
ফরম-১ 

প্রাক্-নিবন্ধনির জন্য তথ্যফরম 

হনজর ওনেবসাইট www.hajj.gov.bd এর ফরম সসকশি হনত ডাউিন াড করা যানব। একইসনে প্রাক্-নিবন্ধনি আগ্রহীনের 

সকন র তথ্যফরম নসনরো  কনর একইসনে নিবন্ধি সকনে (সরকানর ব্যবস্থাপিাে ইউনিেি নডনজটা  সসন্টার, সজ া প্রশাসনকর কায যা ে, 

ইস ানমক ফাউনেশি,  ঢাকা হজ অনফস এবং সবসরকানর ব্যবস্থাপিাে ববধ হজ এনজন্সী)  জমা নেনত হনব। 

 

জাতীে পনরচেপত্র িম্বর :       জন্মতানরখ : 

সপশা :    সমাবাই  িম্বর :    ই-সমই  (যনে থানক): 

মনহ া / অনূর্ধ্য ১৮ বছর বেসীনের সেনত্র মাহরাম / অনিিাবনকর িাম :   

মাহরাম / অনিিাবনকর জাতীে পনরচেপত্র িম্বর ও সম্পকয:  

পুন শ নরনপানট যর জন্য স্থােী ঠিকািা (শুধুমাত্র সজ া, থািা ও সপাস্ট সকাড): 

বতযমাি ঠিকািা (শুধুমাত্র সজ া, থািা ও সপাস্ট সকাড): 

ব্যাংনকর িাম ও শাখা (সয ব্যাংনক টাকা জমা নেনবি): 

সংযুক্ত করা হ : 
        

১.  জাতীে পনরচেপনত্রর ফনটাকনপ;  

২.  অনূর্ধ্য ১৮ বছর / প্রবাসীনের জন্য জন্মনিবন্ধনির কনপ ও ১(এক) কনপ কনর পাসনপাট য সাইনজর ছনব; 

৩.  মাহরাম / অনিিাবনকর জাতীে পনরচেপনত্রর কনপ; 

৪.  প্রবাসীনের জন্য বসবাসরত প্রবাস সেনশর অনুমনতপত্র / ওোকয পারনমনটর কনপ। 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 

প্রাক্-নিবন্ধিকানরর স্বাের ও তানরখ    তথ্য গ্রহণকানরর স্বাের ও তানরখ 
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