
ফরম-১০ 

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর ৩.১.১৭ অনুচ্ছেচ্ছের আচ্ছ াচ্ছে হজযাত্রী পতরবততচ্ছনর ফরম 

(জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীততর ৩.১.১৭ অনুচ্ছেচ্ছের আচ্ছ াচ্ছে অন াইচ্ছন HMIS এ ফরমটি পূরণ, সুপাতরশ ও অনুচ্ছমাতেত হচ্ছব)   

 

হজ এচ্ছজন্সীর নাম:        হজ এচ্ছজন্সীর  াইচ্ছেন্স নম্বর: 

 

 

ে. হজযাত্রা বাতত  েরচ্ছত ইচ্ছুে হজযাত্রীর বণ তনা:  

হজযাত্রীর ট্র্যাতেিং নম্বর:   হজযাত্রীর নাম: 

ক্রতমে নম্বর:   

মাহরাচ্ছমর ট্র্যাতেিং নম্বর:   মাহরাচ্ছমর নাম: 

মাহরাচ্ছমর তেতরয়া  নম্বর:   বাততচ্ছ র োরণ:  

 

খ . বেত  হজযাত্রীর বণ তনা:  

বেত  হজযাত্রীর ট্র্যাতেিং নম্বর:   বেত  হজযাত্রীর নাম: 

ক্রতমে নম্বর: 

বেত  হজযাত্রী মাহরাচ্ছমর ট্র্যাতেিং নম্বর:  বেত  হজযাত্রী মাহরাচ্ছমর নাম: 

বেত  হজযাত্রী মাহরাচ্ছমর তেতরয়া  নম্বর:  

 

বতণ তত তথ্যাব ী েঠিে। কোন অেতয তচ্ছথ্যর জন্য আমার আচ্ছবেন বাতত  হচ্ছব কজচ্ছন আচ্ছবেন ের াম। 

            

__________________________________________________________________ 

    আচ্ছবেনোতরর বা আচ্ছবেনোতরর পচ্ছে (েম্পেত উচ্ছেখ েরচ্ছত হচ্ছব)স্বাের ও তাতরখ 

 

[ তবিঃ দ্রিঃ মৃত্যযজতনত আচ্ছবেন বািং াচ্ছেশ েরোচ্ছরর জন্ম ও মৃত্যয তনবন্ধন তথ্যভান্ডার হচ্ছত অন াইচ্ছন যাচাই েরা হচ্ছব। গুরুতরভাচ্ছব অসুস্থজতনত 

আচ্ছবেন হজ নীততর আচ্ছ াচ্ছে কমতিচ্ছে  ফাই  প্রণয়চ্ছন তনচ্ছয়াতজত কয কোন তচতেৎেে ের্ততে অন াইচ্ছন সুপাতরশ েরার পর তা অনুচ্ছমােচ্ছনর 

জন্য ধম ত তবষয়ে মন্ত্রণা চ্ছয়র োভ তাচ্ছর কপ্ররণ েরা হচ্ছব। ] 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

উতেতখত হজযাত্রী গুরুতরভাচ্ছব অসুস্থ এবিং তততন হজ পা চ্ছন বততমাচ্ছন শারীতরেভাচ্ছব অেম। তবষয়টি যাচাই েচ্ছর েঠিে পাওয়া কেচ্ছ া তবধায় 

সুপাতরশ েরা হ ।    

 

      ____________________________________________________________________ 

স্বাস্থয মন্ত্রণা য় ের্ততে অন াইচ্ছন তথ্য প্রোচ্ছনর অনুচ্ছমাতেত তচতেৎেচ্ছের স্বাের ও তাতরখ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ধম ত তবষয়ে মন্ত্রণা য় ের্ততে পূরণীয়: 

 

পূণ তাঙ্গভাচ্ছব পূরণকৃত ফরম ও েিংযুতিেমূহ গ্রহণ েরা হচ্ছ া। 

 

___________________________ 

ফরম গ্রহণোতরর স্বাের ও তাতরখ 

 

 

তব:দ্র: হজযাত্রী পতরবততচ্ছনর ফরমটি এচ্ছজন্সী অন াইচ্ছন পূরণ েরচ্ছ  তা মৃত্যযজতনত আচ্ছবেনটি বািং াচ্ছেশ েরোচ্ছরর জন্ম ও মৃত্যয তনবন্ধন 

তথ্যভান্ডার হচ্ছত অন াইচ্ছন যাচাই েরা হচ্ছব। গুরুতরভাচ্ছব অসুস্থজতনত আচ্ছবেনটি হজ নীততর আচ্ছ াচ্ছে কমতিচ্ছে  ফাই  প্রণয়চ্ছন তনচ্ছয়াতজত কয 

কোন তচতেৎেে ের্ততে অন াইচ্ছন সুপাতরশ েরার পর তা অনুচ্ছমােচ্ছনর জন্য ধম ত তবষয়ে মন্ত্রণা চ্ছয়র োভ তাচ্ছর কপ্ররণ েরা হচ্ছব। সুপাতরশকৃত 

ফরমটি ধম ত তবষয়ে মন্ত্রণা চ্ছয়র ইউজার ের্ততে অনুচ্ছমাতেত হচ্ছ ই ওই পূব তবতী হজযাত্রীর তনবন্ধন নম্বর (তপ তগ্রম আইতি) বাতত  হচ্ছব এবিং নত্যন 

হজযাত্রীর জন্য নত্যন েচ্ছর তপ তগ্রম আইতি পড়চ্ছব ও Hajj Management Information System (HMIS) এ পুত চ্ছশর 

তবচ্ছশষ তবভাে ের্ততে নত্যন হজযাত্রীর তথ্য কভতরতফচ্ছেশচ্ছনর প্রতক্রয়া অনুসৃত হচ্ছব। 


