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বাব মক উদ্ভাবন প্রবতদবেন ২০১৯-২০ 

১। জযাত্রীদের বপ্র-এরাাআভা াআবমদেলন 

মস্যা  

সৌদি আরবের দেমানেন্দবর োাংাবিলী জযাত্রীবির ইদমবেলন এর ময় অবনক ময় অবেক্ষা করবে য়। ঘণ্টার ের ঘণ্টা অবেক্ষা 

করার কারবন জযাত্রীরা অবনক কষ্ট ও দুব্ ভাবগর দলকার ন। জযাত্রীবির োাংাবিল সেবক সৌদি আরবের দেমানেন্দবর িীঘ ভক্ষণ 

ভ্রমবণর ের আোর এই ঘণ্টার ের ঘণ্টা অবেক্ষা  করার কারবন অবনক জযাত্রী অসুস্থ বয় েবরন। এছাড়াও জযাত্রীবির সৌদি 

আরবের ইদমবেলন ইদমবেলন ম্পন্ন োর ের জযাত্রীবির সজদ্দা দেমান েন্দর সেবক মক্কার োদড়বে অেো মদিনা দেমান েন্দর 

সেবক মদিনার োদড়বে যাোর জন্য দনর্ ভাদরে োব স্ব-স্ব াবগজ উঠাবনার জন্য আোর অবনক ময় অবেক্ষা করবে য়। 

মার্ান  

এই প্রেমোবরর মে সৌদি আরবের দেমানেন্দবর োাংাবিলী জযাত্রীবির অবেক্ষার ময় ও কষ্ট কদমবয় আনার বক্ষে  ফাাংরাদদশ 

জমাত্রীদদয সৌশদ আযফ অাংদয ইশভদেন সজদ্দা/ভশদনায শযফদতে ঢাকায় ম্পন্ন কযা য়। এছাড়াও জমাত্রীদদয রাদগজ 

শযফদনয কষ্ট রাঘদফয উদদ্দদে ঢাকা এয়াযদার্ ে সথদক রাদগজ যাশয জমাত্রীয ভক্কাস্থ সাদর্দরয কদে সৌৌঁশছদয় সদয়া য়।  এ 

কায ভক্রবমর ফব সৌদি আরবের সজদ্দায় োাংাবিলী জযাত্রীবির দেমান েন্দবর ০৬ সেবক ০৮ ঘন্টা অবেক্ষার ময় ও কষ্ট াগে 

বয়বছ। প্রেম েছবরই অেেন্ত ফোর াবে োাংাবিবলর প্রায় অবর্ ভক জযাত্রীর ইদমবেলন ম্পন্ন বয়বছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২। ইদরদরাশনক সরথ সরাপাইর ও ই-সরথ নদ 

 

মস্যা 

জমাত্রীয জমাত্রায পূদফ ে সভশিদকর সরাপাইর এয তথ্য শদেদভ ভয়ভত ারনাগাদ না থাকায কাযদন সৌশদ আযদফ জমাত্রীদদয 

শিশকৎা রদাদনয ভয় নানা যকভ ভস্যা য়। জমাত্রীযা ম্যানুয়ার দ্ধশতদত সভশিদকর সরাপাইর এয  পযভ পুযন কদযন এফাং 

পুযনকৃত পযভ সকন্দ্রীয় ম োয় সথদক িার্া এশি কযদত অদনক ভয় রাদগ এফাং ত্রুটি শফচ্যুশত য়। এদত সদখা মায় সম সৌশদ আযদফ 

শিশকৎা সফায ভয় জমাত্রীয তথ্য ভয়ভত াওয়া মায় না। এছাড়াও জযাত্রীরা টিকা েণ এর ের ম্যানুয়া ্োদিবনলন কার্ ভ 

সেবয় োবকন। এ কারবন সকান জযাত্রী যদি টিকা েণ না কবর োবকন োর েথ্য শদেদভ াওয়া মায় না। এছাড়াও ম্যানুয়া 

দবেম োকার কারবন সকান জমাত্রী সকান দুযাদযাগ্য ব্যাশধদত আক্রান্ত শকনা, অির অেভ শকনা তাও জানা ম্ভফ য় না। 

মার্ান  

জযাত্রীরা যাবে োবির সভশিদকর সরাপাইর এয েথ্য ফরম অনাইন সেবক র্াউনবার্ করবে োবরন। অনাইন সপ্রাফাই ফবম ভ 

ট্রাশকাং নাং এয শফযীদত সেদক ইনফরবমলন সযমন নাম, ট্র্োদকাং নাম্বার, দেো/মাোর নাম, োবোর্ ভ নাম্বর ইেোদি েথ্য োকবে 

দকন্তু স্বাস্থু শফলয়ক তথ্য শুধুভাত্র অনুদভাশদত শিশকৎক স্বাস্থু যীোয শযদার্ ে সদদখ অনরাইদন পূযণ কদযন। জমাত্রী শরন্টকৃত 

সরথ সরাপাইর শরন্ট কদয অনুদভাশদত স্বাস্থু সকদন্দ্র শনদয় আদফন। স্বাস্থু সকদন্দ্র ভন্ত্রণারয় কর্তেক অনুদভাশদত ইউজায (িাক্তায/ 

না ে/ স্বাস্থ কভী) শদেদভ রদত্ত তদথ্যয দঙ্গ স্বাদস্থয শযদার্ ে মািাই কদয তা এশি কদযন। স্বাস্থু ভন্ত্রণারদয়য ইউজায পযদভয তথ্য 

শনশিত কযায যই জমাত্রীদদয ইদররশনক সরথ সরাপাইর টিকায শিশজর্ার রতুয়নত্র ততশয দফ এফাং শরন্ট কযা মায়। 

ইদররশনক সরথ সরাপাইর টিকায শিশজর্ার রতুয়নত্র না থাকদর জমাত্রীদদয শবা রদান কযা দফ না। এয পসর কর 

জমাত্রীদদয ইদররশনক সরথ সরাপাইর টিকা রদান শনশিত কযা য়। সমদতু জমাত্রীদদয তথ্য স্বাস্থু সকন্দ্র সথদক এশি দয় 

মায় এয পদর পূদফ েয ফছদযয ন্যায় আয সকন্দ্রীয় ম োয় সথদক িার্া এশি কযদত য় না এফাং এয পদর পদর সৌশদ আযদফ শিশকৎা 

সফায ভয় জমাত্রীয তথ্য ভয়ভত াওয়া মায়। ইদরদরাশনক সরথ সরাপাইর ও ই-সরথ নদ িাউনদরাি শরঙ্ক শনম্নরূঃ 

https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N=জমাত্রীয ট্র্োদকাং নম্বর)          
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৩। শকউ ম্যাদনজদভন্ট শদেভ 

 

রোশধক জমাত্রীয শিশকৎা সফা সুশৃঙ্খর কযায রদেু শকউ শদেভ িালু কযা দয়দছ। এয পদর ম্মাশনত জমাত্রীদদয দীঘ ে ভয় 

রাইদন দাঁড়াদত য়শন। জমাত্রীদদয শফদল কদয ফয়স্ক াশজদদয সভশিদকর সফাদ্রুত সদয়া ম্ভফ দয়সছ। রশতভন্ত্রী ভদাদয় ভক্কা ও 

ভদীনা যীদপ দযজশভন শিশকৎা সফা সকন্দ্র শযদ েন কদযন। এ ভয় শিশকৎা সফা শফলদয় াজী াদফদদয াদথ কথা ফদরন। 

তাযা শিশকৎা সফা ম্পদকে উচ্ছশত দন্তাল রকা কদযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। াঙ্গুীদত বাাংা বণ মমাা বলক্ষা াঅনন্দাঠ  

মস্াাঃ  

বাাংাদেদলর াওড় াঞ্চদর জনদগাবিরা বববভন্ন বববর াঅবাওয়া কারদণ এবাং প্রাকৃবতক দূদয মাগ যযমন: বন্যা, জদাচ্ছা াআতযাবের 

কারদণ বছদর প্রায় ৭-৮ মা বলক্ষা প্রবতিাদন যযদত াদর না। এময় তারা বাবড়দত বদ া ময় কাটায় এদত তাদের বুবি 

ববকাদল মস্া এবাং ড়াদখায় াদনক ববছদয় দড়। 

মাধানাঃ 

াঙ্গুীদত বাাংা বণ মমাা বলক্ষাোদনর মাধ্যদম াওড় াঞ্চদর ববছদয় ড়া যছদ-যমদয়দের বুবি ববকাদল ায়ক ভূবমকা ান 

করদব এবাং ড়াদখায় াঅদরা উৎাবত দব। 

 

 

 

 



৫। Meeting15Minute 

 

 

Meeting15Minute র একটি 

উদ্ভাফনী ধাযণা সমখাদন রশতশদদনয 

শনদজয দাপ্তদযয কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দযবাদফ 

ম্পন্ন কযায জন্য রশতশদন দফ োচ্চ ১৫ 

শভশনদর্য একটি সছার্ শকন্তু কাম েকয বা 

কযা। বায় বাশত তায দপ্তদযয কর 

টিভ সভম্বাযদদয শনদয় রশতশদন এই সছার্ 

বা কযদত াদযন সমখাদন ৮-১০ শভশনর্ 

আজদকয শক শক কাজ কযনীয় আদছ স 

শফলদয় আদরািনা কযদত াদযন। 

এছাড়াও গতকার ম েন্ত কাদযা সকান 

কাজ সশডাং কাজ আদছ শকনা তা শনদয়ও 

আদরািনা কযদত াদযন; 

প্তাদয/ভাদয শক শক গুরুত্বপূন ে কাজ 

যদয়দছ তা শরে কযদত াদযন এফাং স 

অনুমায়ী রশতশদদনয কাজ বাগ কযদত াদযন। এছাড়াও টিদভয সকান সভম্বায আজ শক কাজ কযদফন তা শনদয় আদরািনা কযদত 

াদযন। সল ৫ শভশনর্ বাশত রদয়াজনীয় শদ্ধান্ত রদান কযদফন।  Meeting15Minute বাটি েুাশডাং বা দত াদয ফা 

াধাযণ বায ভতও দত াদয। সমখাদন বাশত ভধ্যখাদন দাঁড়াদফন ফা ফদফন এফাং টিভ সভম্বাযগণ তাদক শঘদয বৃত্তাকাদয 

থাকদফন। বাটি মথাম্ভফ একই স্থাদন এফাং একই ভদয় কযদত দফ। র্ম ভ দেয়ক মন্ত্রণায় ক অনুদে্াগ ও লাখায় 

Meeting15Minute এয কাম েক্রভ শুরু কদযদছ এফাং কর আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা সক এয কাম েক্রভ শুরু কযায নির্দ েশিা প্রদাি 

করা হর্ের্ে।   

 


