
Our Policy ( In English) 

 

TO & FRO  operate tours for personal small groups. We make our tour 
itinerary as per our client’s choice and budget. Our mission is to fulfill our 
valuable client’s thirst of travel. 

We care for all economic group of travelers. Generally we arrange the tours 
for personal small groups   ( 8-24 member), so that we can look after the 

facilities of every traveler. 

Personal small group, who want to explore any area by their own way, but not 
interested to be a part of such big group of  50 - 60 peoples tour- operated by 

other tour operators, TO & FRO become the unique tour operator for them.  

That said Personal Small group can start their dream trip any day, any time as 
per their choice and subject to rail ticket availability. They are not really 
bound to make their trip on any selected dates like any tour organized by 
other tour operators. 

Generally, we do not arrange tours for those who fights for the size of hotel 
room or for the best pieces of chicken and fish or for the best seats of car and 
bus. Those who are more interested about these things instead of tour and 

places, really TO & FRO is not their cup of tea. 

But we feel proud to serve those wonder lust travelers , who feels satisfied 
after spent gloomy nights in jungles or in hills or in sea side. Who really know 
how to grab the natures beauty and want to explore any area like a real 
travelers , we proud for them. 

We never buy fraudulent rail ticket for our tour. 

We never forget our duties during tour. 

We never make false promises to our client to book any tour. 

We never misguide our client before and during the tour.     

                                                                                                                Continued…. 



Our Policy In 
 
 
এই ংস্থাটি এভন এক ভ্রভণ ংস্থা মাযা কলরয কথা ভবলফ ভ্রভণ টযচারনা কলয। প্রলযেক  ভানুললযুটফধা -

 অুটফধা ফা ছন্দ –  অছলন্দয  কথা ভবলফ  যালেয ভযন  কলয ভ্রভণুচী  তযটয কলয । 
আভালেয রক্ষ্ে রটযেকালযয ভ্রভণ টাু ভানুললয যৃষ্ণা ভভিালনা। আভযা ভস্ত  অথথননটযক ভেণীয   

ভানুললয জনে ভ্রভণ টযচারনা কটয।  াধাযনয আভযা ৮ জন ভথলক ১৬  ফা  ২৪   জলনয  ফোটিগয  ের  

টনলে  ভ্রভলণ  মাই,  মালয প্রলযেক  মাত্রীয ুটফধা গুটরয  টেলক টফলল নজয  টেলয াটয।  

 

ফোটিগয ভছাি ের,  মাযা টনলজলেয ভযন কলয ভ্রভণ কযলয চাে ,  টকন্তু যথাকটথয ভ্রভণ ংস্থা গুটরয দ্বাযা 

টযচাটরয  ৫০- ৬০ জলনয টফযাি েলর টনলজলেয নাভ ভরখালয নাযাজ,  যালেয জনে          আভযা    

ভভৌটরক ভ্রভণ  টযচারলকয  বুটভকা  গ্রন  কটয ।  উটিটখয  ফোটিগয  ের  টি  যালেয  টনলজলেয  ছন্দ  

ভযন  টেলনই  ভ্রভলণ  ভমলয ালয,   এিাই  আভালেয  তফটষ্ট্ে ।  অনোনে ভেয  ভয  ভ্রভন  

টযচারলকয ছন্দ কযা  টনটেথষ্ট্  টেলনই ভকফর ভ্রভণ কযলযলফ এভন ফাধেফাধকযা ভই ের টিয থালকনা। 

  

আভযা ভমগুটর কটযনাাঃ 

 

·  আভযা ভকান ভফনাভী ভযলরয টিটকি ভকলি ভ্রভনাথথীলেয টনলে ভফড়ালয ভফলযাই না 

·  অমথা টভথো প্রটযশ্রুটয টেইনা 

·  ভ্রভণ চরাকারীন টনলজলেয োটেত্ব এটড়লে মাই না। 

.   লচযন বালফ ভকান ভ্রভনাথথী ভক অুটফধাে ভপটরনা 

 

াধাযণয আভযা ভই ফ ভ্রভনাথথী -ভেয  টনলে  ভ্রভলণ   ভমলয  আগ্রী  নই ,   মাযা  শুধুভাত্র  ভালছয  িুকলযায  

টযভা,  ভাংলয  টযভা  ফা  ভালিলরয ঘলযয টযয ভছাি না ফড় ফা ফাল  ও গাটড় ভয  ফায  ফলথলক  

বার আন গ্রন  কযায প্রফণযা , এইফ  ফোায  টনলেই  ভফী  ভাথা  ঘাভান,   ভফড়ালনায  প্রটয  ভভালিও  

আগ্রী   ন না  ।  ভম করভ্রভনাথথী প্রকৃয অলথথ প্রকৃটয - ভপ্রভী,   ভ্রভণ   টাু,   অোডলবঞ্চাযটপ্রে  ফা  ভম 

 কর   ভ্রভনাথথী  চাাঁেনী যালয ,   ভঘায ফলথােফা টলভর  াওোয িালন  টনলজলক উজাড়  কলয প্রকৃটযয ভাবা 

 উলবাগ  কযলয জালনন,  মাযা ভফড়ালয টগলে ভমলকান টযটস্থটযয ালথ লজ ভাটনলে টনলয ালযন এফং 

ভফড়ালনালকই ভুখে উলেে কলয ভ্রভলণ আগ্রী ন ,  আভযা যালেযটনলে ভ্রভলন ভমলয খুফ আনন্দ উলবাগ কটয 

এফং টনলজলেয ভযা টযললফা ভেওোয ভচষ্ট্া কটয। 

 


