
 

 

 

মেনর িদনkণঃ pিতিদন 
েড kুজঃ 

 
টাiগার iেকা টুয্িরজম en টুরস মণ িপয়ািসেদর জনয্ আনেnর সংবাদ িনেয় eেসেছ। আপনােক 
িনেয় যােব pকৃিতর সািnেধয্ আিদ bhপুt o েমঘনা নদীর sc জেল েভেস দ ুপােড়র pাকৃিতক 
সবুজ gাম eবং ৈনসিগর্ক দশৃয্ uপভেগর দা ন eক aধয্ায়। সােথ েযেত িনেয় যােব iিলেশর রাজয্ 
চাঁদপুেরর েমাহনায়। আপনােদর সnি  আমােদর pধান লkয্। 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মণ বণর্নাঃ 
সকাল 8:30 টায় uপিsত হেত হেব হািতর িঝেল। েসখান েথেক e িস বাস েযােগ েডমরা তারাব 
সুলতানা কামাল েসতু হেত সকাল 9.30 টায় জাহাজ েছেড় শীতলkয্া,ধেল রী নদী o েমঘনা নদী 
হেয় আনুমািনক দপুুর 1.30 টায় চাঁদ পুর িতন নদীর েমাহনা পিরদশর্ন েশেষ চাঁদপুর িভ,আi,িপ 
টািমর্নােল 1 ঘ ার যাtা িবরিত। iিলেশর রােজয্ মণ েশেষ িবকাল 3.00 টায় ঢাকার uেdেশ রoনা 
িদেয় নদীর দ ুপােড়র pাকৃিতক েসৗnযর্ uপেভাগ করেত করেত জাহাজ েমঘনা নদী হেয় ধেল রী 
নদী o শীতলkয্া নদী হেয় রাত আনুমািনক 8.00 টায় সুলতানা কামাল েসতুর পােশ জাহাজ েনা র 
কের e িস বাস েযােগ আনুমািনক রািt 9.00 টায় হািতর িঝল pতয্াবতর্ ন eবং মন সমািp। 
 
 
 



 

 

 
দশর্নীয় sানঃ 
**চাঁদপুর িতন নদীর েমাহনা 
**iিলশ মােছর বাজার 
**চর পিরদশর্ন 
 
মেণর সময়ঃ সকাল 8.30 হেত রাত 9.00 পযর্n। 
লা ঃদপুুর 1.30 িমিনট। 
 
মণ িফঃ 4,800 টাকা (10 বছর েথেক তদেুধর্া), 3,000 টাকা (4 বছর েথেক 10 বছর) 
 

ভূিরেভােজর সময় সিুচঃ  

 
পিলিসঃ 
1. 50% aিgম টাকা pদান সােপেk বুিকং কনফামর্ হেব। বাকী 50% মেনর 7 িদন পূেবর্ পিরেশাধ করেত 

হেব।যাtার তািরেখর 7 িদেনর মেধয্ মণ বািতল করা হেব না। 

2. 2 িট িভ, আi, িপ েকিবন েদয়া হেব, aিতিরk pিত ম বয্বহােরর জনয্ 3,000 টাকা pদান 
করেত হেব। 

3. pেতয্ক aিথিত তােদর নাম,েমাবাiল,িঠকানা,বয়স pদান করেবন eবং িবেদিশ aিথিতেদর তােদর পাসেপােটর্ র 

eর ফেটা কিপ জমা িদেত হেব।  

4. মাদক dবয্ িনয়ntন aিধদpর কতৃর্ ক ৈবধ aনুমিতর ছাড় পt বয্িতত সকল pকার মাদক বহন eবং gহন সmণূর্ 
িনিষd, aনয্থায় টাiগার iেকা টুয্িরজম en টুরস কতৃর্ পk েকান pকার aৈবধ মালামাল বহেনর জনয্ দায়ী 
থাকেব না।  

5. েকান আেgয়াst বহন করা যােব না। 

6. কেরানা সংkমণ েরােধ মাs পরা বাধয্তা মূলক, সংkামণ বয্ািধ সংkাn সকল আiন েমেন চলেত হেব। 

7. মন কারীেদর সুিবধােথর্ পয্ােকজ পিরবতর্ ন করা হয়। 

8. সকল pকার িটপস পয্ােকজ মূেলয্র সােথ anভুর্k নয়। 
9. gপ টুয্র নূয্নতম 60 জন। 

জল খাবার 
(8.00 টা -
েথেক 9.00) 

জল খাবার 
 (11.00) 

মধয্াh েভাজ 
(1.30-2.30) 

জল খাবার 
 (5.00) 

ৈনশ েভাজ 
(7.30-8.30) 

লুিচ,আলুর 
দম, িডম 

ভািজ, হালুয়া, 
জসু, 

চা/কিফ। 
 

 

sাiস,েকক,ফল,চা/কিফ। 

েপালাo, মুরিগর েরা , 
খািসর েরজালা,  মীkড
েভিজেটবল,সালাদ, টক-

িমি  দi। 

পােকাড়া, 
িবsুট,চা/কিফ, 
েলমন জসু।  

বার িব িকu পািটর্ । 
(পেরাটা,িচেকন বার িব িকu, 
িফস িফ ার, াiড রাiস,চাiিনজ 
েভিজেটবল,রাiতা, সালাদ,েলাকাল 

সুiটস) 



 

 

 
 
 

আমােদর ৈবিশ য্: 
 
1। আমােদর জাহাজিট েড kুজ, ঢাকা-সুnরবন, ঢাকা-টাং য়ার হাoড় সরাসির kুজ সািভর্ জ পিরচালনা 
করেছ, যা বাংলােদেশর সবেচেয় িনরাপদ o sয্াবল জাহাজ।  
2। জাহােজ িনজs বজর্ য্ বয্বsাপনা o পািন েশাধনাগার রেয়েছ যা পিরেবশ বাnব।আমরা েকান বজর্ য্ নদীেত 
েফিল না। 
3।জাহাজিট সুnরবেন চলাচেলর জনয্ িনিমর্ত kুজ লাiেনর মেধয্ eিট বাংলােদেশর সবেচেয় বড় জাহাজ। 
4। খাoয়া দাoয়া, কনফােরn, মুিভ েদখার জনয্ রেয়েছ (2400 বগর্ ফুট) িবশাল হল ম (বাংলােদেশ 
eকমাt) 
5। েরৗdsান o বারিবিকuর জনয্ 3400 বগর্ফুেটর ফটপ।  
6। ফটেপ রেয়েছ oেপন sাi িজমেনিশয়াম।  
7। 15 িট শীতাতপ িনয়িntত িভ আi িপ েকিবন সহ সাবর্kিণক গরম o ঠা া পািনর বয্াবsা (eটাs হাi 
কেমাড বাথ সহ)o 2 িট িভ িভআi িপ েকিবন রেয়েছ। 
8। সরবরাহকৃত সকল পািন (েটেপর পািন, শাoয়ার পািন, য্াশ oয়াটার) RO পdিতেত পিরেশািধত। 
9। সm ূণর্ জাহাজিট শীতাতাপ িনয়িntত o sয্াnবাi েজনােরটর বয্বsা। 
10। সুsাদ ু খাবার আেয়াজেনর জনয্ রেয়েছ aিভj রnনিশlী o খাবার পিরেবশেনর জনয্ দk খাদয্ 
পিরেবশক। 
11।aিভj দk গাiড o aিভj kু dারা জাহজ পিরচালনা করা হয়।    
12।নামােজর সু বয্বsা রেয়েছ। 
13।আধুিনক pযুিk সmn েনিভেগশান যntপািত জাহােজ িবদয্মান| 
14।ফুড কনর্ার। 
15।কিফ বার। 
 


