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ন র ১৬.০০.০০০০.০০৩.০৭.০০৩.১৯.৫৯ তািরখ 
১৯ জলুাই ২০২০

৪ াবণ ১৪২৭

২০২০ সােলর হজযা ীেদর জ  ঔষধ ও িচিকৎসা সাম ী সরবরােহর িনিম  তািলকাভ◌ুি্ র িবজি  এবং
দরপ  িব ি  বািতলকরণ

 ২০২০ সােলর হজযা ীেদর জ  ঔষধ ও িচিকৎসা সাম ী সরবরােহর িনিম  দরপ  দািখলকারী
সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরাস মহামারীজিনত কারেণ এ বছর
পৃিথবীর অ া  দশ থেক কান ব ি  পিব  হজ পালেনর জ  সৗিদ আরেব গমন করেত পারেবন
না।  স ি েত এ বছর বাংলােদশ থেক কান হজযা ী রণ করা হেব না। এ িবষেয় গত
২৪.০৬.২০২০ তািরেখ online zoom এ জ ির আ ঃম ণালয় সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় ২০২০
সােলর হজযা ীর জ   ঔষধ ও িচিকৎসা সর মািদ য় িবষেয় িনে া  িস া  গহৃীত হয়:
 ৭।  (চ)  এ বছর বাংলােদশ থেক কান হজযা ী রণ করা হেব না িবধায় া  সবা িবভাগ হেত
কান Vaccine য় করা হেব না।

     (ছ)  এ বছর বাংলােদশ হেত কান হজযা ী রণ করা হেব না িবধায় ধম িবষয়ক ম ণালয় থেক
আহবানকতৃ ঔষধ ও িচিকৎসা সর মািদ য় সং া  দরপ  বািতল কের সংি  সকলেক অবিহত
করেত হেব।

২।  বিণত অব ায়  ২০২০ ি ./১৪৪১ িহজির মৗ েম হজযা ীেদর জ  ঔষধ ও িচিকৎসা সাম ী
য়/সং েহর লে  এ ম ণালেয়র ০৪.০২.২০২০ তািরেখর ১৬.০০.০০০০.০০৩.০৭.০০৩.১৯.৯৭

নং ারেক কািশত “তািলকাভুি রতািলকাভুি র  িব িিব ি ” ও ০২.০৩.২০২০ তািরেখর
১৬.০০.০০০০.০০৩.০৭.০০১.২০.২০৫ নং ারেক কািশত “দরপদরপ   িব িিব ি ”  িনেদশ েমিনেদশ েম  বািতল
করা হেলা। দরপে র সে  জামানত বাবদ দািখলকতৃ জমাকতৃ প-ডার/ব াংক াফট দরপ
দািখলকারী বা উপযু  মতা া  িতিনিধর মাধ েম  ফরত হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৩। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ িব ি  জাির করা হেলা।

াপক: মসাস................................................................
                  ...............................................................
                  ...............................................................
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আবলু কােশম মহুা াদ শাহীন
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িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) সিচব, া  সবা িবভাগ, সা  ও পিরবার কল ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক-৩, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, মু ণ ও কাশনা অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা।
৮) অিতির  সিচব (আইন/উ য়ন), ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) পিরচালক, াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স টার (এনিটএমিস), তজগাঁও, ঢাকা।
১০) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া/ম া, সৗিদ আরব।
১১) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা।
১২) পিরচালক, রাগ িনয় ণ, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
১৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেটর পরবতী সংখ ায়
িব ি িট কােশর অ েরাধসহ)।
১৪) িসিনয়র তথ  কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা ( স িব ি িট ব ল চােরর ব ব া হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
১৫) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১৬) িসে মস এনািল , ধম িবষয়ক ম ণালয়, ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৭) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), ঢাকা, সা ারা স টার (১৬ তম
তলা), হােটল িভে ারী, ৩০/এ নয়াপ ন, িভআইিপ রাড, ঢাকা (সকল হজ এেজি েক অবিহতকরেণর অ েরাধ
করা হেলা)।
১৮) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (এ িব ি িট হজ পাটােল
(www.hajj.gov.bd) কাশ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৯) অিফস কিপ/, মা ার ফাইল।
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