চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ
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সূতঘধত্র
অধ্যায়
প্রণফ অধ্যায়

তরয়

১ ভূতফওা
২ উদেশ্য
তিঢীয় অধ্যায় ৩ লচবাত্রী তদন্ধদ, লচ এভ ওফমধতভওল্পদা  লচ প্যাদওচ ঘখারডা
৪ লচ াংক্রান্ত চুতি
৫ লচ  ফভাল ব্যস্থাধদািঃ াাংমাদতয ধ ম
৫.১ থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ ওভডীয়
৫.২ লচ অতন, ঠাওা এভ ওভডীয়
৬. লচ ব্যস্থাধদািঃ ঘৌতত আভ ধ ম
৬.১ াাংমাদতয ওদস্যুদমঝ ঘচো এাং লচ অতন, ফক্কা, ফততদা  ঘচোভ ওভডীয়
৬.২ লচ এদচতন্পভ াতড় ধতভতযমদ
৬.৩ ঘফৌস্যফী লচ অতনাভ তদদয়াক
৬.৪ লচওফী তদদয়াক
৭ ঘভওাতভ ব্যস্থাধদা
৮ াতড় পাড়া
৮.১ ভওাতভ ব্যস্থাধদায় াতড় পাড়া
৮.২ ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় াতড় পাড়া
৯ ঘৌতত আভদ লচব্যস্থাধদায় লদবাতকঢা  ঢত্ত্বাথাদদভ উদেদশ্য ততপন্ন তম ঘপ্রভড
৯.১ লচ প্রতঢতদতথ তম
৯.২ লচ প্রযাতদও তম
৯.৩ লচ তঘতওৎও তম
৯.৪ লচ কাইট তদ মাঘদ
৯.৫ ভাষ্ট্রীয় ঔভদঘ লচধামদ
তৃঢীয় অধ্যায় ১০ ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওা
১১ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওা
১২ স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওা
১৩ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওা
১৪ গৃলায়ড  কডপূঢম ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওা
১৫ ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওা
১৬ াাংমাদতয ব্যাাংদওভ ভূতফওা
১৭ ঘচমা প্রযাদওভ ভূতফওা
১৮ ইমাতফও নাউদেযদ এভ ভূতফওা
ঘতুণ ম অধ্যায় ১৯ আধৎওামীদ নাে
২০ লচবাত্রীদতভ অব্যতয়ঢ অণ ম ঘনভঢ প্রতাদ
ধঞ্চফ অধ্যায় ২১ ফভাল এদচতন্প াংক্রান্ত
২১.১ ফভাল এদচতন্প
২১.২ ফভা এদচতন্পভ তায়-তাতয়ত্বিঃ
রষ্ঠ অধ্যায়
২২ লচ  ফভাল এদচতন্প তদদয়াক, ধতভতযমদ  দায়দ
২২.১ তদদয়াদকভ যঢমামী
২২.২ তদদয়াক প্রতক্রয়া
২৩.৩ ধতভতযমদ
২২.৪ দায়দ
২৩ লচ  ফভাল এদচতন্পভ তরুঘে অতপদবাক ঢতন্ত, যাতি  তভতপউ
২৩.১ ঢতন্ত/যাতিভ ওাভডমূল
২৩.২ ঢতন্ত  যাতি
২৩.৩ যাতিভ তভতপউ
প্তফ অধ্যায় ২৪ চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ-১৪৩ ৭তলচভী/২০১৬তরিঃ এভ ািায়দ, ধতভীক্ষড, ধব মাদমাঘদা 
াংভক্ষড

পৃষ্ঠা

চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ-২০১৬
প্রণফ অধ্যায়
১.
১.১

ভূতফওািঃ
ও. আতণ মও  দততলওপাদ াফ থ্যমাদ প্রদঢুও মুমফাদ এভ চন্য অশ্য ধামদীয় ধাঁঘটি িঘেভ ফদধ্য ধতত্র লচধামদ
এওটি অন্যঢফ িে। ঢমফাদদ ৫(ধাঁঘ) ঙভ ঘফয়াতী চাঢীয় লচ দীতঢ ১৪৩১-১৪৩৫ তলচভী/২০১০-২০১৪তরিঃ ঘমফাদ বাভ
ঘফয়াত ঘযর লদয় আদঙ। ফভাল ব্যস্থাধদা ম্পতওমঢ চাঢীয় ঘওাদ দীতঢ দা ণাওায় লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাদও
ফতিঢ ওদভ চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ প্রডয়দ আশ্যও। ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও লচ  ফভাল ব্যস্থাধদায়
দতুদ দতুদ তদয়ফ-দীতঢ, ততথ-তথাদ প্রঢমদ ওভায় এাং াাংমাদতয লদঢ ধতত্র লচ  ফভাল ধামদদভ মদক্ষু লচ 
ফভালবাত্রীভ াংখ্যা উত্তদভাত্তভ বৃতে ধায়ায় লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাদও আদৄতদও, মৄদকাধদবাতক  ঢথ্য প্রমৄতি তদপমভ
(I.T) ওভাভ মদক্ষু ধতভতঢমঢ া ি অস্থাভ ধতভদপ্রতক্ষদঢ ভওাভ তদ ম্নরূধপাদ চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ প্রডয়দ
ওভম।
ঔ. ইলা চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ-১৪৩৭ তলচভী/২০১৬তরিঃ দাদফ অতপতলঢ লদ।
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১.৪

১.৫

২.
২.১
২.২
২.৩
২.৪
২.৫
২.৬

ক. অত্র চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ-১৪৩
৭ তলচভী/২০১ ৬তরিঃ এভ ঘওাদ ধতভঢমদ, ধতভথ মদ, ধতভফাচমদ তওাংা
াংদবাচদ-তদয়াচদ ধভতঢমদঢ ফতন্ত্রপা ওতৃমও অনুদফাততঢ দা লয়া উলা ধব মন্ত মৎ ণাওদ।
াাংমাদতদয ভওাতভ ব্যস্থাধদা  ঘভওাতভ ব্যস্থাধদা দাদফ দু’থভদদভ লচ ব্যস্থাধদা তদ্যফাদ। ভওাতভ
ব্যস্থাধদায় কফদওাভী লচবাত্রীদতভ লচ ওাব মক্রফ াংক্রা ন্ত াত মও তরয়াতত প্রঢুক্ষপাদ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও
ধতভঘাতমঢ লদয় ণাদও। ভওাভ ওতৃমও প্রতত্ত মাইদন্পথাভী লচ এদচতন্পগুদমাভ ফাধ্যদফ ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায়
অতথওাাংয লচবাত্রী ঘপ্রতভঢ লদম ঢাঁদতভ বাঢীয় তায়-তাতয়ত্ব ভওাদভভ উধভই ঢমায়। ঢাঙাড়া ভাচওীয় ঘৌতত
ভওাদভভ তদদত মযদা ঘফাঢাদও ফভালবাত্রীকড থফম তরবও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও প্রতত্ত ফভাল এদচতন্পভ ফাধ্যদফ ঘৌতত
আভ কফদাকফদ ওদভ ণাদওদ। বাভ স্যষ্ঠু ঢতাভতও ভওাদভভ ধদক্ষ ে লদে দা। প্রতঢ ঙভ ওঢচদ ফভালবাত্রী ধতত্র
ফভাল ধামদ ওদভদঙদ এাং ওঢচদ ফভালবাত্রী বণা ফদয় াাংমাদতদয প্রঢুাঢমদ ওদভদঙদ ঢাভ ঠিও ধতভাংখ্যাদ
াংভতক্ষঢ লদে দা। স্যষ্ঠু  স্যন্দভপাদ লচ  ফভাল ব্যস্থাধদা ম্পাতদ, ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় কফদওাভী লচ 
ফভালবাত্রীদতভ ঘাভফাদ উন্নতঢওভড এাং লচ  ফভাল এদচতন্পমূদলভ লচ  ফভাল ব্যস্থাধদা াংক্রা
ন্ত
ওাব মক্রদফভ চাতততলঢা তদতিঢ ওভাভ মদক্ষু তদ্যফাদ চাঢীয় লচ দীতঢভ আাংতযও াংদযাথদ  ফভাল মাইদন্প
তদদয়াক াংক্রান্ত ধতভধত্র ফিয় ওদভ চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ প্রডয়দ প্রদয়াচদ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাভ এ ঘপ্রক্ষাধদঝ তীখ মদফয়াতী চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ াংদযাথদদভ প্রদয়াচদ লয়ায় উলা
াংদযাথদদভ পূদ ম ফভাল  লচবাত্রীদতভ চন্য ধতভওতল্পঢ, তদত মঘ্ন  স্যষ্ঠুপাদ লচ  ফভাল ধামদ এাং এ ওাদচ
ঢাঁদতভ স্যদবাক-স্যতথা তদতিঢওদল্প লচ  ফভাল ব্যস্থাধদায় াং তিষ্ট ধক্ষমূদলভ াদণ ফদয় ফদয় আদমাঘদা পাভ
আদয়াচদ ওভা লয়। এঙাড়া াং তিষ্ট ততপন্ন প্রতঢষ্ঠাদ, ঘকাষ্ঠী  অতপজ্ঞ ব্যতিদকভম ফঢাফঢ গ্রলড ওভা লয়। উ তিতঔঢ
ধক্ষমূদলভ ফঢাফঢ  স্যধাতভযমূল াংদযাতথঢ চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢদঢ তন্নদতযঢ লদয়দঙ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাভ তাতয়ত্ব থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ উধভ অতধমঢ লদম আভ ওদয়ওটি ফন্ত্রডাময় এ ওাব মক্রদফভ
াদণ ঢদপ্রাঢপাদ চতড়ঢ। লচ  ফভাল ঘফৌস্যদফ লচ াংতিষ্ট ততপন্ন ফন্ত্রডাময় ওতৃমও গৃলীঢ ওাব মক্রফ থফম তরয়ও
ফন্ত্রডাময় ফিয়  ধতভীক্ষড ওদভ ণাদও। চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢভ আদমাদও াং তিষ্ট ফন্ত্রডাময়মূল বণাফদয়
স্ব স্ব তাতয়ত্ব ধামদ ওভদঢ ক্ষফ লদ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাভ ঘক্ষদত্র চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ এওটি ফতিঢ তদদত মতযওা তলদদ ওাচ ওভদ। ফদয়ভ
ঘাতলতা পূভডওদল্প লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাদও আদৄতদও  মৄদকাধদবাকী ওাঞাদফাভ উধভ তাঁড় ওভাদদাভ মদক্ষুই চাঢীয়
লচ  ফভাল দীতঢ প্রডয়দ ওভা লদয়দঙ। তকঢ ফদয়ভ দৃশ্যফাদ  অদৃশ্যফাদ
ত্রুটিমূদলভ ধব মদক্ষদ  অনুথাদদভ
আতিদও অঢীদঢভ ীফােঢা ঘণদও উত্তভদডভ চন্য বণাে ধতভওতল্পঢ ওাব ম ধতভক্রফা চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢদঢ
তন্নদতযঢ ওভাভ চন্য বণাাধ্য প্রয়া গ্রলড ওভা লদয়দঙ। এভ স্যাদত ভওাতভ  ঘভাওা তভ উপয় ব্যস্থাধদাভ স্যদবাকস্যতথা বৃতেল ধতত্র লচ ব্রঢ ধামদ এাং ফভাল এদচতন্পভ ফাধ্যদফ ফভাল ধামদ ঘবফদ স্যতদয়তন্ত্রঢ ধেতঢভ আঢায়
আদ, ঘঢফতদ প্রযাতদও ওাদচ স্বেঢা, চাতততলঢা  তায়েঢা প্রাতঢষ্ঠাতদও রূধ ধাদ।
উদেশ্যিঃ
প্রতঢ ঙভ বণাফদয় লচ  ফভাল এভ ওফমধতভওল্পদা প্রডয়দ  ািায়দ।
তদথ মাতভঢ ফদয় লচবাত্রীদতভ ঠাওা-ঘচো-ঠাওা/ঠাওা-ফততদা-ঠাওা ধদণভ তফাদ পাড়া তদথ মাভড  লচপ্যাদওচ ঘখারডা।
বণাফদয় লদচভ আদতদধত্র চফা ঘদয়াভ ঢাতভঔ তদথ মাভড  ঘখারডা।
বণাফদয় লদচভ ওফমধতভওল্পদা প্রডয়দ পূ মও ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ াং তিষ্ট ওতৃমধক্ষ এাং াাংমাদতয ভওাদভভ
াংতিষ্ট ফন্ত্রডাময়/তপাক/তপ্তভ এভ াদণ ত্বতভঢ ঘবাকাদবাক  ফতিঢ ব্যস্থা গ্রলড।
লচ  ফভাল ম্পাতদদভ চন্য ভওাতভ  ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ ফদধ্য ধাভস্পতভও ম্পওম তদথ মাভড  ফিয় াথদ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদায় স্বেঢা, চাতততলঢা  তাতয়ত্ব তদথ মাভড।
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াফতগ্রও লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাদও প্রাতঢষ্ঠাতদওীওভড।
ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয় ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ চন্য ঘৌতত আভদ বণাফদয় াতড় পাড়া  অন্যান্য ওাব মক্রফ
ম্পন্ন ওভাভ ফাধ্যদফ লচবাত্রী প্রতঢ ব্যয় াংদওাঘদ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদা ম্পদওম চদফদদ স্বে থাভডা প্রতাদ, লচবাত্রীদতভ অতথওাভ, তাতয়ত্ব  ওঢমব্য ম্পদওম
দঘঢদওভড।
ঢথ্য প্রমৄতিভ (I.T) দ মাত্তফ ব্যলাদভভ ফাধ্যদফ লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাভ আদৄতদওীওভড এাং লচ  ফভাল াং তিষ্ট
ওম ধক্ষদও অদমাইদদ ঢথ্য আতাদ প্রতাদ তদতিঢওভড।
তিঢীয় অধ্যায়
লচবাত্রীভ প্রাও-তদন্ধদ ওফমধতভওল্পদা  লচ প্যাদওচ ঘখারডািঃ
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় প্রতঢ ঙভ লচ ঘযর লয়াভ ধভ ঘণদও প্রাণতফওপাদ ০৪ (ঘাভ) ফা ধব ন্তম এাং ধভঢীদঢ াভা
ঙভব্যাধী লচবাত্রীদতভ প্রাও-তদন্ধদ ওভাভ চন্য প্রদয়াচদীয় ওাতভকতভ তদেফল অওাঞাদফা ততদফমাদ ওভদ।
াাংমাদতদযভ দাকতভও, বাভা লদচ ঘবদঢ আগ্রলী, ঢাঁদতভদও অতগ্রফ লচ তদন্ধদ ওাব মক্রফ ম্পন্ন ওভদঢ লদ। লচবাত্রী
তলদদ তদন্ধদদভ চন্য লদচ কফদদচ্ছু ব্যতিদও ঢাভ চাঢীয় ধতভঘয়ধত্র দম্বভল এফআভতধ ধাদধাঝ মথাভী লদঢ লদ।
এরূধ ধাদধাদঝ মভ ঘফয়াত লচ ধামদদভ ফাদভ ধভ ধভঢী ওফ ধদক্ষ ৬ (ঙয়) ফা ধব ন্তম মৎ ণাওদঢ লদ। াাংমাদতযী
দাকতভও তদতযী ধাদধাঝ ম তদদয় লদচ ঘবদঢ ধাভদদ দা। এদক্ষঘত্র ঢাভা াাংমাদতযী এফআভতধ ধাদধাঝ ম াংগ্রলপূ মও
লদচ ঘবদঢ ধাভদদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় অতগ্রফ তদন্ধদ তদেফ ঘালু ওদভ ঢা চদকদদও লচ দয়াইঝ, ধতত্রওায় তজ্ঞাধদ, তপাকীয়
ওতফযদাভ, ঘচমা প্রযাও, ইমাতফও নাউদেযদদভ ওাব মাময় এাং ইদমওট্রতদও  তপ্রন্ট তফতটয়ায় হুম প্রঘাভ ওভদ।
ভওাতভ অণা ঘভওাতভ ধব মাদয় লদচ ঘবদঢ ইচ্ছুও লচবাত্রীকড ঘচমা প্রযাও, ইউতদয়দ তটতচঝাম ঘন্টাভ (ইউতটত),
ঘধৌভ তটতচঝাম ঘন্টাভ, তটি ওদধমাদভযদ তটতচঝাম ঘন্টাভ, ঠাওাস্থ লচ অতন, ইমাতফও নাউদেযদ  লচ এদচতন্পভ
ওাব মাময় লদঢ লদচভ প্রাও-তদন্ধদ ওভদঢ ধাভদদ।
ভওাভ তদথ মাতভঢ তন  অগ্রীফ চাফাদঢ তদথ মাতভঢ ব্যাাংদও চফা প্রতাদদভ াদণ াদণ থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ অথীদ
ঘওন্দ্রীয় প্রাও-তদন্ধদ াপমাভ ঘণদও স্বয়াংতক্রয় ধেতঢদঢ প্রাও-তদন্ধদ ক্রতফও প্রতাদ ওভদঢ লদ।
ঘব ফি লচবাত্রীভ য় ১৮ া ঢদুর্ধ্ম ঢাদতভ ঘভতচদষ্ট্রযদদভ চন্য চাঢীয় ধতভঘয়ধত্র াধ্যঢামূমও এাং বাদতভ য় ১৮
ঙদভভ দীদঘ ঢাভা অতপপাদওভ াদণ চন্তদন্ধদ দদতভ ওতধল আদতদধত্র পূভড ওভদদ। ভওাদভভ তো
ন্ত
ঘফাঢাদও এই ঢথ্য চাঢীয় ধতভঘয় ধদত্রভ ঢথ্যপাোভ (এদআইতট)  পুতমদযভ তদযর যাঔাভ ফাধ্যদফ বাঘাই ওভা লদ।
লচবাত্রী ঘপ্রভদডভ ঘক্ষদত্র ঘৌতত ভওাভ ঘণদও তদথ মাতভঢ ঘওাঝা ধায়াভ ধভ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় লচ প্যাদওচ ঘখারডা,
লচবাত্রী ঘপ্রভদডভ চন্য ভওাভ ওতৃমও অনুদফাততঢ ঘভওাতভ লচ এদচতন্পভ ঢাতমওা এাং অতগ্রফ তদতন্ধঢ লচবাত্রীভ
ঢাতমওা প্রওায ওভদ। প্রওাতযঢ ঢাতমওাভ লচবাত্রীকডদও ঘখাতরঢ প্যাদওচ অনুবায়ী ভওাতভ ব্যস্থাধদায় তদথ মাতভঢ
ব্যাাংও এাং ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় ভওাভ ওতৃমও অনুদফাততঢ ঘভওাতভ লচ এদচতন্পভ ফধ্য ঘণদও ধঙন্দফঢ এদচতন্প
 লচ প্যাদওচ তদ মাঘদপূ মও তদথ মাতভঢ লচ প্যাদওদচভ অতযষ্ট ঝাওা ভওাভ তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য প্রতাদ ওভাভ চন্য
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় তদদত ময প্রতাদ ওভদ, অন্যণায় তধমতগ্রফ আইতট প্রতাদ ওভা লদ দা। ঘভওাতভ এদচন্পী ওতৃমও
ঘখাতরঢ প্যাদওচ এাং লচবাত্রীদতভ াদণ ঢাদতভ ম্পাততঢ চুতিভ অনুতমতধ থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ঘপ্রভড ওভদ।
তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য লচ অতন/এদচতন্পমূল উি লচবাত্রীদতভ আদতদ অদমাইদদ গ্রলদ ওদভ এাং লচ প্যাদওদচ
ঘখাতরঢ ঝাওা ধতভদযাথ াদধদক্ষ ঢাদও লচবাত্রী তলাদ গ্রলড ওভাভ চন্য তদতিঢ ওভদম লচবাত্রীদও লচ ব্যস্থাধদা
তদেদফ (এইঘএফআইএ) ঢাভ তধমতগ্রফ আইতট প্রতাদ ওভা লদ।
প্রাও-তদতন্ধঢ ঢাতমওা ঘণদও প্রাণতফওপাদ তদ মাতঘঢ ঘওাদ লচবাত্রী তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য অতযষ্ট ঝাওা চফা ততদঢ
ব্যণ ম লদম, অতযষ্ট াংখ্যও লচবাত্রীদতভ চন্য ধভঢী ফাংখ্যও অ ধদক্ষফাদ তদন্ধদথাভীদও ৩.১.৪  ৩.১.৫ থাভাভ
ফঢ ওাব মাতত ম্পাতদ ওভাভ আলাদ চাদাদদা লদ।
বাভা ঘখাতরঢ ফদয়ভ ফদধ্য ঝাওা প্রতাদ ওভদঢ ধাভদদ দা, ধভঢী ০১ (এও) ঙভ ধব ন্তম ঢাদতভ তদন্ধদ মৎ ণাওদ।
বতত ঘওাদ লচবাত্রী লদচ ঘবদঢ আগ্রলী দা লদ ঢালদম অতগ্রফ তদতন্ধঢ চাফাদঢ (তদথ মাতভঢ াতপম তন ব্যঢীঢ) ঘনভঢ
তদদঢ ধাভদদ, ঢদ এদক্ষদত্র ঢাদতভ চাফাদঢ াত চফাকৃঢ ঝাওাভ ফধ্য লদঢ প্রদতাং তন ওঢমদ ওদভ অতযষ্ট ঝাওা
ঘনভঢ প্রতাদ ওভা লদ।
ঘওাদ এদচতন্প ঘওাঝাভ ওফ লচবাত্রী ঘধদম া মাইদন্প ঘামাদঢ অধাভক লদম া মাইদন্প াতঢম লদম, ভওাভ ওতৃমও
অনুদফাতদ াঘধদক্ষ ঐ লচবাত্রীদতভ অন্য মাইদদন্প তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য স্থাদান্তভ ওভদঢ লদ।
ভওাতভ  ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ প্রতঢ ৪৫ (পঁয়ঢা তিয)চদ লচবাত্রীদতভ চন্য ০১(এও)চদ কাই ট লচবাত্রী তলদদ
কফদ ওভদদ। প্রতঢ ঙদভভ চন্য কাইটদতভ নভফ পূভদ ওদভ ভওাদভভ অনুদফাতদ াঘধদক্ষ এইঘএফআইএ (HMIS)
এ ভাতভ এতি ওভা বাদ, বা লচফ্লাইঝ শুরুভ অন্তঢ ০১(এও) ফা পূদ ম ম্পন্ন ওভদঢ লদ।
প্রাও-তদন্ধদদভ ঢথ্য পাোভ ওতম্পউঝাভ তদযরদজ্ঞভ ফিদয় এওটি ওাতভকতভ ওতফটি কঞদপূ মও ভওাভ তদতত মষ্ট ফয়
অন্তভ অন্তভ তদভীক্ষা ওভদ।
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ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ ঘফাদাদেফদতভ চন্য প্রাও লচ ফদয় ঘফায়াদিফ  ঘৌতত
ওতৃমধদক্ষভ াদণ চুতিওভড এাং
াড়ী/ঘলাদঝম পাড়া ওভাভ চন্য লচওামীদ ফদয় ঘফাদাদেফদতভদও লচবাত্রীদতভ ঘা  ব্যস্থাধদা ধতভঘামদাভ চন্য
ঘৌতত আভ কফদদভ প্রদয়াচদ লয়। এ ফদয়ভ চন্য ঘফাদাদেফদতভ পৃণও লচ াতপম তপা/তেওাভ প্রতাদদভ অনুদভাথ
ওভদঢ লদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তঘদভ ঘদতৃদত্ব লা-ল ০৫(ধাঁঘ) তস্য ততযষ্ট এওটি ওতফটি ঘফায়াোা, আততিা 
চাভাতুম লচ এভ তপ্তদভ লচ ব্যস্থাধদাভ তদযর তদযর তরয়গুদমা ধব মাদমাঘদাভ চন্য ঘৌতত আভ কফদ ওভদদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় প্রতঢ তলচভী াদমভ ভতউ াতদ ফাদভ ফদধ্য ঐ ঙদভভ লদচভ ওফমধতভওল্পদা প্রডয়দ  লচ
প্যাদওচ ঘখারডা এাং ঢা প্রঘাদভভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
লচ াত ব্যয় (তফাদ পাড়া, ঘফায়া ঘিফ তন, াতড় পাড়া, ঔায়া ঔভঘ, কুভাদী, াতপম ঘাচম ইঢুাতত) তদথ মাভডপূ মও লচ
প্যাদওচ ঘখারদা ওভদঢ লদ।
লদচ কফদদভ ঘবাগ্যঢা  অদবাগ্যঢািঃ
াাংমাদতযী মুতমফ দাকতভও এাং থফীয় তথাদ অনুবায়ী আতণ মও  দততলওপাদ াফথ্যমাদ ব্যতি লদচ কফদদভ ঘবাগ্য
দম তদতঘঢ লদদ।
ঘফতটদওম ঘাদট মভ ফাধ্যদফ যাভীতভও  ফাদতওপাদ তদ মাতঘঢ/ফদদাদীঢ ব্যতি লদচ বায়াভ ঘবাগ্য দম তদতঘঢ
লদদ।
ঘৌতত ভওাদভভ তথাদ অনুবায়ী বণাবণ ততথ-তথাদ অনুভডওভঢিঃ াাংমাদতয ভওাভ ওতৃমও প্রতত্ত আ
ন্তচমাতঢও
ধাদধাঝ ম-এভ ফাধ্যদফ লদচ কফদডভ ঘবাগ্য দম তদতঘঢ লদদ।
ঘওাদ ফতলমা লদচ কফদদভ ঘক্ষদত্র তথাদ অনুবায়ী ঘওমফাত্র যতয়য়ঢ ম্মঢ ফাহভাফ-এভ াদণ লদচ বায়াভ চন্য ঘবাগ্য
দম তদতঘঢ লদদ।
াাংমাদতয ভওাভ  ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও ততপন্ন ফদয় আদভাতধঢ ততথ-তথাদদভ আদমাদও বাভা লদচ বাাভ
ঘবাগ্য দম তদতঘঢ লদদ।
লচ াংক্রান্ত চুতিিঃ
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তাতয়দত্ব তদদয়াতচঢ ফাদদীয় ফন্ত্রী/প্রতঢফন্ত্রী ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ফদয়
ভাচওীয় ঘৌতত আভ ভওাদভভ াদণ তি-ধাতক্ষও লচ চুতি ম্পাতদ ওভদদ।
লচচুতি ম্পাতদদভ প্রাক্কাদম/তদথ মাতভঢ ফদয় ঘৌতত আভদ তদদয়াকপ্রাপ্ত ওাউদন্পমভ (লচ)/াাংমাদতয প্রতঢতদতথ তম প্রথাদ
ওতৃমও ক্ষফঢাপ্রাপ্ত ওফমওঢমা ঘৌতত আভদভ অপু ন্তভীড ততপন্ন াংস্থা ঘবফদ: লাচী ধতভলদদ তাতয়ত্বপ্রাপ্ত াংস্থা,
ঘফায়াঘিফদতভ াংকঞদ (মুয়াোা  আততিা অতন), ভওাতভ ব্যস্থাধদায় লাচীদতভ াতড়পাড়াভ চুতিল ততপন্ন চুতি
ম্পাতদ ওভদদ। তদযর প্রদয়াচদদ ওতৃম ধদক্ষভ তদদত মযদা অনুবায়ী ফক্কা অণা ফততদায় তদদয়াকপ্রাপ্ত লচ অতনাভ চুতি
ম্পাতদ ওভদঢ ধাভদদ। ঘওান্ ঘওান্ এয়াভমাইন্প াাংমাদতয ঘণদও ঘৌততআভদ লচবাত্রী ধতভলদ ওভদ ঢা
লচচুতিদঢ উঘিঔ ণাওদঢ লদ।
লচ প্যাদওচ া িায়দ ম্পতওমঢ প্রদয়াচদীয় যঢমাতত ধামদদভ চন্য প্রদঢুও লচ এদচতন্পদও লচ প্যাদওচ ঘখারডাভ ধভ
ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য দদ-জুতটতযয়াম েুাদম্প থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ ধদক্ষ ধতভঘামও, লচ অতন,
ঠাওাভ দি এওটি তি-ধাতক্ষও চুতি ম্পাতদ ওভদঢ লদ।
প্রদঢুও লচ এদচতন্পভ স্বত্বাতথওাভী/ক্ষফঢাাদ ব্যস্থাধদা ধতভঘামও/ব্যস্থাধদা অাংযীতাভ/ক্ষফঢাপ্রাপ্ত অাংযীতাভ/
ধতভঘামও এাং ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ প্রদঢুও লচবাত্রী ধভস্পভ চুতি ম্পাতদ ওভদদ। এ চুতিভ মূমওতধ লচবাত্রী
এাং অধভ দুই ওতধ বণাক্রদফ াং তিষ্ট লচ এদচতন্প  লচ অতন, ঠাওা াংভক্ষড ওভদ। ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ
লচবাত্রী এাং এদচতন্পভ ফদধ্য চুতি ম্পাতদদভ চন্য তদথ মাতভঢ ঙও থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়/লচ অতন, ঠাওা ঘণদও
ভভাল ওভা লদ। এঙাড়া দয়াইঝ (www.hajj.gov.bd) ঘণদও াংগ্রল ওভা বাদ। থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়
চুতি ািায়দ, ধতভীক্ষড  মূল্যায়ড ওভদ।
লচ এদচতন্পমূল ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ঢাতভদঔভ ফদধ্য াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কাভ লায়ঢায় তদচ
তাতয়দত্ব ঘৌতত আভদ ফক্কা  ফততদায় াতড় পাড়া াংক্রান্ত ঘৌতত ভওাদভভ প্রঘতমঢ আইদ, ততথ-তথাদ  প্রণা অনুবায়ী
লচবাত্রীদতভ চন্য াতড়/ঘলাদঝম ফাতমওদতভ াদণ াতড়/ঘলাদঝম পাড়াভ চুতি ম্পাতদ ওভদ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদািঃ াাংমাদতয ধ ম
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ ওভডীয়িঃ
চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ া িায়দদভ মদক্ষু ধতভওল্পদা গ্রলড, লচ ব্যস্থাধদাভ াদণ ম্পৃি ওম ফন্ত্রডাময়/তপাক
 াংস্থাভ াদণ ঘবাকাদবাক  ফিয় াথদ।
লচ াংতিষ্ট ফন্ত্রডাময়/তপাক/তপ্তভ/প্রতঢষ্ঠাদমূদলভ গৃলীঢ ওাব মক্রদফভ ফিয় াথদ  ধতভীক্ষদডভ মদক্ষু থফম তরয়ও
ফন্ত্রডামদয়ভ ফাদদীয় ফন্ত্রী/প্রতঢফন্ত্রী এভ পধতঢদত্ব তদ ম্নরূধ ‘চাঢীয় লচ ব্যস্থাধদা ওতফটি’ কঠিঢ লদ। প্রথাদ উধদতষ্টা ফাদদীয় প্রথাদফন্ত্রী, ল-পাধতঢ-তঘ, থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, তস্যবৃন্দ, তঘ, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময়/ঘাফতভও তফাদ
ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রদাময়/ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময়/অণ ম তপাক/স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময়, ফলাধতভঘামও, ইমাতফও
নাউদেযদ, মৄগ্ম-তঘ (লচ), থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, মৄগ্মতঘ (প্রযাদ), থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, ধতভঘামও, লচ অতন,
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ঠাওা, লচ এদচতন্প এদাতদয়যদ অ াাংমাদতয (লা) এভ পাধতঢ এাং তস্য তঘ, উধ-তঘ (লচ), থফম তরয়ও
ফন্ত্রডাময় ।
চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ  লচ প্যাদওচ ঘখারডা এাং ঢা তপ্রণ্ট  ইদমওট্রতদও তফতটয়া এাং দয়াইদঝ
www.hajj.gov.bd, www.mora.gov.bd প্রওায।
লচবাত্রীভ াংখ্যা তদথ মাভড, ভওাতভ  ঘভওাতভ লচবাত্রীভ ঘফায়া ঘিফ তন  অন্যান্য তন াংগ্রল এাং ঘৌতত আভদ
ঘপ্রভড।
ভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ াতড় পাড়াভ অণ ম ঘৌতত আভদ ঘপ্রভড।
লচবাত্রী  লচ ব্যস্থাধদাভ স্বাদণ ম ঘৌতত আভদ লচ ব্যস্থাধদা ব্যয় তদ মাদলভ চন্য দদততযও মূদ্রা ভভাদলভ মদক্ষু
বণাফদয় াংতিষ্ট ব্যাাংওমূদলভ াদণ ফিয় াথদ।
লদচভ প্রণফ ফ্লাইঝ শুরুভ অন্তঢিঃ ১(এও) প্তাল পূদ ম প্রদয়াচদীয় রথ  তঘতওৎা াফগ্রী ঘৌতত আভদ ঘপ্রভড।
লচবাত্রীদতভ ব্যলাব ম তওঝব্যাক, ওতিদল্ট  অন্যান্য াফগ্রী াংগ্রল এাং ঠাওা লচ অতনদ ভভাল।
লচ ব্যস্থাধদাভ প্রদয়াচদদ অন্যান্য লচ াফগ্রী াংগ্রল  ভভালওভড।
লচ এদচতন্পমূদলভ প্রতঢতদতথদতভ াদণ ফিয়।
লচ প্রতঢতদতথ তম, তঘতওৎও তম  প্রযাতদও তম কঞদ।
ঢথ্য-প্রমৄতি (I.T) প্রদয়াদকভ ফাধ্যদফ লচবাত্রীদতভ ঘাভ ব্যস্থা গ্রলড। আইটি প্রতঢষ্ঠাদদভ ওাব মক্রফ ধতভঘামদায় লাল
অন্যান্য লচ াংতিষ্টদতভ (Stake Holder) এভ লদবাতকঢা গ্রলড।
ঘচমা/উধদচমা ধব মাদয় লচবাত্রীদতভ লচ াংক্রান্ত প্রতযক্ষদডভ ব্যস্থা গ্রলড।
ঘৌতত আভদ াাংমাদতয লচ অতনদ প্রদয়াচদীয় াংখ্যও ওফমওঢমা/ওফমঘাভী তদদয়াদকভ ব্যস্থা গ্রলড।
ঘৌতত আভ ওতৃমধক্ষ ঘণদও প্রাপ্ত তেওাভ াাংমাদতযী লচবাত্রীদতভ ঘায় তদদয়াতচঢ উধমৄি  অনুদফাততঢ ব্যতিদতভ
ফদধ্য তঢভড এাং বাদতভ ফদধ্য তঢভড ওভা লদ ঢাদতভ চীদ বৃত্তা ন্ত  ধাদধাদঝ মভ নদঝাওতধ াংভক্ষড।
ঘৌতত আভস্থ াাংমাদতয লচ অতন এাং ঠাওাস্থ লচ অতন ঘণদও প্রাপ্ত প্রতঢদতদ মূল্যায়দ  ধব মাদমাঘদা।
লচবাত্রীদতভ দঘঢদঢা বৃতে  ওভডীয় চাদাদঢ দয়াইঝ  তটতচঝাম নভদফভ প্রঘমদদভ উধভ তজ্ঞাধদ  তজ্ঞতপ্ত
তদথ মাতভঢ ফদয় প্রওায এাং তপ্রন্ট  ইদমওট্রতদও তফতটয়ায় প্রঘাভল প্রদয়াচদীয় প্রতযক্ষদডভ ব্যস্থা গ্রলড।
তটতচঝাম নভফ প্রঢমদ  ািায়দদভ চন্য নটয়াভ াংদবাচদ  ধতভথ মদ ওভা  তদযর ঘলল্প মাইদ ঘালু ওভা ।
তপাভ চন্য ধাদধাঝ ম গ্রলড, তট প্রতাদ, তপাল ধাদধাঝ ম তঢভড ব্যস্থাধদাভ চন্য স্যতদতত মষ্ট তাতয়ত্বল প্রদয়াচদীয়
ওাব মপ্রদামী দঢভী  াংতিষ্টদতভ অকঢ ওভা।
লচ অতন, ঠাওা এভ ওভডীয়িঃ
লচওুাম্প ঢত্ত্বাথাদ, লচ ঘফৌস্যদফ ওুাম্প প্রস্ত্ত্তঢওভড এাং ওুাদম্প অস্থাদভঢ লচবাত্রীদতভ াত মও ঢত্ত্বাথাদ।
ঘৌতত আভ বাত্রাভ প্রাক্কাদম লচওুাদম্প লচবাত্রীদতভ আাদদভ ব্যস্থা গ্রলড  লচওুাদম্প প্রদয়াচদীয় অন্যান্য ঘা
প্রতাদ।
লচ কাইট, তদদত মতযওা, চুতিধত্র, আদতদধত্র, ধতভঘয়ধত্র, ওতিদল্ট, তওঝব্যাক এাং অন্যান্য াফগ্রী ফন্ত্রডাময় ঘণদও
াংগ্রল  তঢভড।
আন্তচমাতঢও ধাদধাঝ মল আদতদ গ্রলড।
তপা াংগ্রদলভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড।
লচবাত্রীদতভ আদতদধত্র, পুতময ঙাড়ধত্র  স্বাস্থু দত াংগ্রল।
লচবাত্রীদতভ প্রতযক্ষড প্রতাদ  প্রদয়াচদদ ঘভওাতভ এদচতন্পভ তদচস্ব উদদ্যাদক প্রতযক্ষদড লায়ঢা প্রতাদ।
লচাংতিষ্ট ওম াংস্থাভ াদণ ফিয়  লচওুাদম্প ঘাতাদওাভী অন্যান্য প্রতঢষ্ঠাদদভ ঢত্ত্বাথাদ।
ভওাতভ ব্যস্থাধদায় লাচীদতভ চন্য ঘখাতরঢ প্যাদওচ অনুবায়ী ঘৌতত আভদ আাদ ণ্টদ এাং আাদ ভাে/ণ্টদ
দয়াইদঝ প্রওায।
ঢথ্য প্রমৄতি ব্যলাদভভ ফাধ্যদফ লচ াংক্রা ন্ত ঢথ্য াংভক্ষড, ভভাল এাং দয়াইঝ লামদাকাদতভ ব্যস্থা গ্রলড।
আদতদ ধত্র, চুতিধত্র, তটতচঝাম নভফ, কাইট ই, তদদত মতযওা, তদ মাতঘঢ লচবাত্রীদতভ ঢাতমওা, ঢাঁদতভ ব্যতিকঢ ঢথ্য,
চাঢীয় লচ দীতঢ, লচ প্যাদওচ  তফাদ ততটউম াংগ্রল; এ ঙাড়া লচ এদচতন্পভ তদওঝ ঘণদও প্রাপ্ত লচ তরয়ও নট
ওতধল লচ াংক্রা ন্ত বাঢীয় ঢথ্য দয়াইদঝ (www.hajj.gov.bd) প্রওায। দয়াইদঝ লচওামীদ তদয়তফঢ
বুদমটিদ প্রওায  আধদটঝ-এভ ব্যস্থা গ্রলড। লচ ব্যস্থাধদা াংক্রা ন্ত দয়াইঝ/ইন্টাভদদদঝ প্রাপ্ত ততপন্ন প্রদেভ চা
প্রতাদ।
লচবাত্রীদতভ টিওা প্রতাদল লচওুাদম্প তঘতওৎাভ চন্য স্বাস্থু ঘা ঘওন্দ্র ( Health Centre) স্থাধদ। ঘৌতত আভদ
লচবাত্রীদতভ ওভডীয়, তফাদ ভ্রফড ম্পদওম আদভালদওামীদ লচবাত্রীদতভ ওঢমব্য, তফাদদভ ঝাতফমদাদম আকফদম
তলকফদওামীদ
দথয্য-তলষ্ণুঢা ম্পতওমঢ স্যস্পষ্ট থাভদা প্রতাদদভ চন্য লচওুাদম্প তটিদচদ ঘাঝ মাভ স্থাধদ, প্রদয়াচদদ
প্রদচক্টদভভ ফাধ্যদফ লচবাত্রীদতভ অতলঢ ওভদডভ ব্যস্থা গ্রলড।
ভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ ফ্লাইঝ ততটউম তদথ মাভড, টিদওঝ াংগ্রল  তঢভড এাং এঢতাংক্রান্ত ওাদচভ ফিয়।
লচ এদচতন্প  লচবাত্রীদতভ ফদধ্য উদ্ভূঢ ফস্যা তদভদদ ধতদক্ষধ গ্রলড।
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লচ অতনদ লচবাত্রীদতভ ঘাভ তদতফত্ত ঘভাপাভ স্কাউঝল ঘস্বোদী াংস্থাভ তস্যদতভ তদদয়াতচঢ ওভড।
লচবাত্রীদতভ ওােফ, ইতফদগ্রযদ, ঘঘও-ইদ, তফাদ ন্দদভ লচবাত্রীদতভ ঘধৌৌঁঙাদদা ইঢুাতত ওাব মক্রফ লচ অতন লদঢ
ম্পাতদদভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড এাং এ তরদয় াং তিষ্ট ওতৃমধক্ষল ততপম এতপদয়যদ ওতৃমধদক্ষভ াদণ ফিয়
ওভড।
ইতফদগ্রযদ ওতৃমধদক্ষভ তদওঝ ঘণদও লচবাত্রীদতভ কফদ  প্রঢুাকফদদভ তদতিঢ াংখ্যা অতলঢ লদয় উি ঢথ্য ঘৌতত
আভস্থ লচ অতনদ ঘপ্রভড।
লচ ব্যস্থাধদাভ তদতফত্ত ভওাভ ওতৃমও অতধমঢ ঘব ঘওাদ তাতয়ত্ব ধামদ।
ভওাতভ ব্যস্থাধদায় প্রতঢ ৪৫ চদ লচবাত্রীভ চন্য তদদয়াতচঢ এওচদ কাইদটভ তপা/টিদওঝ এাং আাদ ভাদেভ
ব্যস্থা গ্রলড। স্ব স্ব তদমভ াদণ কাইদটভ অস্থাদ তদতিঢওভড।
ফক্কা/ফততদা ঘণদও তদদয়াককৃঢ লচওফীদতভ দাফ/ঠিওাদা  তাতয়ত্ব ণ্টদ আদতয াংগ্রল ওদভ ঢা আই.টি নাদফমভ ফাধ্যদফ
াংতিষ্ট লচকাইটদতভ প্রতাদ। লচকাইটদতভ তাতয়ত্ব ণ্টদ আদতয ফক্কা/ফততদা তফযদদ চাদাদদা বাদঢ লচ ওফীকদডভ াদণ
কাইটদতভ ওাদচভ ফিয় ণাদও।
লচ ব্যস্থাধদািঃ ঘৌতত আভ ধ ম

াাংমাদতয ওদস্যুদমঝ ঘচো এাং লচ অতন, ফক্কা, ফততদা  ঘচোভ ওভডীয়িঃ
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তদদত মযদা  ধভাফযম অনুবায়ী ঘৌতত আভস্থ াাংমাদতদযভ ফান্যাভ ভাষ্ট্রদূঢ/ঘচোস্থ ওদাম
ঘচদাদভদমভ াদণ ধভাফযমক্রদফ ঘৌতত আভদ লচ ব্যস্থাধদাভ বাঢীয় তাতয়ত্ব াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কাভ ওাউদন্পমভ
(লচ ) ম্পন্ন ওভদদ। ওাউদন্পমভ (লচ )-এভ অতথদক্ষত্র  তাতয়ত্ব তদম্নরূধ লদিঃঃিঃ
ঘচোস্থ তওাং আদুম আতচচ তফাদ ন্দদভ লচবাত্রীদতভ অপুণ মদাভ ব্যস্থা গ্রলড।
ফক্কা-তফদা-আভানাঢ-মুচতাদমনা-ফততদায় ভওাতভ ব্যস্থাধদায় লচবাত্রীদতভ ততথ ঘফাঢাদও প্রাপ্য স্যতথাভ তপতত্তদঢ
অস্থাদ  বাঢায়াদঢভ ব্যস্থা গ্রলড এাং ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ ঘক্ষদত্র প্যাদওচ ঘফাঢাদও লচবাত্রীদতভ প্রাপ্য
স্যতথাততভ তরদয় ঢতাভতও ওভা।
লচ প্রতঢতদতথ তম, লচ ব্যস্থাধদায় লায়ঢাভ চন্য কফদওাভী প্রযাতদও তম, তঘতওৎা ঘাভ চন্য কফদওাভী
তঘতওৎও তদমভ অপুণ মদা, বাঢায়াঢ  আাদদভ ব্যস্থা গ্রলড।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তদদত মযদা অনুাদভ াতড় পাড়া াংক্রা ন্ত ওতফটিভ ফাধ্যদফ লচ ঘফৌস্যদফ ফক্কা  ফততদা লচ
অতনদ এাং তফদা  আভানাদঢ প্রযাতদও ঢাঁবুদঢ অস্থাদওাভী  প্রযাতদও স্যতথা গ্রলডওাভী ব্যতিদকভম ঢাতমওা
প্রডয়দ  চূড়ান্তওভড এাং ঘ অনুবায়ী ব্যস্থা গ্রলড।
লচ তঘতওৎও  প্রযাতদও তদমভ াত মও ফিয়  ঢত্ত্বাথাদ এাং প্রদয়াচদীয় াংখ্যও তঘতওৎা  ঢথ্য ঘওন্দ্র স্থাধদ।
ঘৌতত আভদ লচবাত্রীদতভ তঘতওৎাল াত মও ঘা  তদভাধত্তা প্রতাদ তদতিঢওভড।
ভওাতভ ব্যস্থাধদায় লচবাত্রীদতভ তদভাধত অস্থাদ  ঘমাঘম এাং ওম লচবাত্রীভ তদভাধত প্রঢুাঢমদ ঢতাভওীওভড।
লচ প্রতঢতদতথতম  লচ প্রযাতদও তদমভ প্রথাদদভ াদণ আদমাঘদা ওদভ প্রদয়াচদদভ তদতভদঔ ঘচো, ফক্কা  ফততদায় থফম
তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও ণ্টদকৃঢ ততপন্ন তদমভ তস্যদতভ তাতয়ত্ব পুদিঃণ্টদ তদতিঢওভড।
লচ এদচতন্পমূদলভ াতড় পাড়া ওভাভ ফয় প্রদয়াচদীয় লায়ঢা প্রতাদ।
মৃতুুভডওাভী লচবাত্রী/লাচীভ ওম ফামাফাম ঘপ্রভড, মৃতুুদত গ্রলড  ঘপ্রভডল আনুরতিও তাতয়ত্ব ধামদ।
লচ ঘযদর াফতগ্রও লচ ব্যস্থাধদাল প্রযাতদও তম  তঘতওৎও তদমভ ওাব মক্রফ ম্পদওম ফন্ত্রডাময় ভাভ প্রতঢদতদ
ঘপ্রভড।
ঘফায়াঘিফকদডভ াদণ া মক্ষতডও ঘবাকাদবাদকভ ফাধ্যদফ লচবাত্রীদতভ লামদাকাত ঢথ্য প্রাতপ্তভ ব্যস্থা গ্রলড এাং
টাঝাদইচ আধদটদঝভ ব্যস্থা গ্রলড।
অতপদবাদকভ ধতভদপ্রতক্ষদঢ প্রদয়াচদীয় ঢতঘন্তভ ব্যস্থা গ্রলড। প্রদবাচু ঘক্ষদত্র ঢাৎক্ষতডও তদভদদভ ব্যস্থা গ্রলড।
লচবাত্রী/লাচীদতভ আধতওামীদ চরুভী প্রদয়াচদ ঘফঝাদদাভ ব্যস্থা গ্রলড।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও লচ তঘতওৎও তদমভ চন্য চাতভকৃঢ অতন আদতয ঘফাঢাদও ঢাঁদতভ ঘৌতত আভ
অস্থাদওামীদ ফয় ওাউদন্পমভ (লচ) প্রদয়াচদদভ তদতভদঔ ফন্ত্রডাময় লদঢ ঘপ্রতভঢ প্রযাতদও তদমভ তমদদঢাভ াদণ
ধভাফযমক্রদফ তাতয়ত্ব পুদিঃণ্টদ তদতিঢ ওভড।
লচ এদচতন্প, লচবাত্রী/লাচী এাং এঢতাংক্রান্ত াংতিষ্ট ততপন্ন ধদক্ষভ াদণ ফিয় পূ মও উদ্ভূঢ ফস্যা তদভদদ ধতদক্ষধ
গ্রলড।
ভওাতভ-ঘভওাতভ তদত মদযদর ওম াাংমাদতযী লচবাত্রী বাদঢ তফদা-আভানা-মুচতাতমনা-আম ফাযায়াদভ এওটি গুদে
(Cluster) অস্থাদ ওভদঢ ধাদভদ ঘ তরদয় ব্যস্থা গ্রলড। বণাফদয় ঘফায়া ঘিঘফভ এওটি ঢাতমওা থফম তরয়ও
ফন্ত্রডামদয় ঘপ্রভড বাদঢ উি ঢাতমওা অনুবায়ী লচ এদচতন্পমূল ঘফায়া
ঘিফ তদ মাঘদ ওভদঢ ধাদভ। লচবাত্রী াংখ্যা
অনুধাদঢ ঘফায়াঘিঘফভ াংখ্যা থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় তদথ মাভড ওভদ।
লচ ব্যস্থাধদাভ চন্য ম্পূড ম প্রযাতদও  আতণ মওপাদ ক্ষফঢাাদ তলদদ বণাবণপাদ তাতয়ত্ব ধামদ। লচ ব্যস্থাধদা
াংক্রান্ত বাঢীয় ভঞ্জাফ, বাদালদ, স্থাধদা, চদদমভ াংভক্ষও (Custodian) তলদদ তাতয়ত্ব ধামদ।
ঘৌতত আভদ লচ ব্যস্থাধদাভ স্বাদণ ম প্রদয়াচদীয় অন্যান্য তাতয়ত্ব ধামদ।
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ভওাভ ওতৃমও ফয় ফয় তদথ মাতভঢ এঢতাংক্রান্ত অন্যান্য তাতয়ত্ব ধামদ।

লচ এদচতন্পভ াতড় ধতভতযমদিঃ
লচ এদচতন্প ওতৃমও বণাফদয় এাং বণাবণ ফাদম্পন্ন াতড় পাড়া তদতিঢ ওভাভ মদক্ষু লচ অতন, ফক্কা  ফততদা
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় পাড়াকৃঢ াতড় ধতভতযমদদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। প্রদবাচু ঘক্ষদত্র দতঘয়দ
(Random
Sampling) এভ তপতত্তদঢ ধতভতযমদদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। াতড় ধতভতযমদদ লা প্রদয়াচদীয় লায়ঢা ঘতদ।
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ চন্য স্যষ্ঠু লচ ব্যস্থাধদাভ স্বাদণ ম ফক্কা  ফততদায় াাংমাদতয ভওাভ  লচ
এদচতন্প এদাতদয়যদ অ াাংমাদতয (লা) ওতৃমও তদথ মাতভঢ এমাওামূদল গুে ( Cluster) তপতত্তও াড়ী/ঘলাদঝম
পাড়া তদতিঢওভদড লচ এদচতন্পমূলদও লায়ঢা প্রতাদ।
লচ এদচতন্প ওতৃমও বণাফদয় এাং বণাবণ ফাদম্পন্ন াতড় পাড়া তদতিঢ ওভাভ মদক্ষু লচ অতন ঘভওাতভ
ব্যস্থাধদায় পাড়াকৃঢ াতড় ধতভতযমদদভ ব্যস্থা ওভদ। প্রদবাচু ঘক্ষদত্র দতঘয়দ
(Random Sampling) এভ
তপতত্তদঢ ধতভতযমদদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। াতড় ধতভতযমদদ লা প্রদয়াচদীয় াত মও লায়ঢা প্রতাদ ওভদ।

ঘফৌস্যফী লচ অতনাভ তদদয়াকিঃ
শুদৄফাত্র লচ ঘফৌস্যদফভ চন্য ভওাভ ওতৃমও সৃষ্ট ধদত াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কা, ফততদা  ঘচোয় ৩/৪ ফাদভ চন্য
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ওফমভঢ ওফমওঢমাদতভ ফধ্য লদঢ লচ ম্পদওম পূ ম অতপজ্ঞঢাম্পন্ন এওচদ ওদভ লচ অতনাভ
তদদয়াক ওভা লদ।
াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কা, ফততদা  ঘচোয় লচ ঘফৌস্যদফ তদদয়াকপ্রাপ্ত ওফমওঢমাদতভ তাপ্ততভও ওাদচ লায়ঢা ওভাভ
চন্য থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ওফমভঢ লচ ম্পদওম অতপজ্ঞ প্রযাতদও ওফমওঢমা/ব্যতিকঢ ওফমওঢমা/াঁঝ-মুদ্রাক্ষতভও ওাফ
ওতম্পউঝাভ অধাদভঝভদতভ ফিদয় দ মাচ্চ ০৯(দয়) তদস্যভ এওটি তম ঘপ্রভড ওভা লদ।

লচ ওফী তদদয়াকিঃ
ঘৌতত আভদ ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয় ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ ঘা প্রতাদদভ মদক্ষু প্রদয়াচদীয় াংখ্যও লচওফী
তদদয়াক ওভা লদ। থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও কঠিঢ ওতফটিভ স্যধাতভদয াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কা ঘফৌস্যফী লচওফী
তদদয়াক ওভদ। তদযর প্রদয়াচদদ উধমৄি ফয় লচ প্রস্ত্ত্ততঢমূমও এাং ফাধদী ওাদচভ চন্য ওদস্যুঘমঝ-এভ লায়ঢা
ঘদদ। লচওফীদতভ ফদধ্য াথাভড লচওফী ঙাড়া অনুাতও/ওতম্পউঝাভ অধাদভঝভ, ড্রাইপাভ  তিদাভ অ ন্তর্ভমি ণাওদ।
লচওফী তদ মাঘদদভ ঘক্ষদত্র প্রাণীভ আভী পারায় তক্ষঢা, ঘতভত্র, পূ ম অতপজ্ঞঢা এাং ফক্কা, তফদা, আভানাঢ, মুচতাদমনা,
ফততদা  ঘচোভ ভা িা খাদঝভ াদণ ধতভঘয় ইঢুাতত তরয় তদঘদা ওভা লদ। প্রতঢ ঙভ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়
প্রস্ত্ত্ততঢমূমও, ঘফৌস্যফী  ফাধদীমূমও লচওফীদতভ াংখ্যা, ঘফয়াত, ধাতভশ্রতফও ইঢুাতত াংক্রান্ত তদদত মযদা চাভী ওভদ।
তদদয়াতচঢ লচওফীদতভ স্থাদীয়পাদ প্রতযক্ষদডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা লদ। এ তরদয় ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ তদয়ফদীতঢ
অনুভড ওভদঢ লদ এাং াত মও ধতভতস্থতঢ মূল্যায়দ ওদভ ািম্মঢ তোন্ত গ্রলড ওভদ।
াংতিষ্ট লচ এদচতন্প ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ ঘা প্রতাদদভ মদক্ষু প্রতঢ ১০০ চদ লচবাত্রী া ঢাভ
অাংযতদযদরভ তধভীদঢ াাংমাদতয অণা ঘৌতত আভ লদঢ ০১ চদ লচওফী তদদয়াক  ঢাদতভ ধাতভশ্রতফও প্রতাদ
ওভদ। লচ অতন প্রদয়াচদদ এদক্ষদত্র লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদ। লচবাত্রী ঘৌতত আভ আাভ পূদ মই লচ এদচতন্প
তদদয়াকপ্রাপ্ত লচওফীভ পূড ম ধতভতঘতঢ  ঘনাদ দম্বভল ঘবাকাদবাদকভ ঠিওাদা তমতঔঢপাদ ঠাওাস্থ লচ অতন  ঘৌতত
আভস্থ লচ অতনগুদমাদও চাদাদ।
াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কা, থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ দি া মক্ষতডও ফিয় ভক্ষা ওভদ এাং ওভডীয় তরদয় ভাতভ
ঘবাকাদবাক ওভঢিঃ ধভাফযম/তদদত মযদা গ্রলড ওভদ।
ঘচো লচ ঝাতফমদাদম আভী চাদা অদধক্ষাকৃঢ তযতক্ষঢ লচওফী তদদয়াক ওভদঢ লদ।

ঘভওাতভ ব্যস্থাধদািঃ
াাংমাদতয ভওাভ ওতৃমও প্রতঢ ঙভ লচ প্যাদওচ ঘখারদাভ ধভ ধভই লচ এদচতন্পমূল পৃণও পৃণওপাদ তদচ তদচ লচ
প্যাদওচ ঘখারডা ওভদ। লচপ্যাদওচ, লচবাত্রীভ ঢাতমওা  ঢাঁদতভ ব্যতিকঢ ঢথ্যাতত, লচবাত্রীদতভ ফ্লাইঝ ততটউম,
ভওাভ  লচ এদচতন্প এাং লচ এদচতন্প  লচবাত্রীভ ফদধ্য স্বাক্ষতভঢ চুতিধত্র, ফক্কা  ফততদায় লচবাত্রীদতভ চন্য
পাড়াকৃঢ াতড়ভ/আাদদভ ঠিওাদা, াাংমাদতদযভ ঠিওাদা  ঘফাাইম দম্বভল প্রদয়াচদীয় ওম ঢথ্য তদচ তদচ
দয়াইদঝ প্রওায ওভদ এাং প্রওাতযঢ ঢদথ্যভ নটওতধ লচ অতন, ঠাওায় ভভাল ওভদ। লচ প্যাদওদচ উতিতঔঢ
ঘা, ঘা মূল্য, স্যতথা ইঢুাতত ম্পতওমঢ ত িাতভঢ ঢথ্য ম্বতমঢ প্রঘাভধত্র/তমনদমঝ প্রওায ওভদ। ধাযাধাতয এভ
এওটি ওতধ স্বাক্ষভল ফন্ত্রডামদয় তাতঔম ওভদ। লচ এদচতন্পমূল দ মাচ্চ দু’টি প্যাদওচ ঘখারডা ওভদঢ ধাভদ। ঢদ লচ
প্যাদওদচভ  মতদম্ন ঔভঘ ঘওাদ অস্থাদঢই ভওাভ ওতৃমও ঘখাতরঢ  মতদ ম্ন প্যাদওচ মূদল্যভ ওফ লদ দা। লচবাত্রী ঘব
এদচতন্পভ ফাধ্যদফ লদচ বাদদ ঘ এদচতন্পভ স্বত্বাতথওাভী/ব্যস্থাধদা ধতভঘামও/ব্যস্থাধদা অাংযীতাভ/ক্ষফঢাপ্রাপ্ত
অাংযীতাভ/ধতভঘামও তদচ স্বাক্ষদভ ভততমূদম লচবাত্রীভ তদওঝ লদঢ অণ ম গ্রলড ওভদদ অণা প্যাদওচ অনুবায়ী প্রদতয়
অণ ম াংতিষ্ট লচবাত্রী লচ এদচতন্পভ তদথ মাতভঢ ব্যাাংও তলাদ চফা ওভদদ। প্রদঢুও লচ এদচতন্পদও ঐ এদচতন্পভ ফাধ্যদফ
ঘফায়াঘিফ তন চফাতাদওাভী লচবাত্রীদতভ াংখ্যানুবায়ী ভওাভ ওতৃমও ঘখাতরঢ  মতদ ম্ন প্যাদওচ মূদল্যভ মুতয় অণ ম লচ
এদচতন্পভ তদথ মাতভঢ ব্যাাংও তলাদ চফাতাদ তদতিঢ ওভদঢ লদ এাং তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য ঘফায়া
ঘিফ তন
চফাতাদওাভী লচবাত্রীদতভ ঝাওা চফাতাদ াংক্রা ন্ত ব্যাাংও দত/তস্থতঢভ তলা  লচবাত্রীদতভ ঢাতমওা লচ অতন,
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ঠাওায় চফাতাদ তদতিঢ ওভদঢ লদ। ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় লচবাত্রীদতভ ম্পূড ম তায়-তাতয়ত্ব াং তিষ্ট এদচতন্পভ উধভ
ঢমাদ। ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ  মদযর তদদত মযদা ঘফাঢাদও প্রদঢুও লচ এদচতন্প  মতদম্ন ১৫০ চদ লচবাত্রী ঘৌতত
আভদ ঘপ্রভড ওভদঢ ধাভদ এাং াাংমাদতয ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ দ মাচ্চ ৩০০ চদ লচবাত্রীদও লচ এদচতন্প ওতৃমও
লদচ ধাঞাদঢ ধাভদ।
লচ এদচতন্প ঘখাতরঢ লচ প্যাদওচ অনুবায়ী বাঢীয় আনুষ্ঠাতদওঢা  তাতয়ত্ব ধামদ ওভদ।
(ও)
লচ এদচতন্প ঘভওাতভ লচবাত্রীভ তটতচঝাম নভফ-এভ Print out লচ অতন, ঠাওায় চফা ওভদ।
(ঔ)
লচ এদচতন্প  ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীভ াদণ ম্পাততঢব্য চুতিধদত্রভ দমুদা  অন্যান্য প্রদয়াচদীয়
ওাকচধত্র লচ অতন, ঠাওা লদঢ াংগ্রল ওভদ।
প্রদঢুও লচ এদচতন্প ৩.১.৭ থাভা অনুবায়ী লচবাত্রী তদ মাঘদপূ মও অগ্রীফ চাফাদদঢভ ঝাওা ঘফায়াঘিফ তন, স্থাদীয় াতপম
ঘাচম ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ব্যাাংও গ্যাভাতন্ট, আধতওামীড নাে, অন্যান্য াতপম ঘাচম ইঢুাততল
অন্যান্য তন এভ এভ াদণ ফিয় ওভদ। ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয় ব্যস্থাধদাভ ঘক্ষঘত্র ৫৬ ঘ:তফ: x ২৫ ঘ:তফ: x
৪৫ ঘ:তফ: আয়ঢদদভ এওই ভাং  াাংমাদতদযভ চাঢীয় ধঢাওা ঔতঘঢ ব্যাক প্রদঢুও লচবাত্রীদও ভভাল ওভদঢ লদ।
ভওাতভ ব্যস্থাধদাভ প্রদঢুও লচবাত্রীভ ট্রতম ব্যাক ভওাভ এাং ঘভওাতভ ব্যস্থাদা য় প্রদঢুও লচবাত্রীভ ট্রতম ব্যাক লচ
এদচতন্পচ এদাতদয়যদ অ াাংমাদতয (লা) ক্রয়  ভভাল তদতিঢ ওভদ। ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয়
ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রী ওতৃমও চফাকৃঢ ঘফায়া ঘিফ তন ঘৌতত আভদ ঘপ্রভদডভ ধদভ ঘওাদ অস্থাদঢই ঘনভৎ ঘবাগ্য লদ দা।
ঘওাদক্রদফই ঘফায়া ঘিফ তন চফাতাদওাভী লচবাত্রীদতভ দাদফভ মূম ঢাতমওা তলর্ভমঢ ঘওাদ ব্যতিদও প্রতঢস্থাধদ
(Replacement) ওভা বাদ দা। ঢদ মৃতুু/গু রুঢভ যাতভতভও অস্যস্থঢাভ ওাভদদ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় এভ তদযর
তদঘদায় ঘওমফাত্র প্রাও-তদতন্ধঢ লচবাত্রীভ ফদধ্য ঘণদও লচবাত্রী প্রতঢস্থাধদ ওভা বাদ।
লচ এদচতন্পমূল াাংমাদতয ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাথীদ লচবাত্রীদতভ পূভডকৃঢ
আদতদধত্র  চুতিধত্র াংগ্রল ওভদ। ব্যাাংও গ্যাভাতন্ট, আধতওামীড নাে, াতপম ঘাচম ইঢুাততল অন্যান্য তন এভ অণ ম
চফাতাদদভ ভতত এাং লচবাত্রীভ পূড ম দাফ ঠিওাদা ম্বতমঢ ঢাতমওা  ওম চুতিধদত্রভ ওতধ লচ অতন, ঠাওায় চফা
ততদ। লচবাত্রীদতভ ঢাতমওাভ এওটি ওতধ াংতিষ্ট এয়াভমাইন্প ভাভ তাতঔম ওভদ।
লচ এদচতন্প ঘৌতত ভওাদভভ তদয়ফ অনুবায়ী ঘফায়া ঘিফ-এভ ফাধ্যদফ লচবাত্রীদতভ ফক্কা, ফততদা, তফদা  আভানায়
আাদ  বাঢায়াদঢভ ব্যস্থা ওভদ। াাংমাদতয ঢুাক  প্রঢুাঢমদ ধব ম ন্ত লচবাত্রী/লাচীদতভ াদণ এদচতন্পভ ধদক্ষ
প্রদয়াচদীয় াংখ্যও প্রতঢতদতথ তদদয়াদকভ ব্যস্থা ওভদ। অতদাব ম ওাভদড ঘওাদ লচ এদচতন্পভ ওম লচ বাত্রী ঘৌতত
আভ ঢুাদকভ পূদ ম উি এদচতন্পভ ফাতমও/প্রতঢতদতথভ ঘৌতত আভ ঢুাদকভ প্রদয়াচদ ঘতঔা ততদম ঘৌতত আভস্থ লচ
অতনদভ জ্ঞাঢাদভ  ম্মতঢক্রদফ ঢা ওভদ।
ফক্কা  ফততদায় তদত মদঘ্ন কফদাকফদ এাং প্রদতয় অন্যান্য ঘা প্রতাদ তদতিঢ ওভাভ স্বাদণ ম মুয়া োা এাং আততিা (ফি
াাংমাদতয) ওাব মামদয়ভ াদণ া মক্ষতডও ঘবাকাদবাদকভ চন্য াংতিষ্ট এদচতন্প প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
লচ এদচতন্পমূল লচবাত্রীদতভ লদচভ আলওাফ-আভওাদ, ঘৌতত আইদ-ওানুদ, ভ্রফদডভ তদয়ফ-ওানুদ, দাকতভও জ্ঞাদ
(Civic Sense), ব্যাদকচ রুম ইঢুাতত তরদয় তদচ তদচ উদদ্যাক া ঠাওা লচ অতনদভ লদবাতকঢায় প্রতযক্ষদডভ
ব্যস্থা ওভদ।
লচ ঘফৌস্যদফ ঘৌতত আভদ লচ এদচতন্পভ তদদয়াকপ্রাপ্ত প্রতঢতদতথদও বাদঢ লদচ ঘঘদা বায় ঘ তরদয় লচ এদচতন্পমূল
ভওাভ তদথ মাতভঢ তদযর থভদডভ ইউতদনফম/ঘধাযাও/তঘহ্ন ধতভথাদ/ ব্যলাদভভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। প্রদয়াচদদ
লচবাত্রীদতভ ঘক্ষদত্র এ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ঘবদঢ ধাদভ।
এদচতন্পভ াতড় পাড়াভ চুতিভ ঘফয়াত এাং ঢাভ আঢাথীদ লচবাত্রীদতভ ফ্লাইঝ ততটউম-এভ ঢাতভঔ ধভস্পভ
িতঢপূড মপাদ তদথ মাভদডভ তরদয় লচ এদচতন্পমূল এয়াভমাইন্প-এভ াদণ ফিয় ওদভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
ভওাদভভ তদদত মযদা ঘফাঢাদও প্রদঢুও লচ এদচতন্প তদথ মাতভঢ ঘফায়া ঘিফ-এভ াদণ চুতি ম্পাতদদভ ব্যস্থা গ্রলড
ওভদ।
প্রতঢ লচ ঘফৌস্যদফ প্রদঢুও লচ এদচতন্প লচ প্রস্ত্ত্ততঢ ম্পন্ন ওভাভ ধভ এওটি প্রস্ত্ত্ততঢ প্রতঢদতদ এাং লচ ঘযদর লচ
বাত্রীকফদ  প্রঢুাকফদল অন্যান্য গু রুত্বপূড ম তরদয়ভ উধভ এওটি ফাধদী প্রতঢদতদ ঠাওা লচ অতনদ  ঘচো লচ
অতনদ তাতঔম ওভদ।
ভওাতভ লচবাত্রীদতভ ন্যায় ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীকড ঘৌতত আভ বাত্রাভ প্রাক্কাদম ঠাওাস্থ লচওুাদম্প অস্থাদ
ওভদঢ ধাভদদ।
লচ এদচতন্পমূল লচবাত্রী ঘপ্রভড  প্রঢুাঢমদদভ তদতফত্ত ফ্লাইঝ ততটউম প্রডয়দ, আদ াংভক্ষড ইঢুাতত তরদয়
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডামদয়ভ তদদত মযদা প্রতঢধামদ ওভদ।
লচ এদচতন্পমূল লচবাত্রীদতভ ঘচো/ফততদা তফাদ ন্দভ লদঢ গ্রলডপূ মও ফক্কা/ফততদায় লাচীদতভ/লচবাত্রীদতভ চন্য
পাড়াকৃঢ াতড়/ঘলাদঝদম ঘধৌৌঁঙাদদা তদতিঢ ওভদ। লচবাত্রীদতভদও ফক্কা/ফততদায় ঢাতভয়ামৄি এও/এওাতথও
াতড়/ঘলাদঝদম ভাঔা বাদ।
লচ এদচতন্পমূল থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়/লচ অতন ওতৃমও তদদত মতযঢ/ঘাতলঢ ঘব ঘওাদ তদদত মযদা প্রতঢধামদ, ঢথ্য ভভাল
এাং লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদ।
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লচ এদচতন্পমূল াাংমাদতয ভওাভ  ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও লচ ব্যস্থাধদা াংক্রা ন্ত ফদয় ফদয় চাভীকৃঢ
তদদত মযদা প্রতঢধামদ ওভদ।
লচ এদচতন্প উি এদচতন্পভ ব্যস্থাধদায় ওঢচদ লচবাত্রী ঘওান্ ঘফায়াদিদফভ অথীদদ, ঘওান্ এয়াভমাইঘন্প ঘচো/ ফততদা
কফদ ওভদদ এাং লচ ঘযদর ঘচো/ফততদা লদঢ প্রঢুাঢমদ ওভদদ ঢাভ ঢথ্য থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, লচ অতন, ঠাওা ,
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময়, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময়দও ১মা জুমাই ২০১৬ এভ পূদ ম তমতঔঢপাদ অতলঢ
ওভদদ। ‘লা’ তরয়টি তদতিঢ ওভদ।
তপামৄি ধাদধাঝ ম  তফাদদভ টিতওঝ ঙাড়া গ্রুধ তমটাভদতভ ফাধ্যদফ ঘওাদ লচবাত্রীদও লচ অতনদ আদা বাদ দা।
এদচতন্পভ প্যাদট লচবাত্রীদতভ ঢাতমওা, ধাদধাঝ ম  তফাদদভ টিতওঝল এদচতন্পভ ফাতমও/ক্ষফঢাপ্রাপ্ত প্রতঢতদতথ
লচবাত্রীদতভ লচ অতনদ তদদয় আদদ।
তফাদদভ টিদওঝ/লচবাত্রীদতভ ফ্লাইঝ তদিয়ঢাভ তরয়টি এদচতন্পভ প্যাদট প্রঢুয়দ ব্যতঢদভদও লচবাত্রীদতভ ধাদধাদঝ ম
তপা মাকাদদাভ চন্য ঘৌতত দূঢাাদ ঘপ্রভড ওভা লদ দা। প্রঢুয়দধদত্র এয়াভমাইদন্পভ দাফ, ফ্লাইঝ দম্বভ, ফ্লাইদঝভ ঢাতভঔ
ইঢুাতত ঢথ্য স্যস্পষ্টপাদ উদিঔ ণাওদঢ লদ এাং এওইপাদ দয় াইদঝ আধদটঝ ওভদঢ লদ ।
লচ ব্যস্থাধদায় গ্রুধতমটাভ/ওাদনমা স্বীকৃঢ দয়। অঢএ ওতণঢ গ্রুধতমটাভ/ওাদনমা তমটাদভভ দি এদচতন্পভ ঘওাদ
প্রওাভ ঘমদদতদদভ তায়-তাতয়ত্ব ম্পূড মপাদ লচ এদচতন্পদও লদ ওভদঢ লদ। লচ এদচতন্প এাং
গ্রুধতমটাভ/ ওাদনমা
তমটাদভভ দি ঘমদদতদ াংক্রা ন্ত ওাভদড ঘওাদ লচবাত্রী প্রঢাতভঢ লদম, লদচ ঘবদঢ দা ধাভদম ঢাভ ম্পূড ম তায় াং তিষ্ট
লচ এদচতন্পভ উধভ ঢমাদ এাং এ চন্য লচ এদচতন্পদও চাঢীয় লচ  ফভালদীতঢদঢ উতিতঔঢ দ মাচ্চ যা তি প্রতাদ
ওভা লদ।
মৃতুু  গুরুঢভ অস্যস্থঢা/দুখ মঝদা চতদঢওাভদড ঘফায়া ঘিফ তন চফাতাদওাভী লচবাত্রী ধতত্র লচব্রঢ ধামদদভ মদক্ষু ঘৌতত
আভ কফদদ ব্যণ ম লদম ঘওমফাত্র অব্যতয়ঢ অণ ম (তফাদ পাড়া, ঔায়া ঔভঘ, ইঢুাতত) ঘনভৎ ধাদদ।
অনুথ ম ৪৫ ঙভ য়স্ক লচ কফদদচ্ছু ব্যতিদতভ ঘক্ষদত্র ভওাভ ওতৃমও ক্ষফঢাপ্রাপ্ত ব্যতি/ওফমওঢমাভ দন্দদলভ উদদ্রক লদম ঢাভ
ঘক্ষদত্র আতণ মও স্বেমঢাভ প্রফাদস্বরুধ উধমৄি প্রফাদও লচ অতন, ঠাওায় তাতঔম ওভদঢ লদ।
প্রদঢুও লচ এদচতন্প লচবাত্রীদতভ প্রতযক্ষড তদতিঢ ওভদ। প্রতযক্ষদদভ ঘপনুু  ওফমসূতঘ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়  লচ
অতন, ঠাওায় চফা ততদদ। থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় উি প্রতযক্ষড ওাব মক্রফ ধতভতযমদ ওভদ। প্রতযক্ষঘদভ ফয় এওচদ
টািাভ  লচবাত্রী ধতভলদদভ চন্য ফদদাদীঢ এয়াভমাইদন্পভ এওচদ প্রতঢতদতথ উধতস্থঢ ণাওদদ।
প্রদঢুও লচ এদচতন্পদও লচপ্যাদওচ ঘখারডা ওভদঢ লদ। ঘখাতরঢ প্যাদওচ এদচতন্পভ তদচস্ব প্যাদট অগ্রকাফী ধদত্রভ
ফাধ্যদফ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়  লচ অতন ঠাওাদঢ ঘপ্রভড ওভদঢ লদ। প্যাদওদচ ঘখাতরঢ তরয়াতত অণ মাৎ লচবাত্রীদও
প্রদতয় াতপমমূল চুতিধদত্র স্যস্পষ্টপাদ উদিঔ ওভদঢ লদ। ঘখাতরঢ প্যাদওচ  চুতিধদত্রভ ফদধ্য কভতফম ধতভমতক্ষঢ
লদম এদচতন্পভ তরুঘে যাতিমূমও ব্যস্থা গৃলীঢ লদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, লচ অতন, ঠাওা, ফক্কা, ফততদা  ঘচো ওতৃমও ফদয় ফদয় এদচতন্পভ তদওঝ ঘাতলঢ ঢথ্যাতত
তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য ঘপ্রভড ওভদঢ লদ। ‘লা’ এ তরয়টি তদতিঢ ওভদ।
ফন্ত্রডাময়  লচ অতনদভ MIS Report ঘদয়াভ স্বাদণ ম লচ এদচতন্প আই.টি ওতৃমও ভভালকৃঢ Password-এভ
ফাধ্যদফ ঘাতলঢ লচবাত্রীভ বাঢীয় ঢথ্যাতত তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য দয়াইদঝ ( www.hajj.gov.bd) ভভাল
ওভদ এাং ঢাদতভ ঢথ্য Online-এ ভাতভ Update ওভাভ চন্য আইটি নাফমদও  মাত্মও লদবাতকঢা ওভদ।
প্রদঢুও লচ এদচতন্পভ তদদয়াককৃঢ লচওফী/প্রতঢতদতথ ঢাঁদতভ চন্য ফক্কা/ফততদায় পাড়াকৃঢ াতড়দঢ অস্থাদ ওভদদ।

াতড় পাড়ািঃ
লচ ব্যস্থাধদা ওাব মক্রদফ ঘৌতত আভদ লচবাত্রীদতভ আাদদভ ব্যস্থা ওভা অঢুন্ত গুরুত্বপূড ম। এদক্ষদত্র াতড় মদঢ ঘৌতত
ভওাভ ওতৃমও অনুদফাতদ প্রাপ্ত (ঢাতভয়াল/ঢাতদন প্রতত্ত) আাতও াতড়/ঘলাদঝম/ঘাতট মাং/মুাতনভঔাদা ইঢুাতত
বুছাদ।
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ভওাতভ ব্যস্থাধদায় াতড় পাড়ািঃ
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও কঠিঢ াড়ী পাড়া ওতফটি লচবাত্রীদতভ আাদ াংক্রা ন্ত ঘৌতত আভদভ াংতিষ্ট ততথ-তথাদ,
প্রণা, আইদ-ওানুদ অনুভড ওদভ ভওাতভ ব্যস্থাধদা ভ লচবাত্রীদতভ চন্য াতড় পাড়া ওভদ। ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও
তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য প্রতঢ ঙভ াতড় পাড়াভ ওাব মক্রফ ম্পন্ন ওভদঢ লদ। ভওাতভ ব্যস্থাধদায় এও া এওাতথও
লচপ্যাদওচ ঘখারডা ওভা লদ। াথাভডপাদ প্রদঢুও াতড়দঢ দ মাচ্চ ৪/৫ অণা ৫/৬ চদদভ চন্য এওটি ঝয়দমঝ, ঘকাম
 মৄভ চন্য ধব মাপ্ত ধাতদভ ব্যস্থা, ওক্ষমূদল এত, া মক্ষতডও ঘঝতমদনাদ, তিচ  অতিতদ মাধও বন্ত্র ইঢুাততভ ব্যস্থা
ণাওদ। াতড় পাড়াভ ঘক্ষদত্র ঢাতভয়ামৄি বণাে বৃলৎ আওাদভভ াতড় এাং ফততদায় াং
তিষ্ট ঘক্ষদত্র অতপজ্ঞ বৃলৎ
ঘওাম্পাদীভ াদণ চুতিে লয়াভ তরদয় অগ্রাতথওাভ ঘতয়া লদ।
ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয় ঘক্ষদত্র লচবাত্রীদতভ চন্য পাড়াকৃঢ প্রতঢটি াতড়/ঘলাদঝদমভ Measurement sheet লচ
ফ্লাইঝ শুরুভ অন্তঢ ১ ফা পূদ ম ঠাওা লচ অতনদ ঘপ্রভড ওভদঢ লদ।
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় াতড় পাড়ািঃ
ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য ঘভওাতভ ব্যস্থাধদা
ভ লচবাত্রীদতভ চন্য লচএদচতন্পভ
স্বত্বাতথওাভী/ব্যস্থাধদা ধতভঘামও/ব্যস্থাধদা অাংযীতাভ/ ক্ষফঢাপ্রাপ্ত অাংযীতাভ/ধতভঘামও/ক্ষফঢাপ্রাপ্ত উধমৄি প্রতঢতদতথ
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ঘৌতত আভদভ াং তিষ্ট ততথ-তথাদ, প্রণা, আইদ-ওানুদ অনুভডপূ মও ঘফায়াদিফ তন চফাতাদওাভী লচ বাত্রী াংখ্যা
অনুবায়ী াাংমাদতয ভওাভ  লা ওতৃমও ফক্কা  ফততদায় তদথ মাতভঢ এমাওামূদল গুে তপতত্তও াড়ী পাড়া ওাব মক্রফ
ম্পন্ন ওভদ। পাড়াকৃঢ াতড়ভ প্রদতয় স্যতথা  ফাদ ভওাতভ ব্যস্থাধদায় পাড়াকৃঢ াতড়ভ ফাদ  প্রদতয় স্যতথাভ ঘঘদয়
তদম্নঢভ লদ দা।
ঘৌতত ভওাদভভ তদদত মযদা ঘফাঢদও লচ বাত্রী াংখ্যানুবায়ী ১% অতঢতভি াড়ী পাড়াভ অণ ম ভওাভ তদথ মাতভঢ ব্যাাংও
তলাদ চফা তদতিঢ ওভদঢ লদ। চফাকৃঢ উি অণ ম িাভা লচ
এদচতন্প এদাতদয়যদ অ াাংমাদতয (লা) এভ
ধভাফযমক্রদফ ভওাভ ঘৌতত আভদভ ফক্কা  ফততদায় লচবাত্রীভ াংখ্যানুবায়ী অতঢতভি াড়ীপাড়া তদতিঢ ওভদ।
লচ অতন, ঠাওা াংতিষ্ট এদচতন্প ওতৃমও ঘফায়াদিফ তনল অন্যান্য তন চফা তাদদভ প্রফাডধত্র এাং উি এদচতন্পভ
ফাধ্যদফ কফদদচ্ছু লচবাত্রীদতভ আদতদধত্র বাঘাই ওদভ প্রতঢটি এদচতন্পভ লচবাত্রীভ াংখ্যা প্রঢুয়দ ওভদ। এই প্রঢুয়দ
এাং াংতিষ্ট ওাকচধত্রাততভ উধভ তপতত্ত ওদভ ফক্কাস্থ াাংমাদতয লচ অতন এদচতন্পভ অনুকূদম াতড় পাড়াভ অদাধতত্ত
ধত্র প্রতাদ ওভদ।
লচ এদচতন্প ওতৃমও পাড়াকৃঢ াতড়ভ ঢাতভয়া, তত্রধক্ষীয় (ঘৌতত ওতৃমধক্ষ, াতড়ভ ফাতমও/ঘওাম্পাদী  লচ
এদচতন্প)
পাড়াচুতি অনুদফাততঢ মূম ওতধ/অনূততঢ ওতধ এাং উি চুতি দয় াইঝ এ আধদমাট এভ ধভ প্রাপ্ত তপ্রন্ট-ওতধভ
অনুতমতধল াতড়ভ ঠিওাদা াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কায় তাতঔম ওভদ। এ ঢথ্য ধভীক্ষাল পাড়াকৃঢ াতড়
ধতভতযমদ/তদতিঢ লদয় লচ অতন, ফক্কা ঙাড়ধত্র প্রতাদ ওভদ।
াতড় পাড়াভ ঢথ্যল াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কাভ ঙাড়ধত্র ঠাওা লচ অতনদ চফা প্রতাদদভ ধভ ধতভঘামও, লচ অতন,
ঠাওা াংতিষ্ট লচ এদচতন্পভ লচবাত্রীদতভ চন্য তপাভ ব্যস্থা ওভদদ।
এদচতন্প ওতৃমও প্রতঢটি াতড়দঢ এাং তফদাভ ঢাঁবুদঢ াাংমাদতদযভ ধঢাওাভ ধাযাধাতয লদচ দািদবাগ্য উধওভড বণা
ঘেওাট ম/ তেওাভ/ ব্যাদাভ ইঢুাতত মাকাদঢ লদ। াাংমাদতযী লচবাত্রী ঘমাঘদমভ প্রতঢটি াদ াাংমাদতযী ধঢাওাভ তঘহ্ন
ম্বতমঢ তেওাভ মাকাদঢ লদ। এঙাড়া প্রতঢ াতড়ভ তপঢদভ লদচ দৃশ্যফাদ চায়কায় াাংমাদতয লচ অতনদভ ঠিওাদা 
অস্থাদ, তঘতওৎও তদমভ অস্থাদ, ব্যাদকচ রুম  অন্যান্য চরুভী ঢথ্যামী ম্বতমঢ তমনদমঝ/ তেওাভ মাকাদঢ লদ।
পাড়াকৃঢ াতড়মূদলভ ‘লাদভ’ া ঘওয়াভদঝওাভ বণাে াাংমাদতযী লদঢ লদ।
প্রতঢটি াতড়দঢ স্যদধয় এাং তদভাধত ধাতদভ ব্যস্থাল ধব মাপ্ত আনুরতিও স্যতথাতত প্রাতপ্ত তদতিঢ ওভদঢ লদ।
লচবাত্রীদতভ ঢাতভয়ামৄি পাড়াকৃঢ াতড় ঙাড়া অন্য ঘওাদ াতড়দঢ ভাঔা বাদ দা।
পাড়াকৃঢ াতড়ভ ঠিওাদা, ঘফাঝ ওক্ষ, ঘফাঝ পাড়াকৃঢ ঘস্প, প্রতঢ ওদক্ষ ওঢচদ লচবাত্রী ণাওদদ এাং প্রতঢ ওদক্ষ তঝ
তন্যা ওদভ লচবাত্রীভ দাফ ম্বতমঢ ওক্ষ ভাদেভ ঢাতমওা ঠাওাস্থ লচ অতনদ এাং ফক্কা/ফততদা অতনদ চফা ততদঢ
লদ বাদঢ এ ঢথ্য তদথ মাতভঢ ফদয় দয়াইদঝ প্রওায ওভা বায়।
ফক্কা  ফততদায় লচ এদচতন্প ওতৃমও লচবাত্রীদতভ চন্য পাড়াকৃঢ াতড়ভ ঢাভীয়াভ াাংমায় অনূততঢ ওতধ তপাভ চন্য
তট’ভ আদতদধদত্রভ দি চফা ততদঢ লদ এাং ফক্কাভ াতড়ভ প্রদয ধদণ ঝাতদদয় ভাঔদঢ লদ।
ফক্কা  ফততদায় লচবাত্রীদতভ চন্য পাড়াকৃঢ আাদদভ ঢথ্য লচবাত্রীভা ফক্কা  ফততদায় বায়াভ পূদ মই দয়াইদঝ
আধদটঝ ওভদ ।
ঘৌতত আভদ লচ ব্যস্থাধদায় লদবাতকঢা  ঢত্ত্বাথাদদভ উদেদশ্য ততপন্ন তম ঘপ্রভডিঃ
াাংমাদতদযভ লচবাত্রীদতভ ঘৌতত আভদ ঘাতাদদভ তদতফত্ত এাং ঘৌতত আভ ধদ মভ লচ ব্যস্থাধদায় লদবাতকঢা 
ঢত্ত্বাথাদদভ উদেদশ্য বণাবণ প্রতক্রয়ায় অনুভড ওভঢিঃ ভওাভ ততপন্ন তম ঘপ্রভড ওভদ।

লচ প্রতঢতদতথ তমিঃ
ঘৌতত আভদ াফতগ্রও লচ ব্যস্থাধদা ঢত্ত্বাথাদ  ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ াংতিষ্ট ওতৃমধদক্ষভ াদণ শুদপো 
ফঢাফঢ ততদফয় ওভাভ উদেদশ্য থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তাতয়দত্ব তদদয়াতচঢ ফাদদীয় ফন্ত্রী/প্রতঢফন্ত্রীভ ঘদতৃদত্ব ঘতদযভ
প্রখ্যাঢ আদমফল ম্মাতদঢ ব্যতিদকভম ফিদয় অনুন্য ৩ (তঢদ)  দ মাচ্চ ১০ (তয) তদস্যভ এওটি লচ প্রতঢতদতথ তম
ঘৌতত আভ ঘপ্রভড ওভা লদ।

৯.২

৯.২.১

৯.২.২

লচ প্রযাতদও তমিঃ
ঘৌতত আভদ লচ ব্যস্থাধদাভ াত মও ওাব মক্রফ ঘতঔাশুদা, অতপদবাক, ঢত ন্ত, ফিয় এাং লচবাত্রীদতভ ঘা তদতিঢ
ওভাভ চন্য ঘৌতত আভদ তাতয়ত্বভঢ ওফমওঢমাদতভ লদবাতকঢা  ঢত্ত্বাথাদ ওভাভ চন্য থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ ঊর্ধ্মঢদ
ওফমওঢমাভ ঘদতৃদত্ব অদতথও ৩৫ (পঁয়তত্রয) তস্যততযষ্ট এওটি প্রযাতদও তম ঘপ্রভড ওভা লদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় লচ প্রযাতদও তদমভ তস্যদতভ তাতয়ত্ব এাং ওফমওাদমভ ঘফয়াত তদরূধড ওভদ। থফম তরয়ও
ফন্ত্রডাময় ওতৃমও লচ ব্যস্থাধদাভ াদণ ম্পৃি এাং লচ ব্যস্থাধদায় অতপজ্ঞ ওফমওঢমা/ওফমঘাভীদতভ ফিদয় তম কঞদ
ওভা লদ। প্রযাতদও তদম ফতলমা তস্য ণাওদড। ঢাঁভা ঘচো, ফক্কা, ফততদা, তফদা, আভানাঢ  মুচতাদমনায় তাতয়ত্ব
ধামদ ওভদদ। উি প্রযাতদও তদমভ তস্যদতভ ঘাকুভী থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ন্যি ণাওদ। ঢাঁভা ঘৌতত আভদ কফদ
পূ মও ওাউতন্পমভ (লচ) ফক্কা এভ তদওঝ ঘবাকতাদধত্র চফা ততদদ এাং াাংমাদতদয প্রঢুা মঢদ ওাদম ঙাড়ধত্র াংগ্রল
ওভঢিঃ াাংমাদতদয প্রঢুা মঢদদভ ধভ স্ব-স্ব ওফমস্থদম ঘবাকতাদ ওভদদ। লচ
প্রযাতদও তদমভ ওাচ  ঘৌতত আভ
অস্থাদওাম থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তদথ মাতভঢ লদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় প্রযাতদও তদমভ তস্যদতভ াাংমাদতয ঢুাদকভ পূদ মই ঢাঁদতভ তাতয়ত্ব ণ্টদ-এভ অতন আদতয
চাভী ওভদ। ঢাঁদতভ ঘৌতত আভ অস্থাদওামীদ ফয় ওাউদন্পমভ (লচ) প্রদয়াচদদভ তদতভদঔ ফন্ত্রডাময় লদঢ ঘপ্রতভঢ

প্রযাতদও তদমভ তমদদঢাভ াদণ ধভাফযমক্রদফ তাতয়ত্ব পুদিঃণ্টদ ওভদঢ ধাভদদ। লচ প্রযাতদও তদমভ ঘওাদ তস্য
ঢাঁভ তাতয়ত্ব ধামদওাদম ঘওাদপাদই স্বাফী/স্ত্রী/ ন্তাদ/ আত্মীয়দও দি তদদঢ  ভাঔদঢ ধাভদদ দা । লচ প্রযাতদও
তদমভ ওাচ ম্পাতদদ লা প্রদয়াচদীয় লায়ঢা ওভদ।
৯.৩
৯.৩.১
৯.৩.২

৯.৩.৩
৯.৩.৪
৯.৩.৫
৯.৩.৬

৯.৩.৭

লচ তঘতওৎও তমিঃ
লদচভ ফয় ঘৌতত আভদ াাংমাদতযী লচবাত্রী/লাচীদতভ স্বাস্থু ঘা প্রতাদদভ চন্য প্রতঢ ১(এও) লাচাভ লচ ধামদওাভীভ
চন্য ১(এও) চদ তঘতওৎও অনুধাদঢভ তপতত্তদঢ এওটি তঘতওৎও তম ঘপ্রভড ওভা লদ।
লচ তঘতওৎও তদমভ কঞদ
(Composition) তস্যদতভ তদ মাঘদ চূড়ান্তওভদডভ এঔতঢয়াভ থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ ণাওদ।
তঘতওৎও, ঘতওা, নাফমাতষ্ট  ব্রাতাভ এাং প্যাভাদফতটওস তদ মাঘদদভ ঘক্ষদত্র থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, স্বাস্থু  ধতভাভ
ওল্যাড ফন্ত্রডাময় এাং ইমাতফও নাউদেযদদভ ০৩(তঢদ) চদ প্রতঢতদতথ ওফমওঢমাভ ফিদয় কঠিঢ ওতফটিভ স্যধাতভয
অনুবায়ী তদদয়াক ওভদঢ লদ । থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ প্রতঢতদতথ ওফমওঢমা উি ওতফটিভ পাধতঢ লদদ। তঘতওৎও
তদমভ তস্যদতভ job description এাং াাংমাদতযী লাচীদতভ তঘতওৎা ঘা প্রতাদ তদতিঢওভদড প্রতঢজ্ঞাে লদঢ
লদ ফদফম মুঘদমওা তদদঢ লদ। তদমভ ঢাতমওা এাং লচ তপাভ চন্য প্রদয়াচদীয় পূদ মাি ঢথ্য  ধাদধাঝ ম, ফ্লাইঝ শু রুভ
অন্তঢ ০১ ফা পূদ ম ঠাওা লচ অতনদ প্রতাদ ওভদঢ লদ।
লচবাত্রীদতভ স্বাস্থু ধভীক্ষা ভওাতভ লাধাঢাদম অনুতষ্ঠঢ লদ। স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় এ তরদয় প্রদয়াচদীয়
ওম ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
লচ লায়ও ঝীফ তদ মাঘদদভ ঘক্ষদত্র থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় এাং ইমাতফও
নাউদেযদদভ ০৩(তঢদ) চদ প্রতঢতদতথ ওফমওঢমাভ ফিদয় কঠিঢ ওতফটিভ স্যধাতভয অনুবায়ী তদদয়াক ওভদঢ লদ
। থফম
তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ প্রতঢতদতথ ওফমওঢমা উি ওতফটিভ পাধতঢ লদদ।
লচ তঘতওৎও তদমভ তস্যদতভ ঘৌতত আভদ অস্থাদওাম থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় তদথ মাভড ওভদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় লচ তঘতওৎও তদমভ তস্যদতভ াাংমাদতয ঢুাদকভ পূদ মই ঢাঁদতভ তাতয়ত্ব ণ্টদ-এভ অতন আদতয
চাভী ওভদ। ঢাঁদতভ ঘৌতত আভ অস্থাদওামীদ ফয় ওাউদন্পমভ (লচ) প্রদয়াচদদভ তদতভদঔ ফন্ত্রডাময় লদঢ ঘপ্রতভঢ
প্রযাতদও তদমভ তমদদঢাভ াদণ ধভাফযমক্রদফ তাতয়ত্ব পুদিঃণ্টদ ওভদদ। লচ তঘতওৎও তদমভ ঘওাদ তস্য ঢাঁভ
তাতয়ত্ব ধামদওাদম ঘওাদপাদই স্বাফী/স্ত্রী/ ন্তাদ/আত্মীয়দও দি তদদঢ  ভাঔদঢ ধাভদদ দা। ঢাভা ফক্কায় কফদ পূ মও
ওাউতন্পমভ (লচ) এভ তদওঝ ঘবাকতাদ ধত্র তাতঔম ওভদদ এাং াাংমাদতদয প্রঢুা মদ ওাদম ওাউতন্পমভ (লচ) এভ তদওঝ
লদঢ ঙাড়ধত্র গ্রলডপূ মও তদচ তদচ ওফমস্থদম ঘবাকতাদ ওভদদ।
লচ তঘতওৎও তদমভ তস্যদতভ ঘাকুভী ঘৌতত আভ অস্থাদওামীড ফদয় থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ন্যি ণাওদ। ঢাঁভা
ঘৌতত আভদ ওাউদন্পমভ (লচ)  লচ অতনাভ ফততদা  ঘচোভ ঢত্ত্বাথাদদ তাতয়ত্ব ধামদ ওভদদ।

৯.৪
৯.৪.১

লচ কাইট তদ মাঘদিঃ

৯.৫
৯.৫.১

ভাষ্ট্রীয় ঔভদঘ লচধামদিঃ

৯.৬
৯.৬.১

লওাভী লচ অতনাভ তদদয়াকিঃ

৯.৬.২

১০.
১০.১

ভওাভী ব্যস্থাধদায় প্রতঢ ৪৫ চদ লচ বাত্রীভ চন্য এওচদ লচকাইট ণাওদ। লচকাইট াঙাই  ওাব মধতভতথ াংক্রা
তদদত মতযওা থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় চাভী ওভদ।

ন্ত

লচ াংক্রান্ত তদযর ব্যস্থাধদা তম ঘপ্রভডিঃ
চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢদঢ বা তওছুই উদিঔ ণাকুও দা ঘওদ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধতঢ, ফাদদীয় প্রথাদফন্ত্রী এাং থফম তরয়ও
ফন্ত্রডামদয়ভ ফাদদীয় ফন্ত্রী/প্রতঢফ ন্ত্রী অণা ভওাভ ওতৃমও ফদদাদীঢ এওটি তদতত মষ্ট াংখ্যও থফমপ্রাড মুমফাদদও ভওাভ
ঘখাতরঢ  মতদ ম্ন প্যাদওচ মূদল্য ভওাতভ অদণ ম ধতত্র লচ ধামদদভ উদেদশ্য ঘৌতত আভ ঘপ্রভড ওভা বাদ। এ তদমভ
তস্যকড ভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রী তলদদ ভওাদভভ  মতদ ম্ন প্যাদওচ মূদল্য উ তিতঔঢ ঘামূল প্রাপ্য লদদ।
ঢাভা দততদও পাঢা া অন্যান্য আতণ মও স্যতথাতত প্রাপ্য লদদ দা।
এ তদমভ তস্যদতভ নভফ পূভদ ওদভ ভওাদভভ
অনুদফাতদ াঘধদক্ষ এইঘএফআইএ এ ভাতভ ভওাতভ লচবাত্রী ঘওাঝায় এতি ওভা লদ। এ তদমভ ঢাতমওা এাং লচ
তপাভ চন্য প্রদয়াচদীয় পূদ মাি ঢথ্য  ধাদধাঝ ম, ফ্লাইঝ শুরুভ অন্তঢ ০১ ফা পূদ ম ঠাওা লচ অতনদ ঘপ্রভড ওভদঢ লদ।
শুদৄফাত্র লচ ঘফৌস্যদফভ চন্য ভওাভ ওতৃমও সৃষ্ট ধদত াাংমাদতয লচ অতন ফততদা, ফক্কা  ঘচোয় ৩/৪ ফাদভ চন্য থফম
তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ওফমভঢ ওফমওঢমাদতভ ফধ্য লদঢ লচ ম্পদওম পূ ম অতপজ্ঞঢাম্পন্ন এওচদ ওদভ লচ অতনাভ তদদয়াক
ওভা লদ।
াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কা, ফততদা  ঘচোয় লচ ঘফৌস্যদফ তদদয়াকপ্রাপ্ত ওফমওঢমাদতভ তাপ্ততভও ওাদচ লায়ঢা ওভাভ
চন্য থফম তরয়ও ফন্ত্রদামদয় ওফমভঢ লচ ম্পদওম অতপজ্ঞ প্রযাতদও ওফমওঢমা/ব্যতিকঢ ওফমওঢমা/াঁঝ-মুদ্রাক্ষতভও ওাফ
ওতম্পউঝাভ অধাদভঝভ /অতন লওাভী ওাফ ওতম্পউঝাভ মুদ্রাক্ষতভওদতভ ফিদয় দ মাচ্চ ৯ (দয়) তদস্যভ এওটি তম
ঘপ্রভড ওভা লদ।
তৃঢীয় অধ্যায়

ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওািঃ
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় শুদৄফাত্র লচবাত্রীদতভ ধতভলদ এাং এঢতাংক্রান্ত ব্যস্থাধদাভ বাঢীয়
তাতয়ত্ব ধামদ ওভদ।
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লচবাত্রী ধতভলদদভ স্যতথাদণ ম ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়  াংতিষ্টদতভ াদণ
আদমাঘদা ওদভ তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প  ঘৌতত এুাভাতয়াদ এয়াভমাইন্প ঙাড়া ঠাওা-ঘচো-ঠাওা  ঠাওাফততদা/ঘচো-ঠাওা ধদণ ভাতভ লচবাত্রী ধতভলদদ ইচ্ছুও ফধ্যপ্রাঘু তপতত্তও স্যদাদফভ অতথওাভী প্রতঢতষ্ঠঢ অন্যান্য
এয়াভমাইন্প ঘবাদক লচবাত্রী ধতভলদদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদঢ ধাভদ।
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় তলচভী াদমভ ভতউম আউয়াম ফাদভ ৩০ ঢাতভদঔভ ফদধ্য লচবাত্রীদতভ
ঠাওা-ঘচো-ঠাওা  ঠাওা-ফততদা/ঘচো-ঠাওা ধদণভ োব্য তফাদ পাড়া তদথ মাভড ওদভ থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় ঘপ্রভড
ওভদ। ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয় ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ তফাদ পাড়া এওই লদ।
প্রিাতঢ পাড়া াংতিষ্ট
ধক্ষগুদমাভ াদণ আদমাঘদা ওদভ ভওাভ ওতৃমও চূড়ান্ত ওভা লদ ।
লচবাত্রী ধতভলদ াংক্রান্ত তরয়াতত ফিদয়ভ চন্য ফক্কা  ফততদাস্থ াাংমাদতয লচ অতনদ ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ
 ধব মঝদ ফন্ত্রডাময়/তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প তমতফদঝদটভ চন্য এওটি ওক্ষ ভাে ণাওদ।
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় এাং তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প তমতফদঝট লচ ঘফৌস্যদফ লচবাত্রীদতভ
ফ্লাইঝ ততটউমল এঢতাংক্রা ন্ত বাঢীয় ফিয়মূমও তাতয়ত্ব ধামদ ওভদ। ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ
ফন্ত্রডাময় ঘভওাতভ লচবাত্রীদতভ অতগ্রফ তফাদ পাড়া গ্রলদডভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। প্রদয়াচদদ ঘাফতভও
তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় লচবাত্রী ধতভলদ াংক্রান্ত এওটি কাইট মাইদ প্রডয়দ ওভদ।
তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প তমতফদঝট, ঘৌতত এুাভাতয়াদ এয়াভমাইন্প, ঘাফতভও তফাদ ঘমাঘম ওতৃম
ধক্ষ এাং
GACA, ঘৌতত আভ এভ াদণ আদমাঘদাক্রদফ ফদছাঢাভ তপতত্তদঢ Flight Schedule তদথ মাভড ওভদঢ লদ। এ
ব্যাধাদভ ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় ওতৃমও প্রতত্ত তদদত মযদা এয়াভমাইন্পগুদমা া
িায়দ ওভদ।
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদা ভ লচবাত্রীদতভ ফ্লাইঝ ততটউম তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প তমতফদঝট, লচ অতন, ঠাওা 
াংতিষ্ট এদচতন্প মূদলভ প্রতঢতদতথ তত্র-ধক্ষীয় আদমাঘদাভ ফাধ্যদফ তদথ মাভড ওভদ। লচবাত্রীদতভ ঘৌতত আভ অস্থাদওাম
দ মাচ্চ ৪৫(পঁয়ঢাতিয) ততদদভ ফদধ্য ীতফঢ ভাঔদঢ লদ।
তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প ঘচো, ফক্কা আম- ঘফাওাভভফা  ফততদা আম-মুদায়াভাস্থ অতন বণাফদয় লচবাত্রীদতভ
ফ্লাইঝ াংক্রান্ত ঢথ্যাতত ঘৌতত আভস্থ াাংমাদতয লচ অতন, ফক্কা, ফততদা  ঘচোদও অতলঢ ওভাভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা
গ্রলড ওভদ এাং প্রঘতমঢ ততথ অনুবায়ী ঘৌতত আভদভ ওতম্পউঝাভ তদেদফ ঢথ্যমূল লামদাকাত ভাঔাভ ব্যস্থা গ্রলড
ওভদ।
তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প  াাংমাদতয লচ অতনদভ ফদধ্য অতথওঢভ ফিয় তদতিঢ ওভাভ মদক্ষু লচ ঘফৌস্যদফ
ঘৌতত আভ ধদ ম তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প-এভ লচবাত্রী ধতভলদ াংক্রান্ত
ওাব মক্রফ ওদাম ঘচদাদভম-এভ
ঢত্ত্বাথাদদ ধতভঘাতমঢ লদ।
ঘব ওম এয়াভমাইন্প লচবাত্রী ধতভলদ ওভদ ঢাভা ঢাদতভ ফ্লাইঝ ততটউম লচ দয়াইদঝ ( www.hajj.gov.bd)
ভাতভ প্রওায ওভদ। এ চন্য ফন্ত্রডামদয়ভ আইটি নাদফমভ ওাঙ ঘণদও প্রদয়াচদীয় ধায়মাট াংগ্রল ওভদ। ঘাফতভও
তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় এ ফদফম ওম এয়াভমাইন্পদও তদদত মযদা প্রতাদ ওভদ। এ ঙাড়া এয়াভমাইন্প মূল
ঢাদতভ ফ্লাইদঝ লচবাত্রীদতভ বুতওাং এভ Electronic data (PNL-Passenger Name List) (Pre & Post
Hajj) ফন্ত্রডামদয়ভ আইটি নাফমদও প্রতাদ ওভদ।
তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প ঘৌতত আভদ ঘচো  ফততদায় তফাদ ন্দভ ওতৃম
ধক্ষ  GACA এভ াদণ
আদমাঘদাক্রদফ লচপূ ম  লচ উত্তভ ফ্লাইঝ ততটউম াংক্রা ন্ত বাঢীয় প্রস্ত্ত্ততঢ গ্রলড ওভদ। এদক্ষঘত্র ঘাফতভও তফাদ
ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় ওতৃমও ফয় ফয় চাতভকৃঢ তদদত মযদা এয়াভমাইন্পগুদমা ািায়দ ওভদ।
লচ ফ্লাইদঝভ বাত্রীদতভ ইতফদগ্রযদ, ওােফ, ঘঘও-ইদ ইঢুাতত ওাব মক্রফিঃ ধব মায়ক্রদফ লচ ঘফৌস্যদফ লচফ্লাইদঝ ঘৌতত আভ
কফদদভ তদতফত্ত ওম লচবাত্রীভ ইতফদগ্রযদ,ওােফ, ঘঘও-ইদ ইঢুাতত তফাদদ আদভালড-পূ ম বাঢীয় আনুষ্ঠাতদওঢা
অওাঞাদফাকঢ স্যতথাতত তদতিঢওভদড ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় বণাফদয় প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা
গ্রলড ওভদ। ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় ততপন্ন এয়াভমাইদন্পভ াদণ তরয়টি ফিয় ওদভ লচ
ওুাম্প লদঢ তফাদন্দভ ধব ন্তম লচবাত্রী ঘধৌৌঁঙাদদাভ তরদয় লচ অতন, ঠাওা এভ াদণ ঘবাকাদবাদকভ ফাধ্যদফ প্রদয়াচদীয়
ওাব মক্রফ গ্রলড ওভদ।
লচ ঘযদর লাচীদতভ ঘতদয প্রঢুাঢমদদভ ফয় ঘচো লচ ঝাতফমদাদম এয়াভমাইদন্পভ ধক্ষ ঘণদও বণাবণ পূ ম প্রস্ত্ত্ততঢ গ্রলড
ওভদঢ লদ। ঘচো/ফততদা লচ ঝাতফমদাদম ৬ খণ্টাভ ঘতয Detained/বাত্রা তমম্ব লদম ম্মাতডঢ লাচীদতভ ঘলাদঝদম
আদা-ঘদয়া  ঔাাভ ধতভদযদদভ চন্য আন্তচমাতঢও তদয়ফ অনুাদভ াং তিষ্ট এয়াভমাইন্প বাঢীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ ওতৃমধক্ষঘও লচ াংক্রা ন্ত তরদয়ভ উধদভ In flight video দঢভী  flight ঘমাওামীদ
ফদয় প্রতযমদ ওভদঢ লদ।
লচওুাম্প, আযদওাদা লদঢ তফাদন্দভ ধব ন্তম াংতিষ্ট এয়াভমাইন্প ম্মাদীঢ লচবাত্রীদতভ া াতপম প্রতাদ ওভদ এাং
লচবাত্রী ধতভলদদ ম্মাদীঢ লচবাত্রীদতভ আভ উন্নঢঢভ ঘা প্রতাদ ওভাভ চন্য বাঢীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। লচ
ঘযদর এয়াভমাইন্পমূল, থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়  ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডামদয়ভ তদওঝ প্রতঢ ঙভ লচ
ঘা ওাব মক্রদফভ উন্নয়দদ ঘব ওম দতুদ ঘা প্রঘমদ া ধতভঢমদ ওদভদঙ ঢাভ প্রতঢদতদ তাতঔম ওভদ।
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ম্মাতদঢ লচবাত্রীদতভ ব্যাক/ফামাফাম লুদেতমাং এভ স্যতথাভ চন্য ফক্কা  ফতীদায় তটি-ঘঘও-ইদ এভ ব্যস্থা ওভদঢ
ৌঁ ঘভ ওদভ তদভাধত্তা তথাদ ওভা বায় ঘ তরদয়
লদ। ঢাঁদতভ ফামাফাম বাদঢ দা লাভায় এাং Mishandle লদম খদচ
এয়াভমাইন্পমূল ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। এ ঙাড়া Luggage tracking System ঘালু ওভদঢ লদ বাদঢ দ্রুঢঢাভ াদণ
ঘব ঘওাদ ফদয় Luggage াংক্রান্ত ঢথ্য লচবাত্রীদতভ প্রতাদ ওভা বায়।
তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প তমিঃ ঠাওা লদঢ ফততদায় ভাতভ লচবাত্রীদতভ ধতভলদদভ চন্য লচ ফ্লাইঝ ধতভঘামদাভ
বাঢীয় ওাব মক্রফ গ্রলড ওভদ।
ম্মাতদঢ লচ বাত্রীকড টিদওঝ লাতভদয় ঘনমদম ঘৌতত আভস্থ াাংমাদতয লচ অতনমূদলভ প্রঢুয়দ াদধদক্ষ তফাদ
Replacement টিদওঝ ইস্যু ওদভ ণাদও। ঘচোস্থ লচঝাতফমদাদম প্রমৄতিকঢ
Support প্রাতপ্ত াদধদক্ষ তফাদ
লচবাত্রীদতভ চন্য E-Ticket প্রঢমদদভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
তফাদ াাংমাদতয এয়াভমাইন্প ওতৃমও প্রদীঢ লচ ততটউম অনুদফাতদদভ চন্য বণাফদয় ঘৌতত GACA-এভ ভাভ
তাতঔম ওভা এাং তফাদদভ ফ্লাইঝ ততটউম অনুদফাতদদভ চন্য GACA-এভ তলঢ া মক্ষতডও ঘবাকাদবাক ভক্ষা ওভা ।
তরয়টি ম্পূড মরূদধ ঘৌতত GACA-এভ এঔতঢয়াভাথীদ তথায় তফাদদভ ধদক্ষ অনুদফাতদ ঢভাতিঢ ওভাভ মদক্ষু
ফয়ফঢ GACA ওতৃমও ৩০-৩৫ ততদদ ফ্লাইঝ ততটউম তদথ মাভদদভ তরয়টি অনুদফাতদদভ ব্যাধাদভ দঘষ্ট ণাওদ।
তফাদ পাড়া তদথ মাভড  টিদওঝ তক্রদয়ভ তরদয় বণাফদয় প্রদয়াচদীয় ওাব মক্রফ গ্রলড ওভা লদ।
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় াং তিষ্ট এদচতন্প/ওতৃমধক্ষ ওতৃমও উধদভাি দীতঢফামা ািায়দদভ ব্যস্থা
গ্রলড ওভদ।

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওািঃ
লচ ওাব মক্রফ াাংমাদতয এাং ঘৌতত আভ-এভ ফদধ্য এওটি তি-ধাতক্ষও তরয়। তি-ধাতক্ষও ম্পদওমভ াংতিষ্ট ঘক্ষদত্র
দূঢাা/ওদস্যুঘমদঝভ ফাধ্যদফ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময় স্বীয় তাতয়ত্ব ধামদ ওভদ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময় ঘৌতত ভওাদভভ দি
াংতিষ্ট চুতি ম্পাতদ  লচ াংক্রান্ত তপা প্রতাদদভ তদতফত্ত প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। এঙাড়া ঘৌতত আভদ
কূঝনদতঢও ঘবাকাদবাক, প্রদঝাওম, ঊর্ধ্মঢদ ঘৌতত ওতৃমধদক্ষভ াদণ াক্ষাৎ, াতড় পাড়া, লচবাত্রী ধতভলদদভ ঘক্ষদত্র স্লঝ
প্রাতপ্ত ইঢুাতত তরদয় স্বীয় তাতয়ত্ব ধামদল থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় এাং ঘৌতত আভদ ওফমভঢ লচ ব্যস্থাধদায় তদদয়াতচঢ
ওফমওঢমা/ওফমঘাভীদতভদও লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদ। ঢাঙাড়া লচ  ফভাল াংক্রান্ত তরদয় াাংমাদতয  ভাচওীয়
ঘৌতত ভওাভ াংতিষ্ট তি-ধাতক্ষও তরয়মূদল াত মও লায়ঢা প্রতাদ তদতিঢ ওভদ।
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স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওািঃ
স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তদথ মাতভঢ ফয়ীফাভ ফদধ্য লচবাত্রীদতভ স্বাস্থু ধভীক্ষাভ
তরদয় প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তদথ মাতভঢ নভদফ স্বাস্থুদত প্রতাদওাদম লচবাত্রীদতভ স্বাস্থুকঢ  যাভীতভও
ঘবাগ্যঢাভ তরয়টি তদতিঢ ওভদ।
তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য ঘফতদদচাইটি, ইদফ্লুদয়ঞ্জা ইঢুাতত প্রতঢদরথও াংগ্রল  প্রতাদদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
ঘৌতত আভদ লচবাত্রীদতভ ঘা প্রতাদদভ মদক্ষু থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ ঘাতলতাভ ঘপ্রতক্ষদঢ তদথ মাতভঢ ফদয় তঘতওৎও
তদমভ তস্য ঢণা তঘতওৎও, দা ম, ব্রাতাভ  নাফমাতে ফদদাদয়দ প্রতাদ ওভদ।
স্যষ্ঠু লচ ব্যস্থাধদাভ স্বাদণ ম অতঢযয় বৃে, ঝতৌঁ ওপূড ম ঘভাদক আক্রা ন্ত, ক্ষীড দৃতষ্ট ইঢুাতত ঘভাকাক্রা ন্ত ব্যতিদতভ বাদঢ লদচ
ম
কফদদভ স্বাস্থুকঢ উধমৄিঢাভ াটিতনদওঝ
ঘতয়া দা লয় ঢাভ চন্য স্বাস্থু  ধতভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় াংতিষ্টদতভ
তদদত মযদা প্রতাদ ওভদ।

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওািঃ
লচ  ফভালবাত্রীদতভ আ ন্তচমাতঢও ধাদধাঝ ম প্রস্ত্ত্তঢ ওভাভ চন্য বণাফদয় অগ্রাতথওাভ তপতত্তদঢ পুতময ঙাড়ধত্র
প্রতাদদভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। লচ
ঘফৌস্যদফ লচওুাদম্প লচবাত্রীদতভ তদভাধত্তা প্রতাদ, ফভালবাত্রীদতভ
ইতফদগ্রযদ াংক্রান্ত ওাব মক্রফ বণাে লচঢভ ওভাল লচ ব্যস্থাধদাভ াদণ াংতিষ্ট ততপন্ন ওাব মক্রদফ লায়ঢা প্রতাদ
ওভদ। ইতফদগ্রযদ ওতৃমধক্ষ লচ  ফভাল তপায় কফদ  প্রঢুাকফদওাভীদতভ দাফ, ঠিওাদাল প্রকৃঢ ঢাতমওা (স্পষ্ট
ওতধ)  াংখ্যা দততদও তপতত্তদঢ লচ অতন, ঠাওায় ভভাল ওভদ।
লদচ কফদকৃঢ (ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ  তদমঝ লদঢ) লাচীদতভ স্যতদতত মষ্ট ঢথ্যল ফ্লাইঝয়াভী ঢাতমওা (ফ্
ঝ ওতধ) আইটি
ওতৃমধক্ষঘও ভভাল তদতিঢ ওভাভ চন্য ইতফদগ্রযদদও তদদত মযদা প্রতাদদভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
এওইপাদ ততপন্ন এয়াভমাইন্প এভ ফাধ্যদফ প্রঢুাকঢ লাচীদতভ ফ্লাইঝয়াভী ঢথ্য ইতফদগ্রযদ আই,টি ঘও ভভাল ওভদ।
প্রতঢততদ এওাতথওাভ এই ঢথ্য ততদঢ লদ বাদঢ ঢা াদণ াদণ দয় াইদঝ আধদটঝ ওভা বায় এাং তভদধাঝ ম ঘদয়া
বায়। ঘব ওম লাচী লচ ঘযদর াাংমাদতদয ঘনভঢ আদদা, ঢাদতভ ঢাতমওা প্রস্তুঢ ওদভ লচ ঘযর লয়াভ ০১(এও)
ফাদভ ফদধ্য ইতফদগ্রযদ ওতৃম ধক্ষ, থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়  ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময়দও ঘপ্রভড
ওভদ। এ তরয়টি স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময় তদতিঢ ওভদ।
ওাঁঘা ঔাাভ/ঔাাভ প্রস্ত্ত্তদঢভ দ্রব্য াফগ্রী  ঘভতচোট ম টািাদভভ ব্যস্থাধত্র তলীদ রথ ধত্র বাদঢ লচ  ফভালবাত্রীভা
লদ ওভদঢ দা ধাদভ ঘ তরয়টি তদতিঢ ওভাভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাময় ইতফদগ্রযদ ওতৃমধক্ষদও প্রদয়াচদীয় তদদত মযদা ঘতদ।
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পুতমদযভ তদযর যাঔা লদঢ লচবাত্রীদতভ ঘপতভতনদওযদ প্রতঢদতদ ধায়াভ ধভ ইতফদগ্রযদ ওাব মাতত ম্পন্ন ওভদঢ লদ।
এচন্য পুতমদযভ ঘপতভতনদওযদ এাং ইতফদগ্রযদ যাঔামূল প্রদয়াচদীয় ঢথ্য ফিয় ওভদ।
লাচীদতভ এফআভতধ (ঘফতযদ তভদটম ধাদধাঝ ম) প্রতাদ তদতিঢ ওভদ।

গৃলায়দ  কডপূঢম ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওািঃ
গৃলায়ড  কডপূঢম ফন্ত্রডাময় লচওুাদম্পভ াভাঙভ ভক্ষডাদক্ষডল লচ ঘফৌস্যদফ বণাফদয় প্রদয়াচদীয় ধতভষ্কাভধতভেন্নঢা  ভক্ষডাদক্ষড ওাচ ম্পন্ন ওদভ লচ অতন প্রস্ত্ত্তদঢভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। এঙাড়া াংতিষ্ট
আইদ-শৃঙ্খমা ভক্ষাওাভী াতলদীভ লদবাতকঢায় লচ অতন এভ া মক্ষতডও তদভাধত্তাল লচ ঘফৌস্যদফ তদযর তদভাধত্তা
তথাদদভ তদতফত্ত ততপন্ন ব্যস্থা গ্রলড, প্রদয়াচদদ স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাধদা তদফমাড, লচওুাম্প তেঢওভড, তদভাধত ধাদীয়
চদমভ াংস্থাদল প্রদয়াচদীয় ইউটিতমটি াতপম প্রতাদ তদতিঢ ওভদ। এঙাড়া লচ াংক্রান্ত াংতিষ্ট ওাদচ থফম তরয়ও
ফন্ত্রডাময়দও প্রদয়াচদীয় লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদ।

১৫.

ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়ভ ভূতফওািঃ
লচ ওফমধতভওল্পদা ঘখারডা লদঢ শুরু ওদভ ততপন্ন ঘখারডা  তবৃতঢমূমও তজ্ঞতপ্তল লদচভ তদয়ফ-ওানুদ এাং
দঘঢদঢামূমও তজ্ঞতপ্ত/ঘখারডা/তজ্ঞাধদ ইঢুাতত তপ্রন্ট ইদমক্ট্রতদও তফতটয়ায় অগ্রাতথওাভ তপতত্তদঢ ব্যাধও প্রঘাদভভ
মদক্ষু ঢথ্য ফন্ত্রডাময় প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ। এঙাড়া লচ ঘফৌস্যদফ লচ অতন ম্প্রঘাভমূমও  প্রঘাভডামূমও
ওফমওাদে লচ অতন, ঠাওাদও প্রদয়াচদীয় লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদ। প্রদবাচু ঘক্ষদত্র ঘচমা  উধদচমা ধব মাদয়
প্রতযক্ষডমূমও ওফমওাদে এাং লচ  ফভাল
াংক্রান্ত প্রঘাভ-প্রঘাভডামূমও ওাব মক্রদফ ঘচমা প্রযাদদও প্রদয়াচদীয়
লদবাতকঢা প্রতাদদভ ব্যস্থা ওভদ। থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ অনুদভাথক্রদফ লচ  ফভাল াংক্রা ন্ত স্লাইট, তস্থভ তঘত্র,
তজ্ঞাধদ তঘত্র, ঢথ্য তঘত্র, প্রাফাণ্য তঘত্র ইঢুাতত দঢতভদঢ প্রদয়াচদীয় লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদ। ঢথ্য ফন্ত্রডাময় লচ 
ফভাল াংক্রান্ত প্রঘাভ তৃডমূম ধব মাদয় ঘধৌৌঁদঙ ঘতয়াভ মদক্ষু ঘভওাতভ ততপন্ন টিতপ ঘুাদদম, ঘভতট  তপ্রন্ট তফতটয়াভ
াদণ া মক্ষতডও ঘবাকাদবাক ভক্ষা ওভদ। এ ঙাড়া তটতচঝাম নভফ ঘালু  ব্যলাভ ততথ অতলঢ ওভাভ চন্য প্রদয়াচদীয়
তজ্ঞাধদ  তজ্ঞতপ্ত প্রঘাদভভ ব্যস্থা ওভদ।

১৬.

াাংমাদতয ব্যাাংদওভ ভূতফওািঃ
ঘৌতত আভদ াতড় পাড়া, ঘফায়াদিফ তনল ততপন্ন তন, লচবাত্রীদতভ ব্যতিকঢ ব্যদয়ভ চন্য লচ ব্যস্থাধদাভ াদণ
দদততযও মুদ্রাভ তরয়টি চতড়ঢ। লচ অগ্রাতথওাভ তদঘদায় াাংমাদতয ব্যাাংও বণাফদয় দদততযও মুদ্রা ঙাড় এাং
ঢতাংক্রান্ত তরদয় প্রদয়াচদীয় ধতদক্ষধ গ্রলড ওভদ। এদক্ষদত্র ভাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাাংও ঙাড়া অন্যান্য ঢনীমর্ভি ব্যাাংও ঘণদও
দদততযও মুদ্রা স্থাদা ন্তঘভভ ব্যস্থা ওভদ। ঢাঙাড়া াংতিষ্ট তরদয় থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ অনুদভাথক্রদফ অন্যান্য
প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।

১৭.

ঘচমা প্রযাদওভ ভূতফওািঃ
ঘচমা প্রযাও থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তদদত মযদা অনুবায়ী লচ ব্যস্থাধদা
ভ ওাদচ প্রদয়াচদীয় লদবাতকঢা প্রতাদ
ওভদদ। ঘচমা প্রযাও লদচভ আদতদ নভফ/তটতচঝাম আদতদ নভফ াংগ্রল, তঢভড, গ্রলড এাং লচ অতন, ঠাওায়
ঘপ্রভদডভ প্রদয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভদদ। এঙাড়া ঘচমা প্রযাও প্রদয়াচদদ লচ াংক্রান্ত
তরয়াতত প্রঘাভ-প্রঘাভডাভ
ব্যস্থা গ্রলডল লচবাত্রীদতভ প্রতযক্ষদডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদদ। লচ াংক্রান্ততরদয় ঢথ্য ঘওন্দ্র স্থাধদ এাং লচ ম্পাতদদ
লচবাত্রীদতভ  মাত্মও লদবাতকঢা প্রতাদ ওভদদ। ঘচমা প্রযাও লচ াংক্রান্ত
ওাদচ স্থাদীয় ধব মাদয় ইমাতফও
নাউদেযদদভ ওাব মক্রদফভ ফিয় ওভদদ। থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ অনুদভাথক্রদফ স্থাদীয় ধব মাদয় লচবাত্রীদতভ অতপদবাক
ঢতন্ত  তদস্পতত্তভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদদ। ঢাঙাড়া ঘচমা প্রযাওকড লচব্যস্থাধদা ওাব মক্রদফ উধদচমা তদ মালী
ওফমওঢমাকডদও ম্পৃিওভঢিঃ লচবাত্রীকডদও াত মও লদবাতকঢা প্রতাদদভ ওাব মওভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদদ।

১৮.
১৮.১

১৮.২
১৮.৩
১৮.৪
১৮.৫

ইমাতফও নাউদেযদ এভ ভূতফওািঃ
ভওাতভ ব্যস্থাধদাথীদ লচবাত্রী াংগ্রল  ঢাদতভ প্রদতয় স্যদবাক স্যতথাল বাঢীয় তরয় চদকডদও অতলঢ  উিুে
(Motivate) ওভদ। ঘচমা ধব মাদয় লচ ব্যস্থাধদাভ ঘনাওাম ধদয়ন্ট তলদদ তাতয়ত্ব ধামদ ওভদ। লদচভ ঢথ্যামীভ
চন্য দয় াইদঝভ ( www.hajj.gov.bd) ঠিওাদা প্রঘাভ ওভদ। তটতচঝাম নভফ পূভদডভ ব্যলাভ ততথ
লচবাত্রীদতভ অতলঢ ওভদ।
লদচভ অতপজ্ঞঢাম্পন্ন প্রতযতক্ষঢ ইফাফদতভ ফাধ্যদফ লদচভ আভওাদ-আলওাফ ম্পদওম ভওাভী  ঘভওাতভ উপয়
ব্যস্থাধদায় লদচ কফদদচ্ছুদতভ প্রতযক্ষড প্রতাদদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।
লচবাত্রীদতভ আদতদধত্র পূভড, ঘচমা প্রযাদওভ ওাব মামদয় চফাতাদদ লদবাতকঢা, লচ অতন, ঠাওাভ াদণ ঘবাকাদবাক
ভক্ষা ইঢুাতত তাতয়ত্ব ধামদ ওভদ।
ভওাভী ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ চন্য তদদয়াতচঢব্য লচকাইট তদ মাঘদদ ফন্ত্রডাময় ওতৃমও কঠিঢ াংতিষ্ট ওতফটিদও
লায়ঢা ওভদ।
ভওাতভ ব্যস্থাধদায় প্রতঢ ৪৫ চদ লচবাত্রী তদদয় গ্রুধ কঞদ ওভদ এাং ফ্লাইঝ শু রুভ অ ন্তঢ ১ (এও) ফা পূদ ম লচ
কাইটদতভ ঢাতমওা ঠাওা লচ অতনদ ঘপ্রভদ ওভদ।

১৮.৬

প্রদয়াচদদ লচ ব্যস্থাধদা ওাব মক্রদফ ইমাতফও নাউদেযদ এভ আঢাতথদ উধদচমা ধব মাদয়ভ ফতচত তপতত্তও ধাঞাকাভ
এভ ওফমওঢমা/ওফমঘাভী, ইমাতফও তফযদমূদলভ ওফমওঢমা/ওফমঘাভী  ফতচততপতত্তও কডতযক্ষা ওাব মক্রদফভ তযক্ষও 
ফাষ্টাভ ঘট্রইদাভকডদও ম্পৃি ওভদদ।
ঘতুণ ম অধ্যায়

১৯.

আধৎওামীদ নােিঃ
লচওুাদম্প লচবাত্রীদতভ আকফদদভ ধভ ঘণদও লচ ফাধদাদন্ত প্রঢুাঢমদ ধব মন্ত ঘব ঘওাদ দত-দুত মধাও া ঢাৎক্ষতডও
চরুভী প্রদয়াচদদ ব্যয় তদ মাল  লচবাত্রী/লাচীদতভ াত মও ওল্যাদডভ চন্য আধৎওামীদ নাে ণাওদ। প্রদঢুও লচবাত্রী
ওতৃমও আধৎওামীদ নাে-এভ তধভীদঢ ভওাভ ওতৃমও তদথ মাতভঢ ঝাওা তলাদ গৃলীঢ অণ ম উি নাদেভ উৎ লদ। এ
ঙাড়া লচবাত্রীদতভ তদওঝ ঘণদও লচ ম্পাতদদভ তদতফত্ত ততপন্ন ঔাদঢভ অনুকূদম চফাকৃঢ অদণ মভ ফাধ্যদফ ক্রয়কৃঢ
দদততযও মুদ্রাভ ততদফয় মূদল্যভ ঢাভঢদেভ ওাভদড অতঢতভি অণ ম (বতত ণাদও), ইদঢাফদধ্য স্থাদীয় াতপম ঘাচম এভ
অব্যতয়ঢ, অ -তাতকৃঢ  দদততযও মুদ্রাভ ততদফয় লাভ-এভ ঢাভঢদেভ নদম চফাকৃঢ অণ ম উি নাদে চফা লদ।
আধৎওামীদ নাদে চফাকৃঢ ঢলতম ধতভঘামদাভ চন্য দীতঢফামা প্রডয়দ ওভদ। ঘওাদ ঘওাদ ঔাদঢ আধৎওামীদ নাদেভ
অণ ম ব্যয় লদ ঘ তরদয় থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় এওটি স্বয়াংম্পূড ম দীতঢফামা প্রডয়দ ওভদ। ঢাঙাড়া ভওাভী 
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ চফাকৃঢ অদণ মভ অব্যতয়ঢ (বতত ণাদও) অণ ম (ঘফায়াদিফ তন  অন্যান্য) উি নাদে
ভাতভ স্থাদান্ততভঢ লদ।

২০.
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২০.৪

লচবাত্রীদতভ অব্যতয়ঢ অণ ম ঘনভঢ প্রতাদিঃ
মৃতুু  গুরুঢভ অস্যস্থুঢা/দুখ মঝদা চতদঢওাভদড ঘফায়াদিফ তন চফাতাদওাভী লচবাত্রী ধতত্র লচব্রঢ ধামদদভ মদক্ষু ঘৌতত
আভ কফদদ ব্যণ ম লদম ঘওমফাত্র অব্যতয়ঢ অণ ম (তফাদ পাড়া, ঔায়া ঔভঘ, ইঢুাতত) ঘনভৎ ধাদদ।
ভওাতভ ব্যস্থাধদায় ঘৌতত আভদ াতড় পাড়াভ অব্যতয়ঢ অণ ম (বতত ণাদও) ঘনভঢ ঘবাগ্য লদ।
উপয় ব্যস্থাধদাভ লচবাত্রীদতভ ঘক্ষদত্র অণ ম ঘনভঢ প্রতাদ াংক্রান্ত উদ্ভূঢ ঘব ঘওাদ ফস্যা তদভদদভ ঘক্ষঘত্র থফম তরয়ও
ফন্ত্রডাময় চূড়ান্ত তোন্ত গ্রলড ওভদ।
ভওাতভ  ঘভওাতভ উপয় ঘক্ষদত্র তফাদ পাড়া ঘনভঢ প্রতাদদভ ঘক্ষদত্র াংতিষ্ট এয়াভমাইদন্পভ ততথ-তথাদ প্রদবাচু
লদ।
ধঞ্চফ অধ্যায়

২১.
২১.১

ফভাল এদচতন্প াংক্রান্তিঃ

২১.২
২১.২.১

ফভাল এদচতন্পভ তায়-তাতয়ত্বিঃ

২১.২.২

২১.২.৩
২১.২.৪

থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় লদঢ চাভীকৃঢ ধতভধত্র দাং: থতফ/যািঃ৩/৪-৬/২০০৫/৫২,ঢাতভঔ: ১০/০২/২০১০ তরিঃ, াতঢমক্রদফ
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদায় াাংমাদতয লদঢ ধতত্র ফভাল ধামদদ কফদদচ্ছুদতভ তমকঢপাদ/ এওওপাদ ঘৌতত আভদ
ঘপ্রভড  ঘনভঢ আদা াংক্রান্ত তাতয়ত্ব ধামদদভ চন্য ফভাল এদন্পী তদদয়াক/দায়দদভ তরদয় চাঢীয় লচ  ফভাল
দীতঢ াংতিষ্ট অনুদেতমূল ওাব মওভ লদ। এ লচ  ফভাল দীতঢ ইতঢপূদ ম তদদয়াককৃঢ ফভাল এদচতন্প মূদলভ ঘক্ষদত্র
প্রদবাচু লদ ।

াংতিষ্ট ফভাল এদচতন্পদও ফভাল ধামদদ ইচ্ছুওদতভ গ্রুধ তপতত্তও/এওওপাদ াাংমাদতয ঘণদও ঘৌতত আভদ ঘপ্রভড,
ফভাল ধামদদভ চন্য ফক্কা যভীদন আাদ, কাইদটভ ব্যস্থা, ফততদা যভীদন ঘচয়াভদঢভ চন্য ঘপ্রভড, ফততদা যভীদন
আাদ, ঔায়া  া মক্ষতদও কাইদটভ ব্যস্থা (প্যাদওচ ট্যুভ) এাং অন্যান্য আনুরাাংতকও ওাব মাততল ফভাল ধামদ
ঘযদর ঘতদয প্রঢুাঢমদদভ ব্যস্থা তদতিঢ ওভদঢ লদ। প্রতঢটি গ্রুধ/এওও ঘৌতত আভ বায়াভ আদক এাং ঘৌতত আভ
ঘণদও াাংমাদতদয ঘনভঢ আাভ তরদয় প্রফাদ াংক্রান্ত ঢথ্যাতত থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়, লচ অতন, ঠাওা  ফক্কাস্থ
াাংমাদতয লচ অতনদ তাতঔম ওভদঢ লদ।
ফভাল এদচতন্পভ ফভা ল বাত্রীদতভ দাদফভ ঢাতমওা ফভাল এদচতন্পকড ধতভঘামও, লচ অতনদভ ফাধ্যদফ ফন্ত্রডামদয়
তাতঔম ওভদদ। ফন্ত্রডাময় উি ঢাতমওা বাঘাই-াঙাই ঘযদর প্রদয়াচদীয় স্যধাতভযল ঘৌতত দূঢাাদ তপা প্রতাদদভ
স্যধাতভয ঘপ্রভড ওভদ। এ ঘক্ষদত্র লচ এদচতন্পচ এদাতদয়যদ অ াাংমাদতয (লা) প্রদয়াচদীয় লদবাতকঢা প্রতাদদ াধ্য
ণাওদ।
ঘব ঘওাদ ফভাল এদচতন্প প্রতঢ ৎভ দ মাচ্চ ৫০০ চদ ফভাল বাত্রী ঘপ্রভড ওভদঢ ধাভদ। ঢদ ভওাভ ফদয় ফদয় এ
াংখ্যা ওফাদঢ তওাংা বৃতে ওভদঢ ধাভদ।
ঘওাদ গ্রুঘধভ ঘওাদ তস্য বতত মৃতুু অণা গু রুঢভ অস্যস্থঢা ব্যঢীঢ অন্য ঘওাদ ওাভদড ঘৌতত আভ ঘণদও বায় এাং
াংতিষ্ট ফভাল এদচতন্প ঢাঁদও ঘনভঢ আদদঢ ব্যণ ম লয় ঢালদম এ রূধ প্রতঢ ফভাল বাত্রীভ ঘক্ষদত্র ঢাৎক্ষতদওপাদ াংতিষ্ট
ফভাল এদচতন্পভ চাফাদঢ লদঢ াদ মাচ্চ ৫,০০,০০০ (ধাঁঘ মক্ষ) ঝাওা ধব ম ন্ত াদচয়াপ্ত ওভা বাদ। ঘওাদ গ্রুঘধভ এওাতথও
ব্যতিভ ঘমায় এইরূধ খঝদা খঝদম থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় াংতিষ্ট ফভাল এদচতন্পভ মূতয় চাফাদঢ াদচয়াপ্ত অণা
মূতয় চাফাদঢ াদচয়াপ্তল ফভাল এদচতন্প তদদয়াদকভ আদতয াতঢম ওভদঢ ধাভদ। এদক্ষঘত্র অত্র চাঢীয় লচ 
ফভাল দীতঢভ াংতিষ্ট অনুদেতমূল প্রদবাচু লদ।
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ফভাল এদচতন্প ওতৃমও ফভাল ধামদ ওভদঢ ইচ্ছুওদতভ তদওঝ লদঢ তফাদ পাড়া, াড়ী/ঘলাদঝম পাড়া, ঔায়া-তায়া,
া পাড়া ইঢুাততভ াত ওম প্রওাভ অণ ম এদচতন্পভ তদচস্ব ব্যাাংও তলাদভ ফাধ্যদফ াংগ্রল ওভদ। প্রদঢুও ফভাল
এদচতন্পভ ব্যাাংও তলা দম্বভ থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয় তাতঔম ওভদ।
ঘওাদ ফভালবাত্রী বতত ঘওাদ ফভাল এদচতন্পভ ত রুঘে ফভাল াংতিষ্ট ঘওাদ তরদয় অতপদবাক উত্থাধদ ওদভ ঢদ ঢা
ঢতন্ত ওভঢিঃ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢভ াংতিষ্ট অনুদেদতভ আদমাদও তদষ্পতত্ত ওভদ।
ফভাল এদচতন্পদও াাংমাদতয ভওাভ  ঘৌতত ভওাদভভ বাঢীয় আইদ ওানুদ, ততথ, তথাদ, প্রণা
 প্রযাতদও
আদতয ইঢুাতত বণাবণ পাদ ঘফদদ ঘমদঢ লদ।
ফভাল এদচতন্প ওতৃমও ঘপ্রতভঢ ঘওাদ ফভাল বাত্রী (মৃতুু/অস্যস্থঢাচতদঢ ওাভড া অন্য ঘওাদ আইদ াংকঢ ওাভড
ব্যাঢীঢ) বতত ঘনভৎ দা আদ ঘদক্ষদত্র াংতিষ্ট ফভাল এদচতন্প তায়ী ণাওদ। এই ঘক্ষদত্র ঘৌতত আভদ এাং াাংমাদতদয
প্রঘতমঢ আইদদ যাতিমূমও ব্যস্থা গ্রলড ওভা লদ।
ফভাল এদচতন্প ওতৃমও ফভাল প্রদতাং তন  প্রদতয় ওম ঘাভ তদথ মাতভঢ ব্যয় উদিঔ পূ মও ততপন্ন ওুাঝাকভীভ
ফভাল প্যাদওচ ঘখারদা ওভদ এাং এভ ওতধ থফম তরয়ও ফন্ত্রদাময়  লচ অতন, ঠাওায় ঘপ্রভড তদতিঢ ওভদ।
ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ ফভাল াংক্রান্ত দীতঢ ঘফাঢাদও াাংমাদতদযভ ফভাল এদচতন্প (ঘওাম্পাদী/ট্রাদপম এদচতন্প)
ঢাদতভ ওম প্রওাভ ওাব মক্রফ ধতভঘামদাভ চন্য স্থাদীয় ঘৌতত ফভাল এদচতন্পভ াদণ াত মও তরদয় চুতিে লদ।
ঘওদদা ফভাল তপায় কফদওাভী ঢাভ তদতত মষ্ট ওাদচভ াতলদভ এফদ ঘওাদ ওাচ ওভদঢ ধাভদদ বা স্থাদীয়পাদ
ঘওাম্পাদীদও ওফমভঢ শ্রতফও/োনকড ওভদঢ ধাদভ।
৬ষ্ঠ অধ্যায়

লচ  ফভাল এদচতন্প তদদয়াক, ধতভতযমদ  দায়দিঃ
তদদয়াদকভ যঢমামীিঃ
ঘভওাতভ ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যদফ লচ  ফভাল ওাব মক্রফ ধতভঘামদাভ চন্য থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় লচ  ফভাল এদচতন্প
তদদয়াক ওভদ।
ঘওাদ এওটি লচ  ফভাল এদচতন্পভ স্বত্বাতথওাভী/ধতভঘামও/অাংযীতাভ ঘওম এওটি ওদভ লচ  ফভাল এদচতন্পভ
মাইদন্প ধায়াভ া াংভক্ষদডভ অতথওাভী লদদ। লচ  ফভাল এদচতন্প তক্রয়/
লিান্তভদবাগ্য দয়। ফন্ত্রডামদয়ভ
অনুদফাতদ াঘধদক্ষ এওও ফাতমওাদা ঘণদও ঘবৌণ ফাতমওাদায় রুধান্তভ/ধতভঢমদ এাং ঠিওাদা ধতভঢমদ ওভা বাদ।
এদচতন্পভ স্বত্বাতথওাভী/ধতভঘামও/অাংযীতাভ ওমদও চন্সূদত্র াাংমাদতদযভ মুতমফ দাকতভও লদঢ লদ।
এদক্ষঘত্র
দাকতভওত্ব প্রফাদদভ চন্য ইউ.তধ/ঘধৌভপা/তটি ওদধমাদভযদ ওতৃমও প্রতত্ত দাকতভও দতধত্র/ চাঢীয় ধতভঘয়ধত্র/ধাদধাঝ ম
ইঢুাতত প্রদবাচু লদ।
লচ  ফভাল এদচতন্পভ মাইদন্প প্রাতপ্তভ ঘক্ষদত্র ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় ওতৃমও অনুদফাততঢ
নূন্যঢফ ০২ (দুই) ঙদভভ অতপজ্ঞঢা ম্পন্ন লামদাকাত ট্রাদপম এদচতন্পভ দতধত্র ণাওদঢ লদ।
ফভাল এদচতন্প প্রাতপ্তভ ঘক্ষদত্র লচ মাইদন্প প্রাতপ্তভ চন্য প্রদয়াচদীয় ওম ওাকচধত্রাতত  ঘবাগ্যঢা ঙাড়া লামদাকাত
IATA দত ণাওা াধ্যঢামূমও লদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তদথ মাতভঢ অদণ মভ চাফাদঢ তঘ, থফম তরবও ফন্ত্রডাময় দাদফ তমদয়দকৃঢ এনতটআভ-এভ
ফাধ্যদফ চফা ভাঔদঢ লদ।
এওই ঠিওাদা/ঘস্প-এ এওাতথও লচ অণা ফভাল এদচতন্প মাইদন্প প্রতাদদবাগ্য লদ দা। লচ  ফভাল এদচতন্পভ
ম
মাইদন্প ঘধদঢ লদম আদতদওাভী প্রতঢষ্ঠাদদভ াাংমাদতদয তদচস্ব অণা পাড়াকৃঢ ওফ ধদক্ষ ৪০০ (ঘাভযঢ) কপৄঝ
আয়ঢদদভ অতন  প্রদয়াচদীয় চদম ণাওদঢ লদ।
লচ  ফভাল এদচতন্পদও াাংমাদতয  ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ বাঢীয় আইদ-ওানুদ, ততথ-তথাদ, প্রণা 
প্রযাতদও আদতয ইঢুাতত বণাবণপাদ ঘফদদ ঘমদঢ লদ। এঢতাংক্রান্ত থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তদথ মাতভঢ অধভাধভ
যঢমল ওম যঢম ধামদদভ তদতফত্ত এদচতন্পমূলদও এওটি অিীওাভদাফা প্রতাদ ওভদঢ লদ।
এদচতন্পভ অতনদ ঘবাকাদবাদকভ আদৄতদও ব্যস্থা (ঘঝতমদনাদ, ই-ঘফইম, ঘফাাইম, নুাক্স, তভচাদপমযদ ধেতঢ ইঢুাতত)
ণাওদঢ লদ। ধব মায়ক্রদফ স্ব স্ব দয়াইঝ দঢতভ ওভদঢ লদ।
লচ  ফভাল এদচতন্প তদদয়াক  দায়দদভ ঘক্ষঘত্র থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় প্রদয়াচদীয় তন তদথ মাভড ওভদ।
যাতি স্বরূধ লচ অণা ফভাল মাইদন্প াতঢমকৃঢ ঘওাদ এদচতন্পভ স্বত্বাতথওাভী/ধতভঘামও/অাংযীতাভ ঘওাদক্রদফই
পুদভায় লচ অণা ফভাল মাইদন্প ধায়াভ অতথওাভী লদদ দা া অন্য ঘওাদ লচ অণা ফভাল এদচতন্পভ ওাব মক্রদফ
অাংযগ্রলড া ম্পৃি লদঢ ধাভদদ দা।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাভ স্বাদণ ম অন্যতথ ঘব ঘওাদ যঢম আদভাদধভ ক্ষফঢা াংভক্ষড ওভদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ইো ওভদম ঘওাদ প্রওাভ ওাভড তযমাদদা ব্যতঢদভদও লচ  ফভাল এদচতন্প তদদয়াদকভ ঘব ঘওাদ
আদতদধত্র/এদচতন্প তদদয়াদকভ আদতয াতঢম ওভাভ ক্ষফঢা াংভক্ষড ওভদ।

তদদয়াক প্রতক্রয়ািঃ
ঘাফতভও তফাদ ধতভলদ  ধব মঝদ ফন্ত্রডাময় ওতৃমও অনুদফাততঢ নূন্যঢফ ০২(দুই) ঙদভভ অতপজ্ঞঢা ম্পন্ন ট্রাদপম
এদচতন্প ওতৃমও প্রদয়াচদীয় ওাকচধত্রাততল আদতদদভ আদমাদও চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢদঢ তড মঢ যঢমামী

অনুভড ওদভ ভচতফদদ ঢতন্ত ওদভ প্রদয়াচদীয় তন গ্রলড পূ মও থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় দতুদ লচ  ফভাল এদচতন্প
তদদয়াক ওভদ।
২২.৩

ধতভতযমদিঃ
চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ, এদচতন্প  ভওাদভভ াদণ ম্পাততঢ চুতিভ যঢমমূল এাং লচ  ফভাল াংক্রান্ত
াাংমাদতয  ঘৌতত ভওাদভভ ততথ-তথাদ বণাবণপাদ া িায়দ ধতভীক্ষদডভ মদক্ষু থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় া
ঢৎওতৃমও ক্ষফঢাপ্রাপ্ত ব্যাতি/প্রতঢষ্ঠাদ াাংমাদতয  ঘৌতত আভদ লচ  ফভাল এদচতন্পভ াত মও ওাব মক্রফ
ঢতাভও/ধতভতযমদ ওভদঢ ধাভদ।

২২.৪

২৩.
২৩.১

দায়দিঃ
এদচতন্পমূদলভ পূ মঢী ঙভ মূদলভ ওাব মক্রফ, ঘাভ ফাদ, লামদাকাত ট্রাদপম মাইদন্প, ঘট্রট মাইদন্প, আয়ওভ দত,
ফভাল এদচতন্পভ ঘক্ষঘত্র IATA দত ইঢুাততল াংতিষ্ট প্রফাডধত্র ধভীক্ষা-তদভীক্ষাপূ মও ভওাদভভ ন্তুতষ্ট া ঘধদক্ষ
ফয় ফদয় ভওাভ ওতৃমও আদভাতধঢ/থাব মকৃঢ তন গ্রলডওভঢিঃ থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তদথ মাতভঢ ফয়ওাদমভ চন্য
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ওতৃমও লচ  ফভাল মাইদন্প দায়দ ওভা লদ।
লচ  ফভাল এদচতন্পভ তভম্নদে অতপদবাক ঢতন্ত, যাতি  তভতপউ

ঢতন্ত/যাতিভ ওাভডমূলিঃ
(ও)
(ঔ)
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)

২৩.২

প্যাদওচ ঘখারডা দা ওভা/ঘখাতরঢ প্যাদওচ অনুবায়ী ঘা প্রতাদদ ব্যণ মঢা।
লচ/ফভালবাত্রীভ াদণ চুতি স্বাক্ষভ দা ওভা/চুতি অনুবায়ী ঘা প্রতাদদ ব্যণ মঢা।
চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢভ তদথ মাতভঢ তদদত মযামী মঙ্ঘদ।
ভাচওীয় ঘৌতত ভওাদভভ তদথ মাতভঢ আইদ-ওানুদ মঙ্ঘদ।
লচ  ফভাল ব্যস্থাধদা ওদফম তদদয়াতচঢ ভওাতভ ওফমওঢমা/ওফমঘাভীদতভ াদণ অতাঘভড  অলদবাতকঢা।
ভওাভ ওতৃমও ততপন্ন ফয় এঢতাংক্রান্ত চাভীকৃঢ তজ্ঞতপ্ত/ধতভধত্র/প্রজ্ঞাধদ/তদদত মযদাভ ব্যঢুয় া মঙ্ঘদ।
মৄতিিঢ ওাভড ঙাড়া তদথ মাতভঢ ফদয়ভ ফদধ্য লচ  ফভাল বাত্রী প্রঢুাঢমদ দা ওভা।
লচ/ফভাল বাত্রীকদদভ াদণ ঘব ঘওাদ থভদডভ প্রঢাভডা।
লচ/ফভাল এদচতন্প  ভওাদভভ াদণ ম্পাততঢ চুতিভ যঢম পি।
উলা ঙাড়া অন্যতথওাভদড লচ  ফভাল াংক্রাঘন্ত সৃষ্ট ঘব ঘওাদ অধভাথ তওাংা ত্রুটি াংকঞদ।

ঢতন্ত  যাতিিঃ
াাংমাদতদয  ঘৌতত আভদ লচ অণা ফভালবাত্রী অণা অধভ ঘওাদ াংক্ষুব্ধ ব্যতিভ অতপদবাদকভ ধতভ ঘপ্রতক্ষঘঢ অণা
স্ব-উদদ্যাদক ফন্ত্রডাময় ওতৃমও তাতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রযাতদও তদমভ ফাধ্যদফ অণা াাংমাদতয তওাংা ঘৌতত আভদ লচ /ফভাল
ব্যস্থাধদা ওাদচ তদদয়াতচঢ ওফমওঢমা/ ওফমঘাভীভ ফাধ্যদফ প্রাপ্ত/তাতঔমকৃঢ অতপদবাক ঢত ন্ত ওভঢিঃ ঢতদন্ত অতপদবাক
প্রফাতদঢ লদম াংতিষ্ট লচ  ফভাল এদচতন্প এাং উলাভ স্বত্বাতথওাভী/তাতয়ত্বপ্রাপ্ত প্রতঢতদতথ/অাংতযতাভ/ধতভঘামও 
াংতিষ্ট ব্যাতিদও থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় তদম্নরূধ ঘব ঘওাদ এও া এওাতথও প্রওাদভভ যাতি প্রতাদ ওভদঢ ধাভদ।
১. লচ  ফভাল এদচতন্পভ মাইদন্প াতঢম;
২. চাফাদঢ াদচয়াপ্তল লচ  ফভাল এদচতন্পভ মাইদন্প াতঢম;
৩. লচ  ফভাল এদচতন্পভ মাইদন্প স্থতকঢ;
৪. লচ  ফভাল এদচতন্পভ চাফাদঢ াদচয়াপ্ত;
৫. চাফাদদঢভ অাংযতদযর াদচয়াপ্ত;
৬. অণ ম তে/চতভফাদা;
৭. অণ ম তে/চতভফাদা  লচ  ফভাল এদচতন্পভ মাইদন্প াতঢম;
৮. তঢভস্কাভ/ঢওীওভড (ধভ ধভ তঢদাভ তঢভস্কাভ/ঢওীওভড ঘদাটিয প্রাপ্ত লদম ঘওাদ ওাভড তযমাদদা ব্যতঢদভদও
মাইদন্প াতঢম ওভা লদ)।

২৩.৩

২৩.৪
২৩.৫

২৪.
২৪.১

যাতি তভতপউিঃ
২৩.৩.১ অনুদেত ২৩.১-এ তড মঢ অতপদবাক অনুাদভ অনুদেত ২৩.২ অনুবায়ী যা তিপ্রাপ্ত াংক্ষুব্ধ এদচতন্প যাতি আদতয
প্রাতপ্তভ ১৫ ততদদভ ফদধ্য আদতয তভতপউ ওভাভ চন্য তঘ, থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময় ভাভ আদতদ ওভদঢ ধাভদ।
থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তাতয়দত্ব তদদয়াতচঢ ফাদদীয় ফন্ত্রী/প্রতঢফন্ত্রী থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তঘ এভ ঘদতৃদত্ব অদতথও
৫ (ধাঁঘ) তস্যততযষ্ট এওটি তভতপউ ওতফটি কঞদ ওভদদ। তভতপউ ওতফটি প্রাপ্ত আদতদগুদমা বণাে ধভঢী ২৫ ততদদভ
ফদধ্য শুদাদীভ ব্যস্থা ওভদ।
তভতপউ ওতফটি এঢদুদেদশ্য প্রাপ্ত আদতদগুদমা পুদিঃশুদাতদভ ফাধ্যদফ ঘও-াই-ঘও ফঢাফঢ ঘতদদ। উি ফঢাফদঢভ
আদমাদও ফাদদীয় ফন্ত্রী/প্রতঢফন্ত্রী তভতপউ াংক্রান্ত চূড়ান্ত আদতয প্রতাদ ওভদদ।
প্তফ অধ্যায়

চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ ািায়দ, ধতভীক্ষড  ধব মাদমাঘদািঃ
ভাচওীয় ঘৌতত ভওাভ লচ  ফভাল ব্যস্থাধদাভ াদণ াংতিষ্ট ততপন্ন তদয়ফ-দীতঢ, আইদ-ওানুদ, ততথ-তথাদ
প্রায়যিঃই ধতভঢমদ  াংদবাচদ ওদভ ণাদও। এঙাড়া প্রতঢ ঙভ লচ ব্যস্থাধদা ওাব মক্রফ ধব মাদমাঘদা  মূল্যায়দদভ

২৪.২
২৪.৩

নদম াি ওাভদড লচ  ফভাল ািায়দ ওফমদওৌযদম ধতভঢমদ,ধতভথ মদ  ধতভফাচমদদভ প্রদয়াচদীয়ঢা অতদাব ম লয়।
বা চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢভ উধদভ প্রপা ঘনদম। থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ তঘদভ ঘদতৃদত্ব এওটি ওতফটি লচ 
ফভাল ব্যস্থাধদা ওাব মক্রফ ািায়দ, ধতভীক্ষড, ধব মদক্ষড  মূল্যায়দ ওভঢিঃ প্রদয়াচদীয় ওাব মক্রফ গ্রলড ওভদ।
প্রদয়াচদদ চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢভ ব্যাখ্যা প্রতাদ, দীতঢ ািায়দদ উদ্ভূঢ ঘব ঘওাদ ধতভতস্থতঢ ঘফাওাদমা এাং
দীতঢভ স্যষ্ঠু ািায়দদভ মদক্ষু ঘব ঘওাদ প্রযাতদও তোন্ত গ্রলড থফম তরয়ও ফন্ত্রডামদয়ভ এঔতঢয়াভর্ভি ণাওদ।
অত্র চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ-১৪৩ ৭ তলচভী/ ২০১ ৬তরিঃ ওাব মওভ লয়াভ ধভ পূদ মভ চাঢীয় লচদীতঢ  ফভাল
াংক্রান্ত ধতভধত্র াতঢম দম কণ্য লদ। পূদ মভ চাঢীয় লচদীতঢ  ফভাল াংক্রান্ত ধতভধদত্রভ আদমাদও ম্পাততঢ ওম
ওাব মক্রফ অত্র চাঢীয় লচ  ফভাল দীতঢ-১৪৩৭ তলচভী/২০১৬তরিঃ এভ আদমাদও ম্পাততঢ লদয়দঙ ফদফম কণ্য লদ।

(ঘফা: আব্দুম চতমম)
পাভপ্রাপ্ত তঘ
থফম তরয়ও ফন্ত্রডাময়

