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সূচিত্র  
 
 

ধ্যায় চফলয় পৃষ্ঠা 

প্রথভ ধ্যায় ১ ভূচভওা   

 ২ উদ্দেশ্য   

চিতীয় ধ্যায় ৩ জমাত্রীয প্রাক্-ননফন্ধন  চনফন্ধন, ওভ মচযওল্পনা এফং জ প্যাদ্দওজ ঘখালণা   

 ৩.১ প্রাক্-ননফন্ধন  চনফন্ধন  

 ৩.২ জ নফলয়ক কভ মনযকল্পনা ও জ প্যাককজ ঘঘালণা  

 ৩.৩ দ্দজ কভদ্দনয ঘমাগ্যতা  দ্দমাগ্যতা  

 ৪ জ ংক্রান্ত চুচি  

 ৫ জ  ভযা ব্যফস্থানা: ফাংরাদ্দদ ফ ম   

 ৫.১ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য ওযণীয়  

 ৫.২ জ চপ, ঢাওায ওযণীয়  

 ৬ জ ব্যফস্থানা: ঘৌচদ অযফ ফ ম  

 ৬.১ ফাাংরাকদ কনস্যুকরট ঘজদ্দা এফাং ফাাংরাকদ জ অনপ, ভক্কা, ভনদনা ও ঘজদ্দায কযণীয়  

 ৬.২ জ এদ্দজন্পীয ফাচি চযদ মন   

 ৬.৩ জওভী চনদ্দয়াক   

 ৭ ঘফযওাচয ব্যফস্থানা  

 ৮ ফাচি বািা    

 ৮.১ যওাচয ব্যফস্থানায় ফাচি বািা  

 ৮.২ ঘফযওাচয ব্যফস্থানায় ফাচি বািা  

      ৯ ঘৌচদ অযদ্দফ জ ব্যফস্থানায় দ্দমাচকতা  তত্ত্বাফধাদ্দনয উদ্দেদ্দশ্য চফচবন্ন দর ঘপ্রযণ  

 ৯.১ জ প্রচতচনচধ দর  

 ৯.২ জ প্রাচনও দর  

 ৯.৩ জ চিচওৎও দর  

 ৯.৪ জকাআড চনফ মািন  

 ৯.৫ যাষ্ট্রীয় ঔযদ্দি জারন  

 ৯.৬ ঘভৌসুভী জ চপায চনদ্দয়াক  

 ৯.৭ কানযগযী দর  

তৃতীয় ধ্যায়     ১০ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা  

 ১১ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা  

 ১২ স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা  

 ১৩ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা  

 ১৪ গৃায়ণ  কণপূতম ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা  

 ১৫ তথ্য ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা  

 ১৬ ফাংরাদ্দদ ব্যাংও  ন্যান্য ব্যাংদ্দওয ভূচভওা  

 ১৭ ঘজরা প্রাদ্দওয ভূচভওা  

 ১৮ ইরানভক পাউকেকনয ভূনভকা  

িতুথ ম ধ্যায় ১৯ অৎওারীন পান্ড  

 ২০ জমাত্রীদ্দদয ব্যচয়ত থ ম ঘপযত প্রদান  

ঞ্চভ ধ্যায় ২১ ভযা এদ্দজন্পী ংক্রান্ত  

 ২১.১ ভযা এদ্দজন্পী  

 ২১.২ ভযা এদ্দজন্পীয দায়-দাচয়ত্ব  

লষ্ঠ ধ্যায় ২২ জ  ভযা এদ্দজন্পী চনদ্দয়াক, চযদ মন  নফায়ন  

 ২২.১ চনদ্দয়াদ্দকয তমাফরী  

 ২২.২ চনদ্দয়াক প্রচক্রয়া  

 ২২.৩ চযদ মন  

 ২২.৪ নফায়ন  

        ২৩ জ  ভযা এদ্দজন্পীয চফরুদ্দে চবদ্দমাক তদন্ত, াচি  চযচবউ  

 ২৩.১ তদন্ত/াচিয ওাযণমূ  

 ২৩.২ তদন্ত  াচি  

 ২৩.৩ চযচবউ  

প্তভ ধ্যায় ২৪ জাতীয় জ  ভযা নীচত ফািফায়ন, চযফীক্ষণ  ম মাদ্দরািনা   
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জাতীয় জ  ভযা নীচত ১৪৩৮ চজচয (২০১৭নি.) 

প্রথভ অধ্যায় 

১.  ভূচভওা: 

 ও.  আরাদ্দভয ফশ্য ারনীয় াঁিটি িদ্দেয ভদ্দধ্য অচথ মও  দদচওবাদ্দফ াভথ্যমফান প্রদ্দতযও মুরভাদ্দনয জন্য চফত্র 

জারন ন্যতভ িে। প্রচতফছয চফপুর ংখ্যও ধভ মপ্রাণ মুরভান চফত্র জ  ভযা ারদ্দনয জন্য ঘৌচদ অযফ 

কভন ওদ্দযন। চফত্র জ  ভযা ব্যফস্থানায দাচয়ত্ব ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য উয ন্যি। যাজওীয় ঘৌচদ যওায 

ওতৃমও জ  ভযা ব্যফস্থানায় নতুন নতুন চনয়ভ-নীচত, চফচধ-চফধান প্রফতমন ওযায় এফং ফাংরাদ্দদ দ্দত চফত্র জ 

 ভযা ারদ্দনয রদ্দক্ষয জ  ভযামাত্রীয ংখ্যা উত্তদ্দযাত্তয বৃচে ায়ায় জ  ভযা ব্যফস্থানাদ্দও অদৄচনও, 

মৄদ্দকাদ্দমাকী  তথ্য প্রমৄচি চনব ময ( IT) ওযায রদ্দক্ষয চযফচতমত ফািফ ফস্থায চযদ্দপ্রচক্ষদ্দত যওায জাতীয় জ  

ভযা নীচত ১৪৩৭ নজনয/২০১৬নি. প্রণয়ন ওদ্দয। জ  ভযা ব্যফস্থানাদ্দও চধওতয সুষ্ঠু  ভদ্দয়াদ্দমাকী 

ওযায রদ্দক্ষয ফািফতায চনচযদ্দঔ এআ নীচতয চওছু চযফতমন/ ংদ্দাধন/ ংদ্দমাজন/ চযভাজমদ্দনয অফশ্যওতা প্রতীয়ভান 

য়ায় জাতীয় জ  ভযা নীচত ১৪৩৭ নজনয/২০১৬নি. এয কনতয় অনুকেদ চযফতমন/ চযফধ মন/ ংদ্দাধন/ 

ংদ্দমাজনপূফ মও যওায জাতীয় জ  ভযা নীচত ১৪৩৮ নজচয (২০১৭নি.) প্রণয়ন কযর। 

ঔ.  আা জাতীয় জ  ভযা নীচত ১৪৩৮ নজচয (২০১৭নি.) নাদ্দভ চবচত দ্দফ এফং চফরদ্দে ওাম মওয দ্দফ। 

২ উদ্দেশ্য: 

২.১ প্রচতফছয মথাভদ্দয় জ  ভযা এয ওভ মচযওল্পনা প্রণয়ন  ফািফায়ন।  

২.২ চনধ মাচযত ভদ্দয় জমাত্রীদ্দদয ঢাওা-ঘজো-ঢাওা/ঢাওা-ভচদনা-ঢাওা দ্দথয চফভান বািা চনধ মাযণ  জ প্যাদ্দওজ 

ঘখালণা। 

২.৩ মথাভদ্দয় দ্দজয অদ্দফদনত্র জভা ঘনয়ায তাচযঔ চনধ মাযণ  ঘখালণা।  

২.৪ মথাভদ্দয় দ্দজয ওভ মচযওল্পনা প্রণয়নপূফ মও যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয ংচিষ্ট ওতৃমক্ষ এফং ফাংরাদ্দদ যওাদ্দযয 

ংচিষ্ট ভন্ত্রণারয়/চফবাক/দপ্তদ্দযয াদ্দথ ত্বচযত ঘমাকাদ্দমাক  ভচিত ব্যফস্থা গ্রণ।  

২.৫ জ  ভযা ম্পাদদ্দনয জন্য যওাচয  ঘফযওাচয ব্যফস্থানায ভদ্দধ্য াযস্পচযও ম্পওম চনধ মাযণ  ভিয় 

াধন। 

২.৬ জ  ভযা ব্যফস্থানায় স্বচ্ছতা, জফাফচদচতা  দাচয়ত্ব চনধ মাযণ।  

২.৭ াভচগ্রও জ  ভযা ব্যফস্থানাদ্দও প্রাচতষ্ঠাচনওীওযণ।  

২.৮ যওাচয  ঘফযওাচয উবয় ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয জন্য ঘৌচদ অযদ্দফ মথাভদ্দয় ফাচি বািা  ন্যান্য ওাম মক্রভ 

ম্পন্ন ওযায ভাধ্যদ্দভ জমাত্রী প্রচত ব্যয় ংদ্দওািন। 

২.৯ জ  ভযা ব্যফস্থানা ম্পদ্দওম জনভদ্দন স্বচ্ছ ধাযণা প্রদান, জমাত্রীদ্দদয চধওায, দাচয়ত্ব  ওতমব্য ম্পদ্দওম 

দ্দিতনওযণ।  

২.১০ যাজকীয় ঘৌনদ যকাকযয ই-জ ব্যফস্থানায কে ভন্বকয়য রকযু তথ্য প্রমৄচিয ( IT) দ্দফ মাত্তভ ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

জ  ভযা ব্যফস্থানায অদৄচনওীওযণ এফং জ  ভযা ংচিষ্ট ওর ক্ষদ্দও নরাআদ্দন তথ্য অদান-প্রদান 

চনচিতওযণ। 

নিতীয় অধ্যায় 

৩ জমাত্রীয প্রাক্-চনফন্ধন  চনফন্ধন, ওভ মচযওল্পনা এফং জ প্যাদ্দওজ ঘখালণা: 

৩.১ প্রাক্-ননফন্ধন  চনফন্ধন: 

৩.১.১ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ফছযব্যাী জমাত্রীয প্রাক্-চনফন্ধন ওযায জন্য প্রদ্দয়াজনীয় ওাচযকচয চদ্দেভ ফওাঠাদ্দভা 

চফচনভ মাণ  চযিারনা ওযদ্দফ। ফাংরাদ্দদদ্দয নাকচযও মাঁযা দ্দজ ঘমদ্দত অগ্রী, তাঁদ্দদযদ্দও প্রাক্-ননফন্ধন ওযদ্দত দ্দফ।  

প্রাক্-ননফন্ধকনয জন্য কজ গভকনচ্ছু ব্যনিয জাতীয় নযচয়ত্র (NID) থাককত কফ। প্রাক্-ননফন্ধকনয য জমাত্রী 

চদ্দদ্দফ চনফন্ধদ্দনয জন্য দ্দজ কভদ্দনচ্ছু এভঅযচ (MRP) াদ্দাট ম থাওদ্দত দ্দফ। এরূ াদ্দাদ্দট ময ঘভয়াদ দ্দজয 

তাচযঔ দ্দত ওভদ্দক্ষ যফতী ৬ (ছয়) ভা ম মন্ত ফরফৎ থাওদ্দত দ্দফ। ফাংরাদ্দদী নাকচযও চফদ্দদী াদ্দাট ম চনদ্দয় 

দ্দজ ঘমদ্দত াযদ্দফন না; তদ্দফ তাঁযা ফাংরাদ্দদী এভঅযচ (MRP) াদ্দাট ম ংগ্রপূফ মও দ্দজ ঘমদ্দত াযদ্দফন।   

৩.১.২ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় দ্দজয প্রাক্-ননফন্ধন  চনফন্ধদ্দনয েচত চফিাচযতবাদ্দফ দ্দজয দ্দয়ফাআদ্দট 

(www.hajj.gov.bd) প্রওা ওযদ্দফ। এওআদ্দে চত্রওায় চফজ্ঞান, চফবাকীয় ওচভনায, ঘজরা প্রাও, 

আরাচভও পাউদ্দন্ডন  যওাদ্দযয ন্যান্য গুরুত্বপূণ ম দপ্তদ্দযয ভাধ্যদ্দভ এফং আদ্দরদ্দরাচনও  চপ্রন্ট চভচডয়ায় ফহুর 

প্রিাদ্দযয ব্যফস্থা ওযদ্দফ।  

৩.১.৩ যওাচয ব্যফস্থানায় দ্দজ ঘমদ্দত আচ্ছুও ব্যচিকণ ঘজরা প্রাদ্দওয ওাম মারয়, আউচনয়ন চডচজটার ঘন্টায ( UDC), 

আরাচভও পাউদ্দন্ডদ্দনয ওাম মারয় ও জ চপ, ঢাওা দ্দত দ্দজয প্রাক্-চনফন্ধন ওযদ্দত াযদ্দফন।  ঘফযওাচয 

ব্যফস্থানায় দ্দজ ঘমদ্দত আচ্ছুও ব্যচিকণ  জ এদ্দজন্পীয ওাম মারয় দ্দত দ্দজয প্রাক্-চনফন্ধন ওযঘফন।  
৩.১.৪ যওায চনধ মাচযত চপ  জাভানত চনধ মাচযত ব্যাংদ্দও জভা প্রদাদ্দনয াদ্দথ াদ্দথ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য ধীন ঘওন্দ্রীয় 

প্রাক্ -চনফন্ধন াব মায ঘথদ্দও স্বয়ংচক্রয় েচতদ্দত প্রাক্ -চনফন্ধন ক্রচভও প্রদান ওযদ্দত দ্দফ। 



 

C:\Users\USER\Desktop\Hajj policy 2017 (final).doc BG Press    -4- 

৩.১.৫ ঘম ওর জমাত্রীয ফয় ১৮ ফা তদূর্ধ্ম তাদ্দদয প্রাক্ -চনফন্ধদ্দনয জন্য জাতীয় চযিয়ত্র ( NID) ফাধ্যতামূরও এফং  

মাঁদ্দদয ফয় ১৮ ফছদ্দযয নীদ্দি তাঁযা চববাফদ্দওয দ্দে জন্চনফন্ধন নদ্দদয ওচ প্রাক্-চনফন্ধদ্দনয অদ্দফদনত্র পূযণ 

ওযদ্দফন। এআ তথ্য জাতীয় চযিয়দ্দত্রয তথ্যবান্ডায , জন্ ও মৃত্যু ননফন্ধন তথ্যবাোয এফং পুচরদ্দয চফদ্দল াঔায 

ভাধ্যদ্দভ মািাআ ওযা দ্দফ। প্রাক্-ননফন্ধনকাযী ব্যাাংকমূ প্রফাী ও ১৮ ফছকযয ননম্নফয়ীকদয নকদয 

(NID/জন্চনফন্ধন) তথ্য অফশ্যই প্রাক্-ননফন্ধন বাউচাকযয তকথ্যয কে মাচাই কযকফ। 

৩.১.৬ জমাত্রী ঘপ্রযদ্দণয ঘক্ষদ্দত্র ঘৌচদ যওায ঘথদ্দও চনধ মাচযত ঘওাটা ায়ায য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় জ প্যাদ্দওজ ঘখালণা, 

জমাত্রী ঘপ্রযদ্দণয জন্য যওায ওতৃমও নুদ্দভাচদত ঘফযওাচয দফধ জ এদ্দজন্পীয তাচরওা এফং দ্দজ কভদ্দনচ্ছু প্রাক্-

চনফচন্ধত প্রাথীয ভধ্য দ্দত ক্রভানুমায়ী ঘওাটায ভংখ্যও জমাত্রীয তাচরওা চনফন্ধদ্দনয জন্য প্রওা ওযদ্দফ। প্রওাচত 

তাচরওায জমাত্রীকণদ্দও ঘখাচলত প্যাদ্দওজ নুমায়ী যওাচয ব্যফস্থানায় চনধ মাচযত ব্যাংও এফং  ঘফযওাচয 

ব্যফস্থানায় যওায ওতৃমও নুদ্দভাচদত ঘফযওাচয জ এদ্দজন্পীয ভধ্য ঘথদ্দও ছন্দভত এদ্দজন্পী  জ প্যাদ্দওজ  

চনফ মািনপূফ মও জ প্যাদ্দওদ্দজয ফচষ্ট টাওা ভন্ত্রণারয় ওতৃমও চনফ মাচিত ব্যাংদ্দও  চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য প্রদান ওযায 

জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় চনদ্দদ ম প্রদান ওযদ্দফ।  ঘফযওাচয এদ্দজন্পী ওতৃমও ঘখাচলত প্যাদ্দওজ এফং জমাত্রীয দ্দে 

তাদ্দদয ম্পাচদত চুচিয নুচরচ ংচিষ্ট জ এদ্দজন্পী ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় ঘপ্রযণ ওযদ্দফ। জ একজন্টগণ অফশ্যই 

তাকদয জমাত্রীকদয প্রাক্-ননফন্ধকনয ভকয়ই ভাযাভ ঠিকবাকফ পূযণ ককয প্রাক্-ননফন্ধন ম্পন্ন কযকফন। 

৩.১.৭ চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীয ঘক্ষদ্দত্র জ চপ, ঢাওা এফং ঘফযওাচয ব্যফস্থানায 

জমাত্রীয ঘক্ষদ্দত্র ংচিষ্ট জ এদ্দজন্পী চনফচন্ধত  ব্যচিদ্দদয জ প্যাদ্দওদ্দজ ঘখাচলত টাওা চযদ্দাধ াদ্দদ্দক্ষ জমাত্রী 

চদ্দদ্দফ চনচিত ওযদ্দর জ ম্যাদ্দনজদ্দভন্ট আনপযদ্দভন চদ্দেদ্দভ (HMIS) তাঁয চরচগ্রভ অআচড (PID) প্রদান ওযা দ্দফ। 

৩.১.৮ প্রাক্-চনফচন্ধত তাচরওা ঘথদ্দও প্রাথচভওবাদ্দফ চনফ মাচিত ঘওান জমাত্রী চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ফাচও টাওা জভা চদদ্দত 

ব্যথ ম দ্দর, ফচষ্ট ঘওাটা পূযদ্দণয জন্য প্রাক্-চনফন্ধদ্দনয ক্রভানুমায়ী প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যও দ্দজ কভদ্দনচ্ছু ব্যচিদ্দও নননদ মষ্ট 

ভকয়য ভকধ্য ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ উ-নুদ্দচ্ছদ্দদয অনুষ্ঠাচনওতা ম্পাদন ওযায অহ্বান জানাদ্দনা দ্দফ। 

৩.১.৯ ৩.১.৬ উ-অনুকেদ অনুাকয প্রকানত জমাত্রীকদয তানরকায ভকধ্য মাঁযা ঘঘানলত ভকয় চনফন্ধন ওযদ্দত ব্যথ ম দ্দফন, 

তাঁদ্দদয প্রাক্-চনফন্ধন যফতী ০১ (এও) ফছয ম মন্ত ফরফৎ থাওদ্দফ।  

৩.১.১০ মচদ ঘওান জমাত্রী দ্দজ ঘমদ্দত অগ্রী না ন তাদ্দর প্রাক্-চনফন্ধদ্দনয জাভানত  (চনধ মাচযত াচব ম চপ ব্যতীত) ঘপযত 

চনদ্দত াযদ্দফন, তদ্দফ এদ্দক্ষদ্দত্র তাদ্দদয জাভানত ফাফদ জভাকৃত টাওায ভধ্য দ্দত প্রদ্দচং চপ ( প্যাকককজ ননধ মানযত) 

ওতমন ওদ্দয ফচষ্ট টাওা জমাত্রীয ব্যাংদ্দওয চদ্দদ্দফয ভাধ্যকভ ঘপযত প্রদান ওযা দ্দফ। 

৩.১.১১ ঘওান এদ্দজন্পী ঘওাটায ওভ জমাত্রী ঘদ্দর ফা রাআদ্দন্প িারাদ্দত াযক দ্দর ফা রাআদ্দন্প ফাচতর দ্দর, যওায ওতৃমও 

নুদ্দভাদন াদ্দদ্দক্ষ ঐ জমাত্রীদ্দদয ন্য রাআদ্দদ্দন্প চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য স্থানান্তয ওযদ্দত দ্দফ।  

৩.১.১২ যকানয ও ঘফযকানয ব্যফস্থানায় প্রনত ৪৫ (পঁয়তানি) জন জমাত্রীয জন্য ০১ (এক) জন গাইড জমাত্রী নককফ 

গভন কযকফন। প্রনতফছকযয জন্য গাইডকদয তথ্যপযভ পূযণ ককয যকাকযয অনুকভাদন াককয গাইডকদয যানয জ 

ম্যাকনজকভন্ট ইনপযঘভন নকেকভ (HMIS) এনি কযা মাকফ। জগাইডকদয তথ্যাফনর জ ফ্লাইট শুরুয কভকয ০২ 

(দুই) ভা পূকফ ম জ ম্যাকনজকভন্ট ইনপযকভন নকেকভ (HMIS) এনি ম্পন্ন কযকত কফ।  

৩.১.১৩ প্রাক্-চনফন্ধন, চনফন্ধন  জমাত্রীয তথ্যবান্ডায অআ.টি চফদ্দলদ্দজ্ঞয ভিদ্দয় এওটি ওাচযকচয ওচভটি কঠনপূফ মও যওায 

ভদ্দয় ভদ্দয় চনযীক্ষা ওযদ্দফ। 

৩.১.১৪ ঘফযওাচয ব্যফস্থানায ঘভানাদ্দেভদ্দদয দ্দজয পূদ্দফ ম ঘভায়াদ্দেভ  ঘৌচদ ওতৃমদ্দক্ষয দ্দে চুচি, ফাচি/ঘাদ্দটর বািা 

এফং ন্যান্য ওাদ্দজয জন্য ঘৌচদ অযফ ঘমদ্দত য়। দ্দজয ভদ্দয় ঘভানাদ্দেভদ্দদযদ্দও জমাত্রীদ্দদয ঘফা  

ব্যফস্থানায জন্য ঘৌচদ অযফ কভদ্দনয প্রদ্দয়াজন য়। এ ভদ্দয়য জন্য ঘভানাদ্দেভদ্দদয পৃথও জ াচব ম চবা প্রদাদ্দনয 

নুদ্দযাধ ওযদ্দত দ্দফ।  

৩.১.১৫ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য চিদ্দফয ঘনতৃদ্দত্ব জ এদ্দজন্পীজ এযাদ্দাচদ্দয়ন ফ ফাংরাদ্দদ (াফ)  ০৫(াঁি) 

দস্যচফচষ্ট এওটি ওচভটি ঘভায়াচ্ছাা, অচদো  জাযাতুর দ্দজয দপ্তদ্দয জ ব্যফস্থানায চফদ্দল চফদ্দল চফলয়গুদ্দরা 

ম মাদ্দরািনায জন্য ঘৌচদ অযফ কভন ওযদ্দফন। 

৩.১.১৬ ৩.১.৬ উ-অনুকেদ অনুমায়ী কজ গভকনচ্ছু প্রাথীয তানরকা প্রকাকয পূকফ ম কজ গভকনচ্ছুকদয ননকট ঘথকক প্রাক্-ননফন্ধকনয 

নপ ও জাভানকতয অথ ম ছাড়া অন্য ঘকান অথ ম গ্রণ কযা মাকফ না। শুধুভাত্র  ননফন্ধন তানরকায় প্রকানত জমাত্রীকদয ননকট 

কত জ প্যাকককজয অফনষ্ট অথ ম গ্রণ কযা মাকফ। 

৩.১.১৭ ননফনন্ধত জমাত্রীয নাকভয তানরকা কত ঘকান জমাত্রীকক প্রনতস্থান কযা মাকফ না। তকফ মৃত্যু/গুরুতয অস্যস্থতায 

কাযকণ ধভ ম নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক এতনিলকয় গঠিত কনভটিয স্যানযকয নবনিকত নফকল নফকফচনায় ঘকফরভাত্র প্রাক 

ননফনন্ধত জমাত্রীয ভধ্য কত প্রনতস্থান কযা মাকফ। মৃত্যুয ঘযকত্র াংনিষ্ট উকজরা/ইউননয়ন নযলকদয ঘচয়াযম্যান, 

নটি কক মাকযন/ঘৌযবায ঘভয়য অথফা কাউকন্পরয, ননবর াজমন অথফা যকানয াাতার/ঘভনডককর ককরজ/  

ঘভনডককর নফশ্বনফদ্যারকয়য নচনকৎক, অথফা ঘফযকানয াাতার/ঘফযকানয ঘভনডককর ককরজ এয প্রধান অথফা 

তৎকর্তমক যভতাপ্রাপ্ত নচনকৎককয প্রতুয়ন,  এফাং গুরুতয অস্যস্থতায ঘযকত্র ননবর াজমন, অথফা যকানয াাতার/ 

ঘভনডককর ককরজ/ ঘভনডককর নফশ্বনফদ্যারকয়য নচনকৎক, অথফা ঘফযকানয াাতার/ঘফযকানয ঘভনডককর ককরজ 

এয প্রধান অথফা তৎকর্তমক যভতাপ্রাপ্ত নচনকৎককয প্রতুয়ন কনভটিকক নফকফচনায় ননকত কফ।  
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৩.২ জ নফলয়ক কভ মনযকল্পনা ও জ প্যাককজ ঘঘালণা: 

৩.২.১ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় প্রচত চজচয দ্দনয যচফউ াচন ভাদ্দয ভদ্দধ্য ঐ ফছদ্দযয দ্দজয ওভ মচযওল্পনা প্রণয়ন  জ 

প্যাদ্দওজ ঘখালণা এফং তা প্রিাদ্দযয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

৩.৩ দ্দজ কভদ্দনয ঘমাগ্যতা  দ্দমাগ্যতা:  

৩.৩.১ ফাংরাদ্দদী মুচরভ নাকচযও এফং ধভীয় চফধান নুমায়ী অচথ মও  দদচওবাদ্দফ াভথ্যমফান ব্যচি দ্দজ কভদ্দনয ঘমাগ্য 

ফদ্দর চফদ্দফচিত দ্দফন। 

৩.৩.২ ঘভচডদ্দওর ঘফাদ্দড ময ভাধ্যদ্দভ াযীচযও  ভানচওবাদ্দফ চনফ মাচিত/ভদ্দনানীত ব্যচি দ্দজ মায়ায ঘমাগ্য ফদ্দর চফদ্দফচিত 

দ্দফন। 

৩.৩.৩ ঘৌচদ যওাদ্দযয চফধান নুমায়ী মথামথ চফচধ-চফধান নুযণ ওযত: ফাংরাদ্দদ যওায ওতৃমও প্রদত্ত অন্তজমাচতও 

াদ্দাদ্দট ময ভাধ্যদ্দভ দ্দজ কভদ্দনয ঘমাগ্য ফদ্দর চফদ্দফচিত দ্দফন।  

৩.৩.৪ ঘওান ভচরা দ্দজ কভদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র চফধান নুমায়ী ঘওফরভাত্র চযয়ত ম্মত ভাহ যাভ-এয াদ্দথ দ্দজ মায়ায জন্য 

ঘমাগ্য ফদ্দর চফদ্দফচিত দ্দফন। 

৩.৩.৫ ফাংরাদ্দদ যওায  যাজওীয় ঘৌচদ যওায ওতৃমও চফচবন্ন ভদ্দয় অদ্দযাচত চফচধ-চফধাদ্দনয অদ্দরাদ্দও মাযা দ্দজ 

মায়ায ঘমাগ্য ফদ্দর চফদ্দফচিত দ্দফন। 

৪ জ ংক্রান্ত চুচি: 

৪.১ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য দাচয়দ্দত্ব চনদ্দয়াচজত ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রচতভন্ত্রী যাজওীয় ঘৌচদ যওায ওতৃমও চনধ মাচযত ভদ্দয় 

যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয াদ্দথ চি-াচক্ষও জ চুচি ম্পাদন ওযদ্দফন। 

৪.২ জ চুচি ম্পাদদ্দনয প্রাক্কাদ্দর/চনধ মাচযত ভদ্দয় ঘৌচদ অযদ্দফ চনদ্দয়াকপ্রাপ্ত ওাউদ্দন্পরয (জ)/ফাংরাদ্দদ প্রচতচনচধ দর 

প্রধান ওতৃমও ক্ষভতাপ্রাপ্ত ওভ মওতমা ঘৌচদ অযদ্দফয বযন্তযীণ চফচবন্ন ংস্থা ঘমভন: াজী চযফদ্দন দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা, 

ঘভায়াদ্দেভদ্দদয ংকঠন (মুয়াচ্ছাা  অচদো চপ), যওাচয ব্যফস্থানায় জমাত্রীদ্দদয ফাচি বািায চুচি চফচবন্ন 

চুচি ম্পাদন ওযদ্দফন। চফদ্দল প্রদ্দয়াজদ্দন ওতৃমদ্দক্ষয চনদ্দদ মনা নুমায়ী ভক্কা থফা ভচদনায় চনদ্দয়াকপ্রাপ্ত জ চপায 

চুচি ম্পাদন ওযদ্দত াযদ্দফন। ঘওান্ ঘওান্ এয়াযরাআন্প ফাংরাদ্দদ ঘথদ্দও ঘৌচদ অযদ্দফ জমাত্রী চযফন ওযদ্দফ তা 

জ চুচিদ্দত উদ্দেঔ থাওদ্দত দ্দফ।  

৪.৩ জ প্যাদ্দওজ ফািফায়ন ম্পচওমত প্রদ্দয়াজনীয় তমাচদ ারদ্দনয জন্য প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পীদ্দও জ প্যাদ্দওজ ঘখালণায য 

যওায ওতৃমও চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য নন-জুচডচয়ার েযাদ্দম্প ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য দ্দক্ষ চযিারও, জ চপ, 

ঢাওায দ্দে এওটি চি-াচক্ষও চুচি ম্পাদন ওযদ্দত দ্দফ। মচদ এওাচধও এদ্দজন্পী ভচিতবাদ্দফ জ ওাম মক্রভ 

চযিারনা ওযদ্দত িায় তাদ্দর এদ্দজন্পীমূ এওটি চরড এদ্দজন্পী চনধ মাযণ ওযদ্দফ। এদ্দক্ষদ্দত্র চরড  ভিয়ওাযী 

এদ্দজন্পী/এদ্দজন্পীমূদ্দয ভদ্দধ্য ভদ্দঝাতা চুচি থাওদ্দত দ্দফ। নন-জুচডচয়ার েযাদ্দম্প ম্পাচদত ভদ্দঝাতা চুচিয ওচ 

জ চপ, ঢাওায় দাচঔরপূফ মও চরড এদ্দজন্পীদ্দও ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য দ্দক্ষ চযিারও, জ চপ, ঢাওায াদ্দথ  

নি-ানযক চুনি ম্পাদন কযকত কফ।  

৪.৪ প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পীয স্বত্বাচধওাযী/ক্ষভতাফান ব্যফস্থানা চযিারও/ব্যফস্থানা ংীদায/ক্ষভতাপ্রাপ্ত ংীদায/ 

চযিারও এফং ঘফযওাচয ব্যফস্থানায প্রদ্দতযও জমাত্রী যস্পয চুচি ম্পাদন ওযদ্দফন। এ চুচিয মূরওচ জমাত্রী 

এফং য দুআ ওচ মথাক্রদ্দভ ংচিষ্ট জ এদ্দজন্পী  জ চপ, ঢাওা ংযক্ষণ ওযদ্দফ। ঘফযওাচয ব্যফস্থানায 

জমাত্রী এফং এদ্দজন্পীয ভদ্দধ্য চুচি ম্পাদদ্দনয জন্য চনধ মাচযত ছও ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়/জ চপ, ঢাওা ঘথদ্দও 

যফযা ওযা দ্দফ। এছািা দ্দয়ফাআট (www.hajj.gov.bd) ঘথদ্দও ংগ্র ওযা মাদ্দফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় 

চুচি ফািফায়ন, চযফীক্ষণ  মূল্যায়ন ওযদ্দফ।  

৪.৫ জ এদ্দজন্পীমূ যাজওীয় ঘৌচদ যওায ওতৃমও চনধ মাচযত তাচযদ্দঔয ভদ্দধ্য ফাংরাদ্দদ জ চপ, ভক্কায ায়তায় 

চনজ দাচয়দ্দত্ব ঘৌচদ অযদ্দফ ভক্কা  ভচদনায় ফাচি বািা ংক্রান্ত ঘৌচদ যওাদ্দযয প্রিচরত অআন, চফচধ-চফধান  প্রথা 

নুমায়ী জমাত্রীদ্দদয জন্য ফাচি/ঘাদ্দটর ভাচরওদ্দদয াদ্দথ ফাচি/ঘাদ্দটর বািায চুচি ম্পাদন ওযদ্দফ।  

৫ জ ও ওভযা ব্যফস্থানা: ফাাংরাকদ ফ ম 

৫.১ ধভ ম নফলয়ক ভন্ত্রণারকয়য কযণীয়: 

৫.১.১ জাতীয় জ  ভযা নীচত ফািফায়দ্দনয রদ্দক্ষয চযওল্পনা গ্রণ, জ ব্যফস্থানায াদ্দথ ম্পৃি ওর ভন্ত্রণারয়/চফবাক 

 ংস্থায াদ্দথ ঘমাকাদ্দমাক  ভিয় াধন।  

৫.১.২ জ ংচিষ্ট ভন্ত্রণারয়/চফবাক/দপ্তয/প্রচতষ্ঠানমূদ্দয গৃীত ওাম মক্রদ্দভয ভিয় াধন  চযফীক্ষদ্দণয রদ্দক্ষয ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারদ্দয়য ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রচতভন্ত্রী এয বচতদ্দত্ব চনম্নরূ ‘জাতীয় জ ব্যফস্থানা ওচভটি’ কঠিত দ্দফ। প্রধান 

উদ্দদষ্টা-ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী,  বাচত-চিফ, ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, দস্যবৃন্দ: চিফ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/ঘফাভচযও 

চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রনারয়/যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/থ ম চফবাক/স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ভাচযিারও, 

আরাচভও পাউদ্দন্ডন, মৄগ্ম-চিফ (জ), ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, মৄগ্মচিফ (প্রান), ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, চযিারও, 

জ চপ, ঢাওা, াফ এয বাচত, এফং দস্য চিফ, উ-চিফ (জ), ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ।  

৫.১.৩ জাতীয় জ ও ওভযা নীনত, জ প্যাককজ ঘঘালণা এফাং তা নপ্রণ্ট, ইকরঘরাননক নভনডয়া এফাং ওকয়ফাইকট 

http://www.hajj.gov.bd/
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(www.hajj.gov.bd, www.mora.gov.bd) প্রকা। 

৫.১.৪ যওাচয  ঘফযওাচয জমাত্রীয ংখ্যা চনধ মাযণ, প্রাক-ননফন্ধন নপ ও জাভানত ংগ্র এফং জাভানকতয অথ ম প্যাককজ 

অনুমায়ী ভন্বকয়য রকযু যাজকীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয াদ্দথ ফাংরাদ্দদ যওাদ্দযয ম্পাচদত চুচি ঘভাতাদ্দফও ঘৌচদ 

অযদ্দফ ঘপ্রযণ। 

৫.১.৫ যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয ফাচি বািায থ ম ঘৌচদ অযদ্দফ ঘপ্রযণ।  

৫.১.৬ জমাত্রী  জ ব্যফস্থানায স্বাদ্দথ ম  ঘৌচদ অযদ্দফ জ ব্যফস্থানা ব্যয় চনফ মাদ্দয জন্য দফদ্দদচও মুদ্রা যফযাদ্দয রদ্দক্ষয 

মথাভদ্দয় ংচিষ্ট ব্যাংওমূদ্দয াদ্দথ ভিয় াধন। 

৫.১.৭ দ্দজয প্রথভ ফ্লাআট শুরুয ন্তত: ৩০ (চত্র) চদন পূদ্দফ ম প্রদ্দয়াজনীয় লধ, চিচওৎা ও অন্যান্য াভগ্রী ঘৌচদ অযদ্দফ 

ঘপ্রযণ। 

৫.১.৮ ওর জমাত্রীয জন্য চওটব্যাক, ওচিদ্দফল্ট  ন্যান্য াভগ্রী এফং যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীয জন্য এওআ যং  

ফাংরাদ্দদদ্দয তাওা ঔচিত ট্রচরব্যাক (৫৬ ঘ:চভ: × ২৫ ঘ:চভ: × ৪৫ ঘ:চভ:) ংগ্র এফং জ ফ্লাআট শুরুয কভকয 

৩০ (নত্র) নদন পূকফ ম  চযিারও, জ চপ, ঢাওায় যফযা। 

৫.১.৯ জ ব্যফস্থানায প্রদ্দয়াজদ্দন ন্যান্য জ াভগ্রী ংগ্র  যফযাওযণ।  

৫.১.১০ জ এদ্দজন্পীমূদ্দয প্রচতচনচধদ্দদয াদ্দথ ভিয়।  

৫.১.১১ জ প্রচতচনচধ দর,  প্রাচনও দর, চিচওৎও দর, জ ায়ও দর এফং কানযগযী দর কঠন। 

৫.১.১২ তথ্য প্রমৄচি (IT) প্রদ্দয়াদ্দকয ভাধ্যদ্দভ জমাত্রীদ্দদয ঘফায ব্যফস্থা গ্রণ। অআ.টি প্রচতষ্ঠাদ্দনয ওাম মক্রভ চযিারনায় াফ 

ন্যান্য জ ংচিষ্টদ্দদয (Stakeholder) দ্দমাচকতা গ্রণ।  

৫.১.১৩ ঘজরা/উদ্দজরা ম মাদ্দয় জমাত্রীদ্দদয জ ংক্রান্ত প্রচক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ।  

৫.১.১৪ ঘৌচদ অযদ্দফ ফাংরাদ্দদ জ চপদ্দ প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যও ওভ মওতমা/ওভ মিাযী চনদ্দয়াদ্দকয ব্যফস্থা গ্রণ। 

৫.১.১৫ ঘৌচদ ওতৃমক্ষ ঘথদ্দও প্রাপ্ত চেওায ফাংরাদ্দদী জমাত্রীয ঘফায় চনদ্দয়াচজত উমৄি  নুদ্দভাচদত ব্যচিদ্দদয ভদ্দধ্য 

চফতযণ এফং মাঁদ্দদয ভদ্দধ্য চফতযণ ওযা দ্দফ তাঁদ্দদয জীফন বৃত্তান্ত, নবায জন্য প্রকয়াজনীয় পযভ  াদ্দাদ্দট ময 

পদ্দটাওচ ংযক্ষণ এফং নাভ ও াকাট ম নম্বয উকিখপূফ মক যকানয আকদ (GO) প্রদান। 

৫.১.১৬ কাউকন্পরয (জ), ফাাংরাকদ জ অনপ, ঘজদ্দা, ঘৌনদ আযফ এফাং নযচারক, জ অনপ, ঢাকা কত প্রাপ্ত প্রচতদ্দফদন 

মূল্যায়ন  ম মাদ্দরািনা। 

৫.১.১৭ অনরাইন প্রাক্ -ননফন্ধন/ননফন্ধন দ্ধনত ম্পককম জমাত্রীয দ্দিতনতা বৃচে  ওযণীয় জানাদ্দত চনধ মাচযত ভদ্দয় চপ্রন্ট, 

আদ্দরদ্দরাচনও চভচডয়া  দ্দয়ফাআদ্দট প্রিায এফং প্রদ্দয়াজনীয় প্রচক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ।   

৫.১.১৮ ফছযব্যাী অনরাইন প্রাক-ননফন্ধন কাম মক্রভ চরভান থাকায় চফদ্দল ঘল্পরাআন িালু এফাং স্যষ্ঠ ুজ ব্যফস্থানায রকযু জ 

একজন্পীয আই.টি যভতা বৃনদ্ধয জন্য প্রকয়াজনীয় প্রনযণ প্রদান। 

৫.১.১৯ চবায জন্য াদ্দাট ম গ্রণ, চড প্রদান, চবা াদ্দাট ম চফতযণ ব্যফস্থানায জন্য সুচনচদ মষ্ট দাচয়ত্ব প্রদ্দয়াজনীয় 

ওভ মেচত চনধ মাযণ  ংচিষ্টঘদয ফচতওযণ। 

৫.২ জ চপ, ঢাওায ওযণীয়: 

৫.২.১ জওযাম্প তত্ত্বাফধান, জ ঘভৌসুদ্দভ ওযাম্প প্রস্ত্ত্ততওযণ এফং ওযাদ্দম্প ফস্থানযত জমাত্রীদ্দদয াচফ মও তত্ত্বাফধান।  

৫.২.২ ঘৌচদ অযফ মাত্রায প্রাক্কাদ্দর জওযাদ্দম্প জমাত্রীদ্দদয অফাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ  জওযাদ্দম্প প্রদ্দয়াজনীয় ন্যান্য ঘফা 

প্রদান। 

৫.২.৩ জকাআড চনদ্দদ মচওা, চুচিত্র, অদ্দফদনত্র, চযিয়ত্র, ওচিদ্দফল্ট, চওটব্যাক এফং ন্যান্য াভগ্রী ভন্ত্রণারয় ঘথদ্দও 

ংগ্র  চফতযণ। 

৫.২.৪ জমাত্রীয এভআযন (MRP) াদ্দাট ম  ব্যাাংক কর্তমক প্রদি ননফন্ধন নদ  গ্রণ। 

৫.২.৫ চবা ংগ্রদ্দয প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

৫.২.৬ জমাত্রীয পুচর ছািত্র  স্বাস্থযনদ ংগ্র। 

৫.২.৭ জ অনপ, ঢাকা জ নফলয়ক প্রনযকণয জন্য প্রকয়াজনীয় আধুননক যঞ্জাভ প্রনযণ ল্যাফ স্থান ও যযণাকফযণ 

কযকফ। প্রদ্দয়াজদ্দন ঘফযওাচয এদ্দজন্পীয চনজস্ব উদ্দযাদ্দক প্রচক্ষদ্দণ ায়তা প্রদান কযকফ। 

৫.২.৮ জ ংচিষ্ট ওর ংস্থায াদ্দথ ভিয়  জওযাদ্দম্প ঘফাদানওাযী ন্যান্য প্রচতষ্ঠাদ্দনয তত্ত্বাফধান।  

৫.২.৯ যওাচয ব্যফস্থানায় জমাত্রীদ্দদয জন্য ঘখাচলত প্যাদ্দওজ নুমায়ী ঘৌচদ অযদ্দফ অফান ফণ্টন এফং অফান 

ফযাে/ফণ্টন দ্দয়ফাআদ্দট প্রওা।  নযচারক, জ অনপ, ঢাকা জমাত্রীয অনুকূকর ফাা ফযাদ্দ তানরকা প্রনতটি জ 

ফ্লাইকটয কভকয ৯৬ (নছয়ানব্ফই) ঘন্টা পূকফ ম ফাাংরাকদ জ অনপ, ঘজদ্দা, ঘৌনদ আযকফ ঘপ্রযণ কযকফ। 

৫.২.১০ তথ্য প্রমৄচি ব্যফাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ জ ংক্রান্ত তথ্য ংযক্ষণ, যফযা এফং দ্দয়ফাআট  ারনাকাদ্দদয ব্যফস্থা গ্রণ। 

ননফন্ধন বাউচায, চুচিত্র, চনদ্দদ মচওা, চনফ মাচিত জমাত্রীয তাচরওা  ব্যচিকত তথ্য, জাতীয় জ  ভযা নীচত, জ 

প্যাদ্দওজ, জ বুদ্দরটিন প্রওা  অদ্দডদ্দটয ব্যফস্থা গ্রণ  চফভান চচডউর ংগ্র। এছািা জ এদ্দজন্পীয চনওট 

ঘথদ্দও প্রাপ্ত জ চফলয়ও তথ্য দ্দয়ফাআদ্দট (www.hajj.gov.bd) প্রওা। জ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত নরাআদ্দন 

প্রাপ্ত চফচবন্ন প্রদ্দেয জফাফ প্রদান। 

৫.২.১১ জমাত্রীদ্দদয টিওা প্রদান জওযাদ্দম্প চিচওৎায জন্য স্বাস্থয ঘফা ঘওন্দ্র ( Health Centre) স্থান। ঘৌচদ অযদ্দফ 

http://www.hajj.gov.bd/
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জমাত্রীদ্দদয ওযণীয়, চফভান ভ্রভণ ম্পদ্দওম অদ্দযানওারীন জমাত্রীদ্দদয ওতমব্য, চফভাদ্দনয টাচভ মনাদ্দর অকভন-

ফচক মভনওারীন দধর্য্ম-চষ্ণুতা ম্পচওমত সুস্পষ্ট ধাযণা প্রদাদ্দনয জন্য জওযাদ্দম্প চটিদ্দজন িাট মায স্থান, প্রদ্দয়াজদ্দন 

প্রদ্দজক্টদ্দযয ভাধ্যদ্দভ জমাত্রীদ্দদয ফচতওযদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

৫.২.১২ যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয ফ্লাআট চচডউর চনধ মাযণ, টিদ্দওট ংগ্র  চফতযণ এফং এতদ ংক্রান্ত ওাদ্দজয 

ভিয়।  

৫.২.১৩ জ এদ্দজন্পী  জমাত্রীদ্দদয ভদ্দধ্য উদ্ভূত ভস্যা চনযদ্দন দদ্দক্ষ গ্রণ।  

৫.২.১৪ জ চপদ্দ জমাত্রীদ্দদয ঘফায চনচভত্ত স্কাউট ঘস্বচ্ছাদ্দফী ংস্থায দস্যদ্দদয চনদ্দয়াচজতওযণ।  

৫.২.১৫ জমাত্রীদ্দদয ওােভ, আচভদ্দগ্রন, ঘিও-আন, চফভান ফন্দদ্দয জমাত্রীদ্দদয ঘৌৌঁছাদ্দনা আতযাচদ ওাম মক্রভ জ চপ দ্দত 

ম্পাদদ্দনয প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফং এ চফলদ্দয় ংচিষ্ট ওতৃমক্ষ চচবর এচবদ্দয়ন ওতৃমদ্দক্ষয াদ্দথ ভিয় 

ওযা। 

৫.২.১৬ আচভদ্দগ্রন ওতৃমদ্দক্ষয চনওট ঘথদ্দও ফ্লাইটওয়াযী জমাত্রী কভন  প্রতযাকভদ্দনয চনচিত ংখ্যা ফচত দ্দয় উি তথ্য 

ফাংরাদ্দদ জ চপ, ঘজো ঘৌচদ অযদ্দফ দদননক নবনিকত ঘপ্রযণ। 

৫.২.১৭ জ ব্যফস্থানায চনচভত্ত যওায ওতৃমও চ মত ঘম ঘওান দাচয়ত্ব ারন।  

৫.২.১৮ যওাচয ব্যফস্থানায় প্রচত ৪৫ (পঁয়তাচে) জন জমাত্রীয জন্য চনদ্দয়াচজত এওজন জকাআদ্দডয চবা/টিদ্দওট এফং 

অফান ফযাদ্দেয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং তা ননধ মাযকণয জন্য ননফ মানচত জগাইকডয নফযীকত জমাত্রীয তানরকা অনুকভাদন 

এফাং স্ব স্ব দদ্দরয াদ্দথ জকাআদ্দডয ফস্থান চনচিতওযণ। 

৫.২.১৯ ভক্কা/ভচদনা ঘথদ্দও চনদ্দয়াককৃত জওভীদ্দদয নাভ/ঠিওানা  দাচয়ত্ব ফণ্টন অদ্দদ ংগ্র ওদ্দয তা অআ.টি পাদ্দভ ময 

ভাধ্যদ্দভ ংচিষ্ট জকাআডদ্দদয প্রদান। জকাআডদ্দদয দাচয়ত্ব ফণ্টন অদ্দদ ভক্কা/ভচদনা চভদ্দন জানাদ্দনা মাদ্দত 

জওভীকদ্দণয াদ্দথ কাআডদ্দদয ওাদ্দজয ভিয় থাদ্দও। 

৬ জ ব্যফস্থানা: ঘৌচদ অযফ ফ ম 

৬.১ ফাাংরাকদ কনস্যুকরট ঘজদ্দা এফাং ফাাংরাকদ জ অনপ, ভক্কা, ভনদনা ও ঘজদ্দায কযণীয়: ধভ ম নফলয়ক ভন্ত্রণারকয়য 

ননকদ মনা ও যাভ ম অনুমায়ী ঘৌনদ আযফস্থ ফাাংরাকদকয ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/ঘজদ্দাস্থ কনার ঘজনাকযকরয াকথ 

যাভ মক্রকভ ঘৌনদ আযকফ জ ব্যফস্থানায মাফতীয় দানয়ত্ব  কাউকন্পরয (জ), ফাাংরাকদ জ অনপ, ঘৌনদ আযফ 

ম্পন্ন কযঘফন। কাউকন্পরয (জ) এয অনধকযত্র ও দানয়ত্ব ননম্নরু কফ: 

৬.১.১ ঘজোস্থ চওং অফদুর অচজজ চফভান ফন্দদ্দয জমাত্রীদ্দদয বযথ মনায ব্যফস্থা গ্রণ।  

৬.১.২ ঘজো-ভক্কা-চভনা-অযাপা-মুজদাচরপা-ভচদনায় যওাচয ব্যফস্থানায় জমাত্রীদ্দদয চফচধ ঘভাতাদ্দফও প্রাপ্য সুচফধায 

চবচত্তদ্দত ফস্থান  মাতায়াদ্দতয ব্যফস্থা গ্রণ এফং ঘফযওাচয ব্যফস্থানায ঘক্ষদ্দত্র প্যাদ্দওজ ঘভাতাদ্দফও জমাত্রীদ্দদয 

প্রাপ্য সুচফধাচদয চফলদ্দয় তদাযচও ওযা। 

৬.১.৩ জ প্রচতচনচধ দর, জ ব্যফস্থানায় ায়তায জন্য কভনওাযী প্রাচনও দর, চিচওৎা ঘফায জন্য কভনওাযী 

চিচওৎও দদ্দরয বযথ মনা, মাতায়াত  অফাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

৬.১.৪ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য চনদ্দদ মনা নুাদ্দয জ ঘভৌসুদ্দভ ভক্কা  ভচদনা জ চপদ্দ এফং চভনা  অযাপাদ্দত 

প্রাচনও তাঁবুদ্দত ফস্থানওাযী  প্রাচনও সুচফধা গ্রণওাযী ব্যচিফদ্দক ময তাচরওা প্রণয়ন  চূিান্তওযণ এফং ঘ 

নুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ। 

৬.১.৫ জ চিচওৎও  প্রাচনও দদ্দরয াচফ মও ভিয়  তত্ত্বাফধান এফং প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যও চিচওৎা  তথ্যদ্দওন্দ্র 

স্থান। 

৬.১.৬ ঘৌচদ অযদ্দফ জমাত্রীদ্দদয চিচওৎা াচফ মও ঘফা  চনযাত্তা প্রদান চনচিতওযণ।  

৬.১.৭ যওাচয ব্যফস্থানায় জমাত্রীদ্দদয চনযাদ ফস্থান  িরাির এফং ওর জমাত্রীয চনযাদ প্রতযাফতমন 

তদাযচওওযণ। 

৬.১.৮ জ প্রচতচনচধ দর  জ প্রাচনও দদ্দরয প্রধাদ্দনয াদ্দথ অদ্দরািনা ওদ্দয প্রদ্দয়াজদ্দনয চনচযদ্দঔ ঘজো, ভক্কা  ভচদনায় 

ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও ফণ্টনকৃত চফচবন্ন দদ্দরয দস্যদ্দদয দাচয়ত্ব পুনঃফণ্টন চনচিতওযণ।  

৬.১.৯ জ এদ্দজন্পীমূদ্দয ফাচি বািা ওযায ভয় প্রদ্দয়াজনীয় ায়তা প্রদান। জ একজন্পীয ফানড় বাড়া ছাড়কত্রয অনুকভাদন 

জ ম্যাকনজকভন্ট ইনপযকভন নকেকভ (HMIS) প্রদান কযকফ। 

৬.১.১০ মৃতুযফযণওাযী জমাত্রী/াজীয ওর ভারাভার ঘপ্রযণ, মৃতুযনদ গ্রণ  ঘপ্রযণ অনুলচেও দাচয়ত্ব ারন।  

৬.১.১১ জ ঘদ্দল াভচগ্রও জ ব্যফস্থানা প্রাচনও দর  চিচওৎও দদ্দরয ওাম মক্রভ ম্পদ্দওম ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রচতদ্দফদন ঘপ্রযণ। 

৬.১.১২ ঘভায়াদ্দেভকদ্দণয াদ্দথ াফ মক্ষচণও ঘমাকাদ্দমাদ্দকয ভাধ্যদ্দভ জমাত্রীদ্দদয ারনাকাদ তথ্য প্রাচপ্তয ব্যফস্থা গ্রণ এফং 

ডাটাদ্দফআজ অদ্দডদ্দটয ব্যফস্থা গ্রণ। ঘভায়াোা কত নভনা ও আযাপাকতয ম্যাকয পট কন াংগ্র ককয তা ফাাংরায় 

রুান্তকয কমানগতা কযা। 

৬.১.১৩ চবদ্দমাদ্দকয চযদ্দপ্রচক্ষদ্দত প্রদ্দয়াজনীয় তদদ্দন্তয ব্যফস্থা গ্রণ। প্রদ্দমাজয ঘক্ষদ্দত্র তাৎক্ষচণও চনযদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ।  

৬.১.১৪ জমাত্রী/াজীদ্দদয অৎওারীন জরুচয প্রদ্দয়াজন ঘভটাদ্দনায ব্যফস্থা গ্রণ।  

৬.১.১৫ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও জ চিচওৎও দদ্দরয জন্য জাচযকৃত চপ অদ্দদ ঘভাতাদ্দফও তাঁদ্দদয ঘৌচদ অযফ 
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ফস্থানওাদ্দর ওাউদ্দন্পরয (জ) প্রদ্দয়াজদ্দনয চনচযদ্দঔ ভন্ত্রণারয় দ্দত ঘপ্রচযত প্রাচনও দদ্দরয দরদ্দনতায াদ্দথ 

যাভ মক্রদ্দভ দাচয়ত্ব পুনঃফণ্টন চনচিতওযণ। 

৬.১.১৬ জ এদ্দজন্পী, জমাত্রী/াজী এফং এতদংক্রান্ত ংচিষ্ট চফচবন্ন দ্দক্ষয াদ্দথ ভিয়পূফ মও উদ্ভূত ভস্যা চনযদ্দন 

দদ্দক্ষ গ্রণ। 

৬.১.১৭ যওাচয-ঘফযওাচয চনচফ মদ্দদ্দল ওর ফাংরাদ্দদী জমাত্রী মাদ্দত চভনা-অযাপা-মুজদাচরপা-অর ভাায়াদ্দয এওটি গুদ্দচ্ছ 

(Cluster) ফস্থান ওযদ্দত াদ্দযন ঘ চফলদ্দয় ব্যফস্থা গ্রণ। মথাভদ্দয় ঘভায়াদ্দেদ্দভয এওটি তাচরওা ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারদ্দয় ঘপ্রযণ মাদ্দত উি তাচরওা নুমায়ী জ এদ্দজন্পীমূ ঘভায়াদ্দেভ চনফ মািন ওযদ্দত াদ্দয। জমাত্রী ংখ্যা 

নুাদ্দত ঘভায়াদ্দেদ্দভয ংখ্যা ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় চনধ মাযণ ওযদ্দফ। 

৬.১.১৮ জ ব্যফস্থানায জন্য ম্পূণ ম প্রাচনও  অচথ মওবাদ্দফ ক্ষভতাফান চদ্দদ্দফ মথামথবাদ্দফ দাচয়ত্ব ারন। জ ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত মাফতীয় যঞ্জাভ, মানফান, স্থানা, জনফদ্দরয ংযক্ষও (Custodian) চদ্দদ্দফ দাচয়ত্ব ারন। 

৬.১.১৯ ঘৌচদ অযদ্দফ জ ব্যফস্থানায স্বাদ্দথ ম প্রদ্দয়াজনীয় ন্যান্য দাচয়ত্ব ারন। 

৬.১.২০ যওায ওতৃমও ভয় ভয় চনধ মাচযত এতদ ংক্রান্ত ন্যান্য দাচয়ত্ব ারন। 

৬.১.২১ যকানয জমাত্রীয জন্য বাড়াকৃত ফানড়য Measurement Sheet নজনয কনয যভজান ভাকয ৭ তানযকখয 

ভকধ্য নযচারক, জ অনপ, ঢাকায় ঘপ্রযণ। 

৬.১.২২ ঘৌনদ ই-জ নকেকভ জ অনপ, ঢাকা  ফা কর জ একজন্পীয কাম মক্রভ পরবাকফ ম্পন্ন কযকত, ঘৌনদ ই-জ 

নকেকভয াকথ মাফতীয় ভন্বয় াধন এফাং এ ব্যাাকয নযচারক, জ অনপ, ঢাকা ফা কর জ একজন্পীকক 

ায়তা প্রদান।   

৬.১.২৫ নপযনত জ ফ্লাইট শুরুয পূকফ ম ই-জ নকেভ ফা ঘৌনদ অন্যান্য াংনিষ্ট নকেকভ ফ্লাইট াংক্রান্ত তথ্য ারনাগাকদয 

নফলয়টি নননিতকযণ।  

৬.২ জ এদ্দজন্পীয ফাচি চযদ মন: 

৬.২.১ ঘফযওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয জন্য সুষ্ঠু জ ব্যফস্থানায স্বাদ্দথ ম ভক্কা  ভচদনায় ফাংরাদ্দদ যওায   াফ 

ওতৃমও চনধ মাচযত এরাওামূদ্দ গুচ্ছ ( Cluster) চবচত্তও ফাচি/ঘাদ্দটর বািা চনচিতওযদ্দণ জ এদ্দজন্পীমূদ্দও 

ায়তা প্রদান। 

৬.২.২ জ এদ্দজন্পী ওতৃমও মথাভদ্দয় এফং মথামথ ভানম্পন্ন ফাচি বািা চনচিত ওযায রদ্দক্ষয জ চপ ঘফযওাচয 

ব্যফস্থানায় বািাকৃত ফাচি চযদ মদ্দনয ব্যফস্থা ওযদ্দফ। প্রদ্দমাজয ঘক্ষদ্দত্র দদফিয়ন (Random Sampling) এয 

চবচত্তদ্দত চযদ মদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। ফাচি চযদ মদ্দন াফ প্রদ্দয়াজনীয় াচফ মও ায়তা প্রদান ওযদ্দফ।  

৬.৩  জওভী চনদ্দয়াক: 

৬.৩.১ ঘৌচদ অযদ্দফ  যওাচয  ঘফযওাচয উবয় ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয ঘফা প্রদাদ্দনয রদ্দক্ষয প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যও 

জওভী চনদ্দয়াক ওযা দ্দফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও কঠিত ওচভটিয সুাচযদ্দ ফাংরাদ্দদ জ চপ, ভক্কা ঘভৌসুভী 

জওভী চনদ্দয়াক ওযদ্দফ। চফদ্দল প্রদ্দয়াজদ্দন উমৄি ভয় জ প্রস্ত্ত্তচতমূরও এফং ভানী ওাদ্দজয জন্য ওনসুযদ্দরট-এয 

ায়তা ঘনদ্দফ। জওভীদ্দদয ভদ্দধ্য াধাযণ জওভী ছািা নুফাদও/ওচম্পউটায াদ্দযটয, ড্রাআবায  চিনায 

ন্তর্ভ মি থাওদ্দফ। জওভী চনফ মািদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র প্রাথীয অযফী বালায় দক্ষতা, িচযত্র, পূফ ম চবজ্ঞতা এফং ভক্কা, চভনা, 

অযাপা, মুজদাচরপা, ভচদনা  ঘজোয যািাখাদ্দটয াদ্দথ চযিয় আতযাচদ চফলয় চফদ্দফিনা ওযা দ্দফ। প্রচতফছয ধভ ম 

চফলয়ও ভন্ত্রণারয় প্রস্ত্ত্তচতমূরও, ঘভৌসুভী  ভানীমূরও জওভীদ্দদয ংখ্যা, ঘভয়াদ, াচযশ্রচভও আতযাচদ ংক্রান্ত 

চনদ্দদ মনা জাযী ওযদ্দফ। চনদ্দয়াচজত জওভীদ্দদয স্থানীয়বাদ্দফ প্রচক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দ্দফ। এ চফলদ্দয় যাজওীয় 

ঘৌচদ যওাদ্দযয চনয়ভনীচত নুযণ ওযদ্দত দ্দফ এফং াচফ মও চযচস্থচত মূল্যায়ন ওদ্দয ফািফম্মত চোন্ত গ্রণ 

ওযদ্দফ। 

৬.৩.২ ংচিষ্ট জ এদ্দজন্পী ঘফযওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয ঘফা প্রদাদ্দনয রদ্দক্ষয প্রচত ১০০ জন জমাত্রী ফা তায 

ংচফদ্দদ্দলয চফযীদ্দত ফাংরাদ্দদ থফা ঘৌচদ অযফ দ্দত ০১ জন জওভী চনদ্দয়াক  তাদ্দদয াচযশ্রচভও প্রদান 

ওযদ্দফ। জ চপ প্রদ্দয়াজদ্দন এদ্দক্ষদ্দত্র দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফ। জমাত্রী ঘৌচদ অযফ অায পূদ্দফ মআ জ এদ্দজন্পী 

চনদ্দয়াকপ্রাপ্ত জওভীয পূণ ম চযচিচত  ঘপান নেয ঘমাকাদ্দমাদ্দকয ঠিওানা চরচঔতবাদ্দফ ঢাওাস্থ জ চপ  ঘৌচদ 

অযফস্থ জ চপগুদ্দরাদ্দও জানাদ্দফ। 

৬.৩.৩ ফাংরাদ্দদ জ চপ, ভক্কা, ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য দ্দে াফ মক্ষচণও ভিয় যক্ষা ওযদ্দফ এফং ওযণীয় চফলদ্দয় 

যাচয ঘমাকাদ্দমাক ওযত: যাভ ম/চনদ্দদ মনা গ্রণ ওযদ্দফ।  

৬.৩.৪ ঘজো জ টাচভ মনাদ্দর অযফী জানা দ্দক্ষাকৃত চচক্ষত জওভী চনদ্দয়াক ওযদ্দত দ্দফ। 

 

৭ ঘফযওাচয ব্যফস্থানা: 

৭.১ ফাংরাদ্দদ যওায ওতৃমও প্রচতফছয জ প্যাদ্দওজ ঘখালণায যযআ জ এদ্দজন্পীমূ পৃথও পৃথওবাদ্দফ চনজ চনজ জ 

প্যাদ্দওজ ঘখালণা ওযদ্দফ। জ প্যাদ্দওজ, জমাত্রীয তাচরওা  তাঁদ্দদয ব্যচিকত তথ্যাচদ, জমাত্রীদ্দদয ফ্লাআট চচডউর, 

যওায  জ এদ্দজন্পী এফং জ এদ্দজন্পী  জমাত্রীয ভদ্দধ্য স্বাক্ষচযত চুচিত্র, ভক্কা  ভচদনায় জমাত্রীদ্দদয জন্য 

বািাকৃত ফাচিয/অফাদ্দনয ঠিওানা, ফাংরাদ্দদদ্দয ঠিওানা  ঘভাফাআর নেয প্রদ্দয়াজনীয় ওর তথ্য চনজ চনজ 
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দ্দয়ফাআদ্দট প্রওা ওযদ্দফ এফং প্রওাচত তদ্দথ্যয পট ওচ চযিারও, জ চপ, ঢাওায় যফযা ওযদ্দফ। জ 

প্যাদ্দওদ্দজ উচেচঔত ঘফা, ঘফামূল্য, সুচফধা আতযাচদ ম্পচওমত চফিাচযত তথ্য ংফচরত প্রিাযত্র/চরপদ্দরট প্রওা 

ওযদ্দফ। াাাচ এয এওটি ওচ স্বাক্ষয ভন্ত্রণারদ্দয় দাচঔর ওযদ্দফ। জ এদ্দজন্পীমূ দ্দফ মাচ্চ দু’টি  প্যাদ্দওজ 

ঘখালণা ওযদ্দত াযদ্দফ। তদ্দফ জ প্যাদ্দওদ্দজয ফ মচনম্ন ঔযি ঘওান ফস্থাদ্দতআ যওায ওতৃমও ঘখাচলত ফ মচনম্ন প্যাদ্দওজ 

মূদ্দল্যয ওভ দ্দফ না। জমাত্রী ঘম এদ্দজন্পীয ভাধ্যদ্দভ দ্দজ মাদ্দফন ঘ এদ্দজন্পীয স্বত্বাচধওাযী /ব্যফস্থানা চযিারও 

/ব্যফস্থানা ংীদায/ক্ষভতাপ্রাপ্ত  ংীদায / চযিারও চনজ স্বাক্ষদ্দয যচদমূদ্দর জমাত্রীয চনওট দ্দত থ ম 

গ্রণ ওযদ্দফন থফা প্যাদ্দওজ নুমায়ী প্রদ্দদয় থ ম ংচিষ্ট জমাত্রী জ এদ্দজন্পীয চনধ মাচযত ব্যাংও চদ্দদ্দফ ননফন্ধন 

বাউচাকযয ভাধ্যকভ জভা ওযদ্দফন। চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ননফনন্ধত জমাত্রীয টাওা জভাদান ংক্রান্ত ব্যাংও 

নদ/চস্থচতয চাফ   জমাত্রীদ্দদয তাচরওা চযিারও, জ চপ, ঢাওায় জভাদান চনচিত ওযদ্দত দ্দফ। ঘফযওাচয 

ব্যফস্থানায় জমাত্রীদ্দদয ম্পূণ ম দায়-দাচয়ত্ব ংচিষ্ট এদ্দজন্পীয উয ফতমাদ্দফ। যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয ফ মদ্দল 

চনদ্দদ মনা ঘভাতাদ্দফও প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পী যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয াদ্দথ ম্পাচদত চিাচক্ষও চুচিদ্দত উচেচঔত  

চনধ মাচযত ংখ্যও জমাত্রী ঘৌচদ অযদ্দফ ঘপ্রযণ ওযদ্দত াযদ্দফ এফং ফাংরাদ্দদ যওায ওতৃমও চনধ মাচযত দ্দফ মাচ্চ ৩০০ 

জন জমাত্রীদ্দও জ এদ্দজন্পী দ্দজ াঠাদ্দত াযদ্দফ। তদ্দফ ফ মচনম্ন  দ্দফ মাচ্চ জমাত্রীয ংখ্যা মথাক্রদ্দভ যাজওীয় ঘৌচদ 

যওায এফং ফাংরাদ্দদ যওাদ্দযয চনদ্দদ মনা ঘভাতাদ্দফও ভদ্দয় ভদ্দয় চযফতমন দ্দত াদ্দয। ব্যাংদ্দও কচচ্ছত টাওায 

ভদ্দধ্য জ প্যাদ্দওদ্দজ ঘখাচলত চফভান বািা  ঘওফরভাত্র চফভান টিদ্দওট ক্রদ্দয়য জন্য ংচিষ্ট ব্যাংও দ্দত ঘ-ড মাদ্দযয 

ভাধ্যদ্দভ ঘপ্রযণ ওযা মাদ্দফ। জ এদ্দজন্পী টিদ্দওদ্দটয টাওা ন্য ঘওান ওাদ্দজ উদ্দত্তারন ওযদ্দত াযদ্দফ না।  

৭.২ জ এদ্দজন্পী ঘখাচলত জ প্যাদ্দওজ নুমায়ী মাফতীয় অনুষ্ঠাচনওতা  দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফ।  

৭.৩ জ এদ্দজন্পী ঘফযওাচয জমাত্রীয ননফন্ধন বাউচায নযচারক, জ চপ, ঢাওায় জভা ওযদ্দফ। 

৭.৪ প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পী ৩.১.৪ নুমায়ী জমাত্রী চনফ মািনপূফ মও জাভানদ্দতয টাওা জ প্যাকককজ ফনণ মত চপমূকয (ঘৌচদ 

অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ, স্থানীয় াচব ম িাজম, যাজওীয় ঘৌচদ যওায ওতৃমও চনধ মাচযত ব্যাংও 

গ্যাযাচন্ট, অৎওারীন পান্ড, ন্যান্য াচব ম িাজম আতযাচদ) াকথ ভিয় ওযদ্দফ।  ঘফযওাচয ব্যফস্থানায ঘক্ষদ্দত্র ৫৬ 

ঘ:চভ: x ২৫ ঘ:চভ: x ৪৫ ঘ:চভ: অয়তদ্দনয এওআ যং  ফাংরাদ্দদদ্দয জাতীয় তাওা ঔচিত ট্রচরব্যাক প্রদ্দতযও 

জমাত্রীদ্দও যফযা ওযদ্দত দ্দফ। ঘফযওাচয ব্যফস্থানায় প্রদ্দতযও জমাত্রীয ট্রচরব্যাক াফ ক্রয়  যফযা চনচিত 

ওযদ্দফ। জমাত্রী ওতৃমও জভাকৃত ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ/ব্যাংও গ্যাযাচন্ট  ঘৌচদ 

অযদ্দফ ঘপ্রযদ্দণয দ্দয ঘওান ফস্থাদ্দতআ ঘপযৎদ্দমাগ্য দ্দফ না। তদ্দফ যাজওীয় ঘৌচদ ওতৃমক্ষ ওতৃমও ঘপযত ায়া ঘকদ্দর 

তা াজী ওল্যাণ তচফদ্দর জভা দ্দফ।   

৭.৫ জ এদ্দজন্পীমূ ফাংরাদ্দদ যওায ওতৃমও চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ঘফযওাচয ব্যফস্থানাধীন জমাত্রীয পূযণকৃত 

নরাআন পযভ  চুচিত্র ংগ্র ওযদ্দফ। ব্যাংও গ্যাযাচন্ট, অৎওারীন পান্ড, াচব ম িাজম আতযাচদ ন্যান্য চপ’য 

থ ম জভাদাদ্দনয যচদ এফং জমাত্রীয পূণ ম নাভ-ঠিওানা ংফচরত তাচরওা  ওর চুচিদ্দত্রয ওচ চযিারও, জ 

চপ, ঢাওায় জভা চদদ্দফ। ননফনন্ধত জমাত্রীয তাচরওায এওটি ওচ ংচিষ্ট এয়াযরাআন্প ফযাফয দাচঔর ওযদ্দফ।  

৭.৬ জ এদ্দজন্পী ঘৌচদ যওাদ্দযয চনয়ভ নুমায়ী ঘভায়াদ্দেদ্দভয ভাধ্যদ্দভ জমাত্রীদ্দদয ভক্কা, ভচদনা, চভনা  অযাপায় 

অফান  মাতায়াদ্দতয ব্যফস্থা ওযদ্দফ। ফাংরাদ্দদ তযাক  প্রতযাফতমন ম মন্ত জমাত্রী/াজীদ্দদয াদ্দথ এদ্দজন্পীয দ্দক্ষ 

প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যও প্রচতচনচধ চনদ্দয়াদ্দকয ব্যফস্থা ওযদ্দফ। চনফাম ম ওাযদ্দণ ঘওান জ এদ্দজন্পীয ওর জমাত্রী ঘৌচদ 

অযফ তযাদ্দকয পূদ্দফ ম উি এদ্দজন্পীয ভাচরও/প্রচতচনচধয ঘৌচদ অযফ তযাদ্দকয প্রদ্দয়াজন ঘদঔা চদদ্দর ঘৌচদ অযফস্থ জ 

চপদ্দয জ্ঞাতাদ্দয  ম্মচতক্রদ্দভ তা ওযদ্দফ। 

৭.৭ ভক্কা  ভচদনায় চনচফ মদ্দে কভনাকভন এফং প্রদ্দদয় ন্যান্য ঘফা প্রদান চনচিত ওযায স্বাদ্দথ ম মুয়াচ্ছাা এফং অচদো 

(ভিফ ফাংরাদ্দদ) ওাম মারদ্দয়য াদ্দথ াফ মক্ষচণও ঘমাকাদ্দমাদ্দকয জন্য ংচিষ্ট এদ্দজন্পী প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

৭.৮ জ এদ্দজন্পীমূ জমাত্রীদ্দদয দ্দজয অওাভ-অযওান, ঘৌচদ অআন-ওানুন, ভ্রভদ্দণয চনয়ভ-ওানুন, নাকচযও জ্ঞান 

(Civic Sense), রাদ্দকজ রুরস  আতযাচদ চফলদ্দয় চনজ চনজ উদ্দযাদ্দক ফা ঢাওা জ চপদ্দয দ্দমাচকতায় 

প্রচক্ষদ্দণয ব্যফস্থা ওযদ্দফ।  

৭.৯ জ ঘভৌসুদ্দভ ঘৌচদ অযদ্দফ জ এদ্দজন্পীয চনদ্দয়াকপ্রাপ্ত প্রচতচনচধদ্দও মাদ্দত দ্দজ ঘিনা মায় ঘ চফলদ্দয় জ এদ্দজন্পীমূ 

যওায চনধ মাচযত চফদ্দল ধযদ্দণয আউচনপভ ম/ঘাাও/চিহ্ন চযধান/ ব্যফাদ্দযয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। প্রদ্দয়াজদ্দন 

জমাত্রীদ্দদয ঘক্ষদ্দত্র এ ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ঘমদ্দত াদ্দয।  

৭.১০ এদ্দজন্পীয ফাচি বািায চুচিয ঘভয়াদ এফং তায অতাধীন জমাত্রীদ্দদয ফ্লাআট চচডউদ্দরয তাচযঔ যস্পয 

েচতপূণ মবাদ্দফ চনধ মাযদ্দণয চফলদ্দয় জ এদ্দজন্পীমূ এয়াযরাআদ্দন্পয াদ্দথ ভিয় ওদ্দয  প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

৭.১১ যওাদ্দযয চনদ্দদ মনা ঘভাতাদ্দফও প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পী চনধ মাচযত ঘভায়াদ্দেদ্দভয াদ্দথ চুচি ম্পাদদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

৭.১২ প্রচত জ ঘভৌসুদ্দভ প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পী জ প্রস্ত্ত্তচত ম্পন্ন ওযায য এওটি প্রস্ত্ত্তচত প্রচতদ্দফদন এফং জ ঘদ্দল 

জমাত্রী কভন  প্রতযাকভন ন্যান্য গুরুত্বপূণ ম চফলদ্দয়য উয এওটি ভানী প্রচতদ্দফদন ঢাওা জ চপ  ঘজো 

জ চপদ্দ দাচঔর ওযদ্দফ।  

৭.১৩ যওাচয জমাত্রীদ্দদয ন্যায় ঘফযওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীকণ ঘৌচদ অযফ মাত্রায প্রাক্কাদ্দর ঢাওাস্থ জওযাদ্দম্প 

ফস্থান ওযদ্দত াযদ্দফন।  
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৭.১৪ জ এদ্দজন্পীমূ জমাত্রী ঘপ্রযণ  প্রতযাফতমদ্দনয চনচভত্ত ফ্লাআট চচডউর প্রণয়ন, অন ংযক্ষণ আতযাচদ চফলদ্দয় 

ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারদ্দয়য চনদ্দদ মনা প্রচতারন ওযদ্দফ।  

৭.১৫ জ এদ্দজন্পীমূ জমাত্রীদ্দদয ঘজো/ভচদনা চফভান ফন্দয দ্দত গ্রণপূফ মও ভক্কা/ভচদনায় াজীদ্দদয/জমাত্রীদ্দদয জন্য 

বািাকৃত ফাচি/ঘাদ্দটদ্দর ঘৌৌঁছাদ্দনা চনচিত ওযদ্দফ। জমাত্রীদ্দদযদ্দও ভক্কা/ভচদনায় তাচনপ/তাচযয়ামৄি এও/এওাচধও 

ফাচি/ঘাদ্দটদ্দর যাঔা মাদ্দফ। 

৭.১৬ জ এদ্দজন্পীমূ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়/জ চপ ওতৃমও চনদ্দদ মচত/িাচত ঘম ঘওান চনদ্দদ মনা প্রচতারন, তথ্য 

যফযা এফং দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফ।  

৭.১৭ জ এদ্দজন্পীমূ ফাংরাদ্দদ যওায  যাজওীয় ঘৌচদ যওায ওতৃমও জ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ভদ্দয় ভদ্দয় জাযীকৃত 

চনদ্দদ মনা প্রচতারন ওযদ্দফ।  

৭.১৮   জ এদ্দজন্পী উি এদ্দজন্পীয ব্যফস্থানায় ওতজন জমাত্রী ঘওান ঘভায়াদ্দেদ্দভয ধীদ্দন, ঘওান্  এয়াযরাআদ্দন্প ঘজো/ ভচদনা 

কভন ওযদ্দফন এফং জ ঘদ্দল ঘজো/ভচদনা দ্দত প্রতযাফতমন ওযদ্দফন তায তথ্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, জ চপ, 

ঢাওা, ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়দ্দও যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয াদ্দথ ম্পাচদত 

চুচিদ্দত ফচণ মত ভয় নুমায়ী চরচঔতবাদ্দফ ফচত ওযদ্দফন। াফ চফলয়টি চনচিত ওযদ্দফ।  

৭.১৯ চবামৄি াদ্দাট ম  চফভাদ্দনয টিচওট ছািা গ্রু চরডাযদ্দদয ভাধ্যদ্দভ ঘওান জমাত্রীদ্দও জ চপদ্দ অনা মাদ্দফ না। 

এদ্দজন্পীয প্যাদ্দড জমাত্রীদ্দদয তাচরওা, াদ্দাট ম  চফভাদ্দনয টিচওট এদ্দজন্পীয ভাচরও/ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রচতচনচধ 

জমাত্রীদ্দদয জ চপদ্দ চনদ্দয় অদ্দফন। 

৭.২০ চফভাদ্দনয টিদ্দওট/জমাত্রীদ্দদয ফ্লাআট চনিয়তায চফলয়টি এদ্দজন্পীয প্যাদ্দড প্রতযয়ন ব্যচতদ্দযদ্দও জমাত্রীদ্দদয াদ্দাদ্দট ম 

চবা রাকাদ্দনায জন্য ঘৌচদ দূতাফাদ্দ ঘপ্রযণ ওযা দ্দফ না। প্রতযয়নদ্দত্র এয়াযরাআদ্দন্পয নাভ, ফ্লাআট নেয, ফ্লাআদ্দটয 

তাচযঔ আতযাচদ তথ্য সুস্পষ্টবাদ্দফ উদ্দেঔ থাওদ্দত দ্দফ এফং এওআবাদ্দফ দ্দয়ফাআদ্দট অদ্দডট ওযদ্দত দ্দফ । 

৭.২১ জ ব্যফস্থানায় গ্রুচরডায/ওাদ্দপরা স্বীকৃত নয়। তএফ ওচথত গ্রুচরডায/ওাদ্দপরা চরডাদ্দযয দ্দে এদ্দজন্পীয ঘওান 

প্রওায ঘরনদ্দদদ্দনয দায়-দাচয়ত্ব ম্পূণ মবাদ্দফ জ এদ্দজন্পীদ্দও ফন ওযদ্দত দ্দফ। জ এদ্দজন্পী এফং গ্রুচরডায/ ওাদ্দপরা 

চরডাদ্দযয দ্দে ঘরনদ্দদন ংক্রান্ত ওাযদ্দণ ঘওান জমাত্রী প্রতাচযত দ্দর, দ্দজ ঘমদ্দত না াযদ্দর তায ম্পূণ ম দায় ংচিষ্ট 

জ এদ্দজন্পীয উয ফতমাদ্দফ এফং এ জন্য জ এদ্দজন্পীদ্দও জাতীয় জ  ভযা নীচতদ্দত উচেচঔত দ্দফ মাচ্চ াচি প্রদান 

ওযা দ্দফ। 

৭.২২   মৃতুয  গুরুতয সুস্থতা/দুখ মটনায ওাযদ্দণ ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ  জভাদানওাযী 

জমাত্রী চফত্র জব্রত ারদ্দনয রদ্দক্ষয ঘৌচদ অযফ কভদ্দন ব্যথ ম দ্দর ঘওফরভাত্র ব্যচয়ত থ ম (চফভান বািা, ঔায়া 

ঔযি, আতযাচদ) ঘপযৎ াদ্দফন। 

৭.২৩ নূর্ধ্ম ৪৫ ফছয ফয়ষ্ক দ্দজ কভদ্দনচ্ছু ব্যচিদ্দদয ঘক্ষদ্দত্র যওায ওতৃমও ক্ষভতাপ্রাপ্ত ব্যচি/ওভ মওতমায দ্দন্দদ্দয উদ্দদ্রও দ্দর 

তায ঘক্ষদ্দত্র অচথ মও স্বচ্ছরতায প্রভাণস্বরু উমৄি প্রভাণও চযিারও, জ চপ, ঢাওায় দাচঔর ওযদ্দত দ্দফ।  

৭.২৪ প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পী জমাত্রীদ্দদয প্রচক্ষণ চনচিত ওযদ্দফ। প্রচক্ষদ্দণয ঘবনুয  ওভ মসূচি ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়  জ 

চপ, ঢাওায় জভা চদদ্দফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় উি প্রচক্ষণ ওাম মক্রভ চযদ মন ওযদ্দফ। প্রচক্ষদ্দণয ভয় এওজন 

ডািায  জমাত্রী চযফদ্দনয জন্য ভদ্দনানীত এয়াযরাআদ্দন্পয এওজন প্রচতচনচধ উচস্থত থাওদ্দফন।  

৭.২৫ প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পীদ্দও জ প্যাদ্দওজ ঘখালণা ওযদ্দত দ্দফ। ঘখাচলত প্যাদ্দওজ এদ্দজন্পীয চনজস্ব প্যাদ্দড গ্রকাভী দ্দত্রয 

ভাধ্যদ্দভ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়  চযিারও, জ চপ ঢাওাদ্দত ঘপ্রযণ এফাং ননফন্ধন নকেকভ প্রদান ওযদ্দত দ্দফ। 

প্যাদ্দওদ্দজ ঘখাচলত চফলয়াচদ থ মাৎ জমাত্রীদ্দও প্রদ্দদয় াচব মমূ চুচিদ্দত্র সুস্পষ্টবাদ্দফ উদ্দেঔ ওযদ্দত দ্দফ। ঘখাচলত 

প্যাদ্দওজ  চুচিদ্দত্রয ভদ্দধ্য কিচভর চযরচক্ষত দ্দর এদ্দজন্পীয চফরুদ্দে াচিমূরও ব্যফস্থা গৃীত দ্দফ। ননফন্ধন 

বাউচাকয জ প্যাকককজয স্যনফধানদ নপ্রন্ট কযা কফ। 

৭.২৬ প্রদ্দতযও জমাত্রীয চফযীদ্দত চেওায আসুযয চনচভত্ত যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয াদ্দথ ম্পাচদত চি-াচক্ষও চুচিদ্দত 

ফচণ মত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ওর এদ্দজন্পী ঘৌচদ অযফস্থ বািাকৃত ফাচিয তথ্য, ফ্লাআদ্দটয তথ্য এফং ঘভায়াদ্দেদ্দভয নাভ  

ঠিওানা Online-এ Submit কযকফ এফাং এতদ াংক্রান্ত ঘৌনদ যকায প্রদি নেকায াংনিষ্ট জমাত্রীয াকাকট ময 

কে াংমৄি কযকত কফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, জ চপ, ঢাওা, ভক্কা, ভচদনা  ঘজো ওতৃমও ভদ্দয় ভদ্দয় 

এদ্দজন্পীয চনওট িাচত তথ্যাচদ চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ঘপ্রযণ ওযদ্দত দ্দফ। াফ এ চফলয়টি চনচিত ওযদ্দফ।  

৭.২৭ ভন্ত্রণারয়  জ চপদ্দয MIS Report ঘনয়ায স্বাদ্দথ ম জ এদ্দজন্পী অআ.টি ওতৃমও যফযাকৃত Password-এয 

ভাধ্যদ্দভ িাচত জমাত্রীয মাফতীয় তথ্যাচদ চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য দ্দয়ফাআদ্দট ( www.hajj.gov.bd) 

যফযা ওযদ্দফ এফং তাদ্দদয তথ্য Online-এ যাচয Update ওযায  জন্য অআ.টি পাভ মদ্দও ফ মাত্মও দ্দমাচকতা 

ওযদ্দফ। প্রাক্ -ননফন্ধন, ননফন্ধন ও HMIS নকেকভ প্রদানকৃত তথ্যানদয ম্পূণ ম দায়-দানয়ত্ব াংনিষ্ট জ একজন্পীয নফধায় 

জ একজন্পীয ভানরক/অাংীদায ফা প্রনতনননধ অফশ্যই এই নকেভমূকয ইউজায ও াওয়াড ম মথামথবাকফ াংযযণ 

এফাং নযচারনা কযকফ। 

৭.২৮ প্রদ্দতযও জ এদ্দজন্পীয চনদ্দয়াককৃত জওভী/প্রচতচনচধ তাঁদ্দদয জন্য ভক্কা/ভচদনায় বািাকৃত ফাচিদ্দত ফস্থান ওযদ্দফন।  

http://www.hajj.gov.bd/
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৮ ফাচি বাড়া: 

জ ব্যফস্থানা কাম মক্রকভ ঘৌনদ আযকফ জমাত্রীকদয আফাকনয ব্যফস্থা কযা অতুন্ত গুরুত্বপূণ ম। একযকত্র ফানড় ফরকত 

ঘৌনদ যকায কর্তমক অনুকভাদন প্রাপ্ত (তাননপ/তানযয়া প্রদি) আফানক ফানড়/ঘাকটর/ঘফানড মাং/মুানপযখানা ইতুানদ 

বুঝাকফ। 

৮.১ যওাচয ব্যফস্থানায় ফাচি বািা: 

৮.১.১ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও কঠিত ফাচি বািা ওচভটি জমাত্রীদ্দদয অফান ংক্রান্ত ঘৌচদ অযদ্দফয ংচিষ্ট চফচধ-

চফধান, প্রথা, অআন-ওানুন নুযণ ওদ্দয যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয জন্য ফাচি বািা ওযদ্দফ। ঘৌচদ যওায 

ওতৃমও চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য প্রচতফছয ফাচি বািায ওাম মক্রভ ম্পন্ন ওযদ্দত দ্দফ। যওাচয ব্যফস্থানায় এও ফা 

এওাচধও জ প্যাদ্দওজ ঘখালণা ওযা দ্দফ। াধাযণবাদ্দফ প্রদ্দতযও ফাচিদ্দত দ্দফ মাচ্চ ৪/৫ থফা ৫/৬ জদ্দনয জন্য এওটি 

টয়দ্দরট, ঘকার  মৄয জন্য ম মাপ্ত াচনয ব্যফস্থা, ওক্ষমূদ্দ এচ, াফ মক্ষচণও ঘটচরদ্দপান, চিজ,  চিচনফ মাও মন্ত্র 

আতযাচদয ব্যফস্থা থাওদ্দফ। ফাচি বািায ঘক্ষদ্দত্র তাচযয়ামৄি মথােফ বৃৎ অওাদ্দযয ফাচি এফং ভচদনায় ংচিষ্ট ঘক্ষদ্দত্র 

চবজ্ঞ বৃৎ ঘওাম্পানীয াদ্দথ চুচিফে য়ায চফলদ্দয় গ্রাচধওায ঘদয়া দ্দফ। 

৮.১.২ যকানয জমাত্রীয জন্য বাড়াকৃত কর ফানড়য Measurement Sheet নজনয কনয যভজান ভাকয ০৭ (াত) 

তানযকখয ভকধ্য নযচারক, জ অনপ, ঢাকায় ঘপ্রযণ কযকফ। 

৮.২ ঘফযকানয ব্যফস্থানায় ফানড় বাড়া: 

৮.২.১ যাজওীয় ঘৌচদ যওায ওতৃমও চনধ মাচযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ঘফযওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয জন্য জ এদ্দজন্পীয 

স্বত্বাচধওাযী/ব্যফস্থানা চযিারও/ব্যফস্থানা ংীদায/ ক্ষভতাপ্রাপ্ত ংীদায/চযিারও/ক্ষভতাপ্রাপ্ত উমৄি 

প্রচতচনচধ ঘৌচদ অযদ্দফয ংচিষ্ট চফচধ-চফধান, প্রথা, অআন-ওানুন নুযণপূফ মও ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম 

িাজম  চযফন চপ  জভাদানওাযী জমাত্রী য ংখ্যা নুমায়ী ফাংরাদ্দদ যওায  াফ ওতৃমও ভক্কা  ভচদনায় 

চনধ মাচযত এরাওামূদ্দ গুচ্ছচবচত্তও ফাচি বািা ওাম মক্রভ ম্পন্ন ওযদ্দফ। বািাকৃত ফাচিয প্রদ্দদয় সুচফধা  ভান যওাচয 

ব্যফস্থানায় বািাকৃত ফাচিয ভান  প্রদ্দদয় সুচফধায ঘিদ্দয় চনম্নতয দ্দফ না।  

৮.২.২ ঘৌচদ যওাদ্দযয চনদ্দদ মনা ঘভাতদ্দফও জমাত্রীয ংখ্যানুমায়ী ১% চতচযি ফাচি বািায থ ম যওায চনধ মাচযত ব্যাংও 

চদ্দদ্দফ জভা চনচিত ওযদ্দত দ্দফ। জভাকৃত উি থ ম িাযা াফ এয যাভ মক্রদ্দভ যওায ঘৌচদ অযদ্দফয ভক্কা  

ভচদনায় জমাত্রীয ংখ্যানুমায়ী চতচযি ফাচি বািা চনচিত ওযদ্দফ।  

৮.২.৩ জ চপ, ঢাওা ংচিষ্ট এদ্দজন্পী ওতৃমও ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ ন্যান্য চপ জভা 

দাদ্দনয প্রভাণত্র এফং উি এদ্দজন্পীয ভাধ্যদ্দভ কভদ্দনচ্ছু জমাত্রীদ্দদয অদ্দফদনত্র মািাআ ওদ্দয প্রচতটি এদ্দজন্পীয 

জমাত্রীয ংখ্যা প্রতযয়ন ওযদ্দফ। এআ প্রতযয়ন এফং ংচিষ্ট ওাকজত্রাচদয উয চবচত্ত ওদ্দয ভক্কাস্থ ফাংরাদ্দদ জ 

চপ এদ্দজন্পীয নুকূদ্দর ফাচি বািায নাচত্ত ত্র প্রদান ওযদ্দফ।  

৮.২.৪ জ এদ্দজন্পী ওতৃমও বািাকৃত ফাচিয তাচযয়া, চত্রক্ষীয় (ঘৌচদ ওতৃমক্ষ, ফাচিয ভাচরও/ঘওাম্পানী  জ এদ্দজন্পী) 

বািাচুচিয নুদ্দভাচদত মূর ওচ/নূচদত ওচ এফং উি চুচি দ্দয়ফাআদ্দট অদ্দরাড ওযায য প্রাপ্ত চপ্রন্ট-ওচয 

নুচরচ ফাচিয ঠিওানা ফাংরাদ্দদ জ চপ, ঘৌচদ অযদ্দফ দাচঔর ওযদ্দফ। এফ তথ্য যীক্ষা বািাকৃত ফাচি 

চযদ মন/চনচিত দ্দয় ফাংরাদ্দদ জ চপ, ঘৌচদ অযফ ছািত্র প্রদান ওযদ্দফ।  

৮.২.৫ ফাচি বািায তথ্য ফাংরাদ্দদ জ চপ, ঘৌচদ অযদ্দফয ছািত্র ঢাওা জ চপদ্দ জভা প্রদাদ্দনয য চযিারও, 

জ চপ, ঢাওা ংচিষ্ট জ এদ্দজন্পীয জমাত্রীদ্দদয জন্য চবায  ব্যফস্থা ওযদ্দফন।  

৮.২.৬ এদ্দজন্পী ওতৃমও প্রচতটি ফাচিদ্দত এফং চভনায তাঁবুদ্দত ফাংরাদ্দদদ্দয তাওায াাাচ দ্দজ নািদ্দমাগ্য উওযণ 

মথা: প্লাওাড ম/ চেওায/ ব্যানায আতযাচদ রাকাদ্দত দ্দফ। ফাংরাদ্দদী জমাত্রী িরািদ্দরয প্রচতটি ফাদ্দ ফাংরাদ্দদী তাওায 

চিহ্ন ংফচরত চেওায রাকাদ্দত দ্দফ। এছািা প্রচত ফাচিয চবতদ্দয দ্দজ দৃশ্যভান জায়কায় ফাংরাদ্দদ জ চপদ্দয 

ঠিওানা  ফস্থান, চিচওৎও দদ্দরয ফস্থান, রাদ্দকজ রুরস   ন্যান্য জরুচয তথ্যাফরী ংফচরত চরপদ্দরট/ চেওায 

রাকাদ্দত দ্দফ। 

৮.২.৭ বািাকৃত ফাচিমূদ্দয াদ্দয ফা ঘওয়াযদ্দটওায মথােফ ফাংরাদ্দদী দ্দত দ্দফ।  

৮.২.৮ প্রচতটি ফাচিদ্দত সুদ্দয় এফং চনযাদ াচনয ব্যফস্থা ম মাপ্ত অনুলচেও সুচফধাচদ প্রাচপ্ত চনচিত ওযদ্দত দ্দফ।  

৮.২.৯ জমাত্রীদ্দদয তাচযয়ামৄি বািাকৃত ফাচি ছািা ন্য ঘওান ফাচিদ্দত যাঔা মাদ্দফ না।  

৮.২.১০ বািাকৃত ফাচিয ঠিওানা, ঘভাট ওক্ষ, ঘভাট বািাকৃত ঘস্প, প্রচত ওদ্দক্ষ ওতজন জমাত্রী থাওদ্দফন এফং প্রচত ওদ্দক্ষ চট 

চফন্যা ওদ্দয জমাত্রীয নাভ ংফচরত ওক্ষ ফযাদ্দেয তাচরওা ঢাওাস্থ জ চপদ্দ এফং ভক্কা/ভচদনা চপদ্দ জভা চদদ্দত 

দ্দফ মাদ্দত এফ তথ্য চনধ মাচযত ভদ্দয় দ্দয়ফাআদ্দট প্রওা ওযা মায়। 

৮.২.১১ ভক্কা  ভচদনায় জ এদ্দজন্পী ওতৃমও জমাত্রীদ্দদয জন্য বািাকৃত ফাচিয তাযীয়া  ক্রুচওয(চটপ্লযান) ফাংরায় নূচদত 

ওচ চবায জন্য চড’য অদ্দফদনদ্দত্রয দ্দে জভা চদদ্দত দ্দফ এফং ভক্কা/ ভচদনায ফাচিয প্রদ্দফ দ্দথ টাচনদ্দয় যাঔদ্দত 

দ্দফ। 

৮.২.১২ ভক্কা  ভচদনায় জমাত্রীদ্দদয জন্য বািাকৃত  অফাদ্দনয তথ্য জমাত্রীযা ভক্কা  ভচদনায় মায়ায পূদ্দফ মআ দ্দয়ফাআদ্দট 

অদ্দডট ওযদ্দফ । 
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৯ ঘৌচদ অযদ্দফ জ ব্যফস্থানায় দ্দমাচকতা  তত্ত্বাফধাদ্দনয উদ্দেদ্দশ্য চফচবন্ন দর ঘপ্রযণ : 

ফাংরাদ্দদদ্দয জমাত্রীয ঘৌচদ অযদ্দফ ঘফাদাদ্দনয চনচভত্ত এফং ঘৌচদ অযফ দ্দফ ময জ ব্যফস্থানায় দ্দমাচকতা  

তত্ত্বাফধাদ্দনয উদ্দেদ্দশ্য মথামথ প্রচক্রয়া নুযণ ওযত: যওায চনম্নরূ চফচবন্ন দর ঘপ্রযণ ওযদ্দফ:  

৯.১ জ প্রচতচনচধ দর: 

ঘৌচদ অযদ্দফ াভচগ্রও জ ব্যফস্থানা তত্ত্বাফধান  যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয ংচিষ্ট ওতৃমদ্দক্ষয াদ্দথ শুদ্দবচ্ছা  

ভতচফচনভয় ওযায উদ্দেদ্দশ্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য দাচয়দ্দত্ব চনদ্দয়াচজত ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রচতভন্ত্রী/উভন্ত্রীয ঘনতৃদ্দত্ব 

ঘদদ্দয প্রখ্যাত অদ্দরভ ম্মাচনত ব্যচিফদ্দক ময ভিদ্দয় ওভদ্দক্ষ ৩ (চতন)  দ্দফ মাচ্চ ১০ (দ) দদ্দস্যয এওটি জ 

প্রচতচনচধ দর ঘৌচদ অযফ ঘপ্রযণ ওযা দ্দফ। 

৯.২ জ প্রাচনও দর: 

৯.২.১ ঘৌচদ অযদ্দফ জ ব্যফস্থানায াচফ মও ওাম মক্রভ ঘদঔাশুনা, চবদ্দমাক, তদন্ত, ভিয় এফং জমাত্রীয ঘফা চনচিত ওযায 

জন্য ঘৌচদ অযদ্দফ দাচয়ত্বযত ওভ মওতমাকণদ্দও দ্দমাচকতা  তত্ত্বাফধান ওযায জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য ঊর্ধ্মতন 

ওভ মওতমায ঘনতৃদ্দত্ব নচধও ৪৫ (পঁয়তাচে) দস্যচফচষ্ট এওটি প্রাচনও দর ঘপ্রযণ ওযা দ্দফ। 

৯.২.২ জ প্রাচনও দদ্দরয দস্যদ্দদয দাচয়ত্ব এফং ওভ মওার ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় চনরূণ ওযদ্দফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় 

ওতৃমও জ ব্যফস্থানায াদ্দথ ম্পৃি এফং জ ব্যফস্থানায় চবজ্ঞ ওভ মওতমা/ওভ মিাযীদ্দদয ভিদ্দয় দর কঠন ওযা দ্দফ। 

তাঁযা ঘজো, ভক্কা, ভচদনা, চভনা, অযাপা  মুজদাচরপায় দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফন। উি প্রাচনও দদ্দরয 

ফচঃদস্যদ্দদয িাকুযী ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় ন্যি থাওদ্দফ। তাঁযা ঘৌচদ অযদ্দফ কভনপূফ মও ওাউদ্দন্পরয (জ), 

ফাংরাদ্দদ জ চপ, ঘৌচদ অযদ্দফয চনওট ঘমাকদানত্র জভা চদদ্দফন এফং ফাংরাদ্দদদ্দ প্রতযাফ মতনওাদ্দর ছািত্র 

ংগ্র ওযত: ফাংরাদ্দদদ্দ প্রতযাফ মতদ্দনয য স্ব-স্ব ওভ মস্থদ্দর ঘমাকদান ওযদ্দফন। 

৯.২.৩ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় প্রাচনও দদ্দরয দস্যদ্দদয ফাংরাদ্দদ তযাদ্দকয পূদ্দফ মআ তাঁদ্দদয দাচয়ত্ব ফন্টদ্দনয চপ অদ্দদ 

জাযী ওযদ্দফ। তাঁদ্দদয ঘৌচদ অযফ ফস্থানওাদ্দর ওাউদ্দন্পরয (জ) প্রদ্দয়াজদ্দনয চনচযদ্দঔ ভন্ত্রণারয় দ্দত ঘপ্রচযত প্রাচনও 

দদ্দরয দরদ্দনতায াদ্দথ যাভ মক্রদ্দভ দাচয়ত্ব পুনঃফণ্টন ওযদ্দত াযদ্দফন। জ প্রাচনও দদ্দরয ঘওান দস্য তাঁয দাচয়ত্ব 

ারনওাদ্দর ঘওানবাদ্দফআ স্বাভী/স্ত্রী/ ন্তান/ অত্মীয়দ্দও দ্দে চনদ্দত  যাঔদ্দত াযদ্দফন না। জ প্রাচনও দদ্দরয ওাজ 

ম্পাদদ্দন াফ প্রদ্দয়াজনীয় ায়তা ওযদ্দফ। 

৯.৩ জ নচনকৎক দর: 

৯.৩.১ দ্দজয ভয় ঘৌচদ অযদ্দফ ফাংরাদ্দদী জমাত্রী/াজীদ্দদয স্বাস্থয ঘফা প্রদাদ্দনয জন্য প্রচত ১(এও) াজায জ 

ারনওাযীয জন্য ১(এও) জন চিচওৎও নুাদ্দতয চবচত্তদ্দত এওটি চিচওৎও দর ঘপ্রযণ ওযা দ্দফ। জ চিচওৎও 

দদ্দরয কঠন  (Composition)  দস্যদ্দদয চনফ মািন চূিান্তওযদ্দণয এঔচতয়ায ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য থাওদ্দফ।  

৯.৩.২ চিচওৎও, ঘচফওা, পাভ মাচষ্ট  ব্রাদায এফং প্যাযাদ্দভচডওস  চনফ মািদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয  চযফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফং আরাচভও পাউদ্দন্ডদ্দনয ০৩(চতন) জন প্রচতচনচধ ওভ মওতমায ভিদ্দয় কঠিত ওচভটিয সুাচয 

নুমায়ী চনদ্দয়াক ওযদ্দত দ্দফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য প্রচতচনচধ ওভ মওতমা উি ওচভটিয বাচত দ্দফন। চিচওৎও 

দদ্দরয দস্যদ্দদয Job Description এফং ফাংরাদ্দদী জমাত্রীদ্দদয চিচওৎা ঘফা প্রদান চনচিতওযদ্দণ প্রচতজ্ঞাফে 

দ্দত দ্দফ ভদ্দভ ম মুিদ্দরওা চনদ্দত দ্দফ।  

৯.৩.৩ জমাত্রীদ্দদয স্বাস্থয যীক্ষা যওাচয াাতাদ্দর নুচষ্ঠত দ্দফ। স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় এ চফলদ্দয় 

প্রদ্দয়াজনীয় ওর ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

৯.৩.৪ জ ায়ও দর চনফ মািদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় এফং আরাচভও 

পাউদ্দন্ডদ্দনয ০৩(চতন) জন প্রচতচনচধ ওভ মওতমায ভিদ্দয় কঠিত ওচভটিয সুাচয নুমায়ী চনদ্দয়াক ওযদ্দত দ্দফ। ধভ ম 

চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য প্রচতচনচধ ওভ মওতমা উি ওচভটিয বাচত দ্দফন। 

৯.৩.৫ জ চিচওৎও দর  জ ায়ও দদ্দরয কঠন  ওভ মচযচধ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় চনধ মাযণ ওযদ্দফ। দদ্দরয তাচরওা 

এফং জ চবায জন্য প্রদ্দয়াজনীয় পূণ মাে তথ্য পযভ  াদ্দাট ম, ফ্লাআট শুরুয ন্তত ১ (এও) ভা পূদ্দফ ম চযিারও, জ 

চপ, ঢাওায় জভা ওযদ্দত দ্দফ। 

৯.৩.৬ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় জ চিচওৎও দদ্দরয দস্যদ্দদয ফাংরাদ্দদ তযাদ্দকয পূদ্দফ মআ তাঁদ্দদয দাচয়ত্ব ফণ্টদ্দনয চপ অদ্দদ 

জাযী ওযদ্দফ। তাঁদ্দদয ঘৌচদ অযফ ফস্থানওাদ্দর ওাউদ্দন্পরয (জ) প্রদ্দয়াজদ্দনয চনচযদ্দঔ ভন্ত্রণারয় দ্দত ঘপ্রচযত প্রাচনও 

দদ্দরয দরদ্দনতায াদ্দথ যাভ মক্রদ্দভ দাচয়ত্ব পুনঃফণ্টন ওযদ্দফন। জ চিচওৎও দর  জ ায়ও দদ্দরয ঘওান দস্য 

তাঁয দাচয়ত্ব ারনওাদ্দর ঘওানবাদ্দফআ স্বাভী/স্ত্রী/ ন্তান/অত্মীয়দ্দও দ্দে চনদ্দত  যাঔদ্দত াযদ্দফন না।  

৯.৩.৭ জ চিচওৎও দর  জ ায়ও দদ্দরয দস্যদ্দদয িাকুযী ঘৌচদ অযফ ফস্থানওাদ্দর ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় ন্যি 

থাওদ্দফ। তাঁযা ঘৌচদ অযদ্দফ ওাউদ্দন্পরয (জ)  ঘভৌসুভী জ চপায ভক্কা, ভচদনা  ঘজোয তত্ত্বাফধাদ্দন দাচয়ত্ব 

ারন ওযদ্দফন। তাযা ঘৌচদ অযদ্দফ কভনপূফ মও ওাউদ্দন্পরয (জ), ফাংরাদ্দদ জ চপ, ঘৌচদ অযদ্দফয চনওট 

ঘমাকদানত্র দাচঔর ওযদ্দফন এফং ফাংরাদ্দদদ্দ প্রতযাফতমনওাদ্দর ওাউদ্দন্পরয (জ) এয চনওট দ্দত ছািত্র গ্রণপূফ মও 

চনজ চনজ ওভ মস্থদ্দর ঘমাকদান ওযদ্দফন। 
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৯.৪ জগাইড ননফ মাচন: 

যওাচয ব্যফস্থানায় প্রচত ৪৫ জন (আনুভাননক) জমাত্রীয জন্য এওজন দয জকাআড (নমনন ঘকানক্রকভই জ 

একজন্পীয স্বত্ত্বানধকাযী /অাংীদায /একজন্ট/ঘভানাকেভ কত াযকফন না) থাওদ্দফ। তাঁযা ওাউদ্দন্পরয (জ) এয 

তত্বাফধাদ্দন ঘৌচদ অযদ্দফ দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফন। জকাআড ফাছাআ  ওভ মচযচধ ংক্রান্ত চনদ্দদ মচওা ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারয় জাচয ওযদ্দফ। এতদ ংক্রান্ত ৩ (চতন) দস্য চফচষ্ট এওটি ওচভটি থাওদ্দফ। জগাইড ননফ মাচন জ ফ্লাইট শুরুয 

কভকয ২ (দুই) ভা পূকফ ম ম্পন্ন কযকত কফ। 

৯.৫ যাষ্ট্রীয় ঔযদ্দি জারন: 

৯.৫.১  জাতীয় জ  ভযা নীচতদ্দত মা চওছুআ উদ্দেঔ থাকুও না ঘওন ভাভান্য যাষ্ট্রচত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফং ধভ ম 

চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রচতভন্ত্রী/উভন্ত্রী থফা যওায ওতৃমও ভদ্দনানীত এওটি চনচদ মষ্ট ংখ্যও ধভ মপ্রাণ 

মুরভানদ্দও যওায ঘখাচলত ফ মচনম্ন প্যাদ্দওজমূদ্দল্য যওাচয দ্দথ ম চফত্র জ ারদ্দনয উদ্দেদ্দশ্য ঘৌচদ অযফ ঘপ্রযণ 

ওযা মাদ্দফ। এ দদ্দরয দস্যকণ যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রী চদ্দদ্দফ যওাদ্দযয ফ মচনম্ন প্যাদ্দওজমূদ্দল্য উচেচঔত 

ঘফামূ প্রাপ্য দ্দফন। তাযা দদচনও বাতা ফা ন্যান্য অচথ মও সুচফধাচদ প্রাপ্য দ্দফন না। যওাদ্দযয নুদ্দভাদন াদ্দদ্দক্ষ 

এ দদ্দরয দস্যদ্দদয যওাচয জমাত্রী ঘওাটায় তথ্যপযভ পূযণ ওদ্দয জ ম্যাদ্দনজদ্দভন্ট আনপযদ্দভন চদ্দেদ্দভ ( HMIS) 

যাচয এচি ওযা দ্দফ। এ দদ্দরয তাচরওা এফং জ চবায জন্য প্রদ্দয়াজনীয় পূণ মাে তথ্য পযভ  াদ্দাট ম জ ফ্লাআট 

শুরুয ন্তত: ০২ (দুআ) ভা পূদ্দফ ম চযিারও, জ চপ, ঢাওায় ঘপ্রযণ ওযদ্দত দ্দফ। 

৯.৫.২ স্কাউট ও আঞ্জুভান নফনবন্ন ঘস্বোকফী াংগঠন কত মাযা জমাত্রীয ঘফা প্রদাকনয উকদ্দকশ্য ধভ ম নফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক ননফ মানচত কফন, তাঁযা অফশ্যই তাঁকদয প্রদি ঘফামূকয নফফযণ ফাাংরাকদ জ অনপ, ঘজদ্দায় জভা নদকফ। 

আযনফ বালায় াযদীকদয অগ্রানধকায প্রদান কযা কফ এফাং ননফ মানচতযা নভনায ম্যা ঘৌনদ আযকফয কাজ ম্পককম 

জ অনপ, ঢাকা কত ধাযণা গ্রণ কযকফ। 

৯.৬ ঘভৌসুভী জ চপায চনদ্দয়াক: 

শুদৄভাত্র জ ঘভৌসুদ্দভয জন্য যওায ওতৃমও সৃষ্ট দ্দদ ফাংরাদ্দদ জ চপ, ভক্কা, ভচদনা  ঘজোয় ৩ (চতন) ভাদ্দয 

জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় ওভ মযত ওভ মওতমাদ্দদয ভধ্য দ্দত এওজন ওদ্দয ঘভৌসুভী জ চপায চনদ্দয়াক ওযা দ্দফ। 

তাঁযা ওাউদ্দন্পরয (জ) ঘৌচদ অযদ্দফয তত্ত্বাফধাদ্দন দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফন। ঘৌচদ অযদ্দফ তাদ্দদয ওভ মচযচধ ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও চনধ মাচযত দ্দফ। 

৯.৭ ওাচযকযী দর: 

ফাংরাদ্দদ জ চপ, ভক্কা, ভচদনা  ঘজোয় জ ঘভৌসুদ্দভ চনদ্দয়াকপ্রাপ্ত ওভ মওতমাদ্দদয দাপ্তচযও ওাদ্দজ ায়তা ওযায 

জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় ওভ মযত প্রাচনও ওভ মওতমা/ব্যচিকত ওভ মওতমা/াঁট-মুদ্রাক্ষচযও-ওাভ-ওচম্পউটায 

াদ্দযটয/চপ ওাযী-ওাভ-ওচম্পউটায মুদ্রাক্ষচযও ভিদ্দয় দ্দফ মাচ্চ ১২ (ফায) দদ্দস্যয এওটি ওাচযকযী দর ঘপ্রযণ 

ওযা দ্দফ। জ ওাচযকযী দদ্দরয ঘওান দস্য তাঁয দাচয়ত্ব ারনওাদ্দর ঘওানবাদ্দফআ স্বাভী/স্ত্রী/ন্তান/অত্মীয়দ্দও দ্দে চনদ্দত 

 যাঔদ্দত াযদ্দফন না । 

তৃতীয় ধ্যায় 

১০ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা: 

১০.১ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় শুদৄভাত্র জমাত্রীদ্দদয চযফন এফং এতদ ংক্রান্ত ব্যফস্থানায মাফতীয় 

দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফ: 

১০.১.১ জমাত্রী চযফদ্দনয সুচফধাদ্দথ ম ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়  ংচিষ্টদ্দদয 

াদ্দথ অদ্দরািনা ওদ্দয চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প  ঘৌচদ এযাযাচফয়ান এয়াযরাআন্প ছািা ঢাওা-ঘজো-ঢাওা  

ঢাওা-ভচদনা/ঘজো-ঢাওা দ্দথ যাচয জমাত্রী চযফদ্দন আচ্ছুও ভধ্যপ্রািযচবচত্তও সুনাদ্দভয চধওাযী প্রচতচষ্ঠত ন্যান্য 

এয়াযরাআন্পদ্দমাদ্দক জমাত্রী চযফদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দত াযদ্দফ।  

১০.১.২ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় চজচয দ্দনয পয ভাদ্দয ৩০ (চত্র) তাচযদ্দঔয ভদ্দধ্য জমাত্রীয ঢাওা-

ঘজো-ঢাওা  ঢাওা-ভচদনা/ঘজো-ঢাওা দ্দথয যাচয চফভান বািা চনধ মাযণ ওদ্দয ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় ঘপ্রযণ 

ওযদ্দফ। যওাচয  ঘফযওাচয উবয় ব্যফস্থানায জমাত্রীয চফভান বািা এওআ দ্দফ। প্রিাচফত বািা ংচিষ্ট 

ক্ষগুদ্দরায দ্দে অদ্দরািনা ককয যওায ওতৃমও চূিান্ত ওযা দ্দফ।  

১০.১.৩ জমাত্রী নযফন াংক্রান্ত নফলয়ানদ ভন্বকয়য জন্য ঘফাভনযক নফভান নযফন ও ম মটন ভন্ত্রণারয়/নফভান ফাাংরাকদ     

এয়াযরাইন্প নরনভকটড ভক্কা ও ভনদনায় অনপ স্থান কযকফ। 

১০.১.৪ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় এফং চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প চরচভদ্দটড জ ঘভৌসুদ্দভ জমাত্রীয 

ফ্লাআট চচডউর এতদ ংক্রান্ত মাফতীয় ভিয়মূরও দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফ। ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন 

ভন্ত্রণারয় ঘফযওাচয জমাত্রীয চগ্রভ চফভান বািা গ্রদ্দণয প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। ঘফাভচযও চফভান 

চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় জমাত্রী চযফন ংক্রান্ত এওটি কাআডরাআন প্রণয়ন ওযদ্দফ। 
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১০.১.৫ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প চরচভদ্দটড, ঘৌচদ এযাযাচফয়ান এয়াযরাআন্প, ঘফাভচযও চফভান িরাির ওতৃমক্ষ এফং 

General Authority of Civil Aviation ( GACA), ঘৌচদ অযফ এয াদ্দথ অদ্দরািনাক্রদ্দভ ভদ্দঝাতায চবচত্তদ্দত 

Flight Schedule চনধ মাযণ ওযদ্দত দ্দফ। এ ব্যাাদ্দয ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় ওতৃমও প্রদত্ত 

চনদ্দদ মনা এয়াযরাআন্পগুদ্দরা ফািফায়ন ওযদ্দফ। চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প চরচভদ্দটড, জ চপ, ঢাওা  ংচিষ্ট 

এদ্দজন্পীমূদ্দয প্রচতচনচধ চত্র-ক্ষীয় অদ্দরািনায ভাধ্যদ্দভ ঘফযওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীয ফ্লাআট চচডউর চনধ মাযণ 

ওযদ্দফ। জ ব্যফস্থানায জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও কঠিত দর ব্যতীত জমাত্রীয ঘৌচদ অযফ ফস্থানওার 

দ্দফ মাচ্চ ৪৫ (পঁয়তাচে) চদদ্দনয ভদ্দধ্য ীচভত যাঔদ্দত দ্দফ। 

১০.১.৬ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প ঘজো, ভক্কা-অর-ঘভাওাযযভা  ভচদনা-অর-মুনায়াযাস্থ চপ মথাভদ্দয় জমাত্রীদ্দদয 

ফ্লাআট ংক্রান্ত তথ্যাচদ ফাংরাদ্দদ জ চপ, ভক্কা, ভচদনা  ঘজোদ্দও ফচত ওযায প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ 

এফং প্রিচরত চফচধ নুমায়ী ঘৌচদ অযদ্দফয ওচম্পউটায চদ্দেদ্দভ তথ্যমূ ারনাকাদ যাঔায ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। 

১০.১.৭ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প  ফাংরাদ্দদ জ চপদ্দয ভদ্দধ্য চধওতয ভিয় চনচিত ওযায রদ্দক্ষয জ ঘভৌসুদ্দভ 

ঘৌচদ অযফ দ্দফ ম চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআদ্দন্পয জমাত্রী চযফন ংক্রান্ত ওাম মক্রভ ওনার ঘজনাদ্দযর, ঘজদ্দায 

তত্ত্বাফধাদ্দন চযিাচরত দ্দফ। 

১০.১.৮ ঘম ওর এয়াযরাআন্প জমাত্রী চযফন ওযদ্দফ তাযা তাদ্দদয ফ্লাআট চচডউর জ দ্দয়ফাআদ্দট 

(www.hajj.gov.bd) যাচয প্রওা ওযদ্দফ। এজন্য ভন্ত্রণারদ্দয়য অআ.টি পাদ্দভ ময ওাছ ঘথদ্দও প্রদ্দয়াজনীয় 

ায়মাড ংগ্র ওযদ্দফ। এয়াযরাআন্পমূ তাদ্দদয ফ্লাআদ্দট জমাত্রীয বুচওং এয Electronic Data (PNL-

Passenger Name List) (Pre & Post Hajj) ভন্ত্রণারদ্দয়য অআ.টি পাভ মদ্দও প্রদান ওযদ্দফ। ঘফাভচযও চফভান 

চযফণ  ম মটন ভন্ত্রণারয় এ ভদ্দভ ম ওর এয়াযরাআন্পদ্দও চনদ্দদ মনা প্রদান কযকফ এফাং এয়াযরাইন্পমূ প্রদি 

ননকদ মনা প্রনতারন কযকরা নকনা তা ননয়নভতবাকফ তদাযনক ওযদ্দফ। 

১০.১.৯ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প ঘৌচদ অযদ্দফ ঘজো  ভচদনায় চফভান ফন্দয ওতৃমক্ষ  GACA এয াদ্দথ 

অদ্দরািনাক্রদ্দভ জ পূফ ম  জ উত্তয ফ্লাআট চচডউর ংক্রান্ত মাফতীয় প্রস্ত্ত্তচত গ্রণ ওযদ্দফ। এদ্দক্ষদ্দত্র ঘফাভচযও চফভান 

চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় ওতৃমও ভয় ভয় জাচযকৃত চনদ্দদ মনা এয়াযরাআন্পগুদ্দরা ফািফায়ন ওযদ্দফ।  

১০.২ জ ফ্লাআদ্দটয মাত্রীদ্দদয আচভদ্দগ্রন, ওােভ, ঘিও-আন আতযাচদ ওাম মক্রভ ম মায়ক্রদ্দভ জ ঘভৌসুদ্দভ জ ফ্লাআদ্দট ঘৌচদ 

অযফ কভদ্দনয চনচভত্ত ওর জমাত্রীয আচভদ্দগ্রন,ওােভ, ঘিও-আন আতযাচদ চফভাদ্দন অদ্দযাণ-পূফ ম মাফতীয় 

অনুষ্ঠাচনওতা ফওাঠাদ্দভাকত সুচফধাচদ চনচিতওযদ্দণ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় মথাভদ্দয় 

প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় চফচবন্ন এয়াযরাআদ্দন্পয াদ্দথ চফলয়টি 

ভিয় ওদ্দয জওযাম্প দ্দত চফভানফন্দয ম মন্ত জমাত্রী ঘৌৌঁছাদ্দনায চফলদ্দয় জ চপ, ঢাওা এয াদ্দথ ঘমাকাদ্দমাদ্দকয 

ভাধ্যদ্দভ প্রদ্দয়াজনীয় ওাম মক্রভ গ্রণ ওযদ্দফ। 

১০.৩ জ ঘদ্দল াজীদ্দদয ঘদদ্দ প্রতযাফতমদ্দনয ভয় ঘজো জ টাচভ মনাদ্দর এয়াযরাআদ্দন্পয ক্ষ ঘথদ্দও মথামথ পূফ ম প্রস্ত্ত্তচত গ্রণ 

ওযদ্দত দ্দফ। ঘজো/ভচদনা জ টাচভ মনাদ্দর ৬ খণ্টায ঘফচ Detained/মাত্রা চফরে দ্দর ম্মাচনত াজীদ্দদয ঘাদ্দটদ্দর 

অনা-ঘনয়া  ঔাফায চযদ্দফদ্দনয জন্য অন্তজমাচতও চনয়ভ নুাদ্দয ংচিষ্ট এয়াযরাআন্প মাফতীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। 

ঘফাভচযও চফভান চযফন ওতৃমক্ষদ্দও জ ংক্রান্ত চফলদ্দয়য উদ্দয In flight video দতযী  flight িরাওাদ্দর 

প্রদ মন ওযদ্দত দ্দফ। জমাত্রীয সুচফধাদ্দথ ম এয়াযরাইন্পমূ মাফতীয় ননকদ মনকা ফাাংরায় প্রকা কযকফ। 

১০.৪ জওযাম্প, অদ্দওানা দ্দত চফভানফন্দয ম মন্ত ংচিষ্ট এয়াযরাআন্প ম্মানীত জমাত্রীদ্দদয ফা াচব ম প্রদান ওযদ্দফ 

এফং জমাত্রী চযফদ্দন ম্মানীত জমাত্রীদ্দদয অয উন্নততয ঘফা প্রদান ওযায জন্য মাফতীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। 

জ ঘদ্দল এয়াযরাআন্পমূ, ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়  ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারদ্দয়য চনওট 

প্রচতফছয জ ঘফা ওাম মক্রদ্দভয উন্নয়দ্দন ঘম ওর নতুন ঘফা প্রিরন ফা চযফতমন ওদ্দযদ্দছ তায প্রচতদ্দফদন দাচঔর 

ওযদ্দফ। 

১০.৫ ম্মাচনত জমাত্রীয ব্যাক/ভারাভার মাদ্দত না াযায় এফং Mishandle দ্দর দ্রুত খ ৌঁদ্দজ ঘফয ওযায জন্য 

এয়াযরাআন্পমূ ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। এছািা Luggage Tracking System (LTS) িালু ওযদ্দত দ্দফ মাদ্দত 

দ্রুততায াদ্দথ ঘম ঘওান ভদ্দয় Luggage ংক্রান্ত তথ্য জমাত্রীঘক প্রদান ওযা মায়। ফাাংরাকদ জ অনপ, ঘজদ্দা ও 

ফাাংরাকদ দূতাফাকয াকথ নটি ঘচক-ইন কযায জন্য ননকয়ানজত প্রনতষ্ঠান তাকদয উয অন মত ঘফায নযকল্পনা 

নফস্তানযতবাকফ ব্যাখ্যা কযকফ ও ঘফায ভান নননিত কযকত াংনিষ্টকদয যাভ ম ফাস্তফায়ন কযকফ। 

১০.৬ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প চরচভদ্দটড ঢাওা দ্দত ভচদনায় যাচয জমাত্রী চযফদ্দনয জন্য জ ফ্লাআট চযিারনায 

মাফতীয় ওাম মক্রভ গ্রণ ওযদ্দফ। যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয াদ্দথ ম্পাচদত চুচিদ্দত চনধ মাচযত  াংখ্যক ফ্লাইট ভনদনা কত 

অাকযট কযকফ। 

১০.৭ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প চরচভদ্দটড জ ব্যফস্থানায জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও কঠিত দর ব্যতীত 

জমাত্রীয নপযনত ফ্লাইকটয ঘফানড মাং া ফাাংরাকদকই প্রদান কযকফ এফাং ম্মাননত জমাত্রী ঘফানড মাং া ানযকয় 

ঘপরকর ফাাংরাকদ জ অনপ, ভক্কা/ভনদনা/ঘজদ্দায প্রতুয়ন াককয নফভান ফাাংরাকদ এয়াযরাইন্প নরনভকটড নপযনত 

ফ্লাইকটয ডুনিককট ঘফানড মাং া ইস্যু কযকফ। 
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১০.৮ চফভান ফাংরাদ্দদ এয়াযরাআন্প ওতৃমও প্র ণীত জ চচডউর নুদ্দভাদদ্দনয জন্য মথাভদ্দয় ঘৌচদ GACA ফযাফয দাচঔর 

ওযা এফং চফভাদ্দনয ফ্লাআট চচডউর নুদ্দভাদদ্দনয জন্য GACA-য াদ্দথ াফ মক্ষচণও ঘমাকাদ্দমাক যক্ষা ওযা । চফলয়টি 

ম্পূণ মরূদ্দ ঘৌচদ GACA-য এঔচতয়াযাধীন চফধায় চফভাদ্দনয দ্দক্ষ নুদ্দভাদন তযাচিত ওযায রদ্দক্ষয ভয়ভত GACA 

ওতৃমও ৩০-৩৫ চদদ্দন ফ্লাআট চচডউর চনধ মাযদ্দনয চফলয়টি নুদ্দভাদদ্দনয ব্যাাদ্দয দ্দিষ্ট থাওদ্দফ। 

১০.৯ চফভান বািা চনধ মাযণ  টিদ্দওট চফক্রদ্দয়য চফলদ্দয় মথাভদ্দয় প্রদ্দয়াজনীয় ওাম মক্রভ গ্রণ ওযা দ্দফ। প্রচত জমাত্রীয জন্য 

চনফন্ধদ্দনয ভয় অদায়কৃত চফভান বািা ব্যাংদ্দওয ভাধ্যদ্দভ ফাংরাদ্দদ চফভান ওতৃমক্ষদ্দও প্রদাদ্দনয চবচত্তদ্দত ঘফাভচযও 

চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয়, যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয দ্দে ফাংরাদ্দদ যওাদ্দযয ম্পাচদত চি-াচক্ষও 

চুচিয তম ঘভাতাদ্দফও গ্রু  এদ্দজন্পীচবচত্তও ফ্লাআট চচডউর চনধ মাযণপূফ মও টিদ্দওট ফযাে ওযদ্দফ। টিদ্দওট ফযাদ্দেয পূদ্দফ ম 

ফ্লাআট চচডউর চনধ মাযণ ওযায চনচভত্ত ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয়, ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, াফ, 

অটাফ  ংচিষ্ট ওদ্দরয ভিদ্দয় বা ওযদ্দফ। 

১০.১০ ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারয় ংচিষ্ট এদ্দজন্পী/ওতৃমক্ষ ওতৃমও উদ্দযাি নীচতভারা ফািফায়দ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। 

১১ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা: 

জ ওাম মক্রভ ফাংরাদ্দদ এফং ঘৌচদ অযদ্দফয ভদ্দধ্য এওটি চি-াচক্ষও চফলয়। চি-াচক্ষও ম্পদ্দওময ংচিষ্ট ঘক্ষদ্দত্র 

দূতাফা/ওনসুযদ্দরদ্দটয ভাধ্যদ্দভ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় স্বীয় দাচয়ত্ব ারন ওযদ্দফ। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ঘৌচদ যওাদ্দযয দ্দে 

ংচিষ্ট চুচি ম্পাদন  জ ংক্রান্ত চবা প্রদাদ্দনয চনচভত্ত প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। এছািা ঘৌচদ অযদ্দফ 

কূটননচতও ঘমাকাদ্দমাক, প্রদ্দটাওর, ঊর্ধ্মতন ঘৌচদ ওতৃমদ্দক্ষয াদ্দথ াক্ষাৎ, ফাচি বািা, এয়াযরাইন্পমূকয নটি-ঘচক-

ইন, নভনায তাঁবুকত ঘভচডদ্দওর কুাম্প স্থান, ঘজদ্দা ও ভনদনায় জমাত্রী চযফদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র স্লট প্রাচপ্ত আতযাচদ চফলদ্দয় 

স্বীয় দাচয়ত্ব ারন ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় এফং ঘৌচদ অযদ্দফ ওভ মযত জ ব্যফস্থানায় চনদ্দয়াচজত 

ওভ মওতমা/ওভ মিাযীদ্দদযদ্দও দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফ। তাছািা জ  ভযা ংক্রান্ত চফলদ্দয় ফাংরাদ্দদ  যাজওীয় 

ঘৌচদ যওাদ্দযয দ্দে ংচিষ্ট চি-াচক্ষও চফলয়মূদ্দ াচফ মও ায়তা প্রদান চনচিত ওযদ্দফ। 

১২ স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা: 

১২.১ যাজকীয় ঘৌনদ যকাঘযয কে চুনি ঘভাতাকফক জমাত্রীয স্বাস্থু াংক্রান্ত ঘভনডককর পাইর ইকরক্ট্রননক দ্ধনতকত দতনয 

কযকত কফ। স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওতৃমও চনধ মাচযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য জমাত্রীয 

স্বাস্থয যীক্ষা এফং ঘভচডদ্দওর পাআর দতচযয প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

১২.২ স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় ওতৃমও চনধ মাচযত পযদ্দভ স্বাস্থযনদ প্রদানওাদ্দর জমাত্রীয স্বাস্থযকত  াযীচযও 

ঘমাগ্যতায চফলয়টি চনচিত ওযদ্দফ এফং ভদ্দয় ভদ্দয় তা নরাআদ্দন ারনাকাদ ওযদ্দফ।  

১২.৩ ননধ মানযত ভকয়য ভকধ্য ঘভনননজাইটি, ইনফ্লুকয়ঞ্জা ইতুানদ প্রনতকলধক াংগ্র ও প্রদাকনয ব্যফস্থা গ্রণ কযকফ। 

১২.৪ ঘৌচদ অযদ্দফ জমাত্রীয ঘফা প্রদাদ্দনয রদ্দক্ষয ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য িাচদায ঘপ্রচক্ষদ্দত চনধ মাচযত ভদ্দয় চিচওৎও 

দদ্দরয দস্য তথা চিচওৎও, না ম, ব্রাদায  পাভ মাচে ভদ্দনানয়ন প্রদান ওযদ্দফ। 

১২.৫ সুষ্ঠু জ ব্যফস্থানায স্বাদ্দথ ম চতয় বৃে, ঝৌঁচওপূণ ম ঘযাদ্দক অক্রান্ত, ক্ষীণ দৃচষ্ট আতযাচদ ঘযাকাক্রান্ত ব্যচিদ্দদয মাদ্দত দ্দজ 

কভদ্দনয  স্বাস্থযকত উমৄিতায াটি মচপদ্দওট ঘদয়া না য় তায জন্য স্বাস্থয  চযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয় ংচিষ্টদ্দদয 

চনদ্দদ মনা প্রদান ওযদ্দফ। 

১৩ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা: 

১৩.১ জ  ভযামাত্রীয অন্তজমাচতও াদ্দাট ম প্রস্ত্ত্তত ওযায জন্য মথাভদ্দয় গ্রাচধওায চবচত্তদ্দত পুচর ছািত্র  প্রদাদ্দনয 

প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। জ ঘভৌসুদ্দভ জওযাদ্দম্প জমাত্রীয চনযাত্তা প্রদান, ভযামাত্রীয আচভদ্দগ্রন ংক্রান্ত 

ওাম মক্রভ মথােফ জতয ওযা জ ব্যফস্থানায াদ্দথ ংচিষ্ট চফচবন্ন ওাম মক্রদ্দভ ায়তা প্রদান ওযদ্দফ। আচভদ্দগ্রন 

ওতৃমক্ষ জ  ভযা চবায় কভন  প্রতযাকভনওাযীয নাভ, ঠিওানা প্রকৃত তাচরওা (স্পষ্ট ওচ)  ংখ্যা দদচনও 

চবচত্তদ্দত চযিারও, জ চপ, ঢাওায় যফযা ওযদ্দফ। 

১৩.২ ঢাওা, িট্টগ্রাভ  চদ্দরট দ্দত দ্দজ কভনকৃত  প্রতযাকত াজীয চনচদ মষ্ট তথ্য ফ্লাআটয়াযী তাচরওা (ফ ট ওচ) ধভ ম 

চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য জ ম্যাদ্দনজদ্দভন্ট আনপযদ্দভন চদ্দেদ্দভ (HMIS) আ-ঘভআদ্দরয ভাধ্যদ্দভ যফযা চনচিত ওযায 

জন্য আচভদ্দগ্রনদ্দও চনদ্দদ মনা প্রদান ওযদ্দফ। প্রচতচদন এওাচধওফায এআ তথ্য চদদ্দত দ্দফ মাদ্দত তা াদ্দথ াদ্দথ ঘওন্দ্রীয় 

তথ্য বান্ডাদ্দয অদ্দডট ওযা মায় এফং ওর ঘেওদ্দাল্ডায তা ঘথদ্দও যাচয চযদ্দাট ম ঘদ্দত াদ্দযন।  ঘম ওর াজী 

জ ঘদ্দল ফাংরাদ্দদদ্দ ঘপযত অদ্দফন না, তাঁদ্দদয তাচরওা প্রস্তুত ওদ্দয জ ঘল য়ায ০১ (এও) ভাদ্দয ভদ্দধ্য 

আচভদ্দগ্রন ওতৃমক্ষ, ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়  ঘফাভচযও চফভান চযফন  ম মটন ভন্ত্রণারদ্দয় ঘপ্রযণ ওযদ্দফ। এ চফলয়টি 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় চনচিত ওযদ্দফ। 

১৩.৩ ওাঁিা ঔাফায/ঔাফায প্রস্ত্ত্তদ্দতয দ্রব্য াভগ্রী  ঘযচজোড ম ডািাদ্দযয ব্যফস্থাত্রচফীন লধ ত্র মাদ্দত জ  

ভযামাত্রীযা ফন ওযদ্দত না াদ্দয ঘ চফলয়টি চনচিত ওযায জন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় আচভদ্দগ্রন ওতৃমক্ষদ্দও প্রদ্দয়াজনীয় 

চনদ্দদ মনা ঘদদ্দফ। 

১৩.৪ পুচরদ্দয চফদ্দল াঔা দ্দত জমাত্রীদ্দদয ঘবচযচপদ্দওন প্রচতদ্দফদন ায়ায য আচভদ্দগ্রন ওাম মাচদ ম্পন্ন ওযদ্দত দ্দফ। 

এজন্য পুচরদ্দয ঘবচযচপদ্দওন এফং আচভদ্দগ্রন াঔামূ প্রদ্দয়াজনীয় তথ্য ভিয় ওযদ্দফ। 
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১৩.৫ জমাত্রীয নবা জটিরতা ননযকনয জন্য জাতীয় নযচয়কত্রয তথ্য অনুমায়ী ঘভচন চযদ্দডফর াদ্দাট ম প্রদান চনচিত 

ওযদ্দফ।  

১৩.৬ ঘমকত্য ঘৌনদ ই-জ নকেকভয পূণ মাে ফাস্তফায়কনয কাযকণ ফাাংরাকদ কত গভনকাযী জমাত্রীয াকাট ম াংক্রান্ত 

ননর্ভ মর তথ্য প্রকয়াজন ঘকত্য ধভ ম নফলয়ক ভন্ত্রণারকয়য ননফন্ধন নকেকভয াকথ াকাট ম অনধদপ্তকযয ডাটাকফকজয 

াংকমাগ (Integration) স্থান কযকত কফ। মাকত প্রাক-ননফনন্ধত জমাত্রীয জাতীয় নযচয়কত্রয নফযীকত ফ মকল 

াকাট ম াংক্রান্ত তথ্য স্বয়াংনক্রয়বাকফ ননফন্ধন াব মাকয ারনাগাদ কযা ম্ভফ য়। এছাড়াও যাজকীয় ঘৌনদ যকাকযয 

প্রকয়াজকন জমাত্রীয আঙুকরয ছা ননধ মানযত পযম্যাকট প্রদাকনয ফাধ্যফাধকতা থাকায় ফনযাগভন ও াকাট ম অনধদপ্তয 

তা মথাভকয় প্রদান নননিত কযকফ। 

১৪ গৃায়ণ  কণপূতম ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা: 

গৃায়ণ  কণপূতম ভন্ত্রণারয় জওযাদ্দম্পয ফছযব্যাী যক্ষণাদ্দফক্ষণ জ ঘভৌসুদ্দভ মথাভদ্দয় প্রদ্দয়াজনীয় চযষ্কায-

চযচ্ছন্নতা  যক্ষণাদ্দফক্ষণ ওাজ ম্পন্ন ওদ্দয জ চপ প্রস্ত্ত্তদ্দতয প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। এছািা ংচিষ্ট 

অআন-শৃঙ্খরা যক্ষাওাযী ফাচনীয দ্দমাচকতায় জ চপ এয াফ মক্ষচণও চনযাত্তা জ ঘভৌসুদ্দভ চফদ্দল চনযাত্তা 

চফধাদ্দনয চনচভত্ত চফচবন্ন ব্যফস্থা গ্রণ, প্রদ্দয়াজদ্দন স্থায়ী/স্থায়ী স্থানা চনভ মাণ, জওযাম্প চেতওযণ, চনযাদ ানীয় 

জদ্দরয ংস্থান প্রদ্দয়াজনীয় আউটিচরটি াচব ম প্রদান, ফছযব্যাী ননযনফনেন্ন নফদুুৎ যফযা চনচিত ওযদ্দফ। এছািা 

জ ংক্রান্ত ংচিষ্ট ওাদ্দজ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়দ্দও প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফ।  

১৫ তথ্য ভন্ত্রণারদ্দয়য ভূচভওা: 

জ ওভ মচযওল্পনা ঘখালণা দ্দত শুরু ওদ্দয চফচবন্ন ঘখালণা  চফবৃচতমূরও চফজ্ঞচপ্ত দ্দজয চনয়ভ-ওানুন এফং 

দ্দিতনতামূরও চফজ্ঞচপ্ত/ঘখালণা/চফজ্ঞান আতযাচদ চপ্রন্ট  আদ্দররচনও চভচডয়ায় গ্রাচধওায চবচত্তদ্দত ব্যাও প্রিাদ্দযয 

রদ্দক্ষয তথ্য ভন্ত্রণারয় প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। এছািা জ ঘভৌসুদ্দভ ম্প্রিাযমূরও  প্রিাযণামূরও ওভ মওাদ্দন্ড 

জ চপ, ঢাওাদ্দও প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফ। প্রদ্দমাজয ঘক্ষদ্দত্র ঘজরা  উদ্দজরা ম মাদ্দয় প্রচক্ষণমূরও 

ওভ মওাদ্দন্ড এফং জ  ভযা ংক্রান্ত প্রিায-প্রিাযণামূরও ওাম মক্রদ্দভ ঘজরা প্রানদ্দও প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাচকতা 

প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা ওযদ্দফ। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য নুদ্দযাধক্রদ্দভ জ  ভযা ংক্রান্ত স্লাআড, চস্থয চিত্র, চফজ্ঞান চিত্র, 

তথ্য চিত্র, প্রাভাণ্য চিত্র আতযাচদ দতচযদ্দত প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফ। তথ্য ভন্ত্রণারয় জ  ভযা ংক্রান্ত 

প্রিায তৃণমূর ম মাদ্দয় ঘৌৌঁদ্দছ ঘদয়ায রদ্দক্ষয ফাংরাদ্দদ ঘফতায, ফাংরাদ্দদ ঘটচরচবন, ঘফযওাচয চফচবন্ন টিচব িযাদ্দনর, 

ঘযচড  চপ্রন্ট চভচডয়ায াদ্দথ াফ মক্ষচণও ঘমাকাদ্দমাক যক্ষা ওযদ্দফ। এ ছািা প্রাক-ননফন্ধন ও ননফন্ধন নকেকভয উয 

নফস্তানযত দ্ধনত ফচত ওযায জন্য  প্রদ্দয়াজনীয় চফজ্ঞান  চফজ্ঞচপ্ত প্রিাদ্দযয ব্যফস্থা ওযদ্দফ।  

১৬ ফাাংরাকদ ব্যাাংক ও অন্যান্য ব্যাাংককয ভূনভকা: 

১৬.১ ফাংরাদ্দদ ব্যাংদ্দওয ভূচভওা: 

ঘৌচদ অযদ্দফ ফাচি বািা, ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ চফচবন্ন চপ, জমাত্রীয ব্যচিকত 

ব্যদ্দয়য জন্য জ ব্যফস্থানায াদ্দথ দফদ্দদচও মুদ্রায চফলয়টি জচিত। জ গ্রাচধওায চফদ্দফিনায় ফাংরাদ্দদ ব্যাংও 

মথাভদ্দয় দফদ্দদচও মুদ্রা ছাি এফং এতচিলদ্দয় প্রদ্দয়াজনীয় দদ্দক্ষ গ্রণ ওযদ্দফ। এদ্দক্ষদ্দত্র যাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংও ছািা 

ন্যান্য তপীরর্ভি ব্যাংও ঘথদ্দও দফদ্দদচও মুদ্রা স্থানান্তদ্দযয ব্যফস্থা ওযদ্দফ। তাছািা ংচিষ্ট চফলদ্দয় ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারদ্দয়য নুদ্দযাধক্রদ্দভ ন্যান্য প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ। 

১৬.২ ঘানারী ব্যাাংক ও অনুকভানদত ফাচণচজযও ব্যাংদ্দওয ভূনভকা: 

১। প্রাক্-ননফন্ধকনয অথ ম গ্রকণয পূকফ ম প্রফাী ও ১৮ ফছকযয ননম্নফয়ীয জন্ননফন্ধন নকদয (মূরকন) তথ্য প্রাক্-ননফন্ধন 

বাউচাকযয কে মাচাই কযকফ। ১৮ ফছয ফা তদূর্ধ্ম ফয়ষ্ককদয ঘযকত্র জাতীয় নযচয়কত্রয (মুরকন) কে মাচাই 

কযকফ। 

২। জমাত্রীয চরচঔত ম্মচত ব্যচতত ঘওান জমাত্রীয প্রাক্-চনফন্ধন ফাচতর ওযা মাদ্দফ না। 

৩। প্রাক্-ননফন্ধন ও ননফন্ধকনয দ্ধনত প্রনতটি াখায় নফস্তানযত আকাকয জমাত্রীয স্যনফধাকথ ম প্রদ মন কযকফ। 

৪। ঘম ফ াখায ভাধ্যকভ প্রাক্-ননফন্ধন ও ননফন্ধন ম্পন্ন কযকফ তা নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যকভ প্রকা কযকফ। 

৫। ননফন্ধন কাম মক্রকভ ননফ মানচত ব্যাাংকমূ যকায ননধ মানযত অথ ম প্রানপ্ত নননিত ককয জমাত্রীয ননফন্ধন ম্পন্ন কযকফ। 

ননফন্ধকনয অথ ম ধভ ম নফলয়ক ভন্ত্রণারকয়য ননকদ মনা ঘভাতাকফক নযকাধ কযকফ। 

৬। জ এদ্দজন্পী/ জমাত্রীদ্দও জ ফাফদ ঘকান প্রকায ঋণ প্রদান কযা মাকফ না। 

৭। ঘানারী ব্যাংও নুদ্দভাচদত ফাচণচজযও ব্যাংদ্দওয াদ্দথ চুচি ম্পাদন  ফািফায়ন ওযদ্দফ। 

১৭ ঘজরা প্রাদ্দওয ভূচভওা: 

ঘজরা প্রাও ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য চনদ্দদ মনা নুমায়ী জ ব্যফস্থানায ওাদ্দজ প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাচকতা প্রদান 

ওযদ্দফন। ঘজরা প্রাও তায ঘজরায জমাত্রীয প্রাক-ননফন্ধন এফাং ননফন্ধন কযায জন্য প্রকয়াজনীয় জনফর ও কানযগনয 

ায়তা প্রদান কযকফন, ভাযাভ একইকে কজ গভকনচ্ছুকদয ননফন্ধন নদ গ্রণ এফং জ চপ, ঢাওায় ঘপ্রযদ্দণয 

প্রদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফন। এছািা ঘজরা প্রাও প্রদ্দয়াজদ্দন জ ংক্রান্ত চফলয়াচদ প্রিায-প্রিাযণায ব্যফস্থা 

গ্রণ জমাত্রীয প্রচক্ষদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফন। জ ংক্রান্ত তথ্য ঘওন্দ্র স্থান এফং জ ম্পাদদ্দন জমাত্রীয 

ফ মাত্মও দ্দমাচকতা প্রদান ওযদ্দফন। ঘজরা প্রাও জ ংক্রান্ত ওাদ্দজ স্থানীয় ম মাদ্দয় আরাচভও পাউদ্দন্ডদ্দনয 
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ওাম মক্রদ্দভয ভিয় ওযদ্দফন। ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয়য নুদ্দযাধক্রদ্দভ স্থানীয় ম মাদ্দয় জমাত্রীয চবদ্দমাক তদন্ত  

চনস্পচত্তয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফন। তায ঘজরায দয (নমনন ঘকানক্রকভই জ একজন্পীয স্বত্ত্বানধকাযী /অাংীদায 

/একজন্ট/ঘভানাকেভ কত াযকফন না) জ গাইকডয তানরকা (জমাত্রীয তানরকা াংফনরত পযভ পূযণপূফ মক) 

নযচারক, জ অনপ, ঢাকায় ঘপ্রযণ কযকফন। ঘজরা প্রান তায ঘজরায অন্তগ মত কর ইউনডন ইউজায এফাং 

ইরানভক পাউকেকনয প্রনতনননধকক প্রাক্-ননফন্ধন নকেকভয উয প্রকয়াজনীয় প্রনযণ প্রদান কযকফ। তাছািা ঘজরা 

প্রাও জ ব্যফস্থানা ওাম মক্রদ্দভ উদ্দজরা চনফ মাী ওভ মওতমাকণদ্দও ম্পৃি ওযত: জমাত্রীদ্দও াচফ মও দ্দমাচকতা 

প্রদাদ্দনয ওাম মওয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফন। 

১৮ আরাচভও পাউদ্দন্ডদ্দনয ভূচভওা: 

১৮.১ যকানয ব্যফস্থানাধীন জমাত্রী াংগ্র ও তাকদয প্রকদয় স্যকমাগ-স্যনফধা মাফতীয় নফলয় জনগণকক অফনত ও উিুদ্ধ 

(Motivate) কযকফ। ঘজরা ম মাকয় জ ব্যফস্থানায ঘপাকার কয়ন্ট নককফ দানয়ত্ব ারন কযকফ। কজয তথ্যাফরীয 

জন্য ওকয়ফাইকটয (www.hajj.gov.bd) ঠিকানা প্রচায কযকফ। প্রাক-ননফন্ধন পযভ এফাং ভাযাভ একইকে কজ 

গভকনচ্ছুকদয ননফন্ধন বাউচায পূযকণয ব্যফায নফনধ জমাত্রীকক অফনত কযকফ।  

১৮.২ দ্দজয চবজ্ঞতাম্পন্ন প্রচচক্ষত আভাভদ্দদয ভাধ্যদ্দভ দ্দজয অযওান-অওাভ ম্পদ্দওম যওাচয  ঘফযওাচয উবয় 

ব্যফস্থানায় দ্দজ কভদ্দনচ্ছুদ্দদয প্রচক্ষণ প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযদ্দফ।  

১৮.৩ জমাত্রীয প্রাক-ননফন্ধন এফাং ভাযাভ একইকে কজ গভকনচ্ছুকদয ননফন্ধন বাউচায পূযণ, ঘজরা প্রাককয 

কাম মারকয় জভাদাকন কমানগতা, জ অনপ, ঢাকায াকথ ঘমাগাকমাগ যযা ইতুানদ দানয়ত্ব ারন কযকফ। 

১৮.৪ যওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীদ্দদয জন্য চনদ্দয়াচজতব্য জকাআড চনফ মািদ্দন ভন্ত্রণারয় ওতৃমও কঠিত ংচিষ্ট ওচভটিদ্দও 

ায়তা ওযদ্দফ। 

১৮.৫ যকানয ব্যফস্থানায় প্রনত ৪৫ জন (আনুভাননক) জমাত্রী ননকয় গ্রু গঠন কযকফ এফাং জ ফ্লাইট শুরুয কভকয ৭৫ 

(পঁচািয) নদন পূকফ ম দয (নমনন ঘকানক্রকভই জ একজন্পীয স্বত্ত্বানধকাযী /অাংীদায /একজন্ট/ঘভানাকেভ ঘত াযকফন 

না)  জগাইকডয তানরকা (জমাত্রীয তানরকা াংফনরত পযভ পূযণপূফ মক) ঘজরা প্রাক ও বানত, ঘজরা জগাইড 

ননফ মাচন কনভটিয ভাধ্যকভ নযচারক, জ অনপ, ঢাকায় ঘপ্রযণ কযকফ। 

১৮.৬ প্রদ্দয়াজদ্দন জ ব্যফস্থানা ওাম মক্রদ্দভ আরাচভও পাউদ্দন্ডদ্দনয অতাধীন উদ্দজরা ম মাদ্দয়য ভচজদচবচত্তও াঠাকাদ্দযয  

ওভ মওতমা/ওভ মিাযী, আরাচভও চভনমূদ্দয ওভ মওতমা/ওভ মিাযী  ভচজদচবচত্তও কণচক্ষা ওাম মক্রদ্দভয চক্ষও  

ভাোয ঘট্রআনাযকণদ্দও ম্পৃি ওযদ্দফন। 

িতুথ ম ধ্যায় 

১৯ অৎওারীন পান্ড: 

জওযাদ্দম্প জমাত্রীয অকভদ্দনয য ঘথদ্দও জ ঘদ্দল ঘদদ্দ প্রতযাফতমন ম মন্ত ঘম ঘওান দদফ-দুচফ মাও ফা তাৎক্ষচণও 

জরুচয প্রদ্দয়াজদ্দন  ব্যয় চনফ মা এফং জমাত্রী/াজীদ্দদয াচফ মও ওল্যাদ্দণয জন্য অৎওারীন পান্ড থাওদ্দফ। অৎওারীন 

পাদ্দন্ডয জন্য যওায ওতৃমও চনধ মাচযত াদ্দয প্রদ্দতযও জমাত্রীয চনওট দ্দত গৃীত থ ম উি পাদ্দন্ডয অদ্দয়য উৎ দ্দফ। এ 

ছািা জমাত্রীয চনওট ঘথদ্দও জ ম্পাদদ্দনয জন্য চফচবন্ন ঔাদ্দত গৃীত দ্দথ ময ভাধ্যদ্দভ ক্রয়কৃত দফদ্দদচও মুদ্রায 

চফচনভয় মূদ্দল্যয তাযতদ্দম্যয ওাযদ্দণ চতচযি থ ম (মচদ থাদ্দও), আদ্দতাভদ্দধ্য স্থানীয় াচব ম িাজম এয ব্যচয়ত, -

দাচফকৃত  দফদ্দদচও মুদ্রায চফচনভয় াদ্দযয তাযতদ্দম্যয পদ্দর জভাকৃত থ ম উি পাদ্দন্ড জভা দ্দফ। অৎওারীন 

পাদ্দন্ড জভাকৃত তচফর চযিারনা এফং অৎওারীন পাদ্দন্ডয থ ম ঘওান ঘওান ঔাদ্দত ব্যয় দ্দফ ঘ চফলদ্দয় ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারয় এওটি স্বয়ংম্পূণ ম নীচতভারা প্রণয়ন ওযদ্দফ। তাছািা যওাচয  ঘফযওাচয ব্যফস্থানায জমাত্রীয 

জভাকৃত দ্দথ ময ব্যচয়ত (মচদ থাদ্দও) থ ম (ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ   ন্যান্য) উি 

পাদ্দন্ড যাচয স্থানান্তচযত দ্দফ। 

২০ জমাত্রীকদয অব্যনয়ত অথ ম ঘপযত প্রদান: 

২০.১ মৃতুয  গুরুতয সুস্থতা/দুখ মটনা জচনতওাযদ্দণ ঘৌচদ অযদ্দফ প্রদ্দদয় চফচবন্ন াচব ম িাজম  চযফন চপ  জভাদানওাযী 

জমাত্রী চফত্র জব্রত ারদ্দনয রদ্দক্ষয ঘৌচদ অযফ কভদ্দন ব্যথ ম দ্দর ঘওফরভাত্র ব্যচয়ত থ ম (চফভান বািা, ঔায়া 

ঔযি, আতযাচদ) ঘপযৎ াদ্দফন। 

২০.২ যওাচয ব্যফস্থানায় ঘৌচদ অযদ্দফ ফাচি বািায ব্যচয়ত থ ম (মচদ থাদ্দও) ঘপযত ঘমাগ্য দ্দফ।  

২০.৩ উবয় ব্যফস্থানায জমাত্রীয ঘক্ষদ্দত্র থ ম ঘপযত প্রদান ংক্রান্ত উদ্ভূত ঘম ঘওান ভস্যা চনযদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র ধভ ম চফলয়ও 

ভন্ত্রণারয় চূিান্ত চোন্ত গ্রণ ওযদ্দফ। 

২০.৪ যওাচয  ঘফযওাচয উবয় ঘক্ষদ্দত্র চফভান বািা ঘপযত প্রদাদ্দনয ঘক্ষদ্দত্র ংচিষ্ট এয়াযরাআদ্দন্পয চফচধ-চফধান প্রদ্দমাজয 

দ্দফ।  
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ঞ্চভ ধ্যায় 

২১ ভাযা এদ্দজন্পী ংক্রান্ত: 

২১.১ ভাযা এদ্দজন্পী: 

ঘফযওাচয ব্যফস্থানায় ফাংরাদ্দদ দ্দত চফত্র ভযা ারদ্দন কভদ্দনচ্ছুদ্দদয দরকতবাদ্দফ/ এওওবাদ্দফ ঘৌচদ অযদ্দফ 

ঘপ্রযণ  ঘপযত অনা ংক্রান্ত দাচয়ত্ব ারদ্দনয জন্য ভযা এদ্দজন্পী চনদ্দয়াক/নফায়দ্দনয চফলদ্দয় জাতীয় জ  ভযা 

নীচতয ংচিষ্ট নুদ্দচ্ছদমূ ওাম মওয দ্দফ। এ জ  ভযা নীচত আত:পূদ্দফ ম চনদ্দয়াককৃত ভযা এদ্দজন্পীমূদ্দয 

ঘক্ষদ্দত্র প্রদ্দমাজয দ্দফ । 

২১.২ ভযা এদ্দজন্পীয দায়-দাচয়ত্ব: 

২১.২.১ ংচিষ্ট ভযা এদ্দজন্পীদ্দও ভযা ারদ্দন আচ্ছুওদ্দদয গ্রু চবচত্তও/এওওবাদ্দফ ফাংরাদ্দদ ঘথদ্দও ঘৌচদ অযদ্দফ ঘপ্রযণ, 

ভযা ারদ্দনয জন্য ভক্কা যীদ্দপ অফান, কাআদ্দডয ব্যফস্থা, ভচদনা যীদ্দপ চজয়াযদ্দতয জন্য ঘপ্রযণ, ভচদনা যীদ্দপ 

অফান, ঔায়া  াফ মক্ষচণও কাআদ্দডয ব্যফস্থা (প্যাদ্দওজ ট্যযয) এফং ন্যান্য অনুচেও ওাম মাচদ ভযা ারন 

ঘদ্দল ঘদদ্দ প্রতযাফতমদ্দনয ব্যফস্থা চনচিত ওযদ্দত দ্দফ। প্রচতটি গ্রু/এওও ঘৌচদ অযফ মায়ায অদ্দক এফং ঘৌচদ অযফ 

ঘথদ্দও ফাংরাদ্দদদ্দ ঘপযত অায চফলদ্দয় প্রভাণ ংক্রান্ত তথ্যাচদ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়, জ চপ, ঢাওা  ভক্কাস্থ 

ফাংরাদ্দদ জ চপদ্দ দাচঔর ওযদ্দত দ্দফ।  

২১.২.২ ভযা এদ্দজন্পীয ভযামাত্রীদ্দদয নাদ্দভয তাচরওা ভযা এদ্দজন্পীকণ চযিারও, জ চপদ্দয ভাধ্যদ্দভ ভন্ত্রণারদ্দয় 

দাচঔর ওযদ্দফন। ভন্ত্রণারয় উি তাচরওা মািাআ-ফাছাআ ঘদ্দল প্রদ্দয়াজনীয় সুাচয ঘৌচদ দূতাফাদ্দ চবা প্রদাদ্দনয 

সুাচয ঘপ্রযণ ওযদ্দফ। এ ঘক্ষদ্দত্র াফ প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমাচকতা প্রদাদ্দন ফাধ্য থাওদ্দফ।  

২১.২.৩ ঘম ঘওান ভযা এদ্দজন্পী প্রচতফছয দ্দফ মাচ্চ ৫০০ জন ভযামাত্রী ঘপ্রযণ ওযদ্দত াযদ্দফ। তদ্দফ যওায ভদ্দয় ভদ্দয় এ 

ংখ্যা ওভাদ্দত চওংফা বৃচে ওযদ্দত াযদ্দফ। 

২১.২.৪ ঘওান গ্রুদ্দয ঘওান দস্য মচদ মৃতুয থফা গুরুতয সুস্থতা ব্যতীত ন্য ঘওান ওাযদ্দণ ঘৌচদ অযফ ঘথদ্দও মায় এফং 

ংচিষ্ট ভযা এদ্দজন্পী তাঁদ্দও ঘপযত অনদ্দত ব্যথ ম য় তাদ্দর এরূ প্রচত ভযামাত্রীয ঘক্ষদ্দত্র তাৎক্ষচণওবাদ্দফ ংচিষ্ট 

ভযা এদ্দজন্পীয জাভানত দ্দত াদ্দফ মাচ্চ ৫,০০,০০০ (াঁি রক্ষ) টাওা ম মন্ত ফাদ্দজয়াপ্ত ওযা মাদ্দফ। ঘওান গ্রুদ্দয 

এওাচধও ব্যচিয ঘফরায় এরূ খটনা খটদ্দর ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় ংচিষ্ট ভযা এদ্দজন্পীয মূদয় জাভানত ফাদ্দজয়াপ্ত 

থফা মূদয় জাভানত ফাদ্দজয়াপ্ত ভযা এদ্দজন্পী চনদ্দয়াদ্দকয অদ্দদ ফাচতর ওযদ্দত াযদ্দফ। এদ্দক্ষদ্দত্র জাতীয় জ  

ভযা নীচতয ংচিষ্ট নুদ্দচ্ছদমূ প্রদ্দমাজয দ্দফ। 

২১.২.৫ ভযা এদ্দজন্পী ওতৃমও ভযা ারন ওযদ্দত আচ্ছুওদ্দদয চনওট দ্দত চফভান বািা, ফাচি/ঘাদ্দটর বািা, ঔায়া-দায়া, 

ফা বািা আতযাচদয ফাফদ ওর প্রওায থ ম এদ্দজন্পীয চনজস্ব ব্যাংও চদ্দদ্দফয ভাধ্যদ্দভ ংগ্র ওযদ্দফ। প্রদ্দতযও ভযা 

এদ্দজন্পীয ব্যাংও চাফ নেয ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারদ্দয় দাচঔর ওযদ্দফ।  

২১.২.৬ ঘওান ভযামাত্রী মচদ ঘওান ভযা এদ্দজন্পীয চফরুদ্দে ভযা ংচিষ্ট ঘওান চফলদ্দয় চবদ্দমাক উত্থান ওদ্দয তদ্দফ তা 

তদন্ত ওযত: ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় জাতীয় জ  ভযা নীচতয ংচিষ্ট নুদ্দচ্ছদ্দদয অদ্দরাদ্দও চনষ্পচত্ত ওযদ্দফ।  

২১.২.৭ ভযা এদ্দজন্পীদ্দও ফাংরাদ্দদ যওায  ঘৌচদ যওাদ্দযয মাফতীয় অআন-ওানুন, চফচধ-চফধান, প্রথা  প্রাচনও 

অদ্দদ আতযাচদ মথামথবাদ্দফ ঘভদ্দন িরদ্দত দ্দফ। 

২১.২.৮ ভযা এদ্দজন্পী ওতৃমও ঘপ্রচযত ঘওান ভযামাত্রী (মৃতুয/সুস্থতাজচনত ওাযণ ফা ন্য ঘওান অআন ংকত ওাযণ 

ব্যতীত) মচদ ঘপযৎ না অদ্দ ঘদ্দক্ষদ্দত্র ংচিষ্ট ভযা এদ্দজন্পী দায়ী থাওদ্দফ। এদ্দক্ষদ্দত্র ঘৌচদ অযদ্দফ এফং ফাংরাদ্দদদ্দ 

প্রিচরত অআদ্দন াচিমূরও ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দ্দফ। 

২১.২.৯ ভযা এদ্দজন্পী ওতৃমও ভযা প্রদ্দচং চপ  প্রদ্দদয় ওর ঘফায চনধ মাচযত ব্যয় উদ্দেঔপূফ মও চফচবন্ন ওযাটাকযীয 

ভযা প্যাদ্দওজ ঘখালণা ওযদ্দফ এফং এয ওচ ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয়  জ চপ, ঢাওায় ঘপ্রযণ চনচিত ওযদ্দফ।   

২১.২.১০ যাজওীয় ঘৌচদ যওাদ্দযয ভযা ংক্রান্ত নীচত ঘভাতাদ্দফও ফাংরাদ্দদদ্দয ভযা এদ্দজন্পী  (ঘওাম্পানী/ট্রাদ্দবর এদ্দজন্পী) 

তাদ্দদয ওর প্রওায ওাম মক্রভ চযিারনায জন্য স্থানীয় ঘৌচদ ভযা এদ্দজন্পীয াদ্দথ াচফ মও চফলদ্দয় চুচিফে দ্দফ। 

ঘওননা ভযা চবায় কভনওাযী তায চনচদ মষ্ট ওাদ্দজয ফাচদ্দয এভন ঘওান ওাজ ওযদ্দত াযদ্দফন না মা স্থানীয়বাদ্দফ 

ঘওাম্পানীদ্দত ওভ মযত শ্রচভও/োপকণ ওযদ্দত াদ্দযন। 

লষ্ঠ ধ্যায় 

২২ জ  ভযা এদ্দজন্পী চনদ্দয়াক, চযদ মন  নফায়ন: 

২২.১ চনদ্দয়াদ্দকয তমাফরী: 

ঘফযওাচয ব্যফস্থানায ভাধ্যদ্দভ জ  ভযা ওাম মক্রভ চযিারনায জন্য ধভ ম চফলয়ও ভন্ত্রণারয় জ  ভযা 

এদ্দজন্পী চনদ্দয়াক ওযদ্দফ:  

২২.১.১ ঘওান এওটি জ  ভযা এদ্দজন্পীয স্বত্বাচধওাযী/চযিারও/ংীদায ঘওফর এওটি ওদ্দয জ  ভযা এদ্দজন্পীয 

রাআদ্দন্প ায়ায ফা ংযক্ষদ্দণয চধওাযী দ্দফন। জ  ভযা এদ্দজন্পী চফক্রয়/িান্তযদ্দমাগ্য নয়। ভন্ত্রণারদ্দয়য 

নুদ্দভাদন াদ্দদ্দক্ষ এওও ভাচরওানা ঘথদ্দও ঘমৌথ ভাচরওানায় রুান্তয/চযফতমন এফং ঠিওানা চযফতমন ওযা মাদ্দফ।  
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