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৪ জ  ১৪২৯

িবষয:় ““হজহজ   ট া েফ াসট া েফ াস --২০২২২০২২” ” এরএর   সভাসভা   আহবানআহবান   সংেগসংেগ।।

       সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, “হজ টা েফাস”-২০২২ এর সভা আগামী ২২/০৫/২০২২ তািরখ
রাজ রিববার, িবকাল ৩.০০ ঘ কায় কিম র আহবায়ক ও বিবচ ক পে র সদ  ( শাসন) জনাব মাঃ িমজা র
রহমান (অিতির  সিচব)-এর সভাপিতে  সদর দ র সে লন কে  (৬  তলা) অ ি ত হেব। উ  সভায় সকল সদ েক
যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।  

সং ি : "হজ টা েফাস-২০২২" এর কিম ।

১৮-৫-২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) িসিনয়র সিচব া  সবা িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা (উপসিচব পযােয়র ০১ (এক) জন 

িতিনিধ রেণর অ েরাধসহ)।
২) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (উপসিচব পযােয়র ০১ (এক) 
জন িতিনিধ রেণর অ েরাধসহ)।
৩) সিচব ( শাসন), ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
৪) পিরচালক ( াহক সবা)  াহক সবা পিরদ র, িবমান 
বাংলােদশ এয়ারলাই  িলিমেটড।
৫) পিরচালক (হজ), পিরচালক এর দ র, হজ অিফস, 
ঢাকা।
৬) কিমশনার অব কা মস, ঢাকা কা মস হাউস, 

িমেটালা, ঢাকা ( ড  কিমশনার পযােয়র ০১ (এক) 
জন িতিনিধ রেণর অ েরাধসহ)।
৭) উপ-সিচব (িবমান), বসামিরক িবমান পিরবহন ও 
পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ জিহ ল ইসলাম
পিরচালক ( শাসন)

ফান: +৮৮০ ২ ৮৯০১৪১২
ফ া : +88-02-8901411

ইেমইল: dadmin@caab.gov.bd

১



৮) পিরচালক (এভেসক), এভেসক (হশাআিব), বাংলােদশ 
বসামিরক িবমান চলাচল ক প ।
৯) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির  দািয় ), 
পিরচালক(িসএনএস) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক 
িবমান চলাচল ক প  (ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
১০) কাি  ােনজার, সৗিদ এরািবয়ান এয়ারলাই , 
হােটল সানার াও, ১০৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, 
কারওয়ান বাজার, ঢাকা (০১ (এক) জন উপ  িতিনিধ 
মেনানয়েনর অ েরাধসহ)।
১১) সভাপিত/সাধারণ স াদক, হজ এেজ ীজ 
এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ার স ার, 
১৬তলা, ৩০/এ, নয়া প ন, ঢাকা (০১ (এক) জন উপ  

িতিনিধ মেনানয়েনর অ েরাধসহ)।
১২) সভাপিত/সাধারণ স াদক, এেসািসেয়শন অব 
ােভল এেজ স অব বাংলােদশ (আটাব), সা ার স ার, 

১৬তলা, হােটল িভ রী িলঃ), ৩০/এ, নয়া প ন, 
িভআইিপ রাড, ঢাকা (০১ (এক) জন উপ  িতিনিধ 
মেনানয়েনর অ েরাধসহ)।
১৩) জনাব……………………………

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.২০১.০৩.০০১.২১.৬৯৪/১(৩) তািরখ: ৪ জ  ১৪২৯
১৮ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( িতম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৩) িপএস  চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  ( চয়ার ান
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

১৮-৫-২০২২
মাঃ জিহ ল ইসলাম 
পিরচালক ( শাসন)
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