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সরকাির খরেচ হেজ যাে ন 61 জন 
িনজসব্ িতেবদক    

ধম র্িবষয়ক ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী কিমিটর সদ রা েতয্েক পাঁচজনেক সরকাির খরেচ হেজ 
পাঠাে ন। কিমিটেত সভাপিতসহ সদ  21 জন। aথ র্াৎ সরকাির খরেচ ei সংসদীয় কিমিটর সুপািরেশ 61 জন 
হজ করার সুেযাগ পাে ন। গতকাল ম লবার িবেকেল জাতীয় সংসদ ভবেন কিমিটর ƣবঠেক e ত  জানােনা 
হয়। সংসদীয় কিমিটর সভাপিত হােফজ রুহুল আমীন মাদানীর সভাপিতেতব্ ƣবঠেক সদ  নিজবুল বশর 
মাiজভা ারী, শoকত হাচানুর রহমান (িরমন), মেনার ন শীল েগাপাল, মাহমুদ uস সামাদ েচৗধুরী, eiচ eম 
i ািহম, িজ াতুল বািকয়া, তাহিমনা েবগম o র া আহেমদ uপি ত িছেলন। ƣবঠেক িবেশষ আম েণ ধম র্িবষয়ক 
ম ণালেয়র িতম ী aয্াডেভােকট েশখ েমা. আ াহ aংশ েনন। ƣবঠক েশেষ রুহুল আমীন মাদানী 
সাংবািদকেদর জানান, কিমিটর সদ েদর মেনানীত হািজেদর পাঠােনার কায র্ ম iিতমে  শুরু হেয়েছ। চলিত 
বছেরi পয র্ায় েম তাঁরা হেজ যােবন। ƣবঠেক সব হজযা ীর সব ধরেনর সুেযাগ-সুিবধা িনি ত করার তািগদ 
েদoয়া হেয়েছ। eবার হজ সহায়তাকারী িহেসেব মািল, গািড়চালকসহ a েদর নাম তািলকাভু  হoয়ায় 
সমােলাচনার ঝড় uঠেলo কিমিটর ƣবঠেক eসব িনেয় েকােনা আেলাচনা হয়িন। e িবষেয় রুহুল আমীন মাদানী 
বেলন, িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করার i া িছল। িক  a া  আেলাচনা করার পর আর সময় হয়িন। িতিন 
আেরা বেলন, হজ সহায়তাকারী িহেসেব েমিডকয্াল িটেম েদখা েগেছ মািল, গািড়চালক, পাচক েগেছ। িবষয়িট 
িঠক হয়িন। েমিডকয্াল িটেমর aেনেকi িছল যারা বাদ পেড়েছ। eটা আসেল েকu না েকu ঢুিকেয়েছ। েযেহতু 
তারা চেল েগেছ, তাi eখন আর িকছু করার েনi। আগামীেত েযন e রকম না ঘেট েস িবষেয় ম ণালয়েক 
aবিহত করা হেব। ƣবঠেক জানােনা হয়, গতকাল ম লবার সকাল 9টা পয র্  বাংলােদশ িবমােনর 85িট o েসৗিদ 
eয়ারলাiনেসর 87িট াiেট েমাট 65 হাজার 876 জন হজযা ী েসৗিদ আরব েপৗঁেছেছন। e বছর eক লাখ 38 
হাজার জন হজ করেবন। তার মে  সরকাির ব াপনায় হজ করেবন ছয় হাজার ৯34 জন। আর েবসরকাির 
ব াপনায় eক লাখ 31 হাজার জন। e ছাড়া 611 জন oয়ািক র্ং েমমব্ার রেয়েছন। 

 


