
সম্মানিত হজের নিনিন্ন টীম মমম্বারগণ নি িাজি মমনিিযাল সার্ট িনিজিট পাজিি তার ধারণাপত্র 

টীজমর সদস্য পাসজপাট িসহ তথ্য িরম ৭ পুরণ িজর ঢািা হে অনিজস েমা নদজিি। তথ্য িরম ৭ হজের ওজেিসাইট 

www.hajj.gov.bd মত “Forms” অপশজি “মসৌনদ আরজি হে ব্যিস্থাপিাে গমজিচ্ছুজদর তথ্য িরম” নশজরািাজম 

পাজিি। 

তারপর আইর্ট মহল্পজিস্ক মেজি টীজমর সদস্যর তথ্য অনুযােী তাজদর িাম HMIS এ এনি হজি। HMIS এ এনি হজল 

প্রজতযজির িাজম PID ও ট্রানিিং িম্বর মেিাজরট সহ এির্ট মপ্রািাইল ততনর হজি। এনি হজল টীজমর সদস্য এির্ট এসএমএস 

এর মাধ্যজম PID ও ট্রানিিং িম্বর পাজিি। 

 

 

HMIS এ এনি হওোর পর টীজমর সদস্য www.hajj.gov.bd হজের সাইজট মেজি নিজের ট্রানিিং িম্বর নদজে সার্ ি 

িরজত হজি । 
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সার্ ি অপশজি নিি িরার পর আপিার মপ্রািাইল সামারী নিজের মত িজর র্জল আসজি। এখাি মেি “মহলে মপ্রািাইল” 

অপশজি নিি িরজত হজি।   

 

 

 

 

“মহলে মপ্রািাইল” অপশজি নিি িরজল “মেিাজরট মহলে মপ্রািাইল” অপশি আসজি, এখাজি নিি িরুি।  

 

 



 

নিছু তথ্যসহ মহলে মপ্রািাইল িরম মেিাজরট হজে যাজি। মহলে িাউিজলাি িজর নপ্রন্ট িরুি। 

 

এই মহলে মপ্রািাইল িরমর্ট সহ সরিারী GO সহ নিিটস্থ সরিারী হাসপাতাল িা  হেযাত্রীজদর র্টিাদাি মিজে মযজত 

হজি। 



 

 

হাসপাতাজল যাওরার পুজি ি  নিজের Lab Investigation িরাজত হজি: 

a.) Urine: (i) Sugar, (ii) Albumin  

b.) Blood Sugar 

c.) ECG 

d.) X-Ray-Chest 

২. Lab Investigation, নরজপাট ি, িনিি টীিার সিদ, সাজে এই মহলে মপ্রািাইল িরমর্ট সহ সরিারী GO নিজে 

নিিটস্থ সরিারী হাসপাতাল িা  হেযাত্রীজদর র্টিাদাি মিজে গমি িরজত হজি। 

৩। মমনিিযাল মসন্টাজর সিংনিষ্ট মমনিিযাল অনিসার Lab Investigation, নরজপাট ি যার্াই িজর টীিা গ্রহজণর েন্য 

অনুমনত প্রদাি িরজিি। 

৪। মমনিিযাল অনিসাজরর অনুজমাদিপত্র নিজে সিংনিষ্ট মিজস্ক গমি িজর টীিা গ্রহণ িরজিি। 

৫। টীিা প্রদাি িরার পর অন্য আজরির্ট মিস্ক হজের নসজেজম আপিার মমনিজিল মপ্রািাইল পূরণ িরজিি। প্রজযােয মেজত্র 

িনিজির টীিার তথ্যও এই সমে পূরি িরা হজি।  

৬। আপিার মমনিজিল মপ্রািাইল মসি িরা হজল সাজে সাজে মমনিজিল সার্ট িনিজিট মেিাজরট হজি। মমনিিযাল মসন্টার 

মেজি এি িনপ নপ্রন্ট িজর িনপ আপিাজি প্রদাি িরজিি। অেিা  হজের নসজেজম মেজি পূজি ির ন্যাে ট্রানিিং িাম্বার নদজে 

সার্ ি িজর  মপ্রািাইল মেজিও মমনিজিল সার্ট িনিজিট পাজিি। র্াইজল যখি তখি িাউিজলাি িজর নপ্রন্ট িজর নিজত পারজিি।  



 


