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সরকাির ও বসরকাির ব ব াপনার হজযা ী িনব ন সং া  জ ির িব ি

২০২০ সােলর সরকাির ও বসরকাির ব ব াপনায় হজ পালেন আ হী াক-িনবি ত ব ি বেগর
অবগিতর জ  জানােনা যাে  য,  ২০২০ সােল হজ পালেন ই কু, িনব েনর জ  পাসেপাট
জমা দানকারী অেনেক সরকাির ছিুটর কারেণ ব াংক থেক িনব ন ভাউচার হণ করেত
পােরনিন। ইেতামেধ  িনব ন ভাউচার হণকারী অেনেক টাকা জমা দান করেত না পারায়
িনব ন করেত  পােরনিন। এমতাব ায় ২০২০ সােল সরকাির এবং বসরকাির ব ব াপনায় হজ
পালেন ই কু ব ি েদর িনব েনর িবধােথ হজযা ী িনব েনর সময়সীমা আগামী
১৬.০৪.২০২০ ি . তািরখ পয  বিধত করা হেলা। 
২। সরকাির ব ব াপনায় এ পয  সকল াক-িনবি ত ব ি সহ হেজ গমেন  ু য কান ব ি
নতুনভােব একইসােথ  াক-িনব ন ও িনব ন করেত পারেবন। অ িদেক বসরকাির
ব ব াপনার াক-িনব েনর সবেশষ িমক ৬,৭২,১৯৯ পয  ব ি গেণর মেধ  “আেগ আসেল
আেগ িনব ন করা হেব” িভি েত িনব ন করেত পারেবন। পাসেপাট ভিরিফেকশেনর িবধােথ
আগামী ১৫.০৪.২০২০ ি . এর মেধ  সংি  িনব ন কে  পাসেপাট দািখল করেত হেব।
৩।  বসরকাির ব ব াপনা হজ পালেন ই কু ব ি গণ ধমা  ১,৫১,৯৯০.০০(এক ল  একা
হাজার নয়শত ন ই ) টাকা জমা দান কের িনব ন করেবন। আপাতত কান অব ােতই এর
অিতরি  টাকা জমা দান করেবন না। কান এেজি  িনব েনর জ  এর অিতির  টাকা দািব
করেল তাৎ িণকভােব ধম িবষয়ক ম ণালয়েক জানােত হেব।
৪।   হজযা ী িনব েনর সময় গহৃীত অথ,  কান অব ােতই এ পযােয় হজ কায ম বাবদ
বাংলােদেশ ব য় করা যােব না এবং সৗিদ আরেবও রণ করা যােব না।  ধম িবষয়ক
ম ণালেয়র অ মিত ব তীত কান এেজি  ব াংক থেক এ টাকা উে ালন করেত পারেব না।
সংি  ব াংেকর ব ব াপকগণেক এ ব াপাের সতক দৃি  রাখার জ  অ েরাধ করা হেলা।
 
৫। যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম এ িব ি  জাির করা হেলা।

৮-৪-২০২০

আবলু কােশম মহুা াদ শাহীন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২
ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
৪) গভণর, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৫) মা বর রা দতূ, বাংলােদশ দতূাবাস, িরয়াদ, সৗিদ আরব।
৬) মা বর রা দতূ, রাজকীয় সৗিদ দতূাবাস, লশান, ঢাকা।
৭) অিতির  পিুলশ মহাপিরদশক, শাল া , মািলবাগ, ঢাকা।
৮) ধান েকৗশলী, গণপতূ অিধদ র, ঢাকা।
৯) ধান তথ  অিফসার, তথ  অিধদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( স িব ি িট ব ল চােরর জ  অ েরাধ
করা হেলা)।
১০) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
১১) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
১২) মহাপিরচালক, এন.এস.আই, ঢাকা।
১৩) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪) মহাপিরচালক, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
১৫) মহাপিরচালক, মু ণ ও কাশনা অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা।
১৬) ক  পিরচালক, এে স টু ইনফরেমশন (a2i), ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা (দ:ৃ আ: ধান সম য়ক,
ইউিনয়ন িডিজটাল স টার)।
১৭) অিতির  সিচব (সকল), ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৮) পিরচালক, াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স টার (এনিটএমিস), তজগাঁও, ঢাকা।
১৯) যু সিচব (সকল), .................................. ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২০) রিজ ার জনােরল, জ  মতুৃ  িনব ন, সিচবালয় িল েরাড, ঢাকা।
২১) কনসাল জনােরল, কন েলট জনােরল অব বাংলােদশ, জ া, সৗিদ আরব।
২২) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া/ম া, সৗিদ আরব।
২৩) ব ব াপনা পিরচালক/ভাইস িসেড ট, .............ব াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা (এ িবষেয় তঁার আওতাধীন
শাখাসমহূেক েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
২৪) জলা শাসক (সকল)
২৫) উপসিচব (সকল), ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৬) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমান ব র, ঢাকা।
২৭) পিুলশ পার (সকল), ..........................................................................................।
২৮) পিরচালক, রাগ িনয় ণ, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
২৯) িসিভল সাজন (সকল),
............................................................................................................।
৩০) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেটর পরবতী সংখ ায়
িব ি িট কােশর অ েরাধসহ)।
৩১) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয়
অবগিতর জ )।
৩২) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩৩) সভাপিতর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিট, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয়,
ঢাকা।
৩৪) িসিনয়র তথ  কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা ( স িব ি িট ব ল চােরর ব ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
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৩৫) ি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)।
৩৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৩৭) উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না অিফসার (সকল), ................................ ।
৩৮) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন (সকল জলা)................................. ।
৩৯) কাি  ম ােনজার, সৗিদ এ ারািবয়ান এয়ারলাই , বাংলােদশ, ঢাকা/ জ া, সৗিদ আরব।
৪০) 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)।
৪১) 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)।
৪২) ািধকারী/ ব ব াপনা পিরচালক, , জনাব--------------------------------------------।
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