আচ্ছা! প্রথম ট্রেক িং শুরু রতে ক ক লাতে?
োই ট্রোমাতের যাতে অসু কিধা না হয় আমার কনজস্ব অকিজ্ঞো অনু যায়ী এ টা কলকি
িাকনতয় কেলাম –
প্রথতম মাথার সু রক্ষার জনয ট্রমাটামু টি যা ক ছু লাতে
*উতলর ান ঢা া টুকি (woollen cap)
সাধারণ টুকি (normal P cap)
*হনু মান টুকি (monkey cap)
িােলা ট্রেট্টি (Bandana)
*সানগ্লাস (UV protected)
*কলি িাম (lip balm)
সানকিন ট্রলাসন SPF 30 িা োর অিতর
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শরীতরর অিতরর অিংশ ঢা ার জনয ট্রযগুতলা প্রতয়াজন
*েু ল হাো িােলা টি-শাটট(full sleeve t-shirt)
িশতমর (Fleece) টি-শাটট
*িশতমর জযাত ট (fleece jacket)
*ডাউন জযাত ট অথিা হতলাকেল জযাত ট (Down jacket)
* ট্ররন িার জযাত ট অথিা িঞ্চ
িশতমর হােতমাজা (fleece handgloves)
ওয়াটার প্রুে হােতমাজা (waterproof gloves)
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মতরর কনচ ট্রথত িা িযটন্ত ট্রেক িং িযান্ট অথিা েযা িযান্ট (normal track pant)
* ট্ররন িার িযান্ট অথিা িঞ্চ
থামটাল ইনার (Thermal inner)
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িা যা ক ছু কেতয় ঢা তি
*হাই ট্রন ট্রেক িং িু ট (trekking shoe)
*সু কের ট্রমাজা (cotton socks)
উতলর ট্রমাজা (woolen socks)
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িরার কজকনসিত্র িাতে ক ছু অকে প্রতয়াজনীয় কজকনসিত্র
*রুকসযা িা িযা িযা ৪৫L িা োর অিতর, ট্ররন িার
সতমে (ruckshak with raincover)
- **কিকিিং িযাে, কিকিিং মযাট, ট্রটন্ট*জতলর ট্রিােল ১ কলটার তর
খাওয়ার ট্রমসটিন, াি এিিং চামচ
* ট্রহড টচট এিিং এমকন টচট অকেকরক্ত িযাটাকর সতমে (Head
Torch with extra cell)
ওয়াক িং কি (walking stick)
ক ছু শু তনা খাওয়ার িাোম, ক শকমশ এর ম ধরতনর (dry
foods)
* ট্রিন ক লার িাম িা ট্রে (pain killar balm or sprey)
অযাকন্টিযা তটকরয়াল িাউডার Odomos িা ট্রযত ানও মশা
প্রকেতরাধ ট্রলাশন
*কনজস্ব ের াকর ওষু ধ, িযাতেড, ট্রেি িযাতেজ
*টয়তলট ট্রিিার (toilet paper), *সযাকনটাকর িযাড (
ট্রমতয়তের জনয )
ট্রিিার ট্রসাি
*টুথব্রাশ এিিং টুথতিি
হযাে সযাকনটাইজার (hand sanitizer)
*সূ চ সু তো, ট্রটি
ট্রছাট ছু কর িা মাকিটুল

-
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ট্রযগুতলা অকে অিশযই াতজ লাতে * কেতয় কচকিে তর কেতয়কছ –

-

Poncho িঞ্চ কনতল মাথা ট্রথত িা িযটন্ত িু তরা ঢা া িতর যায়।

যেহেতু আমি মিহে গ্রািবাাংলার িািু ষ যেই অিু োয়ী মিছু মেমিহের িথা
বললাি এগুহলা ঠিি িহি িাও েহত পাহর –
ট্রিেতর িরার জনয সু কের োদু ট্রেকি, সু কের জাকিয়া ২ ট্রটা। ারন নাইলতনর জামা ািতড়র ট্রথত
অতন ট্রিকশ মলায়ম এিিং সাস্থ র হয়।

-

শকক্তিাম িা টাইোরিাম ধরতনর িযাথা ট্রিেনার মলম, ট্রিাতরাকলন, এিিং এ টা ট্রছাট্ট জায়োয়
সরতষর ট্রেল (যেই ট্রসত তল লাগু , মাকলশ তর কিকিিং িযাতের ট্রিতোর ঘু মাতনার মজাই
আলাো )।

-

এ টা অকেকরক্ত যাকর িযাে সতি রাখতি িাকেল কজকনস িত্র রাখার জনয

যেগুহলা িা থািহল োধারিত খু ব অেু মবধা েয়িা ব্রাতেড ট্র াম্পাকনর ট্রেক িং িযান্ট , টি-শাটট েু ল হাো, থামটাল ইনার, ওয়াক িং কি , ট্রড িযা , িকড ট্রে।

- যারা কনতজ কনতজ ট্রেক িং এ ট্রযতে চাও ট্র ানও এতজকি ছাড়াই মাতন ট্রসাতলা
ট্রেক িং োতের জনয এই ট্রলখাটা প্রতযাজয নাও হতে িাতর –

