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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০২.২০.১৯ তািরখ: 
২২ জলুাই ২০২০

৭ াবণ ১৪২৭

িবষয়: কারণকারণ  দশােনারদশােনার  নািটশনািটশ
         যেহতুু, আপিন জনাব ড. মাঃ হাসা ামান ধম িবষয়ক ম ণালেয়  বসরকাির অ েমািদত বসরকাির
ব ব াপনায় হজ পিরচালনাকারী িহেসেব সাদমান ােভলস (হজ লাইেস  নং-১১৪৪),২০ সােহব আলী রাড,
ময়মনিসংহ-২২০০ এর ািধকারী িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন; এবং 
০২।       যেহত,ু বসরকাির ব ব াপনায় হজযা ী রেণর িবষেয় আপিন ধম িবষয়ক ম ণালয় বরাবর জাতীয়
হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এ বিণত শতািদ পালেন অ ীকারাব  িছেলন; এবং

০৩।       যেহত,ু রা  ম ণালেয়র, জনিনরাপ া িবভাগ হেত া  িতেবদন অ যায়ী আপনার এেজি র
িব ে  িন প রেয়েছ:  
    "২০২০ সােল জা য়াির মােস িব.এম.এস ােভলস এর মাধ েম (১) জনাব মা: িরয়াজুল ইসলাম, িপতা-জনাব
মা: মকবলু হােসন, হিরপুর,দশনগর, প ীতলা, নওগঁা, (২) জনাব শখ িমজা র রহমান, িপতা- শখ ফা ক

আহে দ, ঔিট, সাখুয়াই, হালয়ুাঘাট, ময়মনিসংহ ও (৩) জনাব আল আিমন, িপতা-ম ু ল আলম, সবলু,
বীদার, িম া নামক ০৩ (িতন) জন ওমরাহযা ীেক পিব  ওমরাহ পালেনর জ  সৗিদ আরব িনেয় দেশ

ফরত আনা হয়িন।" 

০৪।      যেহত,ু উ  অিভেযােগর িবষেয় অথাৎ বিণত ওমরাহযা ীেদর দেশ ফরত না আনার কারণ
অবিহতকরণ স েক কারণ দশােনা হেল আপিন তােদরেক সৗিদ আরব গমেন সহায়তা কেরেছন মেম ীকার
কেরেছন;
০৫।       যেহত,ু উ  অিভেযােগর িবষেয় আপনার িনকট হেত া  জবােব বিণত অিভেযাগ অথাৎ ০৩ (িতন)
জন ওমরাহযা ীেক সৗিদ আরব রণ ও  দেশ ফরত না আনার িবষেয় সত তা  মািণত হেয়েছ;
০৬।       যেহত,ু সাদমান ােভলস (হজ লাইেস  নং-১১৪৪) এর অ েল  ওমরাহযা ী রেণর অ মিত থাকা
সে ও আপনার মািলকানািধন এেজি  ০৩ (িতন) জন ওমরাহযা ী রণ কের জাতীয় হজ ও ওমরাহ
নীিত-২০১৯ ল ন কেরেছন;
০৭।  যেহত,ু দেশ ফরৎ না আসা ওমরাহযা ীগণ অৈবধ কােজ জিড়ত হওয়ার স াবনা রেয়েছ এবং তােদর
দশ ত ােগ আপিন সহেযািগতা কেরেছন

০৮।      যেহত,ু  সাদমান ােভলস (হজ লাইেস  নং-১১৪৪) এর িব ে   জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯
এর ২৪.১ এ বিণত শাি র কারণসমহূ িবদ মান রেয়েছ;

০৯।     সেহত,ু কন আপনার পিরচািলত সাদমান ােভলস (হজ লাইেস  নং-১১৪৪) এেজি র িব ে  জাতীয়
হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.২ এ বিণত লাইেস  বািতল সং া  শাি র ব ব া করা হেব না তার জবাব
আগামী ০৭ (সাত) িদেনর মেধ  িনেজ হািজর হেয় অথবা ই- মইেল (morahajsection@gmail.com) রণ
করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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জনাব ড. মাঃ হাসা ামান, ািধকারী/ব ব াপনা 
পিরচালক, সাদমান ােভলস (হজ লা:নং-১১৪৪), ২০ 
সােহব আলী রাড, ময়মনিসংহ-২২০০

মা: আিম র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০২.২০.১৯/১(১১) তািরখ: ৭ াবণ ১৪২৭
২২ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) ধানম ীর মখু সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৬) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা।
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স টার,
নয়াপ ন, ঢাকা।
১০) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িল:, কাওরান বাজার, ঢাকা (হেজর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১১) অিফস কিপ
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মা: আিম র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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