
 

 

 

1 িদেন ঢাকা েথেক সnুরবন মণ 
(করমজল মণ) 

 

টাiগার iেকাটুয্িরজম en টুরস মণ িপয়ািসেদর জনয্ িনেয় eেসেছ আনেnর সংবাদ। আপনােক 

িনেয় যােব 1 িদেন সুnরবেনর pকৃিতর সািnেধয্। পdা o প র নদীর sc জেল েভেস দ ুপােড়র 

pাকৃিতক সবুজ gাম eবং ৈনসিগর্ক দশৃয্ uপেভােগর দা ন eক aধয্ায়।আপনােদর সnি  আমােদর 
pধান লkয্। 

 

মণ বণর্নাঃ 

সকাল 6:00 টায় নয়া পlেন uপিsত। েসখান েথেক নন eিস গািড় েযােগ 7 টায় মাoয়া ঘােট 
uপিsত হেয়, েসখান েথেক sীড েবােট কাঁঠাল বািড় ঘােট েনেম নন eিস মাiেkা েযােগ 9.30 
িমিনেট মংলা বnর েপৗঁেছ েলাকাল েরsুেরেn নাsা। নাsা েশেষ  iি ন চািলত েরসিকu েবাট েযােগ 
10.30 িমিনেট করমজেলর uেdেশয্ রoনা।েবলা 12 টায় করমজেল পদাপর্ণ। 
করমজল সুnরবেনর eকিট িবsয়কর দশর্নীয় sান।করমজল হল মিহমািnত বনয্pাণী aভয়ারণয্, 
সুnরবেনর aনয্তম pেবশdার।eখােন iেকা-টুয্িরজম েসnার আেছ।e পযর্টন েকndিটর েতi িবশাল 
আকৃিতর মানিচt সুnরবন সmেকর্  সাময্ক ধারণা েদেব। মানিচt েপছেন েফেল বেনর মেধয্ দিkেণ 
চেল েগেছ আঁকাবাঁকা কােঠর ৈতির হাঁটা পথ।e পেথর নাম মাি  ে iল।পেথর দiু ধাের ঘন জ ল। 
e বেন বাiন গােছর সংখয্া েবিশ। eখােন রেয়েছ eকিট পযর্েবkণ বু জ। eর চূড়ায় uঠেল 



 

 

করমজেলর চারপাশটা ভােলা কের েদখা যায়। e ছাড়াo eখােন রেয়েছ 1িট হিরণ o kিমর pজনন 
েকnd।পযর্টকেদর জনয্ সবেচেয় আকষর্ণীয় িবষয় হেলা িবেকেল করমজল eলাকায় দল েবেধ বনয্ িচtল 
হিরেণর আগমন eবং পযর্টকেদর হাত েথেক খাবার gহন।িবকাল 4 টায়  করমজল পিরদশর্ন েশেষ 
মংলা েপােটর্ র uেdেশয্ রoনা িদেয় িবেকল 5.30 িমিনেট মংলায় েপৗঁেছ কাঁঠাল বািড়র uেdেশয্ 
রoনা।রাত 8.30 িমিনেট কাঁঠাল বািড় হেত ল  েযােগ নদী পার হেয়, রাত 9.30 িমিনেট মাoয়া 
ঘােট েপৗঁেছ ঢাকায় pতয্াবতর্ ন eবং মন সমািp। 

 
েদখেত পােবনঃ 
**ঢাকা মাoয়া ekেpসoেয় 
**sীড েবােট নদী মন 
**পdা েসতু পিরদশর্ন 
**কাঁঠাল বািড় ভা া ekেpসoেয় 
**করমজল iেকা-টুয্িরজম েসnার 
**িচtল হিরণ 
**বানর 
**মাি  ে iল 
**পযর্েবkণ বু জ 
**kিমর pজনন েকnd 
 
মেণর সময়ঃ সকাল 6.00 হেত রাত 10.30 পযর্n। 

 
লা ঃ দপুুর 1.30 িমিনট (েরসিকu েবােট)। 
 
মণ িফঃ 5,000 টাকা / pিতজন (নযূ্নতম 9 জন) 
 
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. pেতয্ক aিথিত তােদর নাম,েমাবাiল,িঠকানা,বয়স pদান করেবন eবং িবেদিশ aিথিতেদর তােদর পাসেপােটর্ র 

eর ফেটা কিপ জমা িদেত হেব।  

3. 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।  

4. েকান আেgয়াst বহন করা যােব না। 

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

6. সকল pকার িটপস পয্ােকজ মূেলয্র সােথ anভুর্ k নয়। 
 

সেচতনতাঃ সুnরবন মেন সাiেলn বা নীরব থাkন, বনয্ pানীেদর uতয্াk করেবন না । েযখােন েসখােন 
ময়লা বা aপচনশীল dবয্ েফলেবন না, সােথ কের িনেয় eেস ডাsিবন e েফলুন । 


