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১ চ  ১৪২৯

িবষয:় কারণকারণ   দশােনারদশােনার   না শনা শ।।
         
        
যেহ  আপিন ধম িবষয়ক ম ণালেয়র িনবি ত বসরকাির ব াপনায় হজ পিরচালনাকারী িহেসেব মাস িলমামাস িলমা   রসরস
এএ   ােভলসােভলস  ( ( হজহজ   লাইেসলাইেস   নংনং--১৪৯৩১৪৯৩)) , 29 Purana Paltan Lane (2  Floor), VIP Road,
Dhaka-1000-এর ািধকারী/ ব াপনা পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার/ ব াপক িহেসেব দািয়  পালন
করেছন; এবং

০২।       যেহ  বসরকাির ব াপনায় হজযা ী রণ িবষেয় আপিন ধম িবষয়ক ম নালয় ক ক জারী ত হজ ও
ওমরাহ ব াপনা আইন, ২০২১ এ বিণত শতািদ পালেন অ ীকারাব  িছেলন; এবং

০৩।       যেহ  হজ ও ওমরাহ ব াপনা িবিধমালা ২০২১ িব মান;

০৪।       যেহ  আপনার হজ লাইেসে র নবায়েনর ময়াদ গত ০৭.০৪.২০২০ তািরখ উ ীণ হয়; এবং

০৫।       যেহ  নবায়েনর জ  িনধািরত হালনাগাদ কাগজপ  দািখল করার িনেদশনা থাকা সে ও িনধািরত হালনাগাদ
কাগজপ  দািখল করা হয়িন; এবং

০৬।       যেহ  আপনার এেজি র লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ায় আপনােক গত ২২.০৯.২০২২ তািরখ ড়া  না শ
দান করা হয়; এবং 

০৭।       যেহ  হজ ও ওমরাহ ব াপনা আইন, ২০২১ এবং হজ ও ওমরাহ ব াপনা িবিধমালা ২০২২ অ যায়ী
শাসিনক ব া হণ ও শাি র কারণস হ িব মান;

০৮।      সেহ  হজ ও ওমরাহ ব াপনা আইন, ২০২১ অ যায়ী আপনার পিরচািলত মাস িলমামাস িলমা   রসরস   এএ   ােভলসােভলস
(( হজহজ   লাইেসলাইেস   নংনং--১৪৯৩১৪৯৩))-এর হজ কায েম ব ত ইউজার আইিড এত ারা ব  করা হ’ল।  

nd

১৫-৩-২০২৩

জনাব মাও: আিজ র রহমান, ািধকারী, মাসিলমা 
রস এ  ােভলস (হজ লাইেস  নং-১৪৯৩), 29 

Purana Paltan Lane (2nd Floor), 
VIP Road, Dhaka-1000.
.

এস. এম. মিন ামান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮-০২-৫৫১০১১১৯
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬

ইেমইল: hajj_sec2@mora.gov.bd
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ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০৬২.২৩.১০৫/১(৭) তািরখ: ১ চ  ১৪২৯
১৫ মাচ ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, হজ অিফস, ঢাকা (বিণত এেজি র ইউজার আইিড ব  করেণর
অ েরাধসহ)।
২) িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা ( িতম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৪) িসে মস এনািল , আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়
৫) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজি জ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স ার হােটল িভে ারী,
নয়াপ ন, ঢাকা।
৬) ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িল., ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (www.hajj.gov.bd এ

কাশ এবং এেজি র ই- মইেল রণসহ বিণত এেজি র ইউজার আইিড ব  করেনর অ েরাধ করা হ’ল।
৭) অিফস কিপ/মা ার ফাইল।

১৫-৩-২০২৩
এস. এম. মিন ামান 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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