
ঢাকা টু টাং য়ার হাoড় মন  
(4 িদন 3 রাত) 

টাং য়ার হাoড় বাংলােদেশর সুনামগ  েজলার ধমর্পাশা o তািহরপুর uপেজলায় aবিsত,েমঘালয় পাহােড়র 
পাদেদেশ eিট জাতীয় েtর eকিট aননয্ জলাভূিম বাsতnt eবং আnজর্ ািতক েফাকােস eেসেছ। হাoেরর 
মেধয্ gাম সহ টা য়ুার হাoেরর eলাকা pায় 100 িকিম যার মেধয্ 24002.36েহkর জলাভূিম। েমঘালয় 
পাহাড় েথেক 30 িটর aিধক ঝনর্া eেস িমেশেছ ei হাoেড়। 
টা য়ুার হাoর মাছ uৎপাদেন tপূণর্ ভূিমকা পালন কের কারণ eিট েদেশর জনয্ 'মৎসয্ সmদ িহেসেব 
কাজ কের। pিত শীতকােল হাoের pায় 200 ধরেনর পিরযায়ী পািখ থােক। হাoর মােছর eকিট tপূণর্ 
uৎস।  হাoের িমঠা পািনর মােছর 140 িটরo েবিশ pজািত রেয়েছ। eেদর মেধয্ আেরা pাধানয্ পায়: 
আয়ীর, গাং মা র, েবৗম, তারা, টুম, লশা, েটংরা, িততনা, গিড়য়া, েবিট, কািকয়া iতয্ািদ িহজল, কারাচ, িল, 
বালুয়া, বান তুলসী, নলখাগড়া eবং aনয্ানয্ িমঠা পািনর জলাভূিম গাছ ei হাoরuিdদ pজািত েযমন 
িহেজাল (বয্ািরংটিনয়া আkতা লুা), েkমািটস কয্াডিময়া, kােটভা নুরoয়ালা, iuিরয়াল েফরk, েনলুেmা 
িনuিসেফরা, aেটিলয়া aয্ািলসমেয়ডস, aিkেsলমা েসকােমান ভার।  

ছিবঃ eম, িভ টাং য়ার হাoড়। sানঃ টাং য়ার হাoড়।

টাং য়ার হাoেড় িশমুল বাগান,বািরkািটলা,িনলািd েলক,যাদকুাটা নদী,েটেকর ঘাট,oয়াচ টাoয়ার পিরদশর্ন 
করা হেব। 

sান সমূুেহর িববরনঃ 

িশমুল বাগান 
সুনামগে র তািহরপুের aবিsত। " ei বাগানিট 14 বছর 
আেগ জয়নাল আেবদীন নােম eকজন বয্বসায়ী তার বয্িkগত 
icার কারেণ 2400 দশিমক 2 জিম জিমেত ৈতির 
কেরিছেলন। বসেn, eিট পযর্টকেদর দিৃ  আকষর্ণ কের যখন 
2000 িটরo েবিশ গােছ ফুল eকসােথ েফােট। 



নীলািd েলক  
eকিট জনিpয় পযর্টন েকnd। লাiমেsান েলক eকিট 
পিরতয্k চুনাপাথেরর খিন। নীলািd েলক সুনামগ  েজলার 
তািহরপুর uপেজলার utর পুর iuিনয়েনর েটেকরঘাট 
gােম aবিsত। ei hেদর আসল নাম শহীদ িসরাজ েলক। 
িকn মণ সmpদােয়র কােছ ei hদিট নীলািd নােম েবিশ 
পিরিচত। তেব sানীয়রা eিটেক েটেকরঘাট পাথর েকায়াির 
নােম েচেন। hেদর সুnর নীল জল, েছাট -বড় পাহাড় -
পবর্েতর সংিম ণ নীলাdী hদেক কেরেছ aতয্n সুnর। aেনক পযর্টক নীলািd hদেক তার aননয্ ৈবিশে য্র 
কারেণ বাংলার কা ীর বেল uেlখ কেরন। 

যাদকুাটা নদী 
বাংলােদেশর আেরকিট নীল নদী। eিট েদখেত মহান 
েসােম রী eবং শির (সাির) নদীর সােথ ব  িমল। 
েসi নদীর মেতাi, যাদকুাটা নদী ভারেতর েমঘালয় 
পাহাড় েথেক uৎপn হেয় বাংলােদেশ pেবশ কেরেছ। 
বাংলােদশ o ভারেতর েমঘালয় রােজয্র সীমােn aবিsত 
িসেলট িবভােগর সুনামগে র aনয্তম আকষর্ণীয় পযর্টন 
sট eবং সুnর জায়গা হল যাদকুাটা নদী। pধান শহর 
েথেক েবশ দেূর, িকn দশৃয্ eবং pাকৃিতক েসৗnযর্ 
aসাধারণ। pকৃিতর pাnের uপেভাগ করা eবং হািরেয় 
যাoয়া pেতয্েকর জনয্ eিট eকিট িনখুঁত জায়গা। 

eিট বাংলােদেশর aনয্তম খিনজ িরক নদী। নদী েথেক কয়লা সংgহ করা eকিট সাধারণ িবষয় যা আপিন 
েয েকানo ঋতুেত েদখেত পােবন। িনয়িমত নদীর পািন েথেক পািনর sাদ িমি । সুnর েটেকরঘােটর কােছ
uপ-kাnীয় পাহাড় eবং বৃি -বনা ল dারা ছায়াcn। eিট টা য়ুার হাoর (eকিট সুnর hদ) eর 
কাছাকািছ eকিট দশর্নীয় sান eবং পাহাড় েথেক গিড়েয় যাoয়া পাথেরর িবরল েসৗnযর্। eিট পাথর 
সংgেহর জনয্ িবখয্াত eবং গােরা uপজািতর বাসsান। যাদকুাটা নদী হল িসেলেটর eকিট নীল জেলর খাল 
যা েমঘালেয়র পাহাড় dারা েবি ত েছাট েনৗকায় ঘুের েবড়ােনা যােব। 

েটেকরঘাট: 

টাং য়ার হাoেড়র কােছ ভারত সীমাnবতর্ী eকিট sােনর নাম 
েটেকর ঘাট।eকসময় eখােন eকিট চুনা পাথেরর খিন থাকেলo 
বতর্ মােন খিনিটর কাযর্কািরতা আর েনi।তািহর পুর েথেক anত 
18 িকেলািমটার utের েটেকর ঘাট চুনাপাথেরর েলক 
aবিsত।েটেকর ঘাট চুনা পাথেরর েলেকর পািন নীল না হেল o 
েবশ পিরsার।চুনা পাথর খনেনর ফেল ei েলকিটর সৃি  
হয়।েটেকরঘাট চুনাপাথেরর েলেকর বাংলােদশ pােn 20 ফুট ucতার 
কৃিtম েছাট িটলা রেয়েছ। আপিন চাiেল eসব িটলার uপর uেঠ িকছু সময় কাটােত পােরন।  



টা য়ুার হাoড় মন িববরনঃ 

1ম িদন 

সকাল 7:30 uপিsত হেয় হািতর িঝল (পুিলশ pাজা)েথেক e িস 
বাস েযােগ েডমরা তারাব সুলতানা কামাল েসতু হেত সকাল 
10টায় eম িভ টা য়ুার হাoড় জাহাজ ছাড়েব। শীতলkয্া নদী হেয় 
আিদ bhপুt নদী/ধেল রী নদী হেয় েমঘনা নদী িদেয় ৈবদয্ার 
বাজার, বীশনnী, নরিসংদীর রায়পূরা aিতkম কের িবকাল 5 টায় 

ৈভরব েপৗঁছােব। েসখান েথেক 1:00 ঘ া যাtা িবরিতর (পাiলট েতালা হেব) পর েমঘনা নদী হেয় 
বািজত পুর aিতkম কের ধানু নদীেত ঢুেক িনকিল হাoড়,িসংপুর aিতkম কের iটনা েপৗঁছােব (রািt 
যাপন)। ei যাtা কালীন সমেয় নদীর দপুােড়র pাকৃিতক দশৃয্  gাম বাংলােক েদেখ েচাখ জড়ুােব।রােত
হয়েতা বয্াঙ,িঝ িঝ েপাকার ডাক নেত নেত ঘুম পাড়েত হেব।

2য় িদন  
েভার েবলায় iটনা (সুরমা নদী) হেত টা য়ুার হাoেড়র uেdেশয্ 
রoনা িদব পেথ খািলয়াঝুির, মা াণ বাজার হেয় বুলাi নদী ধের 
হাoের pেবশ করেবা।আনুমািনক দপুুর েবলা 12 টা নাগাদ সেলমান 
পুর(পাটলাi নদী)oয়াচ টাoয়ােরর িনকট aবsান করেবা, মধয্াh 
েভাজ সmn কের েলাকাল েবাট েযােগ িশমুল বাগান, বািরkা িটলায় 
েমঘালেয়র িসমাn েঘঁষা gােমর েকাল েঘঁেষ বেয় চলা পাহােড়র 
েসৗnযর্ uপেভাগ কের(জাদকুাটা নদী হেয়) েটেকর ঘাট o ণীলাdী 
েলক পিরদশর্ন েশেষ জাহােজ েফরত আসেবা। pকৃিতর eকাn সািnেd 
রােত বার িব িকu িডনার (ফানুস uড়ােনার সােথ গােনর আসর 
করা েযেত পাের) eবং হাoেড় রািt যাপন।

3য় িদন  
সকাল 8 টায় oয়াচ টাoয়ার পিরদশর্ন eবং হাoের েগাসল েশেষ ঢাকার uেdেশ যাtা । আনুমািনক
রাত 11 টায় ৈভরব aবsান করেবা। 

4থর্ িদন 
েভার েবলায় ৈভরব েথেক ঢাকার uেdেশয্যাtা  কের দপুুর 3.00 টা নাগাদ ঢাকার uেdেশয্ রoনা হেয় 
gাম বাংলার িচরেচনা েপর েসৗnযর্ uপেভাগ করেত করেত িবেকল 4 টা নাগাদ েডমরা তারাব সুলতানা 
কামাল িbেজ eেস েপৗছােবা। eরপর eিস গাড়ী েযােগ হািতরিঝল eেস মন সমািp।



আমােদর ৈবিশ য্: 
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 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। সmূণর্ জাহাজিট শীতাতাপ িনয়িntত o sয্াnবাi েজনােরটর বয্বsা।
10। সুsাদ ু খাবার আেয়াজেনর জনয্ রেয়েছ aিভj রnনিশlী o খাবার পিরেবশেনর জনয্ দk খাদয্
পিরেবশক। 
11। িনজs জিমর চাল, খাঁিট সিরষার ৈতল, িঘ, বাটার dারা রাnা করা হয়।
12। ডায়ােবিটকস েরাগীেদর জনয্ েsশাল খাবােরর বয্বsা আেছ।
13।আসন িবনয্াস 67 জন|
14।দiু জন ast ধারী িনরাপtা কমর্ী সাবর্kিণক িনেয়ািজত থাকেব।
15।aিভj দk গাiড o aিভj kু dারা জাহজ পিরচালনা করা হয়।
16।েদশীয় েনৗকার েযােগ খাল পারাপার।   
17।নামােজর সু বয্বsা রেয়েছ।
18।আধুিনক pযুিk সmn েনিভেগশান যntপািত জাহােজ িবদয্মান|
19।ফুড কনর্ার।
20।কিফ বার। 
21।ল ীর সুিবধা।
22।িকডস েজান।
23।টয়েলি জঃ শাoয়ার েজল, শয্াmু, টুথ েপs, bাশ, েতায়ােল।
24।iনেডার েগমঃ দাবা, লুডু, বািলশ েখলা, বল িনেkপ, েরেফল ।



ভূিরেভােজর সময় সিুচঃ (4 িদন 3 রাত) 

তািরখ 
pাতরাশ 

(7.30-8.30) 
জল খাবার 

(11.00) 
মধয্াh েভাজ 
(1.30-2.30)

জল খাবার 
 (4.30)

ৈনশ েভাজ 
(8.30-9.30)

1ম িদন 
েbড, বাটার, জয্াম, িডম 
েপাচ, পাকা েপঁেপ, কিফ। 

sাiস 
েকক,িবsুট,

চা 

সুয্প,সাদা ভাত/ েপালাo, 
মরুিগর ঝাল মাংস,মাছ,
িমkড সবিজ, ভতর্ া, 
সালাদ, টক-িমি  দi,  

সবিজ 
পাkড়া,চা,
িবsুট,েলমন 

জসু। 

িট, িখচুিড়, হাঁেসর মাংস, েব ণ 
ভািজ, িপঁয়াজ,ুপাঁপড় ভাজা, েকামল 

পানীয়।

2য় িদন 

িব i চােলর েডলা 
িখচুিড়/ িট, কলা, িডম 
ভািজ,  েব ণ ভািজ, চাটিন, 
েপঁেপ ভািজ, েভিজেটবল জসু, 
কিফ। 

বাদাম,িবsুট,চা 
সুয্প,সাদা ভাত, িমkড
ডাল,ভতর্ া,মাছ,সবিজ,মরুগী,
আলরু দম, টক-িমি  দi। 

পুির,িপয়াজ,ু
চা িবsুট, 
েলমন জসু। 

বার িব িকu পািটর্ । 
(পেরাটা,িচেকন বার িব িকu/িফস 
বার িব িকu, িফস িফ ার, াiড 

রাiস,চাiিনজ সবজী,রাiতা 
সালাদ,েলাকাল সুiটস) 

3য় িদন 
েপারটা, রসেগাlা, িডম িসd, 
আল ুভািজ, কলা, েভিজেটবল 

জসু,আেপল,কিফ। 

বাদাম,েকক,
িবsুট,চা।

সুয্প,ভাত, হাoেড়র মাছ, 
হাoেড়র হাঁেসর মাংস, 
ডাল, ভতর্ া, চয্াপা ঁটিk 
সবিজ, টক-িমি  দi। 

চা িবsুট, 
েলমন জসু, 
েছালা মিুড়। 

েপালাo/ িট,মরুিগর েরা , খািসর 
েরজালা,পাঁপড় ভাজা, দi,  েকামল 

পানীয়। 

4থর্ িদন 

pাতরাশ (7.00-7.40) 
িট,লিুচ, চানার ডাল, 

আলরু দম, িসd িডম, 
হালয়ুা,েভিজেটবল জসু,আেপল 

কিফ।  

েনানতা 
িবsুট, িমি  
েটাs,চা, 
বাদাম ।

িখচুিড়, িডম ভুনা, মরুগী, 
েব ণ ভািজ, সালাদ, 
চাটিন, িপঁয়াজ,ুেকামল 

পানীয়। 

sাiস েকক,চা - 

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 aিতিথ তােদর নাম,েমাবাiল,িঠকানা,বয়স pদান করেবন eবং িবেদিশ aিতিথেদর তােদর

পাসেপােটর্ র eর ফেটাকিপ 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 iেকাটুয্িরজম en টুয্রস কতৃর্ পk েকান pকার aৈবধ
মালামাল বহেনর জনয্ দািয় 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 ফানুস uড়ােনার সােথ গােনর আসর করা েযেত পাের

**টুিপ, বানর্ েলাশান, বাiন kলার, সান gাস, কয্াপ, oডমাস মলম, কয্ােমরা, চাজর্ ার, িsকার জতুা সােথ 
িনেবন। 



টাং য়ার হাoেড় আমােদর িকছু মণ sিৃত 



CABIN PLAN OF M.V TANGUAR HAOR 

CABIN NO(A.C)  DESCRIPTION  REMARKS 

Cabin 101 to 102 
1 Double Bed (4’ X 7’) 02 Person’s + 1 Bunk 

Bed (3’ X 7’)01 Person =03 Person’s 

Optional:1 Sofa Bed (4’ X 7’) =  
2 Person’s 

(Maximum 5 Pax) 

Cabin 103 to 107 
Queen Size Bed  (5’ X 7’)02 Person’s & 

Bunk Bed (3’ X 7’) 01 Person  =03 Person’s 

Optional: 1 Sofa Bed (4’ X 7’) = 
2 Person’s 

Maximum= 05 Person’s 

Cabin 108 to 109 
King Size Bed (6’ X 7’) 02 Person’s & 01 
Child +1 Bunk Bed ( 3’ X 7’) 01 Person 

Total=04 Person’s 

Cabin 201 to 202  2 Bunk Bed ( 3’ X 7’)  01 Person( each bed)  Total=02 Person’s 

Cabin 203 to 204 
1 Double Bed (5’ X 7’) 02 Person’s + 1 Bunk 

Bed ( 3’ X 7’) 01 Person 
Total: =03 Person’s 

V.V.I.P Cabin 01 King Size Bed: 2 Person’s +1 Child 
Optional 02 Sofa Bed  (4’ X 7’) = 

4 Person’s         
Maximum : 07 Person’s 

FARE POLICY 
For  

TANGUAR HAOR (PURNIMA PACKAGE): 4 DAYS ‐ 3 NIGHTS 

CABIN NO(A.C)  STANDARD FAIR  FAIR  FOR ADDITIONAL PERSON

Cabin 101 to 102 
3 Person’s Cabin: 
Adult: BDT 18,000 /Person 
Child: BDT 12,000/Person 

Adult: BDT 13,000/Person 
Child: BDT 8,000/Person 

Cabin 103 to 107 
3 Person’s Cabin: 
Adult: BDT 18,000 /Person 
Child: BDT 12,000/Person 

Adult: BDT 13,000/Person 
Child: BDT 8,000/Person 

Cabin 108 & 109 
4 Person’s Cabin: 
Adult: BDT 18,000 /Person 
Child: BDT 12,000/Person 

Adult: BDT 13,000/Person 
Child: BDT 8,000/Person 

Cabin 201 & 202 
3 Person’s Cabin: 
Adult: BDT 18,000 /Person 
Child: BDT 12,000/Person 

Adult: BDT 13,000/Person 
Child: BDT 8,000/Person 

Cabin 203 & 204  2 Person’s Cabin: BDT 18,000/Person ‐

V.V.I.P Cabin
3 Person’s Cabin: 

Adult: BDT 22,000 /Person 
Child: BDT 12,000/Person 

Adult: BDT 13,000/Person 
Child: BDT 8,000/Person 

NOTE: BABY: AGE up to 5 Years (BDT 4000).CHILD: AGE 5 to 11 Years, ADULT: AGE 12 Years Plus 



 

 

 
 
 
 

Cruise Calendar For Tanguar Haor 
 

OCTOBER 2021 
18(Monday)-Departure 19(Tuesday) 20(Wednesday) 21(Thursday)-Arrival 

23(Saturday)-Departure 24(Sunday) 25(Monday) 26(Tuesday)-Arrival 

29(Friday)-Departure 30(Saturday) 31(Sunday) 01(Monday)-Arrival 

NOVEMBER 2021 

16(Tuesday)-Departure 17(Wednesday) 18(Thursday) 19(Friday)-Arrival 

DECEMBER 2021 

09(Thursday) -Departure 10(Friday) 11(Saturday) 12(Sunday)-Arrival 

16(Thursday) -Departure 17(Friday) 18(Saturday) 19(Sunday)-Arrival 

29(Wednesday) -Departure 30(Thursday) 31 (Friday) 01(Saturday)-Arrival 

 


