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স্কলার উমরাহ : মক্কা → মহিনা 
আলহামিুহলল্লাহ, মুসহলম টু্যহরস্টার এর প্রবর্তী গ্রুপ্ উমরাহ প্যাকেজ সাজাকনা হকেকে শাকেখ ড রহিেুল ইসলাম 
মািাহন (খহর্ব: উত্তরা কেন্দ্রীে জাকম মাসহজি) কে হনকে, আগামী ২৬ অকটাবর, ইন শা আল্লাহ।  
 
১২ রার্ ১৩ হিকনর উমরাহ প্যাকেকজর ফ্লাইট্:  
 1 EK  583   26OCT  Dhaka-Dubai     1015 1305 
 2 EK  803   26OCT  Dubai-Jeddah    1600 1800 
 3 EK  810   07NOV Madinah-Dubai  1755 2120 
 4 EK  582   08NOV Dubai-Dhaka     0145 0810 

যা যা অন্তরু্তক্ত থােকে এই প্যাকেকজ: 
- বীমাসহ উমরাহ হর্সা 
- ইকোনহম ক্লাস হরট্ানত এোর হট্কেট্ (এহমকরট্স এোরলাইন্স) 
- রুট্: ঢাো-কজদ্দা-মক্কা-মিীনা-ঢাো 
- কহাকট্কল থাোর বযবস্থা 
- বাকসর মাধ্যকম যার্াোর্ 
- মক্কা ও মিীনা হযোরর্ 
- শাকেখ এর শারীোহ হিে হনকিতশনা 
- এেজন অহর্জ্ঞ টু্যর গাইকডর প্হরচালনা  

যা যা অন্তরু্তক্ত নে: 
- খাবার ও বযহক্তগর্ খরচ 
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ইকোনহম প্যাকেজ:  
- মক্কা কহাকট্ল (৭ রার্): মাকথর আল হজউোর/থারাওোর্ আল মানহশোহ/লুলু অথবা অনুরুপ্ কহাকট্ল 
- ৬০০-৮০০ হমট্ার িূরত্ব। 
- মিীনা কহাকট্ল (৫ রার্): োরাম র্াইবাহ আল মাহস/জাওহারার্ আল রহশি অথবা অনুরুপ্ কহাকট্ল 
- ২৫০-৩৫০ হমট্ার িূরত্ব। 
 
বযহক্ত প্রহর্ খরচ : 
কোোড কশোহরিং : ১,৪৮,০০০/- প্রহর্জন (এেহট্ রুকম ৪ জন) 
হিপ্ল কশোহরিং : ১,৫৫,০০০/- প্রহর্জন (এেহট্ রুকম ৩ জন) 
ডবল কশোহরিং : ১,৬৫,০০০/- প্রহর্জন (এেহট্ রুকম ২ জন) 

৫ স্টার প্যাকেজ:  
- মক্কা কহাকট্ল (৭ রার্) : ক্লে ট্াওোর/সািওো ট্াওোর/মক্কা ট্াওোর এর কহাকট্ল বা অনুরুপ্ কহাকট্ল 
- ০-১০০ হমট্ার িূরত্ব 
- মিীনা কহাকট্ল (৫ রার্) : আনওোর আল মিীনা মুকর্নহপ্ে/হমকলহনোম আল আহেে/িাল্লাহ র্াইবা অথবা 
অনুরুপ্ কহাকট্ল 
- ০-১০০ হমট্ার িূরত্ব 
 
বযহক্ত প্রহর্ খরচ:  
কোোড কশোহরিং : ১,৯৫,০০০/- প্রহর্জন (এেহট্ রুকম ৪ জন), কেেিাস্ট োড়া 
হিপ্ল কশোহরিং : ২,০৫,০০০/- প্রহর্জন (এেহট্ রুকম ৩ জন), কেেিাস্ট োড়া 
ডবল কশোহরিং : ২,৩০,০০০/- প্রহর্জন (এেহট্ রুকম ২ জন), কেেিাস্ট োড়া 
কেেিাস্ট সহ হনকর্ চাইকল প্রহর্ কেকে জনপ্রহর্ আনুমাহনে ১৫,০০০-২০,০০০ ট্াো েকর যুক্ত হকব 

* হবকশষ দ্রষ্টবয: 
ডলার/হরোকলর মূূ্লয প্হরবর্তন এবিং সরোহর নীহর্মালা সাকপ্কে প্যাকেকজ কযকোন প্হরবর্তন/প্হরমাজতন একজহন্স 
ের্ত তপ্ে েরকর্ প্াকর। 

কযাগাকযাকগর হিোনা : বাসা নিং ২৪ (১ম র্লা), করাড নিং ১৭, কসটর ১২, উত্তরা, ঢাো ১২৩০ 

কমাবাইল : 01815000979, 01712060209 

অনলাইকন বুহেিং েরকর্: https://muslimtourister.com/umrah/scholar-umrah/  

  

https://muslimtourister.com/umrah/scholar-umrah/
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১২ রার্ ১৩ হিকনর 

সিরসূহচ 
 
১ম হিন : ঢাো - কজদ্দা 
ঢাো এোরকপ্াট্ত - যাোর েমপ্কে ৩ ঘন্টা আকগ কচে-ইন  
সোল ১০:১৫ ঢাো থাকে কজদ্দার উকদ্দশয রওোনা (ঢাো - িুবাই - কজদ্দা), ইন শা আল্লাহ  
িুবাই এোরকপ্াকট্ত সামহেে যাো হবরহর্ এবিং হবোল ৪ ট্াে কজদ্দার উকদ্দশয গমন  
কজদ্দা এোরকপ্াট্ত কথকে এহস বকস েকর মক্কার কহাকট্ল  
 
২ে হিন: মক্কা  
স্কলাকরর কনর্ত কত্ব প্রথম উমরাহ  
 
৩ে হিন: মক্কা  
জুমু'আর সলার্ আিাে  
হবষেহর্হত্তে ইসলাহমে হালাো  
 
৪থত হিন: মক্কা  
স্কলাকরর র্ত্বাবধ্াকন মক্কার ঐহর্হাহসে স্থানসমূকহ ভ্রমণ  
আরািার্, হমনা, মুয্িাহলিাহ, গাকর কোর, কহরা ইর্যাহি  
হবষে/স্থানহর্হত্তে ঐহর্হাহসে ঘট্নার বণতনা 
 
৫ম হিন: মক্কা 
স্কলাকরর র্ত্বাবধ্াকন হারাম শরীকির আকশপ্াকশর ঐহর্হাহসে স্থানসমূকহ কহেঁকট্ কহেঁকট্ কিখা  
হবষে/স্থানহর্হত্তে ঐহর্হাহসে ঘট্নার বণতনা 
 
৬ষ্ট হিন: মক্কা  
স্কলাকরর কনর্ত কত্ব র্াকেি ভ্রমণ (আলািার্াকব কপ্কমন্ট সাকপ্কে বযবস্থা েরা হকব) 
২ে উমরাহ সম্পন্ন েরা  
 
৭ম হিন: মক্কা  
হনকজর মর্ েকর সমে োট্াকনা ও ইবাির্ বকেগী েরা  
হবষেহর্হত্তে ইসলাহমে হালাো  
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৮ম হিন: মক্কা - মহিনা  
হবিাে র্াওোি  
মক্কা কহাকট্ল কচে আউট্  
এহস বাকস েকর মহিনার উকদ্দশয রওনা  
মহিনার কহাকট্কল কচে ইন  
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর মসহজকির অর্যন্তকর ঘুকর কিখা  
 
৯ম হিন:  
িজর বা ইশার প্র মসহজি নববীর ملسو هيلع هللا ىلص এর চাহরহিকের ঐহর্হাহসে স্থান সমূহ ঘুকর কিখা  
হবষে/স্থানহর্হত্তে ঐহর্হাহসে ঘট্নার বণতনা 
 
১০ম হিন: 
জুমু'োর সালার্  
হবষেহর্হত্তে ইসলাহমে হালো  
 
১১র্ম হিন: মহিনা  
মহিনার ঐহর্হাহসে স্থান সমূহ ঘুকর কিখা (এহস বাকস)  
সুন্নাহ কমার্াকবে শহনবার মসহজি েুবাকর্ ২ রাোর্ সালার্ আিাে েরা  
হবষে/স্থানহর্হত্তে ঐহর্হাহসে ঘট্নার বণতনা 
 
১২র্ম হিন: মহিনা  
হনকজর মর্ েকর সমে োট্াকনা ও ইবাির্ বকেগী েরা  
হবষেহর্হত্তে ইসলাহমে হালো  
 
১৩র্ম হিন: মহিনা কথকে এোরকপ্াট্ত  
মহিনার কহাকট্ল কথকে কচে আউট্ েরা  
হবোল ৫:৫৫ এর ফ্লাইট্ ধ্রার জনয এোরকপ্াকট্তর উকদ্দশয রওনা েরা  
 
১৪র্ম হিন: ঢাো   
সোল ৮:১০ এ ঢাোকর্ হিকর আসা (ইন শা আল্লাহ) 


