
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধম িবষয়ক ম ণালয় 

হজ অ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

ন র ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৬১.২০.১৮৩ তািরখ: 
১৪ অে াবর ২০২০

২৯ আি ন ১৪২৭

িব ি

িবষয়: িব.িব.  আর.আর.  িব.িব.  ােভলসােভলস ( (হজহজ  লাইেসলাইেস   নংনং--৭০৫৭০৫) ) এরএর  হজহজ  লাইেসলাইেস   ত াহারত াহার  এবংএবং  জামানেতরজামানেতর
২০.০০২০.০০ ( (িবশিবশ) ) লল   টাকাটাকা  ফরতফরত  সং াসং া ।।

      এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ধম িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ িনেয়াগকতৃ হজ
এেজি  িব. আর. িব. ােভলস (হজ লাইেস  নং-৭০৫) এর হজ লাইেস  ত াহারপবূক জামানেতর
২০.০০ (িবশ) ল  টাকা ফরত দােনর জ  আেবদন কেরেছ। বিণত এেজি র িনকট কােরা কান
পাওনা অথবা এ িবষেয় কান ধরেণর আপি  থাকেল আগামী ২১.১০.২০২০ ি . তািরেখর মেধ

মাণকসহ এ ম ণালয়েক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে ।
০২।     িবষয়িট অতীব জ ির।

১৪-১০-২০২০
এস. এম. মিন ামান

সহকারী সিচব
ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬

ইেমইল: hajj_sec2@mora.gov.bd

িবতরণঃ ( জ তার মা সাের নয়) 
১) িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, তথ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ধান তথ  কমকতা, গণেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমানব র, ঢাকা ।
৫) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৬) পিরচালক-১০, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৭) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৮) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (িব ি িট
www.mora.gov.bd ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) িসিনয়র তথ  কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স টার, নয়াপ ন,
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ঢাকা।
১১) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলিমেটড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (িব ি িট
www.hajj.gov.bd ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১২) ািধকারী, িব. আর. িব. ােভলস (হজ লাইেস  নং-৭০৫),রহমািনয়া ম ানশন (১ম তলা), ি য়া
িঝনাইদহ রাড, চৗরা া, ি য়া।
১৩) অিফস কিপ।
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