হজ ব্যবস্থাপনায় ডিডজটাল প্রযুডির প্রয়য়াগঃ সহজ সসবা
ইসলাম ধয়মের অন্যতম মূল স্তম্ভ হজ। প্রডত ডহজডর বছর ৯ ই ডজলহজ তাডরয়ে সসৌডি আরয়বর আরাফা ময়িায়ন উপডস্থত
হয়য় ধমীয় আনুষ্ঠাডনকতা করার জন্য পৃডিবীর ডবডিন্ন সিশ হয়ত অসংখ্য মুসডলম আগ্রহী িায়কন। বাংলায়িয়শর মুসডলমগণ
একইিায়ব হজ পালয়নর জন্য প্রস্তুডত গ্রহণ কয়র িায়কন। তয়ব, হজ পালন অয়নকটা আডি েক ও শারীডরক সক্ষমতার সয়ে
ডনিেরশীল ডবধায়, সকয়লর পয়ক্ষ হয়জ যাবার সুয়যাগ হয় না। তারপরও, সমায়জ সকউ হয়জ যায়ব জানয়ত পারয়ল ডবিায়য়র
পূয়ব ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রডতয়বশীরা হজযাত্রীর সয়ে শুয়িচ্ছা ডবডনময় কয়র িায়ক এবং হজ সশয়ে সফরত আসার
পর তার সয়ে কুশল ডবডনময়য়র জন্য আয়সন। এই সামাডজকতা িীর্ েডিয়নর সংস্কৃডতর অংশ।
বাংলায়িশ সিয়ক সসৌডি আরয়ব যাতায়াত অয়নক দুরূহ িাকায় অতীয়ত এয়িশ সিয়ক হজযাত্রীর সংখ্যা অয়নক কম িাকয়তা।
সরাসডর ডবমান সযাগায়যাগ চালুর কারয়ণ ধীয়র ধীয়র হজযাত্রীর সংখ্যা বৃডি পায়চ্ছ। ওআইডস'র ডসিান্ত সমাতায়বক মুসডলম
জনসংখ্যার ডিডিয়ত প্রডতটি সিশ হয়ত হজযাত্রীর সংখ্যা ডনধ োডরত হয়। সসই ডহসায়ব বাংলায়িয়শর অবস্থান ইয়দায়নডশয়া,
পাডকস্তান, িারয়তর পর চতুি ে। বাংলায়িয়শ হজযাত্রী অতীয়ত অডধকাংশ ৬০ বছয়রর অডধক হয়লও ডবগত ১২ বছয়রর
পডরসংখ্যায়ন সিো যায় সয ৪৫-৬০ বছয়রর ময়ে হজযাত্রীর সংখ্যা উয়েেয়যাগ্যিায়ব বৃডি পায়চ্ছ। এছাড়াও, অতীয়ত
মডহলায়ির অংশগ্রহণ কম িাকয়লও অি েননডতক কারয়ণ মডহলায়ির অংশগ্রহণ প্রায় ৩৫% হয়য়য়ছ।
২০১৪ সন পয েন্ত বাংলায়িশ হয়ত হজযাত্রীর সংখ্যা কেয়নাই সসৌডি আরব হয়ত প্রিি সকাটার অডধক না হওয়ায় হজযাত্রীয়ির
জটিলতা হয়ডন। সরকার কর্তক
ে ডনধ োডরত সসানালী ব্যাংয়কর একাউয়ে সমায়ায়েম ফী জমা এবং পরবতীকায়ল ডিসার পূয়ব ে
অবডশষ্ট টাকা জমা করয়ত হয়তা। ২০১৫ সায়ল বাংলায়িয়শর জন্য ডনধ োডরত সকাটার অডতডরি হয়জ গময়নচ্ছুর কারয়ণ উি
বছয়র হজ ব্যবস্থাপনায় জটিলতার সৃডষ্ট হয়। সকল এয়জডি টাকা ডবডিন্ন ব্রায়ে জমা সিওয়ার পর সিো যায় ডনধ োডরত ডিয়নর
আয়গই সকাটার অডধক হজযাত্রীর টাকা জমা হয়য়য়ছ। সযয়হতু, এই টাকা জমার জন্য সসন্ট্রাল সকান ডসয়েম ডছল না সসয়হতু
হজযাত্রীর টাকা জমার ক্রডমক নম্বর সিওয়ার ব্যবস্থা না িাকায় জটিলতার সৃডষ্ট হয়। সকান ডসয়েম না িাকায়, মন্ত্রনালয়য়র
পয়ক্ষ, টাকা জমার অয়নকডিন পয়র হজযাত্রীর ক্রডমক নম্বর ডনধ োরণ করা বা সকান সকান ব্যডি টাকা জমা ডিয়ত পায়রনডন
তা সনাি করা সম্ভবপর হয়তা না। ডনবন্ধন ডনয়য় জটিলতা ডনরসয়নর জন্য সারা বছর ধমে ডবেয়ক মন্ত্রণালয়য়ক অয়নক
উয়যাগ গ্রহণ করয়ত হয়য়য়ছ।
হজযাত্রীয়ির ডনবন্ধন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ডনডিতকরণ এবং ২০১৫ সায়ল হজযাত্রীয়ির সংখ্যা সসৌডি আরব সিয়ক প্রাপ্ত সকাটার
সবডশ হওয়ায় হজযাত্রীয়ির জন্য প্রাক-ডনবন্ধন ব্যবস্থার প্রয়য়াজনীয়তা অনুভুত হয়। বাস্তবতার আয়লায়ক ও সসৌডি ই-হজ
ডসয়েয়মর সয়ে সমন্বয়য়র জন্য সরকার ১১ই জানুয়াডর, ২০১৬ তাডরয়ে জাতীয় ওমরাহ ও হজ নীডতয়ত হজযাত্রীয়ির প্রাকডনবন্ধন ব্যবস্থা চালুর অনুয়মািন কয়র। এই নীডতর আয়লায়ক, হজযাত্রীবৃদ তাঁয়ির সুডবধামত সময়য় প্রাক-ডনবন্ধন কয়র একটি
প্রাক-ডনবন্ধন ক্রডমক নম্বর গ্রহণ করয়বন। সসৌডি আরয়বর সয়ে ডিপাডক্ষক চুডির আয়লায়ক প্রাপ্ত সকাটার সয়ে সমন্বয় কয়র
সরকায়রর ডসিান্ত সমাতায়বক ক্রডমক নম্বর অনুযায়ী প্রাক-ডনবন্ধনকারীয়ির হজযাত্রার পরবতী ধাপ সম্পন্ন করার জন্য
আহবান করা হয়য় িায়ক।

হয়জ গময়নচ্ছু ডবপুল সংখ্যক জনগয়ণর প্রাক-ডনবন্ধনসহ পুয়রা হজ ব্যবস্থাপনার কাজটি ডিডজটাল করার পডরকল্পনা সনয়া
হয়, যা ধায়প ধায়প বাস্তবায়ন করা হয়য়য়ছ। এই ডিডজটালাইয়জশয়নর যাত্রাটি সহজতর ডছল না। হজসংডিষ্ট সকল
অংশীজয়নর (stakeholder) ডনয়নাি ডবেয়গুডল ডনয়য় উয়িগ ডছয়লা:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

এই পিডত ডিডজটাল ডিিাইি ততরী করয়ব। গ্রামসহ বয়স্ক জনগণ ডিডজটাল পিডত সম্বয়ন্ধ ধারণা কম ও সহজপ্রাপ্য
না িাকার কারয়ণ হয়জ যাওয়া সিয়ক বডেত হয়বন, যা সমায়জ অসয়ন্তাে সৃডষ্ট করয়ত পায়র;
সারা সিশ হয়ত টাকা জমা সিওয়ার সুয়যাগ কীিায়ব িাকয়ব, যায়ত সিয়শর প্রতযন্ত এলাকার জনগণ হয়জ সযয়ত
পায়রন;
প্রাক-ডনবন্ধন ক্রডমক নম্বর কীিায়ব সিয়া হয়ব যায়ত ক্রডমক নম্বয়রর স্বচ্ছতা ডনডিত করা যায়ব;
ব্যডির পডরচয় ডকিায়ব যাচাই কয়র প্রাক ডনবন্ধন ডকিায়ব সহজ করা যায়;
প্রাক ডনবন্ধন-সংক্রান্ত তথ্য কীিায়ব অবায়ধ সব ধরয়ণর জনগয়ণর ডনকট সপৌৌঁছায়না যায়।

প্রাক্-ডনবন্ধন পিডত বাস্তবায়য়নর জন্য ধমে ডবেয়ক মন্ত্রণালয়য়র ডনয়ি েশনা ও অংশীজয়নর পরাময়শে ডবজয়নস অয়টায়মশন
প্রাক-ডনবন্ধন প্লাটফমে বাস্তবায়ন কয়রয়ছ। এর ফয়ল প্রয়য়াজনীয় কায োবলী সহয়জ সম্পািন করয়ত পায়র। ডবডিন্ন অংশীজয়নর
মতডবডনময় কয়র প্রাক-ডনবন্ধন প্লাটফমে প্রণয়ন করা হয়য়য়ছ যায়ত:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

ভুয়া নায়ম ডনবন্ধন কয়র ডসডরয়াল নম্বর সংরক্ষণ বয়ন্ধ জাতীয় পডরচয়পত্র ও পাসয়পাট েঅনলাইয়ন যাচাইয়য়র প্রচলন;
ইউডনয়ন ডিডজটাল সসোরসহ একাডধক স্থায়নর মােয়ম প্রাক-ডনবন্ধন করার সুয়যাগ, যায়ত গ্রামসহ বয়স্ক জনগণ
ডনকটস্থ সকয়ে ডগয়য় প্রাক-ডনবন্ধন করয়ত পায়র;
কাগয়জ আয়বিনপয়ত্রর পডরবয়তে অনলাইয়ন অল্প কয়য়কটি তথ্য ডিয়য় আয়বিন গ্রহণ;
সমায়ায়েম ফী ডনডি েষ্ট ব্যাংয়ক সিয়ার পডরবয়তে সবশী সংখ্যক ব্যাংক ডনব োডচত করায় সহয়জ ঝায়মলামুিিায়ব ফী
ও অডগ্রম জামানত গ্রহয়ণর ব্যবস্থা। অি ে পডরয়শাধ ডনডিত হওয়ার পরই তাৎক্ষডণকিায়ব সািোর হয়ত
স্বয়ংডক্রয়িায়ব প্রাপ্ত ব্যাংক কর্তক
ে প্রাক ডনবন্ধন ক্রডমক নম্বর প্রিান করা, যা এ কায েক্রয়ম স্বচ্ছতা এয়নয়ছ;
সকেীয় তথ্য সসবা স্থাপন, সযোয়ন জনগণ সটডলয়ফান ছাড়াও ডবডিন্ন সসাশ্যাল ডমডিয়ার মােয়ম তথ্য সসবা গ্রহণ
করয়ত পায়র। সকল তথ্য, সনাটিস হয়জর ওয়য়বসাইয়ট তাৎক্ষডণকিায়ব প্রিায়নর ফয়ল সরাসডর তথ্য সংডিষ্ট সকয়ল
পায়চ্ছন, যা সকায়না গুজব বা ডবভ্রাডন্ত দূর কয়রয়ছ।

হজযাত্রীর প্রাক-ডনবন্ধন হয়ত শুরু কয়র হজ পালন পয েন্ত পুয়রা প্রডক্রয়াটি ডিডজটাল ডসয়েয়ম আনা হয়য়য়ছ। ফয়ল, প্রাকডনবন্ধন, ডনবন্ধন, এয়জডি স্থানান্তর, সমডিয়কল সপ্রাফাইল, আইডি কাি ে, হজ অডফয়স ডরয়পাটিং,ে ডিসা, গাইি ও টিয়কটিং
ে
তথ্য, ইয়লক্ট্রডনক টিকা সাটিডফয়কটসহ
প্রডতটি পয োয়য় তথ্য অনলাইন ডসয়েয়ম প্রডক্রয়াকরয়ণর ফয়ল অতযন্ত গডতশীল হয়য়য়ছ।
তাৎক্ষডণক সসবা ছাড়াও ওয়য়ব সপাট োয়লর মােয়ম তথ্য সংগ্রয়হর ব্যবস্থা করা হয়য়য়ছ। পুয়রা কায়জ ব্যবস্থাপনার সুডবধায়ি ে
সংডিষ্ট অংশীজয়নর িাটায়বয়জর সয়ে আন্তঃসংয়যাগ করা হয়য়য়ছ। ফয়ল অল্প তথ্য প্রিায়নর মােয়ম সসবা / ডসিান্ত প্রিান
সম্ভব করা যায়চ্ছ। প্রয়য়াজনীয় সক্ষয়ত্র হজযাত্রীর সমাবাইয়ল SMS কয়র ডনয়ি েশনা প্রিান এবং ডিডজটাল ডকয়স্ক / ডিিাইস
ব্যবহায়র প্রডতটি সক্ষয়ত্র সসবার সময় ন্যযনতম পয োয়য় নাডময়য় আনা সগয়ছ। প্রডত বছর মূল্যায়ন কয়র সসবা প্রডক্রয়ার ধাপ
কমায়না, ব্যবস্থাপনার ডবডিন্ন কাজয়ক ডসয়েয়মর আওতায় আনা হয়।

প্রাক -ডনবন্ধন বাস্তবায়য়ন সরকাডর হজযাত্রীয়ির ব্যবস্থাপনার সুডবধাসমূহ:
• জনগয়ণর সিারয়গাড়ায় সসবা সপৌছায়নার লয়ক্ষয ইউডনয়ন তথ্য সসবায়কয়ের মােয়ম গ্রায়মর জনগণ সরকাডরিায়ব
হয়জর প্রাক-ডনবন্ধন করয়ত পারয়ছন।
• হজ সমৌসুম শুরুর অয়নক আয়গই সরকাডরিায়ব হয়জ গময়নচ্ছুয়ির তথ্য পাওয়ায়, ঢাকা হজ অডফস প্রয়য়াজনীয়
প্রস্তডত ডনয়য় উন্নত সসবা ডিয়ত পারয়ছ।
প্রাক -ডনবন্ধন বাস্তবায়য়ন জনগয়নর সুডবধাসমূহ:
পূয়ব ে প্রাক - ডনবন্ধন ব্যবস্থা না িাকায় হয়জ গময়নচ্ছু ব্যডিয়ির পয়ক্ষ জানা সম্ভব ডছল না সয ডতডন যার সায়ি হয়জ গময়নর
জন্য কিা বলয়ছন ডতডন আসয়ল সকান পিয়ক্ষপ ডনয়য়য়ছন কীনা। এয়ত, প্রচুর সলাক প্যায়কয়জর সম্পূণ ে টাকা ডবডিন্ন সলায়কর
কায়ছ জমা ডিয়য় হয়জর প্রারডম্ভক সময়য় জানয়ত পারয়তন সয ডতডন প্রতাডরত হয়য়য়ছন। বতেমায়ন ডসয়েয়ম প্রাক- ডনবন্ধয়নর
টাকা জমা ডিয়য় প্রাক-ডনবন্ধন হয়ল ডতডন হয়জর অয়নক পূয়ব ে জানয়বন তার প্রাক-ডনবন্ধন হয়য়য়ছ এবং ডতডন সকান সায়লর
জন্য সম্ভাব্য তাডলকায় আয়ছন। এই ডিডিয়ত ডতডন তার আডি েক সলনয়িন ও প্রয়য়াজনীয় প্রস্তডত ডনয়ত পারয়বন। এ ডবেয়য়
ডবস্তাডরত জানার জন্য হজ তথ্য সসবায়কে সারা বছর তথ্য সহায়তা ডিয়চ্ছ।
প্রাক -ডনবন্ধন বাস্তবায়য়ন হজ এয়জডিয়ির সুডবধাসমূহ:
হজ ব্যবস্থাপনায় একটি বড় সমস্যা মেস্বত্বয়িাগী চক্র। এরা গ্রাম পয োয় সিয়ক হয়জ গময়নচ্ছুয়ির কাছ হয়ত ডবডিন্ন এয়জডির
নাম কয়র টাকা সংগ্রহ কয়রন। অিচ সংগৃহীত টাকা এয়জডিয়ক ডিয়তন না। এছাড়াও হজ এয়জেগণ সবডশরিাগ সক্ষয়ত্রই
সশে মুহুয়তে মেস্বত্বয়িাগীয়ির কাছ হয়ত হজযাত্রীর তথ্য ও সংখ্যা জানয়তন। এর ফয়ল তায়ির হজ ব্যবস্থাপনার কায়জ
প্রয়য়াজনীয় পয োপ্ত সময় িাকত না। এয়ত হজ এয়জডিরা সযমন হজযাত্রীর কায়ছ সমস্যায় পরয়তন সতমডন বাংলায়িশ ও
সসৌডি সরকায়রর কায়ছ ডবডিন্ন প্রয়ের সম্মুেীন হয়তন। বতেমান ব্যবস্থায়, হজ এয়জডি অয়নক আয়গই হজযাত্রীর যাবতীয়
তথ্য জানয়ত পারয়বন। হজযাত্রী ও এয়জডির ময়ে আডি েক সলনয়িন শৃঙ্খলার ময়ে আসয়ব এবং ঐ হজযাত্রীয়ির হয়জ
সপ্ররয়ণর প্রয়য়াজনীয় প্রস্তডতর জন্য যয়িষ্ট সময় পায়বন। হজ ব্যবস্থাপনায় হজ এয়জেগণ উন্নততর সসবা প্রিান করয়ত
পারয়বন এবং হজযাত্রীর সয়ে সরাসডর সযাগায়যাগ স্থাডপত হয়ব, অয়নক ভুল সবাঝাবুডঝ দূর করা সম্ভব হয়ব। সয়ব োপডর সুষ্ঠু
ব্যবস্থাপনা ডনডিত হয়ব।
প্রাক -ডনবন্ধন বাস্তবায়য়ন ধমে ডবেয়ক মন্ত্রণালয়য়র সুডবধাসমূহ:
• গ্রাম সিয়ক হয়জ গময়নচ্ছুয়ির প্রতারণার হাত সিয়ক সুরক্ষার জন্য এই ডসয়েম অতযন্ত সহায়ক। গ্রায়মর হজযাত্রী
তাৎক্ষডণকিায়ব হয়জ সযয়ত পারয়বন কীনা, তাঁর ডসডরয়াল এবং তাঁর আডি েক সলনয়িয়নর অবস্থা জানয়ত পারয়বন।
• হজ সমৌসুম শুরুর অয়নক আয়গই হয়জ গময়নচ্ছুয়ির তথ্য পাওয়ায়, মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উপর অডগ্রম
পডরকল্পনা করয়ত পারয়ছ।

• পূয়ব ে, হজ সমৌসুম শুরুর সময় হজযাত্রীর তথ্য পাওয়ায় হজ ব্যবস্থার সয়ে জডড়ত সকয়লর জন্য স্বল্পতম সময়য়
সামডগ্রক প্রস্তডত ডনয়ত সমস্যা হত। এেন, মন্ত্রণালয় সকল ধরয়ণর তথ্য ডবয়িেণ কয়র অডগ্রম পডরকল্পনা ও ডবডিন্ন
ধরয়ণর প্রশাসডনক কায েক্রম পডরচালনা করয়ত পারয়ছ।
• হজ এয়জডির সয়ে হয়জ গময়নচ্ছুয়ির আডি েক সলনয়িনয়ক শৃঙ্খলার ময়ে ডনয়য় এয়স হজ ব্যবস্থার মানয়ক উন্নততর
করয়ত সপয়রয়ছ।

হজ ব্যবস্থাপনা সম্পয়কে সপাট োল: www.hajj.gov.bd
ে প্রকাশনার সময়: ৩১ ডিয়সম্বর, ২০২০ ডি.
আটিয়কল

