সুnরবন িহরনপেয়n

মন

(ঢাকা টু িহরন পেয়n 4 রাত 5 িদন)
সুnরবন িহরন পেয়n মণ। pাকৃ িতক েসৗnেযর্ ঐ যর্মি ত সুnরবন eেদেশর ভূ খেnর aল ার। pকৃ িত তার
aিময় সুnর পমাধুরী aকৃ পণ হেs uজাড় কের িদেয় সািজেয়েছ সুnরবনেক। িনতয্ েজায়ার ভাটার aবগাহেন
িবেধৗত সুnরবন aনুপম েসৗnেযর্র eক িবsীণর্ লীলাভূ িম। আয়তন যার 6,017 বগর্ িকেলািমটার। ময্ানেgাভ
বৃkরািজ সহ জীবৈবিচেtয্র aনুপম সুnর সmীলন ঘেটেছ eখােন। সুnরবেনর 'রেয়ল েব ল টাiগার' িবে র
দরবাের বাংলােদেশর aিত সুnর eবং শিkশালী িবjাপন। তার পাশাপািশ মায়াকাড়া হিরণ শাবেকর aবাক
সুnর িবিsত দৃি েদখার তের সারা পৃিথবীর eডেভ ার eবং মণিপয়াসী pায় সকল েদেশর মানুষেকi চু mেকর
মেতা আকষর্ণ কের েটেন আেন সুnরবেন। 'টাiগার iেকাটু য্িরজম en টু য্রস' বাংলােদেশর

মণ সহেযাগী

pিত ােনর জগেত eক aননয্ সংেযাজন। আমরা আপনােক আমােদর শীতাতপ িনয়িntত aতয্n িবলাসব ল kুজ
জাহাজ o pিশkণpাp দk eবং দািয়tশীল গাiডেদর মাধয্েম ঢাকা হেত সুnরবন eর দীঘর্ যাtােক চািরপােশর
pাকৃ িতক েসৗnযর্ uপেভাগ করার সুেযাগ কের েদয়ার পাশাপািশ মণকালীন সমেয় পযর্টকেদরেক গান েশানােনার
বয্বsা সহ তােদর মেধয্ নানাধরেনর সৃজনশীল o ঘেরায়া েখলাধুলার pিতেযািগতার আেয়াজন eবং পুরsৃ ত
করার মাধয্েম সময় েলােক ucিসত আর ujীিবত কের তু লেত আমরা বdপিরকর। আমােদর রেয়েছ
পািরবািরক, সামািজক িবিভn gেপর পাশাপািশ নানা aিফিসয়াল টু য্র সুচা ভােব সফল করার দায়বdতা eবং
aিভjতা। eকমাt pাকৃ িতক িবপযর্য় বয্তীত আপনার মণেক িনরাপদ eবং uপেভাগয্ কের েতালার পূণর্
িন য়তা িদেত পাির ak িচেt। সততা eবং িব sতা আমােদর মূলমnt। 'টাiগার iেকাটু য্িরজম en টু য্রস' তাi
হেত পাের আপনার pথম পছেnর টু য্র পাটর্নার

ছিবঃ eম, িভ টাং য়ার হাoড়।
িক েদখেবনঃ
** চাঁদ পুর 3 নদীর েমাহনা

চাঁদপুর িtভু জ, sানীয়ভােব 'ৈকরালার মুখ' নােম পিরিচত। পdা, েমঘনা o
ডাকািতয়া িতনিট নদী eখােন স ম কের িtভু জ ৈতির কেরেছ। নদী েলা িতন িদক
েথেক pবািহত হoয়ায় েসখােন পািনর eকিট বড় ধারা ৈতির হেয়েছ।যাtা পেথ
eিট েদখেত পাoয়া যােব।

**গাবখান েসতু
বাংলার সুেয়জ খাল খয্াত গাবখান চয্ােনেলর uপর pিতি ত 5ম বাংলােদশ চীন-ৈমtী েসতু িটi গাবখান েসতু
নােম পিরিচত। সnয্া o সুগnা নদীর মেধয্ সংেযাগ sাপনকারী
বাংলােদেশর eকমাt কৃ িtম েনৗপথ গাবখান চয্ােনেলর ৈদঘর্য্ pায় 18
িকেলািমটার। দুiপােশ সবুেজর সমােরাহ িনেয় বেয় চলা ei খালিট
েসৗnেযর্র িদক িদেয় বাংলােদেশ aিdতীয়।pায় 200 বছেরর pাচীন
গাবখান খােলর uপর িনিমর্ত গাবখান েসতু িট েদেশর সেবর্াc uঁচু েসতু
িহসােব sীকৃ ত। আর েসতু িটর aপূবর্ িনমর্াণৈশলী aনয্ানয্ সকল েসতু
েথেক eেক িদেয়েছ িবেশষ sতntতা।যাtা পেথ
eিট েদখেত পাoয়া
যােব।

** বিরশাল নদী বnর: েমাগল সাmােজয্র পর েথেক বিরশাল নদী
বnরিটর eকিট েরকডর্ aিst রেয়েছ। eিট "িগির-i-বাnর" নােম পিরিচত
িছল, ei নদী বnরিট লবণ, মশলা eবং কােঠর বয্বসােয়র জনয্ পিরিচত
িছল। 1869 সােল নগর কিমিট pিতি ত হoয়ার পের eবং 1876 সােল েপৗর
মযর্াদা aজর্েনর পের িbিটশ শাসনামেল eিট বিরশাল বnের

পাnিরত হয়।

eখােন 1 ঘ া যাtা িবরিত েদয়া হেব।

** শরন েখালা ফেরs aিফস
শরনেখালার eকিট pতয্n বন েsশন। েসখােন েপৗঁছােনার জনয্ বিগ খাল
aিতkম

করেত হয়।eখােন সুnর বেন pেবেশর aনুেমাদন সংgহ েশেষ

গাডর্ o েছাট েবাট েনয়া হেব eবং eখােন pাকৃ িতক েসৗnযর্ uপেভাগ
করার জনয্ 1 ঘ া যাtা িবরিত েদয়া হেব।

** কটকা (aিফস পাড়া eবং জামতলা বীচ)
সুnরবেনর দিkণ পূবর্েকােণ aবিsত কটকা। সুnর বেনর আকষর্নীয় sান েলার মেধয্ aনয্তম e কটকা। মংলাবnর েথেক
pায় 90িকঃিমঃ দূের aবিsত । eখােন বন িবভােগর eকিট েরs হাuস আেছ।
সামেনi েদখা যায় সাগেরর aৈথ জল রািশর িবশাল িবশাল েঢu। eর আশ পােশ
রেয়েছ aসংখয্ েছাট বড় খাল। eসব খােল েনৗকা িনেয় মন খুবi মজাদার। pকৃ িতর
প o িবিচt রহসয্ময় aিভjতা aজর্েনর eক aপুবর্ সুেযাগ। খােলর কােছ েদখা
যায় দেল দেল িচtল হিরণ চের েবড়ােত। eছাড়া বানর, uদিবড়াল o বন েমারগ েদখা
যায়। মােঝ মােঝ বােঘর গজর্নo েশানা যায়। anকার রােত লk েকািট েজানাকীর
আেলার েমলা মুg o িবেমািহত কের েতােল।
সব িমিলেয় কটকা eকিট েসৗnযর্ uপেভাগ
করার sান।কটকােত রেয়েছ 40 ফু ট uঁচু
eকিট oয়াচ টাoয়ার।কটকার oয়াচ টাoয়ারিট চারতলা িবিশ , টাoয়ার েথেক
uপেভাগ করা যায় সুnরবেনর aপার pাকৃ িতক েসৗnযর্। কটকা oয়াচ
টাoয়ারেক িপছু েফেল েসাজা utের pায় িতন িকেলািমটার েহঁ েট েগেল জামতলা
সমুd ৈসকত। জামতলা ৈসকতিট িনজর্ন eবং পিরcn। েবলাভূ িম জুেড়

ধুi েদখা

যায় কাঁকড়ােদর িশlকমর্। েকাথাo েকাথাo েদখা যায়, েজায়ােরর েঢuেয় ধুেয় যাoয়া গােছর েশকড়। ৈসকতিট েসাজা পুেব
িগেয় েশষ হেয়েছ কিচখািলেত। জামতলা সমুd ৈসকতিট sােনর (েগাছল) জনয্ আদশর্ জায়গা নয়।

** দুবলার চর,

টিক পlী

চাঁদপাi েরে র আেরকিট

tপূণর্ জায়গা দুবলার চর। k া o মরা প র নেদর মােঝ দুবলা eকিট িবিcn dীপ। eখােন লাল

বক মাছরাঙা, মদনটাক পািখর েদখা েমেল। eখানকার েসৗnেযর্র eকিট িদক হেc হিরেণর ঘাস খাবার দৃশয্। দুবলার চর
মূলত েজেল gাম। মাছ ধরার সে চেল

ঁটিক

কােনার কাজ। বষর্া

েমৗসুেমর iিলশ িশকােরর পর ব েজেল চার মােসর জনয্ সুদর
ূ
কkবাজার, চ gাম, বােগরহাট, িপেরাজপুর, খুলনা, সাতkীরা েথেক
েডরা েবঁেধ সামিয়ক বসিত গেড় েসখােন। েমেহরআলীর খাল,
আেলারেকাল, মােঝরচর, aিফসেকlা, নািরেকলবািড়য়া, মািনকখালী,
ছাফরাখালী o শয্ালারচর iতয্ািদ eলাকায় েজেল পlী sািপত হয়। ei
চার মাস তারা মাছেক
আহিরত

ঁটিক বানােত বয্s থােকন। eখান েথেক

ঁটিক চ gােমর আসাদগে র পাiকারী বাজাের মজুদ o িবkয় করা হয়। সুnরবেনর পূবর্ িবভােগর সদর দpর

বােগরহাট েথেক মাছ সংgেহর পূবর্ানুমিতসােপেk বহরদার o েজেলরা দুবলার চের pেবশ কের থােকন।

**িহরন পেয়n
িহরণ পেয়n, সুnরবেনর দিkণাংেশর eকিট সংরিkত aভয়ারণয্।
eর আেরক নাম নীলকমল। pমtা k া নদীর পি ম তীের, খুলনা
েরে

eর aবsান। িহরণ পেয়n iuেনেsা েঘািষত aনয্তম eকিট

িব

ঐিতহয্।eদত a েল হিরেণর aবাধ িবচরেণর জনয্i e

sানেক িহরণ পেয়n নােম aিভিহত করা হয়। িহরণ পেয়n eকিট
aভয়ারণয্ হoয়ায় ei sান aেনক বাঘ, হিরণ, বানর, পািখ eবং
সিরসৃেপর িনরাপদ আবসsল। সুnরবন eলাকায় রেয়ল েব ল
টাiগার েদখার aনয্তম eকিট sান হেলা ei িহরণ পেয়n। eখােন েদখা পাoয়া যায় িচtা হিরণ, বনয্ কেরর; পািখেদর মেধয্
আেছ সাদা বুক মাছরাঙা, হলুদ বুক মাছরাঙা, কােলামাথা মাছরাঙা, লাজর্ eেgট, কাঁদা েখাঁচা, ধয্ানী বক pভৃ িত। eছাড়া আেছ
pচু র কাঁকড়ার আবাস। আর আেছ রঙ-েবরেঙর pজাপিত। িহরণ পেয়n েথেক 3 িকেলািমটার দূের েকoড়াসুিঠেত রেয়েছ
eকিট oয়াচ টাoয়ার।

সুnরবন মন িববরনঃ

1ম িদনঃ
দুপুর 3:00 টায় সুলতানা কামাল িbজ/ কাঁচপুর িbজ সংলg
িবআiডিbuিটe টািমর্নাল ঘােট uপিsত হেত হেব। দুপুর 3.30
িমিনেট eম, িভ টাং য়ার হাoড় জাহাজ শীতলkয্া o ধেল রী
নদী হেয় েমঘনা নদী িদেয় গজািরয়া, সাটনল হেয় রাত 9.00 চাঁদ
পুর েপৗঁছােব| েসখান েথেক িরভার পাiলট িনেয় যাtা কের েভার 3.00 টায় বিরশাল েপৗঁছােব, বিরশােল 1.00
ঘ া (িরভার পাiলট িনেয়)যাtা িবরিতর পর সুnর বেনর uেdেশয্ রoনা।

2য় িদনঃ
কীতর্ ন েখালা নদী, সুঘnা, কচা, eবং বেলসsর নদী হেয় আনুমািনক দুপুর
1.00 টায় সুnরবেনর pেবশdার শরণেখালা েপৗছাব।ফেরs aিফেসর

pেয়াজনীয় কাযর্kম েশেষ গাডর্ সংgহ o েছাট েবাট িনেয় দুপুর 2.00
টায় কটকার uেdেশয্ যাtা

হেব। রাত 8.00 টা নাগাদ কটকায়

েপৗঁেছ ৈনশেভাজ, o রািt যাপন (হেত পাের কিবতা পােঠর/গােনর
আসর)।

3য় িদনঃ
েভাের েছাট েবােট কটকা সাiট aিফস o জামতলা বীচ মণ eবং
oয়াচ টাoয়ার েথেক িবsীণর্ ছন েখেত হাজার হাজার হিরেনর
েছাটাছু িট, ভাগয্ ভােলা হেল
েদখা িমলেত পাের রেয়ল
েব ল

টাiগােরর।

eরপর

সকাল 10 টায় জাহােজ
িফের eরপর দুবলার চেরর
uেdেশয্ রoনা। িবেকল 4.00 টায় দুবলার চর েপৗঁেছ আেলার েকাল
eলাকায় টিক পlী পিরদশর্ন েশেষ ৈনশ েভাজ o রািt যাপন (হেত
পাের বািলশ েখলা, ঝু িড়েত বল িনেkপ, রয্ােফল )।

4থর্ িদনঃ(িহরনপেয়n)
সকাল েভাের েজায়ার ধের 1 ঘ া যাtা েশেষ দুবলার চর হেত িহরন পেয়n েপৗঁছাব। iuেনেsা েঘািষত
aনয্তম িব ঐিতহয্। িহরন পেয়েnর aনয্ নাম িনল কমল। pmtা
ক া নদীর তীের িহরন পেয়n aবিsত। aভয়ারনয্ হoয়ার কারেন
িহরনপেয়েn কােঠর ৈতির oয়াক oেয় ধের হাঁটেত হাঁটেত
বানর,হিরন,বাঘ, kিমর নানান প
পািখর দশর্ন িমেল।েভাের
েকoড়া ্িত নাম sােন eকিট oয়াচ টাoয়ার রেয়েছ েযখান েথেক
িহরনপেয়n সহ eক aংেশর pাকৃ িতক েসৗnযর্ uপেভাগ করা যায়।
পিরদশর্ন েশেষ েজায়ার ধের বিরশাল হেয় ঢাকার uেdেশয্ রoনা।

5ম িদনঃ
বিরশাল, চাঁদপুর, েমঘনা নদী, হেয় রাত আনুমািনক 10.00 টা নাগাদ কাঁচপুর িbজ সংলg িবআiডিbuিটe
টািমর্নাল eেস েপৗছােবা। eরপর eিস গাড়ী েযােগ হািতরিঝল eেস

মন সমািp।

আমােদর ৈবিশ য্ঃ
1। eকমাt আমােদর জাহাজিট ঢাকা-সুnরবন, ঢাকা-টাং য়ার হাoড় সরাসির kুজ সািভর্ জ পিরচালনা করেছ, যা
বাংলােদেশর সবেচেয় িনরাপদ o sয্াবল জাহাজ।
2। জাহােজ িনজs বজর্য্ বয্বsাপনা o পািন েশাধনাগার রেয়েছ যা পিরেবশ বাnব।আমরা েকান বজর্য্ 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 ফু ট) িবশাল হল

ম (বাংলােদেশ

eকমাt)
5। েরৗdsান o বারিবিকuর জনয্ 3400 বগর্ফুেটর
6।

ফটপ।

ফটেপ রেয়েছ oেপন sাi িজমেনিশয়াম।

7। 15 িট িশতাতপ ি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।(িডেসmর o জানুয়ারী মােস e িস সািভর্ স বn
থাকেব)
8। সরবরাহকৃ ত সকল পািন (েটেপর পািন, শাoয়ার পািন,

য্াশ oয়াটার) RO পdিতেত পিরেশািধত।

9। সmূণর্ জাহাজিট শীতাতাপ িনয়িntত o sয্াnবাi েজনােরটর বয্বsা।
10। সুsাদু খাবার আেয়াজেনর জনয্ রেয়েছ aিভj রnনিশlী o খাবার পিরেবশেনর জনয্ দk খাদয্
পিরেবশক।
11।দুi জন বন রkী িনেয়ািজত থাকেব।
12।aিভj দk গাiড o aিভj kু dারা জাহজ পিরচালনা করা হয়।
13।েদশীয় েনৗকার েযােগ খাল পারাপার।
14।নামােজর সু বয্বsা রেয়েছ।
15।আধুিনক pযুিk সmn েনিভেগশান যntপািত জাহােজ িবদয্মান|
16।ফু ড কনর্ার।
17।কিফ বার।
18।টয়েলি জঃ শাoয়ার েজল, শয্াmু, টথ েপs, bাশ, েতায়ােল।

ভূ িরেভােজর সময় সুিচঃ (4 রাত 5 িদন)
pাতরাশ
(7.30-8.30)

তািরখ

-

1ম িদন

জল খাবার
(11.00)

মধয্াh েভাজ
(1.30-2.30)

-

-

জল খাবার
(4.30)

ৈনশ েভাজ
(7.00-8.00)

সয্াnু iচ,
চা,িবsু ট,েলমন

িট, িখচু িড়, হাঁেসর
মাংস, েব ণ ভািজ,
িপঁয়াজু,পাঁপড় ভাজা,

জুস,
িট, েপারটা, সবিজ,
িডম িসd, হালুয়া,কলা,
চা/কিফ

2য় িদন

3য় িদন

গরম লুিচ, িডম ভািজ,
আলুরদম,রসেগাlা,
চা/কিফ

4থর্ িদন

িব i চােলর েডলা
িখচু িড়, িডম ভািজ,
িট,চাটিন, েপঁেপ ভািজ,
কলা,কিফ।
েবৗ ভাত, ডাল ভতর্ া,
িডম ভািজ, আলু ভািজ।

5ম িদন

চা,িবsু ট,
েকক, আেপল।

িবsু ট,sাiস
েকক,চা,
আেপল।

sাiস
েকক,িবsু ট,চা।

sাiস
েকক,িবsু ট,চা।

মাছ, ভতর্ া, ডাল, িচেকন
কাির, িমkড সবিজ,টকিমি দi।

ভাত, মাছ, মুরিগর মাংস,
ডাল,িমkড সবিজ, ভতর্ া।

সাদা ভাত, মাছ, মুরগী,
ডাল, িমkড সবিজ ,
ভতর্ া, েকামল পানীয়।
সাদা ভাত, মাছ, মুরগী,
ডাল, িমkড সবিজ ,
ভতর্ া।

ীম কয্ারট।

ঁ াজু, মুিড়,
েছালা,িপয়
চা/ িবিsট, েলমন
জুস

েকামল পানীয়।
iিnয়ান িডশ

পােকাড়া
ে
াi, চা/
িবিsট, েলমন জুস

থাi আiেটম
(পেরাটা,িচেকন বার
িব িকu, িফস
িফ ার, াiড
রাiস,চাiিনজ
সবজী,রাiতা
সালাদ,েকামল পানীয়।

পুির,িপয়াজু,চা/কিফ
,ে
াi, িবsু ট,
েলমন জুস।

েপালাo/ িট,মুরিগর
েরা , খািসর
েরজালা,পাঁপড় ভাজা,
দi, েকামল পানীয়।

নুডুলস,িবিsট,চা,
েলমন জুস।

হায়dাবািদ িবিরয়ািন।

পিলিসঃ
1.

50% aিgম টাকা pদান সােপেk বুিকং কনফামর্ হেব। বাকী 50%

করেত হেব।যাtার তািরেখর 7 িদেনর মেধয্
2.

মেনর 7 িদন পূেবর্ পিরেশাধ

মণ বািতল করা হেব না।

pেতয্ক aিথিত তােদর নাম,েমাবাiল, িঠকানা, বয়স pদান করেবন eবং িবেদিশ aিথিতেদর তােদর

পাসেপােটর্র eর ফেটা কিপ জমা িদেত হেব।
3.

মাদক dবয্ িনয়ntন aিধদpর কতৃর্ ক ৈবধ aনুমিতর ছাড় পt বয্িতত সকল pকার মাদক বহন eবং

gহন সmূণর্ িনিষd, aনয্থায় টাiগার iেকাটু য্িরজম en টু য্রস কতৃর্ পk েকান pকার aৈবধ মালামাল বহেনর
জনয্ দায়ী থাকেব না।
4.

েকান আেgয়াst বহন করা যােব না।

5.

কেরানা সংkমণ েরােধ মাs পরা বাধয্তা মূলক, সংkামণ বয্ািধ সংkাn সকল আiন েমেন চলেত

হেব।
6.

মনকারীেদর সুিবধােথর্ পয্ােকজ পিরবতর্ ন করা হয়।

7.

সকল pকার িটপস পয্ােকজ মূেলয্র সােথ anভুর্ k নয়।

8.

মণকারীেদর aনুেরােধ বাuল গােনর বয্বsা রেয়েছ।

** িsকার জুতা, চাজর্ার, oডমাস মলম, কয্াপ, বাiেনাkলার, বানর্ েলাশান, সান gাস সােথ িনেবন।

CABIN PLAN OF M.V TANGUAR HAOR
CABIN NO (A.C)

DESCRIPTION

Cabin 101 & 102

1 Double Bed (4’ X 7’) 02 Person’s + 1 Bunk
Bed (3’ X 7’)01 Person =03 Person’s

Cabin 103 to 106 &
108

Queen Size Bed (5’ X 7’)02 Person’s &
Bunk Bed (3’ X 7’) 01 Person =03 Person’s

Cabin 107 & 109
Cabin 201 & 202
Cabin 203 & 204
V.I.P Cabin 1 & 2

King Size Bed (6’ X 7’) 02 Person’s & 01
Child +1 Bunk Bed ( 3’ X 7’) 01 Person
1 Double Bed (5’ X 7’) 02 Person’s + 1 Bunk
Bed ( 3’ X 7’) 01 Person

REMARKS
Optional:1 Sofa Bed (4’ X 7’) =
2 Person’s
(Maximum 5 Person’s)
Optional: 1 Sofa Bed (4’ X 7’) =
2 Person’s
Maximum= 5 Person’s
Total=4 Person’s
Total=3 Person’s

1 Double Bed (5’ X 7’) 02 Person’s

Total: =2 Person’s

01 King Size Bed: 2 Person’s +1 Child

Optional 02 Sofa Bed (4’ X 7’) =
4 Person’s
Maximum : 7 Person’s

FARE POLICY
For
SUNDARBAN (HIRON POINT) PACKAGE: (4 NIGHTS ‐ 5 DAYS)
CABIN NO (A.C)

STANDARD FARE

Cabin 101 & 102

76,000/ Maximum 3 Person

Cabin 103 to 106 &
108

76,000/ Maximum 3 Person

Cabin 107 & 109

76,000/ Maximum 3 Person

Cabin 201 & 202

76,000/ Maximum 3 Person

Cabin 203 & 204

52,000/ Maximum 2 person

V.I.P Cabin 1&2

1,20,000/ Maximum 4 Person

FARE FOR ADDITIONAL PERSON
Adult: BDT 12,000/Person
Child: BDT 8,000/Person
Adult: BDT 12,000/Person
Child: BDT 8,000/Person
Adult: BDT 12,000/Person
Child: BDT 8,000/Person
Adult: BDT 12,000/Person
Child: BDT 8,000/Person
‐
Adult: BDT 12,000/Person
Child: BDT 8,000/Person

সুnরবেন আমােদর িকছু

sরা মntী জনাব আসাদুjামান খাঁন কামাল

সংসদ সদসয্ জনাব e েক eম শামীম oসমান

মণ sিৃ ত

সােবক মািকর্ ন রা দূত মািসর্য়া bম বািনর্কাট

সংসদ সদসয্ জনাব রােশদ খান েমনন

