
ফরম-২ 

মাহরামসহ একইসঙ্গে হঙ্গে যাওয়ার েন্য নিবন্ধি ফরম 

(সরকানর ব্যবস্থাপিায় হঙ্গে গমঙ্গিচ্ছুঙ্গের েন্য প্রঙ্গযােয) 

হঙ্গের ওঙ্গয়বসাইট (www.hajj.gov.bd) এর ফরম সসকশি হঙ্গে ডাউিঙ্গ াড করা যাঙ্গব। মাহরামসহ একইসঙ্গে হঙ্গে যাওয়ার েন্য নিবন্ধি ফরম 

নিবন্ধি সকঙ্গে (সরকানর ব্যবস্থাপিায় ইউনিয়ি নডনেটা  সসন্টার, সে া প্রশাসঙ্গকর কায য য়, ইস ানমক ফাউঙ্গেশি, ঢাকা হে অনফস এবং সবসরকানর 

ব্যবস্থাা্পিায় ববধ হে এঙ্গেন্সী) েমা নেঙ্গে হঙ্গব। 

১. কেেি একইসঙ্গে এই ইউনিঙ্গট যাঙ্গবি:   ২. নিব যানিে হে প্যাঙ্গকে: প্যাঙ্গকে-০১/প্যাঙ্গকে-০২/প্যাঙ্গকে-০৩ 

৩. ইউনিঙ্গটর হেযাত্রীঙ্গের ট্র্যানকং িম্বরসমূহ: 

ট্যানকং িম্বর পাসঙ্গপাট য িং মনহ াঙ্গের/১৮ বছঙ্গরর 

কম বয়সীঙ্গের সেঙ্গত্র 

মাহরাঙ্গমর ট্র্যানকং  

িম্বর ও সম্পকয 

 ট্র্যানকং িম্বর পাসঙ্গপাট য িং মনহ াঙ্গের/১৮ বছঙ্গরর 

কম বয়সীঙ্গের সেঙ্গত্র 

মাহরাঙ্গমর ট্র্যানকং 

িম্বর ও সম্পকয 

       

       

       

       

       

 

৪. সসৌনে আরঙ্গব অবস্থািকাঙ্গ  েরুরী প্রঙ্গয়ােঙ্গি বাং াঙ্গেঙ্গশ সয ব্যনির সঙ্গে সযাগাঙ্গযাগ করঙ্গবি (ইংঙ্গরেীঙ্গে পূরণ করুি): 

িাম:        সমাবাই  িম্বর: 

৫. েরুরী প্রঙ্গয়ােঙ্গি সসৌনে আরঙ্গব সয ব্যনির (যনে থাঙ্গক) সঙ্গে সযাগাঙ্গযাগ করঙ্গবি (ইংঙ্গরনেঙ্গে পূরণ করুি): 

িাম:        সমাবাই  িম্বর: 

৬. সসৌনে আরঙ্গব মৃত্যযবরণ করঙ্গ  টাকা ও মা ামা  নযনি গ্রহণ করঙ্গবি (ইংঙ্গরনেঙ্গে পূরণ করুি): 

িাম:        সমাবাই  িম্বর: 

৭. সয ফ্লাইট স্লঙ্গট সযঙ্গে আগ্রহী (শুধুমাত্র নবমাঙ্গির সাঙ্গথ ফ্লাইট নসনডউ  প্রস্তাঙ্গবর েন্য গ্রহণ করা হঙ্গে): ১ম সপ্তাহ/২য় সপ্তাহ/৩য় সপ্তাহ/৪থ য সপ্তাহ (এই েথ্য ফ্লাইট 

নসনডউঙ্গ র েন্য সিয়া হ । এই েথ্য প্রোঙ্গির ফঙ্গ  হঙ্গে গমঙ্গণচ্ছুঙ্গক ধম য নবষয়ক মন্ত্রণা য় সকাঙ্গিাভাঙ্গবই োঁর ফ্লাইঙ্গটর সমঙ্গয়র নিশ্চয়ো প্রোি করঙ্গছ িা। এ 

ব্যাপাঙ্গর ধম য নবষয়ক মন্ত্রণা য় কর্তযক নসদ্ধান্ত আমার/আমাঙ্গের উপর প্রঙ্গযােয হঙ্গব, যা চুড়ান্ত বঙ্গ  নবঙ্গবনিে।) 

৮. সয সে ায় হে প্রনশেণ গ্রহণ করঙ্গে িাি:   

উপঙ্গরাি েথ্যাবন  সঠিক প্রোি করা হঙ্গয়ঙ্গছ। এই ইউনিঙ্গটর সক  হেযাত্রী একইসঙ্গে একই ফ্লাইঙ্গট সসৌনে আরঙ্গব গমি করঙ্গবি ও সফরে আসঙ্গবি। 

নিবন্ধি ভাউিাঙ্গরর েথ্য সঠিকভাঙ্গব এনি করা হঙ্গয়ঙ্গছ ো নিনশ্চে কঙ্গরই পরবেী কায যক্রম করঙ্গবি। ফঙ্গটা সংযুি কর হঙ্গ া। 

 

নিবন্ধকানরর স্বাের ও োনরখ 

নিবন্ধি সকে কর্তযক পূরণঙ্গযাগ্য: 

১. ফরম নরনসভ করার ক্রনমক িং  ২. পাসঙ্গপাট য স্ক্যাি করা হঙ্গয়ঙ্গছ:   

৩. এই ফরঙ্গমর নভনিঙ্গে ডাটা এনির পর নিবন্ধি ভাউিার িম্বর:  

৪. পাসঙ্গপাঙ্গট যর সময়াে পরীো করা হঙ্গয়ঙ্গছ: 

 

 

েথ্য গ্রহণকানরর স্বাের ও োনরখ 

http://www.hajj.gov.bd/

