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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধম িবষয়ক ম ণালয়
হজ-২ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
ন র ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩০.০১৩.১৮.১৪৮

২৪ ভা ১৪২৭
তািরখ:
০৮ সে র ২০২০

জ ির িব ি

এত ারা সকল হজ ও ওমরাহ এেজি র অবগিতর জ জানােনা যাে য, ল করা যাে বশ
িকছু এেজি তােদর লাইেস নবায়েনর
ে চালান ফরেম কান ময়ােদ নবায়েনর অথ জমা দান
করা হেয়েছ তা উে খ করা হে না। ফেল লাইেস নবায়েনর সময় জিটলতার সৃি হে । পাশাপািশ
এেজি র প ােড হজ ও ওমরাহ লাইেস ন র, এেজি র কাযালেয়র িঠকানা,
ািধকারীর নাম ও
পদবী উে খ থাকা েয়াজন।
০২।
এমতাব ায়, সকল এেজি েক ম ণালেয় আেবদন দািখল করার পূেব উপেরা
িতপালন কের ম ণালেয় আেবদনপ দািখল করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
০৩।

িনেদশনা

িবষয়িট অতীব জ ির।

৮-৯-২০২০
এস. এম. মিন
ামান
সহকারী সিচব
ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬
ইেমইল: hajj_sec2@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) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া/ম া, সৗিদ আরব।
৩) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমানব র, ঢাকা।
৪) সিচেবর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (িব ি িট
ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হেলা)।
৬) 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
১

.

অবিহতকরেণর অ েরাধ করা হেলা) ।
৭) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (এ িব ি িট হেজর
ওেয়বসাইেট কাশ এবং সকল হজ ও ওমরাহ এেজি েত রেণর জ অ েরাধ করা হেলা)।
৮) ািধকারী/ব ব াপনা পিরচালক, ............................. (সকল হজ ও ওমরাহ এেজি )।
৯) অিফস, কিপ।

২

