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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০১০.২২.১০ তািরখ: 
২৫ জা য়াির ২০২৩

১১ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ুু  হজহজ   ব াপনারব াপনার   লেলে   জলাজলা   শাসেকরশাসেকর   কাযালেয়রকাযালেয়র   ফ াকালফ াকাল   পেয়পেয়   কমকতাকমকতা   িনধারণিনধারণ
সেসে ।।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িহজির ১৪৪৪/২০২৩ সেনর হজ কায েম যাগােযাগ, ত  াি  ও সহেযািগতা ততার
সােথ াি র লে  িত জলা শাসেকর কাযালয় হেত ০১ জন কের ফাকাল পেয়  কমকতা মেনানয়ন কের িনে া
ছেক ত ািদ আগামী ০৭.০২.২০২৩ ি . তািরেখর মে  রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা: 

(ক)

ম. জলার
নাম

ফাকাল পেয়  কমকতার নাম ও
পদবী

মাবাইল
ন র

হায়াটসঅ াপ
ন র

ই- মইল
আইিড 

ম

(খ)

হজ অ িবভােগর ফাকাল পেয়
কমকতার নাম ও পদবী

মাবাইল ন র হায়াটসঅ াপ ন র ই- মইল আইিড

জনাব আ ল কােশম হা দ শাহীন
উপসিচব (হজ-১), 
ধম িবষয়ক ম ণালয়

+৮৮০১৭ ২০ ২১ ২৪ ২৫ +৯৬৬৫৪৬৭৯৫৪
৯৭

akm.shaheen@gmail.com

০৩।       িবষয়  অিতব জ ির। 

২৫-১-২০২৩

জলা শাসক, .............................. (সকল)

আ ল কােশম হা াদ শাহীন
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৫৫১০১১১৮
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০১০.২২.১০/১(৬) তািরখ: ১১ মাঘ ১৪২৯
২৫ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা/ ধানম ীর সিচব, ধানম ীর
কাযালয়, রাতন িবমান ব র, তজ াও, ঢাকা
২) িবভাগীয় কিমশনার, .......................................... (সকল িবভাগ)
৩) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয়

১



অবগিতর জ )
৪) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
৫) ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িল:, িবিডিবএল ভবন, ১২, কারওয়ান বাজার, ঢাকা (প
হেজর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) অিফস, কিপ।

২৫-১-২০২৩
আ ল কােশম হা াদ শাহীন 

উপসিচব

২


