
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জ াখা  

ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা। 

জ প্যাদকজ-২০১৬/১৪৩৭ বজযী (াংদাবধত) 
 

সৌবদ াঅযদফ চাঁদ সদখা াদদে াঅগাভী ১০ সদেম্বয/৯ বমরজ তাবযদখ ২০১৬/১৪৩৭বজযী াদরয বফত্র জ ানুবিত 

দফ। বফত্র জব্রত ারদনয জন্য যকাবয ব্যফস্থানায় ও ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক ানুদভাবদত জ এদজবিয ভাধ্যদভ সফযকাবয 

ব্যফস্থানায় সৌবদ াঅযফ গভন কযা মাদফ। ফাাংরাদদ দত যকাবয ব্যফস্থানায় ম্ভাব্য ১০,০০০ ( দ াজায) জন ও সফযকাবয 

ব্যফস্থানায়  ৯১,৭৫৮ (একানব্বাআ  াজায াতত াঅটা ন্ন) জন ফ মদভাট ১, ০১,৭৫৮ (এক রে এক াজায াতত াঅটা ন্ন) জন  

জমাত্রী বফত্র জব্রত ারদনয জন্য সৌবদ াঅযফ গভন কযদত াযদফন।   

জ চুবি ম্পাদদনয ভয় সৌবদ যকাদযয বনকট প্রস্তাবফত  ৫০০০ (াঁচ াজায) জমাত্রী (মবদ ানুদভাবদত য়) শুধুভাত্র 

যকাবয ব্যফস্থানায় সমদত াযদফন। 

২। যকাবয ব্যফস্থানাাঃ  

 ২.১ যকাবয ব্যফস্থানায় গভদনচ্ছু জমাত্রীগদণয জন্য জনপ্রবত  প্যাদকজ নাং-০১  এ সভাট খযচ ৩,৬০,০২৮.১৮ (বতন রে লাট 

াজায াঅটা টাকা াঅঠায পঁয়া) টাকা ভাত্র বনম্নরূবাদফ বনধ মাযণ কযা দয়দছ। 

 নাং ব্যদয়য খাতমু টাকা 

 ১. বফভান বাড়া (ঢাকা-সজদ্দা/ভবদনা-ঢাকা দথয Dedicated Hajj Flight) :   

  (ক) বফভান বাড়া (নীট) ভাবকমন ডরায ১৪৫০ (১৪৫০ x ৮০.৫০) ১,১৬,৭২৫.০০ 

  (খ) সজদ্দা বডাযচায ট্যাক্স সৌবদ বযয়ার ৫০ (৫০ x ২১.০০)  ১,০৫০.০০ 

  (গ) জ টাবভ মনার াবব ম চাজম সৌাঃবযাঃ ৩০ (৩০ x ২১.০০)  ৬৩০.০০ 

  (ঘ) এম্বাযদকন বপ  ৫০০.০০ 

  (ঙ) এম্বাযদকন বপ-এয উয ১৫% বযাট  ৭৫.০০ 

  (চ) এক্সাাআজ বডউটি  ১০০০.০০ 

  (ছ) সৌবদ যকাদযয ববকউবযটি চাজম ০৪ ভাাঃডাাঃ (০৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) বটি সচক-াআন চাজম ৫০.০০ ভাাঃডাঃ (৫০ x ৮০.৫০) ৪০২৫.০০ 

  (ঝ) ট্রাদবর এদজন্ট কবভন ২৫.০০ ভাাঃডাঃ (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঞ) বফভান বাড়া ১৪৫০ ভাাঃ ডাঃ এয উয উৎদ কয (১৪৫০ x ০.৩০%) ফাফদ  (৪.৩৫ x ৮০.৫০)  ৩৫০.১৮ 

 সভাট  = ১,২৬,৬৮৯.৬৮ 

 ২ ভক্কা ও ভবদনায় ফাড়ী বাড়াাঃ  

ভক্কা ও ভবদনায় জমাত্রী প্রবত সৌবদ যকায কর্তমক বনধ মাবযত াঅয়তদনয ফাস্থান এফাং ১% 

াবতবযি ফাস্থান সৌাঃ বযাঃ (৬০০০+৫০০+৬৫)= (৬৫৬৫.০০ x ২১.০০)। 

ফাড়ী সবদদ ফাড়ী বাড়ায াব্যবয়ত াথ ম (মবদ থাদক) ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ াদরয 

ন্যায় সৌবদ াঅযদফ জমাত্রীদদয াফশ্যাআ সপযত প্রদান কযা দফ। 

 
১,৩৭,৮৬৫.০০ 

 ৩. সভায়াসেভ বপাঃ ১০৮৯ সৌাঃবযাঃ (১০৮৯ x ২১.০০)। ২২,৮৬৯.০০ 

 ৪. জভজভ াবনাঃ ১৫ সৌাঃবযাঃ (১৫ x ২১.০০)। ৩১৫.০০ 

 ৫. াবতবযি াবব ম চাজমাঃ ১০০০ সৌাঃবযাঃ (১০০০ x ২১.০০) (াঅযাপাদত ওয়াটাযকুরায খযচ)। ২১,০০০.০০ 

 ৬. সট্রন বাড়াাঃ বভনা-াঅযাপা ও াঅযাপা-মুমদাবরপা-জাভাযা সট্রন বাড়াাঃ সৌাঃ বযাঃ ২৫০ (২৫০ x ২১.০০)। ৫,২৫০.০০ 

 ৭. ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট জ ভন্ত্রণারদয়য ানুকূদর ৫০ সৌাঃবযাঃ (৫০ x ২১.০০)। ১০৫০.০০ 

 ৮. ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট সজনাদযর কাযববিদকট এয ানুকূদর ১৮ সৌাঃবযাঃ (১৮ x ২১.০০)। ৩৭৮.০০ 

 ৯. স্থানীয় াবব ম চাজমাঃ 

াঅাআবড কাড ম, কবিদফল্ট, বকটব্যাগ, জ ও ওভযা াংক্রান্ত পুবস্তকা, াঅাআ.টি াবব ম, জকযাদম্প 

াঅফান ও প্রচাযণা জমাত্রীদদয ান্যান্য সফা প্রদান াআতযাবদ  

 
৮০০.০০ 

 ১০. জমাত্রীদদয কল্যাণ তবফর (াঅৎকারীন পাি) :  ২০০.০০ 

 ১১. প্রবেণ বপ : ৩০০.০০ 

 ১২. খাওয়া খযচ : 

যাজকীয় সৌবদ যকাদযয বনদদ মনা সভাতাদফক সৌবদ াঅযফস্থ কযাটাবযাং সকাম্পানীয ভাধ্যদভ দদবনক 

বতন সফরা খাফায যফযা কযা দফ। দদবনক বতন সফরা ৪০.০০ সৌাঃ বযাঃ াদয  দফ মাচ্চ ৪০ (চবে) 

 
৩৩,৬০০.০০ 



বদদনয খাওয়া খযচ ফাফদ (৪০ x ৪০) = ১৬০০ সৌাঃ বযাঃ  (১৬০০ x ২১.০০) 

 ১৩ ৫৬ সাঃবভাঃ x ২৫সাঃ বভাঃ x ৪৫ সাঃ বভাঃ াঅয়তদনয ও একাআ যাং-এয ব্যাগ যফযা ফাফদ ম্ভাব্য ব্যয় ২,০০০.০০ 

 ১৪. জ গাাআড ফাফদ ব্যয়াঃ প্রবত ৪৫ জন জমাত্রীয জন্য ১ জন জ গাাআড বদদফ  ৭,৭১১.৫০ 

 সভাট  = ২,৩৩,৩৩৮.৫০ 

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

 সনাটাঃ প্রবত ভাবকমন ডরায ৮০.৫০ (াঅব টাকা ঞ্চা য়া) টাকা এফাং প্রবত সৌবদ বযয়ার ২১.০০ (একু) টাকা াদয ধযা দয়দছ) 

 তাছাড়াও প্রদতযক জমাত্রীদক কুযফানী খযচ ফাফদ ৫০০.০০ (াঁচত) সৌাঃবযাঃ ভবযভান ১০,৫০০.০০ (দ াজায াঁচত) টাকা 

কভ/সফী পৃথকবাদফ বনজ দাবয়দে াংদগ বনদত দফ। 

 ২.২ যকাবয ব্যফস্থানায় গভদনচ্ছু জমাত্রীগদণয জন্য জনপ্রবত  প্যাদকজ নাং-০২ এ সভাট  খযচ ৩,০৪,৯০৩.১৮ (বতন রে চায 

াজায নয়ত বতন টাকা াঅঠায পঁয়া ) টাকা ভাত্র বনম্নরূবাদফ বনধ মাযণ কযা দয়দছ । 

 নাং ব্যদয়য খাতমু টাকা 

 ১. বফভান বাড়া (ঢাকা-সজদ্দা/ভবদনা-ঢাকা দথয Dedicated Hajj Flight) :   

  (ক) বফভান বাড়া (নীট) ভাবকমন ডরায ১৪৫০ (১৪৫০ x ৮০.৫০) ১,১৬,৭২৫.০০ 

  (খ) সজদ্দা বডাযচায ট্যাক্স সৌবদ বযয়ার ৫০ (৫০ x ২১.০০)  ১,০৫০.০০ 

  (গ) জ টাবভ মনার াবব ম চাজম সৌাঃবযাঃ ৩০ (৩০ x ২১.০০)  ৬৩০.০০ 

  (ঘ) এম্বাযদকন বপ  ৫০০.০০ 

  (ঙ) এম্বাযদকন বপ-এয উয ১৫% বযাট  ৭৫.০০ 

  (চ) এক্সাাআজ বডউটি  ১০০০.০০ 

  (ছ) সৌবদ যকাদযয ববকউবযটি চাজম ০৪ ভাাঃডাাঃ (০৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 

  (জ) বটি সচক-াআন চাজম ৫০.০০ ভাাঃডাঃ (৫০ x ৮০.৫০) ৪০২৫.০০ 

  (ঝ) ট্রাদবর এদজন্ট কবভন ২৫.০০ ভাাঃডাঃ (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঞ) বফভান বাড়া ১৪৫০ ভাাঃ ডাঃ এয উয উৎদ কয (১৪৫০ x ০.৩০%) ফাফদ  (৪.৩৫ x ৮০.৫০)  ৩৫০.১৮ 

 সভাট  = ১,২৬,৬৮৯.৬৮ 

 ২ ভক্কা ও ভবদনায় ফাড়ী বাড়াাঃ  

ভক্কা ও ভবদনায় জমাত্রী প্রবত সৌবদ যকায কর্তমক বনধ মাবযত াঅয়তদনয ফাস্থান এফাং ১% 

াবতবযি ফাস্থান সৌাঃ বযাঃ (৩৪০০+৫০০+৪০)= (৩৯৪০.০০ x ২১.০০)। 

ফাড়ী সবদদ ফাড়ী বাড়ায াব্যবয়ত াথ ম (মবদ থাদক) ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ াদরয 

ন্যায় সৌবদ াঅযদফ জমাত্রীদদয াফশ্যাআ সপযত প্রদান কযা দফ। 

 
৮২,৭৪০.০০ 

 ৩. সভায়াসেভ বপাঃ ১০৮৯ সৌাঃবযাঃ (১০৮৯ x ২১.০০)। ২২,৮৬৯.০০ 

 ৪. জভজভ াবনাঃ ১৫ সৌাঃবযাঃ (১৫ x ২১.০০)। ৩১৫.০০ 

 ৫. াবতবযি াবব ম চাজমাঃ ১০০০ সৌাঃবযাঃ (১০০০ x ২১.০০) (াঅযাপাদত ওয়াটাযকুরায খযচ)। ২১,০০০.০০ 

 ৬. সট্রন বাড়াাঃ বভনা-াঅযাপা ও াঅযাপা-মুমদাবরপা-জাভাযা সট্রন বাড়াাঃ সৌাঃ বযাঃ ২৫০ (২৫০ x ২১.০০)। ৫,২৫০.০০ 

 ৭. ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট জ ভন্ত্রণারদয়য ানুকূদর ৫০ সৌাঃবযাঃ (৫০ x ২১.০০)। ১০৫০.০০ 

 ৮. ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট সজনাদযর কাযববিদকট এয ানুকূদর ১৮ সৌাঃবযাঃ (১৮ x ২১.০০)। ৩৭৮.০০ 

 ৯. স্থানীয় াবব ম চাজমাঃ 

াঅাআবড কাড ম, কবিদফল্ট, বকটব্যাগ, জ ও ওভযা াংক্রান্ত পুবস্তকা, াঅাআ.টি াবব ম, জ কযাদম্প 

াঅফান ও প্রচাযণা জমাত্রীদদয ান্যান্য সফা প্রদান াআতযাবদ  

 
৮০০.০০ 

 ১০. জমাত্রীদদয কল্যাণ তবফর (াঅৎকারীন পাি) :  ২০০.০০ 

 ১১. প্রবেণ বপাঃ ৩০০.০০ 

 ১২. খাওয়া খযচাঃ 

যাজকীয় সৌবদ যকাদযয বনদদ মনা সভাতাদফক সৌবদ াঅযফস্থ কযাটাবযাং সকাম্পানীয ভাধ্যদভ দদবনক 

বতন সফরা খাফায যফযা কযা দফ। দদবনক বতন সফরা ৪০.০০ সৌাঃ বযাঃ াদয  দফ মাচ্চ ৪০ (চ বে) 

বদদনয খাওয়া খযচ ফাফদ (৪০ x ৪০) = ১৬০০ সৌাঃ বযাঃ  (১৬০০ x ২১.০০) 

 
৩৩,৬০০.০০ 

 ১৩ ৫৬ সাঃবভাঃ x ২৫সাঃ বভাঃ x ৪৫ সাঃ বভাঃ াঅয়তদনয ও একাআ যাং-এয ব্যাগ যফযা ফাফদ ম্ভাব্য ব্যয় ২,০০০.০০ 

 ১৪. জ গাাআড ফাফদ ব্যয়াঃ প্রবত ৪৫ জন জমাত্রীয জন্য ১ জন জ গাাআড বদদফ  ৭,৭১১.৫০ 

 সভাট  = ১,৭৮,২১৩. ৫০ 

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

 সনাটাঃ প্রবত ভাবকমন ডরায ৮০.৫০ (াঅব টাকা ঞ্চা য়া) টাকা এফাং প্রবত সৌবদ বযয়ার ২১.০০ (একু) টাকা াদয ধযা দয়দছ) 

 তাছাড়াও প্রদতযক জমাত্রীদক কুযফানী খযচ ফাফদ ৫০০.০০ (াঁচত) সৌাঃবযাঃ ভবযভান ১০,৫০০.০০ (দ াজায াঁচত) টাকা 

কভ/সফী পৃথকবাদফ বনজ দাবয়দে াংদগ বনদত দফ। 



 ২.৩ প্রবতজন জমাত্রীয প্রাপ্য সুবফধামূাঃ (ক) সৌবদ াঅযফ গভদনয ববা, (খ) বফভান ফাাংরাদদ এয়াযরাাআিদমাদগ বনধ মাবযত ভদয় 

ঢাকা-সজদ্দা-ঢাকা দথ যাবয সৌবদ াঅযদফ মাওয়া-াঅায সুদমাগ, (গ) প্যাদকজ ০১ এয জমাত্রীগণ ভক্কায় ক্বাফা াযীপ  সথদক 

দফ মাচ্চ ১২০০ বভটায ও ভবদনায় ভবজদদ নফফী সথদক দফ মাচ্চ ৫০০ বভটাদযয ভদধ্য তাবযয়ামৄি ফাড়ীদত াফস্থান কযদফন, (ঘ) 

প্যাদকজ ০২ এয জমাত্রীগণ ভক্কায় ক্বাফা াযীপ  সথদক ২বকাঃবভাঃ এয ভদধ্য তাবযয়ামৄি ফাড়ীদত াফস্থান কযদফন। তদফ মবদ 

ফবণ মত দদয কাছা-কাবছ ফাড়ী/সাদটর বাড়া কযা ম্ভফ না য় তাদর ২বকাঃবভাঃ এয াবধক দুযদেয াঅবজবজয়া এরাকায় াফবস্থত 

উন্নতভাদনয ফাড়ী/সাদটদর াফস্থান কযদফন এফাং তাঁযা সৌবদ যকাদযয বফধান ানুমায়ী ফাদমাদগ প্রবতবদন াযাভ যীদপ 

মাতায়াত কযদফন ও ভবদনায় ভবজদদ নফফী সথদক দফ মাচ্চ ৮০০ বভটাদযয ভদধ্য তাবযয়ামৄি ফাড়ীদত াফস্থান কযদফন, (ঙ) সৌবদ 

যকায কর্তমক প্রদত্ত তাবযয়ায় উ বেবখত ফাড়ী প্রবত ীট াংখ্যা ানুমায়ী বনধ মাবযত জায়গায় ১টি খাট, ১টি বফছানা, ১টি ফাবর ও 

১টি কম্বর, (চ) কে ীতাত বনয়বন্ত্রত দফ (সকান সকান কদে াবতবযি পযান থাকদত াদয), (ছ) ৫-৬ জদনয জন্য ১টি 

াংমৄি/কভন সগারখানা/টয়দরট, (জ) প্রবত ফাড়ীদত া প্লাাআসয়য াবনয ব্যফস্থা, (ঝ) ফাড়ীয প্রবত কদে/সলাদয এক ফা একাবধক 

বিজ ও টিবব (ঞ) প্রবত াজীয জন্য ভীনায় তাঁবুদত সৌবদ যকায কর্তমক বনধ মাবযত বনবদ মষ্ট বযভাণ জায়গা, (ট) ানুদভাবদত রুদট 

সজদ্দা-ভক্কা-ভবদনা-ভীনা-াঅযাপা-এ মাওয়া-াঅায জন্য বযফন সুবফধা, (ঠ) ভক্কা ও ভবদনায় াধাযণ বচবকৎা সুবফধা, (ড) 

াঅদকানাস্থ জ কযাদম্পয ডযদভটযীদত লাাআটপূফ ম/ লাাআট যফতী থাকায ব্যফস্থা, কযাদপদটবযয়াদত বনজ খযদচ খাফাদযয ব্যফস্থা, 

সজয াঅহ্কাভ-াঅযকান ম্পদকম বনবফড় প্রবেণ, ফাআপু স্তক যফযা এফাং কাস্টভ/াআবভদেদনয াঅনুিাবনকতা সদল ফাদমাদগ 

বফভান ফন্দদয সৌৌঁছাদনা, (ঢ) প্রবত ৪৫ জন  জমাত্রীয জন্য ১ জন াববজ্ঞ গাাআড বনদয়াগ ও (ণ) কুযফানী খযচ ফাফদ প্রদতযক 

জমাত্রীদক াঅনুভাবনক সৌাঃবযাঃ ৫০০(াঁচত) ভবযভাণ ১০.৫০০.০০ (দ াজায াঁচত) সৌাঃ বযাঃ (কভ/সফব) পৃথকবাদফ 

বনজ দাবয়দে াংদগ বনদয় সমদত দফ। কুযফানী সৌবদ াঅযফস্থ াআরাভী সডদবরদভন্ট ব্যাাংক-এয কুন ক্রদয়য ভাধ্যদভ প্রদান কযদত 

দফ। জ াবপ, জ এদজবি ও ট্রাদবর এদজিীয জমাত্রীদদয জন্য বনবদ মষ্ট সকাযফানীয প্রদজদেয কুন বফবক্রয বফলদয় াআরাবভক 

উন্নয়ন ব্যাাংদকয (াঅাআ বড বফ) াদথ যাজকীয় সৌবদ যকাদযয ভাধ্যদভ চুবি স্বােয কযা দর কর জমাত্রীদক এ প্রদজদেয 

াধীদন কুন ক্রদয়য ভাধ্যদভ কুযফানীয াঅনুিাবনকতা ম্পন্ন কযদত দফ। াআরাভী উন্নয়ন ব্যাাংদকয াদথ কর প্রকায 

াঅনুিাবনকতা ম্পন্ন কদয উবদয়য ম্মবতদত বনবদ মষ্ট বযভান কুন ক্রদয়য চুবি স্বােবযত দফ।  

২.৪ জাতীয় জ ও ওভযা নীবত-২০১৬ প্রাক-বনফন্ধন ক্রবভক নম্বযপ্রাপ্ত জমাত্রীগদণয ভদধ্য মাযা যকাবয ব্যফস্থানায় গভণ কযদফন 

তাঁযা উবয় প্যাদকদজয সেদত্র প্রাক-বনফন্ধদনয জন্য প্রদত্ত ােীভ জাভানত ২ ৮,০০০/- (াঅটা াজায) টাকা (ভন্বয়সমাগ্য) ও  

প্রাক-বনফন্ধন বপ ২,০০০ (দুাআ াজায) টাকা (ভন্বয়দমাগ্য নদ) াথ মাৎ সভাট ৩০,০০০/- (বত্র াজায) টাকা প্রথভ প্যাদকদজয 

এফাং াফবষ্ট াথ ম দয যকায বনধ মাবযত ব্যাাংদক াঅগাভী ৩০/০৫/২০১৬ তাবযদখয ভদধ্য জভা প্রদান কদয বনফন্ধন ম্পন্ন 

কযদত াযদফন। এ সেদত্র ব্যাাংক মূ ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য বনফন্ধন বদস্টদভ উি াথ ম প্রাবপ্ত তাৎেবনকবাদফ বনবিত কযদফ। 

যফতীদত াথ ম প্রাবপ্ত বনবিত াসদে াঅাআটি কর্তমক জমাত্রীদক জ ব্যফস্থানা বদষ্টদভ (HMIS) তাঁয বপ্ররবেভ াঅাআবড (PID) 

প্রদানপূফ মক জ বনফন্ধন কাম মক্রভ ম্পাবদত দফ। সম কর প্রাক বনফবন্ধত জমাত্রী াফবষ্ট াথ ম জভা প্রদান কদয বফলয়টি ব্যাাংক 

বনফন্ধন বদস্টদভ বনবিত কযদফ না, তাযা  সজ গভদন াবনচ্ছুক ফদর গণ্য দফন।  তদফ এদেদত্র তাদদয াবেভ জাভানত ফাফদ 

জভাকৃত টাকায ভধ্য দত ৩,০০০/- (বতন াজায) টাকা প্রদবাং বপ ফাফদ কতমন কদয াফবষ্ট ২৫,০০০/- (পঁবচ াজায) টাকা 

সপযত বনদত াযদফন। 
২.৫ বনধ মাবযত ব্যাাংকমূাঃ যকাবয ব্যফস্থানায় গভদনচ্ছু জমাত্রীদদয বনফন্ধন বপ ও জ াংক্রা ন্ত প্যাদকজ মূদল্যয াফবষ্ট টাকা 

যকায বনধ মাবযত ব্যাাংকমূদয সম সকান াখায় জভা সদয়া মাদফ। যকায বনধ মাবযত ব্যাাংকমূদয তাবরকা বত্রকা ভাযপত 

বফজ্ঞবপ্ত াঅকাদয যফতীদত প্রকা কযা দফ।  

২.৬ জমাত্রীদদয জন্য ঢাকাস্থ জ াবপদয ভাধ্যদভ সৌবদ াঅযফ গভদনয ববা, বফভাদনয টিদকট ও দফদদবক মুদ্রায ব্যফস্থা কযা দফ।  

২.৭ জমাত্রীদদযদক বনজ উদযাদগ সভবন বযডাফর াঅন্তজমাবতক াদাট ম (MRP) াংে কযদত দফ। 

২.৮ যকাবয ব্যফস্থানায কর জমাত্রী সকফর মযত া জারার (যাাঃ) াঅ ন্তজমাবতক বফভানফন্দয, ঢাকা বদদয় সৌবদ াঅযফ গভনাগভন 

কযদফন। 

২.৯ যকাবয ব্যফস্থানায জমাত্রীদদয রাদগদজ নাভ, াঅন্তজমাবতক াদাট ম নম্বয ও সভায়াসেভ নম্বয াআাংদযজীদত সরখা ফাধ্যতামূরক। 

২.১০ সৌবদ াঅযদফ ভক্কায় াফবস্থত কাউদিরয (জ) এয াদথ যাভ মক্রদভ াঅদকানাস্থ বযচারক, জ াবপ, ঢাকা জমাত্রীদদয 

ভক্কায ফাা ফযাদ্দ কযদফন এফাং ফাাংরাদদ জ াবপ, ভক্কা জমাত্রীদদয ভবদনায ফাা ফযাদ্দ কযদফন ।   

৩. সফযকাবয ব্যফস্থানাাঃ  

৩.১  ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক ানুদভাবদত জ এদজবিয ভাধ্যদভ সফযকাবয ব্যফস্থানায় গভদনচ্ছু জমাত্রী প্রবত ব্যয়াঃ 

 নাং ব্যদয়য খাতমু টাকা 

 ১. বফভান বাড়া (ঢাকা-সজদ্দা/ভবদনা-ঢাকা দথয Dedicated Hajj Flight) :   

  (ক) বফভান বাড়া (নীট) ভাবকমন ডরায ১৪৫০ (১৪৫০ x ৮০.৫০) ১,১৬,৭২৫.০০ 

  (খ) সজদ্দা বডাযচায ট্যাক্স সৌবদ বযয়ার ৫০ (৫০ x ২১.০০)  ১,০৫০.০০ 

  (গ) জ টাবভ মনার াবব ম চাজম সৌাঃবযাঃ ৩০ (৩০ x ২১.০০)  ৬৩০.০০ 

  (ঘ) এম্বাযদকন বপ  ৫০০.০০ 

  (ঙ) এম্বাযদকন বপ-এয উয ১৫% বযাট  ৭৫.০০ 

  (চ) এক্সাাআজ বডউটি  ১০০০.০০ 

  (ছ) সৌবদ যকাদযয ববকউবযটি চাজম ০৪ ভাাঃডাাঃ (০৪ x ৮০.৫০)  ৩২২.০০ 



  (জ) বটি সচক-াআন চাজম ৫০.০০ ভাাঃডাঃ (৫০ x ৮০.৫০) ৪০২৫.০০ 

  (ঝ) ট্রাদবর এদজন্ট কবভন ২৫.০০ ভাাঃডাঃ (২৫ x ৮০.৫০) ২০১২.৫০ 

  (ঞ) বফভান বাড়া ১৪৫০ ভাাঃ ডাঃ এয উয উৎদ কয (১ ৪৫০ x ০.৩০%) ফাফদ  (৪. ৩৫ x 

৮০.৫০)  
৩৫০.৭৫ 

 সভাট  = ১,২৬,৬৮৯.৬৮ 

 ২. সভায়াসেভ বপাঃ ১০৮৯ সৌাঃবযাঃ (১০৮৯ x ২১.০০)। ২২,৮৬৯.০০ 

৩. জভজভ াবনাঃ ১৫ সৌাঃবযাঃ (১৫ x ২১.০০)। ৩১৫.০০ 

 ৪. ১% াদয াবতবযি ফাড়ীবাড়া ফাফদ (৪০ x ২১.০০) ৮৪০.০০ 

 ৫. ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট জ ভন্ত্রণারদয়য ানুকূদর ৫০ সৌাঃবযাঃ (৫০ x ২১.০০)। ১০৫০.০০ 

 ৬. ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট সজনাদযর কাযববিদকট এয ানুকূদর ১৮ সৌাঃবযাঃ (১৮ x ২১.০০)। ৩৭৮.০০ 

 ৭. স্থানীয় াবব ম চাজমাঃ 

াঅাআবড কাড ম, কবিদফল্ট, বকটব্যাগ, জ ও ওভযা াংক্রা ন্ত পু বস্তকা, াঅাআ.টি াবব ম, জকযাদম্প 

াঅফান ও প্রচাযণা জমাত্রীদদয ান্যান্য সফা প্রদান াআতযাবদ  

 
৮০০.০০ 

 ৮. জমাত্রীদদয কল্যাণ তবফর (াঅৎকারীন পাি) :  ২০০.০০ 

 ৯. ৫৬ সাঃবভাঃ x ২৫সাঃ বভাঃ x ৪৫ সাঃ বভাঃ াঅয়তদনয ও একাআ যঙ-এয ব্যাগ যফযা ফাফদ ম্ভাব্য ব্যয় ২,০০০.০০ 

 ১০. প্রবেণ বপাঃ ৩০০.০০ 

 সভাট- ২৮,৭৫২.০০ 

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

 এ ছাড়াও যকায ানুদভাবদত প্রদতযকটি জ এদজিী সফযকাযী ব্যফস্থানায জমাত্রীদদয জন্য বনজ বনজ প্যাদকজ ানুমায়ী ভক্কা ও 

ভবদনায ফাড়ী/সাদটর বাড়া, খাওয়া খযচ, সভায়াসেভদক প্রদদয় াবতবযি াবব ম াআতযাবদ ফাফদ ব্যয় চূড়ান্তকযতাঃ দফ মাচ্চ ২(দুাআ)টি জ 

প্যাদকজ সঘালণা কযদফ এফাং প্যাদকজ ানুমায়ী ফাড়ী/সাদটর বাড়া কযণ, কযাটাবযাং সকাম্পানীয াদথ চুবি ম্পাদন ও জমাত্রীদদয 

সৌবদ াঅযফ গভনাগভন বনবিত কযদফন। যাজকীয় সৌবদ যকাদযয বনদদ মনা সভাতাদফক সৌবদ াঅযদফ প্রদতযকটি জ এদজবিয বনজ 

বনজ নাদভ ব্যাাংক বাফ চর যাখদত দফ এফাং উায ভাধ্যদভ াঅফান ও খাফাদযয াথ ম বযদাধ কযদত দফ। সম কর জ এদজিী 

SAMA (Saudi Arabian Monitoring Agency) এয বনদদ মনা ানুমায়ী সৌবদ াঅযদফ ব্যাাংক বাফ চর যাখদফন না 

এফাং ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ ফাড়ী/সাদটর বাড়া ও খাফাদযয াথ ম বযদাধ কযদফ না স কর জ এদজিী জমাত্রী সপ্রযদণ যাজকীয় সৌবদ 

যকাদযয ানুদভাদন াদফ না এফাং এ কর কাম মক্রভ ানরাাআদনয ভাধ্যদভ ম্পাদন কযদত দফ। ১৩ বজরজ তাবযখ ম মন্ত ফাাংরাদদী 

জমাত্রীদদয ৫০% বভনায় াফস্থান বনবিত কযদত দফ।  সফযকাবয জ এদজিীমূ যকায সঘাবলত প্যাদকজ-২ এয বনদম্ন সকান 

প্যাদকজ সঘালনা কযদত াযদফ না। সফযকাবয এদজিীমূ তাদদয ব্যফস্থানায় সপ্রবযতব্য জমাত্রীদদয জন্য াঅযাপাদত 

ওয়াটাযকুরায ব্যফাদযয ব্যয় বনফ মা বনবিত কযদফ।  

 সনাটাঃ প্রবত ভাবকমন ডরায ৮০.৫০ (াঅব টাকা ঞ্চা য়া) টাকা এফাং প্রবত সৌবদ বযয়ার ২১.০০ (একু) টাকা াদয ধযা দয়দছ) 

৩.২ জাতীয় জ ও ওভযা নীবত-২০১৬ প্রাক-বনফন্ধন ক্রবভক নম্বযপ্রাপ্ত জমাত্রীগদণয ভদধ্য মাযা সফযকাবয ব্যফস্থানায় গভণ 

কযদফন তাঁযা প্রাক-বনফন্ধদনয জন্য প্রদত্ত ােীভ জাভানত ২ ৮,৭৫২/- (াঅটা াজায াতত ফায়ান্ন ) টাকা (ভন্বয়দমাগ্য) 

এফাং প্রাক-বনফন্ধন বপ ২,০০০ (দুাআ াজায) টাকা (ভন্বয়দমাগ্য নদ) াথ মাৎ ৩০,৭৫২/-(বত্র াজায াতত ফায়ান্ন) টাকা 

যকায বনধ মাবযত ব্যাাংক বাদফ জভা কযদফন। সফযকাবয ব্যফস্থানায সেদত্র এদজিীয াদথ চুবি ানুমায়ী াফবষ্ট 

াথ ম াংবিষ্ট জ এদজিীয বনধ মাবযত ব্যাাংদক াঅগাভী ৩০/০৫/২০১৬ তাবযদখয ভদধ্য জভা প্রদান কদয বনফন্ধন ম্পন্ন 

কযদত াযদফন। এদেদত্র াংবিষ্ট জ এদজিী/জ এদজিীয ভদনানীত ব্যাাংক ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য বনফন্ধন বদস্টদভ উি 

াথ ম প্রাবপ্ত তা ৎেবনকবাদফ বনবিত কযদফ। যফতীদত াথ ম প্রাবপ্ত বনবিত া সদে াঅাআটি কর্তমক জমাত্রীদক 

জব্যফস্থানা বদষ্টদভ (HMIS) তাঁয বপ্ররবেভ াঅাআবড (PID) প্রদানপূফ মক জ বনফন্ধন কাম মক্রভ ম্পাবদত দফ।  

সম কর প্রাক বনফবন্ধত জমাত্রীদদয াথ ম প্রাবপ্ত জ এদজিী/ জ এদজিীয ভদনানীত ব্যাাংক বনবিত কযদফ না, তাযা  সজ 

গভদন াবনচ্ছুক ফদর গণ্য দফন।  তদফ এদেদত্র তাদদয াবেভ জাভানত ফাফদ জভাকৃত টাকায ভধ্য দত ৩,০০০/- (বতন 

াজায) টাকা প্রদবাং বপ ফাফদ কতমন কদয াফবষ্ট ২৫,৭৫২/- (পঁবচ াজায াতত ফায়ান্ন) টাকা সপযত বনদত 

াযদফন। 
৩.৩ যকাবয ব্যফস্থানায প্রদতযক জমাত্রীয ট্রবর ব্যাগ যকায এফাং সফযকাবয ব্যফস্থানায প্রদতযক জমাত্রীয ট্রবর ব্যাগ জ 

এদজবিজ এদাবদয়ন াফ ফাাংরাদদ (াফ) ক্রয় ও যফযা বনবিত কযদফ।  ৫৬ সাঃবভাঃ x ২৫সাঃ বভাঃ x ৪৫ সাঃ বভাঃ 

াঅয়তদনয ও একাআ যাং-এয ট্রবর ব্যাগ যফযাদয জন্য জমাত্রী প্রবত ২,০০০.০০ (দুাআ াজায) টাকা াফ-এয ব্যাাংক বাদফ 

মথাীঘ্র াবেভ জভা প্রদান কযদফ।  

৩.৪ এ ছাড়াও (ক) বভনা-াঅযাপা-এ সভায়া সেসভয াবতবযি াবব ম চাজম,(খ) ভক্কা-ভবদনায় ফাড়ী/সাদটর বাড়া ব্যয়,  (গ)  

জমাত্রীদদয কুযফানী খযচ (কুযফানী বনবিত কযায জন্য সৌবদ াঅযদফ াআরাভী সডদবরদভন্ট ব্যাাংক-এ াথ ম জভা কদয কুন 

প্রদতযক জমাত্রীদক বদদত দফ। জ াবপ, জ এদজবি ও ট্রাদবর এদজিীয জমাত্রীদদয জন্য বনবদ মষ্ট সকাযফানীয প্রদজদেয 

কুন বফবক্রয বফলদয় াআরাবভক উন্নয়ন ব্যাাংদকয (াঅাআ বড বফ) াদথ যাজকীয় সৌবদ যকাদযয ভাধ্যদভ চুবি স্বােয কযা দর 

কর জমাত্রীদক এ প্রদজদেয াধীদন কুন ক্রদয়য ভাধ্যদভ কুযফানীয াঅনুিাবনকতা ম্পন্ন কযদত দফ। াআরাভী উন্নয়ন 



ব্যাাংদকয াদথ কর প্রকায াঅনুিাবনকতা ম্পন্ন কদয উবদয়য ম্মবতদত বনবদ মষ্ট বযভান কুন ক্রদয়য চুবি স্বােবযত দফ ও 

(ঘ) জ গাাআড ফাফদ খযচ প্রদতযক জ এদজিী বনজ বনজ জ প্যাদকজ ানুমায়ী বনধ মাযণ কযদফ।    
৩.৫ জ এদজিীমূদক সফযকাবয ব্যফস্থানায জমাত্রীগণদক  ঢাকা/চট্টোভ/বদরট-সজদ্দা/ভবদনা-ঢাকা/চট্টোভ/বদরট দথ 

যাবয (Hajj Dedicated) লাাআট সমাদগ সৌবদ াঅযফ মাতায়াত বনবিত কযদত দফ।                                                                                                                          

৩.৬ জ ব্যফস্থানায বফলদয় যকায ও জ এদজিীদক বি-াবেক চুবি ম্পাদন  কযদত দফ। যকায ও জ এদজিীয ভদধ্য       

বি-াবেক চুবি ব্যবতদযদক সকান জ এদজিী জ প্যাদকজ সঘালণা কযতাঃ জমাত্রী াংে কযদত াযদফ না।  

৩.৭ প্রদতযক জ এদজিীদক জমাত্রীয াদথ যকায বনধ মাবযত পযদভ পৃথক পৃথক চুবি ম্পাদন কযদত দফ। জ এদজিী ও 

জমাত্রীয ভদধ্য বি-াবেক চুবি ম্পাদন ব্যবতদযদক সকান এদজিী জ ফাফদ াথ ম াংে কযদত াযদফ না ও ববা 

প্রবক্রয়াকযণ দফ না। চুবিয মূর কব জমাত্রীয বনকট, একটি ানুবরব ঢাকাস্থ জ াবপদ এফাং ান্যটি জ এদজিীয বনকট 

াংযবেত থাকদফ। সফযকাবয এদজিী কর্তমক সঘাবলত প্যাদকজ এফাং জমাত্রীদদয াদথ তাদদয ম্পাবদত চুবিয ানুবরব ধভ ম 

বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়ও সপ্রযণ কযদফ।                                                                                                                    

৩.৮ প্রাক-বনফন্ধন ক্রবভক নম্বযপ্রাপ্ত জমাত্রীগদণয ভদধ্য মাযা সফযকাবয ব্যফস্থানায় গভণ কযদফন তাঁযা সফযকাবয 

প্যাদকদজয  সেদত্র প্রাক-বনফন্ধদনয জন্য প্রদত্ত ােীভ জাভানত ২৮,৭৫২/- ( াঅটা াজায  াতত ফায়ান্ন ) টাকা 

(ভন্বয়সমাগ্য) এফাং প্রাক-বনফন্ধন বপ ২,০০০ (দুাআ াজায) টাকা (ভন্বয়দমাগ্য নদ) যকায বনধ মাবযত ব্যাাংক বাদফ জভা 

কযদফন। প্যাদকদজয াফবষ্ট াথ ম জ এদজিীয বনজ বনজ ব্যাাংক বাদফ জভা দয়দছ ভদভ ম াং বিষ্ট ব্যাাংদকয মথামথ 

কর্তমে কর্তমক স্বােবযত ও াফ কর্তমক প্রবতস্বা েবযত ব্যাাংক সষ্টটদভন্ট (জভা বফফযণী) জ াবপ, ঢাকায ফযাফদয জভাদান 

বনবিত কযদত দফ এফাং উায ানুবরব াফশ্যাআ ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযদত দফ। মবদ সকান জমাত্রী দজ সমদত 

াঅেী না ন তাদর াবেভ বনফবন্ধত জাভানত সপযত বনদত াযদফন, তদফ এদেদত্র তাদদয জাভানত ফাফদ জভাকৃত টাকায 

ভধ্য দত ৩,০০০/- (বতন াজায) টাকা প্রদবাং বপ ফাফদ কতমন কদয াফবষ্ট টাকা সপযত প্রদান কযা দফ। 

৩.৯ প্রদতযক জ এদজিী বনজ বনজ এদজিীয ভাধ্যদভ বনফবন্ধত জমাত্রীদদয ভবন্বত একটি তাবরকা বফদল ফাক ভাযপত জ 

াবপ, াঅদকানা, বফভান ফন্দয, ঢাকা ও ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ বনবিত কযদফ এফাং একটি তাবরকা স্বাস্থয যীোয 

জন্য াংবিষ্ট ভানগয/সজরা/উদজরা সভবডকযার সফাড ম প্রধাদনয বনকট সপ্রযণ কযদফ।  

৩.১০ সফযকাবয ব্যফস্থানায় গভদনচ্ছু জমাত্রীদদয জন্য যাজকীয় সৌবদ যকায কর্তমক বনধ মাবযত ভদয়য ভদধ্য ভক্কা ও ভবদনায় 

াফশ্যাআ ফাড়ী/সাদটর বাড়া এফাং জমাত্রীয াংখ্যা ানুমায়ী কযাটাবযাং সকাম্পানীয াদথ খাফায াংক্রা ন্ত চুবি ম্পাদদনয 

কাম মক্রভ ভাপ্ত কদয ভক্কাস্থ জ ভন্ত্রণারয় সথদক বনজ বনজ এদজিীয ানুকূদর বনবদ মষ্ট ফাযদকাড াংে কযদত দফ। তদফ 

ভাননীয় জভন্ত্রী, সৌবদ াঅযফ এয যাভ ম সভাতাদফক যভজান ভাদয ভদধ্যাআ উা ম্পন্ন কযা উত্তভ দফ। জমাত্রীদদযদক 

ভক্কা/ভবদনায় তাবযয়ামৄি এক/একাবধক ফাবড়/সাদটদর যাখা মাদফ। সৌবদ বফবধ সভাতাদফক াযাভ যীপ সথদক দুাআ 

বকদরাবভটায ফা এয াবধক দূযদে ফাড়ী/সাদটর াফস্থাদনয ব্যফস্থা কযদর াফশ্যাআ মাতায়াদতয জন্য গাড়ীয ব্যফস্থা কযদত 

দফ। 

৩.১১ প্রদতযক জ এদজিীদক াফশ্যাআ সৌবদ াঅযদফয বফবধ-বফধান সভদন ফাড়ী/সাদটর বাড়া কযদত দফ এফাং ফাড়ী বাড়ায াথ ম জ 

এদজিীয সৌবদ াঅযফস্থ ব্যাাংক বাদফয ভাধ্যদভ ফাড়ী/সাদটর ভাবরদকয ব্যাাংক বাদফ একাউন্ট-সয়ী সচদকয ভাধ্যদভ 

বযদাধ কযদত দফ। সকানক্রদভাআ তাবযয়া/তাবনপ ব্যবতত ফাড়ী/সাদটদরয াদথ চুবি কযা মাদফ না এফাং চুবিবফীন 

ফাড়ী/সাদটদর জমাত্রীদদয াঅফান ব্যফস্থা কযা মাদফ না এফাং ফাড়ী/সাদটর বাড়ায াথ ম নগদ বযদাধ কযা মাদফ না। ভক্কায় 

জমাত্রীদদয জন্য বাড়াকৃত বনধ মাবযত ফাড়ীদতাআ াফস্থান বনবিত কযদত দফ। সকানক্রদভাআ াঅফাদনয জন্য 

তাযবয়া/তাবনপ বাড়াকৃত ফাড়ী/সাদটর ছাড়া ান্যত্র জমাত্রীদদয যাখা মাদফ না। উায ব্যতযয় সৌবদ যকায ও 

ফাাংরাদদ যকাদযয বনকট চযভ াযাধ বদদফ বফদফবচত দফ।  

৩.১২ যাজকীয় সৌবদ যকাদযয বনদদ মনা সভাতাদফক প্রদতযকটি জ এদজিীদক াং বিষ্ট জ এদজিীয ভাধ্যদভ বনফবন্ধত জমাত্রীদদয 

জন্য সৌবদ াঅযদফ াফস্থানকাদর দদবনক বতন সফরা খাফায যফযাদয জন্য সৌবদ যকায কর্তমক ানুদভাবদত কযাটাবযাং 

সকাম্পানীয াদথ ফাধ্যতামূরক চুবি ম্পাদন কযদত দফ। উদেখ্য সম, জমাত্রীদদয াঅফান ও খাফায াংক্রা ন্ত চুবি ম্পাদন 

এফাং ম্পাবদত চুবি সভাতাদফক মূল্য ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ াং বিষ্ট প্রবতিানদক বযদাধ কযা না দর জ এদজিীয জমাত্রীদদয 

ানুকুদর সৌবদ কর্তমে ফায সকাড াআস্যয কযদফ না।  

৩.১৩ জ এদজিীমূ বযচারক, জ াবপ, ঢাকা এফাং বফভান ফাাংরাদদ এয়াযরাাআি বরাঃ ও সৌবদ এযাবফয়ান এয়াযরাাআি  বরাঃ 

এয াদথ াঅদরাচনায ভাধ্যদভ াঅযফী াওয়ার ভাদয ভদধ্য তাদদয বনজ বনজ জমাত্রী সপ্রযদণয তাবযখ/ জ লাাআট ববডউর 

চূড়ান্ত কযদফ।  

৩.১৪ প্রদতযক জ এদজিী বফভান ফাাংরাদদ এয়াযরাাআি  বরাঃ এফাং সৌবদ এযাবফয়ান এয়াযরাাআি এয াদথ সমাগাদমাগ কদয জমাত্রীদদয জন্য 

সৌবদ াঅযফ গভনাগভদনয টিবকট াংে কযদফন এফাং বযফনকৃত জমাত্রীদদয াংখ্যা ও প্রদত্ত টিদকট ানুমায়ী বফভান বাড়ায াথ ম ধভ ম 

বফলয়ক ভন্ত্রণারয় জমাত্রী বযফদন বনমৄি াংবিষ্ট এয়াযরাাআিমূদক যাবয বযদাধ কযদফ।  

৩.১৫ জমাত্রীগণ সভবন বযডাফর াঅন্তজমাবতক াদাট ম (MRP) াংে কদয ানুদভাবদত জ এদজবিয দমাবগতায় সৌবদ 

দূতাফা দত াআস্যযকৃত ববায ভাধ্যদভ সজ গভন কযদফন।  

৩.১৬ সফযকাবয ব্যফস্থানায জমাত্রীয ট্রবর ব্যাদগ বনদজয নাভ, াদাট ম নম্বয, জ এদজবিয নাভ এফাং সৌবদ াঅযদফ াংবষ্ট জ 

এদজবিয প্রবতবনবধয সভাফাাআর নম্বয ঠিকানা াআাংদযজীদত সরখা ফাধ্যতামূরক।  

৩.১৭ বনফন্ধন বপ ব্যবতত জাভানত বদদফ গৃীত াথ ম ভন্বয় পূফ মক জ প্যাদকদজয াথ ম জমাত্রীগণ জ এদজবিয বনধ মাবযত ব্যাাংক 

একাউদন্ট টাকা জভা বদদফন। তদফ এদজিীমূ শুধুভাত্র এদজিীয স্বোবধকাযী/ব্যফস্থানা বযচারক/ব্যফস্থানা াাংীদায কর্তমক 



স্বােবযত যবদমূদর জমাত্রীদদয বনকট সথদক বনফন্ধন বপ ান্যান্য াথ ম যাবয নগদ বাদফ েণ কযদত াযদফ। সকান জ 

এদজিী দারার ফা তথাকবথত কাদপরায বরডায/গ্রু বরডাদযয ভাধ্যদভ জমাত্রীদদয কাছ সথদক াথ ম াংে কযদত াযদফ না।  

৩.১৮ প্রদতযক এদজবি জ প্যাদকজ, জমাত্রীয নাভ, াদাট ম নম্বয, ঠিকানা, সভাফাাআর সপান নম্বয, জাতীয় বযচয়ত্র নম্বয, ফাযদকাড 

নম্বয াআতযাবদ তথ্য; জমাত্রীদদয লাাআট ববডউর, জ এদজিী ও জমাত্রীয ভদধ্য স্বােবযত চুবিত্র, যকায ও এদজিীয ভদধ্য 

স্বােবযত চুবিত্র; ভক্কা ও ভবদনায় জমাত্রীদদয জন্য বাড়াকৃত ফাবড়য ভাবরদকয নাভ-ঠিকানা-সভাফাাআর সপান নম্বয, ফাবড়য 

সযাড/এরাকায নাভ; বনদয়াবজত প্রবতবনবধ ও জকভীয সৌবদ াঅযদফ এফাং ফাাংরাদদদয ঠিকানা ও সভাফাাআর নম্বয প্রদয়াজনীয় 

কর তথ্য বনজ বনজ ওদয়ফাাআদট প্রকা কযদফ এফাং প্রকাবত তদথ্যয পট  কব জ াবপ, ঢাকায় যফযা কযদফ।  

৩.১৯ জমাত্রীয সভাফাাআর/সপান নম্বয না থাকদর সদেদত্র সমাগাদমাগ কযায জন্য দুাআজন বনকট াঅত্মীদয়য সভাফাাআর নম্বয াঅদফদনদত্র 

এফাং জ এদজবি ও জমাত্রীয াদথ ম্পাবদত চুবিদত্র উসেখ কযদত দফ।  

৩.২০ প্রদতযক জ এদজবি ৪৫ জন জমাত্রীয জন্য একজন াববজ্ঞ জ গাাআড বনদয়াগ কযদফ।  

৩.২১ প্রদতযক জ এদজবি ফ মবনম্ন ১৫০(একত ঞ্চা) জন এফাং দফাচ্চম ৩০০ (বতনত) জন জমাত্রী সজ সপ্রযণ কযদত াযদফ।  

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 সকানক্রদভাআ বনফবন্ধত জমাত্রীদদয নাভ বযফতমন কযা মাদফ না। এ সেদত্র জাতীয় জ ও ওভযা নীবত-১৪৩৭বজযী/২০১৬ এয 

৭.৪ ানুদেদদয বফধান প্রদমাজয দফ।  

৩.২৪ যাজকীয় সৌবদ যকাদযয বনদদ মনা সভাতাদফক ভক্কাস্থ াফ প্রবতবনবধয াদথ যাভ মক্রদভ কাউবিরয (জ), ভক্কা কর্তমক ভক্কা 

াঅর-সভাকাযযভা এফাং ভবদনা াঅর-ভদনাওয়াযায় সভাট জমাত্রীয ১% াদয াবতবযি ীট বাড়া বনবিত কযা দফ।  

৩.২৫ লাাআদটয ভয়স্যচীয ব্যাাদয স্থানীয় বববর এববদয়ন কর্তম ে কর্তমক বযফতমন ছাড়া বভন ফা এদজিী বকাংফা এয়াযরাাআি 

কর্তমক সকান বযফতমন জ ভন্ত্রণারদয়য বনকট েণদমাগ্য দফ না।  

৩.২৬ ভবদনাস্থ ফাড়ী/সাদটর বাড়ায চুবিদত এয়াযরাাআি এয নাভ, লাাআট নম্বয ও সৌবদ াঅযদফয বফভান ফন্দদযয নাভ এবি কযদত দফ। 

এয ব্যতযয় দর উি এদজিীয বফযীদত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা েণ কযা দফ।  

৩.২৭ সজদ্দাস্থ বফভান ফন্দয াথফা ফাাংরাদদ সথদক যাবয ভবদনা াঅর সভানাওয়াযায় গভনকাদর জমাত্রীদদয াদথ াথফা জ 

এদজিীয দফধ প্রবতবনবধয বনকট ভবদনায াঅফাদনয চুবিয কব থাকদত দফ।  

৩.২৮ ভক্কা াঅর সভাকাযযভা াথফা ফাাংরাদদ সথদক ভবদনা াঅর সভানাওয়াযায় গভদনয জন্য কর জমাত্রীয ভবদনায় াঅফান চুবিয 

বফফযণী ান রাাআদন থাকদত দফ। উি বফফযণী ান রাাআদন না াওয়া সগদর সকান জমাত্রীদক ভক্কা াঅর সভাকাযযভা াথফা 

ফাাংরাদদ সথদক ভবদনা াঅর সভানাওয়াযায় সপ্রযণ কযা ম্ভফ দফ না।  

৩.২৯ প্রদতযক াদাদট ময াদথ াআউনাাআদটড এদজন্ট াবপ কর্তমক প্রদত্ত নমুনা কাড ম ও ফা এয টিদকট াফশ্যাআ াংমৄি থাকদত দফ। 

জ াবপ, ঢাকা বফলয়টি বনবিত কযদফ। 

৩.৩০ একাআ জ লাাআদট ০২/০৩ টিয াবধক জ এদজিীয জমাত্রী বযফন কযদত াযদফ না এফাং তাঁদদয ভদধ্য প্রদতযক ৪৫ জদন ০১ 

জন কদয গাাআড বদদফ বনবদ মষ্ট থাকদত দফ। মা জলাাআট শুরুয ান্তত ০১(এক) ভা পূদফ ম ম্পন্ন কযতাঃ ঢাকা জ াবপদ সপ্রযণ 

কযদত দফ। 

৩.৩১ জ এদজন্ট কর্তমক জমাত্রীদদয প্রদদয় কর াবব ম এয বফস্তাবযত বফফযণ ম্পাবদত চুবিদত উদেখ থাকদত দফ। উি চুবিয 

াঅযফী বালায় ানুফাদকৃত কব স্থানীয় সভায়াোা াবপদ জভা বদদত দফ।  

৩.৩২ সজয পূদফ ম ২৫ বিরক্বদ ১৪৩ ৭ বজযীয দয সকান জমাত্রী ভক্কা াঅর সভাকাযযভা বকাংফা সজদ্দা সথদক ড়ক দথ ভবদনা াঅর 

সভানাওয়াযায় গভন কযদত াযদফন না।  

৩.৩৩ সজয পূদফ ম ০৫াআ বিরদেয দয সকান জমাত্রী ভবদনা াঅর সভানাওয়াযায় াফস্থান কযদত াযদফন না।  

৩.৩৪ সজয পূদফ ম ০৫াআ বিরদেয দয ভবদনা াঅর সভানাওয়াযায় াফস্থাদনয রদে ফাড়ী/সাদটর বাড়ায সকান চুবি স্বােয কযা মাদফ না।  

৩.৩৫ সজয দয ভক্কা সথদক ১৪াআ বিরদেয পূদফ ম সকান জমাত্রী ভক্কা াঅর সভাকাযযভা সথদক ভবদনা াঅর সভানাওয়াযায় গভন 

কযদত াযদফন না।  

৩.৩৬ াঅকা দথ সজদ্দা সথদক ভবদনা মাওয়ায ফ মদল তাবযখ ০২ বিরজ তদফ স সেদত্র ০৫াআ বিরদেয পূদফ ম ভবদনা -সজদ্দায 

বযটাণ ম টিদকদট বুবকাং কনপাভ ম থাকদত দফ।  

৩.৩৭ সৌবদ যকায কর্তমক জ এদজিীয সভানাদেভদক প্রদত্ত ভাবল্টর ববায় সৌবদ াঅযদফ াফস্থাদনয সভয়াদ সকানক্রদভাআ ফবধ মত 

কযা মাদফ না।  

৩.৩৮ সফযকাবয ব্যফস্থানায জমাত্রীদদয জন্য সুিু জ ব্যফস্থানায স্বাদথ ম সৌবদ াঅযদফয ভক্কা ও ভবদনায় ফাাংরাদদ যকায ও জ 

এদজিী এদাবদয়ন াফ ফাাংরাদদ (াফ) কর্তমক বনধ মাবযত এরাকামূদ গুে ( Cluster) বববত্তক ফাড়ী বাড়া বনবিত কযদত 

দফ এফাং এ ফছয বভপারা, বজয়াদ, বয়াদফ াঅদভয, গাো, জাদযায়ার, সৌবকয়া ও াঅবজবজয়া এরাকায় গুে ( Cluster)  

বববত্তক ফাড়ীবাড়া বনবিত কযদত দফ। 

৩.৩৯ সুিু জ ব্যফস্থানায রদেয যাজকীয় সৌবদ যকায ও ফাাংরাদদ যকায কর্তমক াঅদযাবত তম/বনদদ মনামূ প্রদতযকটি জ 

এদজিী ানুযণ কযদত ফাধ্য থাকদফ। 

৩.৪০ সকান ক্রদভাআ একটি লাাআদট ৩ (বতন) জন সভায়াদেদভয াঅওতা ফবর্ভ মত জমাত্রী সপ্রযণ কযা মাদফ না।   

৩.৪১ াআ-জ ম্যাদনজদভন্ট চালু ওয়ায়  ফাবড়বাড়া, বযফন, কযাটাবযাং াবব মদক প্রদত্ত াথ ম  কর াথ ম াআ-সদভদন্টয (স্ব স্ব 

এদজবিয নাদভ সখারা IBAN নম্বর) ভাধ্যদভ সৌবদ াঅযদফ সপ্রযণ কযদত দফ। 

 
 



৪ যকাবয ও সফযকাবয উবয় ব্যফস্থানায় গভদনচ্ছু জমাত্রীদদয জন্য প্রদমাজয তথ্যাবদ ও কযণীয়াঃ 

৪.১ ভাাযাভ ব্যতীত ভবরা জমাত্রী এককবাদফ সকানক্রদভাআ দে গভদনয সমাগ্য বফদফবচত দফন না;   

৪.২ ভবরা জমাত্রীগণদক ভাযাদভয াদথ একদত্র বনফন্ধন কযদত দফ; 

৪.৩ বফভান ফাাংরাদদ এয়াযরাাআি বরবভদটড  এফাং  সৌবদ এযাবফয়ান এয়াযরাাআি  বরাঃ ভাধ্যদভ জমাত্রী বযফদনয দাবয়ে ারন 

কযদফ।  
৪.৪ জাতীয় জ ও ওভযা নীবত-১৪৩৭বজযী/২০১৬বরাঃ এয ৭.৪ ও ৭.২২ ানুদেদদয বফধান ানুাদয শুধুভাত্র বনফবন্ধত জমাত্রীয 

মৃত্যয/গুরুতয াবযবযক াসুস্থতায কাযদণ জভাকৃত াদথ ময াব্যবয়ত াথ ম সপযৎ সদয়া দফ;  যকাবয ও সফযকাবয উবয় 

ব্যফস্থানায জমাত্রী কর্তমক জভাকৃত সভায়াসেভ বপ সৌবদ াঅযদফ সপ্রযদণয দয সকান াফস্থাদতাআ সপযৎ সমাগ্য দফ না।  

৪.৫ ফাাংরাদদী টাকায াদথ ভাবকমন ডরায ও সৌবদ বযয়ার এয বফবনভয় ায এফাং  াঅন্তজমাবতক ফাজাদয িারানী মূল্য বৃবি সদর 

প্রদয়াজনীয় সেদত্র ফবধ মত টাকা ও বফভান বাড়া জমাত্রীদকাআ বযদাধ কযদত দফ ; 

৪.৬ সজয াবফ মক খযচ ছাড়াও প্রদতযক জমাত্রী ১০০০ (এক াজায) ভাবকমন ডরাদযয ভবযভাণ দফদদবক মুদ্রা াদথ বনদয় সমদত 

াযদফন;                                                                                              

৪.৭ জমাত্রীদদয স্বাস্থয যীো যকাবয াাতাদর ানুবিত দফ। প্রদতযক জমাত্রীয জন্য স্বাস্থয যীো, সভবননজাাআটি ও 

াআনফ্লুদয়ঞ্জা প্রবতদলধক টিকা (প্রদমাজয সেদত্র) েণ এফাং স্বাস্থয নদ েণ ফাধ্যতামূরক;  

৪.৮ সজ গভদনচ্ছু প্রদতযক বনফবন্ধত জমাত্রীদক ভানগয, সজরা ও উদজরা ম মাদয় গঠিত সভবডদকর সফাড ম কর্তমক প্রদত্ত স্বাস্থয নদ 

াংমৄি কযদত দফ। উসেখ্য সম, ৭০ ফছয ফা তদতাবধক ফয়স্ক জমাত্রীদদয জন্য স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় কর্তমক গঠিত সফাদড ময বনকট দত 

বফদল স্বাস্থয নদ েণ ফাধ্যতামূরক।                                                                                                                                                                                                                                                                                   

৪.৯ জমাত্রীদদয সৌবদ াঅযদফ াফস্থানকার মথাম্ভফ দফ মাচ্চ ৪৫ বদদনয ভদধ্য ীবভত যাখদত দফ ; 

৪.১০ যকাবয এফাং সফযকাবয উবয় ব্যফস্থানায জমাত্রীগণ বফত্র জ ারদনয উদদ্দদশ্য সৌবদ াঅযফ মাত্রায নূন্যতভ ০৩ (বতন) বদন 

পূদফ ম ঢাকাস্থ াঅদকানা জকযাদম্প াঅগভন কযদফন।  জকযাদম্প াফস্থানকাদর দজয বফববন্ন াঅযকান-াঅকাভ জ রুবয 

বফলয়াবদ ম্পদকম াববজ্ঞ প্রবেক িাযা ও াবডও ববজুয়যার বভবডয়ায ভাধ্যদভ জমাত্রীদদযদক ৩ বদদনয প্রবেণ প্রদান কযা 

দফ; 

৪.১১ এয়াযরাাআি কর্তমদেয বনদদ মনা ানুমায়ী বফভাদন ভ্রভনকাদর সকান জমাত্রী াংবিষ্ট এয়াযরাাআি কর্তমক বনধ মাবযত ওজদনয াবধক 

রাদগজ/ভারাভার ফন কযদত াযদফন না। সযবজষ্টাড ম ডািাদযয সপ্রবক্রন ব্যতীত সকান ঔলধ াংদগ বনদত াযদফন না। চার, 

ডার, শুটকী, গুড় াআতযাবদ চনীর খাযদ্রব্য সমভনাঃ যান্না কযা খাফায, তবয-তযকাযী, পরমুর, ান, সুাবয াআতযাবদ 

সকানক্রদভাআ সৌবদ াঅযদফ বনদয় মাওয়া মাদফ না।                                                                                      

৪.১২ সৌবদ যকায কর্তমক স্বীকৃত খায যফযাকাযী প্রবতিান ছাড়া সকান প্রবতিান সথদক জমাত্রীদদয জন্য খায যফযা কযা মাদফ 

না। বনবদ মষ্ট সভায়াোায ভাধ্যদভাআ সকান স্বীকৃত প্রবতিাদনয াদথ চুবি স্বােয কযদত দফ।  

৪.১৩ ডায়াদফটি, হৃদদযাগ সকান ক্রবনক বডবজদজয সযাগীযা সপ্রবক্রন াবত াফশ্যাআ ৫০ বদদনয ঔলধ দে বনদয় মাদফন।  

৪.১৪ কুযফানীয টাকা াআরাভী উন্নয়ন ব্যাাংদক জভা সদয়া সৌবদ যকায কর্তমক একভাত্র স্বীকৃত ব্যফস্থা। াসুবফধা এড়াদনায জন্য াআরাভী 

উন্নয়ন ব্যাাংদক টাকা জভা সদয়াাআ উত্তভ।  

৪.১৫ প্রদতযক জমাত্রীদক ফাধ্যতামূরকবাদফ সভবডদকর তথ্য ম্ববরত াঅাআবড কাড ম এফাং কিী সফল্ট ফন কযদত দফ। াঅদফদনদত্র 

সভবডকযার তথ্যাফরী মথামথবাদফ পূযণ ফাধ্যতামূরক। 

৪.১৬ যকাবয ও সফযকাবয উবয় সেদত্রাআ জমাত্রী প্রবত সৌাঃ বযাঃ ৫০.০০ (ঞ্চা) াদয ভক্কাস্থ জ ভন্ত্রণারয় ফযাফদয এফাং সজনাদযর 

কাযববিদকট এয ানুকূদর ১৮.০০  (াঅঠায) সৌাঃ বযাঃ াদয ব্যাাংক গ্যাযাবন্ট প্রদান কযদত য় বফধায় ফাড়ী বাড়ায চুবি শুরুয 

পূদফ মাআ কাউবিরয (জ) ভক্কা কর্তমক উা বনবিত কযা দফ। 

৪.১৭ াঅর ভাাদয়য াঅর সভাকাদ্দাায (বভনা-াঅযাপাত-সভামদাদরপা) ফা বাড়ায কুদনয াথ ম সপযৎদমাগ্য নয়।  

৪.১৮ জ ব্যফস্থানায় তথ্য প্রমৄবিয ায়তায় জমাত্রীদদয মাফতীয় তথ্য াংযেণ ও যফযা, বনফন্ধন, াআন্টাযদনদটয ভাধ্যদভ াংফাদ 

াঅদান-প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা দফ। এ বফলদয় www.hajj.gov.bd ওদয়ফ াাআট দত জ াংক্রান্ত তথ্যাবদ াংে কযা মাদফ। 

৪.১৯ সৌবদ াঅযদফ াফস্থানকাদর ফাস্থাদনয ফাাআদয সগদর জমাত্রীগণদক বযচয়ত্র, সভায়াদেভ কাড ম ও সাদটদরয কাড ম াফশ্যাআ াংদগ 

যাখদত দফ এফাং ভবরা জমাত্রীদদয স্কাদ ময ভধ্যবাদগ ফাাংরাদদদয জাতীয় তাকায ছা াফশ্যাআ থাকদত দফ।  

৪.২০ জমাত্রীদদয ান-রাাআন সযবজদেন, পুবর সববযবপদকন, ববা প্রদান াঅধুবনক জ ব্যফস্থানায জন্য প্রদয়াজনীয় পটওয়যায 

ও বদষ্টভ প্রণয়ন কযতাঃ ফাস্তফায়ন এফাং াংবিষ্ট করদক প্রদয়াজনীয় প্রবেণ প্রদান ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় বনবিত কযদফন।  

৪.২১ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায ও যাজকীয় সৌবদ যকাদযয ভদধ্য ম্পাবদতব্য জচুবিদত ফবণ মত/উ বেবখত বনদদ মনা/তমমূ 

সফযকাবয ব্যফস্থানায় বনদয়াবজত জ এদজিীগণ ও জমাত্রীগণ ানুযদণ ফাধ্য থাকদফন।  

৪.২২ জাতীয় জ ও ওভযা নীবত-১৪৩৭বজযী/২০১৬বরাঃ  ানুমায়ী ম্মাবনত জমাত্রীদদয ব্যাগ/ভারাভার যদিবরাং এয সুবফধায জন্য 

ভক্কা ও ভদীনায় বটি-সচক-াআন এয ব্যফস্থা কযদত দফ। তাঁদদয ভারাভার মাদত না াযায় এফাং Mishandle দর খ ৌঁদজ সফয কদয 

বনযাত্তা বফধান কযা মায় স বফলদয় এয়াযরাাআিমূ ব্যফস্থা েণ কযদফ। এ ছাড়া Luggage tracking System চালু 

কযদত দফ মাদত দ্রুততায াদথ সম সকান ভদয় Luggage াংক্রান্ত তথ্য জমাত্রীদদয প্রদান কযা মায়। জমাত্রীদদয বফভান 

বাড়ায াদথ গৃীত বটি সচক-াআন ফাফদ াথ ম িাযা এ াংক্রান্ত ব্যয় বভটাদনা দফ। 
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৪.২৩ াবতবযি সকান তথ্যাবদ জানায প্রদয়াজন দর বযচারক, জ াবপ, াঅদকানা, বফভান ফন্দয, ঢাকা এয সপান- ৮৯৫৮৪৬২, 

৭৯১২৩৯১, ৭৯১১৭১৩, সভাফাাআর-০১৭১৬৯৯৪৪০৮, ০১৭১৪২৭৩৭০৭, ০১৭২০০১৭৩৭৭, ও ০১৮১৮৪৫৮৫১৯ এফাং ধভ ম বফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয়য কভ মকতমাগদণয এয সপান ৯৫৮৫২০০, ৯৫৭৬৩৪৯, ৯৫১২২৩৯, ৯৫১৪৫৩৩, ৯৫৭৪০১১ সভাফাাআর নাং- 

০১৭১৬৫৫২৩৯৭,  ০১৫৫২৩৪৭৭৮১, ০১৫৫২৪৫০৯৫৩ ও ০১৫৫২৩২৪২৭৮ সমাগাদমাগ কযদত াদযন। এ ছাড়াও প্রদতযক সজরা 

প্রাদকয কাম মারয়, উদজরা বনফ মাী াবপাদযয কাম মারয় এফাং  সজরায় াফবস্থত উ-বযচারক, াআরাবভক পাউদিন এয 

কাম মারয় দত বফস্তাবযত তথ্য জানা মাদফ।  

   (সভা. ীদুোহ্ তালুকদায) 

  কাযী-বচফ (জ-২) 

    সপান-০১৫৫২-৪৫০৯৫৩। 

নাং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০১৪.১৫.৪১১                                                                                            তাবযখাঃ ১৯.০৪.২০১৬বরাঃ 

 দয় াফগবত ও কাম মাদথ ম সপ্রযণ কযা ’র। (সজযিতায বববত্তদত নদ)।  

1. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা। 

2. মুখ্য বচফ, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম মারয়, পুযাতন বফভান ফন্দয, সতজগাঁও, ঢাকা। 

3. গবণ ময, ফাাংরাদদ ব্যাাংক, ঢাকা। 

4. ববনয়য বচফ/বচফ, াংবিষ্ট কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ.............................................. 

5. বচফ, যােবতয কাম মারয়, ঢাকা। 

6. ভান্যফয যােদূত, ফাাংরাদদ দূতাফা, বযয়াদ, সৌবদ াঅযফ। 

7. াবতবযি বচফ (প্রান), ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

8. বফবাগীয় কবভনায, ঢাকা/চট্টোভ/খরনা/যাজাী/ফবযার/বদরট/যাংপুয। 

9. ভাবযচারক, াআরাবভক পাউদিন, াঅগাযগাঁও, ঢাকা। 

10. ভাবযচারক, স্বাস্থয াবধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা। 

11. প্রধান তথ্য াবপায, তথ্য াবধদপ্তয, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা (সপ্র বফজ্ঞবপ্তটি ফহুর প্রচাদযয জন্য বনদদ মক্রদভ ানুদযাধ কযা মাদে)। 

12. ব্যফস্থানা বযচারক, ও বাআও, বফভান ফাাংরাদদ এয়াযরাাআি বরাঃ, ফরাকা বফন, কুবভ মদটারা , ঢাকা। 

১২. ব্যফস্থানা বযচারক/বাাআ সপ্রবদডন্ট,............................................................................................ব্যাাংক  প্রধান কাম মারয়, 

ঢাকা। (এ বফলদয় তাঁয াঅওতাধীন াখামূদক প্রদয়াজনীয় বনদদ মনা প্রদাদনয জন্য ানুদযাধ কযা ’র)। 

13. মৄগ্ম-বচফ (কর) ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা। 

14. কনার সজনাদযর, কনসুদরট সজনাদযর াফ ফাাংরাদদ, সজদ্দা, সৌবদ াঅযফ। 

15. কাউবিরয (জ), ফাাংরাদদ জ াবপ, সজদ্দা/ভক্কা, সৌবদ াঅযফ। 

16. বযচারক,সযাগ বনয়ন্ত্রণ, স্বাস্থয াবধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা।  

17. সজরা প্রাক (কর)....................................................। 

18. বযচারক, জ াবপ, াঅদকানা, বফভান ফন্দয, ঢাকা। 

19. পুবর সুায, (কর)......................................................। 

20. বববর াজমন (কর)......................................................। 

21. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত বচফ, ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

22. উদজরা বনফ মাী াবপায (কর)........................................ ।  

23. উদজরা স্বাস্থয ও বযফায বযকল্পনা াবপায (কর)................................। 

24. বচদফয একান্ত বচফ, ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

25. উ-বযচারক, াআরাবভক পাউদিন (কর সজরা)। 

26. ববনয়য তথ্য কভ মকতমা, ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ঢাকা (সপ্র বফজ্ঞবপ্তটি ফহুর প্রচাদযয ব্যফস্থা েদণয জন্য ানুদযাধ কযা ’র)। 

27. কাবি ম্যাদনজায, সৌবদ এযাবফয়ান এয়াযরাাআি, ফাাংরাদদ, ঢাকা। 

28. বাবত/ভাবচফ, জ এদজিীজ এদাবদয়ন াফ ফাাংরাদদ (াফ), ঢাকা, াত্তাযা সন্টায (১৬ তভ তরা), সাদটর ববদোযী, ৩০/এ 

নয়াল্টন, ববাঅাআব সযাড, ঢাকা (কর জ এদজিীদক াফবত কযদনয ানুদযাধ) ।   

29. প্রধান বনফ মাী, বফজদন াদটাদভন বরাঃ, ১২ কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা (াং মৄি জ প্যাদকজটি স্মাযক নাং দজয ওদয়ফাাআদট প্রকাদয 

ানুদযাধ কযা দরা। 
30. ম্পাদক/বফজ্ঞান ম্যাদনজায দদবনক.........................................................বত্রকা-াংমৄি জ প্যাদকজটি স্মাযক নাং  তাঁয 

বত্রকায বনবদ মষ্ট করাদভ ১(এক)বদদনয জন্য ------------- াতায় প্রকাদয ানুদযাধ কযা দরা। 

31. স্বোবধকাযী/ ব্যফস্থানা বযচারক, -----------------------------------------------------------------। 

32. জনাফ -----------------------------------------------------------------। 

 
(সভা. ীদুো তালুকদায) 

কাযী বচফ (জ-২)। 

 

 


