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সূচিপত্র  
 
 

অধ্যায় চিষয় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায় ১ ভূচমকা   

 ২ উদ্দেশ্য   

চিতীয় অধ্যায় ৩ হজযাত্রীর    -      ও চিিন্ধি, কম মপচরকল্পিা এিং হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণা   

 ৩.১    -      ও চিিন্ধি  

 ৩.২ হজ                  ও হজ     জ         

 ৩.৩ হদ্দজ গমদ্দির ঘযাগ্যতা ও অদ্দযাগ্যতা  

 ৪ হজ সংক্রান্ত চুচি  

 ৫ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিা: িাংলাদ্দেশ পি ম   

 ৫.১ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র করণীয়  

 ৫.২ হজ অচিস, ঢাকার করণীয়  

 ৬ হজ ব্যিস্থাপিা: ঘসৌচে আরি পি ম  

 ৬.১                   জ                হজ     ,    ,       ও  জ           

 ৬.২ হজ এদ্দজন্সীর িাচি পচরেশ মি   

 ৬.৩ হজকমী চিদ্দয়াগ   

 ৭ ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিা  

 ৮ িাচি ভািা    

 ৮.১ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় িাচি ভািা  

 ৮.২ ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিায় িাচি ভািা  

      ৯ ঘসৌচে আরদ্দি হজ ব্যিস্থাপিায় সহদ্দযাচগতা ও তত্ত্বািধাদ্দির উদ্দেদ্দশ্য চিচভন্ন েল ঘপ্ররণ  

 ৯.১ হজ প্রচতচিচধ েল  

 ৯.২ হজ প্রশাসচিক েল  

 ৯.৩ হজ চিচকৎসক েল  

 ৯.৪ হজগাইড চিি মািি  

 ৯.৫ রাষ্ট্রীয় খরদ্দি হজপালি  

 ৯.৬ ঘমৌসুমী হজ অচিসার চিদ্দয়াগ  

 ৯.৭             

তৃতীয় অধ্যায়     ১০ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা  

 ১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা  

 ১২ স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা  

 ১৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা  

 ১৪ গৃহায়ণ ও গণপূতম মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা  

 ১৫ তথ্য মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা  

 ১৬ িাংলাদ্দেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংদ্দকর ভূচমকা  

 ১৭ ঘজলা প্রশাসদ্দকর ভূচমকা  

 ১৮                          

িতুথ ম অধ্যায় ১৯ আপৎকালীি িান্ড  

 ২০ হজযাত্রীদ্দের অব্যচয়ত অথ ম ঘিরত প্রোি  

পঞ্চম অধ্যায় ২১ ওমরাহ এদ্দজন্সী সংক্রান্ত  

 ২১.১ ওমরাহ এদ্দজন্সী  

 ২১.২ ওমরা এদ্দজন্সীর োয়-োচয়ত্ব  

ষষ্ঠ অধ্যায় ২২ হজ ও ওমরাহ এদ্দজন্সী চিদ্দয়াগ, পচরেশ মি ও িিায়ি  

 ২২.১ চিদ্দয়াদ্দগর শতমািলী  

 ২২.২ চিদ্দয়াগ প্রচক্রয়া  

 ২২.৩ পচরেশ মি  

 ২২.৪ িিায়ি  

        ২৩ হজ ও ওমরাহ এদ্দজন্সীর চিরুদ্দে অচভদ্দযাগ তেন্ত, শাচি ও চরচভউ  

 ২৩.১ তেন্ত/শাচির কারণসমূহ  

 ২৩.২ তেন্ত ও শাচি  

 ২৩.৩ চরচভউ  

সপ্তম অধ্যায় ২৪ জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত িািিায়ি, পচরিীক্ষণ ও পয মাদ্দলািিা   
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জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত ১৪৩৮ চহজচর (২০১৭  .) 

         

১.  ভূচমকা: 

 ক.  ইসলাদ্দমর অিশ্য পালিীয় পাঁিটি িদ্দের মদ্দধ্য আচথ মক ও দেচহকভাদ্দি সামথ্যমিাি প্রদ্দতযক মুসলমাদ্দির জন্য পচিত্র 

হজপালি অন্যতম িে। প্রচতিছর চিপুল সংখ্যক ধম মপ্রাণ মুসলমাি পচিত্র হজ ও ওমরাহ পালদ্দির জন্য ঘসৌচে আরি 

গমি কদ্দরি। পচিত্র হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিার োচয়ত্ব ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র উপর ন্যি। রাজকীয় ঘসৌচে সরকার 

কতৃমক হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিায় িতুি িতুি চিয়ম-িীচত, চিচধ-চিধাি প্রিতমি করায় এিং িাংলাদ্দেশ হদ্দত পচিত্র হজ 

ও ওমরাহ পালদ্দির লদ্দক্ষয হজ ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা উত্তদ্দরাত্তর বৃচে পাওয়ায় হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিাদ্দক আধুচিক, 

যুদ্দগাপদ্দযাগী ও তথ্য প্রযুচি চিভ মর (IT) করার লদ্দক্ষয পচরিচতমত িািি অিস্থার পচরদ্দপ্রচক্ষদ্দত সরকার জাতীয় হজ ও 

ওমরাহ িীচত ১৪৩৭  হজ  /২ ১৬  . প্রণয়ি কদ্দর। হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিাদ্দক অচধকতর সুষ্ঠু ও সমদ্দয়াপদ্দযাগী 

করার লদ্দক্ষয িািিতার চিচরদ্দখ এই িীচতর চকছু পচরিতমি/ সংদ্দশাধি/ সংদ্দযাজি/ পচরমাজমদ্দির আিশ্যকতা প্রতীয়মাি 

হওয়ায় জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত ১৪৩৭  হজ  /২ ১৬  .                পচরিতমি/ পচরিধ মি/ সংদ্দশাধি/ 

সংদ্দযাজিপূি মক সরকার জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত ১৪৩৮  হজচর (২ ১৭  .)         । 

খ.  ইহা জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত ১৪৩৮  হজচর (২ ১৭  .) িাদ্দম অচভচহত হদ্দি এিং অচিলদ্দে কায মকর হদ্দি। 

২ উদ্দেশ্য: 

২.১ প্রচতিছর যথাসমদ্দয় হজ ও ওমরাহ এর কম মপচরকল্পিা প্রণয়ি ও িািিায়ি। 

২.২ চিধ মাচরত সমদ্দয় হজযাত্রীদ্দের ঢাকা-ঘজো-ঢাকা/ঢাকা-মচেিা-ঢাকা পদ্দথর চিমাি ভািা চিধ মারণ ও হজ প্যাদ্দকজ 

ঘ াষণা। 

২.৩ যথাসমদ্দয় হদ্দজর আদ্দিেিপত্র জমা ঘিয়ার তাচরখ চিধ মারণ ও ঘ াষণা। 

২.৪ যথাসমদ্দয় হদ্দজর কম মপচরকল্পিা প্রণয়িপূি মক রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সংচিষ্ট কতৃমপক্ষ এিং িাংলাদ্দেশ সরকাদ্দরর 

সংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/চিভাগ/েপ্তদ্দরর সাদ্দথ ত্বচরত ঘযাগাদ্দযাগ ও সমচিত ব্যিস্থা গ্রহণ। 

২.৫ হজ ও ওমরাহ সম্পােদ্দির জন্য সরকাচর ও ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার মদ্দধ্য পারস্পচরক সম্পকম চিধ মারণ ও সমিয় 

সাধি। 

২.৬ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিায় স্বচ্ছতা, জিািচেচহতা ও োচয়ত্ব চিধ মারণ।  

২.৭ সামচগ্রক হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিাদ্দক প্রাচতষ্ঠাচিকীকরণ। 

২.৮ সরকাচর ও ঘিসরকাচর উভয় ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের জন্য ঘসৌচে আরদ্দি যথাসমদ্দয় িাচি ভািা ও অন্যান্য কায মক্রম 

সম্পন্ন করার মাধ্যদ্দম হজযাত্রী প্রচত ব্যয় সংদ্দকািি। 

২.৯ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিা সম্পদ্দকম জিমদ্দি স্বচ্ছ ধারণা প্রোি, হজযাত্রীদ্দের অচধকার, োচয়ত্ব ও কতমব্য সম্পদ্দকম 

সদ্দিতিকরণ।  

২.১০   জ                   -হজ                          তথ্য প্রযুচির (IT) সদ্দি মাত্তম ব্যিহাদ্দরর মাধ্যদ্দম 

হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপিার আধুচিকীকরণ এিং হজ ও ওমরাহ সংচিষ্ট সকল পক্ষদ্দক অিলাইদ্দি তথ্য আোি-প্রোি 

চিচিতকরণ। 

           

৩ হজযাত্রীর প্রাক্-চিিন্ধি ও চিিন্ধি, কম মপচরকল্পিা এিং হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণা: 

৩.১    -      ও চিিন্ধি: 

৩.১.১ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় িছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক্-চিিন্ধি করার জন্য প্রদ্দয়াজিীয় কাচরগচর চসদ্দেমসহ অিকাঠাদ্দমা 

চিচিম মাণ ও পচরিালিা করদ্দি। িাংলাদ্দেদ্দশর িাগচরক যাঁরা হদ্দজ ঘযদ্দত আগ্রহী, তাঁদ্দেরদ্দক    -      করদ্দত হদ্দি। 

   -        জ  হ জ            জ             (NID)       হ  ।    -           হজযাত্রী 

চহদ্দসদ্দি চিিন্ধদ্দির জন্য হদ্দজ গমদ্দিচ্ছু এমআরচপ (MRP) পাসদ্দপাট ম থাকদ্দত হদ্দি। এরূপ পাসদ্দপাদ্দট মর ঘময়াে হদ্দজর 

তাচরখ হদ্দত কমপদ্দক্ষ পরিতী ৬ (ছয়) মাস পয মন্ত িলিৎ থাকদ্দত হদ্দি। িাংলাদ্দেশী িাগচরক চিদ্দেশী পাসদ্দপাট ম চিদ্দয় 

হদ্দজ ঘযদ্দত পারদ্দিি িা; তদ্দি তাঁরা িাংলাদ্দেশী এমআরচপ (MRP) পাসদ্দপাট ম সংগ্রহপূি মক হদ্দজ ঘযদ্দত পারদ্দিি।   

৩.১.২ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় হদ্দজর    -      ও চিিন্ধদ্দির পেচত চিিাচরতভাদ্দি হদ্দজর ওদ্দয়িসাইদ্দট 

(www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করদ্দি। একইসদ্দে পচত্রকায় চিজ্ঞাপি, চিভাগীয় কচমশিার, ঘজলা প্রশাসক, 

ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশি ও সরকাদ্দরর অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম েপ্তদ্দরর মাধ্যদ্দম এিং ইদ্দলদ্দরাচিক ও চপ্রন্ট চমচডয়ায় িহুল 

প্রিাদ্দরর ব্যিস্থা করদ্দি।  

৩.১.৩ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় হদ্দজ ঘযদ্দত ইচ্ছুক ব্যচিগণ ঘজলা প্রশাসদ্দকর কায মালয়, ইউচিয়ি চডচজটাল ঘসন্টার (UDC), 

ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশদ্দির কায মালয় ও হজ অচিস, ঢাকা হদ্দত হদ্দজর প্রাক্-চিিন্ধি করদ্দত পারদ্দিি। ঘিসরকাচর 

ব্যিস্থাপিায় হদ্দজ ঘযদ্দত ইচ্ছুক ব্যচিগণ  হজ এদ্দজন্সীর কায মালয় হদ্দত হদ্দজর প্রাক্-চিিন্ধি করদ্দিি।  

৩.১.৪ সরকার চিধ মাচরত চি ও জামািত চিধ মাচরত ব্যাংদ্দক জমা প্রোদ্দির সাদ্দথ সাদ্দথ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র অধীি ঘকন্দ্রীয় 

প্রাক্ -চিিন্ধি সাভ মার ঘথদ্দক স্বয়ংচক্রয় পেচতদ্দত প্রাক্ -চিিন্ধি ক্রচমক প্রোি করদ্দত হদ্দি। 
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৩.১.৫ ঘয সকল হজযাত্রীর িয়স ১৮ িা তদূর্ধ্ম তাদ্দের প্রাক্ -চিিন্ধদ্দির জন্য জাতীয় পচরিয়পত্র (NID) িাধ্যতামূলক এিং 

যাঁদ্দের িয়স ১৮ িছদ্দরর িীদ্দি তাঁরা অচভভািদ্দকর সদ্দে জন্মচিিন্ধি সিদ্দের কচপসহ প্রাক্-চিিন্ধদ্দির আদ্দিেিপত্র পূরণ 

করদ্দিি। এই তথ্য জাতীয় পচরিয়পদ্দত্রর তথ্যভান্ডার  জ  ও                   এিং পুচলদ্দশর চিদ্দশষ শাখার 

মাধ্যদ্দম যািাই করা হদ্দি।    -                হ       ও ১৮                        

(NID/জন্মচিিন্ধি)            -                                  । 

৩.১.৬ হজযাত্রী ঘপ্ররদ্দণর ঘক্ষদ্দত্র ঘসৌচে সরকার ঘথদ্দক চিধ মাচরত ঘকাটা পাওয়ার পর ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণা, 

হজযাত্রী ঘপ্ররদ্দণর জন্য সরকার কতৃমক অনুদ্দমাচেত ঘিসরকাচর দিধ হজ এদ্দজন্সীর তাচলকা এিং হদ্দজ গমদ্দিচ্ছু প্রাক্-

চিিচন্ধত প্রাথীর মধ্য হদ্দত ক্রমানুযায়ী ঘকাটার সমসংখ্যক হজযাত্রীর তাচলকা চিিন্ধদ্দির জন্য প্রকাশ করদ্দি। প্রকাচশত 

তাচলকার হজযাত্রীগণদ্দক ঘ াচষত প্যাদ্দকজ অনুযায়ী সরকাচর ব্যিস্থাপিায় চিধ মাচরত ব্যাংক এিং ঘিসরকাচর 

ব্যিস্থাপিায় সরকার কতৃমক অনুদ্দমাচেত ঘিসরকাচর হজ এদ্দজন্সীর মধ্য ঘথদ্দক পছদমতমত এদ্দজন্সী ও হজ প্যাদ্দকজ 

চিি মািিপূি মক হজ প্যাদ্দকদ্দজর অিচশষ্ট টাকা মন্ত্রণালয় কতৃমক চিি মাচিত ব্যাংদ্দক চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য প্রোি করার 

জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় চিদ্দে মশ প্রোি করদ্দি। ঘিসরকাচর এদ্দজন্সী কতৃমক ঘ াচষত প্যাদ্দকজ এিং হজযাত্রীর সদ্দে 

তাদ্দের সম্পাচেত চুচির অনুচলচপ সংচিষ্ট হজ এদ্দজন্সী ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় ঘপ্ররণ করদ্দি। হজ   জ         

      হজ           -                হ                       -               । 

৩.১.৭ চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীর ঘক্ষদ্দত্র হজ অচিস, ঢাকা এিং ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার 

হজযাত্রীর ঘক্ষদ্দত্র সংচিষ্ট হজ এদ্দজন্সী চিিচন্ধত ব্যচিদ্দের হজ প্যাদ্দকদ্দজ ঘ াচষত টাকা পচরদ্দশাধ সাদ্দপদ্দক্ষ হজযাত্রী 

চহদ্দসদ্দি চিচিত করদ্দল হজ ম্যাদ্দিজদ্দমন্ট ইিিরদ্দমশি চসদ্দেদ্দম (HMIS) তাঁর চপলচগ্রম আইচড (PID) প্রোি করা হদ্দি। 

৩.১.৮ প্রাক্-চিিচন্ধত তাচলকা ঘথদ্দক প্রাথচমকভাদ্দি চিি মাচিত ঘকাি হজযাত্রী চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য িাচক টাকা জমা চেদ্দত 

ব্যথ ম হদ্দল, অিচশষ্ট ঘকাটা পূরদ্দণর জন্য    -চিিন্ধদ্দির ক্রমানুযায়ী প্রদ্দয়াজিীয় সংখ্যক হদ্দজ গমদ্দিচ্ছু ব্যচিদ্দক        

          ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ উপ-অনুদ্দচ্ছদ্দের আনুষ্ঠাচিকতা সম্পােি করার আহ্বাি জািাদ্দিা হদ্দি। 

৩.১.৯ ৩.১.৬   -                    হজ                                     চিিন্ধি করদ্দত ব্যথ ম হদ্দিি, 

তাঁদ্দের প্রাক্-চিিন্ধি পরিতী ০১ (এক) িছর পয মন্ত িলিৎ থাকদ্দি।  

৩.১.১০ যচে ঘকাি হজযাত্রী হদ্দজ ঘযদ্দত আগ্রহী িা হি তাহদ্দল প্রাক্-চিিন্ধদ্দির জামািত (চিধ মাচরত সাচভ মস চি ব্যতীত) ঘিরত 

চিদ্দত পারদ্দিি, তদ্দি এদ্দক্ষদ্দত্র তাদ্দের জামািত িািে জমাকৃত টাকার মধ্য হদ্দত প্রদ্দসচসং চি (     জ         ) 

কতমি কদ্দর অিচশষ্ট টাকা হজযাত্রীর ব্যাংদ্দকর চহদ্দসদ্দির       ঘিরত প্রোি করা হদ্দি। 

৩.১.১১ ঘকাি এদ্দজন্সী ঘকাটার কম হজযাত্রী ঘপদ্দল িা লাইদ্দসন্স িালাদ্দত অপারগ হদ্দল িা লাইদ্দসন্স িাচতল হদ্দল, সরকার কতৃমক 

অনুদ্দমােি সাদ্দপদ্দক্ষ ঐ হজযাত্রীদ্দের অন্য লাইদ্দসদ্দন্স চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য স্থািান্তর করদ্দত হদ্দি। 

৩.১.১২        ও                       ৪৫ (       ) জ  হজ      জ   ১ (  ) জ       হজ      হ     

         ।          জ                                                              হজ 

    জ                    (HMIS)             । হজ               হজ                 ২ 

(  )          হজ     জ                    (HMIS)              হ  ।  

৩.১.১৩ প্রাক্-চিিন্ধি, চিিন্ধি ও হজযাত্রীর তথ্যভান্ডার আই.টি চিদ্দশষদ্দজ্ঞর সমিদ্দয় একটি কাচরগচর কচমটি গঠিপূি মক সরকার 

সমদ্দয় সমদ্দয় চিরীক্ষা করদ্দি। 

৩.১.১৪ ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার ঘমািাদ্দেমদ্দের হদ্দজর পূদ্দি ম ঘমায়াদ্দেম ও ঘসৌচে কতৃমপদ্দক্ষর সদ্দে চুচি, িাচি/ঘহাদ্দটল ভািা 

এিং অন্যান্য কাদ্দজর জন্য ঘসৌচে আরি ঘযদ্দত হয়। হদ্দজর সমদ্দয়ও ঘমািাদ্দেমদ্দেরদ্দক হজযাত্রীদ্দের ঘসিা ও 

ব্যিস্থাপিার জন্য ঘসৌচে আরি গমদ্দির প্রদ্দয়াজি হয়। এ সমদ্দয়র জন্য ঘমািাদ্দেমদ্দের পৃথক হজ সাচভ মস চভসা প্রোদ্দির 

অনুদ্দরাধ করদ্দত হদ্দি।  

৩.১.১৫ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র সচিদ্দির ঘিতৃদ্দত্ব হজ এদ্দজন্সীজ এযাদ্দসাচসদ্দয়শি অি িাংলাদ্দেশ (হাি) সহ ০৫(পাঁি) 

সেস্যচিচশষ্ট একটি কচমটি ঘমায়াচ্ছাসা, আচেো ও ওজারাতুল হদ্দজর েপ্তদ্দর হজ ব্যিস্থাপিার চিদ্দশষ চিদ্দশষ চিষয়গুদ্দলা 

পয মাদ্দলািিার জন্য ঘসৌচে আরি গমি করদ্দিি। 

৩.১.১৬ ৩.১.৬   -             হ জ                                হ জ                       -        

   ও জ                              হ             ।                             হজ             

হ   হজ      জ             হ          । 

৩.১.১৭        হজ                   হ        হজ                          ।        /            

      ধম ম                                                                                

       হজ         হ                   ।                    জ  /                       , 

             /                          ,         জ               হ       /           জ/  

                           ,               হ       /                    জ              

                              ,                               জ  ,             হ       / 

           জ/                            ,               হ       /                    জ 

                                                                 হ  ।  
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৩.২ হজ                  ও হজ     জ       : 

৩.২.১ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রচত চহজচর সদ্দির রচিউস সাচি মাদ্দসর মদ্দধ্য ঐ িছদ্দরর হদ্দজর কম মপচরকল্পিা প্রণয়ি ও হজ 

প্যাদ্দকজ ঘ াষণা এিং তা প্রিাদ্দরর ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

৩.৩ হদ্দজ গমদ্দির ঘযাগ্যতা ও অদ্দযাগ্যতা:  

৩.৩.১ িাংলাদ্দেশী মুসচলম িাগচরক এিং ধমীয় চিধাি অনুযায়ী আচথ মক ও দেচহকভাদ্দি সামথ্যমিাি ব্যচি হদ্দজ গমদ্দির ঘযাগ্য 

িদ্দল চিদ্দিচিত হদ্দিি। 

৩.৩.২ ঘমচডদ্দকল ঘিাদ্দড মর মাধ্যদ্দম শারীচরক ও মািচসকভাদ্দি চিি মাচিত/মদ্দিািীত ব্যচি হদ্দজ যাওয়ার ঘযাগ্য িদ্দল চিদ্দিচিত 

হদ্দিি। 

৩.৩.৩ ঘসৌচে সরকাদ্দরর চিধাি অনুযায়ী যথাযথ চিচধ-চিধাি অনুসরণ করত: িাংলাদ্দেশ সরকার কতৃমক প্রেত্ত আন্তজমাচতক 

পাসদ্দপাদ্দট মর মাধ্যদ্দম হদ্দজ গমদ্দির ঘযাগ্য িদ্দল চিদ্দিচিত হদ্দিি।  

৩.৩.৪ ঘকাি মচহলা হদ্দজ গমদ্দির ঘক্ষদ্দত্র চিধাি অনুযায়ী ঘকিলমাত্র শচরয়ত সম্মত মাহ রাম-এর সাদ্দথ হদ্দজ যাওয়ার জন্য 

ঘযাগ্য িদ্দল চিদ্দিচিত হদ্দিি। 

৩.৩.৫ িাংলাদ্দেশ সরকার ও রাজকীয় ঘসৌচে সরকার কতৃমক চিচভন্ন সমদ্দয় আদ্দরাচপত চিচধ-চিধাদ্দির আদ্দলাদ্দক যারা হদ্দজ 

যাওয়ার ঘযাগ্য িদ্দল চিদ্দিচিত হদ্দিি। 

৪ হজ সংক্রান্ত চুচি: 

৪.১ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র োচয়দ্দত্ব চিদ্দয়াচজত মািিীয় মন্ত্রী/প্রচতমন্ত্রী রাজকীয় ঘসৌচে সরকার কতৃমক চিধ মাচরত সমদ্দয় 

রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সাদ্দথ চি-পাচক্ষক হজ চুচি সম্পােি করদ্দিি। 

৪.২ হজ চুচি সম্পােদ্দির প্রাকাদ্দল/চিধ মাচরত সমদ্দয় ঘসৌচে আরদ্দি চিদ্দয়াগপ্রাপ্ত কাউদ্দন্সলর (হজ)/িাংলাদ্দেশ প্রচতচিচধ েল 

প্রধাি কতৃমক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম মকতমা ঘসৌচে আরদ্দির অভযন্তরীণ চিচভন্ন সংস্থা ঘযমি: হাজী পচরিহদ্দি োচয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, 

ঘমায়াদ্দেমদ্দের সংগঠি (মুয়াচ্ছাসা ও আচেো অচিস), সরকাচর ব্যিস্থাপিায় হজযাত্রীদ্দের িাচি ভািার চুচিসহ চিচভন্ন 

চুচি সম্পােি করদ্দিি। চিদ্দশষ প্রদ্দয়াজদ্দি কতৃমপদ্দক্ষর চিদ্দে মশিা অনুযায়ী মকা অথিা মচেিায় চিদ্দয়াগপ্রাপ্ত হজ অচিসার 

চুচি সম্পােি করদ্দত পারদ্দিি। ঘকান্ ঘকান্ এয়ারলাইন্স িাংলাদ্দেশ ঘথদ্দক ঘসৌচে আরদ্দি হজযাত্রী পচরিহি করদ্দি তা 

হজ চুচিদ্দত উদ্দেখ থাকদ্দত হদ্দি।  

৪.৩ হজ প্যাদ্দকজ িািিায়ি সম্পচকমত প্রদ্দয়াজিীয় শতমাচে পালদ্দির জন্য প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সীদ্দক হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণার পর 

সরকার কতৃমক চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য িি-জুচডচশয়াল েযাদ্দম্প ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র পদ্দক্ষ পচরিালক, হজ অচিস, 

ঢাকার সদ্দে একটি চি-পাচক্ষক চুচি সম্পােি করদ্দত হদ্দি। যচে একাচধক এদ্দজন্সী সমচিতভাদ্দি হজ কায মক্রম 

পচরিালিা করদ্দত িায় তাহদ্দল এদ্দজন্সীসমূহ একটি চলড এদ্দজন্সী চিধ মারণ করদ্দি। এদ্দক্ষদ্দত্র চলড ও সমিয়কারী 

এদ্দজন্সী/এদ্দজন্সীসমূদ্দহর মদ্দধ্য সমদ্দ াতা চুচি থাকদ্দত হদ্দি। িি-জুচডচসয়াল েযাদ্দম্প সম্পাচেত সমদ্দ াতা চুচির কচপ 

হজ অচিস, ঢাকায় োচখলপূি মক চলড এদ্দজন্সীদ্দক ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র পদ্দক্ষ পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকার সাদ্দথ 

  -                     হ  ।  

৪.৪ প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সীর স্বত্বাচধকারী/ক্ষমতািাি ব্যিস্থাপিা পচরিালক/ব্যিস্থাপিা অংশীোর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীোর/ 

পচরিালক এিং ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার প্রদ্দতযক হজযাত্রী পরস্পর চুচি সম্পােি করদ্দিি। এ চুচির মূলকচপ হজযাত্রী 

এিং অপর দুই কচপ যথাক্রদ্দম সংচিষ্ট হজ এদ্দজন্সী ও হজ অচিস, ঢাকা সংরক্ষণ করদ্দি। ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার 

হজযাত্রী এিং এদ্দজন্সীর মদ্দধ্য চুচি সম্পােদ্দির জন্য চিধ মাচরত ছক ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অচিস, ঢাকা ঘথদ্দক 

সরিরাহ করা হদ্দি। এছািা ওদ্দয়িসাইট (www.hajj.gov.bd) ঘথদ্দকও সংগ্রহ করা যাদ্দি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় 

চুচি িািিায়ি, পচরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি করদ্দি।  

৪.৫ হজ এদ্দজন্সীসমূহ রাজকীয় ঘসৌচে সরকার কতৃমক চিধ মাচরত তাচরদ্দখর মদ্দধ্য িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, মকার সহায়তায় 

চিজ োচয়দ্দত্ব ঘসৌচে আরদ্দি মকা ও মচেিায় িাচি ভািা সংক্রান্ত ঘসৌচে সরকাদ্দরর প্রিচলত আইি, চিচধ-চিধাি ও প্রথা 

অনুযায়ী হজযাত্রীদ্দের জন্য িাচি/ঘহাদ্দটল মাচলকদ্দের সাদ্দথ িাচি/ঘহাদ্দটল ভািার চুচি সম্পােি করদ্দি। 

৫ হজ ও ও   হ        :              

৫.১                         : 

৫.১.১ জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত িািিায়দ্দির লদ্দক্ষয পচরকল্পিা গ্রহণ, হজ ব্যিস্থাপিার সাদ্দথ সম্পৃি সকল মন্ত্রণালয়/চিভাগ 

ও সংস্থার সাদ্দথ ঘযাগাদ্দযাগ ও সমিয় সাধি।  

৫.১.২ হজ সংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/চিভাগ/েপ্তর/প্রচতষ্ঠািসমূদ্দহর গৃহীত কায মক্রদ্দমর সমিয় সাধি ও পচরিীক্ষদ্দণর লদ্দক্ষয ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালদ্দয়র মািিীয় মন্ত্রী/প্রচতমন্ত্রী এর সভপচতদ্দত্ব চিম্নরূপ ‘জাতীয় হজ ব্যিস্থাপিা কচমটি’ গঠিত হদ্দি। প্রধাি 

উপদ্দেষ্টা-মািিীয় প্রধািমন্ত্রী, সহ সভাপচত-সচিি, ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেস্যবৃদমত: সচিি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ঘিসামচরক 

চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রিালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/অথ ম চিভাগ/স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপচরিালক, 

ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশি, যুগ্ম-সচিি (হজ), ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুগ্মসচিি (প্রশাসি), ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, পচরিালক, 

হজ অচিস, ঢাকা, হাি এর সভাপচত, এিং সেস্য সচিি, উপ-সচিি (হজ), ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় । 

৫.১.৩ জ     হজ ও ও   হ     , হজ     জ                  ,    ঘরা               ও         

http://www.hajj.gov.bd/
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৫.১.৪ সরকাচর ও ঘিসরকাচর হজযাত্রীর সংখ্যা চিধ মারণ,    -         ও জ      সংগ্রহ এিং জ                জ 

                     জ    ঘসৌচে সরকাদ্দরর সাদ্দথ িাংলাদ্দেশ সরকাদ্দরর সম্পাচেত চুচি ঘমাতাদ্দিক ঘসৌচে 

আরদ্দি ঘপ্ররণ। 

৫.১.৫ সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের িাচি ভািার অথ ম ঘসৌচে আরদ্দি ঘপ্ররণ। 

৫.১.৬ হজযাত্রী ও হজ ব্যিস্থাপিার স্বাদ্দথ ম  ঘসৌচে আরদ্দি হজ ব্যিস্থাপিা ব্যয় চিি মাদ্দহর জন্য দিদ্দেচশক মুদ্রা সরিরাদ্দহর লদ্দক্ষয 

যথাসমদ্দয় সংচিষ্ট ব্যাংকসমূদ্দহর সাদ্দথ সমিয় সাধি। 

৫.১.৭ হদ্দজর প্রথম ফ্লাইট শুরুর অন্তত: ৩০ (চত্রশ) চেি পূদ্দি ম প্রদ্দয়াজিীয় ঔষধ, চিচকৎসা ও      সামগ্রী ঘসৌচে আরদ্দি 

    । 

৫.১.৮ সকল হজযাত্রীর জন্য চকটব্যাগ, কচিদ্দিল্ট ও অন্যান্য সামগ্রী এিং সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীর জন্য একই রং ও 

িাংলাদ্দেদ্দশর পতাকা খচিত ট্রচলব্যাগ (৫৬ ঘস:চম: × ২৫ ঘস:চম: × ৪৫ ঘস:চম:) সংগ্রহ এিং হজ ফ্লাইট শুরুর       

৩  (   )           পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকায় সরিরাহ। 

৫.১.৯ হজ ব্যিস্থাপিার প্রদ্দয়াজদ্দি অন্যান্য হজ সামগ্রী সংগ্রহ ও সরিরাহকরণ। 

৫.১.১০ হজ এদ্দজন্সীসমূদ্দহর প্রচতচিচধদ্দের সাদ্দথ সমিয়।  

৫.১.১১ হজ প্রচতচিচধ েল,  প্রশাসচিক েল, চিচকৎসক েল, হজ সহায়ক েল এিং            গঠি। 

৫.১.১২ তথ্য প্রযুচি (IT) প্রদ্দয়াদ্দগর মাধ্যদ্দম হজযাত্রীদ্দের ঘসিার ব্যিস্থা গ্রহণ। আই.টি প্রচতষ্ঠাদ্দির কায মক্রম পচরিালিায় হািসহ 

অন্যান্য হজ সংচিষ্টদ্দের (Stakeholder) সহদ্দযাচগতা গ্রহণ।  

৫.১.১৩ ঘজলা/উপদ্দজলা পয মাদ্দয় হজযাত্রীদ্দের হজ সংক্রান্ত প্রচশক্ষদ্দণর ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৫.১.১৪ ঘসৌচে আরদ্দি িাংলাদ্দেশ হজ অচিদ্দস প্রদ্দয়াজিীয় সংখ্যক কম মকতমা/কম মিারী চিদ্দয়াদ্দগর ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৫.১.১৫ ঘসৌচে কতৃমপক্ষ ঘথদ্দক প্রাপ্ত চেকার িাংলাদ্দেশী হজযাত্রীর ঘসিায় চিদ্দয়াচজত উপযুি ও অনুদ্দমাচেত ব্যচিদ্দের মদ্দধ্য 

চিতরণ এিং যাঁদ্দের মদ্দধ্য চিতরণ করা হদ্দি তাঁদ্দের জীিি বৃত্তান্ত,       জ      জ        ও পাসদ্দপাদ্দট মর 

িদ্দটাকচপ সংরক্ষণ এিং     ও                                   (GO)     । 

৫.১.১৬         (হজ),          হজ     ,  জ  ,                      , হজ     ,      হ   প্রাপ্ত প্রচতদ্দিেি 

মূল্যায়ি ও পয মাদ্দলািিা। 

৫.১.১৭          ক্ -  িন্ধ /                 হজযাত্রীর সদ্দিতিতা বৃচে ও করণীয় জািাদ্দত চিধ মাচরত সমদ্দয় চপ্রন্ট, 

ইদ্দলদ্দরাচিক চমচডয়া ও ওদ্দয়িসাইদ্দট প্রিার এিং প্রদ্দয়াজিীয় প্রচশক্ষদ্দণর ব্যিস্থা গ্রহণ।  

৫.১.১৮                   -                         চিদ্দশষ ঘহল্পলাইি িালু         হজ               হজ 

  জ      .             জ      জ              । 

৫.১.১৯ চভসার জন্য পাসদ্দপাট ম গ্রহণ, চডও প্রোি, চভসাসহ পাসদ্দপাট ম চিতরণ ব্যিস্থাপিার জন্য সুচিচে মষ্ট োচয়ত্বসহ প্রদ্দয়াজিীয় 

কম মপেচত চিধ মারণ ও সংচি ঘের অিচহতকরণ। 

৫.২ হজ অচিস, ঢাকার করণীয়: 

৫.২.১ হজকযাম্প তত্ত্বািধাি, হজ ঘমৌসুদ্দম কযাম্প প্রস্ত্ত্ততকরণ এিং কযাদ্দম্প অিস্থািরত হজযাত্রীদ্দের সাচি মক তত্ত্বািধাি। 

৫.২.২ ঘসৌচে আরি যাত্রার প্রাকাদ্দল হজকযাদ্দম্প হজযাত্রীদ্দের আিাসদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ ও হজকযাদ্দম্প প্রদ্দয়াজিীয় অন্যান্য ঘসিা 

প্রোি। 

৫.২.৩ হজগাইড চিদ্দে মচশকা, চুচিপত্র, আদ্দিেিপত্র, পচরিয়পত্র, কচিদ্দিল্ট, চকটব্যাগ এিং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় ঘথদ্দক 

সংগ্রহ ও চিতরণ। 

৫.২.৪ হজ             (MRP) পাসদ্দপাট ম ও                          গ্রহণ। 

৫.২.৫ চভসা সংগ্রদ্দহর প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৫.২.৬ হজযাত্রীর পুচলশ ছািপত্র ও স্বাস্থযসিে সংগ্রহ। 

৫.২.৭ হজ            হজ               জ      জ                হ                ও          

    । প্রদ্দয়াজদ্দি ঘিসরকাচর এদ্দজন্সীর চিজস্ব উদ্দযাদ্দগ প্রচশক্ষদ্দণ সহায়তা প্রোি     । 

৫.২.৮ হজ সংচিষ্ট সকল সংস্থার সাদ্দথ সমিয় ও হজকযাদ্দম্প ঘসিাোিকারী অন্যান্য প্রচতষ্ঠাদ্দির তত্ত্বািধাি। 

৫.২.৯ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় হজযাত্রীদ্দের জন্য ঘ াচষত প্যাদ্দকজ অনুযায়ী ঘসৌচে আরদ্দি আিাসি িণ্টি এিং আিাসি 

িরাে/িণ্টি ওদ্দয়িসাইদ্দট প্রকাশ।        , হজ     ,      হজ                                  হজ 

             ৯৬ (        )                   হজ     ,  জ  ,                     । 

৫.২.১০ তথ্য প্রযুচি ব্যিহাদ্দরর মাধ্যদ্দম হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরিরাহ এিং ওদ্দয়িসাইট হালিাগাদ্দের ব্যিস্থা গ্রহণ। 

            , চুচিপত্র, চিদ্দে মচশকা, চিি মাচিত হজযাত্রীর তাচলকা ও ব্যচিগত তথ্য, জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচত, হজ 

প্যাদ্দকজ, হজ বুদ্দলটিি প্রকাশ ও আপদ্দডদ্দটর ব্যিস্থা গ্রহণ ও চিমাি চসচডউল সংগ্রহ। এছািাও হজ এদ্দজন্সীর চিকট 

ঘথদ্দক প্রাপ্ত হজ চিষয়ক তথ্য ওদ্দয়িসাইদ্দট (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ। হজ ব্যিস্থাপিা সংক্রান্ত অিলাইদ্দি 

প্রাপ্ত চিচভন্ন প্রদ্দের জিাি প্রোি। 

৫.২.১১ হজযাত্রীদ্দের টিকা প্রোিসহ হজকযাদ্দম্প চিচকৎসার জন্য স্বাস্থয ঘসিা ঘকন্দ্র (Health Centre) স্থাপি। ঘসৌচে আরদ্দি 

http://www.hajj.gov.bd/
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হজযাত্রীদ্দের করণীয়, চিমাি ভ্রমণ সম্পদ্দকম আদ্দরাহিকালীি হজযাত্রীদ্দের কতমব্য, চিমাদ্দির টাচম মিাদ্দল আগমি-

িচহগ মমিকালীি দধর্য্ম-সচহষ্ণুতা সম্পচকমত সুস্পষ্ট ধারণা প্রোদ্দির জন্য হজকযাদ্দম্প চসটিদ্দজি িাট মার স্থাপি, প্রদ্দয়াজদ্দি 

প্রদ্দজক্টদ্দরর মাধ্যদ্দম হজযাত্রীদ্দের অিচহতকরদ্দণর ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৫.২.১২ সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের ফ্লাইট চসচডউল চিধ মারণ, টিদ্দকট সংগ্রহ ও চিতরণ এিং এতদ্ সংক্রান্ত কাদ্দজর 

সমিয়।  

৫.২.১৩ হজ এদ্দজন্সী ও হজযাত্রীদ্দের মদ্দধ্য উদ্ভূত সমস্যা চিরসদ্দি পেদ্দক্ষপ গ্রহণ। 

৫.২.১৪ হজ অচিদ্দস হজযাত্রীদ্দের ঘসিার চিচমত্ত স্কাউটসহ ঘস্বচ্ছাদ্দসিী সংস্থার সেস্যদ্দের চিদ্দয়াচজতকরণ। 

৫.২.১৫ হজযাত্রীদ্দের কােমস, ইচমদ্দগ্রশি, ঘিক-ইি, চিমাি িদমতদ্দর হজযাত্রীদ্দের ঘপৌৌঁছাদ্দিা ইতযাচে কায মক্রম হজ অচিস হদ্দত 

সম্পােদ্দির প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ এিং এ চিষদ্দয় সংচিষ্ট কতৃমপক্ষসহ চসচভল এচভদ্দয়শি কতৃমপদ্দক্ষর সাদ্দথ সমিয় 

করা। 

৫.২.১৬ ইচমদ্দগ্রশি কতৃমপদ্দক্ষর চিকট ঘথদ্দক     ও     হজযাত্রী গমি ও প্রতযাগমদ্দির চিচিত সংখ্যা অিচহত হদ্দয় উি তথ্য 

িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, ঘজো ঘসৌচে আরদ্দি              ঘপ্ররণ। 

৫.২.১৭ হজ ব্যিস্থাপিার চিচমত্ত সরকার কতৃমক অচপ মত ঘয ঘকাি োচয়ত্ব পালি। 

৫.২.১৮ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় প্রচত ৪৫ (পঁয়তাচেশ) জি হজযাত্রীর জন্য চিদ্দয়াচজত একজি হজগাইদ্দডর চভসা/টিদ্দকট এিং 

আিাসি িরাদ্দের ব্যিস্থা গ্রহণ                  জ           হজ               হজ                     

    স্ব স্ব েদ্দলর সাদ্দথ হজগাইদ্দডর অিস্থাি চিচিতকরণ। 

৫.২.১৯ মকা/মচেিা ঘথদ্দক চিদ্দয়াগকৃত হজকমীদ্দের িাম/ঠিকািা ও োচয়ত্ব িণ্টি আদ্দেশ সংগ্রহ কদ্দর তা আই.টি িাদ্দম মর 

মাধ্যদ্দম সংচিষ্ট হজগাইডদ্দের প্রোি। হজগাইডদ্দের োচয়ত্ব িণ্টি আদ্দেশ মকা/মচেিা চমশদ্দি জািাদ্দিা যাদ্দত 

হজকমীগদ্দণর সাদ্দথ গাইডদ্দের কাদ্দজর সমিয় থাদ্দক। 

৬ হজ ব্যিস্থাপিা: ঘসৌচে আরি পি ম 

৬.১                   জ                হজ     ,    ,       ও  জ         :                    

         ও                                                / জ           জ             

                     হজ                                (হজ),          হজ     ,           

         ।         (হজ)           ও             হ  : 

৬.১.১ ঘজোস্থ চকং আিদুল আচজজ চিমাি িদমতদ্দর হজযাত্রীদ্দের অভযথ মিার ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৬.১.২ ঘজো-মকা-চমিা-আরািা-মুজোচলিা-মচেিায় সরকাচর ব্যিস্থাপিায় হজযাত্রীদ্দের চিচধ ঘমাতাদ্দিক প্রাপ্য সুচিধার 

চভচত্তদ্দত অিস্থাি ও যাতায়াদ্দতর ব্যিস্থা গ্রহণ এিং ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার ঘক্ষদ্দত্র প্যাদ্দকজ ঘমাতাদ্দিক হজযাত্রীদ্দের 

প্রাপ্য সুচিধাচের চিষদ্দয় তোরচক করা। 

৬.১.৩ হজ প্রচতচিচধ েল, হজ ব্যিস্থাপিায় সহায়তার জন্য গমিকারী প্রশাসচিক েল, চিচকৎসা ঘসিার জন্য গমিকারী 

চিচকৎসক েদ্দলর অভযথ মিা, যাতায়াত ও আিাসদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৬.১.৪ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র চিদ্দে মশিা অনুসাদ্দর হজ ঘমৌসুদ্দম মকা ও মচেিা হজ অচিদ্দস এিং চমিা ও আরািাদ্দত 

প্রশাসচিক তাঁবুদ্দত অিস্থািকারী ও প্রশাসচিক সুচিধা গ্রহণকারী ব্যচিিদ্দগ মর তাচলকা প্রণয়ি ও চূিান্তকরণ এিং ঘস 

অনুযায়ী ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৬.১.৫ হজ চিচকৎসক ও প্রশাসচিক েদ্দলর সাচি মক সমিয় ও তত্ত্বািধাি এিং প্রদ্দয়াজিীয় সংখ্যক চিচকৎসা ও তথ্যদ্দকন্দ্র 

স্থাপি। 

৬.১.৬ ঘসৌচে আরদ্দি হজযাত্রীদ্দের চিচকৎসাসহ সাচি মক ঘসিা ও চিরাপত্তা প্রোি চিচিতকরণ। 

৬.১.৭ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় হজযাত্রীদ্দের চিরাপে অিস্থাি ও িলািল এিং সকল হজযাত্রীর চিরাপে প্রতযািতমি 

তোরচককরণ। 

৬.১.৮ হজ প্রচতচিচধ েল ও হজ প্রশাসচিক েদ্দলর প্রধাদ্দির সাদ্দথ আদ্দলািিা কদ্দর প্রদ্দয়াজদ্দির চিচরদ্দখ ঘজো, মকা ও মচেিায় 

ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক িণ্টিকৃত চিচভন্ন েদ্দলর সেস্যদ্দের োচয়ত্ব পুিঃিণ্টি চিচিতকরণ। 

৬.১.৯ হজ এদ্দজন্সীসমূদ্দহর িাচি ভািা করার সময় প্রদ্দয়াজিীয় সহায়তা প্রোি। হজ   জ                              

হজ     জ                    (HMIS)          । 

৬.১.১০ মৃতুযিরণকারী হজযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল ঘপ্ররণ, মৃতুযসিে গ্রহণ ও ঘপ্ররণসহ আনুষচেক োচয়ত্ব পালি। 

৬.১.১১ হজ ঘশদ্দষ সামচগ্রক হজ ব্যিস্থাপিাসহ প্রশাসচিক েল ও চিচকৎসক েদ্দলর কায মক্রম সম্পদ্দকম মন্ত্রণালয় িরাির 

প্রচতদ্দিেি ঘপ্ররণ। 

৬.১.১২ ঘমায়াদ্দেমগদ্দণর সাদ্দথ সাি মক্ষচণক ঘযাগাদ্দযাদ্দগর মাধ্যদ্দম হজযাত্রীদ্দের হালিাগাে তথ্য প্রাচপ্তর ব্যিস্থা গ্রহণ এিং 

ডাটাদ্দিইজ আপদ্দডদ্দটর ব্যিস্থা গ্রহণ।        সা হ        ও                  ট্        হ               

        হ           । 

৬.১.১৩ অচভদ্দযাদ্দগর পচরদ্দপ্রচক্ষদ্দত প্রদ্দয়াজিীয় তেদ্দন্তর ব্যিস্থা গ্রহণ। প্রদ্দযাজয ঘক্ষদ্দত্র তাৎক্ষচণক চিরসদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৬.১.১৪ হজযাত্রী/হাজীদ্দের আপৎকালীি জরুচর প্রদ্দয়াজি ঘমটাদ্দিার ব্যিস্থা গ্রহণ। 

৬.১.১৫ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক হজ চিচকৎসক েদ্দলর জন্য জাচরকৃত অচিস আদ্দেশ ঘমাতাদ্দিক তাঁদ্দের ঘসৌচে আরি 
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অিস্থািকাদ্দল কাউদ্দন্সলর (হজ) প্রদ্দয়াজদ্দির চিচরদ্দখ মন্ত্রণালয় হদ্দত ঘপ্রচরত প্রশাসচিক েদ্দলর েলদ্দিতার সাদ্দথ 

পরামশ মক্রদ্দম োচয়ত্ব পুিঃিণ্টি চিচিতকরণ। 

৬.১.১৬ হজ এদ্দজন্সী, হজযাত্রী/হাজী এিং এতেসংক্রান্ত সংচিষ্ট চিচভন্ন পদ্দক্ষর সাদ্দথ সমিয়পূি মক উদ্ভূত সমস্যা চিরসদ্দি 

পেদ্দক্ষপ গ্রহণ। 

৬.১.১৭ সরকাচর-ঘিসরকাচর চিচি মদ্দশদ্দষ সকল িাংলাদ্দেশী হজযাত্রী যাদ্দত চমিা-আরািা-মুজোচলিা-আল মাশায়াদ্দর একটি গুদ্দচ্ছ 

(Cluster) অিস্থাি করদ্দত পাদ্দরি ঘস চিষদ্দয় ব্যিস্থা গ্রহণ। যথাসমদ্দয় ঘমায়াদ্দেদ্দমর একটি তাচলকা ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালদ্দয় ঘপ্ররণ যাদ্দত উি তাচলকা অনুযায়ী হজ এদ্দজন্সীসমূহ ঘমায়াদ্দেম চিি মািি করদ্দত পাদ্দর। হজযাত্রী সংখ্যা 

অনুপাদ্দত ঘমায়াদ্দেদ্দমর সংখ্যা ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় চিধ মারণ করদ্দি। 

৬.১.১৮ হজ ব্যিস্থাপিার জন্য সম্পূণ ম প্রশাসচিক ও আচথ মকভাদ্দি ক্ষমতািাি চহদ্দসদ্দি যথাযথভাদ্দি োচয়ত্ব পালি। হজ ব্যিস্থাপিা 

সংক্রান্ত যািতীয় সরঞ্জাম, যািিাহি, স্থাপিা, জিিদ্দলর সংরক্ষক (Custodian) চহদ্দসদ্দি োচয়ত্ব পালি। 

৬.১.১৯ ঘসৌচে আরদ্দি হজ ব্যিস্থাপিার স্বাদ্দথ ম প্রদ্দয়াজিীয় অন্যান্য োচয়ত্ব পালি। 

৬.১.২০ সরকার কতৃমক সময় সময় চিধ মাচরত এতদ্ সংক্রান্ত অন্যান্য োচয়ত্ব পালি। 

৬.১.২১        হজ      জ               Measurement Sheet  হজ          জ         ৭         

           , হজ     ,           । 

৬.১.২২        -হজ        হজ     ,              হজ   জ                           ,        -হজ 

                                                  , হজ     ,             হজ   জ     

 হ         ।   

৬.১.২৫       হজ                -হজ                                                হ          

              ।  

৬.২ হজ এদ্দজন্সীর িাচি পচরেশ মি: 

৬.২.১ ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যিস্থাপিার স্বাদ্দথ ম মকা ও মচেিায় িাংলাদ্দেশ সরকার ও  হাি 

কতৃমক চিধ মাচরত এলাকাসমূদ্দহ গুচ্ছ (Cluster) চভচত্তক িাচি/ঘহাদ্দটল ভািা চিচিতকরদ্দণ হজ এদ্দজন্সীসমূহদ্দক 

সহায়তা প্রোি। 

৬.২.২ হজ এদ্দজন্সী কতৃমক যথাসমদ্দয় এিং যথাযথ মািসম্পন্ন িাচি ভািা চিচিত করার লদ্দক্ষয হজ অচিস ঘিসরকাচর 

ব্যিস্থাপিায় ভািাকৃত িাচি পচরেশ মদ্দির ব্যিস্থা করদ্দি। প্রদ্দযাজয ঘক্ষদ্দত্র দেিিয়ি (Random Sampling) এর 

চভচত্তদ্দত পচরেশ মদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। িাচি পচরেশ মদ্দি হাি প্রদ্দয়াজিীয় সাচি মক সহায়তা প্রোি করদ্দি।  

৬.৩  হজকমী চিদ্দয়াগ: 

৬.৩.১ ঘসৌচে আরদ্দি  সরকাচর ও ঘিসরকাচর উভয় ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের ঘসিা প্রোদ্দির লদ্দক্ষয প্রদ্দয়াজিীয় সংখ্যক 

হজকমী চিদ্দয়াগ করা হদ্দি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত কচমটির সুপাচরদ্দশ িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, মকা ঘমৌসুমী 

হজকমী চিদ্দয়াগ করদ্দি। চিদ্দশষ প্রদ্দয়াজদ্দি উপযুি সময় হজ প্রস্ত্ত্তচতমূলক এিং সমাপিী কাদ্দজর জন্য কিসুযদ্দলট-এর 

সহায়তা ঘিদ্দি। হজকমীদ্দের মদ্দধ্য সাধারণ হজকমী ছািাও অনুিােক/কচম্পউটার অপাদ্দরটর, ড্রাইভার ও চিিার 

অন্তর্ভ মি থাকদ্দি। হজকমী চিি মািদ্দির ঘক্ষদ্দত্র প্রাথীর আরিী ভাষায় েক্ষতা, িচরত্র, পূি ম অচভজ্ঞতা এিং মকা, চমিা, 

আরািা, মুজোচলিা, মচেিা ও ঘজোর রািা াদ্দটর সাদ্দথ পচরিয় ইতযাচে চিষয় চিদ্দিিিা করা হদ্দি। প্রচতিছর ধম ম 

চিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্ত্ত্তচতমূলক, ঘমৌসুমী ও সমাপিীমূলক হজকমীদ্দের সংখ্যা, ঘময়াে, পাচরশ্রচমক ইতযাচে সংক্রান্ত 

চিদ্দে মশিা জারী করদ্দি। চিদ্দয়াচজত হজকমীদ্দের স্থািীয়ভাদ্দি প্রচশক্ষদ্দণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হদ্দি। এ চিষদ্দয় রাজকীয় 

ঘসৌচে সরকাদ্দরর চিয়মিীচত অনুসরণ করদ্দত হদ্দি এিং সাচি মক পচরচস্থচত মূল্যায়ি কদ্দর িািিসম্মত চসোন্ত গ্রহণ 

করদ্দি। 

৬.৩.২ সংচিষ্ট হজ এদ্দজন্সী ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের ঘসিা প্রোদ্দির লদ্দক্ষয প্রচত ১০০ জি হজযাত্রী িা তার 

অংশচিদ্দশদ্দষর চিপরীদ্দত িাংলাদ্দেশ অথিা ঘসৌচে আরি হদ্দত ০১ জি হজকমী চিদ্দয়াগ ও তাদ্দের পাচরশ্রচমক প্রোি 

করদ্দি। হজ অচিস প্রদ্দয়াজদ্দি এদ্দক্ষদ্দত্র সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দি। হজযাত্রী ঘসৌচে আরি আসার পূদ্দি মই হজ এদ্দজন্সী 

চিদ্দয়াগপ্রাপ্ত হজকমীর পূণ ম পচরচিচত ও ঘিাি িেরসহ ঘযাগাদ্দযাদ্দগর ঠিকািা চলচখতভাদ্দি ঢাকাস্থ হজ অচিস ও ঘসৌচে 

আরিস্থ হজ অচিসগুদ্দলাদ্দক জািাদ্দি। 

৬.৩.৩ িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, মকা, ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র সদ্দে সাি মক্ষচণক সমিয় রক্ষা করদ্দি এিং করণীয় চিষদ্দয় 

সরাসচর ঘযাগাদ্দযাগ করত: পরামশ ম/চিদ্দে মশিা গ্রহণ করদ্দি। 

৬.৩.৪ ঘজো হজ টাচম মিাদ্দল আরিী জািা অদ্দপক্ষাকৃত চশচক্ষত হজকমী চিদ্দয়াগ করদ্দত হদ্দি। 

 

৭ ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিা: 

৭.১ িাংলাদ্দেশ সরকার কতৃমক প্রচতিছর হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণার পরপরই হজ এদ্দজন্সীসমূহ পৃথক পৃথকভাদ্দি চিজ চিজ হজ 

প্যাদ্দকজ ঘ াষণা করদ্দি। হজ প্যাদ্দকজ, হজযাত্রীর তাচলকা ও তাঁদ্দের ব্যচিগত তথ্যাচে, হজযাত্রীদ্দের ফ্লাইট চসচডউল, 

সরকার ও হজ এদ্দজন্সী এিং হজ এদ্দজন্সী ও হজযাত্রীর মদ্দধ্য স্বাক্ষচরত চুচিপত্র, মকা ও মচেিায় হজযাত্রীদ্দের জন্য 

ভািাকৃত িাচির/আিাসদ্দির ঠিকািা, িাংলাদ্দেদ্দশর ঠিকািা ও ঘমািাইল িেরসহ প্রদ্দয়াজিীয় সকল তথ্য চিজ চিজ 
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ওদ্দয়িসাইদ্দট প্রকাশ করদ্দি এিং প্রকাচশত তদ্দথ্যর সিট্ কচপ পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকায় সরিরাহ করদ্দি। হজ 

প্যাদ্দকদ্দজ উচেচখত ঘসিা, ঘসিামূল্য, সুচিধা ইতযাচে সম্পচকমত চিিাচরত তথ্য সংিচলত প্রিারপত্র/চলিদ্দলট প্রকাশ 

করদ্দি। পাশাপাচশ এর একটি কচপ স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালদ্দয় োচখল করদ্দি। হজ এদ্দজন্সীসমূহ সদ্দি মাচ্চ দু’টি প্যাদ্দকজ 

ঘ াষণা করদ্দত পারদ্দি। তদ্দি হজ প্যাদ্দকদ্দজর সি মচিম্ন খরি ঘকাি অিস্থাদ্দতই সরকার কতৃমক ঘ াচষত সি মচিম্ন প্যাদ্দকজ 

মূদ্দল্যর কম হদ্দি িা। হজযাত্রী ঘয এদ্দজন্সীর মাধ্যদ্দম হদ্দজ যাদ্দিি ঘস এদ্দজন্সীর স্বত্বাচধকারী /ব্যিস্থাপিা পচরিালক 

/ব্যিস্থাপিা অংশীোর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত  অংশীোর / পচরিালক চিজ স্বাক্ষদ্দর রচসেমূদ্দল হজযাত্রীর চিকট হদ্দত অথ ম 

গ্রহণ করদ্দিি অথিা প্যাদ্দকজ অনুযায়ী প্রদ্দেয় অথ ম সংচিষ্ট হজযাত্রী হজ এদ্দজন্সীর চিধ মাচরত ব্যাংক চহদ্দসদ্দি       

               জমা করদ্দিি। চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য        হজযাত্রীর টাকা জমাোি সংক্রান্ত ব্যাংক 

সিে/চস্থচতর চহসাি ও  হজযাত্রীদ্দের তাচলকা পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকায় জমাোি চিচিত করদ্দত হদ্দি। ঘিসরকাচর 

ব্যিস্থাপিায় হজযাত্রীদ্দের সম্পূণ ম োয়-োচয়ত্ব সংচিষ্ট এদ্দজন্সীর উপর িতমাদ্দি। রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সি মদ্দশষ 

চিদ্দে মশিা ঘমাতাদ্দিক প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সী রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সাদ্দথ সম্পাচেত চিপাচক্ষক চুচিদ্দত উচেচখত ও 

চিধ মাচরত সংখ্যক হজযাত্রী ঘসৌচে আরদ্দি ঘপ্ররণ করদ্দত পারদ্দি এিং িাংলাদ্দেশ সরকার কতৃমক চিধ মাচরত সদ্দি মাচ্চ ৩০০ 

জি হজযাত্রীদ্দক হজ এদ্দজন্সী হদ্দজ পাঠাদ্দত পারদ্দি। তদ্দি সি মচিম্ন ও সদ্দি মাচ্চ হজযাত্রীর সংখ্যা যথাক্রদ্দম রাজকীয় ঘসৌচে 

সরকার এিং িাংলাদ্দেশ সরকাদ্দরর চিদ্দে মশিা ঘমাতাদ্দিক সমদ্দয় সমদ্দয় পচরিতমি হদ্দত পাদ্দর। ব্যাংদ্দক গচচ্ছত টাকার 

মদ্দধ্য হজ প্যাদ্দকদ্দজ ঘ াচষত চিমাি ভািা ঘকিলমাত্র চিমাি টিদ্দকট ক্রদ্দয়র জন্য সংচিষ্ট ব্যাংক হদ্দত ঘপ-অড মাদ্দরর 

মাধ্যদ্দম ঘপ্ররণ করা যাদ্দি। হজ এদ্দজন্সী টিদ্দকদ্দটর টাকা অন্য ঘকাি কাদ্দজ উদ্দত্তালি করদ্দত পারদ্দি িা। 

৭.২ হজ এদ্দজন্সী ঘ াচষত হজ প্যাদ্দকজ অনুযায়ী যািতীয় আনুষ্ঠাচিকতা ও োচয়ত্ব পালি করদ্দি। 

৭.৩ হজ এদ্দজন্সী ঘিসরকাচর হজযাত্রীর                     , হজ অচিস, ঢাকায় জমা করদ্দি। 

৭.৪ প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সী ৩.১.৪ অনুযায়ী হজযাত্রী চিি মািিপূি মক জামািদ্দতর টাকা হজ      জ       চি   হ  (ঘসৌচে 

আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চি, স্থািীয় সাচভ মস িাজম, রাজকীয় ঘসৌচে সরকার কতৃমক চিধ মাচরত ব্যাংক 

গ্যারাচন্ট, আপৎকালীি িান্ড, অন্যান্য সাচভ মস িাজম ইতযাচে)      সমিয় করদ্দি।  ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার ঘক্ষদ্দত্র ৫৬ 

ঘস:চম: x ২৫ ঘস:চম: x ৪৫ ঘস:চম: আয়তদ্দির একই রং ও িাংলাদ্দেদ্দশর জাতীয় পতাকা খচিত ট্রচলব্যাগ প্রদ্দতযক 

হজযাত্রীদ্দক সরিরাহ করদ্দত হদ্দি। ঘিসরকাচর ব্যিস্থািায় প্রদ্দতযক হজযাত্রীর ট্রচলব্যাগ হাি ক্রয় ও সরিরাহ চিচিত 

করদ্দি। হজযাত্রী কতৃমক জমাকৃত ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চি/ব্যাংক গ্যারাচন্ট  ঘসৌচে 

আরদ্দি ঘপ্ররদ্দণর পদ্দর ঘকাি অিস্থাদ্দতই ঘিরৎদ্দযাগ্য হদ্দি িা। তদ্দি রাজকীয় ঘসৌচে কতৃমপক্ষ কতৃমক ঘিরত পাওয়া ঘগদ্দল 

তা হাজী কল্যাণ তহচিদ্দল জমা হদ্দি।   

৭.৫ হজ এদ্দজন্সীসমূহ িাংলাদ্দেশ সরকার কতৃমক চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিাধীি হজযাত্রীর পূরণকৃত 

অিলাইি িরম ও চুচিপত্র সংগ্রহ করদ্দি। ব্যাংক গ্যারাচন্ট, আপৎকালীি িান্ড, সাচভ মস িাজম ইতযাচেসহ অন্যান্য চি’র 

অথ ম জমাোদ্দির রচসে এিং হজযাত্রীর পূণ ম িাম-ঠিকািা সংিচলত তাচলকা ও সকল চুচিপদ্দত্রর কচপ পচরিালক, হজ 

অচিস, ঢাকায় জমা চেদ্দি।        হজযাত্রীর তাচলকার একটি কচপ সংচিষ্ট এয়ারলাইন্স িরাির োচখল করদ্দি। 

৭.৬ হজ এদ্দজন্সী ঘসৌচে সরকাদ্দরর চিয়ম অনুযায়ী ঘমায়াদ্দেদ্দমর মাধ্যদ্দম হজযাত্রীদ্দের মকা, মচেিা, চমিা ও আরািায় 

আিাসি ও যাতায়াদ্দতর ব্যিস্থা করদ্দি। িাংলাদ্দেশ তযাগ ও প্রতযািতমি পয মন্ত হজযাত্রী/হাজীদ্দের সাদ্দথ এদ্দজন্সীর পদ্দক্ষ 

প্রদ্দয়াজিীয় সংখ্যক প্রচতচিচধ চিদ্দয়াদ্দগর ব্যিস্থা করদ্দি। অচিিায ম কারদ্দণ ঘকাি হজ এদ্দজন্সীর সকল হজযাত্রী ঘসৌচে 

আরি তযাদ্দগর পূদ্দি ম উি এদ্দজন্সীর মাচলক/প্রচতচিচধর ঘসৌচে আরি তযাদ্দগর প্রদ্দয়াজি ঘেখা চেদ্দল ঘসৌচে আরিস্থ হজ 

অচিদ্দসর জ্ঞাতসাদ্দর ও সম্মচতক্রদ্দম তা করদ্দি। 

৭.৭ মকা ও মচেিায় চিচি মদ্দে গমিাগমি এিং প্রদ্দেয় অন্যান্য ঘসিা প্রোি চিচিত করার স্বাদ্দথ ম মুয়াচ্ছাসা এিং আচেো 

(মিি িাংলাদ্দেশ) কায মালদ্দয়র সাদ্দথ সাি মক্ষচণক ঘযাগাদ্দযাদ্দগর জন্য সংচিষ্ট এদ্দজন্সী প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

৭.৮ হজ এদ্দজন্সীসমূহ হজযাত্রীদ্দের হদ্দজর আহকাম-আরকাি, ঘসৌচে আইি-কানুি, ভ্রমদ্দণর চিয়ম-কানুি, িাগচরক জ্ঞাি 

(Civic Sense), লাদ্দগজ রুলস্  ইতযাচে চিষদ্দয় চিজ চিজ উদ্দযাদ্দগ িা ঢাকা হজ অচিদ্দসর সহদ্দযাচগতায় 

প্রচশক্ষদ্দণর ব্যিস্থা করদ্দি।  

৭.৯ হজ ঘমৌসুদ্দম ঘসৌচে আরদ্দি হজ এদ্দজন্সীর চিদ্দয়াগপ্রাপ্ত প্রচতচিচধদ্দক যাদ্দত সহদ্দজ ঘিিা যায় ঘস চিষদ্দয় হজ এদ্দজন্সীসমূহ 

সরকার চিধ মাচরত চিদ্দশষ ধরদ্দণর ইউচিিম ম/ঘপাশাক/চিহ্ন পচরধাি/ ব্যিহাদ্দরর ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। প্রদ্দয়াজদ্দি 

হজযাত্রীদ্দের ঘক্ষদ্দত্রও এ ব্যিস্থা গ্রহণ করা ঘযদ্দত পাদ্দর। 

৭.১০ এদ্দজন্সীর িাচি ভািার চুচির ঘময়াে এিং তার আওতাধীি হজযাত্রীদ্দের ফ্লাইট চসচডউদ্দলর তাচরখ পরস্পর 

সেচতপূণ মভাদ্দি চিধ মারদ্দণর চিষদ্দয় হজ এদ্দজন্সীসমূহ এয়ারলাইদ্দন্সর সাদ্দথ সমিয় কদ্দর  প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি।  

৭.১১ সরকাদ্দরর চিদ্দে মশিা ঘমাতাদ্দিক প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সী চিধ মাচরত ঘমায়াদ্দেদ্দমর সাদ্দথ চুচি সম্পােদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

৭.১২ প্রচত হজ ঘমৌসুদ্দম প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সী হজ প্রস্ত্ত্তচত সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্ত্ত্তচত প্রচতদ্দিেি এিং হজ ঘশদ্দষ 

হজযাত্রী গমি ও প্রতযাগমিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম চিষদ্দয়র উপর একটি সমাপিী প্রচতদ্দিেি ঢাকা হজ অচিস ও ঘজো 

হজ অচিদ্দস োচখল করদ্দি।  

৭.১৩ সরকাচর হজযাত্রীদ্দের ন্যায় ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীগণ ঘসৌচে আরি যাত্রার প্রাকাদ্দল ঢাকাস্থ হজকযাদ্দম্প 

অিস্থাি করদ্দত পারদ্দিি।  
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৭.১৪ হজ এদ্দজন্সীসমূহ হজযাত্রী ঘপ্ররণ ও প্রতযািতমদ্দির চিচমত্ত ফ্লাইট চসচডউল প্রণয়ি, আসি সংরক্ষণ ইতযাচে চিষদ্দয় 

ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালদ্দয়র চিদ্দে মশিা প্রচতপালি করদ্দি। 

৭.১৫ হজ এদ্দজন্সীসমূহ হজযাত্রীদ্দের ঘজো/মচেিা চিমাি িদমতর হদ্দত গ্রহণপূি মক মকা/মচেিায় হাজীদ্দের/হজযাত্রীদ্দের জন্য 

ভািাকৃত িাচি/ঘহাদ্দটদ্দল ঘপৌৌঁছাদ্দিা চিচিত করদ্দি। হজযাত্রীদ্দেরদ্দক মকা/মচেিায় তাসচিি/তাসচরয়াযুি এক/একাচধক 

িাচি/ঘহাদ্দটদ্দল রাখা যাদ্দি। 

৭.১৬ হজ এদ্দজন্সীসমূহ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অচিস কতৃমক চিদ্দে মচশত/িাচহত ঘয ঘকাি চিদ্দে মশিা প্রচতপালি, তথ্য 

সরিরাহ এিং সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দি।  

৭.১৭ হজ এদ্দজন্সীসমূহ িাংলাদ্দেশ সরকার ও রাজকীয় ঘসৌচে সরকার কতৃমক হজ ব্যিস্থাপিা সংক্রান্ত সমদ্দয় সমদ্দয় জারীকৃত 

চিদ্দে মশিা প্রচতপালি করদ্দি।  

৭.১৮   হজ এদ্দজন্সী উি এদ্দজন্সীর ব্যিস্থাপিায় কতজি হজযাত্রী ঘকাি ঘমায়াদ্দেদ্দমর অধীদ্দি, ঘকান্  এয়ারলাইদ্দন্স ঘজো/ মচেিা 

গমি করদ্দিি এিং হজ ঘশদ্দষ ঘজো/মচেিা হদ্দত প্রতযািতমি করদ্দিি তার তথ্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অচিস, 

ঢাকা, ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দ্দক রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সাদ্দথ সম্পাচেত 

চুচিদ্দত িচণ মত সময় অনুযায়ী চলচখতভাদ্দি অিচহত করদ্দিি। হাি চিষয়টি চিচিত করদ্দি। 

৭.১৯ চভসাযুি পাসদ্দপাট ম ও চিমাদ্দির টিচকট ছািা গ্রুপ চলডারদ্দের মাধ্যদ্দম ঘকাি হজযাত্রীদ্দক হজ অচিদ্দস আিা যাদ্দি িা। 

এদ্দজন্সীর প্যাদ্দড হজযাত্রীদ্দের তাচলকা, পাসদ্দপাট ম ও চিমাদ্দির টিচকটসহ এদ্দজন্সীর মাচলক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রচতচিচধ 

হজযাত্রীদ্দের হজ অচিদ্দস চিদ্দয় আসদ্দিি। 

৭.২০ চিমাদ্দির টিদ্দকট/হজযাত্রীদ্দের ফ্লাইট চিিয়তার চিষয়টি এদ্দজন্সীর প্যাদ্দড প্রতযয়ি ব্যচতদ্দরদ্দক হজযাত্রীদ্দের পাসদ্দপাদ্দট ম 

চভসা লাগাদ্দিার জন্য ঘসৌচে দূতািাদ্দস ঘপ্ররণ করা হদ্দি িা। প্রতযয়িপদ্দত্র এয়ারলাইদ্দন্সর িাম, ফ্লাইট িের, ফ্লাইদ্দটর 

তাচরখ ইতযাচে তথ্য সুস্পষ্টভাদ্দি উদ্দেখ থাকদ্দত হদ্দি এিং একইভাদ্দি ওদ্দয়িসাইদ্দট আপদ্দডট করদ্দত হদ্দি । 

৭.২১ হজ ব্যিস্থাপিায় গ্রুপচলডার/কাদ্দিলা স্বীকৃত িয়। অতএি কচথত গ্রুপচলডার/কাদ্দিলা চলডাদ্দরর সদ্দে এদ্দজন্সীর ঘকাি 

প্রকার ঘলিদ্দেদ্দির োয়-োচয়ত্ব সম্পূণ মভাদ্দি হজ এদ্দজন্সীদ্দক িহি করদ্দত হদ্দি। হজ এদ্দজন্সী এিং গ্রুপচলডার/ কাদ্দিলা 

চলডাদ্দরর সদ্দে ঘলিদ্দেি সংক্রান্ত কারদ্দণ ঘকাি হজযাত্রী প্রতাচরত হদ্দল, হদ্দজ ঘযদ্দত িা পারদ্দল তার সম্পূণ ম োয় সংচিষ্ট 

হজ এদ্দজন্সীর উপর িতমাদ্দি এিং এ জন্য হজ এদ্দজন্সীদ্দক জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচতদ্দত উচেচখত সদ্দি মাচ্চ শাচি প্রোি 

করা হদ্দি। 

৭.২২   মৃতুয ও গুরুতর অসুস্থতা/দু মটিার কারদ্দণ ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চি  জমাোিকারী 

হজযাত্রী পচিত্র হজব্রত পালদ্দির লদ্দক্ষয ঘসৌচে আরি গমদ্দি ব্যথ ম হদ্দল ঘকিলমাত্র অব্যচয়ত অথ ম (চিমাি ভািা, খাওয়া 

খরি, ইতযাচে) ঘিরৎ পাদ্দিি। 

৭.২৩ অনূর্ধ্ম ৪৫ িছর িয়ষ্ক হদ্দজ গমদ্দিচ্ছু ব্যচিদ্দের ঘক্ষদ্দত্র সরকার কতৃমক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যচি/কম মকতমার সদ্দদমতদ্দহর উদ্দদ্রক হদ্দল 

তার ঘক্ষদ্দত্র আচথ মক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরুপ উপযুি প্রমাণক পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকায় োচখল করদ্দত হদ্দি। 

৭.২৪ প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সী হজযাত্রীদ্দের প্রচশক্ষণ চিচিত করদ্দি। প্রচশক্ষদ্দণর ঘভনুয ও কম মসূচি ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ 

অচিস, ঢাকায় জমা চেদ্দি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় উি প্রচশক্ষণ কায মক্রম পচরেশ মি করদ্দি। প্রচশক্ষদ্দণর সময় একজি 

ডািার ও হজযাত্রী পচরিহদ্দির জন্য মদ্দিািীত এয়ারলাইদ্দন্সর একজি প্রচতচিচধ উপচস্থত থাকদ্দিি।  

৭.২৫ প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সীদ্দক হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণা করদ্দত হদ্দি। ঘ াচষত প্যাদ্দকজ এদ্দজন্সীর চিজস্ব প্যাদ্দড অগ্রগামী পদ্দত্রর 

মাধ্যদ্দম ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পচরিালক, হজ অচিস ঢাকাদ্দত ঘপ্ররণ                       করদ্দত হদ্দি। 

প্যাদ্দকদ্দজ ঘ াচষত চিষয়াচে অথ মাৎ হজযাত্রীদ্দক প্রদ্দেয় সাচভ মসসমূহ চুচিপদ্দত্র সুস্পষ্টভাদ্দি উদ্দেখ করদ্দত হদ্দি। ঘ াচষত 

প্যাদ্দকজ ও চুচিপদ্দত্রর মদ্দধ্য গিচমল পচরলচক্ষত হদ্দল এদ্দজন্সীর চিরুদ্দে শাচিমূলক ব্যিস্থা গৃহীত হদ্দি।       

        হজ      জ                  হ  । 

৭.২৬ প্রদ্দতযক হজযাত্রীর চিপরীদ্দত চেকার ইসুযর চিচমত্ত রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সাদ্দথ সম্পাচেত চি-পাচক্ষক চুচিদ্দত 

িচণ মত সমদ্দয়র মদ্দধ্য সকল এদ্দজন্সী ঘসৌচে আরিস্থ ভািাকৃত িাচির তথ্য, ফ্লাইদ্দটর তথ্য এিং ঘমায়াদ্দেদ্দমর িাম ও 

ঠিকািা Online-  Submit            দ্                                   হজ                 

              হ  । ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অচিস, ঢাকা, মকা, মচেিা ও ঘজো কতৃমক সমদ্দয় সমদ্দয় 

এদ্দজন্সীর চিকট িাচহত তথ্যাচে চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য ঘপ্ররণ করদ্দত হদ্দি। হাি এ চিষয়টি চিচিত করদ্দি। 

৭.২৭ মন্ত্রণালয় ও হজ অচিদ্দসর MIS Report ঘিয়ার স্বাদ্দথ ম হজ এদ্দজন্সী আই.টি কতৃমক সরিরাহকৃত Password-এর 

মাধ্যদ্দম িাচহত হজযাত্রীর যািতীয় তথ্যাচে চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য ওদ্দয়িসাইদ্দট (www.hajj.gov.bd) 

সরিরাহ করদ্দি এিং তাদ্দের তথ্য Online-এ সরাসচর Update করার  জন্য আই.টি িাম মদ্দক সি মাত্মক সহদ্দযাচগতা 

করদ্দি।   ক্ -     ,       ও HMIS                              -            হজ   জ          

হজ   জ         /                                   হ    জ   ও    ও                     

                 । 

৭.২৮ প্রদ্দতযক হজ এদ্দজন্সীর চিদ্দয়াগকৃত হজকমী/প্রচতচিচধ তাঁদ্দের জন্য মকা/মচেিায় ভািাকৃত িাচিদ্দত অিস্থাি করদ্দিি। 

http://www.hajj.gov.bd/
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৮   চি     : 

হজ                            হজ                                    ।                 

                             (      /           )            / হ    /       /                  

     । 

৮.১ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় িাচি ভািা: 

৮.১.১ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত িাচি ভািা কচমটি হজযাত্রীদ্দের আিাসি সংক্রান্ত ঘসৌচে আরদ্দির সংচিষ্ট চিচধ-

চিধাি, প্রথা, আইি-কানুি অনুসরণ কদ্দর সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের জন্য িাচি ভািা করদ্দি। ঘসৌচে সরকার 

কতৃমক চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য প্রচতিছর িাচি ভািার কায মক্রম সম্পন্ন করদ্দত হদ্দি। সরকাচর ব্যিস্থাপিায় এক িা 

একাচধক হজ প্যাদ্দকজ ঘ াষণা করা হদ্দি। সাধারণভাদ্দি প্রদ্দতযক িাচিদ্দত সদ্দি মাচ্চ ৪/৫ অথিা ৫/৬ জদ্দির জন্য একটি 

টয়দ্দলট, ঘগাসল ও ওযুর জন্য পয মাপ্ত পাচির ব্যিস্থা, কক্ষসমূদ্দহ এচস, সাি মক্ষচণক ঘটচলদ্দিাি, চিজ, ও অচিচিি মাপক যন্ত্র 

ইতযাচের ব্যিস্থা থাকদ্দি। িাচি ভািার ঘক্ষদ্দত্র তাসচরয়াযুি যথাসেি বৃহৎ আকাদ্দরর িাচি এিং মচেিায় সংচিষ্ট ঘক্ষদ্দত্র 

অচভজ্ঞ বৃহৎ ঘকাম্পািীর সাদ্দথ চুচিিে হওয়ার চিষদ্দয় অগ্রাচধকার ঘেয়া হদ্দি। 

৮.১.২        হজ      জ                   Measurement Sheet  হজ          জ          ৭ (   ) 

                   , হজ     ,                । 

৮.২                            : 

৮.২.১ রাজকীয় ঘসৌচে সরকার কতৃমক চিধ মাচরত সমদ্দয়র মদ্দধ্য ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের জন্য হজ এদ্দজন্সীর 

স্বত্বাচধকারী/ব্যিস্থাপিা পচরিালক/ব্যিস্থাপিা অংশীোর/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীোর/পচরিালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুি 

প্রচতচিচধ ঘসৌচে আরদ্দির সংচিষ্ট চিচধ-চিধাি, প্রথা, আইি-কানুি অনুসরণপূি মক ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস 

িাজম ও পচরিহি চি  জমাোিকারী হজযাত্রী  সংখ্যা অনুযায়ী িাংলাদ্দেশ সরকার ও হাি কতৃমক মকা ও মচেিায় 

চিধ মাচরত এলাকাসমূদ্দহ গুচ্ছচভচত্তক িাচি ভািা কায মক্রম সম্পন্ন করদ্দি। ভািাকৃত িাচির প্রদ্দেয় সুচিধা ও মাি সরকাচর 

ব্যিস্থাপিায় ভািাকৃত িাচির মাি ও প্রদ্দেয় সুচিধার ঘিদ্দয় চিম্নতর হদ্দি িা। 

৮.২.২ ঘসৌচে সরকাদ্দরর চিদ্দে মশিা ঘমাতদ্দিক হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ১% অচতচরি িাচি ভািার অথ ম সরকার চিধ মাচরত ব্যাংক 

চহদ্দসদ্দি জমা চিচিত করদ্দত হদ্দি। জমাকৃত উি অথ ম িারা হাি এর পরামশ মক্রদ্দম সরকার ঘসৌচে আরদ্দির মকা ও 

মচেিায় হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী অচতচরি িাচি ভািা চিচিত করদ্দি। 

৮.২.৩ হজ অচিস, ঢাকা সংচিষ্ট এদ্দজন্সী কতৃমক ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চিসহ অন্যান্য চি জমা 

োদ্দির প্রমাণপত্র এিং উি এদ্দজন্সীর মাধ্যদ্দম গমদ্দিচ্ছু হজযাত্রীদ্দের আদ্দিেিপত্র যািাই কদ্দর প্রচতটি এদ্দজন্সীর 

হজযাত্রীর সংখ্যা প্রতযয়ি করদ্দি। এই প্রতযয়ি এিং সংচিষ্ট কাগজপত্রাচের উপর চভচত্ত কদ্দর মকাস্থ িাংলাদ্দেশ হজ 

অচিস এদ্দজন্সীর অনুকূদ্দল িাচি ভািার অিাপচত্ত পত্র প্রোি করদ্দি।  

৮.২.৪ হজ এদ্দজন্সী কতৃমক ভািাকৃত িাচির তাসচরয়া, চত্রপক্ষীয় (ঘসৌচে কতৃমপক্ষ, িাচির মাচলক/ঘকাম্পািী ও হজ এদ্দজন্সী) 

ভািাচুচির অনুদ্দমাচেত মূল কচপ/অনূচেত কচপ এিং উি চুচি ওদ্দয়িসাইদ্দট আপদ্দলাড করার পর প্রাপ্ত চপ্রন্ট-কচপর 

অনুচলচপসহ িাচির ঠিকািা িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, ঘসৌচে আরদ্দি োচখল করদ্দি। এসি তথ্য পরীক্ষাসহ ভািাকৃত িাচি 

পচরেশ মি/চিচিত হদ্দয় িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, ঘসৌচে আরি ছািপত্র প্রোি করদ্দি। 

৮.২.৫ িাচি ভািার তথ্যসহ িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, ঘসৌচে আরদ্দির ছািপত্র ঢাকা হজ অচিদ্দস জমা প্রোদ্দির পর পচরিালক, 

হজ অচিস, ঢাকা সংচিষ্ট হজ এদ্দজন্সীর হজযাত্রীদ্দের জন্য চভসার  ব্যিস্থা করদ্দিি। 

৮.২.৬ এদ্দজন্সী কতৃমক প্রচতটি িাচিদ্দত এিং চমিার তাঁবুদ্দত িাংলাদ্দেদ্দশর পতাকার পাশাপাচশ সহদ্দজ সিািদ্দযাগ্য উপকরণ 

যথা: প্লাকাড ম/ চেকার/ ব্যািার ইতযাচে লাগাদ্দত হদ্দি। িাংলাদ্দেশী হজযাত্রী িলািদ্দলর প্রচতটি িাদ্দস িাংলাদ্দেশী পতাকার 

চিহ্ন সংিচলত চেকার লাগাদ্দত হদ্দি। এছািা প্রচত িাচির চভতদ্দর সহদ্দজ দৃশ্যমাি জায়গায় িাংলাদ্দেশ হজ অচিদ্দসর 

ঠিকািা ও অিস্থাি, চিচকৎসক েদ্দলর অিস্থাি, লাদ্দগজ রুলস্  ও অন্যান্য জরুচর তথ্যািলী সংিচলত চলিদ্দলট/ চেকার 

লাগাদ্দত হদ্দি। 

৮.২.৭ ভািাকৃত িাচিসমূদ্দহর হাদ্দরস িা ঘকয়ারদ্দটকার যথাসেি িাংলাদ্দেশী হদ্দত হদ্দি।  

৮.২.৮ প্রচতটি িাচিদ্দত সুদ্দপয় এিং চিরাপে পাচির ব্যিস্থাসহ পয মাপ্ত আনুষচেক সুচিধাচে প্রাচপ্ত চিচিত করদ্দত হদ্দি। 

৮.২.৯ হজযাত্রীদ্দের তাসচরয়াযুি ভািাকৃত িাচি ছািা অন্য ঘকাি িাচিদ্দত রাখা যাদ্দি িা। 

৮.২.১০ ভািাকৃত িাচির ঠিকািা, ঘমাট কক্ষ, ঘমাট ভািাকৃত ঘস্পস, প্রচত কদ্দক্ষ কতজি হজযাত্রী থাকদ্দিি এিং প্রচত কদ্দক্ষ চসট 

চিন্যাস কদ্দর হজযাত্রীর িাম সংিচলত কক্ষ িরাদ্দের তাচলকা ঢাকাস্থ হজ অচিদ্দস এিং মকা/মচেিা অচিদ্দস জমা চেদ্দত 

হদ্দি যাদ্দত এসি তথ্য চিধ মাচরত সমদ্দয় ওদ্দয়িসাইদ্দট প্রকাশ করা যায়। 

৮.২.১১ মকা ও মচেিায় হজ এদ্দজন্সী কতৃমক হজযাত্রীদ্দের জন্য ভািাকৃত িাচির তাসরীয়া ও ক্রুচকর(চসটপ্লযাি) িাংলায় অনূচেত 

কচপ চভসার জন্য চডও’র আদ্দিেিপদ্দত্রর সদ্দে জমা চেদ্দত হদ্দি এিং মকা/ মচেিার িাচির প্রদ্দিশ পদ্দথ টাচিদ্দয় রাখদ্দত 

হদ্দি। 

৮.২.১২ মকা ও মচেিায় হজযাত্রীদ্দের জন্য ভািাকৃত  আিাসদ্দির তথ্য হজযাত্রীরা মকা ও মচেিায় যাওয়ার পূদ্দি মই ওদ্দয়িসাইদ্দট 

আপদ্দডট করদ্দি । 
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৯ ঘসৌচে আরদ্দি হজ ব্যিস্থাপিায় সহদ্দযাচগতা ও তত্ত্বািধাদ্দির উদ্দেদ্দশ্য চিচভন্ন েল ঘপ্ররণ: 

িাংলাদ্দেদ্দশর হজযাত্রীর ঘসৌচে আরদ্দি ঘসিাোদ্দির চিচমত্ত এিং ঘসৌচে আরি পদ্দি মর হজ ব্যিস্থাপিায় সহদ্দযাচগতা ও 

তত্ত্বািধাদ্দির উদ্দেদ্দশ্য যথাযথ প্রচক্রয়া অনুসরণ করত: সরকার চিম্নরূপ চিচভন্ন েল ঘপ্ররণ করদ্দি: 

৯.১ হজ প্রচতচিচধ েল: 

ঘসৌচে আরদ্দি সামচগ্রক হজ ব্যিস্থাপিা তত্ত্বািধাি ও রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সংচিষ্ট কতৃমপদ্দক্ষর সাদ্দথ শুদ্দভচ্ছা ও 

মতচিচিময় করার উদ্দেদ্দশ্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র োচয়দ্দত্ব চিদ্দয়াচজত মািিীয় মন্ত্রী/প্রচতমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর ঘিতৃদ্দত্ব 

ঘেদ্দশর প্রখ্যাত আদ্দলমসহ সম্মাচিত ব্যচিিদ্দগ মর সমিদ্দয় কমপদ্দক্ষ ৩ (চতি) ও সদ্দি মাচ্চ ১০ (েশ) সেদ্দস্যর একটি হজ 

প্রচতচিচধ েল ঘসৌচে আরি ঘপ্ররণ করা হদ্দি। 

৯.২ হজ প্রশাসচিক েল: 

৯.২.১ ঘসৌচে আরদ্দি হজ ব্যিস্থাপিার সাচি মক কায মক্রম ঘেখাশুিা, অচভদ্দযাগ, তেন্ত, সমিয় এিং হজযাত্রীর ঘসিা চিচিত করার 

জন্য ঘসৌচে আরদ্দি োচয়ত্বরত কম মকতমাগণদ্দক সহদ্দযাচগতা ও তত্ত্বািধাি করার জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র ্র্ধ্মতি 

কম মকতমার ঘিতৃদ্দত্ব অিচধক ৪৫ (পঁয়তাচেশ) সেস্যচিচশষ্ট একটি প্রশাসচিক েল ঘপ্ররণ করা হদ্দি। 

৯.২.২ হজ প্রশাসচিক েদ্দলর সেস্যদ্দের োচয়ত্ব এিং কম মকাল ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় চিরূপণ করদ্দি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় 

কতৃমক হজ ব্যিস্থাপিার সাদ্দথ সম্পৃি এিং হজ ব্যিস্থাপিায় অচভজ্ঞ কম মকতমা/কম মিারীদ্দের সমিদ্দয় েল গঠি করা হদ্দি। 

তাঁরা ঘজো, মকা, মচেিা, চমিা, আরািা ও মুজোচলিায় োচয়ত্ব পালি করদ্দিি। উি প্রশাসচিক েদ্দলর 

িচহঃসেস্যদ্দের িাকুরী ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় ন্যি থাকদ্দি। তাঁরা ঘসৌচে আরদ্দি গমিপূি মক কাউদ্দন্সলর (হজ), 

িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, ঘসৌচে আরদ্দির চিকট ঘযাগোিপত্র জমা চেদ্দিি এিং িাংলাদ্দেদ্দশ প্রতযাি মতিকাদ্দল ছািপত্র 

সংগ্রহ করত: িাংলাদ্দেদ্দশ প্রতযাি মতদ্দির পর স্ব-স্ব কম মস্থদ্দল ঘযাগোি করদ্দিি। 

৯.২.৩ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসচিক েদ্দলর সেস্যদ্দের িাংলাদ্দেশ তযাদ্দগর পূদ্দি মই তাঁদ্দের োচয়ত্ব িন্টদ্দির অচিস আদ্দেশ 

জারী করদ্দি। তাঁদ্দের ঘসৌচে আরি অিস্থািকাদ্দল কাউদ্দন্সলর (হজ) প্রদ্দয়াজদ্দির চিচরদ্দখ মন্ত্রণালয় হদ্দত ঘপ্রচরত প্রশাসচিক 

েদ্দলর েলদ্দিতার সাদ্দথ পরামশ মক্রদ্দম োচয়ত্ব পুিঃিণ্টি করদ্দত পারদ্দিি। হজ প্রশাসচিক েদ্দলর ঘকাি সেস্য তাঁর োচয়ত্ব 

পালিকাদ্দল ঘকািভাদ্দিই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তাি/ আত্মীয়দ্দক সদ্দে চিদ্দত ও রাখদ্দত পারদ্দিি িা। হজ প্রশাসচিক েদ্দলর কাজ 

সম্পােদ্দি হাি প্রদ্দয়াজিীয় সহায়তা করদ্দি। 

৯.৩ হজ           : 

৯.৩.১ হদ্দজর সময় ঘসৌচে আরদ্দি িাংলাদ্দেশী হজযাত্রী/হাজীদ্দের স্বাস্থয ঘসিা প্রোদ্দির জন্য প্রচত ১(এক) হাজার হজ 

পালিকারীর জন্য ১(এক) জি চিচকৎসক অনুপাদ্দতর চভচত্তদ্দত একটি চিচকৎসক েল ঘপ্ররণ করা হদ্দি। হজ চিচকৎসক 

েদ্দলর গঠি  (Composition) ও সেস্যদ্দের চিি মািি চূিান্তকরদ্দণর এখচতয়ার ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র থাকদ্দি।  

৯.৩.২ চিচকৎসক, ঘসচিকা, িাম মাচসষ্ট ও ব্রাোর এিং প্যারাদ্দমচডকস্  চিি মািদ্দির ঘক্ষদ্দত্র ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও পচরিার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিং ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশদ্দির ০৩(চতি) জি প্রচতচিচধ কম মকতমার সমিদ্দয় গঠিত কচমটির সুপাচরশ 

অনুযায়ী চিদ্দয়াগ করদ্দত হদ্দি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র প্রচতচিচধ কম মকতমা উি কচমটির সভাপচত হদ্দিি। চিচকৎসক 

েদ্দলর সেস্যদ্দের Job Description এিং িাংলাদ্দেশী হজযাত্রীদ্দের চিচকৎসা ঘসিা প্রোি চিচিতকরদ্দণ প্রচতজ্ঞািে 

হদ্দত হদ্দি মদ্দম মও মুিদ্দলকা চিদ্দত হদ্দি।  

৯.৩.৩ হজযাত্রীদ্দের স্বাস্থয পরীক্ষা সরকাচর হাসপাতাদ্দল অনুচষ্ঠত হদ্দি। স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ চিষদ্দয় 

প্রদ্দয়াজিীয় সকল ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি।  

৯.৩.৪ হজ সহায়ক েল চিি মািদ্দির ঘক্ষদ্দত্র ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিং ইসলাচমক 

িাউদ্দন্ডশদ্দির ০৩(চতি) জি প্রচতচিচধ কম মকতমার সমিদ্দয় গঠিত কচমটির সুপাচরশ অনুযায়ী চিদ্দয়াগ করদ্দত হদ্দি। ধম ম 

চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র প্রচতচিচধ কম মকতমা উি কচমটির সভাপচত হদ্দিি। 

৯.৩.৫ হজ চিচকৎসক েল ও হজ সহায়ক েদ্দলর গঠি ও কম মপচরচধ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় চিধ মারণ করদ্দি। েদ্দলর তাচলকা 

এিং হজ চভসার জন্য প্রদ্দয়াজিীয় পূণ মাে তথ্য    ও পাসদ্দপাট ম, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূদ্দি ম পচরিালক, হজ 

অচিস, ঢাকায় জমা করদ্দত হদ্দি। 

৯.৩.৬ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ চিচকৎসক েদ্দলর সেস্যদ্দের িাংলাদ্দেশ তযাদ্দগর পূদ্দি মই তাঁদ্দের োচয়ত্ব িণ্টদ্দির অচিস আদ্দেশ 

জারী করদ্দি। তাঁদ্দের ঘসৌচে আরি অিস্থািকাদ্দল কাউদ্দন্সলর (হজ) প্রদ্দয়াজদ্দির চিচরদ্দখ মন্ত্রণালয় হদ্দত ঘপ্রচরত প্রশাসচিক 

েদ্দলর েলদ্দিতার সাদ্দথ পরামশ মক্রদ্দম োচয়ত্ব পুিঃিণ্টি করদ্দিি। হজ চিচকৎসক েল ও হজ সহায়ক েদ্দলর ঘকাি সেস্য 

তাঁর োচয়ত্ব পালিকাদ্দল ঘকািভাদ্দিই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তাি/আত্মীয়দ্দক সদ্দে চিদ্দত ও রাখদ্দত পারদ্দিি িা।  

৯.৩.৭ হজ চিচকৎসক েল ও হজ সহায়ক েদ্দলর সেস্যদ্দের িাকুরী ঘসৌচে আরি অিস্থািকাদ্দল ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় ন্যি 

থাকদ্দি। তাঁরা ঘসৌচে আরদ্দি কাউদ্দন্সলর (হজ) ও ঘমৌসুমী হজ অচিসার মকা, মচেিা ও ঘজোর তত্ত্বািধাদ্দি োচয়ত্ব 

পালি করদ্দিি। তারা ঘসৌচে আরদ্দি গমিপূি মক কাউদ্দন্সলর (হজ), িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, ঘসৌচে আরদ্দির চিকট 

ঘযাগোিপত্র োচখল করদ্দিি এিং িাংলাদ্দেদ্দশ প্রতযািতমিকাদ্দল কাউদ্দন্সলর (হজ) এর চিকট হদ্দত ছািপত্র গ্রহণপূি মক 

চিজ চিজ কম মস্থদ্দল ঘযাগোি করদ্দিি। 
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৯.৪ হজ            : 

সরকাচর ব্যিস্থাপিায় প্রচত ৪৫ জি (       ) হজযাত্রীর জন্য একজি    হজগাইড (              হজ 

  জ              /        /  জ /         হ            ) থাকদ্দি। তাঁরা কাউদ্দন্সলর (হজ) এর 

তত্বািধাদ্দি ঘসৌচে আরদ্দি োচয়ত্ব পালি করদ্দিি। হজগাইড িাছাই ও কম মপচরচধ সংক্রান্ত চিদ্দে মচশকা ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালয় জাচর করদ্দি। এতদ্ সংক্রান্ত ৩ (চতি) সেস্য চিচশষ্ট একটি কচমটি থাকদ্দি। হজ             হজ          

      ২ (  )                   হ  । 

৯.৫ রাষ্ট্রীয় খরদ্দি হজপালি: 

৯.৫.১  জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচতদ্দত যা চকছুই উদ্দেখ থাকুক িা ঘকি মহামান্য রাষ্ট্রপচত, মািিীয় প্রধািমন্ত্রী এিং ধম ম 

চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র মািিীয় মন্ত্রী/প্রচতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী অথিা সরকার কতৃমক মদ্দিািীত একটি চিচে মষ্ট সংখ্যক ধম মপ্রাণ 

মুসলমািদ্দক সরকার ঘ াচষত সি মচিম্ন প্যাদ্দকজমূদ্দল্য সরকাচর অদ্দথ ম পচিত্র হজ পালদ্দির উদ্দেদ্দশ্য ঘসৌচে আরি ঘপ্ররণ 

করা যাদ্দি। এ েদ্দলর সেস্যগণ সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রী চহদ্দসদ্দি সরকাদ্দরর সি মচিম্ন প্যাদ্দকজমূদ্দল্য উচেচখত 

ঘসিাসমূহ প্রাপ্য হদ্দিি। তারা দেচিক ভাতা িা অন্যান্য আচথ মক সুচিধাচে প্রাপ্য হদ্দিি িা। সরকাদ্দরর অনুদ্দমােি সাদ্দপদ্দক্ষ 

এ েদ্দলর সেস্যদ্দের সরকাচর হজযাত্রী ঘকাটায় তথ্যিরম পূরণ কদ্দর হজ ম্যাদ্দিজদ্দমন্ট ইিিরদ্দমশি চসদ্দেদ্দম (HMIS) 

সরাসচর এচি করা হদ্দি। এ েদ্দলর তাচলকা এিং হজ চভসার জন্য প্রদ্দয়াজিীয় পূণ মাে তথ্য    ও পাসদ্দপাট ম হজ ফ্লাইট 

শুরুর অন্তত: ০২ (দুই) মাস পূদ্দি ম পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকায় ঘপ্ররণ করদ্দত হদ্দি। 

৯.৫.২      ও       হ                      হ        হজ                                         

              হ   ,                            হ                 হজ     ,  জ    জ       । 

                                       হ                            হ               জ       

হজ     ,      হ          হ      । 

৯.৬ ঘমৌসুমী হজ অচিসার চিদ্দয়াগ: 

শুধুমাত্র হজ ঘমৌসুদ্দমর জন্য সরকার কতৃমক সৃষ্ট পদ্দে িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, মকা, মচেিা ও ঘজোয় ৩ (চতি) মাদ্দসর 

জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় কম মরত কম মকতমাদ্দের মধ্য হদ্দত একজি কদ্দর ঘমৌসুমী হজ অচিসার চিদ্দয়াগ করা হদ্দি। 

তাঁরা কাউদ্দন্সলর (হজ) ঘসৌচে আরদ্দির তত্ত্বািধাদ্দি োচয়ত্ব পালি করদ্দিি। ঘসৌচে আরদ্দি তাদ্দের কম মপচরচধ ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালয় কতৃমক চিধ মাচরত হদ্দি। 

৯.৭ কাচরগরী েল: 

িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, মকা, মচেিা ও ঘজোয় হজ ঘমৌসুদ্দম চিদ্দয়াগপ্রাপ্ত কম মকতমাদ্দের োপ্তচরক কাদ্দজ সহায়তা করার 

জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় কম মরত প্রশাসচিক কম মকতমা/ব্যচিগত কম মকতমা/সাঁট-মুদ্রাক্ষচরক-কাম-কচম্পউটার 

অপাদ্দরটর/অচিস সহকারী-কাম-কচম্পউটার মুদ্রাক্ষচরক সমিদ্দয় সদ্দি মাচ্চ ১২ (িার) সেদ্দস্যর একটি কাচরগরী েল ঘপ্ররণ 

করা হদ্দি। হজ কাচরগরী েদ্দলর ঘকাি সেস্য তাঁর োচয়ত্ব পালিকাদ্দল ঘকািভাদ্দিই স্বামী/স্ত্রী/সন্তাি/আত্মীয়দ্দক সদ্দে চিদ্দত 

ও রাখদ্দত পারদ্দিি িা । 

তৃতীয় অধ্যায় 

১০ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা: 

১০.১ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র হজযাত্রীদ্দের পচরিহি এিং এতদ্ সংক্রান্ত ব্যিস্থাপিার যািতীয় 

োচয়ত্ব পালি করদ্দি: 

১০.১.১ হজযাত্রী পচরিহদ্দির সুচিধাদ্দথ ম ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংচিষ্টদ্দের 

সাদ্দথ আদ্দলািিা কদ্দর চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স ও ঘসৌচে এযারাচিয়াি এয়ারলাইন্স ছািাও ঢাকা-ঘজো-ঢাকা ও 

ঢাকা-মচেিা/ঘজো-ঢাকা পদ্দথ সরাসচর হজযাত্রী পচরিহদ্দি ইচ্ছুক মধ্যপ্রািযচভচত্তক সুিাদ্দমর অচধকারী প্রচতচষ্ঠত অন্যান্য 

এয়ারলাইন্সদ্দযাদ্দগ হজযাত্রী পচরিহদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দত পারদ্দি। 

১০.১.২ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় চহজচর সদ্দির সির মাদ্দসর ৩০ (চত্রশ) তাচরদ্দখর মদ্দধ্য হজযাত্রীর ঢাকা-

ঘজো-ঢাকা ও ঢাকা-মচেিা/ঘজো-ঢাকা পদ্দথর সরাসচর চিমাি ভািা চিধ মারণ কদ্দর ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় ঘপ্ররণ 

করদ্দি। সরকাচর ও ঘিসরকাচর উভয় ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীর চিমাি ভািা একই হদ্দি। প্রিাচিত ভািা সংচিষ্ট 

পক্ষগুদ্দলার সদ্দে আদ্দলািিা     সরকার কতৃমক চূিান্ত করা হদ্দি।  

১০.১.৩ হজ         হ                       জ                     হ  ও             /                   

                     ও                      । 

১০.১.৪ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় এিং চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স চলচমদ্দটড হজ ঘমৌসুদ্দম হজযাত্রীর 

ফ্লাইট চসচডউলসহ এতদ্ সংক্রান্ত যািতীয় সমিয়মূলক োচয়ত্ব পালি করদ্দি। ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি 

মন্ত্রণালয় ঘিসরকাচর হজযাত্রীর অচগ্রম চিমাি ভািা গ্রহদ্দণর প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। ঘিসামচরক চিমাি 

পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পচরিহি সংক্রান্ত একটি গাইডলাইি প্রণয়ি করদ্দি। 
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১০.১.৫ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স চলচমদ্দটড, ঘসৌচে এযারাচিয়াি এয়ারলাইন্স, ঘিসামচরক চিমাি িলািল কতৃমপক্ষ এিং 

General Authority of Civil Aviation (GACA), ঘসৌচে আরি এর সাদ্দথ আদ্দলািিাক্রদ্দম সমদ্দ াতার চভচত্তদ্দত 

Flight Schedule চিধ মারণ করদ্দত হদ্দি। এ ব্যাপাদ্দর ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় কতৃমক প্রেত্ত 

চিদ্দে মশিা এয়ারলাইন্সগুদ্দলা িািিায়ি করদ্দি। চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স চলচমদ্দটড, হজ অচিস, ঢাকা ও সংচিষ্ট 

এদ্দজন্সীসমূদ্দহর প্রচতচিচধ চত্র-পক্ষীয় আদ্দলািিার মাধ্যদ্দম ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীর ফ্লাইট চসচডউল চিধ মারণ 

করদ্দি। হজ ব্যিস্থাপিার জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত েল ব্যতীত হজযাত্রীর ঘসৌচে আরি অিস্থািকাল 

সদ্দি মাচ্চ ৪৫ (পঁয়তাচেশ) চেদ্দির মদ্দধ্য সীচমত রাখদ্দত হদ্দি। 

১০.১.৬ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স ঘজো, মকা-আল-ঘমাকাররমা ও মচেিা-আল-মুিাওয়ারাস্থ অচিস যথাসমদ্দয় হজযাত্রীদ্দের 

ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্যাচে িাংলাদ্দেশ হজ অচিস, মকা, মচেিা ও ঘজোদ্দক অিচহত করার প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি 

এিং প্রিচলত চিচধ অনুযায়ী ঘসৌচে আরদ্দির কচম্পউটার চসদ্দেদ্দম তথ্যসমূহ হালিাগাে রাখার ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

১০.১.৭ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স ও িাংলাদ্দেশ হজ অচিদ্দসর মদ্দধ্য অচধকতর সমিয় চিচিত করার লদ্দক্ষয হজ ঘমৌসুদ্দম 

ঘসৌচে আরি পদ্দি ম চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইদ্দন্সর হজযাত্রী পচরিহি সংক্রান্ত কায মক্রম কিসাল ঘজিাদ্দরল,  জ    

তত্ত্বািধাদ্দি পচরিাচলত হদ্দি। 

১০.১.৮ ঘয সকল এয়ারলাইন্স হজযাত্রী পচরিহি করদ্দি তারা তাদ্দের ফ্লাইট চসচডউল হজ ওদ্দয়িসাইদ্দট 

(www.hajj.gov.bd) সরাসচর প্রকাশ করদ্দি। এজন্য মন্ত্রণালদ্দয়র আই.টি িাদ্দম মর কাছ ঘথদ্দক প্রদ্দয়াজিীয় 

পাসওয়মাড সংগ্রহ করদ্দি। এয়ারলাইন্সসমূহ তাদ্দের ফ্লাইদ্দট হজযাত্রীর বুচকং এর Electronic Data (PNL-

Passenger Name List) (Pre & Post Hajj) মন্ত্রণালদ্দয়র আই.টি িাম মদ্দক প্রোি করদ্দি। ঘিসামচরক চিমাি 

পচরিহণ ও পয মটি মন্ত্রণালয় এ মদ্দম ম সকল এয়ারলাইন্সদ্দক চিদ্দে মশিা প্রোি                    হ     

                                                 করদ্দি। 

১০.১.৯ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স ঘসৌচে আরদ্দি ঘজো ও মচেিায় চিমাি িদমতর কতৃমপক্ষ ও GACA এর সাদ্দথ 

আদ্দলািিাক্রদ্দম হজ পূি ম ও হজ উত্তর ফ্লাইট চসচডউল সংক্রান্ত যািতীয় প্রস্ত্ত্তচত গ্রহণ করদ্দি। এদ্দক্ষদ্দত্র ঘিসামচরক চিমাি 

পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় কতৃমক সময় সময় জাচরকৃত চিদ্দে মশিা এয়ারলাইন্সগুদ্দলা িািিায়ি করদ্দি। 

১০.২ হজ ফ্লাইদ্দটর যাত্রীদ্দের ইচমদ্দগ্রশি, কােমস, ঘিক-ইি ইতযাচে কায মক্রম পয মায়ক্রদ্দম হজ ঘমৌসুদ্দম হজ ফ্লাইদ্দট ঘসৌচে 

আরি গমদ্দির চিচমত্ত সকল হজযাত্রীর ইচমদ্দগ্রশি,কােমস, ঘিক-ইি ইতযাচে চিমাদ্দি আদ্দরাহণ-পূি ম যািতীয় 

আনুষ্ঠাচিকতা অিকাঠাদ্দমাগত সুচিধাচে চিচিতকরদ্দণ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় যথাসমদ্দয় 

প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় চিচভন্ন এয়ারলাইদ্দন্সর সাদ্দথ চিষয়টি 

সমিয় কদ্দর হজকযাম্প হদ্দত চিমািিদমতর পয মন্ত হজযাত্রী ঘপৌৌঁছাদ্দিার চিষদ্দয় হজ অচিস, ঢাকা এর সাদ্দথ ঘযাগাদ্দযাদ্দগর 

মাধ্যদ্দম প্রদ্দয়াজিীয় কায মক্রম গ্রহণ করদ্দি। 

১০.৩ হজ ঘশদ্দষ হাজীদ্দের ঘেদ্দশ প্রতযািতমদ্দির সময় ঘজো হজ টাচম মিাদ্দল এয়ারলাইদ্দন্সর পক্ষ ঘথদ্দক যথাযথ পূি ম প্রস্ত্ত্তচত গ্রহণ 

করদ্দত হদ্দি। ঘজো/মচেিা হজ টাচম মিাদ্দল ৬  ণ্টার ঘিচশ Detained/যাত্রা চিলে হদ্দল সম্মাচিত হাজীদ্দের ঘহাদ্দটদ্দল 

আিা-ঘিয়া ও খািার পচরদ্দিশদ্দির জন্য আন্তজমাচতক চিয়ম অনুসাদ্দর সংচিষ্ট এয়ারলাইন্স যািতীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি কতৃমপক্ষদ্দক হজ সংক্রান্ত চিষদ্দয়র উপদ্দর In flight video দতরী ও flight িলাকাদ্দল 

প্রেশ মি করদ্দত হদ্দি। হজযাত্রীর সুচিধাদ্দথ ম           হ                                  । 

১০.৪ হজকযাম্প, আশদ্দকািা হদ্দত চিমািিদমতর পয মন্ত সংচিষ্ট এয়ারলাইন্স সম্মািীত হজযাত্রীদ্দের িাস সাচভ মস প্রোি করদ্দি 

এিং হজযাত্রী পচরিহদ্দি সম্মািীত হজযাত্রীদ্দের আরও উন্নততর ঘসিা প্রোি করার জন্য যািতীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

হজ ঘশদ্দষ এয়ারলাইন্সসমূহ, ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালদ্দয়র চিকট 

প্রচতিছর হজ ঘসিা কায মক্রদ্দমর উন্নয়দ্দি ঘয সকল িতুি ঘসিা প্রিলি িা পচরিতমি কদ্দরদ্দছ তার প্রচতদ্দিেি োচখল 

করদ্দি। 

১০.৫ সম্মাচিত হজযাত্রীর ব্যাগ/মালামাল যাদ্দত িা হারায় এিং Mishandle হদ্দল দ্রুত খ ৌঁদ্দজ ঘির করার জন্য 

এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। এছািা Luggage Tracking System (LTS) িালু করদ্দত হদ্দি যাদ্দত 

দ্রুততার সাদ্দথ ঘয ঘকাি সমদ্দয় Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রী   প্রোি করা যায়।          হজ     ,  জ   ও 

                              -        জ        জ                                       

                      ও                                                  । 

১০.৬ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স চলচমদ্দটড ঢাকা হদ্দত মচেিায় সরাসচর হজযাত্রী পচরিহদ্দির জন্য হজ ফ্লাইট পচরিালিার 

যািতীয় কায মক্রম গ্রহণ করদ্দি। রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সাদ্দথ সম্পাচেত চুচিদ্দত চিধ মাচরত                 হ   

           । 

১০.৭ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স চলচমদ্দটড হজ ব্যিস্থাপিার জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত েল ব্যতীত 

হজ                                                               হজ                 হ      

               হজ     ,    /     / জ                                                       

                                  । 
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১০.৮ চিমাি িাংলাদ্দেশ এয়ারলাইন্স কতৃমক প্র  ত হজ চসচডউল অনুদ্দমােদ্দির জন্য যথাসমদ্দয় ঘসৌচে GACA িরাির োচখল 

করা এিং চিমাদ্দির ফ্লাইট চসচডউল অনুদ্দমােদ্দির জন্য GACA-র সাদ্দথ সাি মক্ষচণক ঘযাগাদ্দযাগ রক্ষা করা । চিষয়টি 

সম্পূণ মরূদ্দপ ঘসৌচে GACA-র এখচতয়ারাধীি চিধায় চিমাদ্দির পদ্দক্ষ অনুদ্দমােি তরাচিত করার লদ্দক্ষয সময়মত GACA 

কতৃমক ৩০-৩৫ চেদ্দি ফ্লাইট চসচডউল চিধ মারদ্দির চিষয়টি অনুদ্দমােদ্দির ব্যাপাদ্দর সদ্দিষ্ট থাকদ্দি। 

১০.৯ চিমাি ভািা চিধ মারণ ও টিদ্দকট চিক্রদ্দয়র চিষদ্দয় যথাসমদ্দয় প্রদ্দয়াজিীয় কায মক্রম গ্রহণ করা হদ্দি। প্রচত হজযাত্রীর জন্য 

চিিন্ধদ্দির সময় আোয়কৃত চিমাি ভািা ব্যাংদ্দকর মাধ্যদ্দম িাংলাদ্দেশ চিমাি কতৃমপক্ষদ্দক প্রোদ্দির চভচত্তদ্দত ঘিসামচরক 

চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয়, রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সদ্দে িাংলাদ্দেশ সরকাদ্দরর সম্পাচেত চি-পাচক্ষক 

চুচির শতম ঘমাতাদ্দিক গ্রুপ ও এদ্দজন্সীচভচত্তক ফ্লাইট চসচডউল চিধ মারণপূি মক টিদ্দকট িরাে করদ্দি। টিদ্দকট িরাদ্দের পূদ্দি ম 

ফ্লাইট চসচডউল চিধ মারণ করার চিচমত্ত ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয়, ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, হাি, 

আটাি ও সংচিষ্ট সকদ্দলর সমিদ্দয় সভা করদ্দি। 

১০.১০ ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালয় সংচিষ্ট এদ্দজন্সী/কতৃমপক্ষ কতৃমক উপদ্দরাি িীচতমালা িািিায়দ্দির 

ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা: 

হজ কায মক্রম িাংলাদ্দেশ এিং ঘসৌচে আরদ্দির মদ্দধ্য একটি চি-পাচক্ষক চিষয়। চি-পাচক্ষক সম্পদ্দকমর সংচিষ্ট ঘক্ষদ্দত্র 

দূতািাস/কিসুযদ্দলদ্দটর মাধ্যদ্দম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় োচয়ত্ব পালি করদ্দি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর সদ্দে 

সংচিষ্ট চুচি সম্পােি ও হজ সংক্রান্ত চভসা প্রোদ্দির চিচমত্ত প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। এছািাও ঘসৌচে আরদ্দি 

কূটনিচতক ঘযাগাদ্দযাগ, প্রদ্দটাকল, ্র্ধ্মতি ঘসৌচে কতৃমপদ্দক্ষর সাদ্দথ সাক্ষাৎ, িাচি ভািা,            হ     -   -

  ,               চডদ্দকল          ,  জ   ও        হজযাত্রী পচরিহদ্দির ঘক্ষদ্দত্র স্লট প্রাচপ্ত ইতযাচে চিষদ্দয় 

স্বীয় োচয়ত্ব পালিসহ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় এিং ঘসৌচে আরদ্দি কম মরত হজ ব্যিস্থাপিায় চিদ্দয়াচজত 

কম মকতমা/কম মিারীদ্দেরদ্দক সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দি। তাছািাও হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত চিষদ্দয় িাংলাদ্দেশ ও রাজকীয় 

ঘসৌচে সরকাদ্দরর সদ্দে সংচিষ্ট চি-পাচক্ষক চিষয়সমূদ্দহ সাচি মক সহায়তা প্রোি চিচিত করদ্দি। 

১২ স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা: 

১২.১   জ                                   হজ                                                  

     হ  । স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক চিধ মাচরত সময়সীমার মদ্দধ্য হজযাত্রীর 

স্বাস্থয পরীক্ষা এিং ঘমচডদ্দকল িাইল দতচরর প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি।  

১২.২ স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃমক চিধ মাচরত িরদ্দম স্বাস্থযসিে প্রোিকাদ্দল হজযাত্রীর স্বাস্থযগত ও শারীচরক 

ঘযাগ্যতার চিষয়টি চিচিত করদ্দি এিং সমদ্দয় সমদ্দয় তা অিলাইদ্দি হালিাগাে করদ্দি। 

১২.৩                         জ    ,                           হ ও              হ      । 

১২.৪ ঘসৌচে আরদ্দি হজযাত্রীর ঘসিা প্রোদ্দির লদ্দক্ষয ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র িাচহোর ঘপ্রচক্ষদ্দত চিধ মাচরত সমদ্দয় চিচকৎসক 

েদ্দলর সেস্য তথা চিচকৎসক, িাস ম, ব্রাোর ও িাম মাচসে মদ্দিািয়ি প্রোি করদ্দি। 

১২.৫ সুষ্ঠু হজ ব্যিস্থাপিার স্বাদ্দথ ম অচতশয় বৃে, ঝৌঁচকপূণ ম ঘরাদ্দগ আক্রান্ত, ক্ষীণ দৃচষ্ট ইতযাচে ঘরাগাক্রান্ত ব্যচিদ্দের যাদ্দত হদ্দজ 

গমদ্দির  স্বাস্থযগত উপযুিতার সাটি মচিদ্দকট ঘেয়া িা হয় তার জন্য স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংচিষ্টদ্দের 

চিদ্দে মশিা প্রোি করদ্দি। 

১৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা: 

১৩.১ হজ ও ওমরাহযাত্রীর আন্তজমাচতক পাসদ্দপাট ম প্রস্ত্ত্তত করার জন্য যথাসমদ্দয় অগ্রাচধকার চভচত্তদ্দত পুচলশ ছািপত্র  প্রোদ্দির 

প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। হজ ঘমৌসুদ্দম হজকযাদ্দম্প হজযাত্রীর চিরাপত্তা প্রোি, ওমরাহযাত্রীর ইচমদ্দগ্রশি সংক্রান্ত 

কায মক্রম যথাসেি সহজতর করাসহ হজ ব্যিস্থাপিার সাদ্দথ সংচিষ্ট চিচভন্ন কায মক্রদ্দম সহায়তা প্রোি করদ্দি। ইচমদ্দগ্রশি 

কতৃমপক্ষ হজ ও ওমরাহ চভসায় গমি ও প্রতযাগমিকারীর িাম, ঠিকািাসহ প্রকৃত তাচলকা (স্পষ্ট কচপ) ও সংখ্যা দেচিক 

চভচত্তদ্দত পচরিালক, হজ অচিস, ঢাকায় সরিরাহ করদ্দি। 

১৩.২ ঢাকা, িট্টগ্রাম ও চসদ্দলট হদ্দত হদ্দজ গমিকৃত ও প্রতযাগত হাজীর চিচে মষ্ট তথ্যসহ ফ্লাইটওয়ারী তাচলকা (সফ ট কচপ) ধম ম 

চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র হজ ম্যাদ্দিজদ্দমন্ট ইিিরদ্দমশি চসদ্দেদ্দম (HMIS) ই-ঘমইদ্দলর মাধ্যদ্দম সরিরাহ চিচিত করার 

জন্য ইচমদ্দগ্রশিদ্দক চিদ্দে মশিা প্রোি করদ্দি। প্রচতচেি একাচধকিার এই তথ্য চেদ্দত হদ্দি যাদ্দত তা সাদ্দথ সাদ্দথ ঘকন্দ্রীয় 

তথ্য ভান্ডাদ্দর আপদ্দডট করা যায় এিং সকল ঘেকদ্দহাল্ডার তা ঘথদ্দক সরাসচর চরদ্দপাট ম ঘপদ্দত পাদ্দরি।  ঘয সকল হাজী 

হজ ঘশদ্দষ িাংলাদ্দেদ্দশ ঘিরত আসদ্দিি িা, তাঁদ্দের তাচলকা প্রস্তুত কদ্দর হজ ঘশষ হওয়ার ০১ (এক) মাদ্দসর মদ্দধ্য 

ইচমদ্দগ্রশি কতৃমপক্ষ, ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঘিসামচরক চিমাি পচরিহি ও পয মটি মন্ত্রণালদ্দয় ঘপ্ররণ করদ্দি। এ চিষয়টি 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চিচিত করদ্দি। 

১৩.৩ কাঁিা খািার/খািার প্রস্ত্ত্তদ্দতর দ্রব্য সামগ্রী ও ঘরচজোড ম ডািাদ্দরর ব্যিস্থাপত্রচিহীি ঔষধ পত্র যাদ্দত হজ ও 

ওমরাহযাত্রীরা িহি করদ্দত িা পাদ্দর ঘস চিষয়টি চিচিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইচমদ্দগ্রশি কতৃমপক্ষদ্দক প্রদ্দয়াজিীয় 

চিদ্দে মশিা ঘেদ্দি। 

১৩.৪ পুচলদ্দশর চিদ্দশষ শাখা হদ্দত হজযাত্রীদ্দের ঘভচরচিদ্দকশি প্রচতদ্দিেি পাওয়ার পর ইচমদ্দগ্রশি কায মাচে সম্পন্ন করদ্দত হদ্দি। 

এজন্য পুচলদ্দশর ঘভচরচিদ্দকশি এিং ইচমদ্দগ্রশি শাখাসমূহ প্রদ্দয়াজিীয় তথ্য সমিয় করদ্দি। 
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১৩.৫ হজযাত্রীর      জ             জ  জ                         ঘমচশি চরদ্দডিল পাসদ্দপাট ম প্রোি চিচিত 

করদ্দি।  

১৩.৬    হ         -হজ                                        হ           হজ                     

             জ     হ                                                                 জ  

       (Integration)           হ  ।         -       হজ      জ                              

                                           হ                হ ।      ও   জ                  

    জ   হজ                                                         হ      ও                 

                          । 

১৪ গৃহায়ণ ও গণপূতম মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা: 

গৃহায়ণ ও গণপূতম মন্ত্রণালয় হজকযাদ্দম্পর িছরব্যাপী রক্ষণাদ্দিক্ষণসহ হজ ঘমৌসুদ্দম যথাসমদ্দয় প্রদ্দয়াজিীয় পচরষ্কার-

পচরচ্ছন্নতা ও রক্ষণাদ্দিক্ষণ কাজ সম্পন্ন কদ্দর হজ অচিস প্রস্ত্ত্তদ্দতর প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। এছািা সংচিষ্ট 

আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাচহিীর সহদ্দযাচগতায় হজ অচিস এর সাি মক্ষচণক চিরাপত্তাসহ হজ ঘমৌসুদ্দম চিদ্দশষ চিরাপত্তা 

চিধাদ্দির চিচমত্ত চিচভন্ন ব্যিস্থা গ্রহণ, প্রদ্দয়াজদ্দি স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপিা চিম মাণ, হজকযাম্প সচেতকরণ, চিরাপে পািীয় 

জদ্দলর সংস্থািসহ প্রদ্দয়াজিীয় ইউটিচলটি সাচভ মস প্রোি,                             হ চিচিত করদ্দি। এছািাও 

হজ সংক্রান্ত সংচিষ্ট কাদ্দজ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়দ্দক প্রদ্দয়াজিীয় সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দি। 

১৫ তথ্য মন্ত্রণালদ্দয়র ভূচমকা: 

হজ কম মপচরকল্পিা ঘ াষণা হদ্দত শুরু কদ্দর চিচভন্ন ঘ াষণা ও চিবৃচতমূলক চিজ্ঞচপ্তসহ হদ্দজর চিয়ম-কানুি এিং 

সদ্দিতিতামূলক চিজ্ঞচপ্ত/ঘ াষণা/চিজ্ঞাপি ইতযাচে চপ্রন্ট ও ইদ্দলরচিক চমচডয়ায় অগ্রাচধকার চভচত্তদ্দত ব্যাপক প্রিাদ্দরর 

লদ্দক্ষয তথ্য মন্ত্রণালয় প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। এছািাও হজ ঘমৌসুদ্দম সম্প্রিারমূলক ও প্রিারণামূলক কম মকাদ্দন্ড 

হজ অচিস, ঢাকাদ্দক প্রদ্দয়াজিীয় সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দি। প্রদ্দযাজয ঘক্ষদ্দত্র ঘজলা ও উপদ্দজলা পয মাদ্দয় প্রচশক্ষণমূলক 

কম মকাদ্দন্ড এিং হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত প্রিার-প্রিারণামূলক কায মক্রদ্দম ঘজলা প্রশাসিদ্দক প্রদ্দয়াজিীয় সহদ্দযাচগতা 

প্রোদ্দির ব্যিস্থা করদ্দি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র অনুদ্দরাধক্রদ্দম হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত স্লাইড, চস্থর চিত্র, চিজ্ঞাপি চিত্র, 

তথ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ইতযাচে দতচরদ্দত প্রদ্দয়াজিীয় সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দি। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত 

প্রিার তৃণমূল পয মাদ্দয় ঘপৌৌঁদ্দছ ঘেয়ার লদ্দক্ষয িাংলাদ্দেশ ঘিতার, িাংলাদ্দেশ ঘটচলচভশি, ঘিসরকাচর চিচভন্ন টিচভ িযাদ্দিল, 

ঘরচডও ও চপ্রন্ট চমচডয়ার সাদ্দথ সাি মক্ষচণক ঘযাগাদ্দযাগ রক্ষা করদ্দি। এ ছািা    -      ও                   

             অিচহত করার জন্য  প্রদ্দয়াজিীয় চিজ্ঞাপি ও চিজ্ঞচপ্ত প্রিাদ্দরর ব্যিস্থা করদ্দি। 

১৬               ও                  : 

১৬.১ িাংলাদ্দেশ ব্যাংদ্দকর ভূচমকা: 

ঘসৌচে আরদ্দি িাচি ভািা, ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চিসহ চিচভন্ন চি, হজযাত্রীর ব্যচিগত 

ব্যদ্দয়র জন্য হজ ব্যিস্থাপিার সাদ্দথ দিদ্দেচশক মুদ্রার চিষয়টি জচিত। হজ অগ্রাচধকার চিদ্দিিিায় িাংলাদ্দেশ ব্যাংক 

যথাসমদ্দয় দিদ্দেচশক মুদ্রা ছাি এিং এতচিষদ্দয় প্রদ্দয়াজিীয় পেদ্দক্ষপ গ্রহণ করদ্দি। এদ্দক্ষদ্দত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছািাও 

অন্যান্য তিসীলর্ভি ব্যাংক ঘথদ্দক দিদ্দেচশক মুদ্রা স্থািান্তদ্দরর ব্যিস্থা করদ্দি। তাছািাও সংচিষ্ট চিষদ্দয় ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালদ্দয়র অনুদ্দরাধক্রদ্দম অন্যান্য প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

১৬.২              ও          িাচণচজযক ব্যাংদ্দকর      : 

১।    -             হ               ও ১৮                জ             (     )       -      

                       । ১৮                         জ               (     )           

    । 

২। হজযাত্রীর চলচখত সম্মচত ব্যচতত ঘকাি হজযাত্রীর প্রাক্-চিিন্ধি িাচতল করা যাদ্দি িা। 

৩।    -      ও                                       হজ                         । 

৪।                      -      ও                                          । 

৫।                              হ                                   হজ                    । 

                                                             । 

৬। হজ এদ্দজন্সী/ হজযাত্রীদ্দক হজ িািে           ঋ                  । 

৭। ঘসািালী ব্যাংক অনুদ্দমাচেত িাচণচজযক ব্যাংদ্দকর সাদ্দথ চুচি সম্পােি ও িািিায়ি করদ্দি। 

১৭ ঘজলা প্রশাসদ্দকর ভূচমকা: 

ঘজলা প্রশাসক ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র চিদ্দে মশিা অনুযায়ী হজ ব্যিস্থাপিার কাদ্দজ প্রদ্দয়াজিীয় সহদ্দযাচগতা প্রোি 

করদ্দিি। ঘজলা প্রশাসক      জ    হজ         -                     জ      জ    জ    ও         

 হ               ,   হ    হ        হ জ                    গ্রহণ এিং হজ অচিস, ঢাকায় ঘপ্ররদ্দণর 

প্রদ্দয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দিি। এছািাও ঘজলা প্রশাসক প্রদ্দয়াজদ্দি হজ সংক্রান্ত চিষয়াচে প্রিার-প্রিারণার ব্যিস্থা 

গ্রহণসহ হজযাত্রীর প্রচশক্ষদ্দণর ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দিি। হজ সংক্রান্ত তথ্য ঘকন্দ্র স্থাপি এিং হজ সম্পােদ্দি হজযাত্রীর 

সি মাত্মক সহদ্দযাচগতা প্রোি করদ্দিি। ঘজলা প্রশাসক হজ সংক্রান্ত কাদ্দজ স্থািীয় পয মাদ্দয় ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশদ্দির 
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কায মক্রদ্দমর সমিয় করদ্দিি। ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয়র অনুদ্দরাধক্রদ্দম স্থািীয় পয মাদ্দয় হজযাত্রীর অচভদ্দযাগ তেন্ত ও 

চিস্পচত্তর ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দিি।      জ       (              হজ   জ              /        

/  জ /         হ            ) হজ               (হজ                               ) 

       , হজ     ,                 ।  জ              জ                       জ       

                               -                      জ                   । তাছািাও ঘজলা 

প্রশাসক হজ ব্যিস্থাপিা কায মক্রদ্দম উপদ্দজলা চিি মাহী কম মকতমাগণদ্দক সম্পৃি করত: হজযাত্রীদ্দক সাচি মক সহদ্দযাচগতা 

প্রোদ্দির কায মকর ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দিি। 

১৮ ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশদ্দির ভূচমকা: 

১৮.১                   হজ        হ ও                 -      হ             জ         হ  ও      

(Motivate)     ।  জ          হজ                       হ                    । হ জ          

জ  ও          (www.hajj.gov.bd)                ।    -                হ    হ        হ জ 

                              হ        হজ          হ      ।  

১৮.২ হদ্দজর অচভজ্ঞতাসম্পন্ন প্রচশচক্ষত ইমামদ্দের মাধ্যদ্দম হদ্দজর আরকাি-আহকাম সম্পদ্দকম সরকাচর ও ঘিসরকাচর উভয় 

ব্যিস্থাপিায় হদ্দজ গমদ্দিচ্ছুদ্দের প্রচশক্ষণ প্রোদ্দির ব্যিস্থা গ্রহণ করদ্দি। 

১৮.৩ হজ         -            হ    হ        হ জ                          ,  জ           

         জ        হ       , হজ     ,                                                । 

১৮.৪ সরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীদ্দের জন্য চিদ্দয়াচজতব্য হজগাইড চিি মািদ্দি মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত সংচিষ্ট কচমটিদ্দক 

সহায়তা করদ্দি। 

১৮.৫                     ৪৫ জ  (       ) হজ                          হজ                ৭৫ 

(     )             (              হজ   জ              /        /  জ /         হ          

  )  হজ              (হজ                               )  জ         ও       ,  জ   হজ     

                           , হজ     ,                । 

১৮.৬ প্রদ্দয়াজদ্দি হজ ব্যিস্থাপিা কায মক্রদ্দম ইসলাচমক িাউদ্দন্ডশদ্দির আওতাধীি উপদ্দজলা পয মাদ্দয়র মসচজেচভচত্তক পাঠাগাদ্দরর  

কম মকতমা/কম মিারী, ইসলাচমক চমশিসমূদ্দহর কম মকতমা/কম মিারী ও মসচজেচভচত্তক গণচশক্ষা কায মক্রদ্দমর চশক্ষক ও 

মাোর ঘট্রইিারগণদ্দক সম্পৃি করদ্দিি। 

িতুথ ম অধ্যায় 

১৯ আপৎকালীি িান্ড: 

হজকযাদ্দম্প হজযাত্রীর আগমদ্দির পর ঘথদ্দক হজ ঘশদ্দষ ঘেদ্দশ প্রতযািতমি পয মন্ত ঘয ঘকাি দেি-দুচি মপাক িা তাৎক্ষচণক 

জরুচর প্রদ্দয়াজদ্দি  ব্যয় চিি মাহ এিং হজযাত্রী/হাজীদ্দের সাচি মক কল্যাদ্দণর জন্য আপৎকালীি িান্ড থাকদ্দি। আপৎকালীি 

িাদ্দন্ডর জন্য সরকার কতৃমক চিধ মাচরত হাদ্দর প্রদ্দতযক হজযাত্রীর চিকট হদ্দত গৃহীত অথ ম উি িাদ্দন্ডর আদ্দয়র উৎস হদ্দি। এ 

ছািা হজযাত্রীর চিকট ঘথদ্দক হজ সম্পােদ্দির জন্য চিচভন্ন খাদ্দত গৃহীত অদ্দথ মর মাধ্যদ্দম ক্রয়কৃত দিদ্দেচশক মুদ্রার 

চিচিময় মূদ্দল্যর তারতদ্দম্যর কারদ্দণ অচতচরি অথ ম (যচে থাদ্দক), ইদ্দতামদ্দধ্য স্থািীয় সাচভ মস িাজম এর অব্যচয়ত, অ-

োচিকৃত ও দিদ্দেচশক মুদ্রার চিচিময় হাদ্দরর তারতদ্দম্যর িদ্দল জমাকৃত অথ মও উি িাদ্দন্ড জমা হদ্দি। আপৎকালীি 

িাদ্দন্ড জমাকৃত তহচিল পচরিালিা এিং আপৎকালীি িাদ্দন্ডর অথ ম ঘকাি ঘকাি খাদ্দত ব্যয় হদ্দি ঘস চিষদ্দয় ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালয় একটি স্বয়ংসম্পূণ ম িীচতমালা প্রণয়ি করদ্দি। তাছািাও সরকাচর ও ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীর 

জমাকৃত অদ্দথ মর অব্যচয়ত (যচে থাদ্দক) অথ ম (ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চি  ও অন্যান্য) উি 

িাদ্দন্ড সরাসচর স্থািান্তচরত হদ্দি। 

২০ হজ                           : 

২০.১ মৃতুয ও গুরুতর অসুস্থতা/দু মটিা জচিতকারদ্দণ ঘসৌচে আরদ্দি প্রদ্দেয় চিচভন্ন সাচভ মস িাজম ও পচরিহি চি  জমাোিকারী 

হজযাত্রী পচিত্র হজব্রত পালদ্দির লদ্দক্ষয ঘসৌচে আরি গমদ্দি ব্যথ ম হদ্দল ঘকিলমাত্র অব্যচয়ত অথ ম (চিমাি ভািা, খাওয়া 

খরি, ইতযাচে) ঘিরৎ পাদ্দিি। 

২০.২ সরকাচর ব্যিস্থাপিায় ঘসৌচে আরদ্দি িাচি ভািার অব্যচয়ত অথ ম (যচে থাদ্দক) ঘিরত ঘযাগ্য হদ্দি। 

২০.৩ উভয় ব্যিস্থাপিার হজযাত্রীর ঘক্ষদ্দত্র অথ ম ঘিরত প্রোি সংক্রান্ত উদ্ভূত ঘয ঘকাি সমস্যা চিরসদ্দির ঘক্ষদ্দত্র ধম ম চিষয়ক 

মন্ত্রণালয় চূিান্ত চসোন্ত গ্রহণ করদ্দি। 

২০.৪ সরকাচর ও ঘিসরকাচর উভয় ঘক্ষদ্দত্র চিমাি ভািা ঘিরত প্রোদ্দির ঘক্ষদ্দত্র সংচিষ্ট এয়ারলাইদ্দন্সর চিচধ-চিধাি প্রদ্দযাজয 

হদ্দি।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

২১ ওমারাহ এদ্দজন্সী সংক্রান্ত: 

২১.১ ওমারাহ এদ্দজন্সী: 

ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিায় িাংলাদ্দেশ হদ্দত পচিত্র ওমরাহ পালদ্দি গমদ্দিচ্ছুদ্দের েলগতভাদ্দি/ এককভাদ্দি ঘসৌচে আরদ্দি 

ঘপ্ররণ ও ঘিরত আিা সংক্রান্ত োচয়ত্ব পালদ্দির জন্য ওমরাহ এদ্দজন্সী চিদ্দয়াগ/িিায়দ্দির চিষদ্দয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ 

িীচতর সংচিষ্ট অনুদ্দচ্ছেসমূহ কায মকর হদ্দি। এ হজ ও ওমরাহ িীচত ইত:পূদ্দি ম চিদ্দয়াগকৃত ওমরাহ এদ্দজন্সীসমূদ্দহর 

ঘক্ষদ্দত্রও প্রদ্দযাজয হদ্দি । 

২১.২ ওমরাহ এদ্দজন্সীর োয়-োচয়ত্ব: 

২১.২.১ সংচিষ্ট ওমরাহ এদ্দজন্সীদ্দক ওমরাহ পালদ্দি ইচ্ছুকদ্দের গ্রুপ চভচত্তক/এককভাদ্দি িাংলাদ্দেশ ঘথদ্দক ঘসৌচে আরদ্দি ঘপ্ররণ, 

ওমরাহ পালদ্দির জন্য মকা শরীদ্দি আিাসি, গাইদ্দডর ব্যিস্থা, মচেিা শরীদ্দি চজয়ারদ্দতর জন্য ঘপ্ররণ, মচেিা শরীদ্দি 

আিাসি, খাওয়া ও সাি মক্ষচণক গাইদ্দডর ব্যিস্থা (প্যাদ্দকজ ট্যযর) এিং অন্যান্য আনুসচেক কায মাচেসহ ওমরাহ পালি 

ঘশদ্দষ ঘেদ্দশ প্রতযািতমদ্দির ব্যিস্থা চিচিত করদ্দত হদ্দি। প্রচতটি গ্রুপ/একক ঘসৌচে আরি যাওয়ার আদ্দগ এিং ঘসৌচে আরি 

ঘথদ্দক িাংলাদ্দেদ্দশ ঘিরত আসার চিষদ্দয় প্রমাণ সংক্রান্ত তথ্যাচে ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অচিস, ঢাকা ও মকাস্থ 

িাংলাদ্দেশ হজ অচিদ্দস োচখল করদ্দত হদ্দি।  

২১.২.২ ওমরাহ এদ্দজন্সীর ওমরাহযাত্রীদ্দের িাদ্দমর তাচলকা ওমরাহ এদ্দজন্সীগণ পচরিালক, হজ অচিদ্দসর মাধ্যদ্দম মন্ত্রণালদ্দয় 

োচখল করদ্দিি। মন্ত্রণালয় উি তাচলকা যািাই-িাছাই ঘশদ্দষ প্রদ্দয়াজিীয় সুপাচরশসহ ঘসৌচে দূতািাদ্দস চভসা প্রোদ্দির 

সুপাচরশ ঘপ্ররণ করদ্দি। এ ঘক্ষদ্দত্র হাি প্রদ্দয়াজিীয় সহদ্দযাচগতা প্রোদ্দি িাধ্য থাকদ্দি।  

২১.২.৩ ঘয ঘকাি ওমরাহ এদ্দজন্সী প্রচতিছর সদ্দি মাচ্চ ৫০০ জি ওমরাহযাত্রী ঘপ্ররণ করদ্দত পারদ্দি। তদ্দি সরকার সমদ্দয় সমদ্দয় এ 

সংখ্যা কমাদ্দত চকংিা বৃচে করদ্দত পারদ্দি। 

২১.২.৪ ঘকাি গ্রুদ্দপর ঘকাি সেস্য যচে মৃতুয অথিা গুরুতর অসুস্থতা ব্যতীত অন্য ঘকাি কারদ্দণ ঘসৌচে আরি ঘথদ্দক যায় এিং 

সংচিষ্ট ওমরাহ এদ্দজন্সী তাঁদ্দক ঘিরত আিদ্দত ব্যথ ম হয় তাহদ্দল এরূপ প্রচত ওমরাহযাত্রীর ঘক্ষদ্দত্র তাৎক্ষচণকভাদ্দি সংচিষ্ট 

ওমরাহ এদ্দজন্সীর জামািত হদ্দত সাদ্দি মাচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁি লক্ষ) টাকা পয মন্ত িাদ্দজয়াপ্ত করা যাদ্দি। ঘকাি গ্রুদ্দপর 

একাচধক ব্যচির ঘিলায় এরূপ  টিা  টদ্দল ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় সংচিষ্ট ওমরাহ এদ্দজন্সীর সমূেয় জামািত িাদ্দজয়াপ্ত 

অথিা সমূেয় জামািত িাদ্দজয়াপ্তসহ ওমরাহ এদ্দজন্সী চিদ্দয়াদ্দগর আদ্দেশ িাচতল করদ্দত পারদ্দি। এদ্দক্ষদ্দত্র জাতীয় হজ ও 

ওমরাহ িীচতর সংচিষ্ট অনুদ্দচ্ছেসমূহ প্রদ্দযাজয হদ্দি। 

২১.২.৫ ওমরাহ এদ্দজন্সী কতৃমক ওমরাহ পালি করদ্দত ইচ্ছুকদ্দের চিকট হদ্দত চিমাি ভািা, িাচি/ঘহাদ্দটল ভািা, খাওয়া-োওয়া, 

িাস ভািা ইতযাচের িািে সকল প্রকার অথ ম এদ্দজন্সীর চিজস্ব ব্যাংক চহদ্দসদ্দির মাধ্যদ্দম সংগ্রহ করদ্দি। প্রদ্দতযক ওমরাহ 

এদ্দজন্সীর ব্যাংক চহসাি িের ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালদ্দয় োচখল করদ্দি।  

২১.২.৬ ঘকাি ওমরাহযাত্রী যচে ঘকাি ওমরাহ এদ্দজন্সীর চিরুদ্দে ওমরাহ সংচিষ্ট ঘকাি চিষদ্দয় অচভদ্দযাগ উত্থাপি কদ্দর তদ্দি তা 

তেন্ত করত: ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ িীচতর সংচিষ্ট অনুদ্দচ্ছদ্দের আদ্দলাদ্দক চিষ্পচত্ত করদ্দি। 

২১.২.৭ ওমরাহ এদ্দজন্সীদ্দক িাংলাদ্দেশ সরকার ও ঘসৌচে সরকাদ্দরর যািতীয় আইি-কানুি, চিচধ-চিধাি, প্রথা ও প্রশাসচিক 

আদ্দেশ ইতযাচে যথাযথভাদ্দি ঘমদ্দি িলদ্দত হদ্দি। 

২১.২.৮ ওমরাহ এদ্দজন্সী কতৃমক ঘপ্রচরত ঘকাি ওমরাহযাত্রী (মৃতুয/অসুস্থতাজচিত কারণ িা অন্য ঘকাি আইি সংগত কারণ 

ব্যতীত) যচে ঘিরৎ িা আদ্দস ঘসদ্দক্ষদ্দত্র সংচিষ্ট ওমরাহ এদ্দজন্সী োয়ী থাকদ্দি। এদ্দক্ষদ্দত্র ঘসৌচে আরদ্দি এিং িাংলাদ্দেদ্দশ 

প্রিচলত আইদ্দি শাচিমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ করা হদ্দি। 

২১.২.৯ ওমরাহ এদ্দজন্সী কতৃমক ওমরাহ প্রদ্দসচসং চি ও প্রদ্দেয় সকল ঘসিার চিধ মাচরত ব্যয় উদ্দেখপূি মক চিচভন্ন কযাটাগরীর 

ওমরাহ প্যাদ্দকজ ঘ াষণা করদ্দি এিং এর কচপ ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অচিস, ঢাকায় ঘপ্ররণ চিচিত করদ্দি।   

২১.২.১০ রাজকীয় ঘসৌচে সরকাদ্দরর ওমরাহ সংক্রান্ত িীচত ঘমাতাদ্দিক িাংলাদ্দেদ্দশর ওমরাহ এদ্দজন্সী  (ঘকাম্পািী/ট্রাদ্দভল এদ্দজন্সী) 

তাদ্দের সকল প্রকার কায মক্রম পচরিালিার জন্য স্থািীয় ঘসৌচে ওমরাহ এদ্দজন্সীর সাদ্দথ সাচি মক চিষদ্দয় চুচিিে হদ্দি। 

ঘকিিা ওমরাহ চভসায় গমিকারী তার চিচে মষ্ট কাদ্দজর িাচহদ্দর এমি ঘকাি কাজ করদ্দত পারদ্দিি িা যা স্থািীয়ভাদ্দি 

ঘকাম্পািীদ্দত কম মরত শ্রচমক/োিগণ করদ্দত পাদ্দরি। 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

২২ হজ ও ওমরাহ এদ্দজন্সী চিদ্দয়াগ, পচরেশ মি ও িিায়ি: 

২২.১ চিদ্দয়াদ্দগর শতমািলী: 

ঘিসরকাচর ব্যিস্থাপিার মাধ্যদ্দম হজ ও ওমরাহ কায মক্রম পচরিালিার জন্য ধম ম চিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ 

এদ্দজন্সী চিদ্দয়াগ করদ্দি:  

২২.১.১ ঘকাি একটি হজ ও ওমরাহ এদ্দজন্সীর স্বত্বাচধকারী/পচরিালক/অংশীোর ঘকিল একটি কদ্দর হজ ও ওমরাহ এদ্দজন্সীর 

লাইদ্দসন্স পাওয়ার িা সংরক্ষদ্দণর অচধকারী হদ্দিি। হজ ও ওমরাহ এদ্দজন্সী চিক্রয়/হিান্তরদ্দযাগ্য িয়। মন্ত্রণালদ্দয়র 

অনুদ্দমােি সাদ্দপদ্দক্ষ একক মাচলকািা ঘথদ্দক ঘযৌথ মাচলকািায় রুপান্তর/পচরিতমি এিং ঠিকািা পচরিতমি করা যাদ্দি। 
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