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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধম িবষয়ক ম ণালয়
হজ অ িবভাগ
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd
ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০৮.১৯.৩১

তািগদপ

তািরখ:

২৬ বশাখ ১৪২৮
০৯ ম ২০২১

িবষয়: কারণ দশােনার না শ
যেহ আপিন ধম িবষয়ক ম ণালেয়র অ েমািদত বসরকাির ব াপনায় হজ পিরচালনাকারী মা া ােভলস (হজ
লাইেস নং-১০৪৬), ৩৭/২ ফাইনাজ টাওয়ার (৪থ তলা), রানা প ন, ঢাকা এর ািধকারী/ ব াপনা পিরচালক
িহেসেব দািয় পালন কেরেছন; এবং
০২।
যেহ আপিন বসরকাির ব াপনায় হজ যা ী রেণর িবষেয় ধম িবষয়ক ম ণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও
ওমরাহ নীিত এ বিণ ত শতস হ পালেন ঢ়ভােব অ ীকারাব িছেলন; এবং
০৩।
যেহ আপনার এেজি র িব ে জনাব মাঃ জাহা ীর আলম , িপতা- ত রৗশন আলী বপারী, ামমিকমাবাদ, পাঃ+উপেজলা-হাজীগ , জলা- াদ র িন প অিভেযাগ দািখল কেরন:
অিভেযাগকারী িবিভ সমেয় সব েমাট ২,৬১,০০০/- ( ই ল একষি হাজার) টাকা এেজি েক দান কেরেছন।
২০১৯ সােল িরে স এর মা েম অিভেযাগকারীেক হেজ নয়ার অ ীকার কেরিছেলন। িক িরে স করেত
পােরনিন অথচ টাকা ফরত চাওয়া হেল এেজি তালবাহানা কেরেছ এবং এেজি েক ফান করা হেল ফান
িরিসভ কেরন না। এ ধরেণর পিরি িতেত ভারেত উ ত িচিকৎসার জ যাওয়া জ রী উে খ কের অনিতিবলে
ার জমা ত ২,৬১,০০০/- ( ই ল একষি হাজার) টাকা এবং পাসেপাট ফরত পাওয়ার েয়াজনীয় ব া
হণ করার জ এ ম ণালেয় অিভেযাগ দািখল কেরেছন। এবং
০৪।
যেহ বিণ ত অিভেযােগর িবষেয় এ ম ণালয় ক ক গত ০৩.০১.২০২১ ি . তািরেখ
১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০৮.১৯-৬১৩ নং ারক েল আপনার এেজি র িব ে কন শাি লক ব া হণ করা হেব
না তার জবাব ০৭ (সাত) িদেনর মে িলিখতভােব জানােনার জ না শ রণ করা হয় এবং উ না েশর জবাব
দান কেরনিন; এবং
০৫।
যেহ আপনার এেজি র িব ে উ ািপত অিভেযাগ গ ত তদ কিম -২ তদ কেরেছ এবং তদ কিম
শাি র পািরশ কেরেছ; এবং
০৬।
যেহ উি িখত কারেণ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.১ অ যায়ী শাি র কারণস হ িব মান
রেয়েছ;
০৭।
সেহ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীিত ২০১৯ এর ২৪.২ অ যায়ী আপনার পিরচািলত মা া ােভলস (হজ লাইেস
নং-১০৪৬) এর িব ে কন শাি লক ব া হণ করা হেব না তার জবাব আগামী ০৭ (সাত) িদেনর মে িলিখতভােব
ধম িবষয়ক ম ণালেয় দািখল করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২

জনাব মাঃ তা ল ইসলাম মা া
১

.

ািধকারী, মা া ােভলস (হজ লাইেস নং-১০৪৬),
৩৭/২ ফাইনাজ টাওয়ার (৪থ তলা), রানা প ন, ঢাকা

ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬
ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০৮.১৯.৩১/১(৯)

তািরখ:

২৬ বশাখ ১৪২৮
০৯ ম ২০২১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা।
৩) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৪) িতম ীর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয়
অবগিতর জ )।
৫) সিচেবর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
৬) িসে ম এনািল , আইিস শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(www.mora.gov.bd ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৭) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স ার, নয়াপ ন, ঢাকা।
৮) ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলিমেটড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা
(www.hajj.gov.bd ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) অিফস কিপ।
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