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গাপনীয়

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০২০.২০.৮৫ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২০

২৬ আি ন ১৪২৭

িবষয়: তদ কােলতদ কােল  নানীেতনানীেত  উপি তউপি ত  হওয়াহওয়া।।
      উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ২০১৮ ি . (১৪৩৯ িহ:) সেনর হজ মৗ েম হজ
এেজি সমেূহর িব ে  া  অিভেযাগসমহূ তদ  করণােথ ধম িবষয়ক ম ণালয় কতকৃ গিঠত তদ  কিমিট-১
আগামী ১৪.১০.২০২০ ি . তািরখ, রাজ: বধুবার, বলা ১২.০০ টায় ধম িবষয়ক ম ণালেয়র অিতির  সিচব
(হজ) এর কে  (ক  নং ১০৫, ভবন নং ৮) িনে া  এেজি সমেূহর িব ে  আনীত অিভেযােগর নানী হণ
করেব। নানীকােল তাঁেক বিণত হজ এেজি র হজ প ােকজ-২০১৯ ি ./১৪৪০ িহজির, সৗিদ আরেব বাড়ীভাড়া
সং া  সমদুয় কাগজপ  (তাসিরয়া/তাসনীফ ও অ া ), হজযা ীেদর সােথ তাঁর িত ােনর স ািদত চিু ,
িনে া  অিভেযােগর িলিখত জবাব এবং অ া  েয়াজনীয় কাগজ প ািদসহ (যিদ থােক/ েযাজ ে ে ) বিণত
তািরখ ও সমেয় উি িখত ােন উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

০২।       উি িখত তািরখ ও সমেয় নানীেত উপি ত হেত ব থ হেল ধের নয়া হেব য, িতিন/তাঁর িত ােনর
িব ে  আনীত অিভেযােগর িবষেয় িতিন বা তাঁরা কান ব ব  দান করেত ই কু নন। 

অিভেযাগকারীরঅিভেযাগকারীর  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা যয  এেজি রএেজি র  িব েিব ে   
অিভেযাগঅিভেযাগ

অিভেযােগরঅিভেযােগর  সংিসংি   িববরণিববরণ

জনাব মা: রায়হান হািবব 
িসি কী
রায়পরু, ল ীপরু-৩৭১০
মাবাইল: ০১৭৩০ ৩৩৫৩৬৯

হািমম ােভলস এ ড 
টু রস (হজ লাইেস  
নং ৮১০)

হেজ গমেন ব থ হজযা ীর িনব েনর টাকা 
ফরত না দয়া সং া  অিভেযাগ

০৩।       িবষয়িট অিতব জ রী। 

১২-১০-২০২০

িবতরণ :
১) ািধকারী/ব ব াপনা পিরচালক,   হািমম 
ােভলস এ ড টু রস (হজ লাইেস  নং ৮১০), মাহববু 
াজা (৩য় তলা), কদমতলী গাল চ র, করানীগ , 

ঢাকা-১৩১০.
২) জনাব মা: রায়হান হািবব িসি কী,  রায়পুর, 
ল ীপুর-৩৭১০, মাবাইল: ০১৭৩০ ৩৩৫৩৬৯ 
{উপি ত হেয় নানীেত অংশ হণ করার জ  
অ েরাধ করা হেলা}

আবলু কােশম মহুা াদ শাহীন
িসিনয়র সহকারী সিচব

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

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd
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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০২০.২০.৮৫/১(৭) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৭
১১ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ ায়ক, তদ  কিমিট-১ ও অিতির  সিচব (সং া), ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা
২) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (উ

নানীেত সংি েদর বাংলােদশ সিচবালেয় েবেশর অ মিত দােনর অ েরাধসহ)
৩) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
৪) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(প িট www.mora.gov.bd ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ )
৫) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), নয়াপ ন, ঢাকা
৬) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ((এ প িট
ওেয়বসাইেট (www.hajj.gov.bd) কােশর অ েরাধসহ)
৭) অিফস কিপ

১২-১০-২০২০
আবলু কােশম মহুা াদ শাহীন 

িসিনয়র সহকারী সিচব
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