হজ ২০১৮ প্রতিতিনের বুনেতিে
আইতি হহল্পনেস্ক, মক্কা।
প্রকাশ সংখ্যা: ৫৮
প্রকানশর সময় (হসৌতি): ০৯ হসনেম্বর, ২০১৮ (২৯ তজেহজ ১৪৩৯ তহ:) রাি ১১:০০; (বাংোনিশ): ১০ হসনেম্বর, ২০১৮ রাি ০২:০০

গণপ্রজািন্ত্রী বাংোনিশ সরকানরর ধমম তবষয়ক মন্ত্রণােনয়র মােেীয় সতিব জোব হমা: আতেছুর রহমাে হসৌতি আরনব
বাংোনিনশর হজ বযবস্থাপোর সাতবমক কার্মক্রম পতরিশমে হশনষ আজ স্থােীয় সময় দুপুর ১:১২ ঘতিকায় তবমাে বাংোনিশ
এয়ারোইন্স এর তবতজ-৬০৪৪ ফ্লাইিনর্ানগ হজদ্দাস্থ তকং আব্দুে আতজজ তবমােবন্দর হনয় বাংোনিনশ হপৌৌঁনছনছে।
সবমনশষ অবস্থা ০৯ হসনেম্বর, ২০১৮ পর্মন্ত (প্রাথতমক িথযমনি):
●
●
●
●
●
●
●
●

সবমনমাি হিনশ প্রিযাবিমেকারী হাতজ ৫৩,৬৯৬ জে;
সবমনমাি তিরতি ফ্লাইি সংখ্যা ১৪৩ তি। তবমাে বাংোনিশ এয়ারোইন্স পতরিাতেি ৭০ তি; হসৌতি এয়ারোইন্স
পতরিাতেি ৭৩ তি;
হসৌতি আরনবর আইতি হহল্পনেস্ক হইনি প্রি্ত  সাতভিমস সংখ্যা ৪৩,৯১৭ তি;
হসৌতি আরনবর আইতি হহল্পনেস্ক হইনি আতিল্লা অতিনসর জেয প্রিােকৃি হসবা সংখ্যাাঃ ৭৭,০৫৪ তি;
হসৌতি আরনবর তিতকৎসা হকন্দ্র হইনি প্রি্ত  স্বয়ংতক্রয় তিতকৎসা বযবস্থাপত্র সংখ্যাাঃ ৬৭,৭৬৯ তি;
হসৌতি আরনবর তিতকৎসা হকন্দ্র হইনি প্রি্ত  তিতকৎসা হসবা সংখ্যা ১০৬,৬৭২ তি;
স্বাস্থয মন্ত্রণােয় কিৃমক অেোইনে হমতেকযাে হপ্রািাইে এতিকরা হনয়নছ ৯০,৫৫৪ জে হজর্াত্রীর;
হসৌতি আরনব সবমনমাি ইনন্তকাে কনরনছে ১১৫ জে হজর্াত্রী/হাতজ; পুরুষ-৯৪, মতহো-২১; মক্কা-৭৫, মতিো-১০,
হজদ্দা-২, তমো-১৮, আরািা: ১০;

একেজনর হজ ২০১৮ এর কার্মক্রম:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

বাংোনিশ তবমাে ও হসৌতিয়া হর্ানগ আগি হজর্াত্রী ১২৭,২৯৮ জে (বযবস্থাপো সিসয সহ);
আগি সবমনমাি ফ্লাইি সংখ্যা ৩৭১ তি।
সবমনমাি ইসুযকৃি হজর্াত্রীর তভিসার সংখ্যাাঃ ১২৬,১৮৩ তি;
আইতি হহল্পনেস্ক, তমো ও আরািা হইনি প্রি্ত  সবমনমাি হসবা সংখ্যাাঃ ৫,১৮৫ তি;
এ বছর পতবত্র হজ অেুতিি হয় ২০ আগস্ট, ২০১৮ হরাজ হসামবার
ধমম তবষয়ক মন্ত্রণােয় কিৃমক অেুনমাতিি হজ এনজতন্সর সংখ্যা ৫২৮ তি
সরকাতর ও হবসরকাতর বযবস্থাপোয় হমাি হজর্াত্রীর সংখ্যা ১,২৬,৭৯৮ জে
হজর্াত্রীনির প্রথম তিরতি ফ্লাইি ২৭ আগস্ট, ২০১৮
হজর্াত্রীনির হশষ তিরতি ফ্লাইি ২৬ হসনেম্বর, ২০১৮

সবমনশষ মৃিযু :
গি ০৮/০৯/২০১৮ ইং িাতরখ্ তিোইিহ হজোর হমাাঃ জাকাতরয়া (৭৯) পতবত্র মক্কা আে-মুকাররমায় ইনন্তকাে কনরনছে
(ইন্নাতেল্লাতহ ওয়া ইন্না ইোইতহ রাতজউে)। িাৌঁর পাসনপািম েম্বরাঃ BR0487506.

িথযসূত্র: এয়ারোইন্স, তসতভিে এতভিনয়শে অথতরতি অব বাংোনিশ, বাংোনিশ হজ অতিস ঢাকা এবং হসৌতি আরব।

