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ধর্ ম বফষয়ক র্ন্ত্রণালয়য়র উত্তভ িি মা  - ২০১৯-২০ 

 

১। হজযাত্রীদের স ৌদে আরদের ইদিদেলন ও াদেজ ব্যেস্থাপনা জজকযণ   

স ৌদে আরদের  দেিানেন্দদর োাংাদেলী হজযাত্রীদের ইদিদেলন এর  িয় অদনক  িয় অদপক্ষা করদে হয়। ঘণ্টার পর 

ঘণ্টা অদপক্ষা করার কারদন হজযাত্রীরা অদনক কষ্ট ও দুদ্ভাদের দলকার হন। হজযাত্রীদের োাংাদেল সেদক স ৌদে আরদের 

দেিানেন্দদর েীঘ ভক্ষণ ভ্রিদণর পর আোর এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অদপক্ষা করার কারদন অদনক হজযাত্রী অসুস্থ হদয় পদরন। 

এ ফছয জ ব্যফস্থানায় অন্যতভ পরতা র সৌজদ কর্তৃক্ষেয “Makkah Route Initiative” সেভওয়াকৃ 

এয আওতায় সৌজদ আযক্ষফয ইজভক্ষেন ফাাংরাক্ষদক্ষই ম্পন্ন কযায উক্ষযাগ েণ কক্ষয তা পরবাক্ষফ ফাস্তফায়ন। স ৌদে 

আরদের দেিানেন্দদর োাংাদেলী হজযাত্রীদের অদপক্ষার  িয় ও কষ্ট কদিদয় আনার দক্ষে  োাংাদেল এ ফছয প্রথভ 

অতযন্ত পরতায াক্ষথ ফাাংরাক্ষদজ জমাত্রীক্ষদয সৌজদ আযফ অাংক্ষয ইজভক্ষেন সজদ্দায জযফক্ষত ৃ ঢাকায় ম্পন্ন কযা 

ম্ভফ ক্ষয়ক্ষছ। সৌজদ ইজভক্ষেন কর্তৃক্ষেয চাজদা সভাতাক্ষফক প্রক্ষয়াজনীয় অফকাঠাক্ষভা, আইটি ক্ষমাজগতা ও জনয়জভত 

ম্বনয় াধন কযা য়। এ কামকৃ্রক্ষভয পক্ষর সৌজদ আযক্ষফয সজদ্দায় ফাাংরাক্ষদী জমাত্রীক্ষদয জফভান ফন্দক্ষয ০৬ সথক্ষক ০৮ 

ঘন্টা অক্ষোয ভয় ও কষ্ট রাগফ ক্ষয়ক্ষছ। প্রথভ ফছক্ষযই অতযন্ত পরতায াক্ষথ ফাাংরাক্ষদক্ষয প্রায় অক্ষধকৃ জমাত্রীয 

ইজভক্ষেন ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। এই ব্যফস্থানায পক্ষর ফাাংরাক্ষদজ জমাত্রীগণ অতযন্ত ক্ষজ দ্রুততভ ভক্ষয় ঢাকায় ইজভক্ষেন 

ম্পন্ন কক্ষযক্ষছন এফাং মাযা সজদ্দায় ইজভক্ষেন কক্ষযক্ষছন তাযাও অক্ষনক জ ও দ্রুততভ ভক্ষয় ইজভক্ষেন ম্পন্ন কযক্ষত 

সক্ষযক্ষছন।   

 

২। হজযাত্রীদের াদেজ ব্যেস্থাপনা জজকযণ   

হজযাত্রীদের স ৌদে আরদে র ইদিদেলন ইদিদেলন  ম্পন্ন হোর পর হজযাত্রীদের সজদ্দা দেিান েন্দর সেদক িক্কার 

োদিদে অেো িদেনা দেিান েন্দর সেদক িদেনার োদিদে যাোর জন্য দনর্ ভাদরে োদ  স্ব-স্ব াদেজ উঠাদনার জন্য আোর 

অদনক  িয় অদপক্ষা করদে হয়। 

জমাত্রীক্ষদয রাক্ষগজ জযফক্ষনয কষ্ট রাঘক্ষফয উক্ষদ্দক্ষে Makkah Route Initiative কামকৃ্রক্ষভয আওতায় এ 

ফছয জমাত্রীক্ষদয রাক্ষগজ জযফন কযা ক্ষয়ক্ষছ। ঢাকা এয়াযক্ষার্ ৃ সথক্ষক রাক্ষগজ যাজয জমাত্রীয ভক্কাস্থ সাক্ষর্ক্ষরয 

কক্ষে সৌৌঁজছক্ষয় সদওয়া ক্ষয়ক্ষছ। জমাত্রী সৌৌঁছায পূক্ষফইৃ রাক্ষগজ জমাত্রীয ঠিকানায় সৌক্ষছ মাওয়ায় াজীাক্ষফগণ অতযন্ত 

ন্তুষ্ট ক্ষয় তাৎেজণক বাক্ষফ সর্জরক্ষপাক্ষন ধন্যফাদ জানান। তক্ষফ রাক্ষগক্ষজয উয নাভ, ঠিকানা ও জনধাৃজযত জিকায না থাকায় 

অল্প জকছু াংখ্যক রাক্ষগজ খ ৌঁক্ষজ াওয়া মায়জন। দাজয়ত্ব প্রাপ্ত সকাম্পানী প্রজতটি াযাক্ষনা রাক্ষগক্ষজয জফযীক্ষত উযুক্ত 

জযভাণ েজতপূযণ প্রদাক্ষনয জফলয়টি জনজিত কক্ষযক্ষছ। পৃজথফীয অন্য সম সদমূ Makka Route Initiative 

সেভওয়ৃাক্ষকয আওতায় কামকৃ্রভ জযচারনা কক্ষযক্ষছ, ফাাংরাক্ষদক্ষয কামকৃ্রভ জছর ফ সচক্ষয় পর ও ক্ষন্তালজনক।  

http://www.mora.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ এ ফছযই প্রথভ ইক্ষরক্ষরাজনক সরথ সপ্রাপাইর  

 

এফছযই প্রথভ ইক্ষরক্ষরাজনক সরথক্ষপ্রাপাইর জক্ষিভ চালু কযা ক্ষয়ক্ষছ। ইক্ষররজনক টিকা প্রতযয়ন ত্র জক্ষিক্ষভ াংক্ষমাজন 

কযায পক্ষর কর জ মাত্রীয সভজিক্ষকর সপ্রাপাইর জমাত্রায পূক্ষফইৃ ম্পন্ন কযা ম্ভফ ক্ষয়ক্ষছ। তবাগ জমাত্রীয 

বযাকজন সরথ সপ্রাপাইর জক্ষিভ চালু কযা ক্ষয়ক্ষছ। পক্ষর তবাগ জমাত্রীয বযাকজন প্রদান জনজিত কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

 

 

 

 

 

 



৪ জকউ ম্যাক্ষনজক্ষভন্ট জক্ষিভ 

 

রোজধক জমাত্রীয জচজকৎা সফা সুশৃঙ্খর কযায রক্ষেয জকউ জক্ষিভ চালু কযা ক্ষয়ক্ষছ। এয পক্ষর ম্মাজনত জমাত্রীক্ষদয 

দীঘ ৃ ভয় রাইক্ষন দাঁড়াক্ষত য়জন। জমাত্রীক্ষদয জফক্ষল কক্ষয ফয়স্ক াজজক্ষদয সভজিক্ষকর সফাদ্রুত সদয়া ম্ভফ ক্ষয়ক্ষছ। 

প্রজতভন্ত্রী ভক্ষাদয় ভক্কা ও ভদীনা যীক্ষপ ক্ষযজজভন জচজকৎা সফা সকন্দ্র জযদনৃ কক্ষযন। এ ভয় জচজকৎা সফা জফলক্ষয় 

াজী াক্ষফক্ষদয াক্ষথ কথা ফক্ষরন। তাযা জচজকৎা সফা ম্পসকৃ উচ্ছজত ক্ষন্তাল প্রকা কক্ষযন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। জমাত্রীক্ষদয সভাফাইক্ষর SMS সপ্রযণ   

 

প্রবতটি বফলদয় জমাত্রীদদয মভাফাইদর  SMS মপ্রযণ এফাং কদরয অফগবতয জন্য ম মাপ্ত প্রিাযণা/বফজ্ঞান 

প্রদান কযা দয়দে। মভাফাইর অযাপ্ বববত্তক বযদাটি মাং বদেদভয ভাধ্যদভ াফ মক্ষবণক দজয কাম মক্রভ ভবনটবযাং 

কযা জ দয়দে। 

জমাত্রীদদয জন্য প্রবত মজরায় ToT প্রবক্ষণ মজাযদায কযা দয়দে। ঢাকায় মকন্দ্রীয়বাদফ এফাং াযা মদদ 

মজরা ম মাদয় মজরা প্রাকদদয বক্রয় তত্ত্বাফধাদন কর জ মাত্রীয জন্য উন্নত প্রবক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

দয়দে। এয পদর জমাত্রীগণ অতযন্ত দজ জ ারন ম্পন্ন কযদত মদযদেন। 

৬। প্রবতষ্ঠাদনয বযস্কায-বযচ্ছন্নতা অববমান 

 

আভযা বনজ কভ মস্থর অদনক ভয় বযস্কায বযচ্ছন্ন যাবিনা মা একটি প্রবতষ্ঠাদনয সুষ্ঠু কাদজয অন্তযায় এফাং 

অদনক মক্ষদত্র প্রবতষ্ঠাদনয বাফমুবতমও ক্ষুন্ন য়। 

 

বনজ কভ মস্থর বযস্কায বযচ্ছন্নতায জন্য াপ্তাবক/ভাবক বযষ্কায বযচ্ছন্নতা অববমান িরদফ মমিাদন প্রবতষ্ঠাদনয 

কর কভ মকতমা কভ মিাযী অবপদয বনবদ মষ্ট একটা ভয় এই অববমাদন অাংগ্রণ কযদফন। এোড়াও প্রবতষ্ঠাদনয 

কদরয বনদজদদয মেস্ক /পাইরত্রাবদ মাদত সুন্দযবাদফ বন্নদফবত  কযা মায় ম বফলদয়ও দদক্ষ মনয়া এফাং 



এদক্ষদত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাফনও কযা মমদত াদয। এ কর কাদজয াবফ মক ভন্বদয়য জন্য প্রবতষ্ঠাদনয একজন মপাকার 

া মন কাজ কযছেন। 

উক্ত উদ্ভাফনী উয়যাগ  র্ন্ত্রণালয়য় চালু করা হয়য়য়ে এফং আওতাধীন দপ্তর সমূয়হ চালু করার জন্য বনয়দ মশনা প্রদান 

করা হয়য়য়ে।   

 

এই উয়যাগ এর পয়ল বক উকার/উন্নয়ন হয়য়য়েেঃ বনজ কভ মস্থর বযস্কায বযচ্ছন্নতা  রাখার পয়ল একটি সুন্দর 

কর্ মবরয়ফশ সৃবি হয়য়য়ে।     

 

                           

 

 

 

 

 

 



প্রবতষ্ঠাদনয বযস্কায-বযচ্ছন্নতা অববমান 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭। স্বাস্থ্য সয়চতনতা বফষয়ক উদ্ভাফনী উয়যাগেঃ  কভ মব্যস্ত জীফদন ভানবক ও াযীবযক ভস্যাদক দূদয মপদর 

কাদজয ভাধ্যদভ প্রবতষ্ঠান ও জনগণদক মফা প্রদান। 

 

কভ মব্যস্ত জীফদন মফদড়দে কাদজয িা। এয দে মফদড়দে ভানবক িাও। মাদক আভযা ফবর মে। এোড়া 

দাপ্তবযক কাদজয ব্যস্ততায কাযদন িাকুযীজীফীদদয াযীবযক বযশ্রভও কভ য় এফাং িাদ্যবযা এয প্রবতও মত্নফান 

কভ ন। এ কর কাযদন হৃদদযাগ , োয়াদফটি, উচ্চ যক্তিাদয ভদতা কঠিন ফ অাংক্রাভক ব্যবধয আাংকা 

অদনক অাংদ মফদড় মায়। 

 

যীয িি মা , ব্যায়াভ, িাদ্যবযা এয ভাধ্যদভ এ অফস্থা মথদক মুবক্ত াওয়া মমদত াদয। আভযা কভ মফব এই 

বফলদয় অফগত দরও দাপ্তবযক কাদজয ব্যস্ততায কাযদন তা অদনক ভয় দয় কযা দয় উদে না ফদর আভযা ভদন 

কবয। এ কাযদন প্রবতবদন কাদর কর কভ মকতমা /কভ মিাযীগণ অবপদ আায য একটা বনধ মাবযত ভদয় ব্যায়াভ 

ও বকছু যীয িি মা কযদফ। এ বফলদয় একজন মপাকার া মন কাজ করয়েন । বমবন ভাদে ভাদে প্রদতযক 

কভ মকতমা/কভ মিাযীদক যীয িি মা , ব্যায়াভ, িাদ্যবযা বফলদয় দিতন ও যাভ ম প্রদান কযদফন , বফএভআই 

(BMI) ফা ফবে ভা ইনদেক্স (সু্থরতা ভস্যা ভুগদেন বকনা তায বযভা দ্ধবত ), উচ্চ যক্তিা যীক্ষা , স্বাস্থয 

বফলয়ক টি এফাং মাফতীয় রুটিন মিকআদয জন্য যাভ ম প্রদান কযদত াদযন। এোড়াও র্ায়স অন্তত একফার 

একজন বচবকৎসক র্ন্ত্রণালয়য়র কর্ মকতমায়দর উচ্চ যক্তিা, বফএভআই সহ প্রয়য়াজনীয় রীক্ষা করয়ফন।   

উক্ত উদ্ভাফনী উয়যাগ  র্ন্ত্রণালয়য় চালু করা হয়য়য়ে এফং আওতাধীন দপ্তর সমূয়হ চালু করার জন্য বনয়দ মশনা প্রদান 

করা হয়য়য়ে।   

 

এই উয়যাগ এর পয়ল বক উকার/উন্নয়ন হয়য়য়েেঃ এয ভাধ্যদভ একজন কভ মকতমা কভ মব্যস্ত জীফদনও পর ও 

সুন্দযবাদফ কর ভানবক ও াযীবযক সুস্থ্তার ভাধ্যদভ প্রবতষ্ঠান ও জনগণদক মফা প্রদান কযদত াযদফন। 
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