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-: ববিিঃবাাংলাদেশ তীর্ টযাত্রীর আদবেন ফরর্ম :- 
 

০১. তীর্ টভ্রর্মদণর স্থান   

 

০২.তাবরখ 

: েবিদণশ্বর, গয়া, কাশী, র্মথুরা, বৃন্দাবন ও র্মায়াপুরসি যাত্রািদর্  

   ভারদতর উদেখদযাগ্য ধর্মীয় প্রবতষ্ঠান ও েশ টনীয়স্থান।  

: ২৪ ফফব্রুয়াবর ২০১৯ বি. রবববার িদত ০৬ র্মার্ ট ২০১৯ বি. বুধবার িয টন্ত। 

০৩. নার্ম : 

০৪. বিতার নার্ম : 

০৫. র্মাতার নার্ম : 

০৬. স্বার্মী/স্ত্রীর নার্ম : 

০৭. বতটর্মান ঠিকানা গ্রার্ম/র্মিো: 

   ডাকঘর: 

 

 

উিদজলা: 

ফজলা: 

 

 

০৮. স্থায়ী ঠিকানা গ্রার্ম/র্মিো: 

   ডাকঘর: 

 

 

উিদজলা: 

ফজলা: 

 

০৯. িাসদিার্ ট নম্বর ও ফর্ময়াে 

       (ফদর্াকবি সাংযুক্ত করুন) 

: 

১০. ফফান/দর্মাবাইল নম্বর : 

 

১১. জাতীয় িবরর্য়িত্র নম্বর 

        (ফদর্াকবি সাংযুক্ত করুন) 

:  

১২. ফিশা : 

১৩. বববাবিক অবস্থা : 

১৪. সাংযুক্ত ধর্মীয় প্রবতষ্ঠাদনর নার্ম 

      ও ঠিকানা বলখুন (যুক্ত র্াকদল) 

: 

১৫. জরুবর ফযাগাদযাদগর ফিদত্র 

    বনকর্াবিদয়র নার্ম ও ফর্মাবাইল নম্বর 

: 

(স্বাির ও তাবরখ) 
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নাং- ১৬.০৫.০০০০.০০৫.০৬.৬২৯.১৮.২২          তাবরখ: 
০১ র্মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ 

১৪ জানুয়াবর ২০১৯ বিস্টাব্দ 

ববজ্ঞবি 

সকদলর অবগবতর জন্য জানাদনা যাদে ফয, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ধর্ম ট ববষয়ক র্মন্ত্রণালদয়র বনয়ন্ত্রণাধীন 

বিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর ব্যবস্থািনায় তীর্ টভ্রর্মণ কর্ম টসূবর্ গ্রিণ করা িদয়দছ।  আগার্মী ২৪ ফফব্রুয়াবর ২০১৯ ফর্দক ০৬ র্মার্ ট ২০১৯ িয টন্ত 

৩০ জদনর একটি তীর্ টযাত্রীর েল সড়ক িদর্ ভারদতর উদেখদযাগ্য তীর্ টদিত্র েবিদণশ্বর, গয়া, কাশী, র্মথুরা, বৃন্দাবন ও র্মায়াপুরসি 

িবর্র্মদের উদেখদযাগ্য স্থান ও ধর্মীয় প্রবতষ্ঠান েশ টন করা িদব। বনদমাক্ত তীর্ টভ্রর্মণ সূবর্ অনুয়ায়ী ভ্রর্মণযাত্রায় আগ্রিী অাংশগ্রিণকারীদের 

আদবেন করার জন্য অনুদরাধ করা িল। বিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর ওদয়ব সাইর্ www.hindutrust.gov.bd ফত 

ববিিঃবাাংলাদেশ তীর্ টযাত্রার আদবেন ফরর্ম িাওয়া যাদব। তীর্ টযাত্রার আদবেন ফরর্ম জর্মার ফশষ তাবরখ: ২৭.০১.২০১৯ বিস্টাব্দ ববকাল 

৫.০০ ঘটিকা।  

 

তীর্ টভ্রর্মণ সূবর্:- য োগোয োগ 

২৪.০২.২০১৯ রবববার ববকাল ৫.০০ র্ায় বিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাদস্টর অবফস ফর্দক ফবনাদিাদলর উদেদশ যাত্রা।  ০১৭১২৬১৭৪৫৯ 

৯৬৭৭৪৪৯(অ.) 

৯৬৩৫১৫০(অ.) 

০১৭১৫৬১৪৭৮৭ 

৯৬৬৮০৪৫(অ.) 

০১৭১৬৫০২১৫৯ 

০১৮১৫৬৫০৮২৩ 

২৫.০২.২০১৯ ফসার্মবার ইবর্মদগ্রশন, ভারদত প্রদবশ ও েবিদণশ্বদর অবস্থানকদর বববভন্ন র্মঠ/র্মবন্দর িবরেশ টন এবাং রাত্রীযািন। 

২৬.০২.২০১৯ র্মঙ্গলবার গয়ার উদেদশ যাত্রা। 

২৭.০২.২০১৯ বুধবার গয়ার অবস্থানকদর বববভন্ন র্মঠ/র্মবন্দর িবরেশ টন এবাং রাত্রীযািন। 

২৮.০২.২০১৯ বৃিস্পবতবার গয়া ফর্দক বৃন্দাবন ও র্মথুরার উদেদশ যাত্রা। 

০১.০৩.২০১৯ শুক্রবার বৃন্দাবদন অবস্থানকদর বববভন্ন র্মঠ/র্মবন্দর িবরেশ টন এবাং রাত্রীযািন। 

০২.০৩.২০১৯ শবনবার কাশীর উদেদশ যাত্রা। 

০৩.০৩.২০১৯ রবববার কাশীদত অবস্থানকদর বববভন্ন র্মঠ/র্মবন্দর িবরেশ টন এবাং রাত্রীযািন। 

০৪.০৩.২০১৯ ফসার্মবার কাশী ফর্দক নবদ্বীি ও র্মায়াপুদরর উদেদশ যাত্রা। 

০৫.০৩.২০১৯ র্মঙ্গলবার  র্মায়াপুদর রাত্রীযািন। 

০৬.০৩.২০১৯ বুধবার র্মায়াপুর ফর্দক ঢাকার উদেদশ যাত্রা। 

 

শতটাববল: 

০১. শীতাতাি বনয়বন্ত্রত লাক্সারী ট্যুবরষ্ট ফকাদর্র র্মােদর্ম সড়কিদর্ এ ভ্রর্মণ সম্পন্ন িদব। 

০২. তীর্ টযাত্রায় বনরাবর্মষ আিারদক প্রাধান্য ফেয়া িদব। 

০৩. রাবত্রযািন আবাবসক ফিাদর্দল এবাং র্মবিলা তীর্ টযাত্রীদের বনরািত্তা ববদশষভাদব ববদবর্ু। 

০৪. ট্যুবরষ্ট বভসাসি মূল িাসদিার্ ট ও বতন কবি ছবব (১কবি ষ্টাম্পসি) জর্মা বেদত িদত। 

০৫. এ ভ্রর্মদণর জন্য প্রদতুক তীর্ টযাত্রীদক আদবেনিদত্রর সাদর্ ট্রাস্ট কায টালদয় ২০,০০০/-(ববশ িাজার) র্াকা জর্মা বেদত িদব তদব 

পূজার খরর্, ব্যবক্তগত খরর্, বিণ্ডোন খরর্, ব্যবক্তগত খাওয়া, প্রসােনী ও ফকনাকার্া যাত্রী বনদজ বিন করদব। 

০৬.তীর্ টযাত্রী বনব টার্ন করার চুড়ান্ত ির্মতা ট্রাস্ট কর্তটিি সাংরিণ কদর। 

০৭. তীর্ টযাত্রার বাস্তবায়ন/বাবতল/িবরবতটন করার ির্মতা ট্রাস্ট কর্তটিি সাংরিণ কদর। 

 

    (প্রশান্ত কুর্মার ববশ্বাস) 

উিিবরর্ালক ও সেস্য-সবর্ব 

তীর্ টভ্রর্মণ সাংক্রান্ত উি-কবর্মটি 

বিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ফফান: ৯৬৬৮০৪৫ 
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