হেজর
প্রথম
ফ্লাইট
বৃহস্পিতবার, প্রথমবার ঢাকায়
ইিমগ্েরশন
চলিত বছর বাংলােদশ েথেক হেজ যাচ্েছন েসায়া লােখরও েবিশ ধর্মপ্রাণ
মুসলমান। বৃহস্পিতবার (৪ জুলাই) সকাল েসায়া ৭টায় ৪১৯ জন যাত্রী
িনেয় হেজর প্রথম ফ্লাইট ঢাকার হজরত শাহজালাল আর্ন্তজািতক
িবমানবন্দর ত্যাগ করেব। প্রিতবােরর মেতা রাজধানীর আশেকানা
হজক্যাম্প েথেকই যাবতীয় কার্যক্রম পিরচালনা করা হেব। এবারই প্রথম
ঢাকায় ইিমগ্েরশন সম্পন্ন কের প্েলেন উঠেবন যাত্রীরা, ফেল েসৗিদ
আরব িগেয় থাকেব না েকােনা বাড়িত ঝােমলা।
এিদেক এবছর যােত েকােনা দুর্েভাগ না হয়, েস িবষেয় ধর্ম
মন্ত্রণালেয়র
পাশাপািশ
িবমান
বাংলােদশ
এয়ারলাইন্সও
কেঠার
অবস্থােন রেয়েছ। িবমােন হজযাত্রীেদর যাত্রার তািরখ পিরবর্তেনর
ক্েষত্ের গমেনর ২৪ ঘণ্টা আেগ ২শ মার্িকন ডলার ও যাত্রার ২৪
ঘণ্টার মধ্েয যাত্রা পিরবর্তেনর জন্য ৩শ মার্িকন ডলার বা
সমপিরমাণ বাড়িত মাশুল আদােয়র িবধান কেরেছ এয়ালাইন্সিট। এছাড়া
িনর্ধািরত ফ্লাইেট না েগেল িটিকেটর অর্থও েফরতেযাগ্য হেব না।
হাব জািনেয়েছ, চলিত বছর বাংলােদশ েথেক হজ করেত েসৗিদ আরব যােবন ১
লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। তন্মধ্েয সরকাির ব্যবস্থাপনায় ৭ হাজার ১৯৮
ব্যালিট ও েবসরকাির ব্যবস্থাপনায় ৫৬ হাজার ৪০১ নন-ব্যালিট হজ
করেত যাচ্েছন।
িবমােনর তথ্যমেত, এবার হজ েমৗসুেম িশিডউলসহ েমাট ৩৬৫িট ফ্লাইেট
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইন্স ৬৩ হাজার ৫৯৯ জন হজযাত্রী পিরবহন
করেব। অবিশষ্ট যাত্রী পিরবহন করেব েসৗিদ এয়ালাইন্স। এবার
প্রথমবােরর মেতা হজযাত্রীেদর ইিমগ্েরশন ঢাকার হজরত শাহজালাল
আন্তর্জািতক িবমানবন্দের সম্পন্ন করা হেব।
িবমানবন্দর সূত্ের জানা যায়, বৃহস্পিতবার (৪ জুলাই) সকাল সােড়
৬টায় এবছেরর হজযাত্রা কার্যক্রম উদ্েবাধন করেবন েবসমািরক িবমান
পিরবহন ও পর্যটন প্রিতমন্ত্রী েমা. মাহবুব আলী ও ধর্ম
প্রিতমন্ত্রী েশখ েমা. আব্দুল্লাহ।

সকাল েসায়া ৭টার উদ্েবাধনী ফ্লাইট িবিজ-৩০০১ েজদ্দার উদ্েদশ্েয
ঢাকা ত্যাগ করেব। এছাড়া একই িদন হজ ফ্লাইট িবিজ-৩১০১ সকাল েসায়া
১১টায়, িবিজ-৩২০১ িবেকল েসায়া ৩টায়, িবিজ-৩৩০১ সন্ধ্যা েসায়া
৭টায় ও িশিডউল ফ্লাইট িবিজ-০০৩৫ রাত েসায়া ৮টায় হািজেদর িনেয়
যাত্রা করেব িবমান।
জানা যায়, হজ েমৗসুেম দু’মাসব্যাপী ৩০৪িট েডিডেকেটড ও ৬১িট
িশিডউল ফ্লাইট পিরচালনা করেব িবমান। ৪ জুলাই েথেক ৫ আগস্ট
পর্যন্ত প্ির-হেজ েমাট ১৮৯িট ফ্লাইট পিরচালনা করা হেব (েডিডেকেটড
১৫৭ এবং িশিডউল ৩২)। েপাস্ট হেজ ১১৫িট ফ্লাইট চলেব ১৭ আগস্ট েথেক
১৫ েসপ্েটম্বর পর্যন্ত (েডিডেকেটড ৮৬ ও িশিডউল ২৯)। তার মধ্েয
বাংলােদশ েথেক মিদনা ১৮িট ও মিদনা েথেক বাংলােদেশ ১৫িট সরাসির
ফ্লাইট পিরচালনা করা হেব। এছাড়া চট্টগ্রােম ১৯িট ও িসেলট েথেক
৩িট হজ ফ্লাইট পিরচালনা করা হেব।
িবমােনর জনসংেযাগ িবভাগ জানায়, এবছর হজযাত্রীেদর ঢাকা-েজদ্দাঢাকা রুেট পিরবহেনর জন্য িবমােনর ৪িট িনজস্ব েবািয়ং ৭৭৭-৩০০ ইআর
উেড়াজাহাজ প্রস্তুত রাখা হেয়েছ। ঢাকা-েজদ্দা-ঢাকা রুেট চলাচলকারী
িবমােনর িনয়িমত িশিডউল ফ্লাইেটও হজযাত্রীরা েজদ্দায় যােবন। ঢাকা
েথেক েজদ্দা প্রিত ফ্লাইেটর উড্ডয়ন সময় হেব প্রায় ৭ ঘণ্টা। িবমান
পিরচািলত েডিডেকেটড হজ ফ্লাইটগুেলার েচক-ইন, ইিমগ্েরশন ও কাস্টমস
আনুষ্ঠািনকতা প্রিতবােরর মেতা এবারও হযরত শাহজালাল আন্তর্জািতক
িবমানবন্দর সংলগ্ন আশেকানা হজক্যাম্েপই
সম্পন্ন করা হেব।
িবমােনর

উপ-মহাব্যবস্থাপক
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তােহরা

খন্দকার

বেলন,

হজযাত্রী পিরবহন করেত সব প্রস্তুিত িনেয়েছ িবমান।
হজ এেজন্িসজ অ্যােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (হাব) সভাপিত এম
শাহাদাত েহােসন তসিলম বেলন, আমরা সব প্রস্তুিত সম্পন্ন কেরিছ।
আশা কির, এবার হজযাত্রীেদর েকােনা দুর্েভাগ েপাহােত হেব না।

