
বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি 

চুবিপত্র 
অত্র চুবিপত্র বিন্মাি পক্ষ দ্বন্ের িন্যে অদ্ে ২০১৮ সন্ির অন্টাির িান্সর ১৮ তাবরখ সম্পাবদ্ত 

িন্েন্ে । 

 

গ্রীণ ভিলেজ হজ্ব কালেো, গ্রীণ বিন্েজ ট্রান্িে এন্জন্সী, সাাং- কক্ষ িাং- ১০৩-১০৪, হিান্েে- 

সািিুি, িবেন্ে হিাড়, হিান্েে হরাে, কক্সিাজার, ট্রান্িে এন্জবন্স সিদ্ িাং- ০০০৪৯৪৪, িজ্ব 

োইন্সন্স িাং _______ এর বিেন্ত্রািাযীি প্রবতষ্ঠাি এর পক্ষে ইহার প্রাপাইটর জনাব, নসরুল হক 

প্ ৌধুরী, পপতা- মৃত প্ের আলী প্ ৌধুরী, সাাং- ফায়ার সাপভি স প্রাড, রধান সড়ক, কক্সবাজার, জাতীয় 

পপর য় পত্র নাং- ________, প্েখাক্ষন প্েত্র পবক্ষেক্ষে তার বিজ উত্তরাবযকারী, বিিবািক, প্রশাসকন্ক 

বকাংিা তার িন্িািীতন্দ্র প্রথি পক্ষ বিসান্ি অন্তিুব ি করা িন্ি ।  

        -------------- প্রথম পক্ষ  

ভিমান িাভহনী কেযাণ ট্রাষ্ট, িাাংোন্দ্শ বিিাি িাবিিী, সাাং- বিিাি িাবিিী সদ্র দ্প্তর, ঢাকা হসিা 

বিিাস, ঢাকা, িাাংোন্দ্শ এর পন্ক্ষ প্রযাি বিিবািী কিবকতব া, পবমান বাপহনী কলযান ট্রাষ্ট ো অত্র  ুপিপক্ষত্রর 

পিতীয় পে পহসাক্ষব অপভপহত হক্ষব      

          ----------- ভিতীয় পক্ষ  



পবগত ১৭.১০.২০১৮ ইাং ১ম পে, ২য় পেক্ষক পপবত্র হজ্ব ও ওমরাহ্ পালক্ষনর জনয ২য় পক্ষের সম্মাপনত 

কমিকতি াক্ষের রোনকৃত সুপবধাপে বর্িনাপূবিক একটি পলপখত আক্ষবেক্ষনর প্রপেক্ষত ২য় পে সকল রাপ্ত 

সুপবধা ও খর  পবক্ষব নাপূবিক ১ম পেক্ষক তাক্ষের মক্ষনাপনত এক্ষজন্ট পহসাক্ষব পনেুি করার অপভরায় বযি 

করায় অত্র  ুপিপত্র পনক্ষমাি েতি াবলী সাক্ষপক্ষে পবমান বাপহনী সের েপ্তর, ঢাকা প্সনা পনবাক্ষস 

সম্পােক্ষনর রয়াস হয়    

েতি াবলী 
১  অত্র  ুপিপত্র অেয তাপরখ হক্ষত ৩ বছক্ষরর জনয বলবৎ থাকক্ষব, প্েখাক্ষন অন্তত ৩ (পতন)টি পপবত্র 

হক্ষজ্বর কােিক্রম অত্র  ুপিপক্ষত্রর মাধযক্ষম সম্পন্ন হক্ষব   উি  ুপিপক্ষত্রর প্ময়াোক্ষন্ত ১ম পে ও ২য় 

পক্ষের সমক্ষ াতার মাধযক্ষম অত্র  ুপির প্ময়াে বৃপি করা োক্ষব   

 

২  ২য় পক্ষের হজ্ব ও ওমরাহ্ পালক্ষন ইচু্ছক সকল সম্মাপনত কমিকতি াগর্ ১ম পক্ষের পনয়ন্ত্রাধীন 

রপতষ্টাক্ষনর মাধযক্ষম পপবত্র হজ্ব ও ওমরাহ্ পালন করক্ষত সক্ষবিাচ্চ আগ্রহ রকাে করক্ষবন এবাং ২য় পে 

পনজ উক্ষযযক্ষগ ১ম পক্ষের পবপভন্ন সাপভি স সম্পক্ষকি  তাক্ষের কমিকতি াক্ষের পনকট রকাে করক্ষবন     

 

৩  ১ম পে, ২য় পেক্ষক পনমপলপখত সুপবধাপে রোন করার জনয রপতজ্ঞাবিঃ  

 

 



n¾ myweav mg~n t  

 n‡¾i cy‡iv mgq GKB ‡nv‡U‡j Ae¯’vb, GKvwaK †nv‡U‡j ¯’vbvšÍi Kiv n‡e bv|  

 mKv‡ji bv¯Ívmn wZb‡ejv evsjv‡`kx iæwPm¤§Z Lvev‡ii e¨e¯’v|  

 cweÎ HwZnvwmK ¯’vb mg~n cwi`k©b I wRqviZ|  

 Riæix gvmAvjv-gvmv‡q‡ji Rb¨ MÖæ‡ci mv‡_ GKRb AwfÁ Av‡jg m¤ú„³ 

_vK‡e|  

 wgbv I Avivdvq kxZvZc wbqwš¿Z Zuveyi e¨e¯’v|  

 n¾ cÖwkÿY I wfAvBwc mvwf©‡mi e¨e¯’v|   

Igivn myweav mg~n  

 

 cweÎ I HwZnvwmK ¯’vb mg~n cwi`k©b I wRqviZ  

 ‡RÏv-g°v-gw`bv-‡RÏv UªvÝ‡cvU© e¨e¯’v|  

 g°v I gw`bv‡Z evsjv‡`kx Lvevi  

 wfAvBwc mvwf©‡mi e¨e¯’v  



c¨v‡K‡Ri mv‡_ m¤ú„³ _vK‡e  

wfmv, Gqvi wU‡KU, Igivn Kiv‡bv, ivDÛ UªvÝ‡cvU©, wRqvivn, MvBW BZ¨vw`|  

Avgv‡`i mg Í̄ †nv‡Uj mg~n †nivg kwid †_‡K cv‡q †n‡U (5-10) wgwb‡Ui g‡a¨ n‡e|\ 

  

৪  ১ম পে কতৃি ক রোন কৃত সুপবধার পযাক্ষকজ মূলয অত্র  ুপিপক্ষত্রর সপহত সাংেুি তফপসক্ষল বপর্িত 

তথয অনুসাক্ষর পনয়পন্ত্রত ও পপর াপলত হক্ষব    

 

৫   ১ম পে তার পযাক্ষকজ মূক্ষলযর রাপয লভযাাংে হক্ষত উক্ষেপখত একটি পনপেি ষ্ট টাকা পবমান বাপহনী 

কলযান তহপবক্ষল রোন করক্ষবন    

 

৬  ১ি পক্ষ কততব ক ২ে পক্ষন্ক প্রদ্ািকত ত সুবিযাবদ্ হিাগ করার প্রাক কান্ে সকে তথে হেিিঃ হিান্েে, 

পবরিিি সুবিযা, ইতোবদ্ পূিব িন্ত প্রদ্াি করা িন্ি । 

 

৭  ২য় পে পযাক্ষকজ মূলয সমূ্পর্িপেক্ষপ রমণমক্ষর্র তাপরক্ষখর আক্ষগ ২য় পেক্ষক রোন করক্ষবন   ১ম পক্ষের 

রোনকৃত সুপবধাবযাপতত অনযানয সুপবধা রাপপ্তর জনয ১ম পেক্ষক পূবি হক্ষত অপভপহত করক্ষত হক্ষব   

পপরবহক্ষনর জনয প্সৌপে এক্ষজন্ট কতৃি ক পনধিাপরত বাস রোন করা হক্ষব   বযাপিগতভাক্ষব পপরবহন সুপবধা 

রাপপ্তক্ষত খর  বযাপিগত ভাক্ষব বহনক্ষোগয      



৮  পপবত্র হজ্ব পালক্ষনর জনয সরকারী সকল পনয়ম কানুন িারা পনয়পন্ত্রত হক্ষব   এক্ষেক্ষত্র সরকারী ভাক্ষব 

রাক পনবন্ধন ১ম পক্ষের মাধযক্ষম করক্ষত হক্ষব এবাং সরকার কতৃি ক পনপেি ষ্ট হাক্ষর পফ রোন করক্ষত হক্ষব    

 

৯  পপবত্র হজ্ব পালক্ষনর জনয আবাসস্থল পনধিাপরত হক্ষব বাাংলাক্ষেে সরকার কতৃি ক পনধিাপরত ও ভাড়াকৃত 

প্হাক্ষটল সমূহ এবাং উি প্হাক্ষটল সমূহ হক্ষত ১ম পে ২য় পেক্ষক সক্ষবিাচ্চ কাক্ষছ ও অনযানয সক্ষবিাচ্চ 

সুপবধারোক্ষন অঙ্গীকারবি   

 

১০  পপবত্র ওমরাহ্ ও হজ্বব্রত অবস্থায় ২য় পক্ষের সম্মাপনত কমিকতি াবৃন্দ প্কানপেপ সমসযার সমু্মখীন 

হক্ষল প্সৌপে আরক্ষব পনধিাপরত অপফস পকাংবা ১ম পক্ষের মক্ষনানীত রপতপনপধক্ষক অবপহত করক্ষব এবাং ১ম 

পে তার সাধয সাক্ষপক্ষে তা সমাধান করার প্ ষ্টা করক্ষব    

 

১১  উি কােি সম্পােক্ষন ১ম পক্ষের সপহত ২য় পক্ষের প্কান পেপ সমসযা হক্ষল তা দুই পক্ষের রপতপনপধ 

ও পনরক্ষপে বযপির সমন্বক্ষয় গঠিত মধযস্থতার মাধযক্ষম সমাধানক্ষোগয হক্ষব এবাং উি মধযস্থতা সম্পক্ষন্ন 

সাপলে আইন, ২০০১ সমপপরমাক্ষন রক্ষোজয হক্ষব েতটুকু উি সমাধাক্ষন পেিাপ্ত হক্ষব     

 



ও বদ্বতীে পক্ষ 

স্বাের কক্ষর পেলাম 

স্বােীক্ষের নামঃ    

১           ১ম পক্ষের স্বাের 

 

 

২          

২য় পক্ষের স্বাের  

 

 

 

 



তফপসল  

 ওমরাহ্ পালক্ষনর জনয ১ম পক্ষের পযাক্ষকজ সমূহ পনমপেপঃ  

পেন মক্কা মেীনা পযাক্ষকজমূলয কলযার্ তহপবল  

৭ পেন  ০৪ পেন  ৩ পেন   ৫০০/-  

১৪ পেন  ৭/৮ পেন  ৬/৭ পেন   ৭০০/-  

          েতি  সাক্ষপক্ষে  

েতি সমূহঃ  

১  পযাক্ষকজমূলয এয়ার টিক্ষকট উপর পপরবতি নেীল    

২  বাাংলাক্ষেে ও প্সৌপে সরকার কতৃি ক আক্ষরাপপত টযাক্স, ভযাক্ষটর ও অনযানয পফর উপর পপরবতি নেীল    

৩  এয়ার টিক্ষকট পপরবতি ক্ষন পনপেি ষ্ট পফ রোনক্ষোগয    

৪  পজয়ারত ও পপবত্র স্থান পপরেেিন প্সৌপে সরকার আক্ষরাপপত পনয়ম িারা পপর াপলত হক্ষব   

৫  পযাক্ষকক্ষজর মূলয পপরবতি নেীল (আক্ষলা না সাক্ষপক্ষে)    

৬। িজ্ব এর পোন্কজ িূেে সরকার বিযবাবরত িূেে ।  

 

 

১ি পন্ক্ষর স্বাক্ষর         ২ে পন্ক্ষর স্বাক্ষর   

 


