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২১ অে াবর ২০২০

৫ কািতক ১৪২৭

াপনাপন
       যেহত ুধম িবষয়ক ম ণালেয়র অ েমািদত বসরকাির ব ব াপনায় হজ পিরচালনাকারী িহেসেব করামিতয়া এয়ার ােভলস
িল. (হজ লাইেস  নং-৮৭৮), নায়াখালী টাওয়ার (৪থ তলা), ৫৫/িব, পুরানা প ন, ঢাকা-১০০০  এর ািধকারী/
মািলক/ মানাে ম িহেসেব আপিন দািয়  পালন কেরেছন; এবং 
০২।     যেহতু আপিন যথাযথভােব হজ লাইেস  পিরচালনায় ধম িবষয়ক ম ণালেয়র সে  জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত
২০১৯ মাতােবক অ ীকারাব  িছেলন; এবং
০৩।    যেহতু কািভড-১৯ এর া ভােবর কারেণ িব ব ািপ ওমরাহ কায ম িগত রেয়েছ এবং এ িবষেয় বাংলােদশ
সরকােরর প  থেক কান ওমরাহ এেজি েক অ মিত দান করা হয়িন; এবং
০৪।     যেহতু আপিন ফসবেুক িন প াটাস িদেয়েছন যা  ুহজ ব ব াপনার অ রায় ও শাি েযাগ  অপরাধ:
"আলহাম িল াহ, ওমরাহ িভসা চলিত বছেরর কায ম চাল ুহেয়েছ। সিহহ ভােব ওমরাহ পালন ক ন। যাগােযাগ ক ন:
০১৮১৯-২৭৬১১৫/০১৯৭৯২৭৬১১৫"; এবং
০৪। যেহতু আপনার হজ এেজি র িব ে  গত ০৮.১০.২০২০ ি . তািরেখ ধম িবষয়ক ম ণালেয়র
১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৫৪.২০.১৮. নং ারেক ০৩ (িতন) িদেনর মেধ  জবাব রেণর জ  কারণ দশােনা নািটশ

দান করা হয়; এবং
০৫।  যেহতু আপিন গত ১১.১০.২০২০ ি . তািরেখ কারণ দশােনা নািটেশর জবােব আপিন আপনার পে  কান যিু
উপ াপন করেত পােরনিন; এবং
০৬। যেহতু উি িখত কারেণ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.১ এ বিণত শাি র কারণসমহূ িবদ মান থাকায়
০৮.১০.২০২০ ি . তািরেখর ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৫৪.২০.১৮০ ারকমেূল াপন জারী করা হয়: এবং
০৭। যেহতু আেরািপত শাি  মও েফর জ  আপিন আপনার ব ব  উপ াপন কেরেছন এবং তা সে াষজনক িবেবিচত
হয়িন;
০৮।  সেহতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.২ অ যায়ী করামিতয়া এয়ার ােভলস িল. (হজ লাইেস  নং-
৮৭৮) এর এর িব ে  ভিব েত কান অিভেযাগ পাওয়া গেল লাইেস  বািতল করা হেব মেম সতক করা হ’ল।
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২১ অে াবর ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৫) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমানব র, ঢাকা এ এেজি র অ েল দ  ইউজার আইিড ও পাসওয়ড
বে র েয়াজনীয় ব ব া হেণর অ েরাধসহ)।
৬) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (তঁােক াপনিট বাংলােদশ গেজেটর পরবতী
সংখ ায় কােশর অ েরাধসহ)।
৭) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৮) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), নয়াপ ন, ঢাকা
৯) ািধকারী, করামিতয়া এয়ার ােভলস িল. (হজ লাইেস  নং- ৮৭৮), নায়াখালী টাওয়ার (৪থ তলা), ৫৫/িব,
পরুানা প ন, ঢাকা-১০০০
১০) অিফস, কিপ।
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