
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধম িবষযক় ম ণালয ়

হজ-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০১০.২৩.৪৫ তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০২৩

৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় িরেয়লিরেয়ল  ট াট া   া েভলসােভলস   ই ার াশনালই ার াশনাল  ( ( হজহজ   লাইেসলাইেস   নংনং--১১১৭১১১৭)-)-এরএর   অিফসঅিফস   কানাকানা   পিরবতেনরপিরবতেনর
অ মিতঅ মিত   দানদান ।।

: িরেয়ল টা  ােভলস ই ার াশনাল (হজ লাইেস  নং-১১১৭)-এর দািখল ত আেবদন।

         উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত হজ ও ওমরাহ ব াপনা আইন-২০২১ এর ১১ (২) ধারা অ যায়ী িন বিণত
শেত িরেয়ল টা  ােভলস ই ার াশনাল (হজ লাইেস  নং-১১১৭)-এর অিফস কানা িন পভােব পিরবতেন িনেদশ েম
অ মিত দান করা হ’লঃ 

Real Touch Travels  International (HL 1117)Real Touch Travels  International (HL 1117)
রাতন কানা ন ন কানা

233/10, Cumilla Mansion (2
Floor), Rajgong, Cumilla.

House#1, Block#G, Main Road,
Banasree, Rampura, Dhaka-
1214.

শতস হ:
(ক) রাতন কানায় এেজি র অিফস ব  করেত হেব;
(খ) সংি  সকল কাগজপে  রাতন কানা পিরবতন কের ন ন কানা িত াপনসহ  লাইেস  ন র, টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র এবং ই- মইল ন র সং  করেত হেব।

nd

১৯-১-২০২৩

ািধকারী/ ব াপনা পিরচালক/ ব াপনা অংশীদার, 
িরেয়ল টা  ােভলস ই ার াশনাল (হজ লাইেস  
নং-১১১৭), House#1, Block#G, Main 
Road, Banasree, Rampura, Dhaka-
1214, .

এস. এম. মিন ামান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: +৮৮-০২-৫৫১০১১১৯
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১১১৬

ইেমইল: hajj_sec2@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০১০.২৩.৪৫/১(৯) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৯
১৯ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
. ১



১) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা।
৩) কাউে লর (হজ), বাংলােদশ হজ অিফস, জ া, সৗিদ আরব।
৪) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয়
অবগিতর জ )।
৫) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
৬) িসে মস এনািল , আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(www.mora.gov.bd ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৭) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজি জ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স ার, ১৬ তলা হােটল
িভ রী িলঃ, ৩০/এ, নয়াপ ন, িভআইিপ রাড, ঢাকা-১০০০।
৮) ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলিমেটড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা
(www.hajj.gov.bd ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) অিফস কিপ।

১৯-১-২০২৩
এস. এম. মিন ামান 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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