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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৩২.২০.১৪১ তািরখ: 
২৪ আগ  ২০২০

৯ ভা  ১৪২৭

িবষয়: আেরিফনআেরিফন  ােভলসােভলস  িলিমেটডিলিমেটড ( (হজহজ  লাইেসলাইেস   নংনং--০৩২০৩২) ) এরএর  অ েলঅ েল  ২২  জনজন  হজযা ীরহজযা ীর  িরফা ডিরফা ড
স িকতস িকত  ব াখ াব াখ া  দানদান।।

           উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, আপিন মা: হলাল উি ন ধম িবষয়ক ম ণালেয়র অ েমািদত
বসরকাির ব ব াপনার হজ পিরচালনাকারী িহেসেব আেরিফন ােভলস িলিমেটড (হজ লাইেস  নং-০৩২) এর
চয়ারম ান িহেসেব হজ পাটােল অন-লাইেন ২ জন িনবি ত ব ি র িনব ন বািতলপূবক টাকা ফরেতর

আেবদন কেরেছন। আেবদনসমহূ যাচাইেয়র জ  হজযা ীেদর সংেগ টিলেফােন যাগােযাগ করা হেল জানান,
তারা ২০১৯ সােল হজ পালন কেরেছন এবং ২০২০ সােলর হেজর জ  কান টাকা জমা দান কেরনিন। তাছাড়া
অনলাইেন িনব ন বািতল করার জ  এেজি েক কখেনা িনেদশনা দান কেরনিন। তথািপও আপনার এেজি
কতকৃ হজযা ীেদর নাম অ ভু  কের িনব ন বািতলপূবক িরফাে ডর অথ ফরত দােনর জ  আেবদন করা
হেয়েছ এবং আেবদনপে  রণকতৃ া র হজযা ীেদর নয় মেম অবিহত কেরেছন। এেত তীয়মান হয় আপিন
অন-লাইন আেবদন দািখেলর সময় িব াি মলূক তথ  দান কেরেছন; যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯
অ যায়ী শাি েযাগ  অপরাধ।  

০২।          আপনার মািলকানাধীন আেরিফন ােভলস িলিমেটড (হজ লাইেস  নং-০৩২) হজ এেজি র
লাইেস  কন বািতল করা হেব না তার ব াখ া আগামী ২ িদেনর মেধ  ই- মইেল
morahajsection@gmail.com িঠকানায় রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। অ থা
পরবরতী আইনা গ ব ব া হণ করা হেব।

২৫-৮-২০২০

ািধকারী
আেরিফন ােভলস িলিমেটড (হজ লাইেস  
নং-০৩২),৬২/১ পুরানা প ন (১ম তলা), 
ঢাকা-১০০০।

আবলু কােশম মহুা াদ শাহীন
িসিনয়র সহকারী সিচব

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd
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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৩২.২০.১৪১/১(৯) তািরখ: ৯ ভা  ১৪২৭
২৪ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) ধানম ীর মখু সিচব, ধানম ীল কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা
৩) িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা
৫) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব
৬) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা (বিণত এেজি র ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড
ব  রাখার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়
৮) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), স ারা স টার,
নয়াপ ন, ঢাকা (হজযা ীর িনব ন বািতল ও টাকা ফরেতর জ  অন লাইেন আেবদন করার
সময় যন সংি  এেজি  যন আবি কভােব সতকতা অবল ন কের স িবষেয় সকল
সদ েক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা। এ িবষেয় কান অিনয়ম পিরলি ত হেল বা
অিভেযাগ পাওয়া গেল তাৎ িণকভােব সংি  এেজি র িব ে  শাি মলূক ব ব া হণ করা
হেব)।
৯) অিফস কিপ

২৫-৮-২০২০
আবলু কােশম মহুা াদ শাহীন 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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