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বিল নং..............২০২০ 

সূবিপত্র 

ক্রমিক ধারা পৃষ্ঠা 

I প্রস্তািনা  

০১ সংবিপ্ত বিররানাম ও প্রির্তন  

০২ সংজ্ঞা  

০৩ হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার দাবিত্ব   

০৪ ই-হজ ব্যিস্থাপনা  

০৫ বিরিষ ক্ষিরত্র র্থ্য সরিরাহ  

০৬ হরজর ক্ষ াটা  

০৭ হজ প্যার জ ক্ষ াষণা  

০৮ হজযাত্রী প্রবর্স্থাপন  

০৯ হজ ব্যিস্থাপনা  বমটি   

১০  বমটির সভা  

১১  বমটির বসদ্ধারের বিধর্া  

১২ উপ বমটি গঠন  

১৩ হজ অবধদপ্তর  

১৪ হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি বনরিাগ  

১৫ এরজবি বহসারি বনরিাগ লারভর ক্ষযাগ্যর্া ও লাইরসরির ির্তািবল  

১৬ লাইরসরির ক্ষমিাদ ও নিািন  
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১৭ লাইরসি িাবর্ল িা সামবি  স্থবগর্ রণ  

১৮ লাইরসি সমপ তণ  

১৯ হজযাত্রী পবরিহন  

২০ ওমরাহ ও হজযাত্রীরদর জন্য মক্কা-মবদনাি আিাসন  

২১ হজগাইড বনরিাগ  

২২ অস্থািী হজ  ি মচারী বনরিাগ  

২৩ হজ ব্যিস্থাপনার উরেরে বিবভন্ন দল ক্ষপ্ররণ  

২৪ আপৎ ালীন ফান্ড  

২৫ এরজবি  র্তত  অবনিম িা অসদািরণ  

২৬ এরজবির অবনিম িা অসদাররণর জন্য দন্ড  

২৭ দন্ডারদি পুনবি তরিিনা  

২৮ িাবর্ল অথিা স্থবগর্ হজ এজেমির প্রা -বনিমিত হজযাত্রী  

২৯ বিবধ প্রণিরনর িমর্া   

৩০ অসুবিধা দূরী রণ  

৩১ আইরনর অবর্রাবি  প্ররিাগ  

 

 আে:মন্ত্রণালি সভাি অনুম োদিত খসড়ো আইমের ধোরো ও অনুমেি 

প্রস্তািনা 

িাংলারদরির মুসবলম নাগবর রদর জন্য বনবি তঘ্ন ও সুষু্ঠভারি পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন বনমির্ রণ বিষরি আইন 

প্রণিন রে আনীর্ বিল। 
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 আে:মন্ত্রণালি সভাি অনুম োদিত খসড়ো আইমের ধোরো ও অনুমেি 

ক্ষযরহতু িাংলারদরির মুসবলম নাগবর রদর জন্য পবিত্র হজ ও ওমরাহ বনবি তঘ্ন ও সুষু্ঠভারি পালন বনবির্ রজের েন্য আইন 

প্রণিন  প্ররিাজন; 

ক্ষসরহতু এর্দ্বারা বনম্নরূপ আইন প্রেয়ন  রা হইল: 

 

১.সংবিপ্ত বিররানাম ও প্রির্তন ।- 

 (ক) এই আইন “হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা আইন, ২০২০” নারম অবভবহর্ হইরি । 

(খ) ইহা অবিলরে  ায ত র হইরি । 

(গ) হে ও ওিরাহযাত্রী এবং হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা সংমিষ্ট িাংলারদরির নাগবর  ও সংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাজনর জন্য এ আইন 

প্ররযাজয হইরি। 

২. সংজ্ঞা ।- বিষি িা প্রসরের পবরপন্থী ক্ষ ান ব ছু না থাব রল, এই আইরন- 

 

(ক) “এরজবি” অথ ত ক্ষিসর াবরভারি পমবত্র হজ ও ওিরাহ ব্যিস্থাপনার দাবিত্ব পালরনর জন্য এই আইরনর অধীনন 

নিবনিত হজ িা ওমরাহ এরজবি; 

(খ) “হে এজেমি” অথ ত শুধু পমবত্র হে ব্যিস্থাপনার দাবিত্ব পালরনর জন্য এই আইরনর অধীন নিবনিত এরজবি; 

(গ) “হজযাত্রী” অথ ত িাংলারদরির এ জন মুসলমান নাগবর  বযবন পমবত্র হজ পালরনর উরেরে এই আইরনর অধীরন 

প্রা -বনিন্ধন ও বনিন্ধন   ররন এিং বযবন পমবত্র হজ পালরনর জন্য িাংলারদি হইরর্ ক্ষসৌবদ আররি গমন  ররন ও পমবত্র 

হজ পালন ক্ষিরষ ক্ষদরি প্রর্যাির্তন  ররন । 

(ঘ) “প্রা -বনিন্ধন” অথ ত পমবত্র হরজ গমরনচ্ছু ব্যবির অনলাইরন প্রাথমিক তামিকাভুমিকরে; 

(ঙ) “বনিন্ধন” অথ ত পমবত্র হরজ গমরনচ্ছু প্রা -বনিবন্ধর্ ব্যমিজের িধ্য হইজত ক্রিানুসাজর চূড়াে তামিকাভুমিকরে;  

(চ) “ওমরাহ এরজবি” অথ ত শুধু ওমরাহ ব্যিস্থাপনার দাবিত্ব পালরনর জন্য এই আইরনর অধীন নিবনিত  এরজবি; 



 C:\Users\NAZMUL\Desktop\Draft_Haj_and_Umrah_Law_2020.doc     4 
 

 আে:মন্ত্রণালি সভাি অনুম োদিত খসড়ো আইমের ধোরো ও অনুমেি 

(ছ) “ওমরাহযাত্রী” অথ ত এ জন মুসলমান বযবন ওমরাহ পালরনর জন্য িাংলারদি হইরর্ ক্ষসৌবদ আররি গমন  ররন 

এিং ওমরাহ পালন  

          ক্ষিরষ ক্ষদরি প্রর্যাির্তন  ররন; 

(ে) “বনধ তাবরর্” অথ ত এই আইরনর অধীন প্রণীর্ বিবধ দ্বারা বনধ তাবরর্ িা বিবধ দ্বারা ক্ষ ান বিষি বনধ তাবরর্ না হইিা 

থাব রল হে সংক্রান্ত  

         নীমতিািা/সার্কমিার/প্রজ্ঞাপন দ্বারা বনধ তাবরর্; 

(ঝ) “বিবধ” অথ ত এই আইরনর অধীন প্রণীর্ ক্ষ ান বিবধ; 

(ঞ) “নীমতিািা” অথ ম সরকার কর্তমক োমরকৃত হে ও ওিরাহ সংক্রান্ত নীমতিািা; 

(ট) “সার্কমিার” অথ ম সরকার কর্তমক োমরকৃত হে ও ওিরাহ সংক্রান্ত সার্কমিার; 

(ঠ) “প্রজ্ঞাপন”অথ ম সরকার কর্তমক োমরকৃত হে ও ওিরাহ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন; 

(ড)  “মন্ত্রণালি” অথ ত ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি এবং অন্যান্য িন্ত্রোিয়/মবভাগ; 

(ঢ) “সরকার” অথ ত ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি ; 

(ে) “সংস্থা এবং প্রমতষ্ঠান” অথ ম সরকামর/ আধাসরকামর/স্বায়ত্তশামসত প্রমতষ্ঠান কর্তমক গঠিত মবমধবদ্ধ বা অনুজিামেত বা 

নিবনিত  নকান সংস্থা এবং প্রমতষ্ঠান; 

(ত)  “মন্ত্রী” অথ ত ধম ত বিষি  মন্ত্রণালরির দাবিরত্ব বনরিাবজর্ মন্ত্রী িা প্রবর্মন্ত্রী; 

(থ) “হে চুমি” অথ ম রােকীয় নসৌমে সরকাজরর সজে বাংিাজেশ সরকাজরর সম্পামেত হে সংক্রান্ত মিপামিক চুমি; 

(ে)  “ হজ প্যার জ” অথ ত  সর ার  র্তত  সমি সমি ক্ষ াবষর্  হজ সংক্রাে ব্যি বিিরণী; 

(ধ)      “NID” National Identy Card অথ ত িাংলারদি বনি তািন  বমিন  র্তত  প্রদত্ত জার্ীি পবরিিপত্র;  

(ন)  “জন্ম বনিন্ধন সনদ” অথ ত বসটি  রপ তাররিন, ক্ষপৌরসভা,  ইউবনিন পবরষদ এিং দিমিশস্থ িোাংলোমিশ দ শে  র্ত ত 

ইসুযকৃর্  
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 আে:মন্ত্রণালি সভাি অনুম োদিত খসড়ো আইমের ধোরো ও অনুমেি 

          জন্মবনিন্ধন সনদ; 

(প) “স্বত্বোদধকোরী” অর্ থ দেিদিত  হজ অর্িো ও রোহ এমজদির  োদলক; 

(ফ) “পদরচোলক” অর্ থ দেিদিত  হজ অর্িো ও রোহ এমজদির  োদলক অর্িো অাংশীিোর; 

(ি) “অাংশীিোর”অর্ থ দলদ মেড ককোম্পোদে িো অাংশীিোরী প্রদতষ্ঠোে দহসোমি পদরচোদলত  দেিদিত  পমবত্র হজ অর্িো ও রোহ 

এমজদির দেদি থষ্ট অাংমশর  োদলক;  

(ভ) “ক োেোমে ” অর্ থ  পমবত্র হমজর স য় দেিদিত হজ এমজদির  োদলমকর পমে িোদয়ত্ব পোলেকোরী ব্যদি; 

(ি) “অসদািরণ” অথ ত  এই আইরনর ২৫ ধারাি িবণ তর্ অসদািরণ িা পমবত্র হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার দাবিরত্ব বনরিাবজর্        

এরজবি/ব্যবি/প্রমতষ্ঠান কর্তমক এই আইজন বমে মত নকান মবষয় বা এ আইজনর অধীজন প্রেীত মবমধ বা পমবত্র হে ও ওিরাহ 

মবষজয় সরকার        কর্তমক নঘামষত নকান নীমতিািা/ সার্কমিার/প্রজ্ঞাপন মবজরাধী কায মক্রি; 

(য) “িন্ড” অর্ থ  এ আইমের ২৬ ধোরোয় িদণ থত িন্ড; এবং  

(র) “ব্যমি” অথ ম  পমবত্র হে কায মক্রজির সজে সংমিষ্ট নয নকান ব্যমিজক বুঝাইজব।  

৩. হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনা- 

(ক)     সর াররর পরি পমবত্র হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার দাবিত্ব, এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীর্ বিবধর আজিাজক, ধম ত 

বিষি  মন্ত্রণালরির উপর ন্যস্ত থাব রি এিং এই বিষরি আিে  হইরল, ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি অন্য ক্ষয ক্ষ ান মন্ত্রণালি 

অথিা সংস্থা অথবা প্রমতষ্ঠান অথবা ব্যমির সহাির্া গ্রহণ  বররর্ পাবররি।  

(খ) ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি, পমবত্র হজ ও ওমরাহ ব্যিস্থাপনার দাবিত্ব পালরন সংবিষ্ট অন্য স ল মন্ত্রণালি/মবভাগজক সম্পৃি 

 বরিা ক্ষ ন্দ্রীি সমন্বির র ভূবম া পালন  বররি ।  

(গ)   পমবত্র হজ ও ওিরাহ সর াবর ও ক্ষিসর াবর উভি ব্যিস্থাপনাি পবরিাবলর্ হইরি এিং প্রিবলর্ আইন ও বিবধ-বিধান 

অনুসরণপূি ত  পবরিাবলর্ হইরর্রে ব না র্াহা মন্ত্রণালি র্ত্ত্বািধান, পবরিীিণ ও বনবির্  বররি । 

৪. ই-হজ ব্যিস্থাপনা-  
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 আে:মন্ত্রণালি সভাি অনুম োদিত খসড়ো আইমের ধোরো ও অনুমেি 

(ক) পমবত্র হজ ও ওমরাহ সংক্রাে যাির্ীি  ায তক্রম অনিাইন ব্যিস্থাপনার মাধ্যরম সম্পন্ন  বররর্ হইরি। 

(খ) িাংলারদরির মুসবলম নাগবর  যাহারা সর াবর অথিা ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি পমবত্র হরজ গমরন আগ্রহী, র্াহারা ধম ত 

বিষি  মন্ত্রণালরির প্রা -বনিন্ধন ও বনিন্ধন প্লাটফরম ত অনলাইরন প্রা -বনিন্ধন ও বনিন্ধন  বররিন।  

(গ) ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি হজে গিজনচ্ছু ব্যমির িেরব্যাপী প্রা -বনিন্ধন  বরিার জন্য প্ররিাজনীি অনলাইন  াবরগবর  

অি াঠারমা পবরিালনা  বররি।  

(ঘ) ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি পমবত্র হরজ গমরনচ্ছু ব্যবিগণ সর াবর ব্যিস্থাপনার জন্য বনধ তাবরর্ পদ্ধবর্রর্ ধম ত বিষি  

মন্ত্রণালি  র্তত  বনরিাগকৃর্ হজ এরজবির মাধ্যরম প্রা -বনিন্ধন ও বনিন্ধন সম্পন্ন  বররিন।  

(ঙ) সর াবর ও ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি প্রা -বনিবন্ধর্ হজযাত্রীগণ  তাহাজের প্রাকমনবিজনর ক্রিানুসাজর সমি সমি ক্ষ াবষর্ 

প্যার রজর সম্পূণ ত টা া পবররিাধ  বরিা চূড়াে বনিন্ধন  বররিন । 

(চ) প্রা -বনিন্ধরনর জন্য পবিত্র হরজ গমরনচ্ছু ব্যবির জার্ীি পবরিিপত্র (NID) অথিা জন্ম বনিন্ধন সনদ থাব রর্ হইরি। 

(ে) প্রা -বনিন্ধরনর পরর বনিন্ধরনর জন্য হরজ গমরনচ্ছু ব্যবির হরজর র্াবরখ হইরর্  মপরি পরির্ী ৬(েি) মাস পয তে 

ক্ষমিাবদ পাসরপাট ত থাব রর্ হইরি । 

(ঝ) ক্ষয স ল ব্যমির িিস ১৮ িা র্দূর্ধ্ত, র্াহারদর হরজর প্রা -বনিন্ধরনর জন্য জার্ীি পবরিিপত্র (NID) 

িাধ্যর্ামূল । যাহারদর িিস ১৮ িেররর নীরি র্াহারা অবভভাির র সরে জন্মবনিন্ধন সনরদর  বপসহ প্রা -বনিন্ধরনর 

আরিদনপত্র পূরণ  বররিন।  

(ঞ) অবনিাসী প্রিাসী িাংলারদিীগণ (NRB) পাসরপাট ত  এিং  ম তরর্ ক্ষদরির ওিা ত-পারবমটসহ প্রা -বনিন্ধরনর 

আরিদনপত্র পূরণ  বররিন । 

(ট) ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি পমবত্র হরজ গমরনচ্ছু প্রা -বনিবন্ধর্ ব্যমির মধ্য হইরর্ ক্রমানুযািী প্রবর্িের বনবদ তষ্টসংখ্য  

হজযাত্রীর র্াবল া বনিন্ধরনর জন্য প্র াি  বররি। প্রা -বনিবন্ধর্ র্াবল া হইরর্ প্রাথবম ভারি বনি তাবির্ ক্ষ ান হজযাত্রী  

বনধ তাবরর্ সমরির মরধ্য বনিন্ধরন ব্যথ ত হইরল প্রা -বনিন্ধরনর ক্রমানুযািী প্ররিাজনীি সংখ্য  হরজ গমরনচ্ছু ব্যবির র্াবল া 
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প্র াি  বররর্ হইরি ।  

(ঠ) বনিন্ধরনর জন্য প্র াবির্ র্াবল ার হজযাত্রীরদর মরধ্য যাহারা ক্ষ াবষর্ সমরি বনিন্ধন  বররর্ ব্যথ ত হইরিন, র্াহারদর 

প্রা -বনিন্ধন পরির্ী এ  িের পয তে িহাল থাব রি । 

(ড) হেযাত্রীজের সকি কায মক্রি অনিাইজন সম্পোিেপূি থক  সকি তথ্য অনিাইজন প্রেশ মন কমরজত হইজব। 

৫. বিরিষ ক্ষিরত্র র্থ্য সরিরাহ ।-  

(ক) শারীমরক ও আমথ মকভাজব সিি বাংিাজেজশর নয নকান মুসিিান পমবত্র হে ও ওিরাহ পািজনর েন্য প্রাক-মনবিন 

কমরজত পামরজবন। তজব সর ার  র্তত  যাবির্ হইরল বর্বন বা র্াহার আবথ ত  সিিতা িা উৎস বিষরি প্ররিাজনীি র্থ্য 

সরিরাহ  বররিন ।   

(খ) পমবত্র হজ িা ওমরাহ পালরনর জন্য আরিদন ারী িাধ ত য, গুরুর্র অসুস্থর্া এিং িারীবর  দুি তলর্াজবনর্  াররণ হজ িা 

ওমরাহ পালরন অিম প্রর্ীিমান হইরল মসমভি সােমন র্াহা বনবির্  বরিা ক্ষসই মরম ত প্রবর্রিদন প্রদান কমরজবন। 

৬. হজযাত্রী ক্ষ াটা – 

(ক)পমবত্র হে মবষজয় রাজ ীি ক্ষসৌবদ সর াররর সজে গেপ্রোতন্ত্রী  বাংিাজেশ সরকাজরর সম্পামেত  

মিপামিক হে চুমিজত উমিমখত ক্ষ াটার বভবত্তরর্ সর ার প্রবর্িের সর াবর ব্যিস্থাপনা ও ক্ষিসর াবর  

ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষ াটা বনধ তারণ  বররি। 

(খ) সর াবর ও ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি পমবত্র হরজ গমরনচ্ছু প্রা -বনিবন্ধর্ ব্যমির িধ্য হইক্ষর্ ক্রমানুযািী ক্ষ াটার 

প্রজয়ােনীয় সংখ্য  হজযাত্রীর র্াবল া বনিন্ধরনর জন্য প্র াি  বররি এিং সি তরিরত্র প্রা -বনিন্ধরনর ক্রম অনুসরণ  বররর্ 

হইরি। এই আইরনর অধীরন বনিবন্ধর্ এরজবি ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনার হজযাত্রীরদর হজ সংক্রাে  ায তক্রম পবরিালনা  বররি।  

ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি প্রবর্িের হজযাত্রী ক্ষপ্রররণর ক্ষযাগ্য এরজবির র্াবল া প্র াি  বররি। অনুরমাবদর্ এরজবি প্রা -

বনিবন্ধর্ ক্ষ াটা িবহ তভূর্ ক্ষ ান ব্যবির  হরজ ক্ষপ্ররণ  বররর্ পাবররি না। 

৭. হজ প্যার জ ক্ষ াষণা। – 
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(ক)  হে মবষজয় রাজ ীি ক্ষসৌবদ সর াররর সজে গেপ্রোতন্ত্রী বাংিাজেশ সরকাজরর সম্পামেত মিপামিক হে চুমির পর 

পর ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি প্রবর্িৎসর হজসূবি প্রণিন  বরিা হরজর ব্যি সংক্রাে হজ প্যার জ ক্ষ াষণা  বররি ।  

 

(খ) রাজ ীি ক্ষসৌবদ সর াররর সরে হজচুবি সম্পাদরনর পর অনবর্বিলরে বনিন্ধন ও হজসংক্রাে বিস্তাবরর্ বনরদ তিনা 

ও খার্ বভবত্ত  ব্যি উরেখ  মরয়া “হজ প্যার জ” ক্ষ াষণা  বররি ।   

৮. হজযাত্রী প্রবর্স্থাপন– 

(ক) সর াবর িা ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনার ক্ষ ারনা হজযাত্রী মৃতুয, গুরুর্র অসুস্থর্ার  াররণ হরজ গমরণ অিম  

হইিা পবড়রল মসমভি সােমজনর  প্রমতজবেজনর বভবত্তরর্ অথিা ক্ষ ান বনিবন্ধর্ হজযাত্রী র্াঁহার হজ বনিন্ধন  

িাবর্ল  বররল অপারগ হজযাত্রীর পবরিরর্ত প্রা  -বনিবন্ধর্ হজযাত্রী প্রবর্স্থাপন  রা যাইরি । 

(খ) উপ-ধারা (ক) এর অধীন হরজ গমরণ অপারগ হজযাত্রীর বাংিাজেশ অংজশ অব্যবির্ ও ক্ষফরর্রযাগ্য অথ ত সংবিষ্ট 

হজযাত্রী িা ক্ষিত্রমনত, হজযাত্রীর উপযুি প্রবর্বনবধর  বনধ তাবরর্ পদ্ধবর্রর্ ক্ষফরর্ প্রদান  বররর্ হইরি। তজব ঐ  হেযাত্রীর 

দেিিে িোদতমলর পূমি থ তোহোর েন্য নসৌমে কর্তমপি বরাবর পমরজশামধত নকান অথ ম নেরতজযাগ্য হইজব না।   
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৯। হজ ব্যিস্থোপেো এিাং দেি থোহী কদ টি।– 

হজ সাংদিষ্ট  ন্ত্রণোলয়/দিভোগ/িপ্তর/প্রদতষ্ঠোেসমূমহর গৃহীত কোর্ থক্রম র স ন্বয় সোধে ও পদরিীেমণর লমেে দুটি কদ টি 

র্োদকমি।  

(১) হজ ব্যিস্থোপেো জোতীয় কদ টি  

ক.  প্রধোে ন্ত্রী                                                                 - সভোপদত   

খ.  ন্ত্রী/প্রদত ন্ত্রী,ধ থ দিষয়ক  ন্ত্রণোলয়                                    -  সিস্য 

গ.  ন্ত্রী/প্রদত ন্ত্রী, কিসো দরক দি োে পদরিহে ও পর্ থেে  ন্ত্রণোলয়   - সিস্য 

ঘ.  দন্ত্রপদরষি সদচি                                                          - সিস্য 

ঙ. প্রধোে ন্ত্রীর মুখ্য সদচি                                                     - সিস্য  

চ. সদচি, ধ থ দিষয়ক  ন্ত্রণোলয়                                             -সিস্য 

ছ. সদচি, জেপ্রশোসে  ন্ত্রণোলয়                                             - সিস্য 

জ. সদচি, স্থোেীয় সরকোর দিভোগ                                           -সিস্য 

ঝ. সদচি, গৃহোয়ে ও গণপূতথ  ন্ত্রণোলয়                                     -সিস্য 

ঞ. সদচি, সুরেো কসিো দিভোগ                                              -সিস্য 

ত. সদচি, তথ্য  ন্ত্রণোলয়                                                     -সিস্য 

র্. সদচি, স্বোস্থে কসিো  দিভোগ                                               -সিস্য 

ি. সদচি, জে দেরোপত্তো  দিভোগ                                            -সিস্য 

ধ. সদচি, স্বোস্থে দশেো ও পদরিোর কল্যোণ  দিভোগ                      - সদস্য                                                

 ে. সদচি, পররোষ্ট্র   ন্ত্রণোলয়                                               -সিস্য 

ে. প্রধোে দেি থোহী ক থকতথো, ঢোকো উত্তর দসটি কমপ থোমরশে                -সিস্য  
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ঠ.  হোপদরচোলক, এে. এস. আই .                                         -সিস্য 

ড. পদরচোলক, হজ অদফস, ঢোকো                                           -সিস্য 

ঢ. সভোপদত ও  হোসদচি, হোি                                             - সিস্য 

ণ. যুগ্মসদচি (হজ),ধর্ ম                                              - সিস্য-সদচি 

এ কদ টি িছমর অন্তত একিোর বিঠমক দ দলত  হইমি। 

(২)   হজ ব্যিস্থোপেো দেি থোহী কদ টি 

ক.  ন্ত্রী/প্রদত ন্ত্রী, ধ থ দিষয়ক  ন্ত্রণোলয়         -  সভোপদত              

খ. সদচি, ধ থ দিষয়ক  ন্ত্রণোলয়                    -সিস্য 

গ. সদচি, জেপ্রশোসে  ন্ত্রণোলয়                   -   সিস্য 

ঘ. সদচি, স্থোেীয় সরকোর দিভোগ                  -   সিস্য 

ঙ. সদচি, গৃহোয়ে ও গণপূতথ  ন্ত্রণোলয়            -   সিস্য 

চ. সদচি, তথ্য  ন্ত্রণোলয়                           -   সিস্য 

ছ. সদচি, স্বোস্থে কসিো  দিভোগ                     -   সিস্য 

জ.  সদচি, সুরেো কসিো দিভোগ                    -   সিস্য 

ঝ. সদচি, জে দেরোপত্তো  দিভোগ                  -   সিস্য 

ঞ. সদচি, স.প.ও  হোসড়ক দিভোগ              -   সিস্য 

ত. সদচি, করলপর্  ন্ত্রণোলয়                      -   সিস্য 

র্. সদচি, স্বোস্থে দশেো ও পদরিোর কল্যোণ  দিভোগ-সিস্য 

ি. সদচি, পররোষ্ট্র   ন্ত্রণোলয়                       -   সিস্য 

ধ.সদচি, কি. দি. প. ও পর্ থেে  ন্ত্রণোলয়         -   সিস্য 
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ে.প্রদতদেদধ  দন্ত্রপদরষি দিভোগ                    -  সিস্য 

ে.  হোপদরচোলক,প্রধোে ন্ত্রীর কোর্ থোলয়           -  সিস্য 

ঠ. প্রধোে দেি থোহী ক থকতথো, ঢোকো উত্তর দসটি কমপ থোমরশে      সিস্য 

ড . প্রধোে প্রমকৌশলী, গণপূতথ অদধিপ্তর           -  সিস্য               

ঢ. অদতদরি আইদজদপ, পুদলশ কহডমকোয়োে থোস   - সিস্য  

ণ.  হোপদরচোলক, ইসলোদ ক ফোউমন্ডশে         - সিস্য  

প. পদরচোলক, হজ অদফস, ঢোকো                    -সিস্য 

ফ. সভোপদত ও  হোসদচি, হোি                     - সিস্য 

ি. যুগ্মসদচি (হজ), ধর্ ম নবষয়ক র্ন্ত্রণালয়  - সিস্য-সদচি 

 এ কদ টি িছমর অন্তত দুইিোর বিঠমক দ দলত  হইমি। 

১০.  বমটির সভা–  

(ক) হে ব্যবস্থাপনা োতীয় কমিটি এিং হে ব্যবস্থাপনা মনব মাহী কমিটি  সভার  ায তপদ্ধবর্ বনধ তারণ  বররি এিং সভাপবর্ 

 র্তত  বনধ তাবরর্ স্থারন ও সমরি  বমটির সভা অনুবষ্ঠর্ হইরি ।  

(খ)  বমটি প্রবর্ িৎসর পবরসমাপ্ত হরজর পয তারলািনা এিং পরির্ী হরজর পবর েনা ও আরিাজরনর ব্যিস্থা  বররি। 

 বমটির সভাপবর্ প্ররিাজরন ক্ষয ক্ষ ান সমি সভা আহ্বান  বররর্ পাবররিন । 

১১. কদ টির দসদ্ধোমন্তর বিধতো- 

কদ টির ককোে সিমস্যর পি শূন্য র্োদকমল অর্িো কদ টি গঠমে ককোে ত্রুটির কোরমণ কদ টির ককোে দসদ্ধোন্ত অবিধ হইমি েো। 

আে:মন্ত্রণালি সভাি িাদ ক্ষদওিা হইিারে। 

১২. উপ বমটি গঠন।- 

ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি, িাংলারদি এিং  ক্ষসৌবদ আররি হজ ব্যিস্থাপনা বিষরি  ক্ষয ক্ষ ান দাবিত্ব পালরনর জন্য আিে  মরন 
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 বররল এর্দুরেরে এ  িা এ াবধ  উপ বমটি গঠন  বররর্ পাবররি ।  

১৩. হজ অবধদপ্তর- 

হজ অবধদপ্তররর মাধ্যরম হজ ব্যিস্থাপনা সংক্রাে  ায তক্রম পবরিাবলর্ হইরি। হজ অবধদপ্তররর অধীরন প্রজয়ােনীয় আঞ্চবল  

হজ অবফস পবরিাবলর্ হইরি। হজ অবধদপ্তর ও ইহার অধীন দপ্তরসমূরহর জন্য সর ার অনুরমাবদর্ বনবদ তষ্ট জনিল  াঠারমা 

থাব রি।  

১৪. পমবত্র হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি মনজয়াগ ।- 

(ক)  ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি, এই আইন ও র্দধীন প্রণীর্ বিবধ সারপরি, ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি পমবত্র হজ িা ওমরাহ 

 ায তক্রম পবরিালনার জন্য প্ররিাজনীি সংখ্য  হজ এরজবি ও ওমরাহ এরজবি মনবিন প্রোন  কমরজব ।  

(খ) হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি বহসারি মনবিন পাইরর্ আগ্রহী ব্যবি িা প্রবর্ষ্ঠান এর্দুরেরে বনিন্ধন প্রাবপ্তর জন্য 

বনধ তাবরর্ পদ্ধবর্রর্ মন্ত্রণালরি আরিদন  বররি এিং আরিদরনর পদ্ধবর্ ও ির্তািলী বিবধ দ্বারা বনধ তাবরর্ হইরি ।  

 (গ) এই ধারার অধীন প্রাপ্ত আরিদনসমূহ এ টি  বমটির মাধ্যরম পরীিা-বনরীিা ও র্দে  বররি।  বমটির  সুপাবররির 

বভবত্তরর্  মন্ত্রণালি উপযুি বিরিবির্ ব্যবি িা প্রবর্ষ্ঠানর  হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি মনবিন  বররর্ পাবররি। 

১৫. এরজবি বহসারি মনবিন লারভর ক্ষযাগ্যর্া ও ির্তািবল– 

(ক) ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি পমবত্র হজ িা ওমরাহ  ায তক্রম পবরিালনার উরেরে হজ িা ওমরাহ এরজবি বহসারি 

বনরিাগ লারভর জন্য বনম্নিবণ তর্ ক্ষযাগ্যর্া থাব রর্ হইরি,  

(১) হজ এরজবির ক্ষিরত্র অন্যযন বর্ন িৎসর এিং ওমরাহ এরজবির ক্ষিরত্র অন্যযন দুই িৎসর ট্রারভল এরজবি 

পবরিালনার পূি ত অবভজ্ঞর্া; 

(২) এরজবির স্বত্বাবধ ারী অথিা ব্যবস্থাপনা পবরিাল  অথিা পবরিাল  অথিা ব্যিস্থাপনা অংিীদার, অংশীোর এবং 

নিানাজেিসহ সকিজকই িাংলারদমশ মুসমিি নাগবর  হইরি; এিং 

(৩) হজ এরজবির জন্য আরিদন ারীর অবফস, প্ররিাজনীি ক্ষলা িল এিং নুেেত  আরিী ভাষাি দি এ জন 
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 ম ত র্তা/ ম তিারী থাব রর্ হইরি ।  

(খ) এরজবির স্বত্বাবধ ারী অথিা ব্যবস্থাপনা পবরিাল  অথিা পবরিাল  অথিা ব্যিস্থাপনা অংিীদার, অংশীোর হজ িা 

ওমরাহ  ায তক্রম পবরিালনার জন্য ট্রাজভি এজেমির িামিকানা অনুযায়ী ক্ষ িল মনবিন পাইিার অবধ ারী হইরিন।  

(গ) হজ িা ওমরাহ এরজবি বহসারি মনবিন লারভর জন্য বনধ তাবরর্ জামানরর্র অথ ত এরজবিসমূহ এফ বড আর  এর 

মাধ্যরম স্ব স্ব এজেমির নাজি সমচব, ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি এর অনুকূজি মিজয়ন আকাজর  জমা প্রদান কমরজত হইজব । সিয় 

সিয় সরকার কর্তমক এে মড আর-এর পমরিাে মনধ মারে কমরজব। 

(ঘ) ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনাি পমবত্র হজ ও ওমরাহ  ায তক্রম পবরিালনার উরেরে পমবত্র হজ িা ওমরাহ এরজবি বহসারি 

বনরিাগ লারভর উজেশ্য এই ধারাি িবণ তর্ ক্ষযাগ্যর্া ও ির্তসমূরহর অবর্বরি ক্ষযাগ্যর্া ও ির্ত সরকার কর্তমক  বিবধ দ্বারা  

মনধ মারে করা হইজব। 

(ঙ) হে বা ওিরাহ এজেমিসমূহ িন্ত্রোিয় বরাবর এই িজি ম অেীকারনািা প্রোন কমরজব নয, তাহারা পমবত্র হে বা 

ওিরাহ মবষজয় বাংিাজেশ ও নসৌমে সরকাজরর প্রচমিত ও প্রজযােয সকি আইন ও মবমধ-মবধান এবং অন্যান্য প্রশাসমনক 

আজেশসমূহ যথাযথভাজব প্রমতপািন কমরজব। 

(চ) অমধকতর উত্তি হে বা ওিরাহ ব্যবস্থাপনার স্বাজথ ম হে বা ওিরাহ এজেমি মনবিজনর নিজত্র অন্যান্য নয নকান শতম 

আজরাপ কমরবার ও হে বা ওিরাহ এজেমিসমূজহর নয নকান আজবেন প্রতযাখান কমরবার এবং হে  বা ওিরাহ এজেমি 

মহসাজব মনবিজনর নয নকান আজেশ বামতি কমরবার  অমধকার ধি ম মবষয়ক িন্ত্রোিজয়র  উপর ন্যস্ত থামকজব। 

১৬. এরজবি মনবিন এর ক্ষমিাদ বৃমদ্ধ ও নিািন– 

(ক) এই আইরনর অধীন প্রদত্ত হজ ও ওমরাহ লাইরসরির ক্ষমিাদ হইরি মতন িৎসর ।  

(খ) ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ এরজবির পূি তির্ী  ায তক্রম এিং ক্ষসিার মান সরোষজন  িবলিা প্রর্ীিমান হইরল মন্ত্রণালি মতন 

িৎসর অের অের উি এরজবির লাইরসি বনধ তাবরর্ বফ ও অন্যান্য কর আদাি হওিা সারপরি নিািন  বররি ।  

(গ)  ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ এরজবি পর পর  ০৫ (পাঁচ) িের ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ  ায তক্রম পবরিালনা  বররর্ ব্যথ ত হইরল, 
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সংবিষ্ট এরজবি িাবর্ল হইরি এিং নিািনরযাগ্য হইরি না।   

১৭.   এরজবি মনবিনিাবর্ল িা সামবি  স্থবগর্ রণ- 

(ক) ক্ষ ান নবসরকামর হজ িা ওমরাহ এরজবি উহার পূি তির্ী িৎসররর  ায তক্রম সুষু্ঠভারি সম্পাদন  বররর্ ব্যথ ত হইরল ব ংিা 

হজ িা ওমরাহ  ায তক্রম পবরিালনা ারল গুরুর্র অসদািরণ িা অবনিম প্রিামেত হইজি মন্ত্রণালি উি এরজবির মনবিন 

স্থািীভারি িাবর্ল ব ংিা সামবি  ক্ষমিারদর জন্য স্থবগর্  বররর্ পাবররি। 

(খ)  উপ-ধারা (ক) এর অধীন ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ এরজবির মনবিন স্থািীভারি িাবর্ল ব ংিা সামবি  ক্ষমিারদর জন্য 

স্থবগর্  বরিার পূরি ত উি এরজবির  ক্ষ ন অনুরূপ ব্যিস্থা গ্রহণ  রা হইরি না ক্ষসই মরম ত  ারণ দি তারনার সুরযাগ প্রদান 

 বররর্ হইরি। 

১৮. এরজবি মনবিন সমপ তণ।- 

(ক) এই আইরনর অধীন মনবিনপ্রাপ্ত  ক্ষ ান হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি ক্ষয ক্ষ ান সমি উহার  এরজবি বনিন্ধন 

সমপ তন  বরিা জামানরর্র অথ ত ক্ষফরৎ গ্রহণ  বররর্ পাবররি ।  

(খ) ক্ষ ান হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি এই আইরনর অধীন প্রাপ্ত এরজবি বনিন্ধনঅন্য  াহাররা বন ট বিক্রি  বররর্ িা 

হস্তাের  বররর্ পাবররি না এিং  বররল অনুরূপ বিক্রি িা হস্তাের সম্পূণ ত অ ায ত র হইরি; অবধ ন্তু উি হজ এরজবি িা 

ওমরাহ এরজবির মনবিনিাবর্ল হইরি এিং জামানর্ িারজিাপ্ত হইরি।  

(গ) ক্ষ ান হজ এরজবি িা ওমরাহ এরজবি এই আইরনর অধীন  বনিবন্ধর্ এরজবি বনরজ পবরিালনা না  বরিা অন্য নকান 

ব্যবি িা এরজবির বন ট ভাড়া প্রদান  বররর্ পাবররি না,  বররল উহা অবিধ হইরি; উি  াররণ উি হজ এরজবি িা 

ওমরাহ এরজবির বনিন্ধনিাবর্ল হইরি এিং জামানর্ িারজিাপ্ত হইরি।  

 

আে:মন্ত্রণালি সভাি িাদ ক্ষদওিা হইিারে। 

১৯.হজযাত্রী পবরিহন-  
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হজ অবধদপ্তর আেজতাবর্  বনিম অনুযািী আ াি পরথ অথিা সমুদ্রপরথ হজযাত্রী পবরিহরনর ব্যিস্থা গ্রহণ  বররি। হে 

অমধেপ্তর সংমিষ্ট িন্ত্রোিজয়র সহজযামগতায় হজযাত্রী পবরিহরনর জন্য উম্মুি প্রবর্রযাবগর্ার মাধ্যরম এিার লাইি িা 

সমুদ্রগামী যাত্রীিাহী জাহাজ ভাড়া  বররি।  

অথিা  

রাজ ীি ক্ষসৌবদ সর াররর সরে সম্পাবদর্ বদ্বপাবিক হজ চুবি অনুযািী ব্যিস্থা গ্রহণ  বররি। 

২০. হজযাত্রীরদর জন্য মক্কা ও মবদনাি আিাসন।- 

(ক) মন্ত্রণালি এিং এরজবিসমূহ বনধ তাবরর্ সমরির মরধ্য স্ব-স্ব ব্যিস্থাধীন হজযাত্রীরদর জন্য মক্কা ও মবদনাি সািময়ক 

আিাসরনর ব্যবস্থা  বররি ।  

 (খ) আবাসন ভাড়া  বরিার ক্ষিরত্র সর ার  র্তত  এই বিষরি জামরকৃর্ বনরদ তিনা এিং  রাজ ীি ক্ষসৌবদ সর াররর বিবধ-

বিধান অনুরসণ  বররর্ হইরি । 

(গ) ক্ষসৌবদ আররি হজযাত্রী আিাসন ভাড়া এিং এ সংক্রাে অন্যান্য বিষি বিবধ ধারা বনধ মাবরর্ হইরি।  

২১. হজগাইড বনরিাগ।- 

(ক)  হজ অবধদপ্তর এিং ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনার হজ এরজবিসমূহ স্ব-স্ব ব্যিস্থাপনাি হজযাত্রীরদর ক্ষসিা প্রদারনর িজিয 

সর ার  র্তত  বনধ তাবরর্ সংখ্য  হজযাত্রীর িা র্াহার অংি বিরিরষর জন্য বনধ তাবরর্ সংখ্য  হজগাইড বনরিাগ  বররি । 

২২. অস্থািী হজ  ম তচারী বনরিাগ।– 

(ক)  সর ার হজ ক্ষমৌসুরম বাংিাজেশ ও ক্ষসৌবদ আররি হজ ব্যিস্থাপনা বিষরি দাবিত্ব পালরনর উরেে, হজ অবধদপ্তর, 

মক্কা হজ অবফস, মবদনা হজ অবফস,  ক্ষজো মবিানবন্দর এবং িমেনা মবিানবন্দজর অন্যর্ধ্ত িার মাস ক্ষমিারদর জন্য 

প্রজয়ােনীয় সংখ্যক অস্থায়ী হে কি মচারী (জিৌসূিী হে কি মকতমা/কি মচারী) বনরিাগ দান  বররি। অস্থায়ী হে কি মচারী মনজয়াগ 

পদ্ধমত মবমধ িারা মনধ মামরত হইজব। 

২৩. হজ ব্যিস্থাপনার উরেরে ক্ষসৌবদ আররি বিবভন্ন দল ক্ষপ্ররণ।- 
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ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি, সর াবর-ক্ষিসর াবর বনবি তরিরষ হজযাত্রীরদর বিব ৎসা প্রদান, অন্যান্য ক্ষসিা প্রদান ও র্াহা র্দারব র 

বনবমত্ত এ টি প্রবর্বনবধ দল, বিব ৎস  দল, প্রিাসবন  দল,  াবরগবর দল এিং সহাি  দল ক্ষসৌবদ আররি ক্ষপ্ররণ  বররি। 

বিবধ দ্বারা এ স ল দল গঠন  প্রবক্রিা বনধ তাবরর্ হইরি। 

২৪.   আপৎ ালীন ফান্ড।- 

(ক)  সর াবর-ক্ষিসর াবর ব্যিস্থাপনা বনবি তরিরষ হজযাত্রীরদর বদি-দুবি তপা , র্াৎিবণ  প্ররিাজন ও সাবি ত   ল্যারণ 

ব্যরির জন্য এ টি আপৎ ালীন ফান্ড থাব রি ।  

(খ) সরকামর অনুোন, হেযাত্রীর প্রেত্ত অথ ম এিং স্বীকৃত উপাজয় নকান ব্যমি বা প্রমতষ্ঠাজনর অনুোন িারা আপৎ ালীন 

ফান্ড গঠিত  হইরি। উি ফারন্ডর অথ ত ব ভারি ব্যবির্ হইরি এিং উি ফান্ড ব ভারি রবির্ হইরি র্াহা বিবধ দ্বারা বনধ তাবরর্ 

হইরি।  

২৫.  এরজবি  র্তত  অবনিম িা অসদািরণ।- 

(ক) হজ িা ওমরাহ এরজবি হজ িা ওমরাহ প্যার জ ক্ষ াবষর্ ির্ত অনুযািী ক্ষসিা প্রদান বনবির্  রার লনিয হজযাত্রী িা 

ওমরাহ পালন ারীর সরে অমেকারাবদ্ধ থামকজব।  

(খ) যবদ ক্ষ ান এরজবি হজযাত্রী এিং ওমরাহ পালন ারীর  অমেকার ক্ষমার্ারি  প্রাপ্য ক্ষসিা প্রদান  বররর্ ব্যথ ত হি অথিা 

চুবির ির্ত ভে  বরিা এমন ক্ষ ান  ায ত িা আিরণ  রর ক্ষয, উি  াররণ হজ িা ওমরাহ যাত্রীর হিরাবন, ক্ষভাগাবে িা 

আবথ ত  িবর্ সাবধর্ হি, র্াহা হইরল উি হজ িা ওমরাহ এরজবি অবনিম িা অসদারণ  বরিারে িবলিা গণ্য হইরি।  

(গ) নকান হে বা ওিরাহ এজেমি কর্তমক হে বা ওিরাহ যাত্রীর অথ ম আত্মসাৎ বা  প্রতারোমূিক আচরে কমরজি তাহা  

নেৌেধারী কায মমবমধ অনুযায়ী ধতমব্য অপরাধ মহজসজব গণ্য হইজব।  

২৬.  দন্ড- 

(ক) এ ধারার উপ-ধারা (ঙ) এর অধীন গঠির্ র্দে  বমটি স্ব-উরযারগ অথিা িাংলারদি ব ংিা ক্ষসৌবদ আররি হজ 

ব্যিস্থাপনার  ারজ বনরিাবজর্ িাংলারদি সর াররর ক্ষ ান  ম তিারী, িাংলারদি িা ক্ষসৌবদ আররি ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ যাত্রী 
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অথিা অন্য ক্ষ ান সংক্ষুব্ধ ব্যবির নাবলরির ক্ষপ্রবিরর্ বনধ তাবরর্ পদ্ধবর্রর্ র্দে  বরিা যবদ ক্ষদবখরর্ পাি ক্ষয, হজ িা ওমরাহ 

এরজবি অবনিম িা অসদািরণ  বরিারে, র্াহা হইরল উি  বমটি অথিা  ম তিারীর সুপাবররির বভবত্তরর্ মন্ত্রণালি সংবিষ্ট 

হজ িা ওমরাহ এরজবির  বনম্নিবণ তর্ ক্ষয ক্ষ ান এ টি িা এ াবধ  দন্ড আররাপ  বররর্ পাবররি, যথা: 

 (১)  এরজবি বনিন্ধন িাবর্ল; 

 (২) হজ এরজবির ক্ষিরত্র হজ এরজবির মাবল র  অনবধ  এ  ক্ষ াটি টা া এিং ওমরাহ এরজবির ক্ষিরত্র ওমরাহ 

এরজবির মাবল র  অনবধ  ৫০ (পঞ্চাি) লি টা া জবরমানা;     

(৩)  এরজবির আংবি   বা পূে ম জামানর্ িারজিাপ্ত; 

(৪)  এরজবির  বনিন্ধন সামবি ভারি স্থবগর্; 

(৫)  এরজবির মাবল র  মতরস্কার; 

(৬) এরজবির মাবল র  সতকীকরে; 

(৮) নকান হে বা ওিরাহ এজেমিজক নকান অমনয়জির েন্য পরপর দুই বার মতরস্কার করা হইজি মিতীয় বছজর ঐ এজেমি 

স্বয়ংমক্রয়ভাজব পরবতী দুই বৎসজরর েন্য স্থমগত করা হইজব। 

 (খ)  মন্ত্রণালি  র্তত  মনবিন িাবর্ল হইিার পর, উি হজ এরজবির স্বত্বাবধ ারী ও অংিীদার পরির্ীরর্ মনবিন 

পাইিার অবধ ারী হইরি না িা অন্য ক্ষ ান এরজবির  ায তক্ররম অংি গ্রহণ  বররর্ িা সম্পৃি হইরর্ পাবররি না ।  

(গ)  জবরমানার অথ ত জামানরর্র অথ ত হইরর্ও  র্তন  রা যাইরি; ইহা ব্যতীত “পািবল  বডমান্ডস বর ভাবর এযাক্ট-

১৯১৩” এর অধীজন েমরিানার অথ ম আোয়জযাগ্য হইজব। 

(ঘ)  সংবিষ্ট হজ িা ওমরাহ এরজবির  শুনাবনর সুরযাগ প্রদান না  বরিা, এই ধারার অধীন ক্ষ ান দন্ড আররাপ  রা 

যাইরি না ।  

(ঙ)  মন্ত্রণালি, এই ধারার অধীন অবভরযাগ শুনামন  বরিা সুপাবরি প্রদারনর জন্য ৩-৫ সদস্য বিবিষ্ট এক বা একামধক 

 বমটি গঠন  বররি ।  
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২৭.  দন্ডারদি পুনবি তরিিনা- 

(ক)  অবনিম িা অসদািররণর জন্য ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ এরজবির  ক্ষদাষী সাব্যস্ত  বরিা ক্ষ ান দন্ড আররাপ  রা হইরল 

উহার বিরুরদ্ধ, বিবধ দ্বারা বনধ তাবরর্ পদ্ধবর্রর্, পুনবি তরিিনার আরিদন  রা যাইরি ।  

 

(খ)  মন্ত্রণালি, এই ধারার অধীন পুনবি তরিিনার আরিদনসমূহ শুনামন  বরিা সুপাবরি প্রদারনর জন্য মন্ত্রণালরির সবিি, 

ইসিামিক োউজন্ডশন এর িহাপমরচািক এবং ওয়াকে প্রশাসক এর সিন্বজয় মতন সেস্য মবমশষ্ট এ টি বরবভউ  বমটি গঠন 

 বররি।  

(গ)  বরবভউ  বমটি, র্দে  বমটির সুপাবররির বভবত্তরর্ আররাবপর্ দন্ড িাবর্ল, পবরির্তন িা সংরিাধরনর জন্য 

মন্ত্রণালরির দাবিরত্ব বনরিাবজর্ মন্ত্রী/প্রমতিন্ত্রীর বন ট সুপাবরি  বররর্ পাবররি ।  

(ঘ)  মন্ত্রী/প্রবর্মন্ত্রী, বরবভউ  বমটির সুপাবররির বভবত্তরর্ আররাবপর্ দন্ড িাবর্ল, পবরির্তন িা সংরিাধন  বররর্ 

পাবররিন।  

২৮. িাবর্ল অথিা স্থবগর্ হজ এজেমির প্রা -বনিবন্ধর্ হজযাত্রী স্থানাের -  

িাবর্ল অথিা স্থবগর্ হজ এজেমির প্রা -বনিবন্ধর্ হজযাত্রীরদর ইচ্ছা অনুযািী সরকার অন্য হজ এরজবিরর্ স্থানাের  মরজত 

পামরজব । 

২৯. বিবধ প্রণিরনর িমর্া।- 

(ক) সর ার, এই আইরনর উরেে পূরণ রে ক্ষগরজট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিবধ প্রণিন  বরর্ পাবররি। 

(খ) এই আইরনর অধীন বিবধ প্রণীর্ না হওিা পয তে, 

(১) সিজয় সিজয় সরকার কর্তমক অনুজিামেত জার্ীি হজনীবর্; এিং 

(২) হজ সংক্রাে বিষরি ধম ত বিষি  মন্ত্রণালি ক্ষথর  বিবভন্ন সমি জাবরকৃর্ পবরপত্র ও প্রজ্ঞাপন আইরনর অধীন প্রণীর্ বিবধ 

িবলিা গণ্য হইরি। 
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 আে:মন্ত্রণালি সভাি অনুম োদিত খসড়ো আইমের ধোরো ও অনুমেি 

৩০.  অসুবিধা দূরী রণ।- 

(ক) অস্পষ্টর্ার  াররণ এই আইরনর ক্ষ ান বিধান  ায ত র  বরিার ক্ষিরত্র ক্ষ ান অসুবিধা িা জটিলর্া উদু্ভর্ হইরল, এই 

আইরনর অন্যান্য বিধান ও উরেরের সবহর্ সামঞ্জস্য রাবখিা, সর ার, ক্ষগরজরট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উি বিধারনর স্পষ্টী রণ িা 

ব্যাখ্যা প্রদানপূি ত  উি বিষরি  রণীি সম্পর ত বদ -বনরদ তিনা প্রদান  বররর্ পাবররি ।  

(খ)     এই আইন  ায ত র হইিার র্াবরখ হইরর্ দুই িৎসর অবর্িাবহর্ হইিার পর ৩০ ধারা অ ায ত র িবলিা গণ্য হইরি 

এিং এ ধারার অধীন ক্ষ ান প্রজ্ঞাপন জারী  রা যাইরি না ।  

৩১. আইরনর অবর্রাবি  প্ররিাগ।- 

  ক্ষ ান হজ িা ওমরাহ এরজবি যবদ এই আইরনর ২৫ ধারাি বমে মত ক্ষ ান অবনিম িা অসদািরণ ক্ষসৌবদ আররির ভূখন্ড বা 

অন্য নকান নেজশ  বরিা থার , যাহা ধারা ২৬ এর অধীন দন্ডনীি, র্াহা হইরল উি অবনিম িা অসদািরণ িাংলারদরির 

ভূখরন্ডই কৃর্ হইিারে িবলিা গণ্য হইরি এিং এই আইরনর সংবিষ্ট বিধানািলী উহার ক্ষিরত্র প্ররযাজয হইরি।  

 


