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সফা বজকযণ প্রবতদফদন - ২০১৯-২০

বজকযণ সফায নাভঃ জমাত্রীদদয বপ্র-এযাইবার ইবভদেন (Route to Makkah)
১।বফদ্যভান সফা দ্ধবত বফদেলণ
সফাপ্রদাদনযধা

কাম মক্রভ

ধা-১

জ কযাদম্প আগভন

প্রবতধাদযভয়
(বদন/ঘন্টা/বভবনট)
মাত্রাভয়

ধা-২

রাদগজ বুবকাং ও সফাবড মাং

২০ ৩০-বভ

ধা৩-

ফাাংরাদদ দফ ময ইবভদেন

৮০বভ ৯০ -

ধা৪-

এয়াযদাদট ম গভন

২০বভ ৩০ -

ধা৫-

সৌবদআযফ মাত্রা

মাত্রাভয়

ধা৬-

সৌবদ ইবভদেন এয জন্য অদক্ষা

১৬০বভ ২১০ -

ধা৭-

ইবভদেন ম্পন্নকযণ

৮০বভ ৯০ -

ধা৮-

সফল্ট সথদক রাদগজ াংে

৮০বভ ৯০ -

ধা৯-

ফাদয জন্য অদক্ষা

১২০বভ ১৮০ -

ধা১০-

ফাদ রাদগজ উঠান

২০বভ ৩০ -

ধা১১-

ফা সমাদগ আফাস্থদর গভন

মাত্রাভয়

ম্পৃক্তব্যবক্তফগ ম (দবফ)

২। বফদ্যভান দ্ধবতয প্রদ ম্যা

৩।তুরনামূরকবফদেলণ (বফদ্যভানওপ্রস্তাবফতদ্ধবতযধাবববিকতুরনা):
সক্ষত্র
১।আদফদনত্র/ পযভ/
সযবজস্টায/ প্রবতদফদন

ভস্যাযফণ মনা
সৌবদ আযদফয বফভানফন্দদয ফাাংরাদদী
জমাত্রীদদয ইবভদেন এয ভয় অদনক
ভয় অদক্ষা কযদত য় । ঘণ্টায য ঘণ্টা
অদক্ষা কযায কাযদন জমাত্রীযা অদনক
কষ্ট ও দুদবমাদগয বকায ন।

২।দাবিরীয়কাগজত্রাবদ

াদাট ম, টিবকট, স্বাস্থযনদ

ভাধাদনযপ্রস্তাফনা
এই প্রথভফাদযয ভত জ-২০১৯ এ সৌবদ আযদফয
বফভানফন্দদয ফাাংরাদদী জমাত্রীদদয অদক্ষায ভয় ও
কষ্ট কবভদয় আনায রদক্ষয ফাাংরাদদব জমাত্রীদদয সৌবদ
আযফ অাংদয ইবভদেন সজদ্দা/ভবদনায বযফদতম ঢাকায়
ম্পন্ন কযা য়। এছাড়াও জমাত্রীদদয রাদগজ
বযফদনয কষ্ট রাঘদফয উদদ্দদে ঢাকা এয়াযদাট ম সথদক
রাদগজ যাবয জমাত্রীয ভক্কাস্থ সাদটদরয কদক্ষ
সৌৌঁবছদয় সদয়া য়। এ কাম মক্রদভয পদর সৌবদ আযদফয
সজদ্দায় ফাাংরাদদী জমাত্রীদদয বফভান ফন্দদয ০৬ সথদক
০৮ ঘন্টা অদক্ষায ভয় ও কষ্ট রাগফ দয়দছ । প্রথভ
ফছদযই অতযন্ত পরতায াদথ ফাাংরাদদদয প্রায় অদধ মক
জমাত্রীয ইবভদেন ম্পন্ন দয়দছ।
াদাট ম, টিবকট, স্বাস্থযনদ

৩।সফাযধা

১১টি

০৮টি

৪। ম্পৃক্ত জনফর

জ অবপ ঢাকা, ইবভদেন কর্তমক্ষ

৫।স্বাক্ষযকাযী/অনুদভাদদনয
সে ম্পৃক্ত ব্যবক্তয াংখ্যা ও

প্রদমাজয নয়

ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য াংবেষ্ট কভমকতমাগন, জ অবপ
ঢাকা, ইবভদেন কর্তমক্ষ, ফাাংরাদদ বফভান, সৌবদয়া
এমাযরাইন্স, যাজকীয় সৌবদ যকাদযয
Route to
Makkah ফাস্তফায়দনয জন্য াংবেষ্ট জনফর ইতযাবদ
প্রদমাজয নয়

দবফ
৬।আন্তঃঅবপ বনবমযীরতা

জ অবপ ঢাকা, ইবভদেন কর্তমক্ষ
(ফাাংরাদদ ও সৌবদ আযফ)

৭।আইন/বফবধ/ প্রজ্ঞান ইতযাবদ প্রদমাজয নয়
৮।অফকাঠাদভা/
প্রদমাজয নয়
াড মওয়াযইতযাবদ

৯।সযকড ম/তথ্যাংযক্ষণ

ফ্লাইট ও ইবভদেন এয তথ্য

১০।প্রযুবক্তয প্রদয়াগ প্রদমাজয
বকনা

যাঁ

১১।িযি (নাগবযক+অবপ)
১২।ভয় (নাগবযক+অবপ)
১৩।মাতায়াত (নাগবযক)
১৪।অন্যান্য

প্রদমাজয নয়
৯ সথদক ১২ ঘন্টা বফদ্যভান দ্ধবত
প্রদমাজয নয়
-

জ অবপ ঢাকা, ইবভদেন কর্তমক্ষ (ফাাংরাদদ ও
সৌবদ আযফ), ফাাংরাদদ বফভান, সৌবদয়া এমাযরাইন্স ,
যাজকীয় সৌবদ যকায
প্রদমাজয নয়
জকযাদম্প জমাত্রীদদয ১০ আঙ্গুদরয ছা এফাং ছবফ
সনয়ায জন্য এফাং কারায বববিক রাদগজ ট্যাগ, রাদগজ
বুবকাং এয জন্য দুইটি পৃথক অফকাঠাদভা বনভমান। ঢাকা
বফভানফন্দদয সৌবদ দফ ময ইবভদেন ম্পন্ন কযায জন্য
আরাদা সফাবড মাং সগদট বুথ স্থান এফাং
প্রদয়াজনীয়
অফকাঠাদভা বনভমাণ
Route to Makkah এয আওতাধীন ফ্লাইট,
ইবভদেন, জমাত্রী এফাং সৌবদ আযদফয ফাবড়য তথ্য
যাঁ, রাদগজ ট্যাগ , বপোয বপ্রন্ট,রাদগজ বুবকাং, ঢাকা
বফভানফন্দদয সৌবদ দফ ময ইবভদেন ম্পন্ন কযায জন্য
প্রযুবক্তয প্রদয়াগ প্রদমাজয যদয়দছ।
প্রদমাজয নয়
৩-৪ঘন্টা
প্রদমাজয নয়
-

৪।প্রস্তাবফত প্রদ ম্যা

৫। তুরনামূরক বফদেলণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত দ্ধবতয ধাবববিক তুরনা):
বফদ্যভান প্রদ ম্যাদয
ধা
ধা-১
ধা-২
ধা-৩
ধা-৪
ধা-৫
ধা-৬
ধা-৭
ধা-৮
ধা-৯
ধা-১০
ধা-১১

বফদ্যভান ধাদয ফণ মনা
হজ ক্যাম্পে আগমন
াম্পগজ বুকক্িং ও ব াকড ডিং
ািংাম্পেল পম্প ডর ইকমম্পেলন
এয়ারম্পপাম্পট ড গমন
ব ৌকে আর যাত্রা
ব ৌকে ইকমম্পেলন এর জন্য অম্পপক্ষা
ইকমম্পেলন েন্নক্রণ
ব ল্ট বেম্পক্ াম্পগজ িংেহ
াম্প র জন্য অম্পপক্ষা
াম্প াম্পগজ উঠান
া ম্পযাম্পগ আ াস্থম্প গমন

প্রস্তাবফত প্রদ ম্যাদয
ধা
ধা-১
ধা-২
ধা-৩
ধা-৪
ধা-৫
ধা-৬
ধা-৭
ধা-৮

প্রস্তাবফত ধাদয ফণ মনা
জ কযাদম্প আগভন
রাদগজ ট্যাগ, বপোয বপ্রন্ট
রাদগজ বুবকাংও সফাবড মাং
ফাাংরাদদ দফ ময ইবভদেন
এয়াযদাদট ম গভন
সৌবদ দফ ময ইবভদেন
সৌবদ আযফ মাত্রা
ফাদমাদগ আফাস্থদর গভন

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুাদয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত দ্ধবতয তুরনা

ভয় (বদন/ঘন্টা)
িযি (নাগবযকওঅবপদয)
মাতায়াত
ধা
জনফর
দাবিরীয় কাগজত্র

বফদ্যভানদ্ধবত
৯ সথদক ১২ ঘন্টা
১১টি

৩-৪ ঘন্টা
০৮টি

প্রস্তাবফতদ্ধবত

াদাট ম, টিবকট, স্বাস্থযনদ

াদাট ম, টিবকট, স্বাস্থযনদ

বজকযণ সফায নাভঃ জমাত্রীদদয স্বাস্থযদফা – ইদরদরাবনক সরথ সপ্রাপাইর
১।বফদ্যভান সফা দ্ধবত বফদেলণ
সফা প্রদাদনয ধা

কাম মক্রভ

ধা-১
ধা-২

দজয বনফন্ধন নদ ও স্বাস্থয যীক্ষায বযদাট ম
স্বাস্থয সকদে গভন
পযভ এয জন্য অদক্ষা ও রাইন

ধা৩-

ম্যানুয়ার পযভপুযণ

৩০বভ

ধা৪-

মািাই-ফাছাই এয জন্য অদক্ষা

২০বভ

ধা৫-

বযদাট ম মািাই-ফাছাই ও টিকা েণ

১৫বভ

ধা৬-

সরথ কাদড ময জন্য অদক্ষা ও রাইন

১৫বভ

ধা৭-

বকউ অনুমায়ী সরথ কাড ম েন

৩০বভ

ধা৮-

ম্যানুয়ার এবিকৃত পযভ বদস্টদভ এবিয জন্য
স্বাস্থয অবধদপ্তদয সপ্রযণ
সকেীয় ম মায় সথদক কর ম্যানুয়ার পযদভয
ডাটা এবিও ইসরথ সপ্রাপাইদর তথ্য ারনাগাদ-

১ বদন

ধা৯-

প্রবত ধাদয ভয়
(বদন/ঘন্টা/বভবনট)
মাত্রাভয়
২০বভ

১ভা ৫.

ম্পৃক্ত ব্যবক্ত ফগ ম (দবফ)

২। বফদ্যভান দ্ধবতয প্রদ ম্যা
প্রদম্যা - ১

৩।তুরনামূরক বফদেলণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত দ্ধবতয ধাবববিক তুরনা):
সক্ষত্র
১।আদফদনত্র/
পযভ/
সযবজস্টায/
প্রবতদফদন

ভস্যাযফণ মনা
সভবডদকর সপ্রাপাইর এয তথ্য বদস্টদভ
ভয় ভত ারনাগাদ না থাকায কাযদন
সৌবদআযদফ জমাত্রীদদয
বিবকৎা
প্রদাদনয ভয় নানা যকভ ভস্যা য়।
ম্যানুয়ার দ্ধবতদত পুযনকৃত পযভ সকেীয়
ম মায় সথদক ডাটা এবি কযদত অদনক
ভয় রাদগ এফাং ত্রুটি বফচ্যযবত য়। সকান
জমাত্রী মবদ টিকা েণ না কদয থাদকন
তায তথ্য বদস্টদভ াওয়া মায়না। সকান
জমাত্রী সকান দুযাদযাগ্য ব্যাবধদত আক্রান্ত
বকনা, অির অক্ষভ বকনা তাও মথাভদয়
জানা ম্ভফ য় না।

ভাধাদনযপ্রস্তাফনা
জমাত্রীযা মাদত তাদদয সভবডদকরদপ্রাপাইরএয তথ্য পযভ অনরাইন
সথদক ডাউনদরাড কযদত াদযন। অনরাইন সপ্রাপাইর পদভম
ট্রাবকাংনাংএযবফযীদতদফবক ইনপযদভন সমভন নাভ, ট্রযাবকাং নাম্বায,
বতা/ভাতায নাভ, াদাট ম নাম্বয ইতযাবদ তথ্য থাকদফ বকন্তু স্বাস্থয
বফলয়ক তথ্য শুধুভাত্র অনুদভাবদত বিবকৎক স্বাস্থয যীক্ষায বযদাট ম
সদদি অনরাইদন পূযণ কযদফন। জমাত্রী বপ্রন্টকৃত সরথ সপ্রাপাইর বপ্রন্ট
কদয অনুদভাবদত স্বাস্থয সকদে বনদয় আদফন। স্বাস্থয সকদে ভন্ত্রণারয়
কর্তমক অনুদভাবদত ইউজায (ডাক্তায/ না ম/ স্বাস্থকভী) বদস্টদভ প্রদি
তদথ্যয দে স্বাদস্থয বযদাট ম মািাই কদয তা এবি কযদফন। স্বাস্থয
ভন্ত্রণারদয়য ইউজায পযদভয তথ্য বনবিত কযায যই জমাত্রীদদয
ইদররবনক সরথ সপ্রাপাইরটি বডবজটার প্রতযয়নত্র ততবয এফাং বপ্রন্ট
কযায ব্যফস্থা থাকদফ। ইদররবনক সরথ সপ্রাপাইরটি বডবজটার প্রতযয়ন
ত্র না থাকদর জমাত্রীদদয ববা প্রদান কযা দফনা। এয পদর কর
জমাত্রীদদয ইদররবনক সরথ সপ্রাপাইর টিকা প্রদান বনবিত কযা
মাদফ। সমদতু জমাত্রীদদয তথ্য স্বাস্থয সকে সথদক এবি দয় মায় এয
পদর পূদফ ময ফছদযয ন্যায় আয সকেীয় ম মায় সথদক ডাটা এবি কযদত
দফনা এফাং এয পদর সৌবদ আযদফ বিবকৎা সফায ভয় জমাত্রীয

তথ্য ভয়ভত াওয়া মাদফ।
২। দাবিরীয় কাগজ
ত্রাবদ
৩।সফায ধা
৪। ম্পৃক্ত জনফর

৫।স্বাক্ষযকাযী/অনু
সভাদদনযদে
ম্পৃক্ত ব্যবক্তয
াংখ্যা ও দবফ
৬।আন্তঃঅবপ
বনবমযীরতা
৭।আইন/বফবধ/
প্রজ্ঞানইতযাবদ
৮।অফকাঠাদভা/
াড মওয়ায ইতযাবদ
৯।সযকড ম/তথ্যাংযক্ষ
ণ
১০।প্রযুবক্তয প্রদয়াগ
প্রদমাজয বকনা
১১। িযি
(নাগবযক+অবপ)
১২।ভয়
(নাগবযক+অবপ)

১৩।মাতায়াত
(নাগবযক)
১৪।অন্যান্য

জমাত্রীদদয সরথ সপ্রাপাইর এয বনধ মাবযত
ম্যানুয়ার পযভ পূযণ, বনফন্ধন নদ ও
স্বাস্থয যীক্ষায বযদাট ম
০৯টি
সকেীয় ম মায় সথদক ডাটা এবি কযায
জন্য ১,২৮,০০০ জমাত্রীদদয সরথ
সপ্রাপাইদরয তথ্য এবিয জন্য প্রদয়াজনীয়
জনফর প্রদয়াজন দফ এছাড়া টিকা েণ
এফাং স্বাদস্থয বযদাট ম মািাই কযায জন্য
াংবেষ্ট ডাক্তায/ না ম/ স্বাস্থকভী
ডাক্তায/ না ম/ স্বাস্থকভী

জমাত্রীদদয তথ্য ম্ববরত ই-সরথ সপ্রাপাইর পযভ, বনফন্ধন নদ ও
স্বাস্থয যীক্ষায বযদাট ম

স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার য়, জ
অবপ ঢাকা
প্রদমাজয নয়

স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, জ অবপ ঢাকা

সকেীয় ম মায় সথদক ডাটা এবি কযায
জন্য প্রদয়াজনীয় াড মওয়ায
যাঁ

অনুদভাবদত স্বাস্থয সকদে ইন্টাযদনট, ল্যাট/কবম্পউটায, স্মাট ম
সভাফাইর বডবাই, বপ্রন্টায ইতযাবদ
যাঁ (ই-জ ডাটাদফদ তথ্য াংযক্ষণ)

যাঁ

যাঁ

প্রদমাজয নয়

প্রদমাজয নয়

১। জমাত্রীদদয কাদছ ম্যানুয়ার সরথ
কাড ম প্রাবপ্তয ভয় ২.১৬ সথদক ৩.৮ ঘন্টা
২। ই-সরথ সপ্রাপাইদর তথ্য বদস্টদভ
ারনাগাদ ১.৫ ভা ১ বদন
৩-৪ টি

১। জমাত্রীদদয কাদছ ই-সরথ কাড ম প্রাবপ্তয ভয় ৫৫ বভবনট সথদক
১.১০ ঘন্টা
২। বিবকৎক কর্তমক অনুদভাবদত ওয়ায াদথ াদথ বদস্টদভ
ারনাগাদ। (সকেীয় ম মায় সথদক এবিয প্রদয়াজন সনই)
। কাদজই
আরাদা ভদয়য প্রদয়াজন দফ না
১-২ টি

-

-

০৫টি
সকেীয় ম মায় সথদক ডাটা এবি কযদত দফ না তদফ
স্বাস্থয সকদে
ভন্ত্রণারয় কর্তমক অনুদভাবদত ইউজায (ডাক্তায/ না ম/ স্বাস্থকভী) বদস্টদভ
প্রদি তদথ্যয দে স্বাদস্থয বযদাট ম মািাই কদয তা এবি কযদফন।
বফদ্যভান জনফর বদদয়ই কাজ কাজ কযা মাদফ তদফ ToT প্রবক্ষদণয
প্রদয়াজন দফ।
ভন্ত্রণারয় কর্তমক অনুদভাবদত ইউজায (ডাক্তায/ না ম/ স্বাস্থকভী)

প্রদমাজয নয়

৪।প্রস্তাবফত প্রদ ম্যা

৫। তুরনামূরক বফদেলণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত দ্ধবতয ধা বববিক তুরনা):
বফদ্যভান প্রদ
ম্যাদযধা
ধা-১

বফদ্যভান ধাদয ফণ মনা
দজয বনফন্ধন নদ ও স্বাস্থয যীক্ষায

প্রস্তাবফত প্রদ
ম্যাদযধা
ধা-১

বযদাট ম স্বাস্থযদকদে গভন
ধা-২

পযভ এয জন্য অদক্ষাওরাইন

ধা-২

ধা-৩

ম্যানুয়ারপযভপুযণ

ধা-৩

ধা-৪

মািাই-ফাছাই এয জন্য অদক্ষা

ধা-৪

ধা-৫

বযদাট ম মািাই-ফাছাই ও টিকা েণ

ধা-৫

ধা-৬

সরথ কাদড ময জন্য অদক্ষা ও রাইন

ধা-৭

বকউ অনুমায়ী সরথ কাড ম েন

ধা-৮

ম্যানুয়ার এবিকৃত পযভ বদস্টদভ এবিয
জন্য স্বাস্থয অবধদপ্তদয সপ্রযণ

প্রস্তাবফত ধাদয ফণ মনা
ট্রযাবকাং নাং বদদয় Electronic Health
Profileডাউনদরাড
সরথ সপ্রাপাইর ও স্বাস্থয যীক্ষায
বযদাট ম স্বাস্থয সকদে গভন
রাইদন অদক্ষা অনুদভাবদত বিবকৎক
কর্তমক অনরাইদন মািাই-ফাছাই ও
টিকােণ
অনুদভাবদত দর অনরাইন সথদক
Electronic Health Certificate
ডাউনদরাড
ই-সরথ সপ্রাপাইর বদস্টদভ ারনাগাদ

ধা-৯

সকেীয় ম মায় সথদক কর ম্যানুয়ার পযদভয
ডাটা এবিও ই-সরথ সপ্রাপাইদর তথ্য
ারনাগাদ

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুাদয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত দ্ধবতয তুরনা

ভয় (বদন/ঘন্টা)

িযি (নাগবযক ও অবপদয)
মাতায়াত
ধা
জনফর
দাবিরীয়কাগজত্র
সফায ভান

বফদ্যভানদ্ধবত
১। জমাত্রীদদয কাদছ ম্যানুয়ার সরথ কাড ম
প্রাবপ্তয ভয় ২.১৬ সথদক ৩.৮ ঘন্টা
২। ই-সরথ সপ্রাপাইদর তথ্য বদস্টদভ
ারনাগাদ ১.৫ ভা ১ বদন

প্রস্তাবফতদ্ধবত
১। জমাত্রীদদয কাদছ ই-সরথ কাড ম প্রাবপ্তয ভয়
৫৫ বভবনট সথদক ১.১০ ঘন্টা
২। বিবকৎক কর্তমক অনুদভাবদত ওয়ায াদথ াদথ
বদস্টদভ ারনাগাদ
(সকেীয় ম মায় সথদক এবিয প্রদয়াজন সনই) ।কাদজই
আরাদা ভদয়য প্রদয়াজন দফ না
প্রদমাজয নয়
প্রদমাজয নয়
আনুভাবনক ৩-৪
আনুভাবনক ১-২
০৯টি
০৫টি
সকেীয় ম মায় সথদক ডাটা এবি কযায কাযদন সকেীয় ম মায় সথদক ডাটা এবি কযা দফ না বফধায়
অবধক জনফদরয প্রদয়াজন য়
এাংক্রান্ত জনফদরয প্রদয়াজন দফ না
বনফন্ধননদ, স্বাস্থযযীক্ষাযবযদাট ম
স্বাস্থযযীক্ষাযবযদাট ম, ডাউনদরাডকৃত
ম Electronic
পুযণকৃত
ম ম্যানুয়ারপযভ
Health Profile
ম্যানুয়ার পভম পূযণ ও এবি কযায জন্য ভুর- বদস্টভ generatedফায কাযদন ভুর-ত্রুটি ফায
ত্রুটি য় এফাং মথাভদয় তথ্য ারনাগাদ না ম্ভাফনা সনই এফাং সৌবদ আযদফ বিবকৎা সফায
থাকা।
ভয় জমাত্রীয তথ্য ভয়ভত াওয়া মাদফ।

