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২৪ মাচ ২০২০

১০ চ  ১৪২৬

িবষয়: হজহজ  ওও  ওমরাহওমরাহ  এেজি রএেজি র  িনজিনজ   প ােডপ ােড  এেজি রএেজি র  নামনাম, , িঠকানািঠকানা, , ইই-- মইলমইল  ন রন র  ওও  মািলেকরমািলেকর  নামনাম
ব বহারব বহার  সং াসং া ।।

          উপযু  িবষেয় ল  করা যাে  য, বশ িকছু এেজি   ম ণালেয় আেবদন দািখেলর সময় এেজি র
 িনজ  প াড ব বহার করেলও প ােড হজ লাইেস  ন র, িঠকানা, ই- মইল ন র এবং টিলেফান বা মাবইল
ন র উে খ থােক না। তােত বিণত এেজি র সােথ যাগােযােগ সম ার সৃি  হয় । 

০২। এমতাব ায়, ম ণালেয় আেবদেনর সময়  এেজি র িনজ  প ােড ািধকািরর নাম, ােভল এেজেি র
 ন র, হজ লাইেস  ন র, িঠকানা, ই- মইল ন র এবং টিলেফান বা মাবাইল ন র উে খ করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৪-৩-২০২০

ব ব াপনা পিরচালক/ ািধকারী, 
.................................... সকল এেজি ।

এস. এম. মিন ামান
সহকারী সিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৫২০০
ইেমইল: hajj_sec2@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০২.১৯.৩০/১(৭) তািরখ: ১০ চ  ১৪২৬
২৪ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, , মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) ধানম ীর মখু  সিচব, , ধানম ীর কাযালয়, পরুাতন সংসদ ভবন, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয়
অবগিতর জ )।
৪) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৫) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজি জ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, সা ারা স টার, ঢাক।
৬) অিফস, কিপ।
৭) ব ব াপনা পিরচালক, , িব েনস অেটােমশন িল:( হেজর ওেয়বসাইেট কাশসহ সকল এেজি েক

রেণর অ েরাধসহ
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