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 (ব্যবহৃত লাইসেন্স নাম্বার: ৩১৮)  
 

 

নিবন্ধি সাল:  ২০২০  নি: / ১৪৪১ নি:  

প্যাকেজ- ১ ( সাধারণ)   প্যাকেজ- ২  (নিআইনপ্)    
 

** নিকের সেল তথ্য ইংকরনজ ব্লে ললটাকর (প্াসকপ্াটট তকথ্যর সাকথ্ নিল লরকে নিিভটলিাকব) প্ূরণ েরুি।  

   [ FILLUP THE FORM IN ENGLISH BLOCK LETTER] 

নিকের ‘ * ’ নেনিত নিল্ডগুকলা জরুরী, অবশ্যই প্রূণ েরকত িকব। 
 

 

 

 

 

 
    

 

৫. ে) বববানিে অবস্থা *() নেি নিি:   নববানিত   অনববানিত   ে) নলঙ্গ:* () নেি নিি:     প্রূুষ   িনিলা  

গ) রকের গ্রুপ্ঃ  A+  /B+  /O+  /AB+  /AB-  /A-  /B-  /O- 
 

৬. ে) নশ্ক্ষাগত ল াগযতা*:.............................................................................................. ে) লপ্শ্া*: ....................................................... গ) প্িবী: ....................................................... 
 

৭. ে) জাতীয় প্নরেয়প্ত্র িং:    
 

৮.   প্ূকবট িজ্জ্ব েকর থ্ােকল সবটকশ্ষ লোি সাল (বাধযতািলূে) :  
 

৯.  প্াসকপ্াটট িং*:          লিয়াি উত্তীকণটর তানরে*:   
 

 

১০. স্থায়ী নিোিা (প্াসকপ্াটট অিভ ায়ী):  গ্রাি/বানি িং ও লরাড িং*: ............................................................................................................ ডােঘর: ..........................................      

     লপ্াষ্টকোড:     উপ্কজলা/থ্ািা:* ............................................................................................ লজলা*:................................................................................... 
 

১১. বতটিাি নিোিা: 

      গ্রাি/বানি িং ও লরাড িং*: ..........................................................................................................................................................................................  ডােঘর: .............................................      

            লপ্াষ্টকোড:    উপ্কজলা/থ্ািা*: .......................................................................................... লজলা*: .....................................................................................   

          লিাবাইল :* .................................................................................. ইকিইল* :  ................................................................................................................................................................................. 

1 

১২. প্রনতনিনধ/জরুরী ল াগাক াগ: ে) িাি*: ..................................................................................................................................................... ে) সম্পেট: .................................................. 

          লিাবাইল *: .................................................................................. ইকিইল :  ..... .................................................................................................................................................................................. 
 

 

১৬. শ্তটাবলী:  

 হজ্জের জন্য সদ্য ত োলো ২ কপি ছপিসহ সিবপিম্ন ৬ মোস তময়োদী (৩১ মোর্ব ২০২১ ির্বন্ত) MRP িোসজ্জিোর্ব জমো পদজ্জ  হজ্জি।  

 হে সফর অিস্থোয় র্পদ তসৌপদজ্জ  হের্োত্রীর মৃ যু হয়, মক্কো-মপদিো শরীজ্জফ দোফজ্জি হের্োত্রীর ওয়োপরশগজ্জির তকোি আিপি থোকজ্জি িো 

অথিো র্পদ লোশ িোাংলোজ্জদজ্জশ আিজ্জ  র্োি (জ্জসৌপদ পিয়ম ও অনুমপ  সোজ্জিজ্জে)  জ্জি র্োি ীয় খরর্ হের্োত্রীর ওয়োপরশগি িহি করজ্জিি। 

আরও উজ্জেখু, মৃ  িুপির এয়োর পর্জ্জকর্সহ সকল খরর্ িি-পরফোন্ডএুোিল। 

 হের্োত্রী অসুস্থ হজ্জল সরকোরী খরজ্জর্র িোইজ্জর তকোি খরর্ প্রজ্জয়োজি হজ্জল  ো হজ্জ্বর্োত্রী িহি করজ্জিি।  

 চুপির িোইজ্জর হের্োত্রীর জন্য অপ পরি সি ধরজ্জির খরর্ হের্োত্রী পিজ্জজ িহি করজ্জিি।   

 তকোি  হজ্জজ্জ্বর র্োকো জমো তদয়োর ির তকোি কোরিিশ : হজ্জে তর্জ্জ  অিোরগ ো প্রকোশ করজ্জল  ৎকোপলিসমজ্জয়র অজ্জফর জ্জর্োগু খরর্ হের্োত্রী পিজ্জজ িহি 

করজ্জিি। উজ্জেখু, পপ্র-তরপজজ্জেশি করোর ির তকোি হের্োত্রী  ো িোপ ল করজ্জ  র্োইজ্জল ১০,০০০ র্োকো সোপভবস র্োজব প্রদোি করজ্জ  হজ্জি 

এিাং প পি ৩০,৭৫২ র্োকোর পিিরীজ্জ  ২৫,৭৫২ র্োকো তফর  িোজ্জিি (সরকোরী পিয়ম অনুসোজ্জর)।  

 তকোি পপ্র-তরপজষ্টোর্ব হের্োপত্র অন্য হে এজ্জজন্সীজ্জ  ট্রোন্সফোর র্োইজ্জল ২০,০০০ র্োকো প্রশোসপিক ও আনুষোপিক িুোয় পহসোজ্জি প্রদোি করজ্জ  হজ্জি। 

 তকোি কোরিিশ ঃ হের্োত্রী  োর ফ্লোইজ্জর্র পিপদবষ্ট সমজ্জয়র পূজ্জিব তদজ্জশ প্র ুোি বি করজ্জ  র্োইজ্জল পিয়ম অনুর্োয়ী ইসুুকৃ  ি যি পরর্োিব 

পর্জ্জকজ্জর্র মূল্য হের্োত্রী পিজ্জজ িহি করজ্জিি। উজ্জেখ থোজ্জক তর্, পূজ্জিবর অিুিহৃ  পর্পকজ্জর্র মূল্য পরফোন্ড হজ্জি িো। 

 হের্োত্রী  োর সকল প্রকোর তলিজ্জদি এজ্জজপন্সর র্থোর্থ ক তবিজ্জের স্বোের সম্বপল  িোকো রপশদ এর মোধুজ্জম করজ্জিি। 

 ২০২০ সোজ্জলর িুোজ্জকজ মুল্য (সম্ভোিু): সোধোরণ িুোজ্জকজ – ৪,১০,০০০ র্োকো (একসোজ্জথ ২০১৮ এর পর্জ্জসম্বজ্জরর মজ্জধু িপরজ্জশোধ করজ্জল 

৩,৮০,০০০/-)এিাং পভআইপি িুোজ্জকজ মূল্য – ৪,৫০,০০০ র্োকো (একসোজ্জথ ২০১৮ এর পর্জ্জসম্বজ্জরর মজ্জধু িপরজ্জশোধ করজ্জল ৪,৩০,০০০/-

)। ২০২০ সোজ্জলর প্রকৃ  িুোজ্জকজ মূল্য ২০১৯ সোজ্জল পিধবোরি করো হজ্জি। 

 সরকোর ক তবক িুোজ্জকজ মূল্য অথিো তকোি িীপ মোলোর অথিো  র্লোর মূজ্জল্যর তকোিরকম িপরি বজ্জি এই এজ্জজন্সীর িুোজ্জকজ মূজ্জল্যর 

িপরি বি করো হজ্জি, র্ো হের্োত্রী তমজ্জি পিজ্জ  িোধু থোকজ্জিি।  

 তসৌপদ আরি তথজ্জক তদজ্জশ তফরোর সময় অপ পরি এিাং ভোপর লোজ্জগজ্জজর জন্য অপ পরি খরর্ হোপজগি পিজ্জজরো িহি করজ্জিি।  

 হের্োত্রীর প্রদি সকল  থুসমূহ স ু। উিজ্জরোি  থু পমথুো প্রমোপণ  হজ্জল হজ্জজ্জ্ব র্োিোর আিজ্জদি িোপ লসহ সরকোর ক তবক 

আজ্জরোপি  তর্ তকোি পসদ্ধোন্ত তমজ্জি পিজ্জ  িোধু থোকজ্জিি। 
 

িরি প্রূকির তানরে: 
   

 

   িজ্জ্ব াত্রীর স্বাক্ষর 

১. িজ্জ াত্রীর িাি* : ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ 

২. নপ্তা/স্বািীর িাি*: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 

৩. িাতার িাি* : ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ 

৪. ে) জন্ম তানরে: *          ে) জাতীয়তা:    বাংলাকিশ্ী 

 
   

                 

 

         

    

    

   

        

হজ্জ্ব মনবন্ধন  রি 
 

  


