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হজ-১ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.১৮.০০২.১৮.৮৮
িবষয়:

সেবা

তািরখ:

অ ািধকার

২২ বশাখ ১৪২৬

০৫ ম ২০১৯
১৪৪০ িহজরী/২০১৯ ি . সােল বসরকাির ব ব াপনার হ যা ীেদর বািড় ভাড়া, সৗিদ আরেব
েদয় িবিভ সািভস চাজ ও পিরবহন, অিতির সািভস চাজ, খাওয়ার খরচ বাবদ অথ ই পেম ট িসে েম - এেজি র ব াংক একাউ ট (IBAN) এ রণ সং া ।

উপযু িবষেয় আিদ হেয় জানােনা যাে য, ১৪৪০ িহজির/২০১৯ সােল বসরকাির ব ব াপনায়
গমেন ু হজযা ীেদর হাজী িত সবিন সৗিদ আরেব বািড় ভাড়া= ৪৭০০.০০ বাবদ িরয়াল, িবিভ
সািভস চাজ ও পিরবহন বাবদ = ১৮১৭.০০ িরয়াল অিতির সািভস চাজ বাবদ =১২৬০.০০ ও
খাওয়ার খরচ বাবদ ১৩৩৩.৩৩ সৗিদ িরয়াল সবেমাট (৪৭০০.০০ + ১৮১৭.০০+
১২৬০.০০+ ১৩৩৩.৩৩)= ৯১১০.৩৩ (নয় হাজার একশত দশ িরয়াল তি শ হালালা) সৗিদ িরয়াল
- এেজি র ব াংক একাউ ট হেত (IBAN) এর মাধ েম সৗিদ আরেব ানা েরর বাধ বাধকতা
রেয়েছ।
০২।
এমতাব ায়, ২০১৯ সেন হজ কায ম পিরচালনাকারী বসরকাির হজ এেজি সমূেহর
এেজি িভি ক হজযা ীর সংখ া যায়ী সংি হজ এেজি র মািলক/ বধ িতিনিধেক আিথক িবিধিবধান অ যায়ী সৗিদ আরেব বািড় ভাড়া, েদয় িবিভ সািভস চাজ ও পিরবহন, অিতির সািভস
চাজ এবং খাওয়া খরচ বাবদ সবিন ৯১১০.৩৩ (নয় হাজার একশত দশ িরয়াল তি শ হালালা)
সৗিদ িরয়াল সমপিরমাণ অথ ানা েরর েয়াজনীয় কায ম হেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা
হ’ল।
০৩।

িবষয়িট অতীব জ ির ও

পূণ ।
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গভনর
বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা।

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬
ইেমইল: hajj_sec2@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.১৮.০০২.১৮.৮৮/১(১৩)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
১

তািরখ:

২২ বশাখ ১৪২৬
০৫ ম ২০১৯

.

২) মুখ সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগঁাও, ঢাকা
৩) সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৫) ব ব াপনা পিরচালক, সানালী ব াংক িলিমেটড, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৬) িতম ীর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয়
িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৭) পিরচালক, হজ অিফস, ঢাকা।
৮) সিচেবর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৯) িসে ম এনািল , ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ((প িট ওেয়বসাইেট
কােশর অ েরাধসহ)।
১০) মহাব ব াপক, সানালী ব াংক িলিমেটড, ানীয় কাযালয় শাখা, মিতিঝল, ঢাকা।
১১) ব ব াপনা পিরচালক, .......................... (২০১৯ সেনর জ অ েমািদত সকল
ব াংক)।
১২) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজি জ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স টার
(১৬ তম তলা), হােটল িভে ারী, ৩০/এ, নয়াপ ন, িভআইিপ রাড, ঢাকা (সংিশ সকল
এেজি েক অবিহত করার অ েরাধসহ)।
১৩) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িল:, ১২, কাওরান বাজার, ঢাকা (প িট
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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