গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংাদদল রকার

ডিডজটা সফা ২০২০-২১

ধর্ম ডফয়ক র্ন্ত্রণায়
www.mora.gov.bd

ডিডজটা সফাাঃ ডনফডিত জযাত্রীদদর ানাইন ডরপান্ড ডদের্
ফাস্তফায়নকারীাঃ ধর্ম ডফয়ক র্ন্ত্রণায় ও জ াডপ ঢাকা
টভূডর্
২০২০ ালর বফশ্বিক ভাভাযী কলযানা বাআযালয (ককাশ্ববড-১৯) প্রাদুবভালফয কাযলণ যাজকীয় কৌশ্বদ যকালযয শ্বদ্ধান্ত
নুমায়ী কৌশ্বদ অযলফয ফাশ্বলয ফশ্বশ্বফ ভি কথলক ককান জমাত্রী শ্বফত্র লজ ংগ্রণ কযলত ালযনশ্বন। এ শ্বযশ্বিশ্বতলত
ককান জমাত্রী মশ্বদ তাঁয জ শ্বনফন্ধন ফাশ্বতর কলয জভাকৃত মুদয় থ ভ কপযত শ্বনলত চান তালর তা জবালফ দ্রুত
ভলয়য ভলে অলফদনকাযী জমাত্রীলক প্রদান কযা একটি ফড় চযালরঞ্জ শ্বির। উদ্ভূত শ্বযশ্বিশ্বতলত ধভভ শ্বফলয়ক ভন্ত্রণারয়
“জমাত্রীলদয নরাআন শ্বযপান্ড শ্বলেভ প্রফতভন কলয। এ শ্বলেলভয ভােলভ একজন শ্বনফশ্বন্ধত জমাত্রী নরাআলন তাঁয
শ্বনফন্ধন ফাশ্বতলরয জন্য অলফদন কযলত াযলফন। জমাত্রী কর্তক
ভ অলফদন দাশ্বিলরয য কটি জ শ্বপ, ঢাকা ও ধভভ
শ্বফলয়ক ভন্ত্রণারয় লত মাচাআ-ফািাআ ও নুলভাদলনয য জমাত্রীয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতর লফ এফং জমাত্রী ক-ড ভালযয
ভােলভ থফা স্বয়ংশ্বিয় দ্ধশ্বতলত তাঁয ব্াংক শ্বললফ থ ভ কপযত কলয় থালকন। উক্ত উদ্ভাফনী উলযাগ কনয়ায ভােলভ
জমাত্রীলদয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতর (শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড) প্রশ্বিয়া শ্বজকযণ কযা য়।
 জমাত্রীলদয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতলরয (শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড) স্পূন ভ প্রশ্বিয়াটি একটি শ্বডশ্বজটার কফা।
 অলফদন, অলফদনকাযী কবশ্বযপাআ, নুলভাদন প্রশ্বিয়া, বাউচায শ্বপ্রন্ট, বাউচায নুন্ধান, অলফদলনয েযাটা, ব্াংক
কর্তক
ভ কবশ্বযশ্বপলকন এফং BEFTN এয ভােলভ থ ভ প্রদান আতযাশ্বদ প্রশ্বিয়া নরাআলনয ভােলভ ম্পন্ন লে।

াইটাং ও ম্প্রাডরত:
১৩ জুরাআ, ২০২০ কথলক ১৮ জুরাআ,২০২০ তাশ্বযি ম ভন্ত প্রশ্বক্ষণ ও কটে যান কযা য়। ১9 জুরাআ, ২০২০ তাশ্বযি কথলক
াযালদব্ী জমাত্রী শ্বনলজ ফা শ্বনফন্ধন ককন্দ্র কথলক ফা ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বিয ভােলভ অলফদন কযলত ালযন মা এিলনা
চরভান যলয়লি।

ফাস্তফায়ন কায মক্রর্ ও াগ্রগডতাঃ
 ১২ জুরাআ, ২০২০ তাশ্বযলি লজয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতলরয শ্বফললয় একটি জরুশ্বয শ্বফজ্ঞশ্বি ("২০২০ ালর শ্বফত্র জ ারলনয
উলেলে শ্বনফশ্বন্ধত ম্মাশ্বনত জমাত্রীলদয জন্য জরুশ্বয শ্বফজ্ঞশ্বি") জাশ্বয কযা য়। উক্ত শ্বফজ্ঞশ্বিলত শ্বনফন্ধন ফাশ্বতলরয
াভশ্বগ্রক প্রশ্বিয়া এফং শ্বদকশ্বনলদ ভনা প্রদান কযা য়।

 ১৩ জুরাআ, ২০২০ কথলক ১৮ জুরাআ,২০২০ তাশ্বযি ম ভন্ত কর ব্াংলকয প্রশ্বতশ্বনশ্বধ, শ্বনফন্ধন ককলন্দ্রয প্রশ্বতশ্বনশ্বধ এফং
জমাত্রী শ্বনফন্ধনকাযী এলজশ্বিমূলয প্রশ্বতশ্বনশ্বধগণলক প্রশ্বক্ষণ প্রদান কযা য় এফং জ শ্বফলয়ক কর কন্টালযয
ভােলভ ালাট ভ প্রদান কযা য়।
 একজন অলফদনকাযী শ্বকবালফ অলফদন কযলফন তায জন্য একটি শ্ববশ্বডও টিউলটাশ্বযয়ার প্রস্তুত কযা য় এফং জ
শ্বফলয়ক কর কন্টালযয ভােলভ উকাযলবাগীলদয উক্ত শ্বফললয় কম ককান শ্বজজ্ঞাা এফং ালাট ভ প্রদান কযা য়।
শ্ববশ্বডও টিউলটাশ্বযয়ার শ্বরংকঃ https://www.youtube.com/embed/a0aZQy2xEcU

 ১9 জুরাআ,২০২০ তাশ্বযি কথলক জ শ্বফলয়ক কাট ভার

https://www.hajj.gov.bd/ কথলক “Registration

Refund” কভনুয কথলক ফা https://prp.pilgrimdb.org/refund-reg/get-started শ্বরংক কথলক জমাত্রী
শ্বনলজ ফা শ্বনফন্ধন ককন্দ্র কথলক ফা ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বিয ভােলভ অলফদন কলযন।

ডনফিন ডরপাদন্ডর ানাগাদ তথ্য
এ ম ভন্ত যকাশ্বয ব্ফিানায় ৬১৯ জন এফং কফযকাশ্বয ব্ফিানায় ৫,৩৩০ জন কভাট ৫,৯৪৯ জন অলফদনকাযীয
শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড পরবালফ ম্পন্ন লয়লি এফং মুদয় থ ভ কপযত কলয়লিন। প্রশ্বিয়াটি এিলনা চরভান যলয়লি।

ানাইন ডনফিন ডরপান্ড ডদের্ এর প্রডক্রয়াাঃ
জমাত্রী থফা জমাত্রী ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বি
https://prp.pilgrimdb.org/refund-reg/new-application
শ্বরংক কথলক নরাআলন অলফদলনয ভােলভ জ-২০২০ এয শ্বনফন্ধন ফাশ্বত
করয অলফদন কযলত া কযন। নরাআলন
অলফদলনয কপ্রশ্বক্ষলত যফতীলত তা নরাআলনআ সুাশ্বয এফং ভন্ত্রণারয় কথলক নুলভাদলনয শ্ববশ্বিলত ব্াংক তা জমাত্রী
ফা জমাত্রীয ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বিয ব্াংক একাউলন্ট BEFTN/Pay Order এয ভােলভ ককান প্রকায থ ভ কতভন িাড়াআ

প্রদান কলয থালক এফং তা চরভান যলয়লি। এয পলর একজন জমাত্রী তালদয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতর (শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড) কযলত
াযলিন এফং খুফ লজ মুদয় থ ভ কপযত ালেন। এমাফত 3,447 জন জমাত্রী উক্ত শ্বলেলভয ভােলভ শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড
পরবালফ ম্পন্ন কযলিন।

যকাশ্বয ব্াফিানায শ্বনফশ্বন্ধত জমাত্রীয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতর পূফ ভক ব্াংলক জভাকৃত থ ভ কপযত প্রশ্বিয়াঃ

ধা ১: অলফদন
জ কাট ভালর শ্বনলজ ফা শ্বনফন্ধন ককন্দ্র লত নরাআলন পযভ পূযণ কযলত লফ। জমাত্রীয শ্বনফন্ধন ও প্রাক -শ্বনফন্ধলনয মুদয়
থ ভ একলে প্রদান কযা লফ। শুধুভাত্র একআ বাউচালয শ্বনফশ্বন্ধত একআ শ্বযফালযয জমাত্রীগন একলে অলফদন কযলত
াযলফন, ন্যথায় অরাদা অরাদা অলফদন কযলত লফ। থ ভ শ্বযপালন্ডয কক্ষলত্র ককালনা ধযলণয চাজভ কাটা লফ না।
ধা ২: সুাশ্বয
অলফদন ঢাকা জ শ্বপ মাচাআ কলয নরাআলন ধভভ শ্বফলয়ক ভন্ত্রণারলয় নুলভাদলনয জন্য কপ্রযণ কযলফ।
ধা ৩: নুলভাদন
শ্বযপালন্ডয অলফদন ধভভ শ্বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
“শ্বযপান্ড
ভ নুলভাশ্বদত লর জ কাট ভালর শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড ককন লত
বাউচায” ডাউনলরাড কযলফন। শ্বযপান্ড অলফদন নুলভাশ্বদত লর অনায শ্বনফন্ধন ও প্রাক -শ্বনফন্ধন উবয়আ ফাশ্বতর লয়
মালফ। লজ কমলত লর ম্পূণ ভ নতুন কলয প্রাক-শ্বনফন্ধন কযলত লফ।
ধা ৪:থ ভ কপযত
শ্বযচয়ত্র ডাউনলরাডকৃত শ্বযপান্ড বাউচাযটি শ্বনলয় কানারী ব্াংলকয শ্বনফ ভাশ্বচত ব্রালে শ্বগলয় ক
লফ ফা BEFTN শ্বনশ্বিত কলয শ্বনফন্ধলনয থ ভ ট্রািপায কযলত লফ।

-ড ভায ংগ্র কযলত

কফযকাশ্বয ব্াফিানায শ্বনফশ্বন্ধত জমাত্রীয শ্বনফন্ধন ফাশ্বতর পূফ ভক ব্াংলক জভাকৃত থ ভ কপযত প্রশ্বিয়াঃ

ধা ১: অলফদন
শ্বনলজ থফা শ্বনফন্ধনকাযী জ এলজশ্বিয ভােলভ নরাআলন পযভ পূযণ কযলত লফ। জমাত্রীয শ্বনফন্ধন বাউচালয প্রদি থ ভ
শ্বযপান্ড বাউচালয কপযত কদয়া লফ ও প্রাক -শ্বনফন্ধলনয থ ভ পূলফ ভয ন্যায় শ্বযচারক জ এয শ্বনকট কথলক ংগ্র কযলফন।
শুধুভাত্র একআ বাউচালয শ্বনফশ্বন্ধত একআ শ্বযফালযয জমাত্রীগন একলে অলফদন কযলত াযলফন
, ন্যথায় অরাদা
অরাদা অলফদন কযলত লফ। থ ভ শ্বযপালন্ডয কক্ষলত্র ককালনা ধযলণয চাজভ কাটা লফ না। একাশ্বধক ব্শ্বক্তয শ্বযপালন্ডয
অলফদন একলে কযা লর তা মাচাআ কযায জন্য ভয় প্রলয়াজন লফ।
ধা ২: সুাশ্বয
অলফদন ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বি মাচাআ কলয নরাআলন ধভভ শ্বফলয়ক ভন্ত্রণারলয় নুলভাদলনয জন্য কপ্রযণ কযলফ।
ধা ৩: নুলভাদন
শ্বযপালন্ডয অলফদন ধভভ শ্বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
“শ্বযপান্ড
ভ নুলভাশ্বদত লর জ কাট ভালর শ্বনফন্ধন শ্বযপান্ড ককন লত
বাউচায” ডাউনলরাড কযলফন। শ্বযপান্ড অলফদন নুলভাশ্বদত লর অনায শ্বনফন্ধন ও প্রাক -শ্বনফন্ধন উবয়আ ফাশ্বতর লয়
মালফ। লজ কমলত লর ম্পূণ ভ নতুন কলয প্রাক-শ্বনফন্ধন কযলত লফ।
ধা ৪:থ ভ কপযত
জ এলজশ্বিয ভােলভ ংগ্র কযায ন প্রদান কলয থাকলর ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বিয লে কমাগালমাগ কলয থ ভ গ্রণ
কযলত লফ। থফা শ্বযচয়ত্র ডাউনলরাডকৃত শ্বযপান্ড বাউচাযটি শ্বনলয় শ্বনফন্ধনকাযী ব্াংলকয শ্বনফ ভাশ্বচত ব্রালে শ্বগলয় ক ড ভায ংগ্র কযলত লফ ফা BEFTN শ্বনশ্বিত কলয শ্বনফন্ধলনয থ ভ ট্রািপায কযলত লফ। কফযকাশ্বয জমাত্রীলদয
শ্বনফন্ধলনয থ ভ িালড়য জন্য ংশ্বিষ্ট জ এলজশ্বি ব্াংক ফযাফয কলভন্ট েযাশ্বন্ডং ড ভায / প্রতযায়নত্র প্রদান কযলফ।

ানাইন ডনফিন ডরপান্ড ডদেসর্র ডকছু ছডফাঃ

ানাইন ডনফিন ডরপান্ড ডদেসর্র ডকছু ছডফাঃ

ানাইন ডনফিন ডরপান্ড ডদেসর্র র্াধ্যদর্ সফা ডজকরণাঃ
প্রদ ম্যা
দজর প্রাক-ডনফিন ডরপান্ড ডদের্ ডফদ্যর্ান থাকদও দজর ডনফিন ডরপান্ড ডদের্ট এফারই প্রথর্ চালু করা দয়দছ। একারদন
এর ডফদ্যর্ান দ্ধডতর প্রদ ম্যা এফাং তার তুনামূক ডফদেণ করা ম্ভফ দে না। তদফ উক্ত প্রডক্রয়াট যডদ ম্যনুয়া ডদেদর্
করা ত তাদ এর প্রদ ম্যা ডক দত াদর এফাং ফতমর্াদন এর প্রদ ম্যা এর াদথ একট তুনামূক ডফদেণ করা দাাঃ

প্রদ ম্যা [ম্যানুয়া দ্ধডতদত ডরপান্ড দ ]

প্রদ ম্যা [ফতমর্ান দ্ধডত]

TCVQ (Time, Cost, Visit, Quality) ানুাদর তুনা
িভ
১।

কক্ষত্র
প্রযুশ্বক্তয প্রলয়াগ প্রলমাজয শ্বক না

ম্যানুয়ার দ্ধশ্বতলত শ্বযপান্ড লর
না

ফতভভান দ্ধশ্বত
যাঁ

২।

ধা

০৯

04

৩।

িযচ (নাগশ্বযক+শ্বপ)

শ্বনধ ভাশ্বযত যকাশ্বয শ্বপঃ শ্বফনামুলে

শ্বনধ ভাশ্বযত যকাশ্বয শ্বপঃ শ্বফনামুলে

৪।

ভয় (নাগশ্বযক+শ্বপ)

১০ কভভশ্বদফ

০৪ কভভশ্বদফ

৫।

মাতায়াত (নাগশ্বযক)

3 ফা তলতাশ্বধক

0 ফা ১ ফায

৬।

কফায ভান

ভুর ফায ম্ভাফনা যলয়লি

ভুর ফায ম্ভাফনা কনআ

