প্রশিক্ষণ রেশিস্ট্রেিন শিস্ট্রেম
প্রশলক্ষণ ররশজস্ট্রেলন শস্ট্রেম স্ট্রে নাআস্ট্রন প্রশলক্ষণার্থীস্ট্রের াশজরা। এআ শস্ট্রেস্ট্রমর মাধ্যস্ট্রম শি স্ট্রজ
প্রশলক্ষণার্থীস্ট্রের ব্যাচ নুযায়ী উশিশির িাশকা াওয়া যাস্ট্রে। একজন প্রশলক্ষণার্থী যখন প্রশলক্ষণ রেনুুস্ট্রি
উশিি স্ট্রেন িখন ম্যানুয়া াশজরা খািায় াক্ষর করার ালাাশল এআ শস্ট্রেস্ট্রমর মাধ্যস্ট্রম ররশজস্ট্রেলন ম্পন্ন
করস্ট্রি ারস্ট্রেন।

শকোস্ট্রে করস্ট্রেন
একজন প্রশলক্ষণার্থী যখন প্রশলক্ষণ রেনুুস্ট্রি উশিি স্ট্রেন িখন িাস্ট্রক শস্ট্রেস্ট্রম গআন কস্ট্রর
Passport/NID/Tracking No/PID শেস্ট্রয় search কস্ট্রর শুধু Apply োটস্ট্রন শিক কস্ট্রর উশিশি শনশিি
করা।

পূে ব করণীয় শক?
প্রশলক্ষস্ট্রণর ময় সূশচ আস্ট্রমআস্ট্র রপ্ররণ
ধমব শেয়ক মন্ত্রণাস্ট্রয়র শনস্ট্রে বলনা রমািাস্ট্রেক অনার রজার জযাত্রী ও জ গাআডস্ট্রের প্রশলক্ষস্ট্রণর িাশরখ
শনম্নশশখি ছক নুযায়ী মন্ত্রণাস্ট্রয়র আস্ট্রমআস্ট্র prp@hajj.gov.bd রপ্ররণ করস্ট্রি স্ট্রে।
রজা নামঃ________________
ক্রশমক

িাশরখ

রেনুু

ব্যাচ নং

ময়

ব্যাচ নং

প্রশলক্ষণার্থীর ংখ্যা

অনার রজার প্রশলক্ষস্ট্রণর ময় সূশচ াওয়ার র িা রকন্দ্রীয় য বায় রর্থস্ট্রক প্রশলক্ষণ ররশজস্ট্রেলন শস্ট্রেম এ
এশি করা স্ট্রে। রকান কারস্ট্রন এশি না স্ট্রয় র্থাকস্ট্র ক রন্টাস্ট্রর
ক ন।

১। গ আন করা
প্রর্থস্ট্রম http://www.hajj.gov.bd/ রর্থস্ট্রক Pre-registration রমনুুস্ট্রি শিক করুন

Pre-Registration server এ শিক করুন

অনার আউজার রনম এেং াওয়াড ব শেস্ট্রয় গআন করুন।

২। প্রশলক্ষণ ময়সূশচ রেস্ট্রখ রনয়া
গআন করার র োম শেস্ট্রকর রমনুু রর্থস্ট্রক প্রশলক্ষণ রমনুুস্ট্রি শিক করুন

অনার আস্ট্রমআস্ট্র প্রোনকৃি ময়সূশচ ঠিকোস্ট্রে এশি স্ট্রা শকনা িা “প্রশলক্ষণ ময়সূশচ” রমনুুস্ট্রি শিক কস্ট্রর
একোর যাচাআ করস্ট্রেন। ময়সূশচ রকান কারস্ট্রন শরেিবন স্ট্র িা ক রন্টাস্ট্রর েশি করস্ট্রি স্ট্রে। শেস্তাশরি
রেখার জন্য

শিক করস্ট্রি স্ট্রে।

Open োটস্ট্রন শিক কস্ট্রর শেস্তাশরি রেখুন

৩। ংলগ্রণকারী নুন্ধান ও ররশজস্ট্রেলন
শে রর্থস্ট্রক Training এর নাম শস্ট্রক্ট করুন

এোর শে রর্থস্ট্রক Schedule শস্ট্রক্ট করুন

এোর জযাত্রী/জ গাআস্ট্রডর Passport/NID/Tracking No/PID রয রকান একটি শেস্ট্রয় search
icon এ শিক করুন

শিক করার র ংলগ্রণকারীর িথ্য চস্ট্র এস্ট্রস্ট্রছ। Apply োটস্ট্রন শিক করস্ট্র শনস্ট্রচর ম্যাস্ট্রজ রেখাস্ট্রে।

Ok োটস্ট্রন শিক করস্ট্র ংলগ্রণকারী নাআন াজীরায় (

) উশিি স্ট্রয় যাস্ট্রে।
শিক করস্ট্র রেখা যাস্ট্রে ংলগ্রণকারীর েুাটা “Participated” রেখাস্ট্রে এেং িার ররশজস্ট্রেলন ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ।

৫। ংলগ্রণকারীর িাশকা রেখা
ংলগ্রণকারীর িাশকা রেখার জন্য প্রশলক্ষণ ময়সূশচ োটস্ট্রন শিক করুন। শনশে বষ্ট ময়সূশচর শেস্তাশরি রেখার
জন্য

শিক করুন এেং এরর Open োটস্ট্রন শিক।

এর র scroll কস্ট্রর শনস্ট্রচ নামস্ট্র participation list রেখা যাস্ট্রে এেং িা “Download
Participation List ” রর্থস্ট্রক Download করা যাস্ট্রে।

