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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০২২.৩৩.০০৫.২১.২৯ তািরখ: 
০৯ ম ২০২১

২৬ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় জবাবজবাব   দা িখলদািখল// া াা া   দানদান ।।
       যেহ  আপিন ধম িবষয়ক ম ণালেয়র বসরকাির ব াপনায় হজ পিরচালনাকারী িহেসেব কাবার পেথ রস এ  ােভল
িল. (হ.লা. ৮৭১) এর ািধকারী/ ব াপনা পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার/ ব াপক িহেসেব দািয়  পালন করেছন এবং

০২।       যেহ  বসরকাির িভ চ ােনল-২৪ এ কাবার পেথ রস এ  ােভল িল. (হ.লা. ৮৭১) এর সৗজে  হজ এবং ওমরাহ
সং া  চার- চারণা চালােনা হে  এবং  

০৩।       যেহ  আপিন আপনার িত ােনর নােম ওমরাহ লাইেস  না থাকা সে ও ওমরাহ লাইেস  নং ৪৬৩ উে খ কের
চারণা চালাে ন এবং 

০৪।       যেহ , আপনার নােম ওমরাহ এেজি  না থাকা সে ও ওমরাহ সং া  চারণা চািলেয় জাতীয় ও ওমরাহ নীিত-২০১৯
এর লংঘন কেরেছন এবং

০৪।       যেহ , এই ধরেণর অিনয়েমর জ  জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.১ এ বিণত শাি র কারণস হ িব মান; 

০৫।       সেহ , আপনার এধরেণর কায েমর জ  জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.২ অ যায়ী আপনার পিরচািলত
"কাবার পেথ রস এ  ােভল িল. (হ.লা. ৮৭১)" লাইেসে র িব ে  কন আইনা গ ব া হণ করা হেব না ার া া/জবাব
আগামী ০৭ (সাত) িদেনর মে  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয় বরাবর রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : বণনামেত।

৯-৫-২০২১

ািধকারী/ ব াপনা পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার
কাবার পেথ রস এ  ােভল িল. (হ.লা. ৮৭১) ৫৫/১, 
ইসলাম ট (৮ম তলা), রানা প ন, ঢাকা-১০০০   

আ ল কােশম হা াদ শাহীন
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০২২.৩৩.০০৫.২১.২৯/১(৪) তািরখ: ২৬ বশাখ ১৪২৮
০৯ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
২) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর

. ১



জ )।
৩) অিতির  সিচব (হজ) এর ি গত কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(অিতির  সিচব (হজ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) অিফস কিপ।

৯-৫-২০২১
আ ল কােশম হা াদ শাহীন 

উপসিচব
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