গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা
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ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য বডবিটার সফামূ
ারনাগাদঃ ২৫ জুন, ২০২০
1.

আ-ি ব্যফস্থানা বয়েভ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনয়দ মনা নুমায়ী আ-ি ব্যাফস্থানায িন্য ২০০৯ ার সথয়ক ধভম বফলমক ভন্ত্রণারয় উন্নত জ বযিারনায জন্য তথ্য প্রযুবি
ব্যফায কদয আদে। মূরত তথ্য প্রযুবি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ি ব্যাফস্থানা য়নক আধুবনক, কাম মকযী  যুদগাদমাগী দয়দে। ২০০৯ াদর
একটি ইন্টাদযবিব দমফ-বববিক জ ম্যাদনজদভন্ট বদেভ (www.hajj.gov.bd) ততবয কযা দমবের। এয য জ ব্যফস্থানা বদেদভ
বনফন্ধন, টাকা প্রদান, এএভএ এয ভধ্যদভ জমাত্রীদদয বফববন্ন তথ্য প্রদান ইতযাবদ অদনক বপিায যুি কযা য়। াযাফেযব্যাী প্রাক-বনফন্ধন
কাম মক্রভ িরভান যদয়দে এফাং একইাদথ ম মায়ক্রদভ জমাত্রীদদয ট্রান্সপায, বযপান্ড, বযদেদভন্ট, হরথ হপ্রাপাইর, জমাত্রীদদয তথ্য হফা প্রদাদন
করদন্টায, হৌবদ ই-দজয দে ভন্বয় কদয হৌবদ আযদফয ফাবি ব্যফস্থানা, ফ্লাইট ব্যফস্থানা ইতযাবদ অদনক বপিায যুি কযা য়। এোিা
হৌবদ আযফ দফ ময জন্য রাদগজ ব্যফস্থানা, াযাদনা াজী ব্যফস্থানা, ফাবি বববিক ফ্লাইদটয তথ্য, স্বাস্থয হফা ব্যফস্থানা ইতযাবদ ভবিউর
াংদমাজন কযা য়।

2.

িমাত্রীয়দয প্রাক্-বনফন্ধন
২০১৫ ায়র সৌবদ যকায প্রদত্ত সকাটায তুরনায় িমাত্রীয়দয ংখ্যা সফব য় এফং স ভয় ি ব্যফস্থানায় য়নক ভস্যায ম্মুখীন য়ত
য়। উদ্ভূত ভস্যায ভাধায়ন যািকীয় সৌবদ যকায এফং ন্যান্য সদয়য ায়থ তার বভবরয়য় ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় ২০১৬ বি./১৪৩৭ ব. ন
সথয়ক প্রথভফায়যয ভত িমাত্রীয়দয প্রাক বনফন্ধন কাম মক্রভ শুরু কয়যয়ে।
িমাত্রীয়দয য়ি মাফায বনশ্চয়তা প্রদায়নয এআ উদ্ভাফয়নয কাযয়ন
িমাত্রীগণ বনবফ ময়ে সকান যকভ ঝায়ভরা োড়া বফত্র ি ারয়ন সময়ত াযয়েন।
িমাত্রীয়দয প্রাক-বনফন্ধন সফা (এনঅআবড তথ্য) প্রদায়ন
বনফ মাচন কবভয়নয ায়থ অন্তঃংয়মাগ (Integration) এয ভাধ্যয়ভ য়িয প্রাক-বনফন্ধন ম্পন্ন কযা য়।
https://prp.pilgrimdb.org/

3.

িমাত্রীয়দয বনফন্ধন
পূফ ম-বনফবন্ধত জমাত্রীয ববযমার অনুাদয হৌবদ আযদফয হকাটা ামায দয হযবজদেন কযা য়। অনরাইদন াদাট ম মািাইদয়য ভাধ্যদভ
হযবজদেন ম্পন্ন কযা য়। িমাত্রীয়দয বনফন্ধন সফা (ায়ায়ট ময তথ্য ও বপঙ্গাযবপ্রন্ট) প্রদায়ন আবভয়েন ও ায়াট ম বধদপ্তয়যয ায়থ
অন্তঃংয়মাগ (Integration) এয ভাধ্যয়ভ িমাত্রীয়দয বনফন্ধন কযা য়

4.

যকাবয ব্যফস্থানায় িগভয়নচ্ছুয়দয নরাআয়ন প্রাক-বনফন্ধন সফা
যকাবয ব্যফস্থানায িমাত্রীগন ি বপ, ঢাকা, কর সিরা প্রায়কয কাম মারয় , আরাবভক পাউয়েয়নয কর সিরা/বফবাগীয় কাম মারয় ,
আউবনয়ন বডবিটার সন্টায সথয়ক য়িয প্রাক্-বনফন্ধন কয়য থায়কন। তায়দয প্রাক্-বনফন্ধয়নয িন্য আবতপূয়ফ ম যকাবয ব্যফস্থানায িমাত্রী গন
তায়দয ংবিষ্ট বপগুয়রায়ত বগয়য় প্রাক-বনফন্ধন কযয়তন থফা কর সন্টায়যয ভাধ্যয়ভ প্রাক-বনফন্ধন ম্পন্ন কযয়তন। নতুন এআ আ-াববম এয
ভাধ্যয়ভ ঘয়য ফয়আ একিন যকাবয ব্যফস্থানায য়ি গভয়নচ্ছু ব্যবি প্রাক-বনফন্ধন কযয়ত ায়যন।
https://prp.pilgrimdb.org/pilgrim-reg-request/create

5.

জ গাইি হভাফাইর অযা
“জ গাইি হভাফাইর অযা” জমাত্রীদদয বফববন্ন প্রদয়াজনীয় তথ্যাফরী বদদয় ায়তা কদয হমভন
দজয জমাত্রীদদয হপ্রাপাইর তথ্য, জ দ্ধবতয প্রদয়াজনীয় তথ্য, কযনীয়  ফজমনীয় ম্পদকম বদকবনদদ মনা,
ারনাগাদ াংফাদ  তথ্য, প্রাথ মনায ভম, জরুযী হমাগাদমাগ, ঐবতাবক স্থান ম্পদকম তথ্য, ভানবিদত্র
অফস্থান, ভানবিদত্র বনকটতভ স্বাস্থযদফা হকদেয অফস্থান, বফত্র হকাযআন হথদক ফাাংরা, ইাংদযবজ এফাং
আযবফ বালায় ভস্ত সূযায অবি, ভানবিদত্র াবজ তাঁবু অফস্থান  GPS হরাদকন, আফামায াংফাদ,
ইতযাবদ। হভাফাইর অযাটি হথদক ম্যাদনজদভন্ট ইউজায বফববন্ন তথ্য হমভন প্রাক্-বনফন্ধন, বনফন্ধন, ফ্লাইদটয
তথ্য, ববায তথ্য ইতযাবদ ারনাগাদ াযাংদে তথ্য হদখদত াদযন। অযাটি Google Play
Store এফাং App Store হথদক িাউনদরাি কযা মাদফ।
https://apps.apple.com/sa/app/haj-guide/id1387764857
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.pilgrimguide

6.

নরাআয়ন িমাত্রীয়দয সপ্রাপাআর নুন্ধান
একিন িমাত্রী www.hajj.gov.bd ি বফলয়ক সাট মায়র সথয়ক তায ট্র্যাবকং নম্বয নুন্ধায়নয ভাধ্যয়ভ তায সপ্রাপাআর ংক্রান্ত কর ার
নাগাদ তথ্য সমভন প্রাক্-বনফন্ধন, বনফন্ধন, ফ্লাইদটয তথ্য, ফাস্থাদনয তথ্য, গাইদিয তথ্য, হফযকাবয ব্যফস্থানায হেদত্র তায এদজবন্সয তথ্য,
ম
আয়রক্ট্রবনক সরথ সপ্রাপাআর ও আ-সরথ ার্টবপয়কট
ডাউনয়রাড, অনাবি পযভ িাউনদরাি, যফতী কযনীয় আতযাবদ ম্পয়কম িানয়ফন
https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N=জমাত্রীয ট্র্যাবকং নম্বয)

7.

িমাত্রীয়দয আয়রক্ট্রবনক সরথ সপ্রাপাআর
িমাত্রীযা মায়ত তায়দয হভবিদকর হপ্রাপাইর এয তথ্য পযভ নরাআন সথয়ক ডাউনয়রাড কয়যন। জমাত্রী বপ্রন্টকৃত হরথ হপ্রাপাইর বপ্রন্ট কদয
অনুদভাবদত স্বাস্থয হকদে বনদয় আদন। স্বাস্থয হকদে ভন্ত্রণারয় কর্তমক অনুদভাবদত ইউজায (িািায/ না ম/ স্বাস্থ কভী) বদেদভ প্রদি তদথ্যয দে
স্বাদস্থয বযদাট ম মািাই কদয তা এবি কদযন। স্বাস্থয ভন্ত্রণারদয়য ইউজায পযদভয তথ্য বনবিত কযায যই জমাত্রীদদয ইদরক্ট্রবনক হরথ
হপ্রাপাইর টিকায বিবজটার প্রতযয়নত্র ততবয য় এফাং এফাং তা িাউনদরাি কদয বপ্রন্ট কযা মায়।
https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N=জমাত্রীয ট্র্যাবকং নম্বয)

8.

িমাত্রীয়দয বপ্র-এযাআবার আবভয়েন (Route to Makkah)
এ ফেয ি ব্যফস্থানায় ন্যতভ পরতা র সৌবদ কর্তময়েয “Makkah Route Initiative” সেভওয়াকম এয অওতায় সৌবদ
অযয়ফয আবভয়েন ফাংরায়দয়আ ম্পন্ন কযায উয়যাগ েণ কয়য তা পরবায়ফ ফাস্তফায়ন। সৌবদ আবভয়েন কর্তময়েয চাবদা সভাতায়ফক
প্রয়য়ািনীয় ফকাঠায়ভা, অআর্ট য়মাবগতা ও বনয়বভত ম্বনয় াধন কযা য়। এ কাম মক্রয়ভয পয়র সৌবদ অযয়ফয সিদ্দায় ফাংরায়দী
িমাত্রীয়দয বফভান ফন্দয়য ০৬ সথয়ক ০৮ ঘন্টা য়োয ভয় ও কষ্ট রাগফ য়য়য়ে। প্রথভ ফেয়যআ তযন্ত পরতায ায়থ ফাংরায়দয়য প্রায়
য়ধ মক িমাত্রীয আবভয়েন ম্পন্ন য়য়য়ে।

9.

িমাত্রীয়দয এএভএ সপ্রযণ
প্রয়তযক িমাত্রীয়ক এএভএ সপ্রযণ কয়য তথ্য সফা এফং বফববন্ন বফলয়য় ফগবত ও কযণীয় বফলয়মূ ফবত কযয়ত সনার্টবপয়কন প্রদান
কযা য়য় থায়ক সমভন বপ্র -সযবিয়েয়নয ও সযবিয়েয়নয সনার্টবপয়কন, প্রবেদণয স্থান, ভয়  তাবযদখ; র্টকা েয়ণয তাবযখ ও স্থান;
ববায িন্য পরবায়ফ তথ্যাবদ সৌবদ এম্বাবয়ত সপ্রযয়ণয সনার্টবপয়কন ও ট্র্যাবকং নম্বয; ি গাআড ফযায়দ্দয সনার্টবপয়কন এফং ি গাআয়ডয
নাভ; সভায়ায়েভ ফযায়দ্দয সনার্টবপয়কন এফং সভায়ায়েভ নম্বয; অআবড কাড ম প্রস্তুয়তয সনার্টবপয়কন; ফ্লাইদটয তথ্য ইতযাবদ। উয়েবখত সফা
প্রদায়নয পয়র িমাত্রীগণ ঘয়য ফয়আ বফনামূয়ে বফববন্ন তথ্য সফা ায়েন এফং তাঁয়দয কযণীয় ম্পয়কম িানয়ত াযয়েন। এয়ত িমাত্রীয়দয
সকান বফড়ম্বনায় ড়য়ত য়ে না। এোড়া কয়ভয়ে বববিট ংখ্যাও।

10.

িমাত্রীয়দয ববা রিয়ভন্ট সুষ্টুবায়ফ ম্পন্ন কযয়ত বকউ ম্যায়নিয়ভন্ট বয়েভ স্থান
িমাত্রীয়দয ববা রিয়ভন্ট ঠিকবায়ফ সুম্পন্ন কযয়ত ি বপ (ািী কযাম্প), ঢাকায় ববা রিয়ভন্ট সকয়ে বকউ ম্যায়নিয়ভন্ট বয়েভ
স্থান কযা য়য়য়ে। প্রবত ফেয ি সভৌসুয়ভ িমাত্রীয়দয ববা রিয়ভন্ট ম্পন্ন কযয়ত ংবিষ্ট এয়িন্পীয প্রবতবনবধগণ ববা রিয়ভন্ট সকয়ে
অয়ন। সখায়ন এয়িন্পীয প্রবতবনবধয়ক ববা রিয়ভন্ট কযায িন্য একর্ট ববযয়ার নম্বয সদয়া য়। বডয়ে বয়েয়ভয ভাধ্যয়ভ ক্রভান্বয়য়
ববযয়ার নম্বয প্রদমন কযা য়য় থায়ক এফং প্রদবমত ববযয়ার নম্বয নুমায়ী ংবিষ্ট এয়িন্পীয প্রবতবনবধগণ িমাত্রীয়দয ববা রিয়ভন্ট কয়য
থায়কন। এ সফা চালুয পয়র ি এয়িন্পীয প্রবতবনবধগণ দ্রুততভ ভয়য় শৃঙ্খরা ফিায় সযয়খ স্ব স্ব এয়িন্পীয িমাত্রীগয়ণয ববা রিয়ভন্ট
কাম মক্রভ ঠিকবায়ফ ম্পন্ন কযয়ত ায়যন।

11.

িমাত্রীয়দয বচবকৎা সফায় বকউ ম্যায়নিয়ভন্ট বয়েভ
রোবধক জমাত্রীয বিবকৎা হফা সুশৃঙ্খর কযায রদেয বকউ বদেভ িালু কযা দয়দে। এয পদর ম্মাবনত জমাত্রীদদয দীঘ ম ভয় রাইদন
দাঁিাদত য়বন। জমাত্রীদদয বফদল কদয ফয়স্ক াবজদদয হভবিদকর হফাদ্রুত হদয়া ম্ভফ দয়দে।

12.

িমাত্রীয়দয তথ্য সফায় বডয়ে ভবনটয/ বডয়ে বকওস্ক
ভক্কা ভবদনায কর যকাবয ব্যফস্থানায ফাবিদত জ াংক্রান্ত বনদদ মবকা  ারনাগাদ তথ্যাবদ একদমাদগ বিদে হফাদি ম প্রদমন। এোড়াও
ি বপ (ািী কযাম্প), ঢাকায় জমাত্রীদদয তথ্য হফায় বিদে ভবনটয/ বিদে বকস্ক স্থান কযা য় হমখাদন জমাত্রী তাদদয ফ্লাইদটয
তথ্য প্রদয়াজনীয় হনাটি, বনদদ মবকা হদখদত াদযন

13. যকাযী ব্যফস্থানায় িমাত্রীয়দয নুকূয়র Details Information Letter যাবয জ্জ ম্যায়নিয়ভন্ট আনপযয়ভন বয়েভ য়ত
বপ্রন্ট কয়য সপ্রযণ
প্রবত ফেয ি সভৌসুয়ভ যকাবয ব্যফস্থানায় িমাত্রীয়দয নুকূয়র Details Information Letter প্রদান কযা য়য় থায়ক। উি
য়ত্রয ভাধ্যয়ভ িমাত্রীগণ তাঁয়দয িমাত্রা বফলয়ক মাফতীয় তথ্যাবদ (বঅআবড নম্বয, অআবড কাড ম, ফ্লাআট ংক্রান্ত তথ্য, অফান ংক্রান্ত তথ্য,
ি গাআড, সভায়ায়েভ নম্বয, ববা ও র্টকা কনপাযয়ভন আতযাবদ) িানয়ত ায়যন।
14.

এয়িন্পীমূ আ-ভবনটবযং বয়েভ
সফযকাবয ব্যফস্থানায িমাত্রীয়দয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায রয়েয এয়িন্পীমূসয ি ংক্রান্ত প্রস্তুবত, কাম মক্রভ আতযাবদ আ-ভবনটবযং কযা য় সমভন
িমাত্রীয়দয ফাবড় ফযাদ্দ কযা য়য়য়ে বকনা, IBAN এ টাকা সপ্রযণ কযা য়য়য়ে বকনা, র্টবকট এয িন্য স-ড মায আসুয কযা য়য়য়ে বকনা, সৌবদ
অযয়ফয আ-ি বয়েয়ভ বনফন্ধন, ববা আসুয কযা য়য়য়ে বকনা আতযাবদ আ-ভবনটবযং ও তাৎেনাৎ ব্যফস্থা গ্রণ

15.

কর সন্টায ও সল্প সডস্ক
ি বফলয়ক কর সন্টায 09602666707 ি বফলয়ক তথ্যাবদ প্রদান কয়য থায়কন। এোড়াও ি বপ ঢাকা (অয়কানা) সত ি
ংক্রান্ত সল্প সডস্ক স্থান কযা য়য়য়ে। উি সল্প সডয়স্ক িমাত্রীয়দয প্রাক-বনফন্ধন, বনফন্ধন, ফ্লাআয়টয তথ্য সথয়ক শুরু কয়য ি বফলয়ক সম সকান
তথ্যাবদ প্রদান কযা য়। ি বফলয়ক কর সন্টায চালুয পয়র হদদয রোবধক াজমাত্রী োিা হদদ-বফদদদয হম হকউ জ বফলয়ক হম হকান
তদথ্যয ফ মদল তথ্যাবদ ায়েন।

16. অর-সকাযঅন : বডবিটার
গণপ্রিাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায়যয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ াবনা বফগত ১০ অগে, ২০১২ বি: (২৬ শ্রাফন, ২১ যভিান, সযাি শুক্রফায) তাবযয়খ
অর-সকাযঅয়নয বডবিটার ওয়য়ফাআট www.quran.gov.bd অনুষ্ঠাবনকবায়ফ উয়বাধন কয়যন। ফতমভায়ন ওয়য়ফাআটর্ট িনাধাযসণয
িন্য উন্ুি যয়য়য়ে। এ ওয়য়ফাআয়ট বগয়য় পৃবথফীয সম সকান প্রান্ত সথয়ক সম সকান ব্যবি বফত্র সকাযঅয়নয ফাংরা, আংয়যিী ও অযফীয়ত
প্রবতফণ মায়ন নুফাদ সদখয়ত, শুনয়ত ও ড়য়ত ায়যন।
17.

আয়রক্ট্রবনক াবিযা
ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য় ০২, িানুয়াবয, ২০১৮ তাবযখ য়ত আয়রক্ট্রবনক াবিযা বয়েভ চালু কযা য়।

18.

বডবিটার বডয়ে বয়েভ
ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য বফববন্ন কাম মক্রভ, ারনাগাদ তথ্য বডবিটার বডয়ে বয়েয়ভ প্রদান কযা য়ে।
http://103.247.238.81/mora_display_board/pages/digital_display.php

19.

প্রকয়ল্পয আ-ভবনটবযং
ধভম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ভাঠম মায়য় চরভান প্রকল্পমূয়য কাম মক্রভ ভন্ত্রণারয়, প্রকয়ল্পয প্রধান কাম মারয় এফং বফবাগ ও সিরা ম মায় য়ত বফববন্ন
নরাআন এযবেয়কন সমভনঃ স্কাআ, আমু, ম্যায়ঞ্জায, সামাটযা, বববডও কনপায়যবন্পং এয ভাধ্যয়ভ বনয়বভত ভবনটবযং কযা য়য় থায়ক।

