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ই-সাবভ মস ২০১৯-২০ 

আলরলরোননক হহরথ হরোপোআর ও আ-হহরথ সনদ 

হজমোত্রীয হজমোত্রোয পূলফ ে হভনিলকর হরোপোআর এয তথ্য নসলেলভ সভয়ভত হোরনোগোদ নো থোকোয কোযলন হসৌনদ অযলফ হজমোত্রীলদয 

নিনকৎসো রদোলনয সভয় নোনো যকভ সভস্যো হয়। হজমোত্রীযো ম্যোনুয়োর দ্ধনতলত হভনিলকর হরোপোআর এয  পযভ পুযন কলযন এফং 

পুযনকৃত পযভ হকন্দ্রীয় ম েোয় হথলক িোটো এনি কযলত লনক সভয় রোলগ এফং ত্রুটি নফচ্যুনত হয়। এলত হদখো মোয় হম হসৌনদ অযলফ 

নিনকৎসো হসফোয সভয় হজমোত্রীয তথ্য সভয়ভত োওয়ো মোয় নো। এছোড়োও হজযাত্রীরা টিকা গ্রহণ এর পর ম্যানুয়া ভযাক্সিনেলে কার্ ড 

পপনয় থানকে। এ কারনে পকাে হজযাত্রী যক্সদ টিকা গ্রহণ ো কনর থানকে তার তথ্য নসলেলভ োওয়ো মোয় নো। এছোড়োও ম্যানুয়া 

ক্সিনেম থাকার কারনে হকোন হজমোত্রী হকোন দুযোলযোগ্য ব্যোনধলত অক্রোন্ত নকনো, ির ক্ষভ নকনো তোও জোনো সম্ভফ হয় নো। 

হজযাত্রীরা যানত তানদর হভনিলকর হরোপোআর এয তথ্য ফরম অোইে পথনক র্াউেনার্ কনরে। অোইে পরাফাই ফনম ড ট্রোনকং 

নং এয নফযীলত পবক্সিক ইেফরনমলে পযমে োম, ট্র্যাক্সকিং োম্বার, ক্সপতা/মাতার োম, পািনপার্ ড োম্বর ইতযাক্সদ তথ্য থাকনব ক্সকন্তু 

স্বোস্থ্ু নফষয়ক তথ্য শুধুভোত্র নুলভোনদত নিনকৎসক স্বোস্থ্ু যীক্ষোয নযলোট ে হদলখ নরোআলন পূযণ কলযন। হজমোত্রী নরন্টকৃত হহরথ 

হরোপোআর নরন্ট কলয নুলভোনদত স্বোস্থ্ু হকলন্দ্র ননলয় অসলফন। স্বোস্থ্ু হকলন্দ্র ভন্ত্রণোরয় কর্তেক নুলভোনদত আউজোয (িোক্তোয/ নোস ে/ স্বোস্থ্ 

কভী) নসলেলভ রদত্ত তলথ্যয সলে স্বোলস্থ্য নযলোট ে মোিোআ কলয তো এনি কলযন। স্বোস্থ্ু ভন্ত্রণোরলয়য আউজোয পযলভয তথ্য নননিত 

কযোয যআ হজমোত্রীলদয আলররননক হহরথ হরোপোআর টিকোয নিনজটোর রতুয়নত্র ততনয হলফ এফং নরন্ট কযো মোয়। আলররননক হহরথ 

হরোপোআর টিকোয নিনজটোর রতুয়নত্র নো থোকলর হজমোত্রীলদয নবসো রদোন কযো হলফ নো। এয পহর সকর হজমোত্রীলদয আলররননক 

হহরথ হরোপোআরসহ টিকো রদোন নননিত কযো হয়। হমলহতু হজমোত্রীলদয তথ্য স্বোস্থ্ু হকন্দ্র হথলক এনি হলয় মোয় এয পলর পূলফ েয 

ফছলযয ন্যোয় অয হকন্দ্রীয় ম েোয় হথলক িোটো এনি কযলত হয় নো এফং এয পলর পলর হসৌনদ অযলফ নিনকৎসো হসফোয সভয় হজমোত্রীয 

তথ্য সভয়ভত োওয়ো মোয়। আলরলরোননক হহরথ হরোপোআর ও আ-হহরথ সনদ িোউনলরোি নরঙ্ক ননম্নরূঃ 

https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N=হজমোত্রীয ট্র্যাক্সকিং েম্বর)          
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