
হজ এেজি েত দেকর ৫ম দফা অিভযান: িবিভ  অিনয়ম উদঘাটন 

(অিভযােনর তািরখ : ১৯ লাই, ২০১৮ ি :) 

 

ন িত ও মানবপাচার বে  হজ এেজি স েহ লাই মােসই ৫ম দফা অিভযান চািলেয়েছ ন িত দমন কিমশন। 
দক অিভেযাগ কে  (১০৬) এ সং া  অিভেযাগ আসায় আজ (১৯/০৭/২০১৮ ইং) উপপিরচালক শখ মাঃ 

ফানািফ া এবং সহকারী পিরচালক লশান আেনায়ার ধােনর সম েয় িলশসহ ০৯ সদে র এক  শি শালী 
ম রাজধানীর নয়াপ ন  হজ এেজি স েহ অিভযান চালায়।  দক ম কাজী টাওয়াের অবি ত কাজী এয়ার 

ই ার াশনাল -এ সেরজিমন অিভযােন দেখ, উ  হজ এেজি র কােছ ত হািজর সং ার সমথেন কান 
কাগজপ  নই।  িনব ন ত েত ক হজ এেজি র কমপে  ১৫০ জন যা ী রেণর বা বাধকতা থাকেলও 
উি িখত হজ এেজি  মা  ৭৫ হজ হাজীেক রণ কেরেছ বেল জানায়।  এছাড়াও সৗিদ আরেব হজযা ীেদর 
বাড়ী ভাড়া, য়া াম িফ ও অ া  রিশদপ  পাওয়া যায়িন।  দক ম একই টাওয়াের অবি ত কাজী ােভলস 
অ া  রস- এর কাগজপ  পরী ায় দখেত পায়, উি িখত হজ এেজি  গতবছেরর অিডেট ৪ ল ািধক টাকার 
কর ফ িক িদেয়েছ।  এত বড় অে র রাজ  ফ িকর ঘটনার পরও িকভােব এ এেজি  অ েমাদন পল, তা 
রীিতমত িব য়কর। এই েমর ণা  িতেবদন পাওয়ার পর এ জাতীয় অিনয়ম িতেরাধকে  িস া  িনেব 
কিমশন। সময় দেকর প  থেক উপি ত হজযাি সহ সকেলর কােছ ন িতিবেরাধী িলফেলট ও দক হটলাইন 
(১০৬) এর ি কার িবতরণ করা হয়।  উে  য, এর আেগ গত ০২ লাই, ০৪ লাই, ০৯ লাই এবং ১৫ 

লাই রাজধানীর িবিভ  হজ এেজি েত অিভযান চালায় দক। 

এ অিভযান সে  এনেফাসেম  অিভযােনর সম য়কারী দেকর মহাপিরচালক ( শাসন) মাহা াদ নীর 
চৗ রী জানান, “আমােদর ল , হজেক ীক ন িতর িসি েকট ভেঙ দয়া এবং াহত অিভযােনর মা েম 

হজযা ীেদর ন িতর িব ে  সেচতন কের তালা।” 


