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কায র্ ম শুরু করা যাে  না। িতিন বেলন, eসব জিটলতা িনরসেন হােবর প  েথেক গত 28 জুন িচিঠ েদoয়া 
হেয়েছ। নূ্যনতম 61 জেনর uপেযাগী বািড় ভাড়া পাoয়া eখন কিঠন হেয় েগেছ। e িনয়ম িশিথল করা না হেল 
জিটলতার সমাধান হেব না। ধম র্ িতম ী েশখ েমা. আ াহ বেলন, হজযা ীেদর সে  তারণা েঠকােত o 
দুেভ র্াগ কমােত হজ eেজি গুেলার জ  কিঠন িবিধিনেষধ িদেয়েছ েসৗিদ সরকার। গত 29 জুন েথেক হজযা ীেদর 
িভসা েদoয়ার কথা। িক  eখনo তা শুরু হয়িন। িতিন বেলন, আগামী দুi-eকিদেনর মে  িভসা কায র্ ম শুরু 
হেব বেল আশা করিছ। েকােনা হজ eেজি  হজযা ীেদর সে  তারণা কেরেছ- eমন মাণ েপেল সংি  
eেজি েক কােলা তািলকাভু  করাসহ জিরমানা আদায় করা হেব।  

 


