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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

হজ অিফস, ঢাকা ধম  িবষয়ক মণাণেয়র আওতাধীন এক অিফস। সরকার ঘািষত পক ২০৪১ বাবায়েনর লে তা ও ততার
সােথ মানসত সবা দােনর লে হজ অিফস, ঢাকা কাজ কের যাে। িত বছর পিব হজত পালেনর লে সরকাির ও বসরকারী
বাপনায় হজযাীেদর হেজ রেণর দািয় হজ অিফস, ঢাকার উপের া। অনলাইেন হজযাীেদর াক-িনবন ও িনবন কায ম
চলমান  রেয়েছ।  হজযাীেদর  সবায়  ই-হজ  বাপনার  আওতায়  হজ  াইেটর  ত,  মা  ও  মিদনায়  আবাসন,  কাটািরং,  যাতায়াতসহ
হজযাীেদর ইেলকিনক মিডকাল াফাইল, িচিকৎসা সবায় KIOSK মিশন, িফঙার ি, কল সার, ই-পেম, পাসেপাট 
সাভ ােরর সােথ ইিেশন বতন করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের ায় ৩ ল ২৫ হাজার হজযাীেক িচিকৎসা ও ত সবা দান করা
হেয়েছ। অেধ ক হজযাীর সৗিদ পেব র ইিমেশন বাংলােদেশ স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ই-হজ বাপনার সােথ সময় রেখ ুভােব হজ কায ম সাদেনর িনিম হজ অিফস, ঢাকা িনরাপা িবধান, অিধদের পারকরণ,
আইিস জনবলসহ পয া জনবল ি বতমান সমেয়র অতম চােল। এছাড়া হজকাের ডরেমটরীেত হজযাীেদর আবাসন িবধা
িকরণ েয়াজন।

ভিবৎ পিরকনা:

সৗিদ সরকােরর ই-হজ িসেেমর আওতায় হজ অিফস, ঢাকার আইিস কায মেক আরও গিতশীল ও েগাপেযাগী কের সরকােরর
সমতা ির মােম ই-হজ বাপনার আিনকায়ন, তা ও ততার সােথ মানসত সবা িনিতকরণ, সারা বছর াপী হজযাীেদর
াকিনবন চাকরণ, হজযাীেদর আবাসন বা িনিতকরণ ও সৗিদ পেব র ইিমেশন বাংলােদেশ সকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ই-হজ বাপনার সফল বাবায়ন;
১,৩৭,১৯৮ জন হজযাী পিব হজত পালন করেবন;
১,৩৭,১৯৮ জন হজযাীর কা দান স করা হেব;
১,৩৭,১৯৮ জন হজযাীেক িপআইিড, আইিড কাড  ও উপকরণ দান করা হেব;
৮৭০  বধ হজ এেজীর সােথ ি সািদত হেব;
আহী হেজগমেন িেদর াক-িনবন স করা হেব;
হজ িবষয়ক অিভেযাগসহ িনি করা হেব;
িবমান কপ থেক া িসিডউল অযায়ী সরকাির হজযাীেদর াইট িসিডউল ত করা হেব;
হজযাীেদর িনবন িয়ায় পাসেপাট  সাভ ােরর সােথ ইিেশন।
সৗিদ পেব র ইিমেশন বাংলােদেশ সকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, বাংলােদশ হ অিফস

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

হজ ও ওমরাহ বাপনােক িবমােন উীতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ত ি বহােরর মােম হজ ও ওমরাহ যাীেদর জ উত বাপনা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. া কাটায়ায়ী হজযাীেদর িনবন িনিতকরণ;
২. হজযাী ও সংিেদর িশণ দান;
৩. হজযাীেদর েয়াজনীয় উপকরণ িবতরণ;
৪. হজযাীেদর িভসা সংহ ও হেজ রণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বধ হজ এেজির সােথ িনধ ািরত তািরেখর মে ি সাদন;
২. হেজ গমেণেদর াক-িনবন ও িনবন সকরণ;
৩. হজযাীেদর িপআইিড দান;
৪. হজযাী, হজগাইড, হজ এেজী ও অা ক হাারেদর িশণ;
৫. হজযাীেদর আবাসন বাকরণ;
৬. হজযাীেদর কা দােনর জ িনেদ শনা দান;
৭. হজযাীেদরেক িপআইিড দান, আইিড কাড  ও অা উপকরণ িবতরণ;
৮. হজ িবষয়ক অিভেযাগ িনি;
৯. হজ ত সবায় কল সার াপন;
১০. সৗিদ আরেব মানােেমর ত রণ;
১১. িবমান কপ থেক া িসিডউল অযায়ী হজযাীেদর াইট িসিডউল ত।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িনবিত হজযাীেদর সফলভােব হে রণ হে িরত % ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ধম  িবষয়ক মণালয়
ধম  িবষয়ক মণালয় ও হজ
অিফস, ঢাকার বািষ ক িতেবদন।

হজ সবার (ত সবা, িচিকৎসা সবা, মানােেমর
ত রণ, িপআইিড দান, উপকরণ িবতরণ,
হজযাীেদর আবাসন, াইট িসিডউল ইতািদ) মান
উয়ন

সবার মাোনীত % ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ধম  িবষয়ক মণালয়
ধম  িবষয়ক মণালয় ও হজ
অিফস, ঢাকার বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] া
কাটায়ায়ী
হজযাীেদর
িনবন
িনিতকরণ;

৫০

[১.১] বধ হজ এেজীর
সােথ িনধ ািরত তািরেখর
মে ি সাদন

[১.১.১] সািদত
ি সাদনকারী
এেজীর সংা

সমি সংা ৮ ৮৬৫ ৮৭০ ৯০০ ৮৭৫ ৮৭০ ৮৬৫ ৮৬০ ৯০৫ ৯১০

[১.২] হজযাীেদর
িপআইিড দান

[১.২.১] িপআইিড
দ হজযাীেদর
সংা

সমি সংা ৮ ১২৭১৯৮ ১২৭১৯৮ ১৩৭১৯৮ ১৩৭০০০ ১৩৬০০০ ১৩৭১৯৮ ১৩৭১৯৮

[১.৩] হজ এেজির
মানােমেদর ত
িন লভােব রণব ক
সৗিদআরেব রণ

[১.৩.১]
িন লভােব
রণত এবং
সৗিদ আরেব
িরত

সমি % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ১০০ ১০০

[১.৪] হজযাীেদর াক
িনবন

[১.৪.১] াক
িনবিত হজযাী

সমি % ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ১০০ ১০০

[১.৫] িনবিত হজযাীেদর
সফলভােব হে রণ

[১.৫.১] হে
িরত

সমি % ৮ ৯৬ ৯৭ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৮ ৯৯

[১.৬] অ হজযাীেদর
িবনাে িচিকৎসা সবা
দান

[১.৬.১] অ
হজযাীেদর
িচিকৎসা সবা
দ

সমি % ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[১.৭] হজ িবষয়ক
অিভেযাগ িনি

[১.৭.১] অিভেযাগ
িনিত

সমি % ৫ ৮৯ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৮ ৯৩ ৯৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] হজযাী ও
সংিেদর
িশণ দান;

১০

[২.১] হজযাীেদর হজ
িবষয়ক িশণ দান

[২.১.১] িশণ
া হজযাী ও
হজ গাইড

সমি % ৭ ৬০ ৭০ ৭০ ৬৮ ৬৪ ৬০ ৭৫ ৮০

[২.২] এেজী ও অা
ক হাারেদর িশণ
দান

[২.২.১] িশণ
া হজ এেজী ও
অা ক
হাার

সমি % ৩ ৯৬ ৯৭ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৭ ৯৮

[৩] হজযাীেদর
েয়াজনীয়
উপকরণ িবতরণ;

৫

[৩.১] হজ, উমরাহ ও
িযয়ারাহ িকা এবং
িনেদ িশকাসহ িবিভ
উপকরণ সরবরাহ

[৩.১.১] উপকরণ
সরবরাহত

সমি % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[৪] হজযাীেদর
িভসা সংহ ও
হেজ রণ।

৫
[৪.১] সরকাির হজযাীেদর
াইট িসিডউল ত

[৪.১.১] াইট
িসিডউল অযায়ী
হজযাী রণ

সমি % ৫ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

আিম, পিরচালক, বাংলােদশ হ অিফস, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয় িহসােব পিরচালক, বাংলােদশ হ অিফস-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
বাংলােদশ হ অিফস

তািরখ

সিচব
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ই-পেম ইেলকিনক পেম

২ ই-হজ ইেলকিনক হজ

৩ ধিবম ধম  িবষয়ক মণালয়

৪ িপআইিড িপলীম আইিড



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বধ হজ এেজীর সােথ িনধ ািরত তািরেখর মে ি সাদন [১.১.১] সািদত ি সাদনকারী এেজীর সংা হজ অিফস, ঢাকা ি সাদনকারী এেজির সংা

[১.২] হজযাীেদর িপআইিড দান [১.২.১] িপআইিড দ হজযাীেদর সংা হজ অিফস, ঢাকা িপআইিড া হজযাীর সংা

[১.৩] হজ এেজির মানােমেদর ত িন লভােব রণব ক সৗিদআরেব
রণ

[১.৩.১] িন লভােব রণত এবং সৗিদ আরেব িরত হজ অিফস, ঢাকা মানােেমর সংা

[১.৪] হজযাীেদর াক িনবন [১.৪.১] াক িনবিত হজযাী হজ অিফস, ঢাকা াক িনবনকারী হজযাীর সংা

[১.৫] িনবিত হজযাীেদর সফলভােব হে রণ [১.৫.১] হে িরত হজ অিফস, ঢাকা হেজ িরত হজযাীর সংা

[১.৬] অ হজযাীেদর িবনাে িচিকৎসা সবা দান [১.৬.১] অ হজযাীেদর িচিকৎসা সবা দ হজ অিফস, ঢাকা িচিকৎসা সবা দ হজযাীর সংা

[১.৭] হজ িবষয়ক অিভেযাগ িনি [১.৭.১] অিভেযাগ িনিত হজ অিফস, ঢাকা অিভেযাগ িনির সংা

[২.১] হজযাীেদর হজ িবষয়ক িশণ দান [২.১.১] িশণ া হজযাী ও হজ গাইড হজ অিফস, ঢাকা িশণা হজযাী ও হজগাইেডর সংা

[২.২] এেজী ও অা ক হাারেদর িশণ দান [২.২.১] িশণ া হজ এেজী ও অা ক হাার হজ অিফস, ঢাকা িশণা হজ এেজি ও াক হাারেদর সংা

[৩.১] হজ, উমরাহ ও িযয়ারাহ িকা এবং িনেদ িশকাসহ িবিভ উপকরণ
সরবরাহ

[৩.১.১] উপকরণ সরবরাহত হজ অিফস, ঢাকা সরবরাহত উপকরেণর সংা

[৪.১] সরকাির হজযাীেদর াইট িসিডউল ত [৪.১.১] াইট িসিডউল অযায়ী হজযাী রণ হজ অিফস, ঢাকা িরত হজযাীর সংা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

অ হজযাীেদর িবনাে
িচিকৎসা সবা দান

অ হজযাীেদর িচিকৎসা
সবা দ

া সবা িবভাগ, া ও পিরবার
কাণ মণালয়

হজ মৗেম হজযাীেদর িচিকৎসা সবা দান িনিত করেত চািহদা অযায়ী ডাার, নাস , াদার, ফাম ািস মেনানয়ন
দােনর জ প দান করা হয়। এছাড়া হজগমেন িগণেক কা দান ও া পরীা করােনার জ প দান করা
হয়। হজযাীেদর িচিকৎসা সবা দােনর ে ােসবা িবভােগর সহায়তা অপিরহায ।

সরকাির হজযাীেদর াইট
িসিডউল ত

াইট িসিডউল অযায়ী হজযাী
রণ

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়

িনবিত হজযাীর সংা অযায়ী িনধ ািরত সমেয়র মে াইট শিডউল েতর জ প রণ করা হয়।হজযাীেদর
ভােব হেজ রেণর ে াইট িসিডউলঅপিরহায ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ম ৩০, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


