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সূতিপত্র 
 

অধ্যায় তিষয় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায় ১ ভূতমকা   

 ২ উদেশ্য   

তিতীয় অধ্যায় ৩ হজযাত্রী তনিন্ধন, হজ এর কম মপতরকল্পনা ও হজ প্যাদকজ ঘ াষণা  

 ৪ হজ সাংক্রান্ত চুতি   

 ৫ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনািঃ িাাংলাদেশ পি ম   

 ৫.১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র করণীয়   

 ৫.২ হজ অতিস, ঢাকা এর করণীয়   

 ৬. হজ ব্যিস্থাপনািঃ ঘসৌতে আরি পি ম   

 ৬.১ িাাংলাদেশ কনস্যুদলট ঘজো এিাং হজ অতিস, মক্কা, মতেনা ও ঘজোর করণীয়   

 ৬.২ হজ এদজতির িাতড় পতরেশ মন   

 ৬.৩ ঘমৌস্যমী হজ অতিসার তনদয়াগ   

 ৬.৪ হজকমী তনদয়াগ   

 ৭ ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনা   

 ৮ িাতড় ভাড়া    

 ৮.১ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় িাতড় ভাড়া   

 ৮.২ ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় িাতড় ভাড়া   

 ৯ ঘসৌতে আরদি হজব্যিস্থাপনায় সহদযাতগতা ও তত্ত্বািধাদনর উদেদশ্য তিতভন্ন েল ঘপ্ররণ  

 ৯.১ হজ প্রতততনতধ েল   

 ৯.২ হজ প্রশাসতনক েল   

 ৯.৩ হজ তিতকৎসক েল   

 ৯.৪ হজ গাইড তনি মািন   

 ৯.৫ রাষ্ট্রীয় খরদি হজপালন  

তৃতীয় অধ্যায় ১০ ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালদয়র ভূতমকা   

 ১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভূতমকা   

 ১২ স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র ভূতমকা   

 ১৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভূতমকা   

 ১৪ গৃহায়ণ ও গণপূতম মন্ত্রণালদয়র ভূতমকা   

 ১৫ তথ্য মন্ত্রণালদয়র ভূতমকা   

 ১৬ িাাংলাদেশ ব্যাাংদকর ভূতমকা   

 ১৭ ঘজলা প্রশাসদকর ভূতমকা   

 ১৮ ইসলাতমক িাউদেশন এর ভূতমকা   

িতুথ ম অধ্যায় ১৯ আপৎকালীন িাে   

 ২০ হজযাত্রীদের অব্যতয়ত অথ ম ঘিরত প্রোন   

পঞ্চম অধ্যায় ২১ ওমরাহ এদজতি সাংক্রান্ত  

 ২১.১ ওমরাহ এদজতি  

 ২১.২ ওমরা এদজতির োয়-োতয়ত্বিঃ  

ষষ্ঠ অধ্যায় ২২ হজ ও ওমরাহ এদজতি তনদয়াগ, পতরেশ মন ও নিায়ন   

 ২২.১ তনদয়াদগর শতমািলী   

 ২২.২ তনদয়াগ প্রতক্রয়া   

 ২৩.৩ পতরেশ মন   

 ২২.৪ নিায়ন   

 ২৩ হজ ও ওমরাহ এদজতির তিরুদে অতভদযাগ তেন্ত, শাতি ও তরতভউ   

 ২৩.১ তেন্ত/শাতির কারণসমূহ   

 ২৩.২ তেন্ত ও শাতি  

 ২৩.৩ শাতির তরতভউ   

সপ্তম অধ্যায় ২৪ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত-১৪৩৭তহজরী/২০১৬তরিঃ এর িািিায়ন, পতরিীক্ষণ, পয মাদলািনা ও 

সাংরক্ষণ 
 



 
জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত-২০১৬ 

প্রথম অধ্যায় 

১.  ভূতমকািঃ 

১.১ ক.  আতথ মক ও দেতহকভাদি সামথ্যমিান প্রদতুক মুসলমান এর জন্য অিশ্য পালনীয় পাঁিটি িদের মদধ্য পতিত্র হজপালন 

একটি অন্যতম িে। িতমমাদন ৫(পাঁি) িছর ঘময়ােী জাতীয় হজ নীতত ১৪৩১-১৪৩৫ তহজরী/২০১০-২০১৪তরিঃ িলমান যার 

ঘময়াে ঘশষ হদয় আসদছ। ওমরাহ ব্যিস্থাপনা সম্পতকমত জাতীয় ঘকান নীতত না থাকায় হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনাদক 

সমতিত কদর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত প্রণয়ন আিশ্যক। রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনায় 

নতুন নতুন তনয়ম-নীতত, তিতধ-তিধান প্রিতমন করায় এিাং িাাংলাদেশ হদত পতিত্র হজ ও ওমরাহ পালদনর লদক্ষু হজ ও  

ওমরাহযাত্রীর সাংখ্যা উত্তদরাত্তর বৃতে পাওয়ায় হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনাদক আধুতনক, যুদগাপদযাতগ ও তথ্য প্রযুতি তনভ মর 

(I.T) করার লদক্ষু পতরিততমত িািি অিস্থার পতরদপ্রতক্ষদত সরকার তনম্নরূপভাদি জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত প্রণয়ন 

করল। 
 

খ.  ইহা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত-১৪৩৭ তহজরী/২০১৬তরিঃ নাদম অতভতহত হদি। 
 

গ.  অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত-১৪৩৭ তহজরী/২০১৬তরিঃ এর ঘকান পতরিতমন, পতরিধ মন, পতরমাজমন তকাংিা 

সাংদযাজন-তিদয়াজন পরিততমদত মতন্ত্রসভা কতৃমক অনুদমাতেত না হওয়া উহা পয মন্ত িলিৎ থাকদি। 

১.২ িাাংলাদেদশ সরকাতর ব্যিস্থাপনা ও ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনা নাদম দু’ধরদনর হজ ব্যিস্থাপনা তিদ্যমান। সরকাতর 

ব্যিস্থাপনায় গমনকারী হজযাত্রীদের হজ কায মক্রম সাংক্রান্ত সাতি মক তিষয়াতে প্রতুক্ষভাদি ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক 

পতরিাতলত হদয় থাদক। সরকার কতৃমক প্রেত্ত লাইদসিধারী হজ এদজতিগুদলার মাধ্যদম ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় 

অতধকাাংশ হজযাত্রী ঘপ্রতরত হদলও তাঁদের যািতীয় োয়-োতয়ত্ব সরকাদরর উপরই িতমায়। তাছাড়াও রাজকীয় ঘসৌতে 

সরকাদরর তনদে মশনা ঘমাতাদিক ওমরাহযাত্রীগণ ধম ম তিষযক মন্ত্রণালয় কতৃমক প্রেত্ত ওমরাহ এদজতির মাধ্যদম ঘসৌতে 

আরি গমনাগমন কদর থাদকন। যার স্যষ্ঠু তোরতক সরকাদরর পদক্ষ সেি হদে না। প্রতত িছর কতজন ওমরাহযাত্রী পতিত্র 

ওমরাহ পালন কদরদছন এিাং কতজন ওমরাহযাত্রী যথা সমদয় িাাংলাদেদশ প্রতুািতমন কদরদছন তার সঠিক পতরসাংখ্যান 

সাংরতক্ষত হদে না। স্যষ্ঠু ও স্যন্দরভাদি হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা সম্পােন, ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় গমনকারী হজ ও 

ওমরাহযাত্রীদের ঘসিারমান উন্নততকরণ এিাং হজ ও ওমরাহ এদজতিসমূদহর হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত 

কায মক্রদমর জিািতেতহতা তনতিত করার লদক্ষু তিদ্যমান জাতীয় হজ নীততর  আাংতশক সাংদশাধন ও ওমরাহ লাইদসি 

তনদয়াগ সাংক্রান্ত পতরপত্র সমিয় কদর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত প্রণয়ন প্রদয়াজন।  

১.৩ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার এ ঘপ্রক্ষাপদট েী মদময়ােী জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত সাংদশাধদনর প্রদয়াজন হওয়ায় উহা 

সাংদশাধদনর পূদি ম ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য পতরকতল্পত, তনতি মঘ্ন ও স্যষ্ঠুভাদি হজ ও ওমরাহ পালন এিাং এ কাদজ 

তাঁদের স্যদযাগ-স্যতিধা তনতিতকদল্প হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনায় সাংতিষ্ট পক্ষসমূদহর সাদথ সমদয় সমদয় আদলািনা সভার 

আদয়াজন করা হয়। এছাড়াও সাংতিষ্ট তিতভন্ন প্রততষ্ঠান, ঘগাষ্ঠী ও অতভজ্ঞ ব্যতিিদগ মর মতামতও রহণহণ করা হয়। উতিতখত 

পক্ষসমূদহর মতামত ও স্যপাতরশসমূহ সাংদশাতধত জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততদত সতন্নদিতশত হদয়দছ। 

১.৪ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার োতয়ত্ব ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র উপর অতপ মত হদলও আরও কদয়কটি মন্ত্রণালয় এ কায মক্রদমর 

সাদথ ওতদপ্রাতভাদি জতড়ত। হজ ও ওমরাহ ঘমৌস্যদম হজ সাংতিষ্ট তিতভন্ন মন্ত্রণালয় কতৃমক গৃহীত কায মক্রম ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালয় সমিয় ও পতরিীক্ষণ কদর থাদক। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর আদলাদক সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ যথাসমদয়    

স্ব স্ব োতয়ত্ব পালন করদত সক্ষম হদি। 

১.৫ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার ঘক্ষদত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত একটি সমতিত তনদে মতশকা তহদসদি কাজ করদি। সমদয়র 

িাতহো পূরণকদল্প হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনাদক আধুতনক ও যুদগাপদযাগী কাঠাদমার উপর োঁড় করাদনার লদক্ষুই জাতীয় 

হজ ও ওমরাহ নীতত প্রণয়ন করা হদয়দছ। তিগত সমদয়র দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ত্রুটিসমূদহর পয মদিক্ষন ও অনুধািদনর 

আতিদক অতীদতর সীমািেতা ঘথদক উত্তরদণর জন্য যথাসেি পতরকতল্পত কায ম পতরক্রমা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততদত 

সতন্নদিতশত করার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস রহণহণ করা হদয়দছ। এর স্যিাদে সরকাতর ও ঘিসরাকাতর উভয় ব্যিস্থাপনার স্যদযাগ-

স্যতিধা বৃতেসহ পতিত্র হজ ব্রত পালন এিাং ওমরাহ এদজতির মাধ্যদম ওমরাহ পালন ঘযমন স্যতনয়তন্ত্রত পেততর আওতায় 

আসদি, ঘতমতন প্রশাসতনক কাদজ স্বেতা, জিািতেতহতা ও োয়িেতা প্রাততষ্ঠাতনক রূপ পাদি। 

২.  উদেশ্যিঃ 

২.১ প্রতত িছর যথাসমদয় হজ ও ওমরাহ এর কম মপতরকল্পনা প্রণয়ন ও িািিায়ন। 

২.২ তনধ মাতরত সমদয় হজযাত্রীদের ঢাকা-ঘজো-ঢাকা/ঢাকা-মতেনা-ঢাকা পদথর তিমান ভাড়া তনধ মারণ ও হজপ্যাদকজ ঘ াষণা। 

২.৩ যথাসমদয় হদজর আদিেনপত্র জমা ঘনয়ার তাতরখ তনধ মারণ ও ঘ াষণা। 

২.৪ যথাসমদয় হদজর কম মপতরকল্পনা প্রণয়ন পূি মক রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর সাংতিষ্ট কতৃমপক্ষ এিাং িাাংলাদেশ সরকাদরর 

সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তিভাগ/েপ্তর এর সাদথ ত্বতরত ঘযাগাদযাগ ও সমতিত ব্যিস্থা রহণহণ। 

২.৫ হজ ও ওমরাহ সম্পােদনর জন্য সরকাতর ও ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার মদধ্য পারস্পতরক সম্পকম তনধ মারণ ও সমিয় সাধন। 

২.৬ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনায় স্বেতা, জিািতেতহতা ও োতয়ত্ব তনধ মারণ।  



২.৭ সামতরহণক হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনাদক প্রাততষ্ঠাতনকীকরণ। 

২.৮ সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য ঘসৌতে আরদি যথাসমদয় িাতড় ভাড়া ও অন্যান্য কায মক্রম 

সম্পন্ন করার মাধ্যদম হজযাত্রী প্রতত ব্যয় সাংদকািন। 

২.৯ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা সম্পদকম জনমদন স্বে ধারণা প্রোন, হজযাত্রীদের অতধকার, োতয়ত্ব ও কতমব্য সম্পদকম 

সদিতনকরণ। 

২.১০ তথ্য প্রযুতির (I.T) সদি মাত্তম ব্যিহাদরর মাধ্যদম হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার আধুতনকীকরণ এিাং হজ ও ওমরাহ সাংতিষ্ট 

সকল পক্ষদক অনলাইদন তথ্য আোন প্রোন তনতিতকরণ। 

তিতীয় অধ্যায় 

৩.  হজযাত্রীর প্রাক-তনিন্ধন কম মপতরকল্পনা ও হজ প্যাদকজ ঘ াষণািঃ 

৩.১.১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতত িছর হজ ঘশষ হওয়ার পর ঘথদক প্রাথতমকভাদি ০৪ (িার) মাস পয মন্ত এিাং পরিতীদত সারা 

িছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-তনিন্ধন করার জন্য প্রদয়াজনীয় কাতরগতর তসদেমসহ অিকাঠাদমা তিতনম মান করদি। 

িাাংলাদেদশর নাগতরক, যারা হদজ ঘযদত আরহণহী, তাঁদেরদক অতরহণম হজ তনিন্ধন কায মক্রম সম্পন্ন করদত হদি। হজযাত্রী 

তহদসদি তনিন্ধদনর জন্য হদজ গমদনচ্ছু ব্যতিদক তার জাতীয় পতরিয়পত্র নম্বরসহ এমআরতপ পাসদপাট মধারী হদত হদি। 

এরূপ পাসদপাদট মর ঘময়াে হজ পালদনর মাদসর পর পরিতী কমপদক্ষ ৬ (ছয়) মাস পয মন্ত িলিৎ থাকদত হদি। িাাংলাদেশী 

নাগতরক তিদেশী পাসদপাট ম তনদয় হদজ ঘযদত পারদিন না। এদক্ষদত্র তারা িাাংলাদেশী এমআরতপ পাসদপাট ম সাংরহণহপূি মক 

হদজ ঘযদত পারদিন।  

৩.১.২ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় অতরহণম তনিন্ধন তসদেম িালু কদর তা জনগনদক হজ ওদয়িসাইট, পতত্রকায় তিজ্ঞাপন, তিভাগীয় 

কতমশনার, ঘজলা প্রশাসক, ইসলাতমক িাউদেশদনর কায মালয় এিাং ইদলকট্রতনক ও তপ্রন্ট তমতডয়ায় িহুল প্রিার করদি। 

৩.১.৩ সরকাতর অথিা ঘিসরকাতর পয মাদয় হদজ ঘযদত ইচ্ছুক হজযাত্রীগণ ঘজলা প্রশাসক, ইউতনয়ন তডতজটাল ঘসন্টার (ইউতডতস), 

ঘপৌর তডতজটাল ঘসন্টার, তসটি কদপ মাদরশন তডতজটাল ঘসন্টার, ঢাকাস্থ হজ অতিস, ইসলাতমক িাউদেশন ও হজ এদজতির 

কায মালয় হদত হদজর প্রাক-তনিন্ধন করদত পারদিন।  

৩.১.৪ সরকার তনধ মাতরত তি ও অরহণীম জামানত তনধ মাতরত ব্যাাংদক জমা প্রোদনর সাদথ সাদথ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অধীন 

ঘকন্দ্রীয় প্রাক-তনিন্ধন সাভ মার ঘথদক স্বয়াংতক্রয় পেততদত প্রাক-তনিন্ধন ক্রতমক প্রোন করদত হদি। 

৩.১.৫ ঘয সমি হজযাত্রীর িয়স ১৮ িা তদুর্ধ্ম তাদের ঘরতজদষ্ট্রশদনর জন্য জাতীয় পতরিয়পত্র িাধ্যতামূলক এিাং যাদের িয়স ১৮ 

িছদরর নীদি তারা অতভভািদকর সাদথ জন্মতনিন্ধন সনদের কতপসহ আদিেনপত্র পূরণ করদিন। সরকাদরর তসোন্ত 

ঘমাতাদিক এই তথ্য জাতীয় পতরিয় পদত্রর তথ্যভাোর (এনআইতড) ও পুতলদশর তিদশষ শাখার মাধ্যদম যািাই করা হদি। 

৩.১.৬ হজযাত্রী ঘপ্ররদণর ঘক্ষদত্র ঘসৌতে সরকার ঘথদক তনধ মাতরত ঘকাটা পাওয়ার পর ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাদকজ ঘ াষণা, 

হজযাত্রী ঘপ্ররদণর জন্য সরকার কতৃমক অনুদমাতেত ঘিসরকাতর হজ এদজতির তাতলকা এিাং অতরহণম তনিতন্ধত হজযাত্রীর 

তাতলকা প্রকাশ করদি। প্রকাতশত তাতলকার হজযাত্রীগণদক ঘ াতষত প্যাদকজ অনুযায়ী সরকাতর ব্যিস্থাপনায় তনধ মাতরত 

ব্যাাংক এিাং ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় সরকার কতৃমক অনুদমাতেত ঘিসরকাতর হজ এদজতির মধ্য ঘথদক পছন্দমত এদজতি 

ও হজ প্যাদকজ তনি মািনপূি মক তনধ মাতরত হজ প্যাদকদজর অিতশষ্ট টাকা সরকার তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য প্রোন করার জন্য 

ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় তনদে মশ প্রোন করদি, অন্যথায় তপলতরহণম আইতড প্রোন করা হদি না। ঘিসরকাতর এদজিী কতৃমক 

ঘ াতষত প্যাদকজ এিাং হজযাত্রীদের সাদথ তাদের সম্পাতেত চুতির অনুতলতপ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় ঘপ্ররণ করদি। 

৩.১.৭ তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য হজ অতিস/এদজতিসমূহ উি হজযাত্রীদের আদিেন অনলাইদন রহণহন কদর এিাং হজ প্যাদকদজ 

ঘ াতষত টাকা পতরদশাধ সাদপদক্ষ তাদক হজযাত্রী তহসাদি রহণহণ করার জন্য তনতিত করদল হজযাত্রীদক হজ ব্যিস্থাপনা 

তসদেদম (এইিএমআইএস) তার তপলতরহণম আইতড প্রোন করা হদি। 

৩.১.৮ প্রাক-তনিতন্ধত তাতলকা ঘথদক প্রাথতমকভাদি তনি মাতিত ঘকান হজযাত্রী তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য অিতশষ্ট টাকা জমা তেদত 

ব্যথ ম হদল, অিতশষ্ট সাংখ্যক হজযাত্রীদের জন্য পরিতী সমসাংখ্যক অপদক্ষমান তনিন্ধনধারীদক ৩.১.৪ ও ৩.১.৫ ধারার 

মত কায মাতে সম্পােন করার আহিান জানাদনা হদি। 

৩.১.৯ যারা ঘ াতষত সমদয়র মদধ্য টাকা প্রোন করদত পারদিন না, পরিতী ০১ (এক) িছর পয মন্ত তাদের তনিন্ধন িলিৎ থাকদি।  

৩.১.১০ যতে ঘকান হজযাত্রী হদজ ঘযদত আরহণহী না হন তাহদল অতরহণম তনিতন্ধত জামানত (তনধ মাতরত সাতভ মস তি ব্যতীত) ঘিরত 

তনদত পারদিন, তদি এদক্ষদত্র তাদের জামানত িািে জমাকৃত টাকার মধ্য হদত প্রদসতসাং তি কতমন কদর অিতশষ্ট টাকা 

ঘিরত প্রোন করা হদি। 

৩.১.১১ ঘকান এদজতি ঘকাটার কম হজযাত্রী ঘপদল িা লাইদসি িালাদত অপারগ হদল িা লাইদসি িাততল হদল, সরকার কতৃমক 

অনুদমােন সাদপদক্ষ ঐ হজযাত্রীদের অন্য লাইদসদি তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য স্থানান্তর করদত হদি। 

৩.১.১২ সরকাতর ও ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার প্রতত ৪৫ (পঁয়তাতিশ)জন হজযাত্রীদের জন্য ০১(এক)জন গাইড হজযাত্রী তহদসদি 

গমন করদিন। প্রতত িছদরর জন্য গাইডদের িরম পূরন কদর সরকাদরর অনুদমােন সাদপদক্ষ এইিএমআইএস (HMIS) 

এ সরাসতর এতি করা যাদি, যা হজফ্লাইট শুরুর অন্তত ০১(এক) মাস পূদি ম সম্পন্ন করদত হদি। 

৩.১.১৩ প্রাক-তনিন্ধদনর তথ্য ভাোর কতম্পউটার তিদশষদজ্ঞর সমিদয় একটি কাতরগতর কতমটি গঠনপূি মক সরকার তনতে মষ্ট সময় 

অন্তর অন্তর তনরীক্ষা করদি। 



 

৩.১.১৪ ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার ঘমানাদেমদের জন্য প্রাক হজ সমদয় ঘমায়াদিম ও ঘসৌতে কতৃমপদক্ষর সাদথ চুতিকরণ এিাং 

িাড়ী/ঘহাদটল ভাড়া করার জন্য হজকালীন সমদয়ও ঘমানাদেমদেরদক হজযাত্রীদের ঘসিা ও ব্যিস্থাপনা পতরিালনার জন্য 

ঘসৌতে আরি গমদনর প্রদয়াজন হয়। এ সমদয়র জন্য ঘমানাদেমদের পৃথক হজ সাতভ মস তভসা/তেকার প্রোদনর অনুদরাধ 

করদত হদি। 
৩.১.১৫ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতিদির ঘনতৃদত্ব হাি-সহ ০৫(পাঁি) সেস্য তিতশষ্ট একটি কতমটি ঘমায়াোসা, আতেিা ও 

ওজারাতুল হজ এর েপ্তদর হজ ব্যিস্থাপনার তিদশষ তিদশষ তিষয়গুদলা পয মাদলািনার জন্য ঘসৌতে আরি গমন করদিন। 

৩.২ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতত তহজরী সাদলর রতিউস সাতন মাদসর মদধ্য ঐ িছদরর হদজর কম মপতরকল্পনা প্রণয়ন ও হজ 

প্যাদকজ ঘ াষণা এিাং তা প্রিাদরর ব্যিস্থা রহণহণ করদি।  

৩.২.১ হজ িািে ব্যয় (তিমান ভাড়া, ঘমায়াদিম তি, িাতড় ভাড়া, খাওয়া খরি, কুরিানী, সাতভ মস িাজম ইতুাতে) তনধ মারণপূি মক হজ 

প্যাদকজ ঘ াষনা করদত হদি। 

৩.৩ হদজ গমদনর ঘযাগ্যতা ও অদযাগ্যতািঃ 

৩.৩.১ িাাংলাদেশী মুসতলম নাগতরক এিাং ধমীয় তিধান অনুযায়ী আতথ মক ও দেতহকভাদি সামথ্যমিান ব্যতি হদজ গমদনর ঘযাগ্য 

িদল তিদিতিত হদিন। 

৩.৩.২ ঘমতডদকল ঘিাদড মর মাধ্যদম শারীতরক ও মানতসকভাদি তনি মাতিত/মদনানীত ব্যতি হদজ যাওয়ার ঘযাগ্য িদল তিদিতিত 

হদিন। 

৩.৩.৩ ঘসৌতে সরকাদরর তিধান অনুযায়ী যথাযথ তিতধ-তিধান অনুসরণকরতিঃ িাাংলাদেশ সরকার কতৃমক প্রেত্ত আন্তজমাততক 

পাসদপাট ম-এর মাধ্যদম হদজ গমদণর ঘযাগ্য িদল তিদিতিত হদিন।  

৩.৩.৪ ঘকান মতহলা হদজ গমদনর ঘক্ষদত্র তিধান অনুযায়ী ঘকিলমাত্র শতয়য়ত সম্মত মাহ্ রাম-এর সাদথ হদজ যাওয়ার জন্য ঘযাগ্য 

িদল তিদিতিত হদিন। 

৩.৩.৫ িাাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক তিতভন্ন সমদয় আদরাতপত তিতধ-তিধাদনর আদলাদক যারা হদজ যািার 

ঘযাগ্য িদল তিদিতিত হদিন। 

৪.  হজ সাংক্রান্ত চুতিিঃ 

৪.১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র োতয়দত্ব তনদয়াতজত মাননীয় মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক তনধ মাতরত সমদয় 

রাজকীয় ঘসৌতে আরি সরকাদরর সাদথ তি-পাতক্ষক হজ চুতি সম্পােন করদিন। 

৪.২ হজচুতি সম্পােদনর প্রাক্কাদল/তনধ মাতরত সমদয় ঘসৌতে আরদি তনদয়াগপ্রাপ্ত কাউদিলর (হজ)/িাাংলাদেশ প্রতততনতধ েল প্রধান 

কতৃমক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম মকতমা ঘসৌতে আরদির অভুন্তরীণ তিতভন্ন সাংস্থা ঘযমন: হাজী পতরিহদন োতয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা, 

ঘমায়াদিমদের সাংগঠন (মুয়াোসা ও আতেিা অতিস), সরকাতর ব্যিস্থাপনায় হাজীদের িাতড়ভাড়ার চুতিসহ তিতভন্ন চুতি 

সম্পােন করদিন। তিদশষ প্রদয়াজদন কতৃমপদক্ষর তনদে মশনা অনুযায়ী মক্কা অথিা মতেনায় তনদয়াগপ্রাপ্ত হজ অতিসার চুতি 

সম্পােন করদত পারদিন। ঘকান্ ঘকান্ এয়ারলাইি িাাংলাদেশ ঘথদক ঘসৌতেআরদি হজযাত্রী পতরিহন করদি তা 

হজচুতিদত উদিখ থাকদত হদি।  

৪.৩ হজ প্যাদকজ িািিায়ন সম্পতকমত প্রদয়াজনীয় শতমাতে পালদনর জন্য প্রদতুক হজ এদজতিদক হজ প্যাদকজ ঘ াষণার পর 

সরকার কতৃমক তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য নন-জুতডতশয়াল েুাদম্প ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র পদক্ষ পতরিালক, হজ অতিস, 

ঢাকার সদি একটি তি-পাতক্ষক চুতি সম্পােন করদত হদি। 

৪.৪ প্রদতুক হজ এদজতির স্বত্বাতধকারী/ক্ষমতািান ব্যিস্থাপনা পতরিালক/ব্যিস্থাপনা অাংশীোর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অাংশীোর/ 

পতরিালক এিাং ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার প্রদতুক হজযাত্রী পরস্পর চুতি সম্পােন করদিন। এ চুতির মূলকতপ হজযাত্রী 

এিাং অপর দুই কতপ যথাক্রদম সাংতিষ্ট হজ এদজতি ও হজ অতিস, ঢাকা সাংরক্ষণ করদি। ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার 

হজযাত্রী এিাং এদজতির মদধ্য চুতি সম্পােদনর জন্য তনধ মাতরত ছক ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অতিস, ঢাকা ঘথদক 

সরিরাহ করা হদি। এছাড়া ওদয়িসাইট (www.hajj.gov.bd) ঘথদকও সাংরহণহ করা যাদি। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

চুতি িািিায়ন, পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ণ করদি।  

৪.৫ হজ এদজতিসমূহ রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক তনধ মাতরত তাতরদখর মদধ্য িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কার সহায়তায় তনজ 

োতয়দত্ব ঘসৌতে আরদি মক্কা ও মতেনায় িাতড় ভাড়া সাংক্রান্ত ঘসৌতে সরকাদরর প্রিতলত আইন, তিতধ-তিধান ও প্রথা অনুযায়ী 

হজযাত্রীদের জন্য িাতড়/ঘহাদটল মাতলকদের সাদথ িাতড়/ঘহাদটল ভাড়ার চুতি সম্পােন করদি। 

৫.  হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনািঃ িাাংলাদেশ পি ম 

৫.১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র করণীয়িঃ 

৫.১.১ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত িািিায়দনর লদক্ষু পতরকল্পনা রহণহণ, হজ ব্যিস্থাপনার সাদথ সম্পৃি সকল মন্ত্রণালয়/তিভাগ 

ও সাংস্থার সাদথ ঘযাগাদযাগ ও সমিয় সাধন।  

৫.১.২ হজ সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তিভাগ/েপ্তর/প্রততষ্ঠানসমূদহর গৃহীত কায মক্রদমর সমিয় সাধন ও পতরিীক্ষদণর লদক্ষু ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী এর সভপততদত্ব তনম্নরূপ ‘জাতীয় হজ ব্যিস্থাপনা কতমটি’ গঠিত হদি। প্রধান উপদেষ্টা -

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সহ-সভাপতত-সতিি, ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেস্যবৃন্দ, সতিি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ঘিসামতরক তিমান 

পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রনালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/অথ ম তিভাগ/স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপতরিালক, ইসলাতমক 

িাউদেশন, যুগ্ম-সতিি (হজ), ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুগ্মসতিি (প্রশাসন), ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, পতরিালক, হজ অতিস, 

http://www.hajj.gov.bd/


ঢাকা, হজ এদজতিস এদসাতসদয়শন অি িাাংলাদেশ (হাি) এর সভাপতত এিাং সেস্য সতিি, উপ-সতিি (হজ), ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালয় । 

৫.১.৩ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত ও হজ প্যাদকজ ঘ াষণা এিাং তা তপ্রণ্ট ও ইদলকট্রতনক তমতডয়া এিাং ওদয়িসাইদট 

www.hajj.gov.bd,  www.mora.gov.bd প্রকাশ। 

৫.১.৪ হজযাত্রীর সাংখ্যা তনধ মারণ, সরকাতর ও ঘিসরকাতর হজযাত্রীর ঘমায়াদিম তি ও অন্যান্য  তি সাংরহণহ এিাং ঘসৌতে আরদি 

ঘপ্ররণ। 

৫.১.৫ সরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের িাতড় ভাড়ার অথ ম ঘসৌতে আরদি ঘপ্ররণ। 

৫.১.৬ হজযাত্রী ও হজ ব্যিস্থাপনার স্বাদথ ম  ঘসৌতে আরদি হজ ব্যিস্থাপনা ব্যয় তনি মাদহর জন্য দিদেতশক মূদ্রা সরিরাদহর লদক্ষু 

যথাসমদয় সাংতিষ্ট ব্যাাংকসমূদহর সাদথ সমিয় সাধন। 

৫.১.৭ হদজর প্রথম ফ্লাইট শুরুর অন্ততিঃ ১(এক) সপ্তাহ পূদি ম প্রদয়াজনীয় ঔষধ ও তিতকৎসা সামরহণী  ঘসৌতে আরদি ঘপ্ররণ। 

৫.১.৮ হজযাত্রীদের ব্যিহায ম তকটব্যাগ, কতিদিল্ট ও অন্যান্য সামরহণী সাংরহণহ এিাং ঢাকা হজ অতিদস সরিরাহ। 

৫.১.৯ হজ ব্যিস্থাপনার প্রদয়াজদন অন্যান্য হজ সামরহণী সাংরহণহ ও সরিরাহকরণ। 

৫.১.১০ হজ এদজতিসমূদহর প্রতততনতধদের সাদথ সমিয়।  

৫.১.১১ হজ প্রতততনতধ েল, তিতকৎসক েল ও প্রশাসতনক েল গঠন। 

৫.১.১২ তথ্য-প্রযুতি (I.T) প্রদয়াদগর মাধ্যদম হজযাত্রীদের ঘসিার ব্যিস্থা রহণহণ। আইটি প্রততষ্ঠাদনর কায মক্রম পতরিালনায় হািসহ 

অন্যান্য হজ সাংতিষ্টদের (Stake Holder) এর সহদযাতগতা রহণহণ।  

৫.১.১৩ ঘজলা/উপদজলা পয মাদয় হজযাত্রীদের হজ সাংক্রান্ত প্রতশক্ষদণর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৫.১.১৪ ঘসৌতে আরদি িাাংলাদেশ হজ অতিদস প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কম মকতমা/কম মিারী তনদয়াদগর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৫.১.১৫ ঘসৌতে আরি কতৃমপক্ষ ঘথদক প্রাপ্ত তেকার িাাংলাদেশী হজযাত্রীদের ঘসিায় তনদয়াতজত উপযুি ও অনুদমাতেত ব্যতিদের 

মদধ্য তিতরণ এিাং যাদের মদধ্য তিতরণ করা হদি তাদের জীিন বৃত্তান্ত ও পাসদপাদট মর িদটাকতপ সাংরক্ষণ। 

৫.১.১৬ ঘসৌতে আরিস্থ িাাংলাদেশ হজ অতিস এিাং ঢাকাস্থ হজ অতিস ঘথদক প্রাপ্ত প্রততদিেন মূল্যায়ন ও পয মাদলািনা। 

৫.১.১৭ হজযাত্রীদের সদিতনতা বৃতে ও করণীয় জানাদত ওদয়িসাইট ও তডতজটাল িরদমর প্রিলদনর উপর তিজ্ঞাপন ও তিজ্ঞতপ্ত 

তনধ মাতরত সমদয়  প্রকাশ এিাং তপ্রন্ট ও ইদলকট্রতনক তমতডয়ায় প্রিারসহ প্রদয়াজনীয় প্রতশক্ষদণর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৫.১.১৮ তডতজটাল িরম প্রিতমন ও িািিায়দনর জন্য সিট্ ওয়ার সাংদযাজন ও পতরিধ মন করা ও তিদশষ ঘহল্প লাইন িালু করা । 

৫.১.১৯ তভসার জন্য পাসদপাট ম রহণহণ, তডও প্রোন, তভসাসহ পাসদপাট ম তিতরণ ব্যিস্থাপনার জন্য স্যতনতে মষ্ট োতয়ত্বসহ প্রদয়াজনীয় 

কায মপ্রনালী দতরী ও সাংতিষ্টদের অিগত করা। 

৫.২ হজ অতিস, ঢাকা এর করণীয়িঃ 

৫.২.১ হজকুাম্প তত্ত্বািধান, হজ ঘমৌস্যদম কুাম্প প্রস্ত্ত্ততকরণ এিাং কুাদম্প অিস্থানরত হজযাত্রীদের সাতি মক তত্ত্বািধান। 

৫.২.২ ঘসৌতে আরি যাত্রার প্রাক্কাদল হজকুাদম্প হজযাত্রীদের আিাসদনর ব্যিস্থা রহণহণ ও হজকুাদম্প প্রদয়াজনীয় অন্যান্য ঘসিা 

প্রোন। 

৫.২.৩ হজ গাইড, তনদে মতশকা, চুতিপত্র, আদিেনপত্র, পতরিয়পত্র, কতিদিল্ট, তকটব্যাগ এিাং অন্যান্য সামরহণী মন্ত্রণালয় ঘথদক 

সাংরহণহ ও তিতরণ। 

৫.২.৪ আন্তজমাততক পাসদপাট মসহ আদিেন রহণহণ। 

৫.২.৫ তভসা সাংরহণদহর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ। 

৫.২.৬ হজযাত্রীদের আদিেনপত্র, পুতলশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থু সনে সাংরহণহ। 

৫.২.৭ হজযাত্রীদের প্রতশক্ষণ প্রোন ও প্রদয়াজদন ঘিসরকাতর এদজতির তনজস্ব উদদ্যাদগ প্রতশক্ষদণ সহায়তা প্রোন। 

৫.২.৮ হজসাংতিষ্ট সকল সাংস্থার সাদথ সমিয় ও হজকুাদম্প ঘসিাোনকারী অন্যান্য প্রততষ্ঠাদনর তত্ত্বািধান। 

৫.২.৯ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় হাজীদের জন্য ঘ াতষত প্যাদকজ অনুযায়ী ঘসৌতে আরদি আিাসন িণ্টন এিাং আিাসন িরাে/িণ্টন 

ওদয়িসাইদট প্রকাশ। 

৫.২.১০ তথ্য প্রযুতি ব্যিহাদরর মাধ্যদম হজ সাংক্রান্ত তথ্য সাংরক্ষণ, সরিরাহ এিাং ওদয়িসাইট হালনাগাদের ব্যিস্থা রহণহণ। 

আদিেন পত্র, চুতিপত্র, তডতজটাল িরম, গাইড িই, তনদে মতশকা, তনি মাতিত হজযাত্রীদের তাতলকা, তাঁদের ব্যতিগত তথ্য, 

জাতীয় হজ নীতত, হজ প্যাদকজ ও তিমান তসতডউল সাংরহণহ; এ ছাড়াও হজ এদজতির তনকট ঘথদক প্রাপ্ত হজ তিষয়ক সিট্ 

কতপসহ হজ সাংক্রান্ত যািতীয় তথ্য ওদয়িসাইদট (www.hajj.gov.bd)  প্রকাশ। ওদয়িসাইদট হজকালীন তনয়তমত 

বুদলটিন প্রকাশ ও আপদডট-এর ব্যিস্থা রহণহণ। হজ ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত ওদয়িসাইট/ইন্টারদনদট প্রাপ্ত তিতভন্ন প্রদের জিাি 

প্রোন। 

৫.২.১১ হজযাত্রীদের টিকা প্রোনসহ হজকুাদম্প তিতকৎসার জন্য স্বাস্থু ঘসিা ঘকন্দ্র (Health Centre) স্থাপন। ঘসৌতে আরদি 

হজযাত্রীদের করণীয়, তিমান ভ্রমণ সম্পদকম আদরাহনকালীন হজযাত্রীদের কতমব্য, তিমাদনর টাতম মনাদল আগমন-

িতহগ মমনকালীন দধয্য-সতহষ্ণুতা সম্পতকমত স্যস্পষ্ট ধারনা প্রোদনর জন্য হজকুাদম্প তসটিদজন িাট মার স্থাপন, প্রদয়াজদন 

প্রদজক্টদরর মাধ্যদম হজযাত্রীদের অিতহত করদণর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৫.২.১২ সরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট তসতডউল তনধ মারণ, টিদকট সাংরহণহ ও তিতরণ এিাং এতেসাংক্রান্ত কাদজর সমিয়। 

৫.২.১৩ হজ এদজতি ও হজযাত্রীদের মদধ্য উদ্ভূত সমস্যা তনরসদন পেদক্ষপ রহণহণ। 

http://www.hajj.gov.bd/
http://www.mora.gov.bd/
http://www.hajj.gov/


৫.২.১৪ হজ অতিদস হজযাত্রীদের ঘসিার তনতমত্ত ঘরাভার স্কাউটসহ ঘস্বোদসিী সাংস্থার সেস্যদের তনদয়াতজত করণ। 

৫.২.১৫ হজযাত্রীদের কােমস, ইতমদরহণশন, ঘিক-ইন, তিমান িন্দদর হজযাত্রীদের ঘপৌৌঁছাদনা ইতুাতে কায মক্রম হজ অতিস হদত 

সম্পােদনর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ এিাং এ তিষদয় সাংতিষ্ট কতৃমপক্ষসহ তসতভল এতভদয়শন কতৃমপদক্ষর সাদথ সমিয় 

করণ। 

৫.২.১৬ ইতমদরহণশন কতৃমপদক্ষর তনকট ঘথদক হজযাত্রীদের গমন ও প্রতুাগমদনর তনতিত সাংখ্যা অিতহত হদয় উি তথ্য ঘসৌতে 

আরিস্থ হজ অতিদস ঘপ্ররণ। 

৫.২.১৭ হজ ব্যিস্থাপনার তনতমত্ত সরকার কতৃমক অতপ মত ঘয ঘকান োতয়ত্ব পালন। 

৫.২.১৮ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় প্রতত ৪৫ জন হজযাত্রীর জন্য তনদয়াতজত একজন গাইদডর তভসা/টিদকট এিাং আিাসন িরাদের 

ব্যিস্থা রহণহণ। স্ব স্ব েদলর সাদথ গাইদডর অিস্থান তনতিতকরণ। 

৫.২.১৯ মক্কা/মতেনা ঘথদক তনদয়াগকৃত হজকমীদের নাম/ঠিকানা ও োতয়ত্ব িণ্টন আদেশ সাংরহণহ কদর তা আই.টি িাদম মর মাধ্যদম 

সাংতিষ্ট হজগাইডদের প্রোন। হজগাইডদের োতয়ত্ব িণ্টন আদেশ মক্কা/মতেনা তমশদন জানাদনা যাদত হজ কমীগদণর সাদথ 

গাইডদের কাদজর সমিয় থাদক। 

৬.  হজ ব্যিস্থাপনািঃ ঘসৌতে আরি পি ম 

৬.১ িাাংলাদেশ কনস্যুদলট ঘজো এিাং হজ অতিস, মক্কা, মতেনা ও ঘজোর করণীয়িঃ 

ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র তনদে মশনা ও পরামশ ম অনুযায়ী ঘসৌতে আরিস্থ িাাংলাদেদশর মান্যিার রাষ্ট্রদূত/ঘজোস্থ কনসাল 

ঘজনাদরদলর সাদথ পরামশ মক্রদম ঘসৌতে আরদি হজ ব্যিস্থাপনার যািতীয় োতয়ত্ব িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কার কাউদিলর 

(হজ ) সম্পন্ন করদিন। কাউদিলর (হজ )-এর অতধদক্ষত্র ও োতয়ত্ব তনম্নরূপ হদিিঃঃিঃ 

৬.১.১ ঘজোস্থ তকাং আিদুল আতজজ তিমান িন্দদর হজযাত্রীদের অভুথ মনার ব্যিস্থা রহণহণ। 

৬.১.২ মক্কা-তমনা-আরািাত-মুজোদলিা-মতেনায় সরকাতর ব্যিস্থাপনায় হজযাত্রীদের তিতধ ঘমাতাদিক প্রাপ্য স্যতিধার তভতত্তদত 

অিস্থান ও যাতায়াদতর ব্যিস্থা রহণহণ এিাং ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার ঘক্ষদত্র প্যাদকজ ঘমাতাদিক হজযাত্রীদের প্রাপ্য 

স্যতিধাতের তিষদয় তোরতক করা। 

৬.১.৩ হজ প্রতততনতধ েল, হজ ব্যিস্থাপনায় সহায়তার জন্য গমনকারী প্রশাসতনক েল, তিতকৎসা ঘসিার জন্য গমনকারী 

তিতকৎসক েদলর অভুথ মনা, যাতায়াত ও আিাসদনর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৬.১.৪ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র তনদে মশনা অনুসাদর িাতড় ভাড়া সাংক্রান্ত কতমটির মাধ্যদম হজ ঘমৌস্যদম মক্কা ও মতেনা হজ 

অতিদস এিাং তমনা ও আরািাদত প্রশাসতনক তাঁবুদত অিস্থানকারী ও প্রশাসতনক স্যতিধা রহণহণকারী ব্যতিিদগ মর তাতলকা 

প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এিাং ঘস অনুযায়ী ব্যিস্থা রহণহণ। 

৬.১.৫ হজ তিতকৎসক ও প্রশাসতনক েদলর সাতি মক সমিয় ও তত্ত্বািধান এিাং প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক তিতকৎসা ও তথ্য ঘকন্দ্র স্থাপন। 

৬.১.৬ ঘসৌতে আরদি হজযাত্রীদের তিতকৎসাসহ সাতি মক ঘসিা ও তনরাপত্তা প্রোন তনতিতকরণ। 

৬.১.৭ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় হজযাত্রীদের তনরাপে অিস্থান ও িলািল এিাং সকল হজযাত্রীর তনরাপে প্রতুািতমন তোরকীকরণ। 

৬.১.৮ হজ প্রতততনতধেল ও হজ প্রশাসতনক েদলর প্রধাদনর সাদথ আদলািনা কদর প্রদয়াজদনর তনতরদখ ঘজো, মক্কা ও মতেনায় ধম ম 

তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক িণ্টনকৃত তিতভন্ন েদলর সেস্যদের োতয়ত্ব পুনিঃিণ্টন তনতিতকরণ। 

৬.১.৯ হজ এদজতিসমূদহর িাতড় ভাড়া করার সময় প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন। 

৬.১.১০ মৃতুুিরণকারী হজযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল ঘপ্ররণ, মৃতুুসনে রহণহণ ও ঘপ্ররণসহ আনুষতিক োতয়ত্ব পালন। 

৬.১.১১ হজ ঘশদষ সামতরহণক হজ ব্যিস্থাপনাসহ প্রশাসতনক েল ও তিতকৎসক েদলর কায মক্রম সম্পদকম মন্ত্রণালয় িরাির প্রততদিেন 

ঘপ্ররণ। 

৬.১.১২ ঘমায়াদিমগদণর সাদথ সাি মক্ষতণক ঘযাগাদযাদগর মাধ্যদম হজযাত্রীদের হালনাগাে তথ্য প্রাতপ্তর ব্যিস্থা রহণহণ এিাং 

ডাটাদিইজ আপদডদটর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৬.১.১৩ অতভদযাদগর পতরদপ্রতক্ষদত প্রদয়াজনীয় তেদন্তর ব্যিস্থা রহণহণ। প্রদযাজু ঘক্ষদত্র তাৎক্ষতণক তনরসদনর ব্যিস্থা রহণহণ। 

৬.১.১৪ হজযাত্রী/হাজীদের আপেকালীন জরুরী প্রদয়াজন ঘমটাদনার ব্যিস্থা রহণহণ। 

৬.১.১৫ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক হজ তিতকৎসক েদলর জন্য জাতরকৃত অতিস আদেশ ঘমাতাদিক তাঁদের ঘসৌতে আরি 

অিস্থানকালীন সময় কাউদিলর (হজ) প্রদয়াজদনর তনতরদখ মন্ত্রণালয় হদত ঘপ্রতরত প্রশাসতনক েদলর েলদনতার সাদথ 

পরামশ মক্রদম োতয়ত্ব পুনিঃিণ্টন তনতিত করণ। 

৬.১.১৬ হজ এদজতি, হজযাত্রী/হাজী এিাং এতেসাংক্রান্ত সাংতিষ্ট তিতভন্ন পদক্ষর সাদথ সমিয় পূি মক উদ্ভূত সমস্যা তনরসদন পেদক্ষপ 

রহণহণ। 

৬.১.১৭ সরকাতর-ঘিসরকাতর তনতি মদশদষ সকল িাাংলাদেশী হজযাত্রী যাদত তমনা-আরািা-মুজোতলিা-আল মাশায়াদর একটি গুদে 

(Cluster) অিস্থান করদত পাদরন ঘস তিষদয় ব্যিস্থা রহণহণ। যথাসমদয় ঘমায়াদিদমর একটি তাতলকা ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালদয় ঘপ্ররণ যাদত উি তাতলকা অনুযায়ী হজ এদজতিসমূহ ঘমায়াদিম তনি মািন করদত পাদর। হজযাত্রী সাংখ্যা 

অনুপাদত ঘমায়াদিদমর সাংখ্যা ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় তনধ মারণ করদি। 

৬.১.১৮ হজ ব্যিস্থাপনার জন্য সম্পূণ ম প্রশাসতনক ও আতথ মকভাদি ক্ষমতািান তহদসদি যথাযথভাদি োতয়ত্ব পালন। হজ ব্যিস্থাপনা 

সাংক্রান্ত যািতীয় সরঞ্জাম, যানিাহন, স্থাপনা, জনিদলর সাংরক্ষক (Custodian) তহদসদি োতয়ত্ব পালন। 

৬.১.১৯ ঘসৌতে আরদি হজ ব্যিস্থাপনার স্বাদথ ম প্রদয়াজনীয় অন্যান্য োতয়ত্ব পালন। 



৬.১.২০ সরকার কতৃমক সময় সময় তনধ মাতরত এতেসাংক্রান্ত অন্যান্য োতয়ত্ব পালন। 

৬.২ হজ এদজতির িাতড় পতরেশ মনিঃ 
হজ এদজতি কতৃমক যথাসমদয় এিাং যথাযথ মানসম্পন্ন িাতড় ভাড়া তনতিত করার লদক্ষু হজ অতিস, মক্কা ও মতেনা 

ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় ভাড়াকৃত িাতড় পতরেশ মদনর ব্যিস্থা রহণহণ করদি। প্রদযাজু ঘক্ষদত্র দেিিয়ন (Random 

Sampling) এর তভতত্তদত পতরেশ মদনর ব্যিস্থা রহণহণ করদি। িাতড় পতরেশ মদন হাি প্রদয়াজনীয় সহায়তা ঘেদি। 

৬.২.১ ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য স্যষ্ঠু হজ ব্যিস্থাপনার স্বাদথ ম মক্কা ও মতেনায় িাাংলাদেশ সরকার ও হজ 

এদজতিস এদসাতসদয়শন অি িাাংলাদেশ (হাি) কতৃমক তনধ মাতরত এলাকাসমূদহ গুে (Cluster) তভতত্তক িাড়ী/ঘহাদটল 

ভাড়া তনতিতকরদণ হজ এদজতিসমূহদক সহায়তা প্রোন। 

৬.২.২ হজ এদজতি কতৃমক যথাসমদয় এিাং যথাযথ মানসম্পন্ন িাতড় ভাড়া তনতিত করার লদক্ষু হজ অতিস ঘিসরকাতর 

ব্যিস্থাপনায় ভাড়াকৃত িাতড় পতরেশ মদনর ব্যিস্থা করদি। প্রদযাজু ঘক্ষদত্র দেিিয়ন (Random Sampling) এর 

তভতত্তদত পতরেশ মদনর ব্যিস্থা রহণহণ করদি। িাতড় পতরেশ মদন হাি প্রদয়াজনীয় সাতি মক সহায়তা প্রোন করদি।  

৬.৩ ঘমৌস্যমী হজ অতিসার তনদয়াগিঃ  
শুধুমাত্র হজ ঘমৌস্যদমর জন্য সরকার কতৃমক সৃষ্ট পদে িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কা, মতেনা ও ঘজোয় ৩/৪ মাদসর জন্য 

ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় কম মরত কম মকতমাদের মধ্য হদত হজ সম্পদকম পূি ম অতভজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কদর হজ অতিসার 

তনদয়াগ করা হদি। 

৬.৩.১ িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কা, মতেনা ও ঘজোয় হজ ঘমৌস্যদম তনদয়াগপ্রাপ্ত কম মকতমাদের োপ্ততরক কাদজ সহায়তা করার 

জন্য ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় কম মরত হজ সম্পদকম অতভজ্ঞ প্রশাসতনক কম মকতমা/ব্যতিগত কম মকতমা/সাঁট-মুদ্রাক্ষতরক কাম 

কতম্পউটার অপাদরটরদের সমিদয় সদি মাচ্চ ০৯(নয়) সেদস্যর একটি েল ঘপ্ররণ করা হদি। 

৬.৪  হজ কমী তনদয়াগিঃ 

৬.৪.১ ঘসৌতে আরদি  সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের ঘসিা প্রোদনর লদক্ষু প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক হজকমী 

তনদয়াগ করা হদি। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত কতমটির স্যপাতরদশ িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কা ঘমৌস্যমী হজকমী 

তনদয়াগ করদি। তিদশষ প্রদয়াজদন উপযুি সময় হজ প্রস্ত্ত্তততমূলক এিাং সমাপনী কাদজর জন্য কনস্যুদলট-এর সহায়তা 

ঘনদি। হজকমীদের মদধ্য সাধারণ হজকমী ছাড়াও অনুিােক/কতম্পউটার অপাদরটর, ড্রাইভার ও তিনার অন্তর্ভ মি থাকদি। 

হজকমী তনি মািদনর ঘক্ষদত্র প্রাথীর আরিী ভাষায় েক্ষতা, িতরত্র, পূি ম অতভজ্ঞতা এিাং মক্কা, তমনা, আরািাত, মুজোদলিা, 

মতেনা ও ঘজোর রািা  াদটর সাদথ পতরিয় ইতুাতে তিষয় তিদিিনা করা হদি। প্রতত িছর ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

প্রস্ত্ত্তততমূলক, ঘমৌস্যমী ও সমাপনীমূলক হজকমীদের সাংখ্যা, ঘময়াে, পাতরশ্রতমক ইতুাতে সাংক্রান্ত তনদে মশনা জারী করদি। 

তনদয়াতজত হজকমীদের স্থানীয়ভাদি প্রতশক্ষদণর ব্যিস্থা রহণহণ করা হদি। এ তিষদয় রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর তনয়মনীতত 

অনুসরণ করদত হদি এিাং সাতি মক পতরতস্থতত মূল্যায়ন কদর িািিসম্মত তসোন্ত রহণহণ করদি। 

৬.৪.২ সাংতিষ্ট হজ এদজতি ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের ঘসিা প্রোদনর লদক্ষু প্রতত ১০০ জন হজযাত্রী িা তার 

অাংশতিদশদষর তিপরীদত িাাংলাদেশ অথিা ঘসৌতে আরি হদত ০১ জন হজকমী তনদয়াগ ও তাদের পাতরশ্রতমক প্রোন 

করদি। হজ অতিস প্রদয়াজদন এদক্ষদত্র সহদযাতগতা প্রোন করদি। হজযাত্রী ঘসৌতে আরি আসার পূদি মই হজ এদজতি 

তনদয়াগপ্রাপ্ত হজকমীর পূণ ম পতরতিতত ও ঘিান নম্বরসহ ঘযাগাদযাদগর ঠিকানা তলতখতভাদি ঢাকাস্থ হজ অতিস ও ঘসৌতে 

আরিস্থ হজ অতিসগুদলাদক জানাদি। 

৬.৪.৩ িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কা, ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সদি সাি মক্ষতণক সমিয় রক্ষা করদি এিাং করণীয় তিষদয় সরাসতর 

ঘযাগাদযাগ করতিঃ পরামশ ম/তনদে মশনা রহণহণ করদি। 

৬.৪.৪ ঘজো হজ টাতম মনাদল আরিী জানা অদপক্ষাকৃত তশতক্ষত হজকমী তনদয়াগ করদত হদি। 

৭.  ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনািঃ 

৭.১ িাাংলাদেশ সরকার কতৃমক প্রতত িছর হজ প্যাদকজ ঘ াষনার পর পরই হজ এদজতিসমূহ পৃথক পৃথকভাদি তনজ তনজ হজ 

প্যাদকজ ঘ াষণা করদি। হজপ্যাদকজ, হজযাত্রীর তাতলকা ও তাঁদের ব্যতিগত তথ্যাতে, হজযাত্রীদের ফ্লাইট তসতডউল, 

সরকার ও হজ এদজতি এিাং হজ এদজতি ও হজযাত্রীর মদধ্য স্বাক্ষতরত চুতিপত্র, মক্কা ও মতেনায় হজযাত্রীদের জন্য 

ভাড়াকৃত িাতড়র/আিাসদনর ঠিকানা, িাাংলাদেদশর ঠিকানা ও ঘমািাইল নম্বরসহ প্রদয়াজনীয় সকল তথ্য তনজ তনজ 

ওদয়িসাইদট প্রকাশ করদি এিাং প্রকাতশত তদথ্যর সিট্ কতপ হজ অতিস, ঢাকায় সরিরাহ করদি। হজ প্যাদকদজ উতিতখত 

ঘসিা, ঘসিা মূল্য, স্যতিধা ইতুাতে সম্পতকমত তিিাতরত তথ্য সম্বতলত প্রিারপত্র/তলিদলট প্রকাশ করদি। পাশাপাতশ এর 

একটি কতপ স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালদয় োতখল করদি। হজ এদজতিসমূহ সদি মাচ্চ দু’টি প্যাদকজ ঘ াষণা করদত পারদি। তদি হজ 

প্যাদকদজর সি মতনম্ন খরি ঘকান অিস্থাদতই সরকার কতৃমক ঘ াতষত সি মতনম্ন প্যাদকজ মূদল্যর কম হদি না। হজযাত্রী ঘয 

এদজতির মাধ্যদম হদজ যাদিন ঘস এদজতির স্বত্বাতধকারী/ব্যিস্থাপনা পতরিালক/ব্যিস্থাপনা অাংশীোর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

অাংশীোর/পতরিালক তনজ স্বাক্ষদর রতসেমূদল হজযাত্রীর তনকট হদত অথ ম রহণহণ করদিন অথিা প্যাদকজ অনুযায়ী প্রদেয় 

অথ ম সাংতিষ্ট হজযাত্রী হজ এদজতির তনধ মাতরত ব্যাাংক তহসাদি জমা করদিন। প্রদতুক হজ এদজতিদক ঐ এদজতির মাধ্যদম 

ঘমায়াদিম তি জমাোনকারী হজযাত্রীদের সাংখ্যানুযায়ী সরকার কতৃমক ঘ াতষত সি মতনম্ন প্যাদকজ মূদল্যর সমুেয় অথ ম হজ 

এদজতির তনধ মাতরত ব্যাাংক তহসাদি জমাোন তনতিত করদত হদি এিাং তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য ঘমায়াদিম তি 

জমাোনকারী হজযাত্রীদের টাকা জমাোন সাংক্রান্ত ব্যাাংক সনে/তস্থততর তহসাি ও  হজযাত্রীদের তাতলকা হজ অতিস, 



ঢাকায় জমাোন তনতিত করদত হদি। ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় হজযাত্রীদের সম্পূণ ম োয়-োতয়ত্ব সাংতিষ্ট এদজতির উপর 

িতমাদি। রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর সি মদশষ তনদে মশনা ঘমাতাদিক প্রদতুক হজ এদজতি সি মতনম্ন ১৫০ জন হজযাত্রী ঘসৌতে 

আরদি ঘপ্ররণ করদত পারদি এিাং িাাংলাদেশ সরকার কতৃমক তনধ মাতরত সদি মাচ্চ ৩০০ জন হজযাত্রীদক হজ এদজতি কতৃমক 

হদজ পাঠাদত পারদি। 

৭.২ হজ এদজতি ঘ াতষত হজ প্যাদকজ অনুযায়ী যািতীয় আনুষ্ঠাতনকতা ও োতয়ত্ব পালন করদি। 

৭.৩ (ক) হজ এদজতি ঘিসরকাতর হজযাত্রীর তডতজটাল িরম-এর Print out  হজ অতিস, ঢাকায় জমা করদি। 

(খ) হজ এদজতি ও ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীর সাদথ সম্পাতেতব্য চুতিপদত্রর নমুনা ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র হজ অতিস, ঢাকা হদত সাংরহণহ করদি। 

৭.৪ প্রদতুক হজ এদজতি ৩.১.৭ ধারা অনুযায়ী হজযাত্রী তনি মািনপূি মক অরহণীম জামানদতর টাকা ঘমায়াদিম তি, স্থানীয় সাতভ মস 

িাজম রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক তনধ মাতরত ব্যাাংক গ্যারাতন্ট, আপেকালীণ িাে, অন্যান্য সাতভ মস িাজম ইতুাতেসহ 

অন্যান্য তি এর এর সাদথ সমিয় করদি। সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় ব্যিস্থাপনার ঘক্ষদত্র ৫৬ ঘস:তম: x ২৫ ঘস:তম: x 

৪৫ ঘস:তম: আয়তদনর একই রাং ও িাাংলাদেদশর জাতীয় পতাকা খতিত ব্যাগ প্রদতুক হজযাত্রীদক সরিরাহ করদত হদি। 

সরকাতর ব্যিস্থাপনার প্রদতুক হজযাত্রীর ট্রতল ব্যাগ সরকার এিাং ঘিসরকাতর ব্যিস্থানায় প্রদতুক হজযাত্রীর ট্রতল ব্যাগ হজ 

এদজতিজ এদসাতসদয়শন অি িাাংলাদেশ (হাি) ক্রয় ও সরিরাহ তনতিত করদি। সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় 

ব্যিস্থাপনার হজযাত্রী কতৃমক জমাকৃত ঘমায়াদিম তি ঘসৌতে আরদি ঘপ্ররদণর পদর ঘকান অিস্থাদতই ঘিরৎ ঘযাগ্য হদি না। 

ঘকানক্রদমই ঘমায়াদিম তি জমাোনকারী হজযাত্রীদের নাদমর মূল তাতলকা িতহর্ভ মত ঘকান ব্যতিদক প্রততস্থাপন 

(Replacement) করা যাদি না। তদি মৃতুু/গুরুতর শাতরতরক অস্যস্থতার কারদন ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় এর তিদশষ 

তিদিিনায় ঘকিলমাত্র প্রাক-তনিতন্ধত হজযাত্রীর মদধ্য ঘথদক হজযাত্রী প্রততস্থাপন করা যাদি। 

৭.৫ হজ এদজতিসমূহ িাাংলাদেশ সরকার কতৃমক তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের পূরণকৃত 

আদিেনপত্র ও চুতিপত্র সাংরহণহ করদি। ব্যাাংক গ্যারাতন্ট, আপেকালীণ িাে, সাতভ মস িাজম ইতুাতেসহ অন্যান্য তি এর অথ ম 

জমাোদনর রতসে এিাং হজযাত্রীর পূণ ম নাম ঠিকানা সম্বতলত তাতলকা ও সকল চুতিপদত্রর কতপ হজ অতিস, ঢাকায় জমা 

তেদি। হজযাত্রীদের তাতলকার একটি কতপ সাংতিষ্ট এয়ারলাইি িরাির োতখল করদি। 

৭.৬ হজ এদজতি ঘসৌতে সরকাদরর তনয়ম অনুযায়ী ঘমায়াদিম-এর মাধ্যদম হজযাত্রীদের মক্কা, মতেনা, তমনা ও আরািায় 

আিাসন ও যাতায়াদতর ব্যিস্থা করদি। িাাংলাদেশ তুাগ ও প্রতুািতমন পয মন্ত হজযাত্রী/হাজীদের সাদথ এদজতির পদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক প্রতততনতধ তনদয়াদগর ব্যিস্থা করদি। অতনিায ম কারদণ ঘকান হজ এদজতির সকল হজ যাত্রী ঘসৌতে 

আরি তুাদগর পূদি ম উি এদজতির মাতলক/প্রতততনতধর ঘসৌতে আরি তুাদগর প্রদয়াজন ঘেখা তেদল ঘসৌতে আরিস্থ হজ 

অতিদসর জ্ঞাতসাদর ও সম্মততক্রদম তা করদি। 

৭.৭ মক্কা ও মতেনায় তনতি মদঘ্ন গমনাগমন এিাং প্রদেয় অন্যান্য ঘসিা প্রোন তনতিত করার স্বাদথ ম মুয়াোসা এিাং আতেিা (মিি 

িাাংলাদেশ) কায মালদয়র সাদথ সাি মক্ষতণক ঘযাগাদযাদগর জন্য সাংতিষ্ট এদজতি প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

৭.৮ হজ এদজতিসমূহ হজযাত্রীদের হদজর আহকাম-আরকান, ঘসৌতে আইন-কানুন, ভ্রমদণর তনয়ম-কানুন, নাগতরক জ্ঞান 

(Civic Sense), ব্যাদগজ রুল ইতুাতে তিষদয় তনজ তনজ উদদ্যাগ িা ঢাকা হজ অতিদসর সহদযাতগতায় প্রতশক্ষদণর 

ব্যিস্থা করদি।  

৭.৯ হজ ঘমৌস্যদম ঘসৌতে আরদি হজ এদজতির তনদয়াগপ্রাপ্ত প্রতততনতধদক যাদত সহদজ ঘিনা যায় ঘস তিষদয় হজ এদজতিসমূহ 

সরকার তনধ মাতরত তিদশষ ধরদণর ইউতনিম ম/ঘপাশাক/তিহ্ন পতরধান/ ব্যিহাদরর ব্যিস্থা রহণহণ করদি। প্রদয়াজদন 

হজযাত্রীদের ঘক্ষদত্রও এ ব্যিস্থা রহণহণ করা ঘযদত পাদর। 

৭.১০ এদজতির িাতড় ভাড়ার চুতির ঘময়াে এিাং তার আওতাধীন হজযাত্রীদের ফ্লাইট তসতডউল-এর তাতরখ পরস্পর 

সিততপূণ মভাদি তনধ মারদণর তিষদয় হজ এদজতিসমূহ এয়ারলাইি-এর সাদথ সমিয় কদর  প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি।  

৭.১১ সরকাদরর তনদে মশনা ঘমাতাদিক প্রদতুক হজ এদজতি তনধ মাতরত ঘমায়াদিম-এর সাদথ চুতি সম্পােদনর ব্যিস্থা রহণহণ 

করদি। 

৭.১২ প্রতত হজ ঘমৌস্যদম প্রদতুক হজ এদজতি হজ প্রস্ত্ত্ততত সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্ত্ত্ততত প্রততদিেন এিাং হজ ঘশদষ হজ 

যাত্রীগমন ও প্রতুাগমনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম তিষদয়র উপর একটি সমাপনী প্রততদিেন ঢাকা হজ অতিদস ও ঘজো হজ 

অতিদস োতখল করদি।  

৭.১৩ সরকাতর হজযাত্রীদের ন্যায় ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীগণ ঘসৌতে আরি যাত্রার প্রাক্কাদল ঢাকাস্থ হজকুাদম্প অিস্থান 

করদত পারদিন।  

৭.১৪ হজ এদজতিসমূহ হজযাত্রী ঘপ্ররণ ও প্রতুািতমদনর তনতমত্ত ফ্লাইট তসতডউল প্রণয়ন, আসন সাংরক্ষণ ইতুাতে তিষদয় 

ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালদয়র তনদে মশনা প্রততপালন করদি। 

৭.১৫ হজ এদজতিসমূহ হজযাত্রীদের ঘজো/মতেনা তিমান িন্দর হদত রহণহণপূি মক মক্কা/মতেনায় হাজীদের/হজযাত্রীদের জন্য 

ভাড়াকৃত িাতড়/ঘহাদটদল ঘপৌৌঁছাদনা তনতিত করদি। হজযাত্রীদেরদক মক্কা/মতেনায় তাসতরয়াযুি এক/একাতধক 

িাতড়/ঘহাদটদল রাখা যাদি। 

৭.১৬ হজ এদজতিসমূহ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অতিস কতৃমক তনদে মতশত/িাতহত ঘয ঘকান তনদে মশনা প্রততপালন, তথ্য সরিরাহ 

এিাং সহদযাতগতা প্রোন করদি।  



৭.১৭ হজ এদজতিসমূহ িাাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক হজ ব্যিস্থাপনা সাংক্রান্ত সমদয় সমদয় জারীকৃত 

তনদে মশনা প্রততপালন করদি।  

৭.১৮   হজ এদজতি উি এদজতির ব্যিস্থাপনায় কতজন হজযাত্রী ঘকান্  ঘমায়াদিদমর অধীদন, ঘকান্  এয়ারলাইদি ঘজো/ মতেনা 

গমন করদিন এিাং হজ ঘশদষ ঘজো/মতেনা হদত প্রতুািতমন করদিন তার তথ্য ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অতিস, ঢাকা, 

ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দক ১লা জুলাই ২০১৬ এর পূদি ম তলতখতভাদি অিতহত 

করদিন। ‘হাি’ তিষয়টি তনতিত করদি। 

৭.১৯ তভসাযুি পাসদপাট ম ও তিমাদনর টিতকট ছাড়া গ্রুপ তলডারদের মাধ্যদম ঘকান হজযাত্রীদক হজ অতিদস আনা যাদি না। 

এদজতির প্যাদড হজযাত্রীদের তাতলকা, পাসদপাট ম ও তিমাদনর টিতকটসহ এদজতির মাতলক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতততনতধ 

হজযাত্রীদের হজ অতিদস তনদয় আসদিন। 

৭.২০ তিমাদনর টিদকট/হজযাত্রীদের ফ্লাইট তনিয়তার তিষয়টি এদজতির প্যাদড প্রতুয়ন ব্যততদরদক হজযাত্রীদের পাসদপাদট ম 

তভসা লাগাদনার জন্য ঘসৌতে দূতািাদস ঘপ্ররণ করা হদি না। প্রতুয়নপদত্র এয়ারলাইদির নাম, ফ্লাইট নম্বর, ফ্লাইদটর তাতরখ 

ইতুাতে তথ্য স্যস্পষ্টভাদি উদিখ থাকদত হদি এিাং একইভাদি ওদয়ি সাইদট আপদডট করদত হদি । 

৭.২১ হজ ব্যিস্থাপনায় গ্রুপতলডার/কাদিলা স্বীকৃত নয়। অতএি কতথত গ্রুপতলডার/কাদিলা তলডাদরর সদি এদজতির ঘকান 

প্রকার ঘলনদেদনর োয়-োতয়ত্ব সম্পূণ মভাদি হজ এদজতিদক িহন করদত হদি। হজ এদজতি এিাং গ্রুপতলডার/ কাদিলা 

তলডাদরর সদি ঘলনদেন সাংক্রান্ত কারদণ ঘকান হজযাত্রী প্রতাতরত হদল, হদজ ঘযদত না পারদল তার সম্পূণ ম োয় সাংতিষ্ট 

হজ এদজতির উপর িতমাদি এিাং এ জন্য হজ এদজতিদক জাতীয় হজ ও ওমরাহনীততদত উতিতখত সদি মাচ্চ শাতি প্রোন 

করা হদি। 

৭.২২   মৃতুু ও গুরুতর অস্যস্থতা/দু মটনা জতনতকারদণ ঘমায়াদিম তি জমাোনকারী হজযাত্রী পতিত্র হজব্রত পালদনর লদক্ষু ঘসৌতে 

আরি গমদন ব্যথ ম হদল ঘকিলমাত্র অব্যতয়ত অথ ম (তিমান ভাড়া, খাওয়া খরি, ইতুাতে) ঘিরৎ পাদিন। 

৭.২৩ অনুধ ম ৪৫ িছর িয়স্ক হজ গমদনচ্ছু ব্যতিদের ঘক্ষদত্র সরকার কতৃমক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যতি/কম মকতমার সদন্দদহর উদদ্রগ হদল তার 

ঘক্ষদত্র আতথ মক স্বেলতার প্রমানস্বরুপ উপযুি প্রমানক হজ অতিস, ঢাকায় োতখল করদত হদি। 

৭.২৪ প্রদতুক হজ এদজতি হজযাত্রীদের প্রতশক্ষণ তনতিত করদি। প্রতশক্ষদনর ঘভনুু ও কম মসূতি ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ 

অতিস, ঢাকায় জমা তেদিন। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় উি প্রতশক্ষণ কায মক্রম পতরেশ মন করদি। প্রতশক্ষদনর সময় একজন 

ডািার ও হজযাত্রী পতরিহদনর জন্য মদনানীত এয়ারলাইদির একজন প্রতততনতধ উপতস্থত থাকদিন।  

৭.২৫ প্রদতুক হজ এদজতিদক হজপ্যাদকজ ঘ াষণা করদত হদি। ঘ াতষত প্যাদকজ এদজতির তনজস্ব প্যাদড অরহণগামী পদত্রর 

মাধ্যদম ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অতিস ঢাকাদত ঘপ্ররণ করদত হদি। প্যাদকদজ ঘ াতষত তিষয়াতে অথ মাৎ হজযাত্রীদক 

প্রদেয় সাতভ মসসমূহ চুতিপদত্র স্যস্পষ্টভাদি উদিখ করদত হদি। ঘ াতষত প্যাদকজ ও চুতিপদত্রর মদধ্য গরতমল পতরলতক্ষত 

হদল এদজতির তিরুদে শাতিমূলক ব্যিস্থা গৃহীত হদি। 

৭.২৬ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অতিস, ঢাকা, মক্কা, মতেনা ও ঘজো কতৃমক সমদয় সমদয় এদজতির তনকট িাতহত তথ্যাতে 

তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য ঘপ্ররণ করদত হদি। ‘হাি’ এ তিষয়টি তনতিত করদি। 

৭.২৭ মন্ত্রণালয় ও হজ অতিদসর MIS Report ঘনয়ার স্বাদথ ম হজ এদজতি আই.টি কতৃমক সরিরাহকৃত Password-এর 

মাধ্যদম িাতহত হজযাত্রীর যািতীয় তথ্যাতে তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য ওদয়িসাইদট (www.hajj.gov.bd) সরিরাহ 

করদি এিাং তাদের তথ্য Online-এ সরাসতর Update করার  জন্য আইটি িাম মদক সি মাত্মক সহদযাতগতা করদি। 

৭.২৮ প্রদতুক হজ এদজতির তনদয়াগকৃত হজকমী/প্রতততনতধ তাঁদের জন্য মক্কা/মতেনায় ভাড়াকৃত িাতড়দত অিস্থান করদিন। 

৮. িাতড় ভাড়ািঃ  

হজ ব্যিস্থাপনা কায মক্রদম ঘসৌতে আরদি হজযাত্রীদের আিাসদনর ব্যিস্থা করা অতুন্ত গুরুত্বপূণ ম। এদক্ষদত্র িাতড় িলদত ঘসৌতে 

সরকার কতৃমক অনুদমােন প্রাপ্ত (তাসতরয়াহ/তাসতনি প্রেত্ত) আিাতসক িাতড়/ঘহাদটল/ঘিাতড মাং/মুসাতিরখানা ইতুাতে 

বুঝাদি। 

৮.১ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় িাতড় ভাড়ািঃ 
ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত িাড়ী ভাড়া কতমটি হজযাত্রীদের আিাসন সাংক্রান্ত ঘসৌতে আরদির সাংতিষ্ট তিতধ-তিধান, 

প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণ কদর সরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য িাতড় ভাড়া করদি। ঘসৌতে সরকার কতৃমক 

তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য প্রতত িছর িাতড় ভাড়ার কায মক্রম সম্পন্ন করদত হদি। সরকাতর ব্যিস্থাপনায় এক িা একাতধক 

হজপ্যাদকজ ঘ াষণা করা হদি। সাধারণভাদি প্রদতুক িাতড়দত সদি মাচ্চ ৪/৫ অথিা ৫/৬ জদনর জন্য একটি টয়দলট, ঘগাসল 

ও ওযুর জন্য পয মাপ্ত পাতনর ব্যিস্থা, কক্ষসমূদহ এতস, সাি মক্ষতণক ঘটতলদিান, তিজ ও অতিতনি মাপক যন্ত্র ইতুাতের ব্যিস্থা 

থাকদি। িাতড় ভাড়ার ঘক্ষদত্র তাসতরয়াযুি যথাসেি বৃহৎ আকাদরর িাতড় এিাং মতেনায় সাংতিষ্ট ঘক্ষদত্র অতভজ্ঞ বৃহৎ 

ঘকাম্পানীর সাদথ চুতিিে হওয়ার তিষদয় অরহণাতধকার ঘেয়া হদি।  

৮.১.১ সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় ঘক্ষদত্র হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত প্রততটি িাতড়/ঘহাদটদলর Measurement sheet হজ 

ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ মাস পূদি ম ঢাকা হজ অতিদস ঘপ্ররণ করদত হদি। 

৮.২ ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় িাতড় ভাড়ািঃ 

৮.২.১ রাজকীয় ঘসৌতে সরকার কতৃমক তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজএদজতির 

স্বত্বাতধকারী/ব্যিস্থাপনা পতরিালক/ব্যিস্থাপনা অাংশীোর/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অাংশীোর/পতরিালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুি প্রতততনতধ 

http://www.hajj.gov/


ঘসৌতে আরদির সাংতিষ্ট তিতধ-তিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণপূি মক ঘমায়াদিম তি জমাোনকারী হজ যাত্রী সাংখ্যা 

অনুযায়ী িাাংলাদেশ সরকার ও হাি কতৃমক মক্কা ও মতেনায় তনধ মাতরত এলাকাসমূদহ গুে তভতত্তক িাড়ী ভাড়া কায মক্রম 

সম্পন্ন করদি। ভাড়াকৃত িাতড়র প্রদেয় স্যতিধা ও মান সরকাতর ব্যিস্থাপনায় ভাড়াকৃত িাতড়র মান ও প্রদেয় স্যতিধার ঘিদয় 

তনম্নতর হদি না। 

৮.২.২ ঘসৌতে সরকাদরর তনদে মশনা ঘমাতদিক হজ যাত্রী সাংখ্যানুযায়ী ১% অতততরি িাড়ী ভাড়ার অথ ম সরকার তনধ মাতরত ব্যাাংক 

তহসাদি জমা তনতিত করদত হদি। জমাকৃত উি অথ ম িারা  হজ এদজতিস এদসাতসদয়শন অি িাাংলাদেশ (হাি) এর 

পরামশ মক্রদম সরকার ঘসৌতে আরদির মক্কা ও মতেনায় হজযাত্রীর সাংখ্যানুযায়ী অতততরি িাড়ীভাড়া তনতিত করদি। 

৮.২.৩ হজ অতিস, ঢাকা সাংতিষ্ট এদজতি কতৃমক ঘমায়াদিম তিসহ অন্যান্য তি জমা োদনর প্রমাণপত্র এিাং উি এদজতির 

মাধ্যদম গমদনচ্ছু হজযাত্রীদের আদিেনপত্র যািাই কদর প্রততটি এদজতির হজযাত্রীর সাংখ্যা প্রতুয়ন করদি। এই প্রতুয়ন 

এিাং সাংতিষ্ট কাগজপত্রাতের উপর তভতত্ত কদর মক্কাস্থ িাাংলাদেশ হজ অতিস এদজতির অনুকূদল িাতড় ভাড়ার অনাপতত্ত 

পত্র প্রোন করদি।  

৮.২.৪ হজ এদজতি কতৃমক ভাড়াকৃত িাতড়র তাসতরয়া, তত্রপক্ষীয় (ঘসৌতে কতৃমপক্ষ, িাতড়র মাতলক/ঘকাম্পানী ও হজ এদজতি) 

ভাড়াচুতি অনুদমাতেত মূল কতপ/অনূতেত কতপ এিাং উি চুতি ওদয়ি সাইট এ আপদলাড এর পর প্রাপ্ত তপ্রন্ট-কতপর 

অনুতলতপসহ িাতড়র ঠিকানা িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কায় োতখল করদি। এসি তথ্য পরীক্ষাসহ ভাড়াকৃত িাতড় 

পতরেশ মন/তনতিত হদয় হজ অতিস, মক্কা ছাড়পত্র প্রোন করদি। 

৮.২.৫ িাতড় ভাড়ার তথ্যসহ িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কার ছাড়পত্র ঢাকা হজ অতিদস জমা প্রোদনর পর পতরিালক, হজ অতিস, 

ঢাকা সাংতিষ্ট হজ এদজতির হজযাত্রীদের জন্য তভসার  ব্যিস্থা করদিন। 

৮.২.৬ এদজতি কতৃমক প্রততটি িাতড়দত এিাং তমনার তাঁবুদত িাাংলাদেদশর পতাকার পাশাপাতশ সহদজ সনািদযাগ্য উপকরণ যথা 

ঘেকাড ম/ তেকার/ ব্যানার ইতুাতে লাগাদত হদি। িাাংলাদেশী হজযাত্রী িলািদলর প্রততটি িাদস িাাংলাদেশী পতাকার তিহ্ন 

সম্বতলত তেকার লাগাদত হদি। এছাড়া প্রতত িাতড়র তভতদর সহদজ দৃশ্যমান জায়গায় িাাংলাদেশ হজ অতিদসর ঠিকানা ও 

অিস্থান, তিতকৎসক েদলর অিস্থান, ব্যাদগজ রুল ও অন্যান্য জরুরী তথ্যািলী সম্বতলত তলিদলট/ তেকার লাগাদত হদি। 

৮.২.৭ ভাড়াকৃত িাতড়সমূদহর ‘হাদরস’ িা ঘকয়ারদটকার যথাসেি িাাংলাদেশী হদত হদি।  

৮.২.৮ প্রততটি িাতড়দত স্যদপয় এিাং তনরাপে পাতনর ব্যিস্থাসহ পয মাপ্ত আনুষতিক স্যতিধাতে প্রাতপ্ত তনতিত করদত হদি। 

৮.২.৯ হজযাত্রীদের তাসতরয়াযুি ভাড়াকৃত িাতড় ছাড়া অন্য ঘকান িাতড়দত রাখা যাদি না। 

৮.২.১০ ভাড়াকৃত িাতড়র ঠিকানা, ঘমাট কক্ষ, ঘমাট ভাড়াকৃত ঘস্পস, প্রতত কদক্ষ কতজন হজযাত্রী থাকদিন এিাং প্রতত কদক্ষ তসট 

তিন্যাস কদর হজযাত্রীর নাম সম্বতলত কক্ষ িরাদের তাতলকা ঢাকাস্থ হজ অতিদস এিাং মক্কা/মতেনা অতিদস জমা তেদত 

হদি যাদত এসি তথ্য তনধ মাতরত সমদয় ওদয়িসাইদট প্রকাশ করা যায়। 

৮.২.১১ মক্কা ও মতেনায় হজ এদজতি কতৃমক হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত িাতড়র তাসরীয়ার িাাংলায় অনূতেত কতপ তভসার জন্য 

তডও’র আদিেনপদত্রর সদি জমা তেদত হদি এিাং মক্কার িাতড়র প্রদিশ পদথ টাতনদয় রাখদত হদি। 

৮.২.১২ মক্কা ও মতেনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত  আিাসদনর তথ্য হজযাত্রীরা মক্কা ও মতেনায় যাওয়ার পূদি মই ওদয়িসাইদট 

আপদডট করদি । 

৯. ঘসৌতে আরদি হজ ব্যিস্থাপনায় সহদযাতগতা ও তত্ত্বািধাদনর উদেদশ্য তিতভন্ন েল ঘপ্ররণিঃ 

িাাংলাদেদশর হজযাত্রীদের ঘসৌতে আরদি ঘসিাোদনর তনতমত্ত এিাং ঘসৌতে আরি পদি মর হজ ব্যিস্থাপনায় সহদযাতগতা ও 

তত্ত্বািধাদনর উদেদশ্য যথাযথ প্রতক্রয়ায় অনুসরণ করতিঃ সরকার তিতভন্ন েল ঘপ্ররণ করদি। 

৯.১ হজ প্রতততনতধ েলিঃ 
ঘসৌতে আরদি সামতরহণক হজ ব্যিস্থাপনা তত্ত্বািধান ও রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর সাংতিষ্ট কতৃমপদক্ষর সাদথ শুদভো ও 

মতামত তিতনময় করার উদেদশ্য ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র োতয়দত্ব তনদয়াতজত মাননীয় মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রীর ঘনতৃদত্ব ঘেদশর 

প্রখ্যাত আদলমসহ সম্মাতনত ব্যতিিদগ মর সমিদয় অনুন্য ৩ (ততন) ও সদি মাচ্চ ১০ (েশ) সেদস্যর একটি হজ প্রতততনতধ েল 

ঘসৌতে আরি ঘপ্ররণ করা হদি। 

৯.২ হজ প্রশাসতনক েলিঃ 
ঘসৌতে আরদি হজ ব্যিস্থাপনার সাতি মক কায মক্রম ঘেখাশুনা, অতভদযাগ, তেন্ত, সমিয় এিাং হজযাত্রীদের ঘসিা তনতিত 

করার জন্য ঘসৌতে আরদি োতয়ত্বরত কম মকতমাদের সহদযাতগতা ও তত্ত্বািধান করার জন্য ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র ঊর্ধ্মতন 

কম মকতমার ঘনতৃদত্ব অনতধক ৩৫ (পঁয়তত্রশ) সেস্যতিতশষ্ট একটি প্রশাসতনক েল ঘপ্ররণ করা হদি।  

৯.২.১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্রশাসতনক েদলর সেস্যদের োতয়ত্ব এিাং কম মকাদলর ঘময়াে তনরূপণ করদি। ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালয় কতৃমক হজ ব্যিস্থাপনার সাদথ সম্পৃি এিাং হজ ব্যিস্থাপনায় অতভজ্ঞ কম মকতমা/কম মিারীদের সমিদয় েল গঠন 

করা হদি। প্রশাসতনক েদল মতহলা সেস্য থাকদিণ। তাঁরা ঘজো, মক্কা, মতেনা, তমনা, আরািাত ও মুজোদলিায় োতয়ত্ব 

পালন করদিন। উি প্রশাসতনক েদলর সেস্যদের িাকুরী ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় ন্যি থাকদি। তাঁরা ঘসৌতে আরদি গমন 

পূি মক কাউতিলর (হজ) মক্কা এর তনকট ঘযাগোনপত্র জমা তেদিন এিাং িাাংলাদেদশ প্রতুাি মতন কাদল ছাড়পত্র সাংরহণহ 

করতিঃ িাাংলাদেদশ প্রতুাি মতদনর পর স্ব-স্ব কম মস্থদল ঘযাগোন করদিন। হজ প্রশাসতনক েদলর কাজ ও ঘসৌতে আরি 

অিস্থানকাল ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক তনধ মাতরত হদি। 

৯.২.২ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসতনক েদলর সেস্যদের িাাংলাদেশ তুাদগর পূদি মই তাঁদের োতয়ত্ব িণ্টন-এর অতিস আদেশ 

জারী করদি। তাঁদের ঘসৌতে আরি অিস্থানকালীন সময় কাউদিলর (হজ) প্রদয়াজদনর তনতরদখ মন্ত্রণালয় হদত ঘপ্রতরত 



প্রশাসতনক েদলর েলদনতার সাদথ পরামশ মক্রদম োতয়ত্ব পুনিঃিণ্টন করদত পারদিন। হজ প্রশাসতনক েদলর ঘকান সেস্য 

তাঁর োতয়ত্ব পালনকাদল ঘকানভাদিই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/ আত্মীয়দক সদি তনদত ও রাখদত পারদিন না । হজ প্রশাসতনক 

েদলর কাজ সম্পােদন হাি প্রদয়াজনীয় সহায়তা করদি। 

৯.৩ হজ তিতকৎসক েলিঃ 

৯.৩.১ হদজর সময় ঘসৌতে আরদি িাাংলাদেশী হজযাত্রী/হাজীদের স্বাস্থু ঘসিা প্রোদনর জন্য প্রতত ১(এক) হাজার হজ পালনকারীর 

জন্য ১(এক) জন তিতকৎসক অনুপাদতর তভতত্তদত একটি তিতকৎসক েল ঘপ্ররণ করা হদি। হজ তিতকৎসক েদলর গঠন  

(Composition) সেস্যদের তনি মািন চূড়ান্তকরদণর এখততয়ার ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র থাকদি।  

৯.৩.২ তিতকৎসক, ঘসতিকা, িাম মাতসষ্ট ও ব্রাোর এিাং প্যারাদমতডকস্  তনি মািদনর ঘক্ষদত্র ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থু ও পতরিার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিাং ইসলাতমক িাউদেশদনর ০৩(ততন) জন প্রতততনতধ কম মকতমার সমিদয় গঠিত কতমটির স্যপাতরশ 

অনুযায়ী তনদয়াগ করদত হদি। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র প্রতততনতধ কম মকতমা উি কতমটির সভাপতত হদিন। তিতকৎসক 

েদলর সেস্যদের job description এিাং িাাংলাদেশী হাজীদের তিতকৎসা ঘসিা প্রোন তনতিতকরদণ প্রততজ্ঞািে হদত 

হদি মদম মও মুিদলকা তনদত হদি। েদলর তাতলকা এিাং হজ তভসার জন্য প্রদয়াজনীয় পূন মাি তথ্য ও পাসদপাট ম, ফ্লাইট শুরুর 

অন্তত ০১ মাস পূদি ম ঢাকা হজ অতিদস প্রোন করদত হদি।   

৯.৩.৩ হজযাত্রীদের স্বাস্থু পরীক্ষা সরকাতর হাসপাতাদল অনুতষ্ঠত হদি। স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ তিষদয় প্রদয়াজনীয় 

সকল ব্যিস্থা রহণহণ করদি।  

৯.৩.৪ হজ সহায়ক টীম তনি মািদনর ঘক্ষদত্র ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিাং ইসলাতমক 

িাউদেশদনর ০৩(ততন) জন প্রতততনতধ কম মকতমার সমিদয় গঠিত কতমটির স্যপাতরশ অনুযায়ী তনদয়াগ করদত হদি। ধম ম 

তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র প্রতততনতধ কম মকতমা উি কতমটির সভাপতত হদিন। 

৯.৩.৫ হজ তিতকৎসক েদলর সেস্যদের ঘসৌতে আরদি অিস্থানকাল ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় তনধ মারণ করদি। 

৯.৩.৬ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ তিতকৎসক েদলর সেস্যদের িাাংলাদেশ তুাদগর পূদি মই তাঁদের োতয়ত্ব িণ্টন-এর অতিস আদেশ 

জারী করদি। তাঁদের ঘসৌতে আরি অিস্থানকালীন সময় কাউদিলর (হজ) প্রদয়াজদনর তনতরদখ মন্ত্রণালয় হদত ঘপ্রতরত 

প্রশাসতনক েদলর েলদনতার সাদথ পরামশ মক্রদম োতয়ত্ব পুনিঃিণ্টন করদিন। হজ তিতকৎসক েদলর ঘকান সেস্য তাঁর 

োতয়ত্ব পালনকাদল ঘকানভাদিই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/আত্মীয়দক সদি তনদত ও রাখদত পারদিন না। তারা মক্কায় গমন পূি মক 

কাউতিলর (হজ) এর তনকট ঘযাগোন পত্র োতখল করদিন এিাং িাাংলাদেদশ প্রতুাি মন কাদল কাউতিলর (হজ) এর তনকট 

হদত ছাড়পত্র রহণহণপূি মক তনজ তনজ কম মস্থদল ঘযাগোন করদিন।  

৯.৩.৭ হজ তিতকৎসক েদলর সেস্যদের িাকুরী ঘসৌতে আরি অিস্থানকালীণ সমদয় ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় ন্যি থাকদি। তাঁরা 

ঘসৌতে আরদি কাউদিলর (হজ) ও হজ অতিসার মতেনা ও ঘজোর তত্ত্বািধাদন োতয়ত্ব পালন করদিন। 

৯.৪ হজ গাইড তনি মািনিঃ 

৯.৪.১ সরকারী ব্যিস্থাপনায় প্রতত ৪৫ জন হজ যাত্রীর জন্য একজন হজগাইড থাকদি। হজগাইড িাছাই ও কায মপতরতধ সাংক্রান্ত 

তনদে মতশকা ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় জারী করদি। 

৯.৫ রাষ্ট্রীয় খরদি হজপালনিঃ 

৯.৫.১ হজ সাংক্রান্ত তিদশষ ব্যিস্থাপনা েল ঘপ্ররণিঃ 

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততদত যা তকছুই উদিখ থাকুক না ঘকন মহামান্য রাষ্ট্রপতত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এিাং ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী অথিা সরকার কতৃমক মদনানীত একটি তনতে মষ্ট সাংখ্যক ধম মপ্রাণ মুসলমানদক সরকার 

ঘ াতষত সি মতনম্ন প্যাদকজ মূদল্য সরকাতর অদথ ম পতিত্র হজ পালদনর উদেদশ্য ঘসৌতে আরি ঘপ্ররণ করা যাদি। এ েদলর 

সেস্যগণ সরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রী তহদসদি সরকাদরর সি মতনম্ন প্যাদকজ মূদল্য উতিতখত ঘসিাসমূহ প্রাপ্য হদিন। 

তারা দেতনক ভাতা িা অন্যান্য আতথ মক স্যতিধাতে প্রাপ্য হদিন না। এ েদলর সেস্যদের িরম পূরন কদর সরকাদরর 

অনুদমােন সাদপদক্ষ এইিএমআইএস এ সরাসতর সরকাতর হজযাত্রী ঘকাটায় এতি করা হদি। এ েদলর তাতলকা এিাং হজ 

তভসার জন্য প্রদয়াজনীয় পূন মাি তথ্য ও পাসদপাট ম, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ০১ মাস পূদি ম ঢাকা হজ অতিদস ঘপ্ররণ করদত হদি।  

৯.৬ সহকারী হজ অতিসার তনদয়াগিঃ 

৯.৬.১ শুধুমাত্র হজ ঘমৌস্যদমর জন্য সরকার কতৃমক সৃষ্ট পদে িাাংলাদেশ হজ অতিস মতেনা, মক্কা ও ঘজোয় ৩/৪ মাদসর জন্য ধম ম 

তিষয়ক মন্ত্রণালদয় কম মরত কম মকতমাদের মধ্য হদত হজ সম্পদকম পূি ম অতভজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কদর হজ অতিসার তনদয়াগ 

করা হদি। 

৯.৬.২ িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কা, মতেনা ও ঘজোয় হজ ঘমৌস্যদম তনদয়াগপ্রাপ্ত কম মকতমাদের োপ্ততরক কাদজ সহায়তা করার 

জন্য ধম ম তিষয়ক মন্ত্রনালদয় কম মরত হজ সম্পদকম অতভজ্ঞ প্রশাসতনক কম মকতমা/ব্যতিগত কম মকতমা/সাঁট-মুদ্রাক্ষতরক কাম 

কতম্পউটার অপাদরটর/অতিস সহকারী কাম কতম্পউটার মুদ্রাক্ষতরকদের সমিদয় সদি মাচ্চ ৯ (নয়) সেদস্যর একটি েল 

ঘপ্ররণ করা হদি। 

তৃতীয় অধ্যায় 

১০. ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালদয়র ভূতমকািঃ 

১০.১ ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র হজযাত্রীদের পতরিহন এিাং এতেসাংক্রান্ত ব্যিস্থাপনার যািতীয় 

োতয়ত্ব পালন করদি। 



১০.১.১ হজযাত্রী পতরিহদনর স্যতিধাদথ ম ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সাংতিষ্টদের সাদথ 

আদলািনা কদর তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি ও ঘসৌতে এুারাতিয়ান এয়ারলাইি ছাড়াও ঢাকা-ঘজো-ঢাকা ও ঢাকা-

মতেনা/ঘজো-ঢাকা পদথ সরাসতর হজযাত্রী পতরিহদন ইচ্ছুক মধ্যপ্রািু তভতত্তক স্যনাদমর অতধকারী প্রতততষ্ঠত অন্যান্য 

এয়ারলাইি ঘযাদগ হজযাত্রী পতরিহদনর ব্যিস্থা রহণহণ করদত পারদি। 

১০.১.২ ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় তহজরী সাদলর রতিউল আউয়াল মাদসর ৩০ তাতরদখর মদধ্য হজযাত্রীদের 

ঢাকা-ঘজো-ঢাকা ও ঢাকা-মতেনা/ঘজো-ঢাকা পদথর সোব্য তিমান ভাড়া তনধ মারণ কদর ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় ঘপ্ররণ 

করদি। সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের তিমান ভাড়া একই হদি। প্রিাতিত ভাড়া সাংতিষ্ট 

পক্ষগুদলার সাদথ আদলািনা কদর সরকার কতৃমক চূড়ান্ত করা হদি । 

১০.১.৩ হজযাত্রী পতরিহন সাংক্রান্ত তিষয়াতে সমিদয়র জন্য মক্কা ও মতেনাস্থ িাাংলাদেশ হজ অতিদস ঘিসামতরক তিমান পতরিহন 

ও পয মটন মন্ত্রণালয়/তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি তলতমদটদডর জন্য একটি কক্ষ িরাে থাকদি। 

১০.১.৪ ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় এিাং তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি তলতমদটড হজ ঘমৌস্যদম হজযাত্রীদের 

ফ্লাইট তসতডউলসহ এতেসাংক্রান্ত যািতীয় সমিয়মূলক োতয়ত্ব পালন করদি। ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন 

মন্ত্রণালয় ঘিসরকাতর হজযাত্রীদের অতরহণম তিমান ভাড়া রহণহদণর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। প্রদয়াজদন ঘিসামতরক 

তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পতরিহন সাংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করদি।  

১০.১.৫ তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি তলতমদটড, ঘসৌতে এুারাতিয়ান এয়ারলাইি, ঘিসামতরক তিমান িলািল কতৃমপক্ষ এিাং 

GACA, ঘসৌতে আরি এর সাদথ আদলািনাক্রদম সমদঝাতার তভতত্তদত Flight Schedule তনধ মারণ করদত হদি। এ 

ব্যাপাদর ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় কতৃমক প্রেত্ত তনদে মশনা এয়ারলাইিগুদলা িািিায়ন করদি। 

ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট তসতডউল তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি তলতমদটড, হজ অতিস, ঢাকা ও 

সাংতিষ্ট এদজতি সমূদহর প্রতততনতধ তত্র-পক্ষীয় আদলািনার মাধ্যদম তনধ মারণ করদি। হজযাত্রীদের ঘসৌতে আরি অিস্থানকাল 

সদি মাচ্চ ৪৫(পঁয়তাতিশ) তেদনর মদধ্য সীতমত রাখদত হদি।  

১০.১.৬ তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি ঘজো, মক্কা আল-ঘমাকাররমা ও মতেনা আল-মুনাওয়ারাস্থ অতিস যথাসমদয় হজযাত্রীদের 

ফ্লাইট সাংক্রান্ত তথ্যাতে ঘসৌতে আরিস্থ িাাংলাদেশ হজ অতিস, মক্কা, মতেনা ও ঘজোদক অিতহত করার প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা 

রহণহণ করদি এিাং প্রিতলত তিতধ অনুযায়ী ঘসৌতে আরদির কতম্পউটার তসদেদম তথ্যসমূহ হালনাগাে রাখার ব্যিস্থা রহণহণ 

করদি। 

১০.১.৭ তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি ও িাাংলাদেশ হজ অতিদসর মদধ্য অতধকতর সমিয় তনতিত করার লদক্ষু হজ ঘমৌস্যদম 

ঘসৌতে আরি পদি ম তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি-এর হজযাত্রী পতরিহন সাংক্রান্ত কায মক্রম কনসাল ঘজনাদরল-এর 

তত্ত্বািধাদন পতরিাতলত হদি। 

১০.১.৮ ঘয সকল এয়ারলাইি হজযাত্রী পতরিহন করদি তারা তাদের ফ্লাইট তসতডউল হজ ওদয়িসাইদট (www.hajj.gov.bd) 

সরাসতর প্রকাশ করদি। এ জন্য মন্ত্রণালদয়র আইটি িাদম মর কাছ ঘথদক প্রদয়াজনীয় পাসওয়মাড সাংরহণহ করদি। ঘিসামতরক 

তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় এ মদম ম সকল এয়ারলাইিদক তনদে মশনা প্রোন করদি। এ ছাড়া এয়ারলাইি সমূহ 

তাদের ফ্লাইদট হজযাত্রীদের বুতকাং এর Electronic data (PNL-Passenger Name List) (Pre & Post 

Hajj) মন্ত্রণালদয়র আইটি িাম মদক প্রোন করদি। 

১০.১.৯ তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি ঘসৌতে আরদি ঘজো ও মতেনায় তিমান িন্দর কতৃমপক্ষ ও GACA এর সাদথ 

আদলািনাক্রদম হজপূি ম ও হজ উত্তর ফ্লাইট তসতডউল সাংক্রান্ত যািতীয় প্রস্ত্ত্ততত রহণহণ করদি। এদক্ষদত্র ঘিসামতরক তিমান 

পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় কতৃমক সময় সময় জাতরকৃত তনদে মশনা এয়ারলাইিগুদলা িািিায়ন করদি। 

১০.২ হজ ফ্লাইদটর যাত্রীদের ইতমদরহণশন, কােমস, ঘিক-ইন ইতুাতে কায মক্রমিঃ পয মায়ক্রদম হজ ঘমৌস্যদম হজফ্লাইদট ঘসৌতে আরি 

গমদনর তনতমত্ত সকল হজযাত্রীর ইতমদরহণশন,কােমস, ঘিক-ইন ইতুাতে তিমাদন আদরাহণ-পূি ম যািতীয় আনুষ্ঠাতনকতা 

অিকাঠাদমাগত স্যতিধাতে তনতিতকরদণ ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় যথাসমদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা 

রহণহণ করদি। ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় তিতভন্ন এয়ারলাইদির সাদথ তিষয়টি সমিয় কদর হজ 

কুাম্প হদত তিমানিন্দর পয মন্ত হজযাত্রী ঘপৌৌঁছাদনার তিষদয় হজ অতিস, ঢাকা এর সাদথ ঘযাগাদযাদগর মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় 

কায মক্রম রহণহণ করদি। 

১০.৩ হজ ঘশদষ হাজীদের ঘেদশ প্রতুািতমদনর সময় ঘজো হজ টাতম মনাদল এয়ারলাইদির পক্ষ ঘথদক যথাযথ পূি ম প্রস্ত্ত্ততত রহণহণ 

করদত হদি। ঘজো/মতেনা হজ টাতম মনাদল ৬  ণ্টার ঘিতশ Detained/যাত্রা তিলম্ব হদল সম্মাতণত হাজীদের ঘহাদটদল 

আনা-ঘনয়া ও খািার পতরদিশদনর জন্য আন্তজমাততক তনয়ম অনুসাদর সাংতিষ্ট এয়ারলাইি যািতীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

ঘিসামতরক তিমান পতরিহন কতৃমপক্ষদক হজ সাংক্রান্ত তিষদয়র উপদর In flight video দতরী ও flight িলাকালীন 

সমদয় প্রেশ মন করদত হদি। 

১০.৪ হজকুাম্প, আশদকানা হদত তিমানিন্দর পয মন্ত সাংতিষ্ট এয়ারলাইি সম্মানীত হজযাত্রীদের িাস সাতভ মস প্রোন করদি এিাং 

হজযাত্রী পতরিহদন সম্মানীত হজযাত্রীদের আরও উন্নততর ঘসিা প্রোন করার জন্য যািতীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। হজ 

ঘশদষ এয়ারলাইিসমূহ, ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালদয়র তনকট প্রতত িছর হজ 

ঘসিা কায মক্রদমর উন্নয়দন ঘয সকল নতুন ঘসিা প্রিলন িা পতরিতমন কদরদছ তার প্রততদিেন োতখল করদি। 



 

১০.৫ সম্মাতনত হজযাত্রীদের ব্যাগ/মালামাল হুদেতলাং এর স্যতিধার জন্য মক্কা ও মেীনায় তসটি-ঘিক-ইন এর ব্যিস্থা করদত 

হদি। তাঁদের মালামাল যাদত না হারায় এিাং Mishandle হদল খ ৌঁদজ ঘির কদর তনরাপত্তা তিধান করা যায় ঘস তিষদয় 

এয়ারলাইিসমূহ ব্যিস্থা রহণহণ করদি। এ ছাড়া Luggage tracking System িালু করদত হদি যাদত দ্রুততার সাদথ 

ঘয ঘকান সমদয় Luggage সাংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীদের প্রোন করা যায়। 

১০.৬ তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি তলিঃ ঢাকা হদত মতেনায় সরাসতর হজযাত্রীদের পতরিহদনর জন্য হজ ফ্লাইট পতরিালনার 

যািতীয় কায মক্রম রহণহণ করদি। 

১০.৭ সম্মাতনত হজ যাত্রীগণ টিদকট হাতরদয় ঘিলদল ঘসৌতে আরিস্থ িাাংলাদেশ হজ অতিসসমূদহর প্রতুয়ন সাদপদক্ষ তিমান 

Replacement টিদকট ইস্যু কদর থাদক। ঘজোস্থ হজটাতম মনাদল প্রযুতিগত Support প্রাতপ্ত সাদপদক্ষ তিমান 

হজযাত্রীদের জন্য E-Ticket প্রিতমদনর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

১০.৮ তিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইি কতৃমক প্রনীত হজ তসতডউল অনুদমােদনর জন্য যথাসমদয় ঘসৌতে GACA-এর িরাির 

োতখল করা এিাং তিমাদনর ফ্লাইট তসতডউল অনুদমােদনর জন্য GACA-এর সতহত সাি মক্ষতণক ঘযাগাদযাগ রক্ষা করা । 

তিষয়টি সম্পূণ মরূদপ ঘসৌতে GACA-এর এখততয়ারাধীন তিধায় তিমাদনর পদক্ষ অনুদমােন তরাতিত করার লদক্ষু 

সময়মত GACA কতৃমক ৩০-৩৫ তেদন ফ্লাইট তসতডউল তনধ মারদনর তিষয়টি অনুদমােদনর ব্যাপাদর সদিষ্ট থাকদি। 

১০.৯ তিমান ভাড়া তনধ মারণ ও টিদকট তিক্রদয়র তিষদয় যথাসমদয় প্রদয়াজনীয় কায মক্রম রহণহণ করা হদি। 

১০.১০ ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় সাংতিষ্ট এদজতি/কতৃমপক্ষ কতৃমক উপদরাি নীততমালা িািিায়দনর ব্যিস্থা 

রহণহণ করদি। 

১১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভূতমকািঃ 
হজ কায মক্রম িাাংলাদেশ এিাং ঘসৌতে আরি-এর মদধ্য একটি তি-পাতক্ষক তিষয়। তি-পাতক্ষক সম্পদকমর সাংতিষ্ট ঘক্ষদত্র  

দূতািাস/কনস্যুদলদটর মাধ্যদম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় োতয়ত্ব পালন করদি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘসৌতে সরকাদরর সদি 

সাংতিষ্ট চুতি সম্পােন ও হজ সাংক্রান্ত তভসা প্রোদনর তনতমত্ত প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। এছাড়াও ঘসৌতে আরদি 

কূটননততক ঘযাগাদযাগ, প্রদটাকল, ঊর্ধ্মতন ঘসৌতে কতৃমপদক্ষর সাদথ সাক্ষাৎ, িাতড় ভাড়া, হজযাত্রী পতরিহদনর ঘক্ষদত্র স্লট 

প্রাতপ্ত ইতুাতে তিষদয় স্বীয় োতয়ত্ব পালনসহ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং ঘসৌতে আরদি কম মরত হজ ব্যিস্থাপনায় তনদয়াতজত 

কম মকতমা/কম মিারীদেরদক সহদযাতগতা প্রোন করদি। তাছাড়াও হজ ও ওমরাহ সাংক্রান্ত তিষদয় িাাংলাদেশ ও রাজকীয় 

ঘসৌতে সরকার সাংতিষ্ট তি-পাতক্ষক তিষয়সমূদহ সাতি মক সহায়তা প্রোন তনতিত করদি। 

১২. স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র ভূতমকািঃ 

১২.১ স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক তনধ মাতরত সময়সীমার মদধ্য  হজযাত্রীদের স্বাস্থু পরীক্ষার 

তিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

১২.২ স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃমক তনধ মাতরত িরদম স্বাস্থুসনে প্রোনকাদল হজযাত্রীদের স্বাস্থুগত  ও শারীতরক 

ঘযাগ্যতার তিষয়টি তনতিত করদি। 

১২.৩ তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য ঘমতননজাইটিস, ইনফ্লুদয়ঞ্জা  ইতুাতে প্রততদষধক সাংরহণহ ও প্রোদনর ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

১২.৪ ঘসৌতে আরদি হজযাত্রীদের ঘসিা প্রোদনর লদক্ষু ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র িাতহোর ঘপ্রতক্ষদত তনধ মাতরত সমদয় তিতকৎসক 

েদলর সেস্য তথা তিতকৎসক, নাস ম, ব্রাোর ও িাম মাতসে মদনানয়ন প্রোন করদি। 

১২.৫ স্যষ্ঠু হজ ব্যিস্থাপনার স্বাদথ ম অততশয় বৃে, ঝৌঁতকপূণ ম ঘরাদগ আক্রান্ত, ক্ষীণ দৃতষ্ট ইতুাতে ঘরাগাক্রান্ত ব্যতিদের যাদত হদজ 

গমদনর  স্বাস্থুগত উপযুিতার সাটি মতিদকট ঘেয়া না হয় তার জন্য স্বাস্থু ও পতরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সাংতিষ্টদের 

তনদে মশনা প্রোন করদি। 

১৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভূতমকািঃ 

১৩.১ হজ ও ওমরাহযাত্রীদের আন্তজমাততক পাসদপাট ম প্রস্ত্ত্তত করার জন্য যথাসমদয় অরহণাতধকার তভতত্তদত পুতলশ ছাড়পত্র  

প্রোদনর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। হজ ঘমৌস্যদম হজকুাদম্প হজযাত্রীদের তনরাপত্তা প্রোন, ওমরাহযাত্রীদের 

ইতমদরহণশন সাংক্রান্ত কায মক্রম যথাসেি সহজতর করাসহ হজ ব্যিস্থাপনার সাদথ সাংতিষ্ট তিতভন্ন কায মক্রদম সহায়তা প্রোন 

করদি। ইতমদরহণশন কতৃমপক্ষ হজ ও ওমরাহ তভসায় গমন ও প্রতুাগমনকারীদের নাম, ঠিকানাসহ প্রকৃত তাতলকা (স্পষ্ট 

কতপ) ও সাংখ্যা দেতনক তভতত্তদত হজ অতিস, ঢাকায় সরিরাহ করদি। 

১৩.২ হদজ গমনকৃত (ঢাকা, িট্টরহণাম ও তসদলট হদত) হাজীদের স্যতনতে মষ্ট তথ্যসহ ফ্লাইটওয়ারী তাতলকা (সফ্ ট কতপ) আইটি 

কতৃমপক্ষদক সরিরাহ তনতিত করার জন্য ইতমদরহণশনদক তনদে মশনা প্রোদনর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

একইভাদি তিতভন্ন এয়ারলাইি এর মাধ্যদম প্রতুাগত হাজীদের ফ্লাইটওয়ারী তথ্য ইতমদরহণশন আই,টি ঘক সরিরাহ করদি। 

প্রতততেন একাতধকিার এই তথ্য তেদত হদি যাদত তা সাদথ সাদথ ওদয়ি সাইদট আপদডট করা যায় এিাং তরদপাট ম ঘনয়া 

যায়। ঘয সকল হাজী হজ ঘশদষ িাাংলাদেদশ ঘিরত আসদিনা, তাদের তাতলকা প্রস্তুত কদর হজ ঘশষ হওয়ার ০১(এক) 

মাদসর মদধ্য ইতমদরহণশন কতৃমপক্ষ, ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয়দক ঘপ্ররণ 

করদি। এ তিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তনতিত করদি।  

১৩.৩ কাঁিা খািার/খািার প্রস্ত্ত্তদতর দ্রব্য সামরহণী ও ঘরতজোড ম ডািাদরর ব্যিস্থাপত্র তিহীন ঔষধ পত্র যাদত হজ ও ওমরাহযাত্রীরা 

িহন করদত না পাদর ঘস তিষয়টি তনতিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতমদরহণশন কতৃমপক্ষদক প্রদয়াজনীয় তনদে মশনা ঘেদি। 



১৩.৪ পুতলদশর তিদশষ শাখা হদত হজযাত্রীদের ঘভতরতিদকশন প্রততদিেন পাওয়ার পর ইতমদরহণশন কায মাতে সম্পন্ন করদত হদি। 

এজন্য পুতলদশর ঘভতরতিদকশন এিাং ইতমদরহণশন শাখাসমূহ প্রদয়াজনীয় তথ্য সমিয় করদি। 

১৩.৫ হাজীদের এমআরতপ (ঘমতশন তরদডিল পাসদপাট ম) প্রোন তনতিত করদি। 

১৪. গৃহায়ন ও গণপূতম মন্ত্রণালদয়র ভূতমকািঃ 
গৃহায়ণ ও গণপূতম মন্ত্রণালয় হজকুাদম্পর সারািছর রক্ষণাদিক্ষণসহ হজ ঘমৌস্যদম যথাসমদয় প্রদয়াজনীয় পতরষ্কার-

পতরেন্নতা ও রক্ষণাদিক্ষণ কাজ সম্পন্ন কদর হজ অতিস প্রস্ত্ত্তদতর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। এছাড়া সাংতিষ্ট 

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাতহনীর সহদযাতগতায় হজ অতিস এর সাি মক্ষতণক তনরাপত্তাসহ হজ ঘমৌস্যদম তিদশষ তনরাপত্তা 

তিধাদনর তনতমত্ত তিতভন্ন ব্যিস্থা রহণহণ, প্রদয়াজদন স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা তনম মাণ, হজকুাম্প সতেতকরণ, তনরাপে পানীয় 

জদলর সাংস্থানসহ প্রদয়াজনীয় ইউটিতলটি সাতভ মস প্রোন তনতিত করদি। এছাড়াও হজ সাংক্রান্ত সাংতিষ্ট কাদজ ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালয়দক প্রদয়াজনীয় সহদযাতগতা প্রোন করদি। 

১৫. তথ্য মন্ত্রণালদয়র ভূতমকািঃ 
হজ কম মপতরকল্পনা ঘ াষণা হদত শুরু কদর তিতভন্ন ঘ াষণা ও তিবৃততমূলক তিজ্ঞতপ্তসহ হদজর তনয়ম-কানুন এিাং 

সদিতনতামূলক তিজ্ঞতপ্ত/ঘ াষণা/তিজ্ঞাপন ইতুাতে তপ্রন্টও ইদলক্ট্রতনক তমতডয়ায় অরহণাতধকার তভতত্তদত ব্যাপক প্রিাদরর 

লদক্ষু তথ্য মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। এছাড়াও হজ ঘমৌস্যদম হজ অতিস সম্প্রিারমূলক ও প্রিারণামূলক 

কম মকাদে হজ অতিস, ঢাকাদক প্রদয়াজনীয় সহদযাতগতা প্রোন করদি। প্রদযাজু ঘক্ষদত্র ঘজলা ও উপদজলা পয মাদয় 

প্রতশক্ষণমূলক কম মকাদে এিাং হজ ও ওমরাহ সাংক্রান্ত প্রিার-প্রিারণামূলক কায মক্রদম ঘজলা প্রশাসনদক প্রদয়াজনীয় 

সহদযাতগতা প্রোদনর ব্যিস্থা করদি। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অনুদরাধক্রদম হজ ও ওমরাহ সাংক্রান্ত স্লাইড, তস্থর তিত্র, 

তিজ্ঞাপন তিত্র, তথ্য তিত্র, প্রামাণ্য তিত্র ইতুাতে দততরদত প্রদয়াজনীয় সহদযাতগতা প্রোন করদি। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ ও 

ওমরাহ সাংক্রান্ত প্রিার তৃণমূল পয মাদয় ঘপৌৌঁদছ ঘেয়ার লদক্ষু ঘিসরকাতর তিতভন্ন টিতভ িুাদনল, ঘরতডও ও তপ্রন্ট তমতডয়ার 

সাদথ সাি মক্ষতণক ঘযাগাদযাগ রক্ষা করদি। এ ছাড়া তডতজটাল িরম িালু ও ব্যিহার তিতধ অিতহত করার জন্য  প্রদয়াজনীয় 

তিজ্ঞাপন ও তিজ্ঞতপ্ত প্রিাদরর ব্যিস্থা করদি। 

১৬. িাাংলাদেশ ব্যাাংদকর ভূতমকািঃ 
ঘসৌতে আরদি িাতড় ভাড়া, ঘমায়াদিম তিসহ তিতভন্ন তি, হজযাত্রীদের ব্যতিগত ব্যদয়র জন্য হজ ব্যিস্থাপনার সাদথ 

দিদেতশক মুদ্রার তিষয়টি জতড়ত। হজ অরহণাতধকার তিদিিনায় িাাংলাদেশ ব্যাাংক যথাসমদয় দিদেতশক মুদ্রা ছাড় এিাং 

তেসাংক্রান্ত তিষদয় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ রহণহণ করদি। এদক্ষদত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাাংক ছাড়াও অন্যান্য তিসীলর্ভি ব্যাাংক ঘথদক 

দিদেতশক মুদ্রা স্থানান্তদরর ব্যিস্থা করদি। তাছাড়াও সাংতিষ্ট তিষদয় ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অনুদরাধক্রদম অন্যান্য 

প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

১৭. ঘজলা প্রশাসদকর ভূতমকািঃ 
ঘজলা প্রশাসক ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র তনদে মশনা অনুযায়ী হজ ব্যিস্থাপনার কাদজ প্রদয়াজনীয় সহদযাতগতা প্রোন 

করদিন। ঘজলা প্রশাসক হদজর আদিেন িরম/তডতজটাল আদিেন িরম সাংরহণহ, তিতরণ, রহণহণ এিাং হজ অতিস, ঢাকায় 

ঘপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা রহণহণ করদিন। এছাড়াও ঘজলা প্রশাসক প্রদয়াজদন হজ সাংক্রান্ত তিষয়াতে প্রিার-প্রিারণার 

ব্যিস্থা রহণহণসহ হজযাত্রীদের প্রতশক্ষদণর ব্যিস্থা রহণহণ করদিন। হজ সাংক্রান্ততিষদয় তথ্য ঘকন্দ্র স্থাপন এিাং হজ সম্পােদন 

হজযাত্রীদের সি মাত্মক সহদযাতগতা প্রোন করদিন। ঘজলা প্রশাসক হজ সাংক্রান্ত কাদজ স্থানীয় পয মাদয় ইসলাতমক 

িাউদেশদনর কায মক্রদমর সমিয় করদিন। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র অনুদরাধক্রদম স্থানীয় পয মাদয় হজযাত্রীদের অতভদযাগ 

তেন্ত ও তনস্পতত্তর ব্যিস্থা রহণহণ করদিন। তাছাড়াও ঘজলা প্রশাসকগণ হজব্যিস্থাপনা কায মক্রদম উপদজলা তনি মাহী 

কম মকতমাগণদক সম্পৃিকরতিঃ হজযাত্রীগণদক সাতি মক সহদযাতগতা প্রোদনর কায মকর ব্যিস্থা রহণহণ করদিন। 

১৮. ইসলাতমক িাউদেশন এর ভূতমকািঃ 

১৮.১ সরকাতর ব্যিস্থাপনাধীন হজযাত্রী সাংরহণহ ও তাদের প্রদেয় স্যদযাগ স্যতিধাসহ যািতীয় তিষয় জনগণদক অিতহত ও উিুে 

(Motivate) করদি। ঘজলা পয মাদয় হজ ব্যিস্থাপনার ঘিাকাল পদয়ন্ট তহদসদি োতয়ত্ব পালন করদি। হদজর তথ্যািলীর 

জন্য ওদয়ি সাইদটর (www.hajj.gov.bd) ঠিকানা প্রিার করদি। তডতজটাল িরম পূরদণর ব্যিহার তিতধ 

হজযাত্রীদের অিতহত করদি। 

১৮.২ হদজর অতভজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতশতক্ষত ইমামদের মাধ্যদম হদজর আরকান-আহকাম সম্পদকম সরকারী ও ঘিসরকাতর উভয় 

ব্যিস্থাপনায় হদজ গমদনচ্ছুদের প্রতশক্ষণ প্রোদনর ব্যিস্থা রহণহণ করদি। 

১৮.৩ হজযাত্রীদের আদিেনপত্র পূরণ, ঘজলা প্রশাসদকর কায মালদয় জমাোদন সহদযাতগতা, হজ অতিস, ঢাকার সাদথ ঘযাগাদযাগ 

রক্ষা ইতুাতে োতয়ত্ব পালন করদি। 

১৮.৪ সরকারী ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য তনদয়াতজতব্য হজগাইড তনি মািদন মন্ত্রণালয় কতৃমক গঠিত সাংতিষ্ট কতমটিদক 

সহায়তা করদি। 

১৮.৫ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় প্রতত ৪৫ জন হজযাত্রী তনদয় গ্রুপ গঠন করদি এিাং ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূদি ম হজ 

গাইডদের তাতলকা ঢাকা হজ অতিদস ঘপ্ররন করদি। 

http://www.hajj.gov.bd/


 

১৮.৬ প্রদয়াজদন হজ ব্যিস্থাপনা কায মক্রদম ইসলাতমক িাউদেশন এর আওতাতধন উপদজলা পয মাদয়র মসতজে তভতত্তক পাঠাগার 

এর কম মকতমা/কম মিারী, ইসলাতমক তমশনসমূদহর কম মকতমা/কম মিারী ও মসতজেতভতত্তক গণতশক্ষা কায মক্রদমর তশক্ষক ও 

মাষ্টার ঘট্রইনারগণদক সম্পৃি করদিন। 

িতুথ ম অধ্যায় 

১৯. আপৎকালীন িােিঃ 
হজকুাদম্প হজযাত্রীদের আগমদনর পর ঘথদক হজ সমাপনাদন্ত প্রতুািতমন পয মন্ত ঘয ঘকান দেি-দুতি মপাক িা তাৎক্ষতণক 

জরুরী প্রদয়াজদন  ব্যয় তনি মাহ ও হজযাত্রী/হাজীদের সাতি মক কল্যাদণর জন্য আপৎকালীন িাে থাকদি। প্রদতুক হজযাত্রী 

কতৃমক আপৎকালীন িাে-এর তিপরীদত সরকার কতৃমক তনধ মাতরত টাকা তহসাদি গৃহীত অথ ম উি িাদের উৎস হদি। এ 

ছাড়া হজযাত্রীদের তনকট ঘথদক হজ সম্পােদনর তনতমত্ত তিতভন্ন খাদতর অনুকূদল জমাকৃত অদথ মর মাধ্যদম ক্রয়কৃত 

দিদেতশক মুদ্রার তিতনময় মূদল্যর তারতদ র কারদণ অতততরি অথ ম (যতে থাদক), ইদতামদধ্য স্থানীয় সাতভ মস িাজম এর 

অব্যতয়ত, অ-োতিকৃত ও দিদেতশক মুদ্রার তিতনময় হার-এর তারতদ র িদল জমাকৃত অথ মও উি িাদে জমা হদি। 

আপৎকালীন িাদে জমাকৃত তহতিল পতরিালনার জন্য নীততমালা প্রণয়ন করদি। ঘকান ঘকান খাদত আপৎকালীন িাদের 

অথ ম ব্যয় হদি ঘস তিষদয় ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি স্বয়াংসম্পূণ ম নীততমালা প্রণয়ন করদি। তাছাড়াও সরকারী ও 

ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের জমাকৃত অদথ মর অব্যতয়ত (যতে থাদক) অথ ম (ঘমায়াদিম তি ও অন্যান্য) উি িাদে 

সরাসতর স্থানান্ততরত হদি। 

২০. হজযাত্রীদের অব্যতয়ত অথ ম ঘিরত প্রোনিঃ 

২০.১ মৃতুু ও গুরুতর অস্যস্থুতা/দু মটনা জতনতকারদণ ঘমায়াদিম তি জমাোনকারী হজযাত্রী পতিত্র হজব্রত পালদনর লদক্ষু ঘসৌতে 

আরি গমদন ব্যথ ম হদল ঘকিলমাত্র অব্যতয়ত অথ ম (তিমান ভাড়া, খাওয়া খরি, ইতুাতে) ঘিরৎ পাদিন। 

২০.২ সরকাতর ব্যিস্থাপনায় ঘসৌতে আরদি িাতড় ভাড়ার অব্যতয়ত অথ ম (যতে থাদক) ঘিরত ঘযাগ্য হদি। 

২০.৩ উভয় ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীদের ঘক্ষদত্র অথ ম ঘিরত প্রোন সাংক্রান্ত উদ্ভূত ঘয ঘকান সমস্যা তনরসদনর ঘক্ষদত্র ধম ম তিষয়ক 

মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত তসোন্ত রহণহণ করদি। 

২০.৪ সরকাতর ও ঘিসরকাতর উভয় ঘক্ষদত্র তিমান ভাড়া ঘিরত প্রোদনর ঘক্ষদত্র সাংতিষ্ট এয়ারলাইদির তিতধ-তিধান প্রদযাজু 

হদি।  

পঞ্চম অধ্যায় 

২১. ওমরাহ এদজতি সাংক্রান্তিঃ 

২১.১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় হদত জারীকৃত পতরপত্র নাং: ধতিম/শািঃ৩/৪-৬/২০০৫/৫২,তাতরখ: ১০/০২/২০১০ তরিঃ, িাততলক্রদম 

ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনায় িাাংলাদেশ হদত পতিত্র ওমরাহ পালদন গমদনচ্ছুদের েলগতভাদি/ এককভাদি ঘসৌতে আরদি 

ঘপ্ররণ ও ঘিরত আনা সাংক্রান্ত োতয়ত্ব পালদনর জন্য ওমরাহ এদসিী তনদয়াগ/নিায়দনর তিষদয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ 

নীতত সাংতিষ্ট অনুদেেসমূহ কায মকর হদি। এ হজ ও ওমরাহ নীতত ইততপূদি ম তনদয়াগকৃত ওমরাহ এদজতি সমূদহর ঘক্ষদত্রও 

প্রদযাজু হদি । 

 
২১.২ ওমরাহ এদজতির োয়-োতয়ত্বিঃ 

২১.২.১ সাংতিষ্ট ওমরাহ এদজতিদক ওমরাহ পালদন ইচ্ছুকদের গ্রুপ তভতত্তক/এককভাদি িাাংলাদেশ ঘথদক ঘসৌতে আরদি ঘপ্ররণ, 

ওমরাহ পালদনর জন্য মক্কা শরীদি আিাসন, গাইদডর ব্যিস্থা, মতেনা শরীদি ঘজয়ারদতর জন্য ঘপ্ররণ, মতেনা শরীদি 

আিাসন, খাওয়া ও সাি মক্ষতনক গাইদডর ব্যিস্থা (প্যাদকজ ট্যুর) এিাং অন্যান্য আনুষাাংতগক কায মাতেসহ ওমরাহ পালন 

ঘশদষ ঘেদশ প্রতুািতমদনর ব্যিস্থা তনতিত করদত হদি। প্রততটি গ্রুপ/একক ঘসৌতে আরি যাওয়ার আদগ এিাং ঘসৌতে আরি 

ঘথদক িাাংলাদেদশ ঘিরত আসার তিষদয় প্রমান সাংক্রান্ত তথ্যাতে ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অতিস, ঢাকা ও মক্কাস্থ 

িাাংলাদেশ হজ অতিদস োতখল করদত হদি। 

২১.২.২ ওমরাহ এদজতির ওমরাহ যাত্রীদের নাদমর তাতলকা ওমরাহ এদজতিগণ পতরিালক, হজ অতিদসর মাধ্যদম মন্ত্রণালদয় 

োতখল করদিন। মন্ত্রণালয় উি তাতলকা যািাই-িাছাই ঘশদষ প্রদয়াজনীয় স্যপাতরশসহ ঘসৌতে দূতািাদস তভসা প্রোদনর 

স্যপাতরশ ঘপ্ররণ করদি। এ ঘক্ষদত্র হজ এদজতিজ এদসাতসদয়শন অি িাাংলাদেশ (হাি) প্রদয়াজনীয় সহদযাতগতা প্রোদন িাধ্য 

থাকদি।  

২১.২.৩ ঘয ঘকান ওমরাহ এদজতি প্রতত িৎসর সদি মাচ্চ ৫০০ জন ওমরাহ যাত্রী ঘপ্ররণ করদত পারদি। তদি সরকার সমদয় সমদয় এ 

সাংখ্যা কমাদত তকাংিা বৃতে করদত পারদি। 

২১.২.৪ ঘকান গ্রুদপর ঘকান সেস্য যতে মৃতুু অথিা গুরুতর অস্যস্থতা ব্যতীত অন্য ঘকান কারদণ ঘসৌতে আরি ঘথদক যায় এিাং 

সাংতিষ্ট ওমরাহ এদজতি তাঁদক ঘিরত আনদত ব্যথ ম হয় তাহদল এ রূপ প্রতত ওমরাহ যাত্রীর ঘক্ষদত্র তাৎক্ষতনকভাদি সাংতিষ্ট 

ওমরাহ এদজতির জামানত হদত সাদি মাচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁি লক্ষ) টাকা পয মন্ত িাদজয়াপ্ত করা যাদি। ঘকান গ্রুদপর একাতধক 

ব্যতির ঘিলায় এইরূপ  টনা  টদল ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংতিষ্ট ওমরাহ এদজতির সমূেয় জামানত িাদজয়াপ্ত অথিা 

সমূেয় জামানত িাদজয়াপ্তসহ ওমরাহ এদজতি তনদয়াদগর আদেশ িাততল করদত পারদি। এদক্ষদত্র অত্র জাতীয় হজ ও 

ওমরাহ নীততর সাংতিষ্ট অনুদেেসমূহ প্রদযাজু হদি। 



২১.২.৫ ওমরাহ এদজতি কতৃমক ওমরাহ পালন করদত ইচ্ছুকদের তনকট হদত তিমান ভাড়া, িাড়ী/ঘহাদটল ভাড়া, খাওয়া-োওয়া, 

িাস ভাড়া ইতুাতের িািে সকল প্রকার অথ ম এদজতির তনজস্ব ব্যাাংক তহসাদির মাধ্যদম সাংরহণহ করদি। প্রদতুক ওমরাহ 

এদজতির ব্যাাংক তহসাি নম্বর ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয় োতখল করদি।  

২১.২.৬ ঘকান ওমরাহযাত্রী যতে ঘকান ওমরাহ এদজতির তিরুদে ওমরাহ সাংতিষ্ট ঘকান তিষদয় অতভদযাগ উথাপাপন কদর তদি তা 

তেন্ত করতিঃ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর সাংতিষ্ট অনুদেদের আদলাদক তনষ্পতত্ত করদি। 

২১.২.৭ ওমরাহ এদজতিদক িাাংলাদেশ সরকার ও ঘসৌতে সরকাদরর যািতীয় আইন কানুন, তিতধ, তিধান, প্রথা ও প্রশাসতনক 

আদেশ ইতুাতে যথাযথ ভাদি ঘমদন িলদত হদি। 

২১.২.৮ ওমরাহ এদজতি কতৃমক ঘপ্রতরত ঘকান ওমরাহ যাত্রী (মৃতুু/অস্যস্থতাজতনত কারণ িা অন্য ঘকান আইন সাংগত কারণ 

ব্যাতীত) যতে ঘিরৎ না আদস ঘসদক্ষদত্র সাংতিষ্ট ওমরাহ এদজতি োয়ী থাকদি। এই ঘক্ষদত্র ঘসৌতে আরদি এিাং িাাংলাদেদশ 

প্রিতলত আইদন শাতিমূলক ব্যিস্থা রহণহণ করা হদি। 

২১.২.৯ ওমরাহ এদজতি কতৃমক ওমরাহ প্রদসতসাং তি ও প্রদেয় সকল ঘসিার তনধ মাতরত ব্যয় উদিখ পূি মক তিতভন্ন কুাটাগরীর 

ওমরাহ প্যাদকজ ঘ াষনা করদি এিাং এর কতপ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রনালয় ও হজ অতিস, ঢাকায় ঘপ্ররণ তনতিত করদি।   

২১.২.১০ রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর ওমরাহ সাংক্রান্ত নীতত ঘমাতাদিক িাাংলাদেদশর ওমরাহ এদজতি  (ঘকাম্পানী/ট্রাদভল এদজতি) 

তাদের সকল প্রকার কায মক্রম পতরিালনার জন্য স্থানীয় ঘসৌতে ওমরাহ এদজতির সাদথ সাতি মক তিষদয় চুতিিে হদি। 

ঘকননা ওমরাহ তভসায় গমনকারী তার তনতে মষ্ট কাদজর িাতহদর এমন ঘকান কাজ করদত পারদিন যা স্থানীয়ভাদি 

ঘকাম্পানীদক কম মরত শ্রতমক/োিগণ করদত পাদর। 

৬ষ্ঠ অধ্যায় 

২২. হজ ও ওমরাহ এদজতি তনদয়াগ, পতরেশ মন ও নিায়নিঃ 

২২.১ তনদয়াদগর শতমািলীিঃ 
ঘিসরকাতর ব্যিস্থাপনার মাধ্যদম হজ ও ওমরাহ কায মক্রম পতরিালনার জন্য ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ এদজতি 

তনদয়াগ করদি।  

২২.১.১ ঘকান একটি হজ ও ওমরাহ এদজতির স্বত্বাতধকারী/পতরিালক/অাংশীোর ঘকিল একটি কদর হজ ও ওমরাহ এদজতির 

লাইদসি পাওয়ার িা সাংরক্ষদণর অতধকারী হদিন। হজ ও ওমরাহ এদজতি তিক্রয়/হিান্তরদযাগ্য নয়। মন্ত্রণালদয়র 

অনুদমােন সাদপদক্ষ একক মাতলকানা ঘথদক ঘযৌথ মাতলকানায় রুপান্তর/পতরিতমন এিাং ঠিকানা পতরিতমন করা যাদি। 

২২.১.২ এদজতির স্বত্বাতধকারী/পতরিালক/অাংশীোর সকলদক জন্মসূদত্র িাাংলাদেদশর মুসতলম নাগতরক হদত হদি। এদক্ষদত্র 

নাগতরকত্ব প্রমাদনর জন্য ইউ.তপ/ঘপৌরসভা/তসটি কদপ মাদরশন কতৃমক প্রেত্ত নাগতরক সনেপত্র/ জাতীয় পতরিয়পত্র/পাসদপাট ম 

ইতুাতে প্রদযাজু হদি। 

২২.১.৩ হজ ও ওমরাহ এদজতির লাইদসি প্রাতপ্তর ঘক্ষদত্র ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় কতৃমক অনুদমাতেত 

নূন্যতম ০২ (দুই) িছদরর অতভজ্ঞতা সম্পন্ন হালনাগাে ট্রাদভল এদজতির সনেপত্র থাকদত হদি। 

২২.১.৪ ওমরাহ এদজতি প্রাতপ্তর ঘক্ষদত্র হজ লাইদসি প্রাতপ্তর জন্য প্রদয়াজনীয় সকল কাগজপত্রাতে ও ঘযাগ্যতা ছাড়াও হালনাগাে 

IATA সনে থাকা িাধ্যতামূলক হদি। 

২২.১.৫ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক তনধ মাতরত অদথ মর জামানত সতিি, ধম ম তিষযক মন্ত্রণালয় নাদম তলদয়নকৃত এিতডআর-এর 

মাধ্যদম জমা রাখদত হদি। 

২২.১.৬ একই ঠিকানা/ঘস্পস-এ একাতধক হজ অথিা ওমরাহ এদজতি লাইদসি প্রোনদযাগ্য হদি না। হজ ও ওমরাহ এদজতির 

লাইদসি ঘপদত হদল আদিেনকারী প্রততষ্ঠাদনর িাাংলাদেদশ তনজস্ব অথিা ভাড়াকৃত কমপদক্ষ ৪০০ (িারশত) িগ মফুট 

আয়তদনর অতিস ও প্রদয়াজনীয় জনিল থাকদত হদি। 

২২.১.৭ হজ ও ওমরাহ এদজতিদক িাাংলাদেশ ও রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর যািতীয় আইন-কানুন, তিতধ-তিধান, প্রথা ও 

প্রশাসতনক আদেশ ইতুাতে যথাযথভাদি ঘমদন িলদত হদি। এতেসাংক্রান্ত ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক তনধ মাতরত অপরাপর 

শতমসহ সকল শতম পালদনর তনতমত্ত এদজতিসমূহদক একটি অিীকারনামা প্রোন করদত হদি। 

২২.১.৮ এদজতির অতিদস ঘযাগাদযাদগর আধুতনক ব্যিস্থা (ঘটতলদিান, ই-ঘমইল, ঘমািাইল, িুাক্স, তরজাদভ মশন পেতত ইতুাতে) 

থাকদত হদি। পয মায়ক্রদম স্ব স্ব ওদয়িসাইট দততর করদত হদি। 

২২.১.৯ হজ ও ওমরাহ এদজতি তনদয়াগ ও নিায়দনর ঘক্ষদত্র ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় তি তনধ মারণ করদি। 

২২.১.১০ শাতি স্বরূপ হজ অথিা ওমরাহ লাইদসি িাততলকৃত ঘকান এদজতির স্বত্বাতধকারী/পতরিালক/অাংশীোর ঘকানক্রদমই 

পুনরায় হজ অথিা ওমরাহ লাইদসি পাওয়ার অতধকারী হদিন না িা অন্য ঘকান হজ অথিা ওমরাহ এদজতির কায মক্রদম 

অাংশরহণহণ িা সম্পৃি হদত পারদিন না। 

২২.১.১১ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ও ওমরাহ  ব্যিস্থাপনার স্বাদথ ম অন্যতিধ ঘয ঘকান শতম আদরাদপর ক্ষমতা সাংরক্ষণ করদি। 

২২.১.১২ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় ইো করদল ঘকান প্রকার কারণ েশ মাদনা ব্যততদরদক হজ ও ওমরাহ এদজতি তনদয়াদগর ঘয ঘকান 

আদিেনপত্র/এদজতি তনদয়াদগর আদেশ িাততল করার ক্ষমতা সাংরক্ষণ করদি। 

২২.২ তনদয়াগ প্রতক্রয়ািঃ 
ঘিসামতরক তিমান পতরিহন ও পয মটন মন্ত্রণালয় কতৃমক অনুদমাতেত নূন্যতম ০২(দুই) িছদরর অতভজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রাদভল 

এদজতি কতৃমক প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাতেসহ আদিেদনর আদলাদক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততদত িতণ মত শতমািলী 



অনুসরণ কদর সরজতমদন তেন্ত কদর প্রদয়াজনীয় তি রহণহণ পূি মক ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন হজ ও ওমরাহ এদজতি 

তনদয়াগ করদি।  

২২.৩ পতরেশ মনিঃ 
জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত, এদজতি ও সরকাদরর সাদথ সম্পাতেত চুতির শতমসমূহ এিাং হজ ও ওমরাহ সাংক্রান্ত 

িাাংলাদেশ ও ঘসৌতে সরকাদরর তিতধ-তিধান যথাযথভাদি িািিায়ন পতরিীক্ষদণর লদক্ষু ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় িা 

তৎকতৃমক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাতি/প্রততষ্ঠান িাাংলাদেশ ও ঘসৌতে আরদি হজ ও ওমরাহ এদজতির সাতি মক কায মক্রম 

তোরক/পতরেশ মন করদত পারদি। 

২২.৪ নিায়নিঃ  

এদজতিসমূদহর পূি মিতী িছর সমূদহর কায মক্রম, ঘসিার মান, হালনাগাে ট্রাদভল লাইদসি, ঘট্রড লাইদসি, আয়কর সনে, 

ওমরাহ এদজতির ঘক্ষদত্র IATA সনে  ইতুাতেসহ সাংতিষ্ট প্রমাণপত্র পরীক্ষা-তনরীক্ষাপূি মক সরকাদরর সন্তুতষ্ট সাদপদক্ষ 

সময় সমদয় সরকার কতৃমক আদরাতপত/ধায মকৃত তি রহণহণকরতিঃ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক তনধ মাতরত সময়কাদলর জন্য 

ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক হজ ও ওমরাহ লাইদসি নিায়ন করা হদি। 

২৩. হজ ও ওমরাহ এদজতির তিরম্নদে অতভদযাগ তেন্ত, শাতি ও তরতভউ 

২৩.১ তেন্ত/শাতির কারণসমূহিঃ 

(ক) প্যাদকজ ঘ াষণা না করা/ঘ াতষত প্যাদকজ অনুযায়ী ঘসিা প্রোদন ব্যথ মতা। 

(খ) হজ/ওমরাহযাত্রীর সাদথ চুতি স্বাক্ষর না করা/চুতি অনুযায়ী ঘসিা প্রোদন ব্যথ মতা। 

(গ) জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর তনধ মাতরত তনদে মশািলী লঙ্ঘন। 

( ) রাজকীয় ঘসৌতে সরকাদরর তনধ মাতরত আইন-কানুন লঙ্ঘন। 

 (ঙ) হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা কদম ম তনদয়াতজত সরকাতর কম মকতমা/কম মিারীদের সাদথ অসোিরণ ও অসহদযাতগতা। 

(ি) সরকার কতৃমক তিতভন্ন সময় এতেসাংক্রান্ত জারীকৃত তিজ্ঞতপ্ত/পতরপত্র/প্রজ্ঞাপন/তনদে মশনার ব্যতুয় িা লঙ্ঘন। 

(ছ) যুতিসিত কারণ ছাড়া তনধ মাতরত সমদয়র মদধ্য হজ ও ওমরাহ যাত্রী প্রতুািতমন না করা। 

(জ) হজ/ওমরাহ যাত্রীগদনর সাদথ ঘয ঘকান ধরদণর প্রতারণা। 

(ঝ) হজ/ওমরাহ এদজতি ও সরকাদরর সাদথ সম্পাতেত চুতির শতম ভি। 

 (ঞ) উহা ছাড়াও অন্যতিধকারদণ হজ ও ওমরাহ সাংক্রাদন্ত সৃষ্ট ঘয ঘকান অপরাধ তকাংিা ত্রুটি সাংগঠন। 

২৩.২ তেন্ত ও শাতিিঃ 
িাাংলাদেদশ ও ঘসৌতে আরদি হজ অথিা ওমরাহযাত্রী অথিা অপর ঘকান সাংক্ষুব্ধ ব্যতির অতভদযাদগর পতরদপ্রতক্ষদত অথিা 

স্ব-উদদ্যাদগ মন্ত্রণালয় কতৃমক োতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রশাসতনক েদলর মাধ্যদম অথিা িাাংলাদেশ তকাংিা ঘসৌতে আরদি হজ /ওমরাহ 

ব্যিস্থাপনা কাদজ তনদয়াতজত কম মকতমা/ কম মিারীর মাধ্যদম প্রাপ্ত/োতখলকৃত অতভদযাগ তেন্ত করতিঃ তেদন্ত অতভদযাগ 

প্রমাতনত হদল সাংতিষ্ট হজ ও ওমরাহ এদজতি এিাং উহার স্বত্বাতধকারী/োতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রতততনতধ/অাংতশোর/পতরিালক ও 

সাংতিষ্ট ব্যাতিদক ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় তনম্নরূপ ঘয ঘকান এক িা একাতধক প্রকাদরর শাতি প্রোন করদত পারদি। 

১. হজ ও ওমরাহ এদজতির লাইদসি িাততল; 

২. জামানত িাদজয়াপ্তসহ হজ ও ওমরাহ এদজতির লাইদসি িাততল; 

৩. হজ ও ওমরাহ এদজতির লাইদসি স্থতগত; 

৪. হজ ও ওমরাহ এদজতির জামানত িাদজয়াপ্ত; 

৫. জামানদতর অাংশতিদশষ িাদজয়াপ্ত; 

৬. অথ ম েে/জতরমানা; 

৭. অথ ম েে/জতরমানা ও হজ ও ওমরাহ এদজতির লাইদসি িাততল; 

৮. ততরস্কার/সতকীকরণ (পর পর ততনিার ততরস্কার/সতকীকরণ ঘনাটিশ প্রাপ্ত হদল ঘকান কারণ েশ মাদনা ব্যততদরদক 

লাইদসি িাততল করা হদি)। 

২৩.৩   শাতি তরতভউিঃ 
২৩.৩.১ অনুদেে ২৩.১-এ িতণ মত অতভদযাগ অনুসাদর অনুদেে ২৩.২ অনুযায়ী শাতিপ্রাপ্ত সাংক্ষুব্ধ এদজতি শাতি আদেশ 

প্রাতপ্তর ১৫ তেদনর মদধ্য আদেশ তরতভউ করার জন্য সতিি, ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয় িরাির আদিেন করদত পারদি। 

২৩.৪ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র োতয়দত্ব তনদয়াতজত মাননীয় মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতিি এর ঘনতৃদত্ব অনতধক 

৫ (পাঁি) সেস্যতিতশষ্ট একটি তরতভউ কতমটি গঠন করদিন। তরতভউ কতমটি প্রাপ্ত আদিেনগুদলা যথাসেি পরিতী ২৫ তেদনর 

মদধ্য শুনানীর ব্যিস্থা করদি। 

২৩.৫ তরতভউ কতমটি এতদুদেদশ্য প্রাপ্ত আদিেনগুদলা পুনিঃশুনাতনর মাধ্যদম ঘকস-িাই-ঘকস মতামত ঘেদিন। উি মতামদতর 

আদলাদক মাননীয় মন্ত্রী/প্রততমন্ত্রী তরতভউ সাংক্রান্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রোন করদিন। 

সপ্তম অধ্যায় 

২৪. জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত িািিায়ন, পতরিীক্ষণ ও পয মাদলািনািঃ 

২৪.১ রাজকীয় ঘসৌতে সরকার হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার সাদথ সাংতিষ্ট তিতভন্ন তনয়ম-নীতত, আইন-কানুন, তিতধ-তিধান 

প্রায়শিঃই পতরিতমন  ও সাংদযাজন কদর থাদক। এছাড়াও প্রতত িছর হজ ব্যিস্থাপনা কায মক্রম পয মাদলািনা ও মূল্যায়দনর 



িদল িািি কারদণ হজ ও ওমরাহ িািিায়ন কম মদকৌশদল পতরিতমন,পতরিধ মন ও পতরমাজমদনর প্রদয়াজনীয়তা অতনিায ম হয়। 

যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর উপদরও প্রভাি ঘিদল। ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতিদির ঘনতৃদত্ব একটি কতমটি হজ ও 

ওমরাহ ব্যিস্থাপনা কায মক্রম িািিায়ন, পতরিীক্ষণ, পয মদিক্ষণ ও মূল্যায়ন করতিঃ প্রদয়াজনীয় কায মক্রম রহণহণ করদি। 
২৪.২ প্রদয়াজদন জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর ব্যাখ্যা প্রোন, নীতত িািিায়দন উদ্ভূত ঘয ঘকান পতরতস্থতত ঘমাকাদিলা এিাং 

নীততর স্যষ্ঠু িািিায়দনর লদক্ষু ঘয ঘকান প্রশাসতনক তসোন্ত রহণহণ ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালদয়র এখততয়ারর্ভি থাকদি। 
২৪.৩ অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত-১৪৩৭ তহজরী/ ২০১৬তরিঃ কায মকর হওয়ার পর পূদি মর জাতীয় হজনীতত ও ওমরাহ 

সাংক্রান্ত পতরপত্র িাততল িদল গণ্য হদি। পূদি মর জাতীয় হজনীতত ও ওমরাহ সাংক্রান্ত পতরপদত্রর আদলাদক সম্পাতেত সকল 

কায মক্রম অত্র জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতত-১৪৩৭ তহজরী/২০১৬তরিঃ এর আদলাদক সম্পাতেত হদয়দছ মদম ম গণ্য হদি। 

 
 

(ঘমা: আব্দুল জতলল) 

ভারপ্রাপ্ত সতিি 

                        ধম ম তিষয়ক মন্ত্রণালয়  

 


