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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধম িবষয়ক ম ণালয়
হজ-২ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd
ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৬৫.২০.১৮৫

গাপনীয়
৪ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
২০ অে াবর ২০২০

িবষয়:

কারণ দশােনার নািটশ।
যেহতু ধম িবষয়ক ম ণালেয়র অ েমািদত বসরকাির ব ব াপনার হজ পিরচালনাকারী িহেসেব
জনাব ফা ক আহ দ,
ািধকারী, ফা ক ােভলস ই টার াশনাল (হজ লাইেস নং- ১৩৫৫) ,
সােলহ ম ানশন (িনচ তলা), ৩/১০, নয়াপ ন, ঢাকা িহেসেব আপিন দািয় পালন করেছন; এবং
০২।
যেহতু বসরকাির ব ব াপনায় হজ যা ী রেণর িবষেয় আপিন ধম িবষয়ক ম ণালয় বরাবর
জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত এ বিণত শতািদ পালেন অ ীকারাব িছেলন; এবং
০৩।
লাইেস

যেহতু িন বিণত কারেণ বসামিরক িবমান পিবরহন ও পযটন ম ণালয় থেক
বািতল করা হেয়েছ :

ােভল

" জনাব ফা ক আহ দ,
ািধকারী, ফা ক ােভলস ই টার াশনাল (হজ লাইেস নং- ১৩৫৫)
এর অ েল ১৮.০১.২০১৫ হেত ৩১.১২.২০১৬ তািরেখর িনব ন সনদ নং-০০০৪৬০০ ইসূ করা
হয়। উ সনেদর ময়াদ ৩১.১২.২০১৬ তািরেখ উ ীণ হয়। িক িনধািরত সমেয়র মেধ উ
এেজি িনব ন সনদ নবায়েনর জ আেবদন দািখল কেরিন। পরবতীেত এেজি র
ািধকারী
২০১৭-২০১৯ এবং ২০২০-২০২০ ময়ােদ িনব ন সনদ নবায়েনর হাডফাইেল আেবদন দািখল
কেরন। ২০১৭-২০১৯ ময়ােদ িনব ন সনদ নবায়েনর জ নবায়ন িফ, ভ াট ও চািহত কাগজপ ািদ
ম ণালয় জমা দান কেরিন িবধায় বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় থেক বািতল
আেদশ দওয়া হেয়েছ।"; এবং
০৫।

সেহতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.২ অ যায়ী আপনার পিরচািলত ফা ক
ােভলস ই টার াশনাল (হজ লাইেস নং- ১৩৫৫) এর হজ লাইেস
কন বািতল করা হেব না তার
জবাব আগামী ০৫ (পঁাচ) িদেনর মেধ িলিখতভােব/ই- মইল (morahajsection@gmail.com)
এ রণ করা জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
সংযু : বণনামেত।

২০-১০-২০২০
এস. এম. মিন
ামান
সহকারী সিচব

ািধকারী

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০
১

.

ফা ক ােভলস ই টার াশনাল (হজ লাইেস নং১৩৫৫) , সােলহ ম ানশন (িনচ তলা), ৩/১০,
নয়াপ ন, ঢাকা

ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬
ইেমইল: hajj_sec2@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৬৫.২০.১৮৫/১(১০)

৪ কািতক ১৪২৭
তািরখ:
২০ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ধানম ীর মুখ সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগঁাও, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৪) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমানব র, ঢাকা।
৫) সিচেবর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৬) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(প িট www.mora.gov.bd ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ )।
৭) অিতির সিচব (হজ) এর ব ি গত কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা ( অিতির সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৮) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), নয়াপ ন, ঢাকা।
৯) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িল. ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা ( প িট
www.hajj.gov.bd ওেয়বসাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হ’ল)।
১০) অিফস কিপ।

২০-১০-২০২০
এস. এম. মিন
ামান
সহকারী সিচব
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