গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ধর্ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়
হজ শাখা
বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা
হজ-১৪৪০ বহজবর/২০১৯ বি. এর কার্ মক্রর্ সাংক্রান্ত কযাদলন্ডার
িাঁে দেখা সাদেদে আগার্ী হজ অনুষ্ঠাদের তাবরখ: ১০ আগস্ট, ২০১৯ শবেবার।
ক্রর্

২০১৯
ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্

১

২

বাস্তবায়েকারী

র্ন্তব্য

৫

৬

২০১৯
শুরু

দশষ

৩

৪

1.

হজ োত্তর অভ্যন্তরীণ মূল্যোয়ে/ পর্ যোজ োচনো

১০.১০.২০১৮

১৭.১০.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)

2.

হ আইন প্রণয়ন

২১.১০.২০১৮

৩০.৬.২০১৯

অবতবরক্ত সবিব(আইে)/যুগ্মসবিব (হজ)

3.

২০১৮ সাদলর হজর্াত্রীদের তথ্য আকমাইভ

২১.১০.২০১৮ ৩০.১০.২০১৮-

4.

২০১৮ সোজ র হজ র অভভ্জর্োগ ভনষ্পভি

২৫.১০.২০১৮

১৭.১২.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)/যুগ্মসবিব (সাংস্থা)/যুগ্মসবিব (বাদজট
ও অবিট)

5.

হজ ববষয়ক বিিব্যাক দসবর্োর

০১.১১.২০১৮

১৫.১১.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)

6.

হজ এদজবিসমূদহর রযাাংবকাং-এর ক্রাইদটবরয়া বেধ মারণ ও গাইি লাইে প্রণয়ে
হজ এদজবিসমূদহর িাটাদবইজ অেলাইে সম্পন্নকরণ

০১.১১.২০১৮
০১.১১.২০১৮

০২.১২.২০১৮
০২.০৬.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)/যুগ্মসবিব (বাদজট ও অবিট) /আইটি
যুগ্মসবিব (হজ)/বসদস্টর্ এোবলস্ট/আইটি

7.

যুগ্মসবিব (হজ)/আই টি

-

1

ক্রর্

২০১৯
ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্

১

২

বাস্তবায়েকারী

র্ন্তব্য

৫

৬

২০১৯
শুরু

দশষ

৩

৪

8.

সরকাবর ব্যবস্থােোয় দকাটা পূরদণর জন্য প্রিারণা কার্ মক্রর্

০১.১১.২০১৮

২৯.১১.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)/আই টি

9.

আইটি প্রভিষ্ঠোন ভনজয়োগ

১১.১১.২০১৮

৩১.০১.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)

10.

বিোবেক হজ চুবক্তর খসড়া প্রণয়ে

০১.১১.২০১৮

২৯.১১.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)/কাউদিলর (হজ)

11.

রাজকীয় দসৌবে সরকাদরর সদে হজ ববষদয় বিোবেক হজ চুবক্ত সম্পােে

১০.১২.২০১৮

৩০.১২.২০১৮

ধর্ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/ েররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়

১০.১২.২০১৮

৩১.১২.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)

১৩.১২.২০১৮
১৩.১২.২০১৮
০২.১২.২০১৮
১১.১২.২০১৮

১৪.০৩.২০১৯
১৪.০৩.২০১৯
১০.১২.২০১৮
১৮.১২.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)

১৩.১২.২০১৮

২০.০২.২০১৮

যুগ্মসবিব (হজ)

২০.১২.২০১৮
২৪.১২.২০১৮
২৪.১২.২০১৮
২৪.১২.২০১৮

১৫.০১.২০১৯
৩১.০১.২০১৯
৩১.০১.২০১৯
৩১.০১.২০১৯

০১.০১.২০১৯

৩০.০১.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)
েবরিালক ,হজ
েবরিালক ,হজ
বসদস্টর্ এোবলস্ট
যুগ্মসবিব (হজ)

21.

স্বোস্থ্য সসবো ভবভ্োগ, সবসোমভরক ভবমোন পভরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণো য় ,সুরক্ষো সসবো
ভবভ্োজগর সজে সভ্ো
ঔষধ ক্রয় ও অন্যোন্য ক্রয় কোর্ যক্রম গ্রহণ
ঔষধ ও অন্যান্য সার্গ্রী দসৌবে আরদব দপ্ররদণর জন্য বসএন্ডএি এদজন্ট বেদয়াগ।
হজ কার্ মক্রদর্ অাংশগ্রহদণ ইচ্ছুক ব্যাাংদকর সাদে আদলািো
হজ কার্ মক্রদর্র সাদে সাংবিষ্ট ব্যাাংকসমূদহর তাবলকা প্রকাশ
বববভন্ন েপ্তর/সাংস্থার সদে চুবক্ত:
দসাোলী ব্যাাংদকর সদে চুবক্ত
অন্যান্য দর্াগ্য ব্যাাংকসমূদহর সদে বত্র-েেীয় চুবক্ত
আইটি প্রবতষ্ঠাদের সদে চুবক্ত (HMIS ও PRP)
বেব মািে কবর্শদের সদে চুবক্ত
োসদোট ম অবধেপ্তদরর সদে চুবক্ত
বসবভল এবভদয়শদের সদে চুবক্ত
ববধ হজ এদজবির তাবলকা প্রকাশ ও দসৌবে আরদব তথ্য দপ্ররণ
হজ ববষয়ক পুবস্তকা হালোগাে ও পুে:মুদ্রণ
প্রবশেণ র্বিউল হালোগােকরণ ও প্রকাশ
প্রবশেণ েবরকল্পো প্রণয়ে

22.

আন্ত:মন্ত্রণো য় সভ্ো

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

2

ক্রর্

২০১৯
ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্

১

২

দশষ

৩

৪

৫

১৫.০১.২০১৯
১৫.০১.২০১৯
১৫.০১.২০১৯

৩১.০১.২০১৯
৩১.০১.২০১৯
৩১.০১.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)

১৫.০১.২০১৯

১৭.০২.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)

০৩.০২.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯
১৪.০২.২০১৯ ২৫.০২.২০১৯

েবরিালক, হজ
েবরিালক (হজ)

০৩.০৩.২০১৯ ১৭.০৩.২০১৯
০৩.০৩.২০১৯ ১০.০৩.২০১৯

32.

হ র্োত্রীজের সসৌভে ইভমজগ্র ে কর্মেবরকল্পো বাস্তবায়ে

০৩.০৩.২০১৯ ৩০.০৪.২০১৯

26.
27.
28.
29.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের ফ্লাইট বসবিউল ও র্বেো বর্য়ারাদতর সর্য়সীর্া
বেধ মারণ
সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের বাবড় ভাড়া
সরকাবর হজর্াত্রীদের ভবভভ্ন্ন ব্যয় ভনব যোজহর ন্য IBAN এ অে ম দপ্ররণ
দবসরকাবর হজ এদজবি কর্তক
ম IBAN-এ হজর্াত্রীদের বাবড় ভাড়া, সাবভমস িাজম,
অবতবরক্ত সাবভমস িাজম বাবে অে ম দপ্ররণ
এদজবি বভবত্তক হজর্াত্রীর সাংখ্যা ও দর্াোদের্দের তথ্য দসৌবে-ই-হজ বসদস্টদর্
দরবজদষ্ট্রশদের দর্য়াে
হজ র্ন্ত্রণালয় ও দজোদরল কার বসবন্ডদকট এর অনুকূদল ব্যাাংক গ্যারাবন্ট প্রোে
হজর্াত্রীদের ইদলক্ট্রবেক দপ্রািাইল ও স্বাস্থয েরীোর জন্য স্বাস্থয র্ন্ত্রণালয় অনুদরাধ

৬

শুরু

30.
31.

24.
25.

র্ন্তব্য

২০১৯

হ নীভিমো ো সংজ োধন
হজ প্যাদকজ ২০১৯/১৪৪০দ াষণা
দসৌবে আরদব ই-হজ বসদস্টদর্ বেবন্ধে ও ব্যাাংক বহসাব দখালা
হজ এদজবিদের অনুকূদল প্রাক্-বেবন্ধদের সর্য় জর্াকৃত অবগ্রর্ হদত অববশষ্ট অাংশ
দিরত প্রোে
হজ বেবন্ধে সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্ শুরু
হ র্োত্রী ট্রোন্সফোর সমন্বয়
হজ ব্যবস্থােো সাংক্রান্ত বসদস্টর্ ব্যবহারকারীদের (সরকাবর হজর্াত্রী বেবন্ধেকারী
প্রবতবেবধ, এদজবির প্রবতবেবধ, ব্যাাংক, পুবলশ ও র্ন্ত্রণালদয়র ব্যবহারকারী) প্রবশেণ।
দসৌবে আরদব হজর্াত্রী বভবত্তক এদজবি ও দর্াোদেদর্র তথ্যাবে দপ্ররণ
এয়ারলাইি কর্তক
ম বসবিউল প্রকাশ

23.

বাস্তবায়েকারী

২০.০২.২০১৯

১০.০৩.২০১৯

১৪.০৩.২০১৯

১৫.০৩.২০১৯

০৭.০৩.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯
০৭.০৩.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯
০৭.০৩.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ), েবরিালক (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)
সাংবিষ্ট এয়ারলাইি
ধময ভবষয়ক মন্ত্রণো য়/ সুরক্ষো সসবো ভবভ্োগ, স্বরোষ্ট্র
মন্ত্রণো য়/ পররোষ্ট্র মন্ত্রণো য়/ সবসোমভরক ভবমোন
পভরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণো য়।
কাউদিলর (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ), কাউদিলর (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ),যুগ্মসবিব (বাদজট), প্রধাে বহসাব
রেণ কর্মকতমা
যুগ্মসবিব (হজ)/যুগ্মসবিব (বাদজট)/ প্রধাে বহসাব
রেণ কর্মকতমা/ হাব

০১.০৪.২০১৯

৩০.০৪.২০১৯

কাউদিলর (হজ)

০১.০৪.২০১৯
০১.০৪.২০১৯

০৭.০৪.২০১৯
১৬.০৬.২০১৯

কাউদিলর (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ) ও স্বাস্থয দসবা ববভাগ
3

ক্রর্

২০১৯
ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্

বাস্তবায়েকারী

র্ন্তব্য

৬

২০১৯
শুরু

দশষ

৩

৪

৫

40.
41.
42.

দপ্ররণ
হজ র সোভব যক প্রস্তুভি ভবষজয় সবসরকোভর এজ ভন্সসমূজহর সজে সরোসভর সোক্ষোৎকোর
হজর্াত্রীদের PID প্রোে
প্রবশেণ কার্ মক্রর্ (হজর্াত্রী, হজ গাইি, দর্াোদের্, বববভন্ন েল)

০১.০৪.২০১৯
১০.০৪.২০১৯
০১.০৪.২০১৯

৩০.০৪.২০১৯
৩০.৪.২০১৯
৩০.০৫.২০১৯

43.

হজকর্ী বেদয়াগ

০১.০৪.২০১৯

৩০.০৪.২০১৯

44.

বর্ো, আরািা এবাং মুজোদলিার জন্য দস্বচ্ছাশ্রদর্ হজ দস্বচ্ছাদসবক বেদয়াগ

০১.০৪.২০১৯

৩০.০৪.২০১৯

45.

০১.০৪.২০১৯

১৬.০৬.২০১৯

০১.০৪.২০১৯

৩০.০৪.২০১৯

সাংবিষ্ট এয়ারলাইি

১৫.০৪.২০১৯

৩০.০৪.২০১৯

কাউদিলর (হজ) ও েবরিালক (হজ)

০১.০৫.২০১৯

৩০.০৫.২০১৯

হজ অবিস, ঢাকা ও হজ অবিস, দজদ্দা

০১.০৫.২০১৯
০১.০৫.২০১৯
০১.০৫.২০১৯
০১.০৫.২০১৯
০১.০৫.২০১৯

৩১.০৭.২০১৯
১৫.০৫.২০১৯
৩১.০৫.২০১৯
৩১.০৫.২০১৯
৩১.০৫.২০১৯

েবরিালক (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)/কাউদিলর (হজ)
হ এজ ভন্সসমূহ
কাউদিলর (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)

54.

দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার বেদয়াগ
এয়ারলাইি কর্তক
ম হজর্াত্রীদের টিদকট বুবকাং ও ধর্ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়দক ইদলক্ট্রবেক
তথ্য প্রোে
সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাবড়র দর্জারদর্ন্ট শীট/ সীট প্লাে
সাংগ্রহ ও ঢাকায় দপ্ররণ
দর্াোদের্দের দসৌবে আরব আগর্ে, বাবড়ভাড়াসহ অন্যান্য কার্ মক্রর্ সম্পােে কদর
দর্ায়াদের্ হদত বারদকাি গ্রহণ
হ ভভ্সোর ন্য সসৌভে দূিোবোজস পোসজপোট য সপ্ররণ
হজ গাইি বেদয়াগ
এদজবিদের বাবড় সম্পন্ন ও এ সাংক্রান্ত তথ্য প্রোে।
দবসরকাবর হজর্াত্রীদের বাবড় বসদস্টদর্ আেদলাি
রাষ্ট্রীয় খরদির হজর্াত্রীদের তাবলকা প্রণয়ে ও অনুদর্ােে
সরকোভর ব্যবস্থােোর হো ীদের ন্য মুয়োজেম ভনধ যোরণ,সমোয়োচ্ছাসা, আভেেো, এবং
নোকোবোর সজে সভ্োর আজয়ো ন

যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক (হজ)
আই টি / বসদস্টর্ এোবলস্ট
যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক (হজ)/বসদস্টর্ এোবলস্ট
হজ অবিস, দজদ্দা/বাাংলাদেশ দূতাবাস/বাাংলাদেশ
কেস্যযলট/
হজ অবিস, দজদ্দা/বাাংলাদেশ দূতাবাস/বাাংলাদেশ
কেস্যযলট/
যুগ্মসবিব (হজ)

০১.০৫.২০১৯

১৫.০৫.২০১৯

কাউদিলর (হজ)

55.

দবসরকাবর হজর্াত্রীদের ভাড়াকৃত বাবড় েবরেশমে।

০২.০৬.২০১৯

০১.০৮.২০১৯

56.

ভমনো এবং আরোফোর িাঁবু দটন্ডার ও ভনমযোণ

০২.০৬.২০১৯ ১৬.০৬.২০১৯

১

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

২

যুগ্মসবিব (হজ)/
কোউজন্স র (হ )
কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার
4

ক্রর্

২০১৯
ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্

১

57.
58.
59.
60.
61.

২

দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার দসৌবে আরদব দপ্ররণ
দসৌবে ই-হজ বসদস্টদর্ সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের ফ্লাইট, বাবড় ও গাইি
সাংক্রান্ত তথ্য প্রোে
হজর্াত্রীর বরদপ্লসদর্ন্ট (শুধুর্াত্র মৃত্যয ও গুরুতর অস্যস্থতাজবেত কারদণ)
হজ প্রস্তুবত ের্ মাদলািোর জন্য আন্তঃর্ন্ত্রণালয় সভার আদয়াজে
ঔষধ ও অন্যান্য সার্গ্রী দপ্ররণ

বাস্তবায়েকারী

র্ন্তব্য

৫

৬

২০১৯
শুরু

দশষ

৩

৪

০৫.০৬.২০১৯ ১৬.০৬.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)

০৬.০৬.২০১৯ ১৬.০৬.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)

১০.০৬.২০১৯ ২০.০৬.২০১৯
১৬.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯
১৬.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯

েবরিালক (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ)

62.

বববভন্ন েল গঠে

১৬.০৬.২০১৯ ২০.০৬.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)

63.
64.

সসৌভে আরজব হ মন্ত্রণো য়, দর্ায়াচ্ছাসা, নোকোবো এবং আভেেোর সজে সভ্ো অনুষ্ঠোন
সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের আবাসে প্রস্তুত

১৩.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯
১৩.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯

65.

র্ক্কা/ র্বেো/দজদ্দায় বিবেক স্থােে

১৬.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯

কাউদিলর (হজ)
কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার
কাউদিলর (হজ)

66.

প্রশাসবেক ও বিবকৎসক গদণর অগ্রগার্ী েল দপ্ররণ

২৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)

67.
68.

র্ন্ত্রণালয়/হজ অবিস ঢাকায় কদরাল রুর্ /সহল্প সেস্ক িালু
হজ কার্ মক্রর্ ২০১৯ উদিাধে

১৩.০৬.২০১৯ ২০.০৬.২০১৯
০১.০৭.২০১৯ ০৩.০৭.২০১৯

69.

প্রের্ হজ ফ্লাইদট আগতব্য হজর্াত্রীদের দজদ্দাস্থ হজ টাবর্মোদল অভযে মো জাোদো

০৪.০৭.২০১৯

যুগ্মসবিব (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ) ও েবরিালক (হজ)
বাাংলাদেশ দূতাবাস, বরয়াে
বাাংলাদেশ কেস্যদলট, দজদ্দা
বাাংলাদেশ হজ অবিস, দজদ্দা, দসৌবে আরব।

70.
71.
72.

-

দসৌবে হজ র্ন্ত্রণালয়, বসবভল এবভদয়শেসহ অন্যান্য কর্তেম দের সাদে দর্াগাদর্াগ কদর
হজ টাবর্মোদল োবয়ত্বোলেকারী কর্মকতমা/কর্মিারী/হজকর্ীদের বসবকউবরটি োশ এবাং ০২.০৬.২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯
র্ােবাহদের জন্য বস্টকার সাংগ্রহকরণ
হজর্াত্রী দপ্ররদণর জন্য হজ অবিস ঢাকা, সাংবিষ্ট এয়ারলাইি এবাং দবসার্বরক ববর্াে
১৩.০৬.২০১৯ ৩১.০৭.২০১৯
িলািল কর্তেে এর সাদে সর্ন্বয়
হজর্াত্রী দপ্ররণ শুরু
০৪.০৭.২০১৯ ০৪.০৮.২০১৯

কাউদিলর (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ) ও েবরিালক (হজ)
যুগ্মসবিব (হজ) ও েবরিালক (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ
5

ক্রর্

২০১৯
ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্

১

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

২

ভমনো এবং আরোফোর ম্যোপ প্রস্তুি
ভমনো এবং আরোফোর ন্য প্রস্তুিকৃত ম্যোজপর আজ োজক প্র োসভনক েজ র সেস্যজের
সজর ভমজন স্থ্োন পভরে নয
ভমনোর িোবু কোে য ও সট্রদের টিভকট ভবিরণ
ভমনোয় হো ী সপ্ররণ
হ
বাাংলাদেদশ প্রতযাবতমেকারী প্রের্ হজ ফ্লাইদটর হজর্াত্রীদের দজদ্দাস্থ ববর্াে বন্দদর
ববোয় অভযে মো জাোদো ও হ র্োত্রী প্রিযোবিযন
গুরুির অসুস্থ্য হো ীজের সেজ সপ্ররণ

বাস্তবায়েকারী

র্ন্তব্য

৬

২০১৯
শুরু

দশষ

৩

৪

৫

১৫.০৭.২০১৯

২১.০৭.২০১৯

অবিসার
কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার/আইটি

২৫.০৭.২০১৯

০৫.০৮.২০১৯

কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার

০৫.০৮.২০১৯ ০৭.০৮.২০১৯
০৭.০৮.২০১৯ ০৮.০৮.২০১৯
১০.০৮.২০১৯ ১১.০৮.২০১৯

কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার
কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার
কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার

১৬.০৮.২০১৯

১৮.০৯.২০১৯

কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার

১৫.০৮.২০১৯

১৫.০৯.২০১৯

কাউদিলর (হজ)/দর্ৌস্যর্ী হজ অবিসার/বিবকসক
েলদেতা

(বব. দ্র. রাজকীয় দসৌবে সরকাদরর সদে বি-োবেক হজ চুবক্ত সম্পােদের ের তার সদে সর্ন্বয় দরদখ প্রদয়াজদে েবরবতমে ও সাংদশাধে করা হদব।)
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