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িবষয:় মা িহরমািহর   হহ   স া িভসসািভস   এএ   রসরস  ( ( হজহজ   লাইেসলাইেস   নংনং--০৯৮৯০৯৮৯) ) এরএর   হজহজ   লাইেসলাইেস   ব া িতলবািতল  হওয়ায়হওয়ায়
জ ামানতজামানত   ফরতফরত   দানদান   সং াসং া ।।

           এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ধম িবষয়ক ম ণালয় ক ক
িনবি ত হজ এেজি  মািহর হ  সািভস এ  রস (হজ লাইেস  নং-০৯৮৯) এর হজ লাইেস
বািতল হওয়ায় জামানেতর এফ.িড.আর ফরত দােনর জ  আেবদন কেরেছ। বিণত এেজি র িনকট
কান ি  অথবা িত ােনর মািলকানার অংশীদার িহেসেব কােরা কান পাওনা/অিভেযাগ থাকেল
আগামী ০৬.০৬.২০২১ ি . তািরেখর মে  মাণকসহ ধম িবষয়ক ম ণালয়েক অবিহত করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩১-৫-২০২১
 এস. এম. মিন ামান

সহকারী সিচব
ফান: +৮৮-০২-৯৫৪৬৫৯১
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬

ইেমইল:
hajj_sec2@mora.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) ধানম ীর সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব, ত  ও স চার ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) ধান ত  কমকতা, গণেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা।
৬) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা (বিণত এেজি েত কান াক-িনবি ত হজযা ী বা অিভেযাগ থাকেল
িনধািরত তািরেখর েব জানােনার অ েরাধসহ)।
৭) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব ( সৗিদ আরেব কান দায়- দনা বা অিভেযাগ থাকেল

১



িনধািরত তািরেখর েব জানােনার অ েরাধসহ)।
৮) পিরচালক-১০, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৯) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
১০) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১১) িসিনয়র ত  কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (www.mora.gov.bd
ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৩) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স ার, নয়াপ ন, ঢাকা।
১৪) ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলিমেটড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (www.hajj.gov.bd ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৫) অিফস কিপ।
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