হজ যাত্রীর/এজজন্সির জজা ন্সিন্সিক প্রন্সিজেদন জদখার ধাসমূহ
ববরকারর ব্যবস্থাপনার জযাত্রীবদর (ববরকারর গাইড) প্ররলক্ষণ ম্পর্কে জানার্নার জন্য উক্ত বজার জ
এর্জরির্দর অবরত করর্ত পার্রন। অবরত করার জন্য
https://prp.pilgrimdb.org/ রিংর্ক উপপররচাক ইারমক ফাউর্েলর্নর ইউজারর্নম ও পাওয়াড ে রদর্য় ঢুর্ক তার বজার
জ এর্জরি র নাম,
মারর্কর নাম ও বমাবাই নিং এবিং জযাত্রী িংখ্যা বদখর্ত পারর্বন (Report-222B)। এছাড়াও িংরিষ্ট
বজার ববরকারর জযাত্রীর্দর নাম , বমাবাই নিং ও বদখর্ত পারর্বন। (Report-222D)
রকারর ব্যবস্থাপনার জ যাত্রীর্দর রকভার্ব জানান র্বেঃ
উপ-পররচাক ইারমক ফাউর্েলন রকারর
ব্যবস্থাপনার জ যাত্রীবদর জানার্নার জন্য উক্ত বজার রকারর ব্যবস্থাপনার জ যাত্রীর্দর অবরত করর্বন।
অবরত করার জন্য পূর্ব ের মত
https://prp.pilgrimdb.org/ রিংর্ক উপ-পররচাক ইারমক
ফাউর্েলর্নর ইউজারর্নম ও পাওয়াড ে রদর্য় ঢুর্ক তার বজার
রকারর ব্যবস্থাপনার জ যাত্রীবদর নাম,
বমাবাই নিং বদখর্ত পারর্বন (Report-222C)। এছাড়া আপনার বজার রকারর ও ববরকারর জযাত্রী
িংখ্যা বদখর্ত পারর্বন (Report-222A)

১। গ ইন করা
প্রথর্ম http://www.hajj.gov.bd/ বথর্ক Pre-registration বমন্যুর্ত রিক করুন

Pre-Registration server এ রিক করুন

এর পর Pre-Registration Server এ রিক করুন:

আপনার ইউজার বনম এবিং পাওয়াড ে রদর্য় গইন করুন।

আপনার ইউজার বনম এবিং পাওয়াড ে রদর্য় গইন করুন। এরপর বামরদর্কর Report বা ররর্পার্ ে বমন্যুর্ত রিক
করুন

ররর্পার্ ে বমন্যুর্ত রিক করর্ রনর্চর ফরম টি আর্ব। “All reports” রিংর্ক রিক করুন।

এখন Search এ আপনার কারিত ররর্পার্ ে নম্বর রখুন। বযমন এখার্ন Search এ 222A রখার ার্থ
ার্থ District wise registered pilgrims এর তথ্য চর্ আর্ব অথবা 222 রর্খ Search রদর্
প্ররলক্ষর্ণর জন্য প্রর্য়াজনীয় ক ররর্পার্ ে পাওয়া যার্ব।

এখন open বার্র্ন রিক রনর্চর রিন বদখা যার্ব।

এখন Show বার্র্ন রিক করর্ রনর্চর ররর্পার্ ে টি বদখা যার্ব।

এইভার্ব বারক ররর্পার্ েগুর্া বদখা যার্ব।
222D: ববরকারর ব্যবস্থাপনার িংরিষ্ট বজার জযাত্রীর্দর তারকা

222C: রকারর ব্যবস্থাপনার িংরিষ্ট বজার জযাত্রীর্দর তারকা

222B: ববরকারর ব্যবস্থাপনার িংরিষ্ট বজার জ এর্জরির তারকা

Report
Number
222A

Report Title

Display

District wise registered

222B

By district private registration;
district wise agency
information
District and voucher wise
government pilgrim with
mobile No.
District and voucher wise
Private pilgrim with mobile
No.

Division, District, Govt. pilgrims, Non Govt.
pilgrims, Total
District, HL, HajAgency, No. Registered
Pilgrim,User Name, User Mobile, Monajjem
Name, Monazzem Mobile
District, Voucher No, No of Pilgrim, Pilgrim
Name, Mobile

222C

222D

District, Voucher No, No of Pilgrim, Pilgrim
Name, Mobile

বয বকান প্রর্য়াজর্ন জ রবয়ক Call Center এ বযাগার্যাগ করুনেঃ 09602666707

