.

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত)
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধম িবষয়ক ম ণালয়
হজ-২ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
ন র ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০১.২০.৯৩

২০২০ সােলর হজযা ী িনব ন বািতেলর

৮ াবণ ১৪২৭
তািরখ:
২৩ জুল াই ২০২০

ে অিভেযাগ/আপি সং া জ ির িব ি

এত ারা সংি
সকেলর অবগিতর জ জানােনা যাে
য, ২০২০ সােলর সরকাির ও
বসরকাির ব ব াপনার িনবি ত হজযা ীেদর মেধ কান ব ি িনব ন বািতল কের টাকা
িরফা ড িনেত চাইেল তার জ গত ১৯ জুলাই, ২০২০ তািরখ থেক অন লাইেন (হজ পাটাল
www.hajj.gov.bd এ বা https://prp.pilgrimbd.org/hajrefund িলংেক িনেজ বা
িনব ন ক
থেক) আেবদন হণ করা হে । আেবদেনর িবষেয় িকছু জানেত চাইেল
০৯৬০২৬৬৬৭০৭ কল স টাের ফান করার জ অ েরাধ করা যাে । এ িবষেয় কান
অিভেযাগ থাকেল িন বিণত কমকতােক জানােনার জ অ েরাধ করা হেলা।

জনাব মা: আিম র রহমান
ফান: ০৯৬০২৬৬৬৭০৭ (অিফস চলাকালীন)
িসিনয়র সহকারী সিচব (ওমরাহ) মাবাইল ন র: 01819-557178
ধম িবষয়ক ম ণালয়।
ই- মইল ন র: morahajsection@gmail.com

২৫-৭-২০২০
আবুল কােশম মুহা াদ শাহীন
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬
ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নেহ):
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা/, ধানম ীর মুখ সিচব,
ধানম ীর কাযালয়, তজগঁাও, ঢাকা।
২) ধান তথ অিফসার, তথ অিধদ র, , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( স িব ি িট ব ল চােরর জ
১

.

অ েরাধ করা হেলা)।
৩) কনসাল জনােরল, , কন েলট জনােরল অব বাংলােদশ, জ া, সৗিদ আরব।
৪) কাউে লর (হজ), , বাংলােদশ হজ অিফস, জ া/ম া, সৗিদ আরব।
৫) জলা শাসক, , জলা শাসেকর কাযালয়.................................................... (সকল
জলা)।
৬) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমানব র, ঢাকা।
৭) িসে মস এনািল , , ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (এ িব ি িট ধম িবষয়ক
ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট (www.mora.gov.bd) কাশ করার জ অ েরাধ করা হেলা)।
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার , (সকল)....................................।
৯) সিচেবর একা সিচব, , ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১০) িসিনয়র সহকারী সিচব, ওমরাহ শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়। তঁােক দিনক া অিভেযাগ
জ িরভােব সিচব মেহাদেয়র বরাবর উপ াপেনর জ অ েরাধ করা হেলা।
১১) িসিনয়র তথ কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (এ িব ি িট চােরর জ
অ েরাধ করা হেলা।
১২) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন (সকল জলা)................................................. ।
১৩) সভাপিত/মহাসিচব,, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), ঢাকা, সা ারা স টার (১৬
তম তলা), হােটল িভে ারী, ৩০/এ নয়াপ ন, িভআইিপ রাড, ঢাকা (সকল হজ এেজি েক
অবিহতকরেণর অ েরাধ করা হেলা) ।
১৪) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (এ িব ি িট
ওেয়বসাইেট (www.hajj.gov.bd) কাশ করার জ অ েরাধ করা হেলা)।
১৫)
ািধকারী/ ব ব াপনা পিরচালক , জনাব--------------------------------------------------------।
১৬) অিফস, কিপ।

২

