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জ ির 

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০১.১৭.১০৫ তািরখ: 
১১ নেভ র ২০১৮

২৭ কািতক ১৪২৫

িবষয়: ০৮০৮  িটিট  ওমরাহওমরাহ  এেজি েকএেজি েক  সতকীকরণসতকীকরণ । ।
সূ : এ ম ণালেয়র ারক নং-ন র- ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৪.০৮৭.১৫.(অংশ)-১০৯২; তািরখ:

২১/১০/২০১৮ ি .
উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িনে িবণত ০৮ িট ওমরাহ এেজি েক সৗিদ আরব হেত
ফরত না আসা ওমরাহযা ীেদর তােদর অি কার নামায় উে িখত সমেয়র মেধ  দেশ ফরৎ আনা এবং সৗিদ

কতপৃ  থেক কান অিভেযাগ পাওয়া গেল  লাইেস  বািতল করা হেব মেম িনে া  হজ এেজি সমহূেক
ভিব েতর জ  িনেদশ েম সতক করা হেলা।

Sl.Sl.
No.No.

UmrahUmrah
Licence No.Licence No. Name Of AgenciesName Of Agencies

১ 07 Caplan Overseas Ltd., 50, DIT Extention Road, Eastern View (2nd Floor), Room 14-15, 
Nayapaltan, Dhaka-1000.

২ 16 Kazi Air International (Pvt.) Ltd.Kazi Tower, (2nd Floor), 86, Inner Circular (Vip) Road, 
Nayapaltan, Dhaka.

৩ 20 M/S. Sunflower Air Linkers, 40, Inner Circular (Vip) Road, Nayapaltan, Dhaka.

৪ 277 Adeb Air Travels & Tours. 40/1, D. Inner Circular Road (4  Floor), Naya Paltan, Dhaka.

৫ 409 Al-maqam travels. Royal Tower (3  floor), 64, jubilee Road (amtala), Reazuddin Bazar, 
Chittagong. 

৬ 463 Ababil Travels & Tours. 55/A Siddique Mansion (6  Floor), Purana Paltan, Dhaka-1000

৭ 498 Ahmed airways Services. 88 Motijheel C/A, Shadhinata Bhaban (1  Floor), Dhaka-1000

৮ 507 Travels & Tours Solutions Ltd. Suite # 3-4, Unicorn Plaza (2  Floor), 40/2, North 
Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212.
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১১-১১-২০১৮

ািধকারী/ব ব াপনা পিরচালক
..............( িমক ১-৮ এর সকল এেজি )।

আ ু াহ আিরফ মাহা দ
িসিনয়র সহকারী সিচব

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

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০১.১৭.১০৫/১(৯) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৫
১১ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।

১



২) যু সিচব (হজ), ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, িবমানব র, ঢাকা।
৪) ম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয়
অবগিতর জ )।
৫) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৭) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজ ীজ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), ৩০/এ, নয়াপ ন, ঢাকা
(িবষয়িট সংি  হজ এেজি েলােক অবিহত করেণর অ েরাধসহ)।
৮) ব ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলিমেটড, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (উ  প িট
সংি  এেজি র ই- মইেল রণ এবং হেজর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) অিফস কিপ, ধম িবষয়ক ম ণালয়
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