জ প্রশক্ষণ আয় োজয়ন শনয়দ েশকো
শকবোয়ফ জোনোয়নো য়ফ : শনফশিত জমোত্রীয মভোফোইয়র SMS, ওয় ফোইয়ে শফজ্ঞশি, মজরো প্রোয়কয
কোম েোরয় /ইরোশভক পোউয়েনশফজ্ঞশি ও জ এয়জশিয়দয অফশতকযণ , মোোর শভশি ো , শপ্রন্ট ও ইয়রক্ট্রশনক
শভশি ো
- প্রতিটি জোর হেযাত্রীদের জোবাই নম্বর সম্বতি িাতকা ইদেইদ জপ্ররণ করা হদেদে। িাতকা অনুযােী
হে যাত্রীদের ক কদর প্রতলক্ষদণ অংলগ্রহণ করদি অনুদরাধ করদি হদব। এোড়া জবসরকাতর এদেতির
জোবাই নম্বরও প্রোন করা হদেদে। হেযাত্রীদের ালাাতল এদেতির নম্বদর ক কদর প্রতলক্ষদণ অংলগ্রহণ
করদি অনুদরাধ করদি হদব।
- এবের হেযাত্রীদের িাঁদের েন্দ অনুযােী জকান জোে প্রতলক্ষণ করদি ইচ্ছুক িার েন্য অলন জেওো
হদেতে। জস অনুযােী প্রতিটি জোে হেযাত্রীদের িাতকা জপ্ররণ করা হদেদে।
প্রশক্ষণ শকবোয়ফ মদ ো য়ফ :
ফক্তব্য
 য়জয প্রশক্ষণ ভশিউয়রয শবশিও িকুয়ভন্টোশয (http://www.hajj.gov.bd/bn/hajjtraining-2019/) শবশিও িকুয়ভন্টোশযটি িোউনয়রোি করুন
 োও োযয় ন্ট মপ্রয়জয়ন্টন (http://www.hajj.gov.bd/bn/hajj-training-2019/)
নমুনো োও োযয় ন্ট মপ্রয়জয়ন্টনমূ িোউনয়রোি করুন
 ব্যফোশযক (ইযোভ ফো ধভী শফলয় )


মযশজয়েন : মযশজয়েন কোউন্টোয়য প্রথয়ভ োজীয়দয স্বোক্ষয (Passport/NID/Tracking No/PID) োশজযো
মন ো য়ফ ও তোযয অনরোইন শয়েয়ভ অংগ্রণ কনপোভে কযয়ত য়ফ এফং মপোল্ডোয প্রশক্ষণ োভগ্রী শফতযণ
কযয়ত য়ফ। োয়োে ে েোপয়দয ভয়ে অফশ্যই একজন অনরোইন প্রশক্ষণ মযশজয়েয়নয জন্য দোশমত্বপ্রোি থোকয়ত
য়ফ।
অনরোইয়ন প্রশক্ষণোথীয়দয োশজযো :
শকবোয়ফ অনরোইয়ন প্রতলক্ষণার্থীদের হাতেরা জনওো হদব িার তবস্তাতরি ম্যানুো জেখুন
http://www.hajj.gov.bd/bn/hajj-training-2019/। অনাইন হাতেরার েন্য অবশ্যই আনার
প্রশক্ষয়ণয তোশযখ, ভ , মবন্যু prp@hajj.gov.bd এই ইয়ভয়র মপ্রযণ করুন এফং এ শফলয় োোয়েয জন্য কর
করুন +৮৮০৯৬০২৬৬৬৭০৭

শফতযণ তোশরকো :






একটি প্লোশেক মপোল্ডোয
করভ
প্যোি
জ প্রশক্ষণ ভশিউয়রয পয়েোকশ (http://www.hajj.gov.bd/bn/hajj-training2019/) ৪ োতো
ধভে শফল ক ভন্ত্রণোরয় য জ ংক্রোন্ত প্রকোশত ফই

মবন্যুয়ত মো যোখয়ত য়ফ :









ব্যোনোয
শভনোয ম্যো
ল্যোে
প্রয়জক্টয
শিন
োউণ্ড শয়েভ
ও ুোযয়র ভোইয়ক্রোয়পোন
ইন্টোযয়নে

প্রশতটি প্রশক্ষণ ময়ল মো ভন্ত্রণোরয় োঠোয়ত য়ফ :








প্রশক্ষণ প্রশতয়ফদন ভন্ত্রণোরয় মপ্রযণ
পয়েো/ শবশিও (morahajsection@gmail.com) ইয়ভইর এ প্রদোন
োভোশজক মমোগোয়মোগ ভোেভ মমভন facebook এ প্রশক্ষয়ণয ছশফ/শবশিও প্রদোন (ইরোশভক
পোউয়েয়নয মজরো শবশিক facebook )
মপ্র শযশরজ (মো স্থোনী মপ্রক্লোফ করয়ক শফতযণ কযো য়ফ)
প্রশক্ষণ প্রশতয়ফদন ভন্ত্রণোরয় মপ্রযণ
মোফতী খযচ ংশিষ্ট বোউচোযোশদ ভন্ত্রণোরয় মপ্রযণ
জ ওয় ফোইয়ে ংফোদ প্রকো

