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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

হজ শাখা 

বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা 

হজ-১৪৪১ বহজবর/২০২০ বি. এর কার্ মক্রর্ সাংক্রান্ত কযাদলন্ডার 

িাঁে দেখা সাদেদে আগার্ী হজ অনুষ্ঠাদের তাবরখ: ৩০ জুলাই, ২০২০ 

 

ক্রর্ ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্ 

সময়কাল 

বাস্তবায়েকারী র্ন্তব্য 
শুরু দশষ 

1.  
হজ াত্তর মূল্যায়ে/ পর্ যাজলাচনা কম যশালার আজয়া ন ৩০.০৯.২০১৯ ২০.১০.২০১৯ অবত:সবিব/ যুগ্মসবিব (হজ)  

2.  হ  আইন প্রণয়ন ০১.১০.২০১৯ ৩০.০৬.২০২০ অবতবরক্ত সবিব(আইে)/অবত  (হজ)  

3.  সরকাবর/দবসরকাবর ব্যবস্থােোয় দকাটা পূরদণর জন্য প্রিারণা কার্ মক্রর্ ০১.১০.২০১৯ ২৯.২.২০২০ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক, হজ অবিস, 

ঢাকা/ইিা/প্রকল্প েবরিালক, প্রিার প্রিারো। 
 

4.  হ কযাম্প সম্প্রসারজণর পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন ০১.১০.২০১৯ ২৩.০৬.২০২০ 
ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/গণপূর্য মন্ত্রণালয়/ববসামররক রবমান 

মন্ত্রণালয়/ববসামররক রবমান চলাচল কর্তযপক্ষ 
 

5.  আইটি প্ররর্ষ্ঠান রনজয়াগ ০১.১০.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

6.  ২০১৮ সাদলর হজর্াত্রীদের তথ্য আকমাইভ ০৫.১০.২০১৯ ৩০.১০.২০১৯ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ) 

- 

7.  ২০১৯ সাজলর হজ র অরিজর্াগ রনষ্পরি ০৫.১০.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/অবতবরক্ত সবিব (সাংস্থা)/যুগ্মসবিব 

(বাদজট ও অবিট) 
 

8.  বিোবেক হজ চুবক্তর খসড়া প্রণয়ে ০৭.১০.২০১৯ ২১.১০.২০১৯ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/কাউদেলর (হজ)/েবরিালক, হজ 

অবিস, ঢাকা/হাব। 
 

9.  হজ এদজবেসমূদহর র যাাংবকাং-এর ক্রাইদটবরয়া বেধ মারণ ও গাইি লাইে প্রণয়ে ১০.১০.২০১৯ ৩০.১১.২০১৯ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/যুগ্মসবিব (বাদজট ও অবিট) /হজ 

এদজবেজ এদসাবসদয়শে অব বাাংলাদেশ (হাব) 
 

10.  হজ এদজবেসমূদহর িাটাদবইজ অেলাইে সম্পন্নকরণ ১০.১০.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/বসদের্ এোবলে/হাব  

11.  ববসামররক রবমান পররবহণ ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় এর সংজগ হ  লাইজসজের ইরিজেশন ১০.১০.২০১৯ ৩১.০৩.২০২০ 
ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/দবসার্বরক ববর্াে েবরবহে ও ের্ মটে 

র্ন্ত্রণালয় 
 

12.  হ  নীরর্মালা সংজশাধন ২০.১০.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  
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ক্রর্ ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্ 

সময়কাল 

বাস্তবায়েকারী র্ন্তব্য 
শুরু দশষ 

13.  হজ প্যাদকজ ২০২০/১৪৪১ রহ রী দ াষণা ২০.১০.২০১৯ ৩১.১২.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

14.  হ র্াত্রীজের বসৌরে ইরমজেশে কর্ মেবরকল্পো বাস্তবায়ে   (রুট টু র্ক্কা)। ২০.১০.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ 

ধম য রবষয়ক মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষা বসবা রবিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ ববসামররক রবমান পররবহন ও পর্ যটন 

মন্ত্রণালয়/ববসামররক রবমান চলাচল কর্তযপক্ষ/হাব 

 

15.  রাজকীয় দসৌবে সরকাদরর সদে হজ ববষদয় বিোবেক হজ চুবক্ত সম্পােে ২১.১০.২০১৯ ০১.১২.২০১৯ ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/ েররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়  

16.  
স্বাস্থ্য বসবা রবিাগ, ববসামররক রবমান পররবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় এবং সুরক্ষা বসবা 

রবিাজগর  সজে সিা 
০১.১১.২০১৯ ৩০.১১.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

17.  হজ কার্ মক্রদর্ অাংশগ্রহদণ ইচ্ছুক ব্যাাংকসমূদহর সাদে সিা ০৫.১১.২০১৯ ১০.১১.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

18.  ঔষধ ক্রয় ও অন্যান্য ক্রয় কার্ যক্রম েহণ ১৫.১১.২০১৯ ০৪.০৩.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ) 
 

 

19.  হজ কার্ মক্রদর্র সাদে সাংবিষ্ট ব্যাাংকসমূদহর তাবলকা প্রকাশ ২০.১১.২০১৯ ২৫.১১.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

20.  ঔষধ ও অন্যান্য সার্গ্রী দসৌবে আরদব দপ্ররদণর জন্য বসএন্ডএি এদজন্ট বেদয়াগ। ০১.১২.২০১৯ ০৪.০১.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক (হজ)  

21.  ববধ হজ এদজবের তাবলকা প্রকাশ ও দসৌবে আরদব তথ্য দপ্ররণ ১০.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

22.  
হজ ব্যবস্থােো সাংক্রান্ত বসদের্ ব্যবহারকারীদের (সরকাবর হজর্াত্রী বেবন্ধেকারী প্রবতবেবধ, 

এদজবে, ব্যাাংক, অন্যান্য সংরিষ্ট ব্যবহারকারী) প্রবশেণ। 
১০.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ), েবরিালক (হজ)  

23.  হজ ববষয়ক পুবস্তকা হালোগাে ও পুে:মুদ্রণ ১৪.১২.২০১৯ ২১.০১.২০২০ েবরিালক, হজ অবিস, ঢাকা  

24.  প্রবশেণ র্বিউল হালোগােকরণ ও প্রকাশ ১৪.১২.২০১৯ ২১.০১.২০২০ েবরিালক, হজ অবিস, ঢাকা  

25.  প্রবশেণ  েবরকল্পো প্রণয়ে ১৪.১২.২০১৯ ২১.০১.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

26.  

বববভন্ন েপ্তর/সাংস্থার সদে চুবক্ত: 

দসাোলী ব্যাাংদকর সদে চুবক্ত 

অন্যান্য দর্াগ্য ব্যাাংকসমূদহর সদে বত্র-েেীয় চুবক্ত 

বেব মািে কবর্শদের সদে চুবক্ত 

োসদোট ম অবধেপ্তর/এেটিএর্বসর সদে চুবক্ত 

জন্ম বেবন্ধে অবধেপ্তদরর সদে চুবক্ত 

১৫.১২.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

27.  আন্ত:মন্ত্রণালয় সিা ১৫.১২.২০১৯ ২১.০১.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

28.  দসৌবে আরদব ই-হজ বসদেদর্ বেবন্ধে ও ব্যাাংক বহসাব দখালা ০৫.০১.২০২০ ২১.০১.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/কাউদেলর (হজ) 

বসৌরে ই হ  রসজেজমর 

সাজে সমন্বয়পূব যক 

সংজশাধনজর্াগ্য। 
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ক্রর্ ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্ 

সময়কাল 

বাস্তবায়েকারী র্ন্তব্য 
শুরু দশষ 

29.  হ র্াত্রী ট্রােফার সমন্বয় ০৫.০১.২০২০ ২৮.০২.২০২০ েবরিালক, হজ অবিস, ঢাকা  

30.  
হজ বেবন্ধে সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্ শুরু /োসদোট ম ভযাবরবিদকশে/ োসদোট ম অবিদস ববদশষ বুে 

স্থােে 
০৫.০১.২০২০ ২৮.০২.২০২০ োসদোট ম অবধেপ্তর/ েবরিালক (হজ)/হাব  

31.  
ফ্লাইট রসরিউল ব াষণার  ন্য রবমান ও বসৌরে এয়ারলাইেসহ ববসামররক রবমান 

মন্ত্রণালজয়র সাজে সমন্বয় 
০৫.০১.২০২০ ২০.০২.২০২০ 

ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয় /সাংবিষ্ট এয়ারলাইে/হাব/দবসার্বরক 

ববর্াে িলািল কর্তমেে 
 

32.  হজ র সারব যক প্রস্তুরর্ রবষজয় ববসরকারর এজ রেসমূজহর কার্ যক্রম মরনটররং ০৫.০১.২০২০ ২৪.০৭.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক (হজ)/হাব 

েী য পররকল্পনার সুজর্াগ 

আজে। 

33.  এয়ারলাইে কর্তমক বসবিউল প্রকাশ ২০.০২.২০২০ ০১.০৩.২০২০ সাংবিষ্ট এয়ারলাইে  

34.  
সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের র্বেো অবস্থােকাল বেধ মারদণর জন্য ফ্লাইট বসবিউল 

বেধ মারদণর বেবর্ত্ত ববর্াে বাাংলাদেশ এয়ারলাইদের সদে সভা। 
২০.০২.২০২০ ০৫.০৩.২০২০ কাউদেলর (হজ)/েবরিালক (হজ)  

35.  সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের বাবড় ভাড়া ২৫.০২.২০২০ ২২.০৩.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ), কাউদেলর (হজ)  

36.  সরকাবর হজর্াত্রীদের রবরিন্ন ব্যয় রনব যাজহর  ন্য IBAN এ অে ম দপ্ররণ ২৫.০২.২০২০ ২২.০৩.২০২০ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ),যুগ্মসবিব (বাদজট), প্রধাে বহসাব 

রেণ কর্ মকতমা/হাব 
 

37.  
দবসরকাবর হজ এদজবে কর্তমক IBAN-এ হজর্াত্রীদের বাবড় ভাড়া, সাবভ মস িাজম, 

অবতবরক্ত সাবভ মস িাজম বাবে অে ম দপ্ররণ 
২৫.০২.২০২০ ২০.০৫.২০২০ 

অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/যুগ্মসবিব (বাদজট)/ প্রধাে বহসাব 

রেণ কর্ মকতমা/ হাব 
 

38.  
হজ এদজবেসমূদহর অনুকূদল প্রাক -বেবন্ধদের সর্য় জর্াকৃত অবগ্রদর্র অববশষ্ট অাংশ দিরত 

প্রোে 
০১.০৩.২০২০ ১৫.০৩.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

39.  দসৌবে আরদব এদজবে বভবত্তক হজর্াত্রী ও দর্াোদেদর্র তথ্যাবে দপ্ররণ ০১.০৩.২০২০ ১৫.০৩.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ),েবরিালক (হজ)/হাব  

40.  হজ গাইি বেদয়াগ ০১.০৩.২০২০ ০৫.০৫.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/কাউদেলর (হজ)/হাব  

41.  

এদজবে বভবত্তক হজর্াত্রীর সাংখ্যা ও দর্াোদের্দের তথ্য দসৌবে-ই-হজ বসদেদর্ 

দরবজদষ্ট্রশে দর্য়াে প্রোে 

 

০১.০৩.২০২০ ১৫.০৩.২০২০ কাউদেলর (হজ)  

42.  দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার বেদয়াগ কার্ মক্রর্ ০১.০৩.২০২০ ০৬.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

43.  প্রবশেণ কার্ মক্রর্ (হজর্াত্রী, হজ গাইি, দর্াোদের্, বববভন্ন েল) ১৫.০৩.২০২০ ১০.০৬.২০২০ 
অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক (হজ)/বসদের্ 

এোবলে/হাব 
 

44.  হজকর্ী বেদয়াগ ২০.০৩.২০২০ ২০.০৪.২০২০ 
ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/হজ অবিস, দজদ্দা/বাাংলাদেশ কেসুযদলট 

দজোদরল দজদ্দা/বাাংলাদেশ দূতাবাস বরয়াে/হাব 
 

45.  বর্ো, আরািা এবাং মুজোদলিার জন্য দেচ্ছাশ্রদর্ হজ দেচ্ছাদসবক বেদয়াগ ২০.০৩.২০২০ ২০.০৪.২০২০ 
ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/হজ অবিস, দজদ্দা/বাাংলাদেশ কেসুযদলট 

দজোদরল দজদ্দা/বাাংলাদেশ দূতাবাস বরয়াে/হাব 
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ক্রর্ ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্ 

সময়কাল 

বাস্তবায়েকারী র্ন্তব্য 
শুরু দশষ 

46.  দসৌবে হজ র্ন্ত্রণালয় ও দজোদরল কার বসবন্ডদকট এর অনুকূদল ব্যাাংক গ্যারাবন্ট প্রোে ২২.০৩.২০২০ ২৮.০৩.২০২০ কাউদেলর (হজ)  

47.  হজর্াত্রীদের ইদলক্ট্রবেক দপ্রািাইল ও োস্থয েরীো সম্পােে ২২.০৩.২০২০ ০৬.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ) ও োস্থয দসবা ববভাগ  

48.  
এয়ারলাইে কর্তমক হজর্াত্রীদের টিদকট বুবকাং ও ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়দক ইদলক্ট্রবেক 

েদ্ধবতদত তথ্য প্রোে 
২২.০৩.২০২০ ২০.০৪.২০২০ সাংবিষ্ট এয়ারলাইে/হজ এদজবেসমূহ/GACA  

49.  
সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত র্ক্কা ও র্বেোর বাবড়র দর্জারদর্ন্ট শীট/ 

সীট প্লাে সাংগ্রহ ও ঢাকায় দপ্ররণ 
২৫.০৩.২০২০ ১০.০৪.২০২০ কাউদেলর (হজ) ও েবরিালক (হজ)  

50.  হজর্াত্রীদের PID প্রোে ৩১.০৩.২০২০ ২০.৪.২০২০ েবরিালক (হজ)/হজ এদজবেসমূহ/হাব  

51.  এদজবেদের বাবড় সম্পন্ন ও এ সাংক্রান্ত তথ্য প্রোে। ২২.০৪.২০২০ ২১.০৭.২০২০ হাব/ হ  এজ রেসমূহ  

52.  দবসরকাবর হজর্াত্রীদের বাবড়ভাড়া বসদেদর্ (HMIS)অনুদর্ােে ২২.০৪.২০২০ ২১.০৭.২০২০ কাউদেলর (হজ)  

53.  রাষ্ট্রীয় খরদির হজর্াত্রীদের তাবলকা প্রণয়ে ও অনুদর্ােে ২২.০৪.২০২০ ২১.০৭.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

54.  বববভন্ন েল গঠে ০১.০৫.২০২০ ৩০.০৫.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

55.  

দসৌবে হজ র্ন্ত্রণালয়, বসবভল এবভদয়শেসহ অন্যান্য কর্তমেদের সাদে দর্াগাদর্াগ কদর হজ 

টাবর্ মোদল োবয়ত্বোলেকারী কর্ মকতমা/কর্ মিারী/হজকর্ীদের বসবকউবরটি োশ এবাং 

র্ােবাহদের জন্য বেকার সাংগ্রহকরণ 

২২.০৫.২০২০ ১৫.০৬.২০২০ কাউদেলর (হজ)  

56.  রমনা  এবং আরাফার  র্াঁবু দটন্ডার ও রনম যাণ ২৪.০৫.২০২০ ০৬.০৬.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার  

57.  ঔষধ ও অন্যান্য সার্গ্রী দপ্ররণ ২৫.০৫.২০২০ ১৫.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

58.  
দসৌবে ই-হজ বসদেদর্ সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের ফ্লাইট, বাবড় ও গাইি সাংক্রান্ত 

তথ্য প্রোে 
২৭.০৫.২০২০ ০৬.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/পররচালক (হ )  

59.  হজর্াত্রীদের বরদপ্লসদর্ন্ট (শুধুর্াত্র মৃত্যয ও গুরুতর অসুস্থতাজবেত কারদণ) ৩১.০৫.২০২০ ১০.০৬.২০২০ েবরিালক (হজ)/হাব  

60.  র্ন্ত্রণালয়/হজ অবিস ঢাকায় কদরাল রুর্/বহল্প বিস্ক িালু ০৩.০৬.২০২০ ১০.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

61.  ববসরকারর ব্যবস্থ্াপনার হ র্াত্রীজের  ন্য বারি পররেশ যজনর  ন্য টিম বপ্ররণ ০৫.০৬.২০২০ ১৭.০৭.২০২০ ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়  

62.  হজ প্রস্তুবত ের্ মাদলািোর জন্য আন্তঃর্ন্ত্রণালয় সভার আদয়াজে ০৬.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)/েবরিালক  

63.  

হ  ব্যবস্থ্াপনার রবষজয় বসৌরে হ  ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়, মুয়াজেম রনধ যারণ, বমায়াচ্ছাসা, 

আরেো, নাকাবা, ইউনাইজটি এজ ন্টস অরফস, বসজ লজটক এবং এয়ারজপাট য কর্তযপজক্ষর 

সজে প্রস্তুরর্ সিায় অংশেহজণর লজক্ষয বসৌরে আরজব উচ্চ পর্ যাজয়র প্ররর্রনরধ েল বপ্ররণ। 

১০.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ ধর্ ম ববষয়ক র্ন্ত্রণালয়/কাউদেলর (হজ)  
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ক্রর্ ববষয় / কার্ মক্রদর্র বশদরাোর্ 

সময়কাল 

বাস্তবায়েকারী র্ন্তব্য 
শুরু দশষ 

64.  সরকাবর ব্যবস্থােোর হজর্াত্রীদের আবাসে প্রস্তুত ১০.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার  

65.  র্ক্কা/ র্বেো/দজদ্দায় বিবেক স্থােে ১০.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ কাউদেলর (হজ)  

66.  
হজর্াত্রী দপ্ররদণর জন্য হজ অবিস ঢাকা, সাংবিষ্ট এয়ারলাইে এবাং দবসার্বরক ববর্াে 

িলািল কর্তেে এর সাদে সর্ন্বয় 
১৫.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ) ও েবরিালক (হজ)  

67.  প্রশাসবেক ও বিবকৎসক গদণর অগ্রগার্ী েল দপ্ররণ ১৫.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

68.  দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার দসৌবে আরদব দপ্ররণ ২০.০৬.২০২০ ২২.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ)  

69.  হজ কার্ মক্রর্ ২০২০  উদিাধে ২১.০৬.২০২০ ২৩.০৬.২০২০ অবত:সবিব/যুগ্মসবিব (হজ) ও েবরিালক (হজ)  

70.  প্রের্ হজ ফ্লাইদট আগতব্য হজর্াত্রীদের দজদ্দাস্থ হজ টাবর্ মোদল অভযে মো জ্ঞােে ২৪.০৬.২০২০ - 

বাাংলাদেশ দূতাবাস, বরয়াে 

বাাংলাদেশ কেসুযদলট, দজদ্দা 

বাাংলাদেশ হজ অবিস, দজদ্দা, দসৌবে আরব। 

 

71.  রমনা  এবং আরাফার  ম্যাপ প্রস্তুর্ ০৫.০৭.২০২০ ১১.০৭.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার/আইটি  

72.  
রমনা  এবং আরাফার   ন্য প্রস্তুর্কৃত  ম্যাজপর আজলাজক সকল েজলর সেস্যজের 

সজর রমজন স্থ্ান পররেশ যন এবং োরয়ত্বস্থ্ল রনধ যারণ ও রচরির্করণ 
১৫.০৭.২০২০ ২৫.০৭.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার  

73.  
সরকারর ব্যবস্থ্াপনার হ র্াত্রীজের রমনার র্াবুর র্ারলকা প্রণয়ন, কাি য  ও বট্রদের টিরকট 

রবর্রণ এবং রবরিন্ন েজলর সেস্যজের োরয়ত্ব প্রোন 
২৫.০৭.২০২০ ২৭.০৭.২০২০ 

েলদেতা, হজ প্রশাসবেক েল/কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ 

অবিসার 
 

74.  রমনায় হা ী বপ্ররণ ২৮.০৭.২০২০ ২৯.০৭.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার  

75.  হ  ৩০.০৭.২০২০ -- 
কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার প্রদয়াজেীয় প্রস্তুবত গ্রহণ 

করদবে। 
 

76.  গুরুর্র অসুস্থ্য হা ীজের বেজশ বপ্ররণ ০৫.০৮.২০২০ ০৫.০৯.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার/বিবকসক েলদেতা  

77.  
বাাংলাদেদশ প্রতযাবতমেকারী প্রের্ হজ ফ্লাইদটর হজর্াত্রীদের দজদ্দাস্থ ববর্াে বন্দদর ববোয় 

অভযে মো জাোদো ও হ  র্াত্রী প্রর্যাবর্যন 
০৬.০৮.২০২০ ০৮.০৯.২০২০ কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ অবিসার  

78.  
বসৌরে আরবস্থ্ রবরিন্ন বেজশর রমশন প্রধানজের রনজয় হ  ব্যবস্থ্াপনা রবষজয় কম যশালার 

আজয়া ন। 
০৬.০৮.২০২০ ০৮.০৯.২০২০ 

েলদেতা, হজ প্রশাসবেক েল/কাউদেলর (হজ)/দর্ৌসুর্ী হজ 

অবিসার 
 

চাঁে বেখা সাজপজক্ষ হ  অনুষ্ঠাজনর র্াররখ : ৩০ জুলাই ২০২০ 

 

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


