ ওকক্ষ/বফ্লাকভ এও া এওাহথও হিচ  টিহপ (জ) প্রহঢ লাচীভ চন্য ফীদায় ঢাঁবুকঢ বৌহত ভওাভ ওর্তমও হদথ মাহভঢ 

হদহত মষ্ট ধহভফাড চায়কা, (ঝ) অনুকফাহতঢ রুকঝ বচদ্দা-ফক্কা-ফহতদা-ফীদা-আভানা-এ বায়া-আাভ চন্য ধহভলদ সুহথা, (ঞ) ফক্কা  

ফহতদায় াথাভড হঘহওৎা সুহথা, (ট) আযকওাদাস্থ লচ ওযাকেভ টভকফঝভীকঢ ফ্লাইঝ  পূ ম/ধভঢী ণাওাভ ব্যস্থা, ওযাকনকঝহভয়াকঢ 

হদচ ঔভকঘ ঔাাকভভ ব্যস্থা, ল বচভ আ লওাফ-আভওাদ েকওম হদহড় প্রহযক্ষড, ইপু স্তও ভভাল এাং ওােফ /ইহফকেযকদভ 

আনুষ্ঠাহদওঢা বযকর াকবাকক হফাদ ন্দকভ বধৌৌঁঙাকদা, (ঠ) প্রহঢ ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য ১ চদ তক্ষ কাইট হদকয়াক  (ড) কুভাদী 

ঔভঘ াত প্রকঢযও লচবাত্রীকও আনুফাহদও বৌ:হভ: ৫০০  (ধাঁঘযঢ) ফধহভফাড ঝাওা ১০,৭৫০.০০ (তয লাচাভ াঢযঢ ধঞ্চায) 

(ওফ/বযী) পৃণওপাক হদচ তাহয়কে কে হদকয় ববকঢ লক। কুভাদী বৌহত আভস্থ ইমাফী বটকপমধকফন্ট ব্যাাংবওভ কুধদ ক্রকয়ভ 

ফাধ্যকফ প্রতাদ ওভকঢ লক।  লচ অহন, লচ একচন্পী  ট্রাকপম একচন্পীভ লচবাত্রীকতভ চন্য হদহত মষ্ট কুভাদীভ প্রকচকেভ কুধদ 

হহক্রভ হরকয় ইমাহফও উন্নয়দ ব্যাাংকওভ ( IDB) াকণ ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ ফাধ্যকফ চুহক্ত স্বাক্ষভ ওভা লকম ওম 

লচবাত্রীকও এ প্রকচকেভ অথীকদ কুধদ ক্রকয়ভ ফাধ্যকফ কুভাদীভ আনুষ্ঠাহদওঢা েন্ন ওভকঢ লক। ইমাফী উন্নয়দ ব্যাাংকওভ াকণ 

ওম প্রওাভ আনুষ্ঠাহদওঢা েন্ন ওকভ উপকয়ভ ম্মহঢকঢ হদহত মষ্ট ধহভফাড কুধদ ক্রকয়ভ চুহক্ত স্বাক্ষহভঢ লক।  
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২.৪ চাঢীয় লচ  ফভাল দীহঢ অনুবায়ী প্রাক্ -হদন্ধদ ক্রহফও দম্বভপ্রাপ্ত লচবাত্রীককডভ ফকধ্য বাভা ভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফদ ওভকদ 

ঢাঁভা উপয় প্যাকওকচভ বক্ষকত্র প্রাক্ -হদন্ধকদভ চন্য প্রতত্ত চাফাদঢ ২ ৮,০০০/- (আঝায লাচাভ) ঝাওা (ফন্বয়ববাগ্য)   প্রাক্ -

হদন্ধদ হন ২,০০০ (দুই লাচাভ) ঝাওা (ফন্বয়কবাগ্য দয়) অণ মাৎ বফাঝ ৩০,০০০/- (হত্রয লাচাভ) ঝাওা  প্রাক্ -হদন্ধকদভ ফয় 

ভওাভ ওর্তমও হদথ মাহভঢ ব্যাাংকও চফা প্রতাদ ওভকঢ লক। প্যাকওকচভ অহযষ্ট অণ ম আকাফী ৩০/০৩/২০১৭ ঢাহভকঔভ 

ফকধ্য ভওাভ হদথ মাহভঢ ব্যাাংকও  চফা প্রতাদ ওকভ হদন্ধদ েন্ন ওভকঢ ধাভকদ।  এ বক্ষকত্র ব্যাাংওমূল থফ ম হরয়ও 

ফন্ত্রডামকয়ভ হদন্ধদ হকেকফ উক্ত অণ ম প্রাহপ্ত ঢাৎক্ষহদওপাক হদহিঢ ওভক। ধভঢীকঢ অণ ম প্রাহপ্ত হদহিঢ াবধকক্ষ আই.টি ওর্তমও 

লচবাত্রীকও লচ ম্যাকদচকফন্ট ইদনভকফযদ হকেকফ ( HMIS) ঢাঁভ হপ্রমহেফ আইহট ( PID) প্রতাদপূ মও লচ হদন্ধদ ওাব মক্রফ 

োহতঢ লক। বব ওম প্রাও হদহন্ধঢ লচবাত্রী অহযষ্ট অণ ম চফা প্রতাদ ওকভ হরয়টি ব্যাাংও হদন্ধদ হকেকফ হদহিঢ ওভকদ 

দা, ঢাভা লবচ কফকদ অহদচ্ছুও কম কণ্য লকদ।  ঢক একক্ষকত্র ঢাকতভ চাফাদঢ াত চফাকৃঢ ঝাওাভ ফধ্য লকঢ ৩,০০০/- (হঢদ 

লাচাভ) ঝাওা প্রকহাং হন াত ওঢমদ ওকভ অহযষ্ট ২৫,০০০/- (পঁহঘয লাচাভ) ঝাওা বনভঢ হদকঢ ধাভকদ।  
২.৫ হদন্ধদ  াহঢম প্রহক্রয়া : ভওাহভ ব্যস্থাধদায় থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময় ওর্তমও ১৪৩৮ হলচহভ  (২০১৭ হি.)- বঢ লকচভ চন্য 

ফকদাদীঢ কফকদচ্ছু লচবাত্রীকড ঢাঁকতভ ধঙন্দফঢ লচ প্যাকওচ হদথ মাভড ওকভ প্যাকওকচভ অহযষ্ট ঝাওা বাদামী ব্যাাংকওভ বব বওাদ 

যাঔায় হদথ মাহভঢ ফকয়ভ ফকধ্য চফা হতবদ। একক্ষকত্র লচবাত্রীকতভ অশ্যই ফকদ ভাঔকঢ লক ঢাঁকতভ হদন্ধদ পাউঘাকভ উ হিহঔঢ 

ওম লচবাত্রীকও এওই বে নভ ওভকঢ লক এাং ঢাভ ব্যহঢক্রফ ওভা ম্ভ লক দা । এচন্য ঢাঁভা অশ্যই  "ফালভাফল 

এওইকে লকচ বায়াভ চন্য হদন্ধদ নভফ "টি বণাবণপাক পূভড ওকভ ঢাঁকতভ হদন্ধদ পাউঘাভ েলড ওভকদ । নভফটি লকচভ 

কয়াইকঝ নভফমূল হমাংও লকঢ টাউদকমাট ওভা বাক। বহত বও উ আমাতা ফ্লাইকঝ নভ ওভকঢ ঘাঁদ , ঢালকম অশ্যই 

আমাতাপাক হদন্ধদ ওভকদ। বওউ বহত ঢাঁভ বাত্রা াহঢম ওভকঢ ঘাদ , ঢক ঢাঁকও হমহঔঢপাক আকতদ ওভকঢ লক। 
২.৬ লচবাত্রীকতভ চন্য ঠাওাস্থ লচ অহনকভ ফাধ্যকফ বৌহত আভ কফকদভ হপা, হফাকদভ টিকওঝ  দকতহযও মুদ্রাভ ব্যস্থা ওভা লক।  

২.৭ ধাকধাঝ ম : লচবাত্রীকতভকও হদচ উকযাকক বফহযদ হভ বটম আন্তচমাহঢও ধাকধাঝ ম ( MRP) াংেল ওভকঢ লক।  বাভ বফয়াত ২৮ 

বনব্রুয়াহভ ২০১৮ হি. ধব মন্ত ণাওকঢ লক । ধাকধাকঝ ম অশ্যই চাঢীয় ধহভঘয়ধত্র এাং প্রাী া অনূর্ধ্ম ১৮ ঙভ য়ীকতভ চন্য 

চন্হদন্ধদ দম্বভটি উকিঔ ণাওকঢ লক , বা প্রাক্ -হদন্ধদওাবম চাঢীয় ধহভঘয়ধত্র  / চন্হদন্ধদ দম্বভটি লক। বৌহত হপা মচকফকন্ট 

চটিমঢা দূভীওভকডভ চন্য পূড মাে দাকফ ধাকধাঝ ম ওভা এাং ধাকধাকঝ মভ ঢথ্য ধাঢা েযাধমাভ হধদ হতকয় কাঁণা া অন্য বওাদপাক 

হঙদ্র দা ওভাভ ধভাফয ম প্রতাদ ওভা ল বমা। লচবাত্রীকতভ হদন্ধদ ওভাভ ধভ বৌহত হপা প্রহক্রয়া োতকদভ চন্য ঠাওা লচ অহনক 

ধাকধাঝ ম প্রতাদ ওভকঢ লক এাং লচ ফ্লাইকঝভ পূক ম ধাকধাঝ ম  টিকওঝ লস্তান্তভ ওভা লক । ফয়ফঢ হপা প্রাহপ্ত হদহিঢ ওভকঢ 

াংহিষ্ট লচবাত্রীকও ঢাঁভ ইউহদকঝভ ওম ধাকধাঝ ম বণাফকয় ধহভঘামও, লচ অহন, ঠাওায়  প্রতাদ ওভকঢ লক। 
২.৮ ভওাহভ ব্যস্থাধদাভ ওম লচবাত্রী বওম লবভঢ যালচামাম (ভল:) আন্তচমাহঢও হফাদন্দভ, ঠাওা হতকয় বৌহত আভ কফদাকফদ 

ওভকদ। 

২.৯ মাবকচ : ভওাহভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকতভ মাকককচ দাফ, আন্তচমাহঢও ধাকধাঝ ম দম্বভ  বফায়াকিফ দম্বভ ইাংকভহচকঢ বমঔা 

াধ্যঢামূমও। মা বককচভ হরকয় ওম লচবাত্রীকও অশ্যই হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্পল াাংমাকতয  বৌহত ওর্তমধকক্ষভ 

হদয়ফ-ওানুদ বফকদ ঘমকঢ লক। এচন্য ওমকও হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্প ওর্তমও হহপন্ন হদকত ময/ধভাফয ম পাকমা ওকভ 

ধড়া/ধামকদভ অনুকভাথ ওভা বাকে। 
২.১০ বৌহত আভক ফক্কায় অহস্থঢ ওাউকন্পমভ (লচ) এভ াকণ ধভাফয মক্রকফ আযকওাদাস্থ ধহভঘামও, লচ অহন, ঠাওা লচবাত্রীকতভ 

ফক্কাভ াা ভাদ্দ ওভকদ এাং াাংমাকতয লচ অহন, ফক্কা লচবাত্রীকতভ ফহতদাভ াা ভাদ্দ ওভকদ ।  লচবাত্রীকতভ চন্য 

াহড়/বলাকঝকম ২ (দুই) বকটভ বওাকদা ওক্ষ ণাওক দা। সুঢভাাং স্বাফী-স্ত্রী া ফা-াা হওাংা যাভীহভও ফস্যাচহদঢ ওাকভা চন্য 

পৃণও ওক্ষ ভাদ্দ ম্ভ দয়।  

৩. বভওাহভ ব্যস্থাধদা: 

৩.১  থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময় ওর্তমও অনুকফাহতঢ লচ একচন্পীভ ফাধ্যকফ বভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফকদচ্ছু লচবাত্রী প্রহঢ ব্যয়: 

 ক্র: দাং ব্যকয়ভ ঔাঢমুল ঝাওা 

 ১. হফাদ পাড়া (ঠাওা-বচদ্দা/ফহতদা-ঠাওা ধকণভ Dedicated Hajj Flight) :   

  (ও) হফাদ পাড়া (দীঝ) ১৪৭৫ ফাহওমদ টমাভ  (১৪৭৫ x ৮০.৫০)  ১,১৮,৭৩৭.৫০ 

  (ঔ) বচদ্দা হটধাভঘাভ ট্যাক্স ৫০ বৌহত হভয়াম  (৫০ x ২১.৫০)  ১০৭৫.০০ 

  (ক) লচ ঝাহফ মদাম াহপ ম ঘাচম ৩০ বৌ:হভ:  (৩০ x ২১.৫০)  ৬৪৫.০০ 

  (খ) এম্বাভকওযদ হন  ৫০০.০০ 

  (গ) এম্বাভকওযদ হন-এভ উধভ ১৫% পযাঝ  ৭৫.০০ 

  (ঘ) এক্সাইচ হটউটি  ১০০০.০০ 

  (ঙ) বৌহত ভওাকভভ হহওউহভটি ঘাচম ৪ ফা: ট: (৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (চ) ট্রাকপম একচন্ট ওহফযদ ২৫ ফা: ট: (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ছ) হফাদ পাড়া ১৪৭৫ ফা: ট: এভ উধভ উৎক ওভ (১৪৭৫ x ০.৩০%) াত  (৪.৪২৫ x ৮০.৫০)  ৩৫৬.২১ 

 বফাঝ  = ১,২৪,৭২৩.২১ 

 ২. বৌহত আভক প্রকতয় হহপন্ন াহপ ম ঘা চম  ধহভলদ হন {বৌহত ওর্তমধক্ষ প্রতত্ত হহপন্ন বা এাং বচদ্দা, ২৩,৪১৩.৫০ 
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ফক্কা, ফহতদা  আম-ফাযাকয়ভ (ফক্কা-হফদা-আভানা-হফদা-ফক্কা) বাঢায়াকঢভ া বা ইঢযাহত}: ১০৮৯ 

বৌ:হভ: (১০৮৯ x ২১.৫০)। 

৩. হটি-বঘও-ইদ ঘাচম: ৯০ বৌ:হভ: (মাককচ ধহভলদ ঘাচম)। ১,৯৩৫.০০ 

৪. চফচফ ধাহদ: ১৫ বৌ:হভ: (১৫ x ২১.৫০)। ৩২২.৫০ 

 ৫. ১% লাকভ অহঢহভক্ত াহড় পাড়া: ৪১ বৌ: হভ:  (৪১ x ২১.৫০)। ৮৮১.৫০ 

 ৬. ব্যাাংও গ্যাভাহন্ট বৌহত লচ ফন্ত্রডামকয়ভ অনুকূকম ৫০ বৌ:হভ: (৫০ x ২১.৫০) (অকনভঢকবাগ্য, ঢক ভাচওীয়  

বৌহত ভওাভ লকঢ বনভঢ ধায়া বককম ঢা লাচী ওল্যাড ঢলহকম চফা লক)।  

১০৭৫.০০ 

 ৭. ব্যাাংও গ্যাভাহন্ট বৌহত বচদাকভম ওাভ হহিকওঝ এভ অনুকূকম ১৮ বৌ:হভ: (১৮ x ২১.৫০) (অকনভঢকবাগ্য, 

ঢক ভাচওীয়  বৌহত ভওাভ লকঢ বনভঢ ধায়া বককম ঢা লাচী ওল্যাড ঢলহকম চফা লক)।  

৩৮৭.০০ 

 ৮. স্থাদীয় াহপ ম ঘাচম: 

আইহট ওাট ম, ওহিকল্ট, হওঝব্যাক, লচ  ফভাল াংক্রা ন্ত পুহস্তওা, আই.টি াহপ ম, লচওযাকে আাদ  

প্রঘাভডাল লচবাত্রীকতভ অন্যান্য বা প্রতাদ ইঢযাহত। 

 
৮০০.০০ 

 ৯. লচবাত্রীকতভ ওল্যাড ঢলহম (আধৎওামীদ নাি) :  ২০০.০০ 

 ১০. ৫৬ বেঃহফেঃ x ২৫বেঃ হফেঃ x ৪৫ বেঃ হফেঃ আয়ঢকদভ  এওই ভগ-এভ ব্যাক ভভাল াত ম্ভাব্য ব্যয়। ২,৫০০.০০ 

 ১১. প্রহযক্ষড হন: ৩০০.০০ 

 বফাঝ ৩১,৮১৪.৫০ 

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

  

এঙাড়া ভওাভ অনুকফাহতঢ প্রকঢযওটি লচ একচন্পী বভওা হভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকতভ চন্য হদচ হদচ প্যাকওচ অনুবায়ী ফক্কা  

ফহতদাভ াহড়/বলাকঝম পাড়া, ঔায়া ঔভঘ, বফায়াবিফকও প্রকতয় অহঢহভক্ত াহপ ম ইঢযাহত াত ব্যয় চূড়া ন্তওভঢ: ক মাচ্চ ২  (দুই)টি লচ 

প্যাকওচ বখারডা ওভক এাং প্যাকওচ অনুবায়ী াহড়/বলাকঝম পাড়াওভড, ওযাঝাহভাং বওাোদীভ াকণ চুহক্ত োতদ  লচবাত্রীকতভ বৌহত 

আভ কফদাকফদ হদহিঢ ওভকদ। ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ হদকত মযদা বফাঢাকও বৌহত আভক প্রকঢযওটি লচ একচন্পীভ হদচ হদচ দাকফ 

ব্যাাংও হলা ঘম ভাঔকঢ লক এাং ইলাভ ফাধ্যকফ আাদ  ঔাাকভভ অণ ম ধহভকযাথ ওভকঢ লক। বব ওম লচ একচন্পী SAMA 

(Saudi Arabian Monitoring Agency) এভ হদকত মযদা অনুবায়ী বৌহত আভক ব্যাাংও হলা ঘম ভাঔক দা এাং ব্যাাংকওভ 

ফাধ্যকফ াহড়/বলাকঝম পাড়া  ঔাাকভভ অণ ম ধহভকযাথ ওভক দা , ব ওম লচ একচন্পী লচবাত্রী বপ্রভকড ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ 

অনুকফাতদ ধাক দা এাং এ ওম ওাব মক্রফ অদমাইকদভ ফাধ্যকফ োতদ ওভকঢ লক। ১৩ হচমলচ ঢাহভঔ ধব মন্ত াাংমাকতযী লচবাত্রীকতভ 

৫০% ফীদায় অস্থাদ হদহিঢ ওভকঢ লক। বভওাহভ লচ একচন্পীমূল ভওাভ বখাহরঢ প্যাকওচ দাং-২ এভ হদকম্ন বওাদ প্যাকওচ বখারডা 

ওভকঢ ধাভক দা। বভওাহভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকতভ চন্য াংহিষ্ট লচ একচন্পী অশ্যই  ভওাহভ লচবাত্রীকতভ চন্য নূযদঢফ হদথ মাহভঢ 

অহঢহভক্ত বা ক্রকয়ভ চুহক্ত বৌহত বফায়াকিকফভ াকণ ওভকঢ লক।  

 
 

বদাঝ: (১) প্রহঢ ফা: ট: ৮০.৫০ (আহয ঝাওা ধঞ্চায ধয়া) ঝাওা এাং প্রহঢ বৌ: হভ: ২১.৫০ (একুয ঝাওা ধঞ্চায ধয়া ) ঝাওা লাকভ থভা 

লকয়কঙ; 

 (২) দকতহযও মুদ্রাভ হহদফয় লাভ ফাফহয়ও াচাভ তভ অনুবায়ী লক। 

  

৩.২ চাঢীয় লচ  ফভাল দীহঢ  অনুবায়ী প্রাক্ -হদন্ধদ ক্রহফও দম্বভপ্রাপ্ত লচবাত্রীককডভ ফকধ্য বাভা বভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফদ 

ওভকদ ঢাঁভা প্রাক্ -হদন্ধকদভ চন্য প্রতত্ত চাফাদঢ ২৮,৭৫২.০০ (আঞায লাচাভ াঢযঢ ায়ান্ন) ঝাওা (ফন্বয়কবাগ্য) এাং প্রাক্ -

হদন্ধদ হন ২,০০০ (দুই লাচাভ) ঝাওা (ফন্বয়কবাগ্য দয়) অণ মাৎ বফাঝ ৩০,৭৫২.০০ (হত্রয লাচাভ াঢযঢ ায়ান্ন) ঝাওা ভওাভ 

ওর্তমও হদথ মাহভঢ ব্যাাংও হলাক চফা ওভকদ। বভওাহভ ব্যস্থাধদাভ বক্ষকত্র একচন্পীভ াকণ চুহক্ত অনুবায়ী অহযষ্ট অণ ম 

াংহিষ্ট লচ একচন্পীভ হদথ মাহভঢ ব্যাাংকও  আকাফী ৩০/০৩/২০১৭ হি.  ঢাহভকঔভ ফকধ্য চফা প্রতাদ ওকভ হদন্ধদ েন্ন 

ওভকঢ ধাভকদ। একক্ষকত্র াং হিষ্ট লচ একচন্পী/লচ একচন্পীভ ফকদাদীঢ ব্যাাংও থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডামকয়ভ হদন্ধদ হকেকফ উক্ত 

অণ ম প্রাহপ্ত ঢা ৎক্ষহডওপাক হদহিঢ ওভক। ধভঢীকঢ অণ ম প্রাহপ্ত হদহিঢ া বধকক্ষ আই.টি ওর্তমও লচবাত্রীকও লচ 

ম্যাকদচকফন্ট ইদনভকফযদ হকেকফ  ( HMIS) ঢাঁভ হপ্রমহেফ আইহট ( PID) প্রতাদপূ মও লচ হদন্ধদ ওাব মক্রফ োহতঢ 

লক। বব ওম প্রাও হদহন্ধঢ লচবাত্রীকতভ অণ ম প্রাহপ্ত লচ একচন্পী/লচ একচন্পীভ ফকদাদীঢ ব্যাাংও হদহিঢ ওভক দা, ঢাভা ল বচ 

কফকদ অহদচ্ছুও কম কণ্য লকদ। ঢক একক্ষকত্র ঢাকতভ অহেফ চাফাদঢ াত চফাকৃঢ ঝাওাভ ফধ্য লকঢ ৩,০০০/- (হঢদ লাচাভ) 

ঝাওা প্রকহাং হন াত ওঢমদ ওকভ অহযষ্ট ২৫,৭৫২.০০ (পঁহঘয লাচাভ াঢযঢ ায়ান্ন) ঝাওা বনভঢ হদকঢ ধাভকদ। 
৩.৩ ভওাহভ ব্যস্থাধদাভ প্রকঢযও লচবাত্রীভ ট্রহমব্যাক ভওাভ এাং বভওাহভ ব্যস্থাদাভ প্রকঢযও লচবাত্রীভ ট্রহমব্যাক (৫৬ব: হফ:  x

২৫ ব: হফ: x ৪৫ ব: হফ:) লচ একচন্পীচ এযাকাহকয়যদ অ াাংমাকতয (লা) ক্রয়  ভভাল হদহিঢ ওভক।  বওহদ ব্যাককভ 

াইচ লাঢম  ঘাওাল ক মাচ্চ ২২ ব: হফ: x ১০ ব: হফ: x ১৮ ব: হফ: লক; বাভ চদ ফামাফামল বওাদক্রকফই ৭ (াঢ) 

হওকমাোকফভ বযী লক দা।  

৩.৪ এঙাড়া (ও) হফদা-আভানা য় বফায়া বিবফভ অহঢহভক্ত াহপ ম ঘাচম ; (ঔ) ফক্কা-ফহতদায় াহড়/বলাকঝম পাড়া ব্যয় ; (ক) কুভাদী 
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হদহিঢ ওভাভ চন্য বৌহত আভক ইমাফী বটকপমধকফন্ট ব্যাাংও-এ অণ ম চফা ওকভ কুধদ প্রকঢযও লচবাত্রীকও হতকঢ লক । লচ 

অহন, লচ একচন্পী  ট্রাকপম একচন্পীভ লচবাত্রীকতভ চন্য হদহত মষ্ট কুভাদীভ প্রকচকেভ কুধদ হহক্রভ হরকয় ইমাহফও উন্নয়দ 

ব্যাাংকওভ ( IDB) াকণ ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ ফাধ্যকফ চুহক্ত স্বাক্ষভ ওভা লকম ওম লচবাত্রীকও এ প্রকচকেভ অথীকদ কুধদ 

ক্রকয়ভ ফাধ্যকফ কুভাদীভ আনুষ্ঠাহদওঢা েন্ন ওভকঢ লক। ইমাফী উন্নয়দ ব্যাাংকওভ াকণ ওম প্রওাভ আনুষ্ঠাহদওঢা েন্ন 

ওকভ উপকয়ভ ম্মহঢকঢ হদহত মষ্ট ধহভফাড কুধদ ক্রকয়ভ চুহক্ত স্বাক্ষহভঢ লক  (খ) লচকাইট াত ঔভঘ প্রকঢযও লচ একচন্পী হদচ 

হদচ লচ প্যাকওচ অনুবায়ী হদথ মাভড ওভক।    
৩.৫ লচ একচন্পীমূলকও বভওাহভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকডকও  ঠাওা/ঘট্টোফ/হকমঝ-বচদ্দা/ফহতদা-ঠাওা/ঘট্টোফ/হকমঝ ধকণ ভাহভ 

(Dedicated Hajj Flight) ফ্লাইঝকবাকক বৌহত আভ বাঢায়াঢ হদহিঢ ওভকঢ লক।                                                                                                                          

৩.৬ লচ ব্যস্থাধদাভ হরকয় ভওাভ  লচ একচন্পীকও হি-ধাহক্ষও চুহক্ত োতদ  ওভকঢ লক। ভওাভ  লচ একচন্পীভ ফকধ্য হি-

ধাহক্ষও চুহক্ত ব্যহঢকভকও বওাদ লচ একচন্পী লচ প্যাকওচ বখারডা ওভঢ : লচবাত্রী াংেল ওভকঢ ধাভক দা।  

৩.৭ প্রকঢযও লচ একচন্পীকও লচবাত্রীভ াকণ ভওাভ হদথ মাহভঢ নভকফ পৃণও পৃণও চুহক্ত োতদ ওভকঢ লক। লচ একচন্পী  

লচবাত্রীভ ফকধ্য হি-ধাহক্ষও চুহক্ত োতদ ব্যহঢকভকও বওাদ একচন্পী লচ াত অণ ম াংেল ওভকঢ ধাভক দা  হপা প্রহক্রয়াওভড 

লক দা। চুহক্তভ মূম ওহধ লচবাত্রীভ হদওঝ, এওটি অনুহমহধ ঠাওাস্থ লচ অহনক এাং অন্যটি লচ একচন্পীভ হদওঝ াংভহক্ষঢ 

ণাওক। বভওাহভ একচন্পী ওর্তমও বখাহরঢ প্যাকওচ এাং লচবাত্রীকতভ াকণ ঢাকতভ োহতঢ চুহক্তভ অনুহমহধ থফ ম হরয়ও 

ফন্ত্রডামকয় বপ্রভড ওভক।                                                                                                                    

৩.৮ প্রাক্ -হদন্ধদ ক্রহফও দম্বভপ্রাপ্ত লচবাত্রীককডভ ফকধ্য বাভা বভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফদ ওভকদ ঢাঁভা বভওাহভ প্যাকওকচভ  

বক্ষকত্র প্রাক্ -হদন্ধকদভ চন্য প্রতত্ত চাফাদঢ ২৮,৭৫২.০০ (আঞায লাচাভ াঢযঢ ায়ান্ন) ঝাওা (ফন্বয়ববাগ্য) এাং প্রাক্ -হদন্ধদ 

হন ২,০০০ (দুই লাচাভ) ঝাওা (ফন্বয়কবাগ্য দয়) ভওাভ হদথ মাহভঢ ব্যাাংও হলাক চফা ওভকদ। প্যাকওকচভ অহযষ্ট অণ ম লচ 

একচন্পীভ হদচ হদচ ব্যাাংও হলাক চফা লকয়কঙ ফকফ ম াং হিষ্ট ব্যাাংকওভ বণাবণ ওর্তম ধক্ষ ওর্তমও স্বাক্ষহভঢ  লা ওর্তমও 

প্রহঢস্বাক্ষহভঢ ব্যাাংও বেঝকফন্ট (চফা হভডী) ধহভঘামও, লচ অহন, ঠাওায় চফাতাদ হদহিঢ ওভকঢ লক এাং ইলাভ অনুহমহধ 

অশ্যই থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডামকয় বপ্রভড ওভকঢ লক। বহত বওাদ লচবাত্রী লকচ ববকঢ আেলী দা লদ , ঢালকম অহেফ হদহন্ধঢ চাফাদঢ 

বনভঢ হদকঢ ধাভকদ, ঢক একক্ষকত্র ঢাকতভ চাফাদঢ াত চফাকৃঢ ঝাওাভ ফধ্য লকঢ ৩,০০০/- (হঢদ লাচাভ) ঝাওা প্রকহাং হন 

াত ওঢমদ ওকভ অহযষ্ট ঝাওা বনভঢ প্রতাদ ওভা লক।  হদন্ধদ ওাব মক্রকফ হদ মাহঘঢ ব্যাাংওমূল ভওাভ হদথ মাহভঢ অণ ম প্রাহপ্ত 

হদহিঢ ওকভ লচবাত্রীভ হদন্ধদ েন্ন ওভক। ব্যাাংওমূল হদন্ধকদভ অণ ম থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডামকয়ভ হদকত মযদা বফাঢাকও ধহভকযাথ 

ওভক এাং লচ একচন্পী/ লচবাত্রীকও লচ াত বওাদ প্রওাভ ঋড প্রতাদ ওভব দা।  

৩.৯ প্রকঢযও লচ একচন্পী হদচ হদচ একচন্পীভ ফাধ্যকফ হদহন্ধঢ লচবাত্রীকতভ ফহন্বঢ এওটি ঢাহমওা হকযর ালও ফাভনঢ লচ অহন, 

হফাদ ন্দভ, ঠাওা  থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডামকয় বপ্রভড হদহিঢ ওভক এাং এওটি ঢাহমওা স্বাস্থয ধভীক্ষাভ চন্য াং হিষ্ট ফলাদকভ/  

বচমা/উধকচমা বফহটবওম বাট ম প্রথাকদভ হদওঝ বপ্রভড ওভক। 

৩.১০ বভওাহভ ব্যস্থাধদায় কফকদচ্ছু লচবাত্রীকতভ চন্য ভাচওীয় বৌহত ভওাভ ওর্তমও হদথ মাহভঢ ফকয়ভ ফকধ্য ফক্কা  ফহতদায় 

অশ্যই াহড়/বলাকঝম পাড়া এাং লচবাত্রীভ াংখ্যা অনুবায়ী ওযাঝাহভাং বওাোদীভ াকণ ঔাাভ াংক্রা ন্ত চুহক্ত োতকদভ ওাব মক্রফ 

ফাপ্ত ওকভ ফক্কাস্থ লচ ফন্ত্রডাময় বণকও হদচ হদচ একচন্পীভ অনুকূকম হদহত মষ্ট াভকওাট /েীওাভ াংেল ওভকঢ লক। লচবাত্রীকতভকও 

ফক্কা/ফহতদায় ঢাহদন/ঢাহভয়ামৄক্ত এও/এওাহথও াহড়/বলাকঝকম ভাঔা বাক। বৌহত হহথ বফাঢাকও লাভাফ যভীন বণকও ২ (দুই) 

হওকমাহফঝাভ া এভ অহথও দূভকে াহড়/বলাকঝম অস্থাকদভ ব্যস্থা ওভকম অশ্যই বাঢায়াকঢভ চন্য কা হড়ভ ব্যস্থা ওভকঢ লক। 

৩.১১ প্রকঢযও লচ একচন্পীকও অশ্যই বৌহত আভকভ হহথ-হথাদ বফকদ াহড়/বলাকঝম পাড়া ওভকঢ লক এাং াহড় পাড়াভ অণ ম লচ 

একচন্পীভ বৌহত ভওাকভভ হদকত মযদা বফাঢাকও IBAN এভ ফাধ্যকফ ধহভকযাথ ওভকঢ লক। বওাদক্রকফই ঢাহদন/ঢাহভয়া ব্যহঢঢ 

াহড়/বলাকঝকমভ াকণ চুহক্ত ওভা বাক দা এাং চুহক্তহলীদ াহড়/বলাকঝকম লচবাত্রীকতভ আাদ ব্যস্থা ওভা বাক দা এাং 

াহড়/বলাকঝম পাড়াভ অণ ম দকত ধহভকযাথ ওভা বাক দা। ফক্কা  ফহতদাভ াহড় পাড়া ভফচাদ ফাকভ ১৫ (ধকদভ) ঢাহভকঔভ ফকধ্য 

েন্ন ওকভ ঢাহদন/ঢাহভয়া অনুকফাতকদভ চন্য াাংমাকতয লচ অহন, বচদ্দা, বৌহত আভক Online আকতদ ওভকঢ লক। 

ফক্কায় লচবাত্রীকতভ চন্য পাড়াকৃঢ হদথ মাহভঢ াহড়কঢই অস্থাদ হদহিঢ ওভকঢ লক। বওাদক্রকফই আাকদভ চন্য 

ঢাহদন/ঢাহভয়াল পাড়াকৃঢ াহড়/বলাকঝম ঙাড়া অন্যত্র লচবাত্রীকতভ ভাঔা বাক দা। ইলাভ ব্যঢযয় বৌহত ভওাভ  াাংমাকতয 

ভওাকভভ হদওঝ ঘভফ অধভাথ হলকক হকহঘঢ লক।  

৩.১২ ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ হদকত মযদা বফাঢাকও প্রকঢযওটি লচ একচন্পীকও াং হিষ্ট লচ একচন্পীভ ফাধ্যকফ হদহন্ধঢ লচবাত্রীকতভ 

চন্য বৌহত আভক অস্থাদওাকম দতহদও ৩ ( হঢদ) বমা ঔাাভ ভভাকলভ চন্য বৌহত ভওাভ ওর্তমও অনুকফাহতঢ ওযাঝাহভাং 

বওাোদীভ াকণ াধ্যঢামূমও চুহক্ত োতদ ওভকঢ লক। উকিখ্য বব, লচবাত্রীকতভ আাদ  ঔাাভ াংক্রা ন্ত চুহক্ত োতদ 

এাং োহতঢ চুহক্ত বফাঢাকও মূল্য ব্যাাংকওভ ফাধ্যকফ াং হিষ্ট প্রহঢষ্ঠাদকও ধহভকযাথ ওভা দা লকম লচ একচন্পীভ লচবাত্রীকতভ 

অনুকুকম বৌহত ওর্তমধক্ষ াভকওাট/হেওাভ ইস্যয ওভক দা।  

৩.১৩ লচ একচন্পীমূল ধহভঘামও, লচ অহন, ঠাওা এাং হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্প হমেঃ  বৌহত এভাহয়াদ এয়াভমাইন্প  হমেঃ এভ 

াকণ আকমাঘদাভ ফাধ্যকফ আভী যায়াম ফাকভ ফকধ্য ঢাকতভ হদচ হদচ লচবাত্রী বপ্রভকডভ ঢাহভঔ/ লচ ফ্লাইঝ হহটউম চূড়ান্ত 

ওভক।  

৩.১৪ প্রকঢযও লচ একচন্পী হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্প  হমেঃ এাং বৌহত এভাহয়াদ এয়াভমাইন্প  এভ াকণ ববাকাকবাক ওকভ লচবাত্রীকতভ চন্য 

বৌহত আভ কফদাকফকদভ টিহওঝ াংেল ওভকদ এাং ধহভলদকৃঢ লচবাত্রীকতভ াংখ্যা  প্রতত্ত টিকওঝ অনুবায়ী হফাদ পাড়াভ অণ ম থফ ম 

হরয়ও ফন্ত্রডাময় লচবাত্রী ধহভলকদ হদমৄক্ত াংহিষ্ট এয়াভমাইন্পমূলকও ভাহভ ধহভকযাথ ওভক।  
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৩.১৫ প্রহঢ লচবাত্রীভ চন্য হদন্ধকদভ ফয় আতায়কৃঢ হফাদ পাড়া ব্যাাংকওভ ফাধ্যকফ াাংমাকতয হফাদ ওর্তম ধক্ষবও প্রতাকদভ হপহত্তকঢ 

বাফহভও হফাদ ধহভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময়, ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ  বে াাংমাকতয ভওাকভভ োহতঢ হি- ধাহক্ষও 

চুহক্তভ যঢম বফাঢাকও গ্রুধ  একচন্পীহপহত্তও ফ্লাইঝ হহটউম হদথ মাভডপূ মও টিকওঝ ভাদ্দ ওভক। টিকওঝ ভাকদ্দভ পূক ম ফ্লাইঝ 

হহটউম হদথ মাভড ওভাভ হদহফত্ত বাফহভও হফাদ ধহভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময়, থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময়, লা, আঝা  াং হিষ্ট 

ওকমভ ফন্বকয় পা ওভক। 

৩.১৬ লচবাত্রীকড বফহযদ হভ বটম আন্তচমাহঢও ধাকধাঝ ম (MRP) াংেল ওকভ অনুকফাহতঢ লচ একচন্পীভ লকবাহকঢায় বৌহত দূঢাা 

লকঢ ইসুযকৃঢ হপাভ ফাধ্যকফ লবচ কফদ ওভকদ।  

৩.১৭ বভওাহভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীভ ট্রহমব্যাকক হদকচভ দাফ, ধাকধাঝ ম দম্বভ,  বফায়াকিফ দম্বভ, লচ একচন্পীভ দাফ এাং বৌহত আভক 

াংহিষ্ট লচ একচন্পীভ প্রহঢহদহথভ বফাাইম দম্বভল ঠিওাদা ইাংকভচীকঢ বমঔা াধ্যঢামূমও।  

৩.১৮ প্রাক্ -হদন্ধদ হন  লচ প্যাকওকচভ অণ ম লচবাত্রীকড লচ একচন্পীভ হদথ মাহভঢ ব্যাাংও এওাউকন্ট চফা হতকদ। থফ ম হরয়ও 

ফন্ত্রডামকয়ভ হদকত মযদা অনুভড ওকভ একচন্পীমূল শুধুফাত্র একচন্পীভ স্বত্ত্বাহথওাভী/ব্যস্থাধদা ধহভঘামও/ব্যস্থাধদা অাংযীতাভ ওর্তমও 

স্বাক্ষহভঢ ভহযতমূকম লচবাত্রীকতভ হদওঝ বণকও অণ ম েলড ওভকঢ ধাভক। বওাদ লচ একচন্পী তামাম া ঢণাওহণঢ ওাকনমাভ 

হমটাভ/গ্রুধ হমটাকভভ ফাধ্যকফ লচবাত্রীকতভ ওাঙ বণকও অণ ম াংেল ওভকঢ ধাভক দা। লকচ কফকদচ্ছু প্রাণীভ ঢাহমওা প্রওাকযভ পূক ম 

লকচ কফকদচ্ছুকতভ হদওঝ বণকও প্রাক্-হদন্ধকদভ হন  চাফাদকঢভ অণ ম ঙাড়া অন্য বওাদ অণ ম েলড ওভা বাক দা। শুধুফাত্র হদন্ধদ 

ঢাহমওায় প্রওাহযঢ লচবাত্রীকতভ হদওঝ লকঢ লচ প্যাকওকচভ অহযষ্ট অণ ম েলড ওভা বাক। 
৩.১৯ প্রকঢযও একচন্পী লচ প্যাকওচ, লচবাত্রীভ দাফ, ধাকধাঝ ম দম্বভ, ঠিওাদা, বফাাইম দম্বভ, চাঢীয় ধহভঘয়ধত্র দম্বভ, াভকওাট /হেওাভ 

দম্বভ ইঢযাহত ঢথ্য; লচবাত্রীকতভ ফ্লাইঝ হহটউম, লচ একচন্পী  লচবাত্রীভ ফকধ্য স্বাক্ষহভঢ চুহক্তধত্র, ভওাভ  একচন্পীভ ফকধ্য 

স্বাক্ষহভঢ চুহক্তধত্র; ফক্কা  ফহতদায় লচবাত্রীকতভ চন্য পাড়াকৃঢ াহড়ভ ফাহমকওভ দাফ , ঠিওাদা, বফাাইম দম্বভ, াহড়ভ 

বভাট/এমাওাভ দাফ; হদকয়াহচঢ প্রহঢহদহথ  লচওফীভ বৌহত আভক এাং াাংমাকতকযভ ঠিওাদা  বফাাইম দম্বভল প্রকয়াচদীয় 

ওম ঢথ্য হদচ হদচ কয়াইকঝ প্রওায ওভক এাং প্রওাহযঢ ঢকথ্যভ নট ওহধ ধহভঘামও, লচ অহন, ঠাওায় ভভাল ওভক।  

৩.২০ লচবাত্রীভ বফাাইম/বনাদ দম্বভ দা ণাওকম বকক্ষকত্র ববাকাকবাক ওভাভ চন্য দুইচদ হদওঝ আত্মীকয়ভ বফাাইম দম্বভ আকতদধকত্র 

এাং লচ একচন্পী  লচবাত্রীভ াকণ োহতঢ চুহক্তধকত্র উবিঔ ওভকঢ লক।  

৩.২১ প্রকঢযও লচ একচন্পী ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য এওচদ তক্ষ লচকাইট হদকয়াক ওভক।  

৩.২২ প্রকঢযও লচ একচন্পী  মহদম্ন ১৫০(এওযঢ ধঞ্চায) চদ এাং কাচ্চম ৩০০ (হঢদযঢ) চদ লচবাত্রী লবচ বপ্রভড ওভকঢ ধাভক। ঢক 

 মহদম্ন াংখ্যা ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ াকণ োহতঢ চুহক্ত অনুবায়ী ধহভঢমদ লকঢ ধাকভ। 

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 ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ হদকত মযদা বফাঢাকও ফক্কাস্থ লা প্রহঢহদহথভ াকণ ধভাফয মক্রকফ ওাউ বন্পমভ (লচ), ফক্কা ওর্তমও ফক্কা 

আম-বফাওাভভফা এাং ফহতদা আম-মুদায়াভায় বফাঝ লচবাত্রীভ ১% লাকভ অহঢহভক্ত ীঝ পাড়া হদহিঢ ওভা লক।  

৩.২৫ ফ্লাইকঝভ ফয়স্যঘীভ ব্যাধাকভ স্থাদীয় হহপম এহপকয়যদ ওর্তমধক্ষ ওর্তমও ধহভঢমদ ঙাড়া হফযদ া একচন্পী হওাংা এয়াভমাইন্প ওর্তমও 

বওাদ ধহভঢমদ লচ ফন্ত্রডামকয়ভ হদওঝ েলডকবাগ্য লক দা।  

৩.২৬ ফহতদাস্থ াহড়/বলাকঝম পাড়াভ চুহক্তকঢ এয়াভমাই বন্পভ দাফ, ফ্লাইঝ দম্বভ  বৌহত আভকভ হফাদ ন্দকভভ দাফ এহি ওভকঢ লক। 

এভ ব্যঢযয় লকম উক্ত একচন্পীভ হধভীকঢ প্রকয়াচদীয় ব্যস্থা েলড ওভা লক।  

৩.২৭ বচদ্দাস্থ হফাদ ন্দভ অণা াাংমাকতয বণকও ভাহভ ফহতদা -আম-মুদায়াভায় কফদওাকম লচবাত্রীকতভ াকণ অণা লচ 

একচন্পীভ দথ প্রহঢহদহথভ হদওঝ ফহতদাভ আাকদভ চুহক্তভ ওহধ ণাওকঢ লক।  

৩.২৮ ফক্কা-আম-বফাওাভভফা অণা াাংমাকতয বণকও ফহতদা-আম-মুদায়াভায় কফকদভ চন্য ওম লচবাত্রীভ ফহতদায় আাদ চুহক্তভ 

হভডী Online-এ ণাওকঢ লক। উক্ত হভডী Online-এ দা ধায়া বককম বওাদ লচবাত্রীকও ফক্কা -আম-বফাওাভভফা অণা 

াাংমাকতয বণকও ফহতদা-আম-মুদায়াভায় বপ্রভড ওভা ম্ভ লক দা।  

৩.২৯ প্রকঢযও ধাকধাকঝ মভ াকণ ইউদাইকঝট একচন্ট অহন ওর্তমও প্রতত্ত দমুদা ওাট ম  া এভ টিকওঝ অশ্যই াংমৄক্ত ণাওকঢ লক। 

লচ অহন, ঠাওা হরয়টি হদহিঢ ওভক। 

৩.৩০ এওই লচ ফ্লাইকঝ ০২/০৩ টিভ অহথও লচ একচন্পীভ লচবাত্রী ধহভলদ ওভকঢ ধাভক দা এাং ঢাঁকতভ ফকধ্য প্রকঢযও ৪৫ চকদ ০১ 

চদ ওকভ তক্ষ কাইট হলকক হদহত মষ্ট ণাওকঢ লক। বা লচ  ফ্লাইঝ শুরুভ অন্তঢ ০১(এও) ফা পূক ম েন্ন ওভ ঢ: ঠাওা লচ অহনক 

বপ্রভড ওভকঢ লক। 

৩.৩১ লচ একচন্ট ওর্তমও লচবাত্রীকতভ প্রকতয় ওম াহপ ম বভ হস্তাহভঢ হভড োহতঢ চুহক্তকঢ উকিঔ ণাওকঢ লক। উক্ত চুহক্তভ 

আভহ পারায় অনুাতকৃঢ ওহধ স্থাদীয় বফায়াোা অহনক চফা হতকঢ লক।  

৩.৩২ লবচভ পূক ম ২৫ হচমক্বত ১৪৩৮ হলচহভভ ধকভ বওাদ লচবাত্রী ফক্কা -আম-বফাওাভভফা হওাংা বচদ্দা বণকও ড়ও ধকণ ফহতদা -আম -

মুদায়াভায় কফদ ওভকঢ ধাভকদ দা।  

৩.৩৩ লবচভ পূক ম ০৫ হচমলবচভ ধকভ বওাদ লচবাত্রী ফহতদা-আম-মুদায়াভায় অস্থাদ ওভকঢ ধাভকদ দা।  

৩.৩৪ লবচভ পূক ম ০৫ হচমলবচভ ধকভ ফহতদা-আম-মুদায়াভায় অস্থাকদভ মকক্ষ াহড়/বলাকঝম পাড়াভ বওাদ চুহক্ত স্বাক্ষভ ওভা বাক দা।  

৩.৩৫ লবচভ ধকভ ফক্কা বণকও ১৪ হচমলবচভ পূক ম বওাদ লচবাত্রী ফক্কা -আম-বফাওাভভফা বণকও ফহতদা-আম-মুদায়াভায় কফদ ওভকঢ 

ধাভকদ দা।  
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৩.৩৬ আওায ধকণ বচদ্দা বণকও ফহতদা বায়াভ  মকযর ঢাহভঔ ০২ হচমলচ ঢক বকক্ষকত্র ০৫ হচমলবচভ পূক ম ফহতদা -বচদ্দাভ হভঝাড ম 

টিকওকঝ বুহওাং ওদনাফ ম ণাওকঢ লক।  

৩.৩৭ বৌহত ভওাভ ওর্তমও লচ একচন্পীভ বফাদাকেফকও প্রতত্ত ফাহল্টধম হপায় (Multiple VISA ) বৌহত আভক অস্থাকদভ বফয়াত 

বওাদক্রকফই হথ মঢ ওভা বাক দা।  

৩.৩৮ বভওাহভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকতভ চন্য সুষ্ঠু লচ ব্যস্থাধদাভ স্বাকণ ম বৌহত আভকভ ফক্কা  ফহতদায় াাংমাকতয ভওাভ  লা 

ওর্তমও হদথ মাহভঢ এমাওামূকল গুে ( Cluster) হপহত্তও াহড় পাড়া হদহিঢ ওভকঢ লক এাং এ ঙভ হফনামাল, হচয়াত, হযয়াক 

আকফভ, কাো, চাকভায়াম, বৌহওয়া  আহচহচয়া এমাওায় গুে (Cluster)  হপহত্তও াহড় পাড়া হদহিঢ ওভকঢ লক। 

৩.৩৯ সুষ্ঠু লচ ব্যস্থাধদাভ মকক্ষয ভাচওীয় বৌহত ভওাভ  াাংমাকতয ভওাভ ওর্তমও আকভাহধঢ যঢম/হদকত মযদামূল প্রকঢযওটি লচ 

একচন্পী অনুভড ওভকঢ াধ্য ণাওক। 

৩.৪০ বওাদক্রকফই এওটি ফ্লাইকঝ ৩ (হঢদ) চদ বফায়াকিকফভ আঢা হলর্ভ মঢ লচবাত্রী বপ্রভড ওভা বাক দা।   

৩.৪১ ই-লচ ম্যাকদচকফন্ট ঘালু লয়ায়  াহড়  পাড়া, ধহভলদ, ওযাঝাহভাং াহপ মকও প্রতত্ত অণ মল  ওম অণ ম ই-বধকফকন্টভ (স্ব স্ব 

একচন্পীভ দাকফ বঔামা IBAN নম্বর) ফাধ্যকফ বৌহত আভক বপ্রভড হদহিঢ ওভকঢ লক। 
 

৪ ভওাহভ  বভওাহভ উপয় ব্যস্থাধদায় কফকদচ্ছু লচবাত্রীকতভ চন্য প্রকবাচয ঢথ্যাহত  ওভডীয়: 

৪.১ প্রাী/১৮ ঙকভভ হদম্নয়ীকতভ চন্হদন্ধদ দত  ১৮ ঙভ া ঢদূর্ধ্ম য়ষ্ক লকচ কফকদচ্ছুকতভ চাঢীয় ধহভঘয়ধকত্রভ ( NID) ঢথ্য 

াংহমঢ আন্তচমাহঢও ধাকধাঝ ম ণাওকঢ লক। বৌহত হপা মচকফকন্ট চটিমঢা দূভ  ওভাভ চন্য পূড মাে দাকফ ধাকধাঝ ম ওভা এাং 

ধাকধাকঝ মভ ঢথ্য ধাঢা েযাধমাভ হধদ হতকয় কাঁণা া অন্য বওাদপাক হঙদ্র দা ওভাভ ধভাফয ম প্রতাদ ওভা লম । বৌহত ওর্তমধকক্ষভ 

প্রকয়াচকদ ১০ (তয) আঙ্গুকমভ ঙাধ াংেকলভ চন্য থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময় ওর্তমও বচমাহপহত্তও হদথ মাহভঢ ফকয় ঐ বচমাভ 

লচবাত্রীকতভ ১০ (তয) আঙ্গুকমভ ঙাধ প্রতাদ ওভকঢ লক।  

৪.২ ফালাভাফ ব্যঢীঢ ফহলমা লচবাত্রী এওওপাক বওাদক্রকফই ল বচ কফকদভ ববাগ্য হকহঘঢ লকদ দা । ফহলমা লচবাত্রীকডকও 

ফালভাকফভ াকণ এওকত্র হদন্ধদ ওভকঢ লক। 
৪.৩ হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্প হমহফকঝট  এাং  বৌহত এযাভাহয়াদ এয়াভমাই বন্পভ ফাধ্যকফ লচবাত্রী ধহভলকদভ তাহয়ে ধামদ 

ওভক।  
৪.৪ চাঢীয় লচ  ফভাল দীহঢভ হথাদ অনুাকভ শুধুফাত্র হদহন্ধঢ লচবাত্রীভ মৃত্যয /গুরুঢভ যাভীহভও অসুস্থঢাভ ওাভকড চফাকৃঢ অকণ মভ 

অব্যহয়ঢ অণ ম বনভৎ বতয়া লক । ভওাহভ  বভওাহভ উপয় ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রী ওর্তমও চফাকৃঢ বৌহত আভক প্রকতয় হহপন্ন 

াহপ ম ঘাচম  ধহভলদ হন বৌহত আভক বপ্রভকডভ ধকভ বওাদ অস্থাকঢই বনভ ঢববাগ্য লক দা। শুধুফাত্র বৌহত ওর্তমধক্ষ বনভঢ 

হতকমই ঢা বনভঢকবাগ্য লক।  

৪.৫ াাংমাকতযী ঝাওাভ াকণ ফাহওমদ টমাভ  বৌহত হভয়াম এভ হহদফয় লাভ এাং  আন্তচমাহঢও াচাকভ জ্বামাদী মূল্য বৃহি বধকম 

প্রকয়াচদীয় বক্ষকত্র হথ মঢ ঝাওা  হফাদ পাড়া লচবাত্রীকওই ধহভকযাথ ওভকঢ লক। 
৪.৬ লবচভ াহ মও ঔভঘ ঙাড়া প্রকঢযও লচবাত্রী ১০০০ (এও লাচাভ) ফাহওমদ টমাকভভ ফধহভফাড দকতহযও মুদ্রা াকণ হদকয় ববকঢ 

ধাভকদ।                                                                                              

৪.৭ লচবাত্রীকতভ স্বাস্থয ধভীক্ষা ভওাহভ লাধাঢাকম অনুহষ্ঠঢ লক। প্রকঢযও লচবাত্রীভ চন্য স্বাস্থয ধভীক্ষা, বফহদদচাইটি  ইদফ্লুকয়ঞ্জা 

প্রহঢকরথও টিওা (প্রকবাচয বক্ষকত্র) েলড এাং স্বাস্থয দত েলড াধ্যঢামূমও। 
৪.৮ লবচ কফকদচ্ছু প্রকঢযও হদহন্ধঢ লচবাত্রীকও ফলাদকভ, বচমা  উধকচমা ধব মাকয় কঠিঢ বফহটকওম বাট ম ওর্তমও প্রতত্ত স্বাস্থয দত 

াংমৄক্ত ওভকঢ লক। উ বিখ্য বব, ৭০  (ত্তভ)  ঙভ া ঢকঢাহথও য় ষ্ক লচবাত্রীকতভ চন্য স্বাস্থয ফন্ত্রডাময় ওর্তমও কঠিঢ বাকট মভ 

হদওঝ লকঢ হকযর স্বাস্থয দত েলড াধ্যঢামূমও।  ভাচওীয় বৌহত ভওাকভভ াকণ থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডামকয়ভ চুহক্ত বফাঢাকও 

হদথ মাহভঢ ফকয়ভ ফকধ্য স্বাস্থয  ধহভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় লচবাত্রীকতভ স্বাস্থয াংক্রান্ত বফহটওযাম নাইম ইকমকরাহদও ধিহঢকঢ 

দঢভী এাং  Online-এ লামদাকাত ওভক।                                                                                                                                                                                                                                                                             

৪.৯ লচ ব্যস্থাধদাভ চন্য থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময় ওর্তমও কঠিঢ তম ব্যঢীঢ লচবাত্রীভ বৌহত আভ অস্থাদওাম ক মাচ্চ ৪৫ (পঁয়ঢাহিয) 

হতকদভ ফকধ্য ীহফঢ ভাঔকঢ লক।  হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্প হমহফকঝট লচ ব্যস্থাধদাভ চন্য থফ ম হরয়ও ফন্ত্রডাময় ওর্তমও 

কঠিঢ তম ব্যঢীঢ লচবাত্রীভ হনভহঢ ফ্লাইকঝভ বাহট মাং ধা াাংমাকতকযই প্রতাদ ওভক এাং ম্মাহদঢ লচবাত্রী বাহট মাং ধা লাহভকয় 

বনমকম াাংমাকতয লচ অহন, ফক্কা/ফহতদা/বচদ্দাভ প্রঢযয়দ াকধকক্ষ হফাদ াাংমাকতয এয়াভমাইন্প হমহফকঝট হনভহঢ ফ্লাইকঝভ 

ডুহপ্লকওঝ বাহট মাং ধা ইসুয ওভক। 
৪.১০ ভওাহভ এাং বভওাহভ উপয় ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকড ধহত্র লচ ধামকদভ উকদ্দকশ্য বৌহত আভ বাত্রাভ নূযদঢফ ৩ (হঢদ) হতদ 

পূক ম ঠাওাস্থ আযকওাদা লচওযাকে আকফদ ওভকদ।  লচওযাকে অস্থাদওাকম লকচভ হহপন্ন আভওাদ-আলওাফল চ রুহভ 

হরয়াহত েকওম অহপজ্ঞ প্রহযক্ষও িাভা  অহট হপজুয়যাম হফহটয়াভ ফাধ্যকফ লচবাত্রীকতভকও ৩ (হঢদ) হতকদভ প্রহযক্ষড প্রতাদ 

ওভা লক। 
৪.১১ এয়াভমাইন্প ওর্তমধকক্ষভ হদকত মযদা অনুবায়ী হফাকদ ভ্রফ ডওাকম বওাদ লচবাত্রী াংহিষ্ট এয়াভমাইন্প ওর্তমও হদথ মাহভঢ চকদভ অহথও 

মাককচ/ফামাফাম লদ ওভকঢ ধাভকদ দা। বভহচষ্টাট ম টাক্তাকভভ বপ্রহক্রধযদ ব্যঢীঢ বওাদ রথ কে হদকঢ ধাভকদ দা। ঘাম, 

টাম, শুঝওী, গুড় ইঢযাহতল ধঘদযীম ঔাযদ্রব্য ববফদ: ভান্না ওভা ঔাাভ, ঢহভ-ঢভওাভী, নমমুম, ধাদ, সুধাহভ ইঢযাহত বওাদক্রকফই 

বৌহত আভক হদকয় বায়া বাক দা।                                                                                      

৪.১২ বৌহত ভওাভ ওর্তমও স্বীকৃঢ ঔায ভভালওাভী প্রহঢষ্ঠাদ ঙাড়া বওাদ প্রহঢষ্ঠাদ বণকও লচবাত্রীকতভ চন্য ঔায ভভাল ওভা বাক  
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