
বাাংলাদেদের প্রদযেকটি জেলার েেশনীয় স্থাদনর যাললকা  
আমরা সবাই কম-জবলে ঘুরদয পছন্দ কলর। লকন্তু অদনদক আবার ইচ্ছা থাকা েদযশ ও লনদের জেলার েেশনীয় স্থাদন জেদয পাদরন না এমনলক নামও োদনন 

না! যাদের েনে খুব সাংলিপ্ত কদর বাাংলাদেদের প্রদযেকটি জেলার েেশনীয় স্থাদনর যাললকা জেওয়া হদলা। ঘুরদয োওয়া না জহাক, নামগুদলাদযা োনা 

হদলা। জেখুন আপনার জেলায় জকান জকান েেশনীয় স্থান রদয়দছ ? ভাদলা লাগদল মন্তবে করজবন আর জকান নাম বাে পরদল যা মন্তদবের ঘদর সাংেুক্ত 

করার অনুদরাধ রইদলা। পদর আলম যা এলিট কদর মূল জপাদে সাংেুক্ত কদর লেদবা। সবাই ভাদলা থাকদবন। 
 

রােোহী লবভাগ 

 

বগুডা 

 

মহাস্থানগড, ভাসু-লবহার, জগাকুল জমধ, োহ্ সুলযান বললখ মাহী সাওয়াদরর মাোর, ভবানীপুর লেবমলন্দর, ভবানী মলন্দর, জখডুয়া মসলেে, জমাহাম্মে আলী পোদলস 

লমউলেয়াম, গ্রাদয়ন বাাঁ ধ, ওয়ান্ডারলোন্ড, মহাস্থান প্রত্নযালিক োদুঘর। 
 

চাাঁ পাইনবাবগঞ্জ 

 

জছাট জসানা মসলেে, বীরদেষ্ঠ কোদেন মলহউলিন োহাঙ্গীদরর সমালধ, োরসবাডী মসলেে ও মাদ্রাসা, োরসবাডী মসলেদের প্রস্তররলললপ, খঞ্জনেীলঘর মসলেে, ধনাইচদকর 

মসলেে, চামলচকা মসলেে, লযন গমু্বে মসলেে ও যাহখানা, যাহখানা কমদেক্স, োহ্ জনয়ামযউল্লাহ (রহ.) মাোর, োহ জনয়ামযউল্লাহর সমালধ, জকাদযায়ালল েরওয়াো, 

োদেউল বালা, বাললয়ােীলঘ, খঞ্জনেীলঘ, কানসাদটর েলমোরবালড, যরযীপুর, চাাঁ পাই োদম মসলেে, মহারােপুর োদম মসলেে, মাঝপাডা োদম মসলেে, হেরয বুলন 

োহর (রহ.) মাোর, সবশবৃহৎ দুগশাপূো, মহারােপুর মঞ্চ, বারঘলরয়া মঞ্চ, জোডা মঠ। 
 

েয়পুরহাট 

 

আছরাঙ্গা েীলঘ, নান্দাইল েীলঘ, লকমা রােবালড, পাথরঘাটা লনমাই পীদরর মাোর, জগাপীনাথপুর মলন্দর, দুওয়ানী ঘাট, বারলেবালয় মলন্দর, লহন্দা-কসবা োহী োদম মসলেে, 

পাগলা জেওয়ান বধেভূলম, কডই কালেপুর বধেভূলম, জসদভনথ জি অোিদভলিস মারানাথা জসলমনার খনেনপুর লিোন লমেনালর সৃ্মলযস্তরম্ভ-৭১, লেশু উেোন। 
 

পাবনা 

 

ভাাঁ ডারা োহী মসলেে, জোডবাাংলার মলন্দর, যাডাে লবলডাং, পাবনা কোদিট কদলে, প্রোলন্ত ভুবন লবদনােন পাকশ , অনুকূল ঠাকুর জটম্পল, পাবনা মানলসক হাসপাযাল, 

সমলিয লাগসই কৃলি প্রেুলক্ত োদুঘর, চাটদমাহর োহী মসলেে, সমাে োহী মসলেে, হালন্ডয়াল েগন্নাথ মলন্দর, হলরপুর েলমোরবালড পুকুর, মথুরাপুর লমেন, চলনলবদলর 

সূেশাস্তর, বডাল লিে জরলদসযু, বৃদ্ধমলরচ োহী মসলেে, েলমোর রানীর পুকুরঘাট, জেখ োহ্? েলরে (রহ.) মসলেে, লিশ  হালিশ ঞ্জ জরল জসযু, লালন োহ জসযু, ঈশ্বরেী 

জরলোংেন, ঈশ্বরেী ইলপদেি, ঈশ্বরেী লবমানবন্দর, কৃলি গদবিণা ইন্সটিটিউট, েহীেনগর সৃ্মলযস্তরম্ভ, জবঙ্গল লমট, সুোনগর আলেম জচৌধুরীর েলমোরবালড, গােনার লবল, 

হেরয মাহযাব উলিন োহ আউললয়ার মাোর, যাাঁ যীবন্দ েলমোরবালড, নালেরগঞ্জ জেলরঘাট, ককদটালা লনষ্কােন পাম্প হাউস, জবডা পাম্প হাউস ও স্লুইসদগট, হুরাসাগর 

নেীর যীদর জবডা জপাটশ । 
 

নওগাাঁ  

 

কুশুম্বা মসলেে, পাহাডপুর জবৌদ্ধলবহার, পলযসর রবীন্দ্র কাচালরবালড, লেবেক েয়সত্মম্ভ, মালহ সদমত্মাি, বললহার রােবালড, আলযােীলঘ, েগেলবালড, হলুেলবহার, দুবলহাটি 

েলমোরবালড। 
 

নাদটার 

 



উত্তরা গণভবন, রানী ভবানী রােবালড, লুদেশ র রানী ধমশপল্লী, জবালনশ মালরয়াবাে ধমশপল্লী। 
 

রােোহী 
 

হেরয োহ মখদুম রূদপাদির (রহ.) েরগা, পুঠিয়া রােবালড, পুঠিয়া বড আলিক মলন্দর, পুঠিয়া বড লেবমলন্দর, পুঠিয়া জোলমলন্দর, পুঠিয়া জগালবন্দ মলন্দর, বাঘা মসলেে, 

দুই গমু্বেলবলেষ্ট লকসময মালডয়া মসলেে, এক গমু্বেলবলেষ্ট রুইপাডা (দুগশাপুর) োদম মসলেে, বাগধানী মসলেে (পবা), লযন গমু্বেলবলেষ্ট ভাগনা (যাদনার) োদম 

মসলেে, হেরয োহ্ সুলযান (র.)-এর মাোর, চযুেশ ে েযাব্দী), জেওপাডা প্রেলস্তর, বডকুঠি (অষ্টােে েযাব্দী), যাদলান্দ লেব মলন্দর, রােোহী বডকুঠি, বদরন্দ্র গদবিণা 

োদুঘর, রােোহী কদলে, বাাংলাদেে পুললে একাদিমী, রােোহী। 
 

লসরােগঞ্জ 

 

বঙ্গবনু্ধ েমুনা বহুমুখী জসযু, মখদুম োদহর মাোর, রবীন্দ্র কাচালরবালড, চলনলবল, োেব চক্রবযী লনবাস, ইললয়ট লিে, োহোেপুর মসলেে, েয়সাগর েীলঘ, নবরত্ন মলন্দর, 

ছয়আলন পাডা দুই গমু্বে মসলেে, লভদটালরয়া সু্কল, হািশ  পদয়ি, ইদকা পাকশ , লমল্কলভটা, রাউযারা বাাঁ ধ ও স্লুইসদগট, বাঘাবালড নেীবন্দর। 
 

রাংপুর লবভাগ 
 

লেনােপুর 

 

লেনােপুর রােবালড, জচদহলগালে মসলেে ও মাোর, কান্তলেউর মলন্দর, জঘািাঘাট দুগশ, সীযাদকাট লবহার, সুরা মসলেে, নয়াবাে মসলেে, রামসাগর, স্বপ্নপুরী, জেেন 

ক্লাব, কাদলটদরট ভবন, সালকশ ট হাউস ও েুলুমসাগর, লেনােপুর ভবন, লসাংডা েদরে, লহলল স্থলবন্দর, লবরল স্থলবন্দর। 
 

গাইবান্ধা 

 

বধশনকুঠি, নলিাঙ্গার েলমোরবালড, বামনিাঙ্গার েলমোরবালড, ভযরখালীর কাষ্ঠ কালী, রাো লবরাট, ভবানীগঞ্জ জপাে অলেস ও বাগুলডয়া যহলেল অলেস। 
 

কুলডগ্রাম 

 

চান্দামারী মসলেে, োহী মসলেে, চন্ডীমলন্দর, জোলমঞ্চ মলন্দর, জভযরবন্দ েলমোরবালড, পাঙ্গা েলমোরবালড ধ্বাংসাবদেি, লসনু্দরমলয েীলঘ, লচলমারী বন্দর, েহীে লমনার, 

স্বাধীনযার লবেয়স্তরম্ভ, মুলক্তেুদদ্ধর সৃ্মলযেলক, পাঙ্গা েলমোরবালডর কামান, বঙ্গ জসানাহাট লিে, মুলন্সবালড। 
 

লালমলনরহাট 

 

লযন লবঘা কলরদিার ও েহগ্রাম-আঙ্গরদপাযা লছটমহল, লযস্তরা বোরাে ও অবসর জরে হাউস, বুলডমারী স্থলবন্দর, জেখ েেলল কলরদমর বালড ও কবর, যুিভান্ডার 

েলমোরবালড, কালকনা েলমোরবালড, লনোলডয়া মসলেে, হারাদনা মসলেে, লসনু্দরমলয েীলঘ, কালীবালড মলন্দর ও মসলেে, লবমানঘাাঁ টি, লযস্তরা জরলদসযু, হালা বদটর যল, 

লালমলনরহাট জেলা োদুঘর, োলাইলামা ছডা সমলিয খামার প্রকল্প। 
 

নীলোমারী 

 

ধমশপাদলর রােবালড, ময়নামলয দুগশ, ভীদমর মাদয়র চুলা, হলরেচদন্দ্রর পাঠ, কসয়েপুদরর লচলন মসলেে, লযস্তরা বোরাে প্রকল্প, নীলোমারী োদুঘর, কুনু্দপুকুর মাোর, 

দুলন্দবাডী স্লুইসদগট, বাসার জগট, সৃ্মলয অম্লান। 
 

পঞ্চগড 

 



লভযরগড, মহারাোর েীলঘ, বদেশ্বরী মহাপীঠ মলন্দর, সমযলভূলমদয সম্প্রলয প্রলযলষ্ঠয চা-বাগান, লমেশ াপুর োহী মসলেে, বার আউললয়ার মাোর, জগালকধাম মলন্দর, 

জযাঁ যুললয়া িাকবাাংদলা, জযাঁ যুললয়া লপকলনক কনশার, বাাংলাবান্ধা লেদরা পদয়ি ও বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, রকস্ লমউলেয়াম। 
 

রাংপুর 

 

পায়রাবন্দ, যােহাট েলমোরবালড, জকরামলযয়া মসলেে ও মাোর, লভন্ন েগৎ, ঝাডলবেলা। 
 

ঠাকুরগাাঁ ও 

 

োমালপুর েলমোরবালড োদম মসলেে, বাললয়ািাঙ্গী সূেশপুরী আমগাছ, োন লসটি অোলমউেদমি পাকশ  অোন্ড টুেলরেম লল., রােলভটা, রাো টাংকনাদথর রােবালড, হলরপুর 

রােবালড, েগেল রােবালড, প্রাচীন রােধানীর লচি জনকমরে, পীর োহ জনকমরদের মাোর, মহালবালড মসলেে, োলবালড মসলেে ও ইমামবাডা, সনগাাঁ  োহী মসলেে, 

েদযহপুর মসলেে, জমলেনীসাগর োদম মসলেে, জগদুডা মসলেে, জগারিনাথ মলন্দর, কূপ ও লেলালললপ, হলরণমারী লেবমলন্দর, হলরপুর রােবালড লেবমলন্দর, জগালবন্দনগর 

মলন্দর, জ ালরহাট মলন্দর, জভমটিয়া লেবমলন্দর, মালদুয়ার দুগশ, গডগ্রাম দুগশ, বাাংলা গড, গড ভবানীপুর, গডখাাঁ লড, জকারমখান গড, সাপটি বুরুে, েীলঘ। 
 

লসদলট লবভাগ 
 

হলবগঞ্জ 

 

লবথঙ্গল আখডা, বালনয়াচাং প্রাচী রােবালডর ধাংসাবদেি, বালনয়াচাং পুরানবাগ মসলেে, সাগরেীলঘ, হবো জগামার োরা গুটি, নাগুডা োমশ, সাযছলড লরোভশ  েদরে, কাদলঙ্গা 

লরোভশ  েদরে, রাবারবাগান, েরুটসভোলল, লসপাহসালার হেরয োহ কসয়ে নালসর উলিদনর (রহ.) মাোর, লালচান্দ চা-বাগান, জেউলন্দ চা-বাগান, লস্করপুর চা-বাগান, 

চন্ডীছডা চা-বাগান, চাকলাপুলঞ্জ চা-বাগান, চান্দপুর চা-বাগান, নালুয়া চা-বাগান, আমু চা-বাগান, জরমা চা-বাগান, োরাগাাঁ ও চা-বাগান, শ্রীবাডী চা-বাগান, পারকুল চা-

বাগান, সাযছলড চা-বাগান। 
 

জমৌলভীবাোর 

 

চা-বাগান, মাধবকুন্ড, মাধবকুন্ড ইদকা পাকশ , বলিশদোডা ইদকা পার্ক, হেরয োহ জমাস্তরোর (রহ.) মাোর, বীরদেষ্ঠ েহীে লসপালহ হালমদুর রহমান সৃ্মলযদসৌধ। 
 

সুনামগঞ্জ 

 

টাঙু্গগুয়ার হাওর, হাছনরাো লমউলেয়াম, লাউদডর গড, িলুরা েহীেদের সমালধদসৌধ, জটদকরঘাট চুনাপাথর খলন প্রকল্প। বাগবালড টিলা , জসলবরি োদম মসলেে, সুখাইড 

কালীবালড মলন্দর, কাহালা কালীবালড, মদহিখলা কালীবালড, যালহরপুর উপদেলার উত্তর বডেল ইউলনয়দন হলহললয়া গ্রাদম রাো লবেয় লসাংদহর বাসস্থাদনর ধ্বাংসাদেি। 
 

লসদলট 
 

োেলাং, জভালাগঞ্জ, লালাখাল, যামালবল, হাকালুলক হাওর, ক্বীন লিে, হেরয োহোলাল (রহ.) ও োহ পরাদনর (রহ.) মাোর, মহাপ্রভু শ্রী কচযনেদেদবর বালড, 

হাছনরাোর লমউলেয়াম, মালনীছডা চা-বাগান, এমএলে ওসমানী লবমানবন্দর, পেশটন জমাদটল, োকালরয়া লসটি, লিমলোন্ড পাকশ , আলী আমোদের ঘলড, লেযু লময়ার বালড, 

মলণপুরী রােবালড, মলণপুরী লমউলেয়াম, োহী ঈেগাহ, ওসমানী লেশুপাকশ । 
 

বলরোল লবভাগ 
 

বরগুনা 

 

লবলবলচলন োহী মসলেে, জসানারচর, লাললেয়ার বন ও সমুদ্র কসকয, হলরণঘাটা, রাখাইন এলাকা, জবৌদ্ধ মলন্দর ও জবৌদ্ধ একাদিলম। 



 

বলরোল 

 

দুগশাসাগর, কাদলটদরট ভবন, চাখার প্রত্নযালিক োদুঘর, রামদমাহদনর সমালধ মলন্দর, সুোবাদের জকল্লা, সাংগ্রাম জকল্লা, োরকদলর দুগশ, লগেশ ামহল্লা, জবলস পাকশ , এবাদুল্লা 

মসলেে, কসাই মসলেে, অক্সদোিশ  লগেশ া, োংকর মঠ, মুকুন্দ োদসর কালীবালড, ভাটিখানার জোডা মসলেে, অলশ্বনী কুমার টাউন হল, চরলকল্লা, এক গমু্বে মসলেে, 

সাদড লযন মণ ওেদনর লপযদলর মনসা। 
 

জভালা 

 

চরকুকলরমুকলর, বীরদেষ্ঠ জমাস্তরো কামাল সৃ্মলয োদুঘর, ওয়ান্ডার লকাংিম, মনপুরা দ্বীপ। 
 

ঝালকাঠি 

 

সুোবাদের জকল্লা, জঘািাল রাে বালডর ধ্বাংসাবদেি, নুরুল্লাপুর মঠ, লসলভল জকাটশ  ভবন, সাযুলরয়া েলমোরবালড, েীবনানন্দ োদের মামাবালড, কীলযশ পাো েলমোরবালড, 

গাবখান জসযু, ধানলসাঁলড নেী, রূপসা খাল, জনছারাবাে কমদেক্স, জপানাবাললয়া মলন্দর, লসদ্ধকাঠি েলমোরবালড, নললছটি জপৌরভবন, মাদচশ িস্ সু্কল, চায়না কবর, কালমনী 

রাদয়র বালড, কুলকাঠি মসলেে, সুলরদচাডা োদম মসলেে, লেবমলন্দর, নাদোদরর মসলেে। 
 

পটুয়াখালী 

 

কুয়াকাটা জবৌদ্ধলবহার, শ্রীরামপুর লময়াবালড মসলেে, লমঠাপুকুর, কানাইবালাই েীলঘ, কমলা রানীর েীলঘ, সুলযান েলকদরর মাোর, নুরাইনপুর রােবালড, োহী মসলেে। 
 

লপদরােপুর 

 

রাদয়রকাঠি েলমোরবালড, মঠবালডয়ার সাপদলো কুঠিবালড, প্রাচীন মসলেে, মঠবালডয়ার মলমন মসলেে, শ্রীরামকাঠি প্রণব মঠ জসবােম, জগাপালকৃষ্ণ টাউন ক্লাব, 

জেদরবাাংলা পাবললক লাইদিলর, মাদঝর চর মঠবালডয়া, পাদডরহাট েলমোরবালড, বদলশ্বরঘাট েহীে সৃ্মলযস্তরম্ভ। 
 

চট্টগ্রাম লবভাগ 
 

বান্দরবান 

 

জমঘলা পেশটন জকন্দ্র, নীলাচল পেশটন কমদেক্স, লচমু্বক, কেলপ্রপায, বগাদলক, স্বণশমলন্দর, জকওক্রািাং, নীললগলর, প্রালন্তক জলক, ঋেুক েলপ্রপায, লমলরঞ্জা কমদেক্স। 
 

িাহ্মণবালডয়া 

 

কালভভরব, জসৌধ হীরণ্ময়, হালযরপুল, জকল্লা েহীে মাোর, গঙ্গাসাগর েীলঘ, উলচাপাডা মসলেে, কােী মাহমুে োহ (রহ.) মাোর, ছযুরা েরীে, নাটঘর মলন্দর, লবেোকুট 

সযীোহ মলন্দর। 
 

চাাঁ েপুর 

 

শ্রী শ্রী েগন্নাথ মলন্দর, মনসামুডা, জোয়াটি, সাহারপাদডর েীলঘ, উোনীদয জবহুলার পাটা, যুলাযলল মঠ, সাদহবগঞ্জ নীলকুঠি, জলাহাগড মঠ, রূপসা েলমোরবালড, হােীগঞ্জ 

ঐলযহালসক বড মসলেে, হেরয মািা খাাঁ  (রহ.) মসলেে, বলাখাল েলমোরবালড, নালসরদকাটশ  েহীে মুলক্তদোদ্ধা সমালধস্থল, নাগরাোদের বালড, মঠ ও েীলঘ, মঠ, নাওডা, 

োহরালস্তরর (রহ.) মাোর, লযন গমু্বে মসলেে ও প্রাচীন কবর। 
 



চট্টগ্রাম 

 

েয়স জলক, চট্টগ্রাম লচলডয়াখানা, চট্টগ্রাম লেশুপাকশ , োলযযালিক োদুঘর, আগ্রাবাে, বাটালল লহল, লিলস অলেস (পরীর পাহাড), জকাটশ  লবলডাং, ওয়ার লসদমট্রি 

(কমনওদয়লথ েুদ্ধসমালধ), লিলস লহল, কেম জমাবারক মসলেে, োহ্ আমানদযর (রহ.) েরগা, বের আউললয়ার (রহ.) েরগা, বাদয়লেে জবাস্তরালমর (রহ.) মাোর, জেখ 

েলরদের চেমা, ওলল খাাঁ র মসলেে, আন্দরলকল্লা োহী োদম মসলেে, হামোর মসলেে, হামোরবাগ, পাথরঘাটা জরামান কোথললক লগেশ া, চট্টগ্রাম জবৌদ্ধলবহার, নন্দনকানন, 

ককবলেধাম, চন্দ্রনাথ পাহাড ও মলন্দর, সীযাকুন্ড, বাাঁ েখালী ইদকাপাকশ , সীযাকুন্ড ইদকাপাকশ । 
 

কুলমল্লা 

 

োলবন লবহার ও প্রত্নযালিক োদুঘর, লদ্বযীয় লবশ্বেুদদ্ধ লনহয কসলনকদের সমালধদিত্র ময়নামলয ওয়ার লসদমট্রি, বাাংলাদেে পল্লী উন্নয়ন একাদিলম (বািশ ) োহ সুো 

মসলেে, েগন্নাথ মলন্দর, ধমশসাগর, জবৌদ্ধলবহাদরর ধ্বাংসাবদেি, রূপবানমুডা ও কুটিলামুডা, বািশ সাংলগ্ন জোডকানন েীলঘ, েগন্নাথ েীলঘ, বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর 

লমলনায়যন, শ্রী শ্রী রামঠাকুদরর আেম, রামমালা পাঠাগার ও নাটমলন্দর, লাকসাম জরাি, নবাব েয়েুদন্নছার বালড, সঙ্গীযজ্ঞ েচীনদেব বমশদণর বালড, রাদেেপুর বন 

লবভাদগর লপকলনক স্পট, জগামলয নেী, পুরাযন অভয়ােম (জকটিলসলসএ লল.), বাখরাবাে গোস লেড, কলব কােী নেরুল ইসলাদমর প্রথম স্ত্রী জবগম নালগশদসর বালড, নবাব 

েয়েুদন্নছার কপযৃক বালড। 
 

কক্সবাোর 

 

সমুদ্র কসকয, লহমছলড, অদে্গ্মধা কোাং, আলেনাথ মলন্দর, জসানালেয়া দ্বীপ, রামদকাটশ , লামারপাডা কোাং, ইনানী, প্রবালদ্বীপ জসিমাটিশ ন, মালথদনর কূপ, বঙ্গবনু্ধ সাোলর 

পাকশ । 
 

জেনী 

 

জসানাগােী মুহুলর জসচ প্রকল্প, পাগলা লময়ার মাোর, লেলুয়ার েীল পাথর, রাোলঝর েীলঘ, জমাহাম্মে আলী জচৌধুরী মসলেে ও বাসভবন, চাাঁ েগােী মসলেে, জেনী সরকালর 

কদলে ভবন, মলহপাদলর লবেয় লসাংহ েীলঘ। 
 

খাগডাছলড 

 

আলুটিলা, আলুটিলার সুডঙ্গ বা রহসেময় গুহা, জেবযার পুকুর, ভগবানটিলা, দুই টিলা ও লযন টিলা, আলুটিলার ঝরনা, পেশটন জমাদটল, খাগডাছলড, পাহালড কৃলি গদবিণা 

জকন্দ্র, মহালছলড হ্রে, েযাযু় বটগাছ। 
 

লক্ষ্মীপুর 

 

োলালবাোর েলমোরবালড, কামানদখালা েলমোরবালড, লযযা খাাঁ  োদম মসলেে, লেদনর মসলেে, জখায়া সাগর েীলঘ, মটকা মসলেে। 
 

জনায়াখালী 

 

পাবললক লাইদিলর, গান্ধী আেম, বেরা োহী োদম মসলেে, বীরদেষ্ঠ েহীে জমাোঃ রুহুল আলমন গ্রন্থাগার ও সৃ্মলয োদুঘর, লনঝুম দ্বীপ। 
 

রাঙ্গামাটি 

 

কণশেুলী হ্রে, পেশটন জমাদটল ও ঝুলন্ত জসযু, সুবলাং ঝরনা, উপোযীয় োদুঘর, কাপ্তাই োযীয় উেোন, জেলা প্রোসক বাাংদলা, জেলা প্রোসক এলএইচ লনবদলদটর 

সমালধ। 
 



 াকা লবভাগ 
 

 াকা 

 

বঙ্গবনু্ধ জেখ মুলেবুর রহমান সৃ্মলয োদুঘর, আহছান মলঞ্জল, বায়যুল জমাকাররম মসলেে, রাস্ট্রীয় অলযলথ ভবন পদ্মা/জমঘনা,  াদকশ্বরী মলন্দর, কােী নেরুল ইসলাদমর 

মাোর, লবমানবন্দর, জসানারগাাঁ ও, লবেয় সরলণ জোয়ারা, বসুন্ধরা লসটি, বাকলোন্ড বাাঁ ধ, বলধা গাদিশ ন, অপরাদেয় বাাংলা ভাস্কেশ, োযীয় ঈেগাহ ময়োন, োহআলী 

জবাগোলের মাোর, ওসমানী সৃ্মলয লমলনায়যন, োযীয় োদুঘর, লক্রদসি জলক, লেশুপাকশ , বাাংলাদেে-োপান কমত্রী জসযু-১, বাাংলাদেে-োপান কমত্রী জসযু-২, 

বাাংলাদেে-োপান জসযু, বাাংলাদেে-চীন কমত্রী জসযু, জকন্দ্রীয় েহীে লমনার, বঙ্গবনু্ধ জেলিয়াম, জহাদটল জসানারগাাঁ ও, কলবভবন, জসাহরাওয়ােী উেোন, োহী মসলেে, 

েয়কালী মলন্দর, আসাে জগট, বড কাটারা, োপলা চত্বর জোয়ারা,  াকা েহররিা বাাঁ ধ, জস্বাপালেশ য স্বাধীনযা ভাস্কেশ, পল্টন ময়োন, অস্ত্র কযলরর কারখানা, লেল্পকলা 

একাদিমী লমলনায়যন, জলাকলেল্প োদুঘর, গুলোন জলক, ওসমানী উেোন, গণভবন, োযীয় সাংসে ভবন, োযীয় সৃ্মলযদসৌধ, বাাংলাদেে আলমশ জেলিয়াম, জহাদটল 

জেরাটন, বাাংলাদেে জটলললভেন ভবন, ধানমলন্ড ঈেগাহ, কমলাপুর জবৌদ্ধলবহার- কমলাপুর, সেরঘাট লঞ্চ টালমশনাল,  াকা জযারণ, বাাংলা একাদিমী গ্রন্থাগার, জছাট কাটারা-

চকবাোদরর েলিদণ, কেম জোয়ারা, লবমাবন্দর রিাবাাঁ ধ, োগ্রয মুলক্তদোদ্ধা ভাস্কেশ, স্বাধীনযা োযীয় জস্কায়ার, জমলেন টুলস েোটলর, বাাংলাদেে লবজ্ঞান োদুঘর, রমনা 

জলক-রমনা পাকশ , েমুনা ভবন, লযন জনযার সৃ্মলযদসৌধ, লমরপুর জেলিয়াম, জহাদটল পূবশাণী-মলযলঝল,  াকা লবশ্বলবেোলয়, গুললস্তরান পাকশ , লবনয লবলবর মসলেে, োকেমুলন 

জবৌদ্ধলবহার, লিোন কবরস্থান, লবমানবালহনীর সের েেযর জগট, আওরঙ্গবাে দুগশ-লালবাগ, সাকশ  জোয়ারা, দুরন্ত ভাস্কেশ-লেশু একাদিমী, লবশ্ব ইেদযমা ময়োন-টঙ্গী, 

ধানমলন্ড জলক-ধানমলন্ড, বুলদ্ধেীবী সৃ্মলযদসৌধ, প্রদকৌেলী লবশ্বলবেোলয়, চক মসলেে, গুরুদুয়ারা নানক োহী, জহাসলন োলান, বলাকা ভাস্কেশ, মহানগর নাটেমঞ্চ, সামলরক 

োদুঘর, রাোরবাগ েহীে সৃ্মলযদসৌধ, লেখা অলনবশাণ, সায গমু্বে মসলেে, কাকরাইল চাচশ , জোদয়লচত্বর ভাস্কেশ, মলহলা সলমলয মঞ্চ, হাইদকাটশ  ভবন, মহাকােলবজ্ঞান 

ভবন, নদভালথদয়টার, যারা মসলেে, লালবাগ দুগশ, বাহাদুর োহ পাকশ , পুললে লমউলেয়াম, জবাটালনকোল গাদিশ ন, োযীয় আকশ াইভস, রােউক, েোিালস লকাংিম, নন্দন 

পাকশ , ওয়ান্ডারলোন্ড, লেশুপাকশ , েোমলী লেশুদমলা। 
 

েলরেপুর 

 

জগরো মসলেে, পাযরাইল মসলেে ও েীলঘ, বাসদেব মলন্দর, পল্লীকলব েসীমউিীদনর বালড ও কবরস্থান, নেী গদবিণা ইনলেটিউট, েগদ্বনু্ধ সুন্দদরর আেম, সাভযর 

মসলেে , োদযহাবাে টাকোল মথুরাপুর জেউল, বাইে রলে েলমোর বালড, জেলা েে জকাটশ  ভবন , ভাঙা মুদন্সে জকাটশ  ভবন, বীরদেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউে োদুঘর। 
 

গােীপুর 

 

োগ্রয জচৌরঙ্গী, ছয়োনা েীলঘ ও েুদ্ধদিত্র, উলনদে স্মারক ভাস্কেশ, আনসার-লভলিলপ একাদিমী স্মারক ভাস্কেশ, মুলক্তেুদ্ধ সৃ্মলয কনশার, উনু্মক্ত লবশ্বলবেোলয়, রােবালড 

শ্মোন, কেলাট , ইন্দ্রাকপুর, কপাদলশ্বর, রাো লেশুপাদলর রােধানী, একিালা দুগশ (প্রাচীন ও ধ্বাংসপ্রাপ্ত), মীর েুমলার জসযু, সাকাশ্বর স্তরম্ভ, বঙ্গযাে যােউলিদনর 

বালড, লবজ্ঞানী জমঘনাথ সাহার বালড, রবীন্দ্র সৃ্মলযলবেলডয কাওরাইে বাাংদলা, ভাওয়াল রােবালড, বলধার েলমোরবালড, পূবাইল েলমোরবালড, বললয়ােী েলমোরবালড, 

কালেমপুর েলমোরবালড, েত্তপাডা েলমোরবালড, হায়দ্রাবাে েীলঘ, ভাওয়াল কদলে েীলঘ, রাহাপাডা েীলঘ, জটাংরা েীলঘ, জযললহাটী েীলঘ, লসঙ্গার েীলঘ (পালরাোদের 

রােধানী নগরী), লসঙ্গার েীলঘ, কাউলছ টিহর, কণশপুর েীলঘ, জচৌডােীলঘ, মাওনা েীলঘ, জ ালসমুদ্র েীলঘ ও পুরাকীলযশ , রােলবলাসী েীলঘ, জকাটামুলনর লিলব ও পুকুর, মনই লবলব-

রওেন লবলবর েীলঘ (চান্দরা), মদকশ্বর লবল, লবল জবলাই, উদষ্ণাৎস, গঙ্গা (সদরাবর) যীথশদিত্র, ভাওয়াল রােশ্মোদনশ্বরী, জটাক বােোহী মসলেে, সমালধদিত্র 

(কবরস্থান), জচৌডা, কালীগঞ্জ সাদকশ্বর আদোকামদলর জবৌদ্ধস্তরম্ভ (ধমশরালেকা), পানদোডা লগেশ া, িাহ্মমলন্দর, সমালধদিত্র, গুপ্ত পলরবার, জসি লনদকালাস (চাচশ ), 

বক্তারপুর, ঈো খাাঁ র মাোর, লযমুললয়া লগেশ া। 
 

 

জগাপালগঞ্জ 

 

বঙ্গবনু্ধর সমালধদসৌধ, চন্দ্রভমশ জোটশ  ( জকাটাল দুগশ), মুকসুেপুদরর ঐলযহালসক লনেেশন, বহলযলী মসলেে, ধমশরাদয়র বালড, থানাপাডা োদম মসলেে, খাগাইল গাদয়লব 

মসলেে, জকাটশ  মসলেে, জসি মথুরানাথ এলে চাচশ , সবশেনীন কালীমলন্দর, লবলরুট কোদনল, আডপাডা মুন্সীবালড, শুকদেদবর আেম, খানার পাড েীলঘ, উলপুর 

েলমোরবালড, ’৭১-এর বধেভূলম সৃ্মলযদসৌধ (সৃ্মলযস্তরম্ভ)। 
 

 



োমালপুর 

 

হেরয োহ োমাদলর (রহ.) মাোর, হেরয োহ কামাদলর (রহ.) মাোর, পাাঁ চ গমু্বেলবলেষ্ট রসপাল োদম মসলেে (উনলবাংে েযাব্দী), নরপাডা দুগশ (জিাডে 

েযাব্দী), গান্ধী আেম, েয়াময়ী মলন্দর, জেওয়ানগদঞ্জর সুগার লমলস, লাউচাপডা লপকলনক স্পট। 
 

লকদোরগঞ্জ 

 

ঈো খাাঁ র েঙ্গলবালড, এগারলসনু্ধর দুগশ, কলব চন্দ্রাবযীর লেবমলন্দর, লেলল্লর আখডা, জোলালকয়া ঈেগাহ, পাগলা মসলেে, কভরব জসযু, হাওরাঞ্চল, সুকুমার রাদয়র বালড, 

েহুরুল ইসলাম জমলিদকল কদলে, দুেশ য় সৃ্মলযভাস্কেশ। 
 

মাোরীপুর 

 

হেরয োহ মাোদরর েরগাহ, আলগী কালেবালড মসলেে, রাো রামমলন্দর ঝাউলেলগলর, আউললয়াপুর নীলকুঠি, লমঠাপুর েলমোরবালড, প্রণব মঠ, বালেযপুর, মদঠর বাোর 

মঠ, জখায়ােপুর, খাললয়া োলন্ত জকন্দ্র, পবশদযর বাগান, েকুনী জলক, জসনাপলযর েীলঘ। 
 

মালনকগঞ্জ 

 

বাললয়াটি প্রাসাে, জযওযা েলমোরবালড, জযওযা নবরত্ন মঠ, মালনকগদঞ্জর মদত্তর মঠ, রামকৃষ্ণ লমেন জসবােম, লেব লসদদ্ধশ্বরী মলন্দর, শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবালড, 

জগৌরাঙ্গ মঠ, নারায়ণ সাধুর আেম, মাচাইন গ্রাদমর ঐলযহালসক মাোর ও পুরদনা মসলেে, বাঠইমুলড মাোর। 
 

মুন্সীগঞ্জ 

 

বল্লাল জসদনর েীলঘ, হলরশ্চন্দ্র রাোর েীলঘ, রাো শ্রীনাদথর বালড, রামপাল েীলঘ, জকাোল জধায়া েীলঘ, শ্রীনগদরর েোমলসলদ্ধর মঠ, জসানারাংদয়র জোডা মঠ, হাসারার েরগাহ, 

ভাগেকূল রােবালড, রাঢীখাদল েগেীেচন্দ্র বসুর বালড, কুসুমপুদর যালুকোর বালড মসলেে, যােপুর মসলেে, পাথরঘাটা মসলেে, কােীোহ মসলেে, জপালঘাটার লিে, 

পাাঁ চ পীদরর েরগাহ, সুখবাসপুর েীলঘ, লেকোর সাদহদবর মাোর, বার আউললয়ার মাোর, েহীে বাবা আেদমর মসলেে, ইদ্রাকপুর জকল্লা, অযীে েীপঙ্কদরর পলন্ডযলভটা, 

হরগঙ্গা কদলে গ্রন্থাগাদর কদলদের প্রলযষ্ঠাযা আশুদযাি গাঙু্গলীর আবি মাদবশল মূলযশ । 
 

ময়মনলসাংহ 

 
েেী লে, জগৌরীপুর লে, আদলকোন্ডার কোদসল, লেল্পাচােশ েয়নুল আদবলেন সাংগ্রহোলা, স্বাধীনযাস্তরম্ভ, িহ্মপুত্র নদের যীরবযী পাকশ , ময়মনলসাংহ োদুঘর, জবাটালনকোল 

গাদিশ ন, নেরুল সৃ্মলয জকন্দ্র, মুক্তাগাছা েলমোরবালড, মহারাে সূেশকাদন্তর বালড, জগৌরীপুর রােবালড, বীরাঙ্গনা সলখনার মাোর, রামদগাপাল েলমোরবালড, েুলবালডয়া 

অলকশ ি বাগান, চীনা মাটির টিলা, আবদুল েববার সৃ্মলয োদুঘর, কুলমদরর খামার, জযপান্তর লেল্ম লসটি। 
 

নারায়ণগঞ্জ 

 

জলাক ও কারুলেল্প োউদন্ডেন, হােীগদঞ্জ ঈো খাাঁ র জকল্লা, কেমরসুল েরগাহ, পাাঁ চ পীদরর েরগাহ, ইলপদেি আেমেী, জমলরন একাদিমী, লাঙ্গলবন্দ, সুলযান 

লগয়াসউলিন আেম োদহর সমালধ, জসানাকান্দা দুগশ, সাদলহ বাবার মাোর, জগায়ালেী মসলেে, সুলযান োলাল উলিন েদযহ োদহর এক গমু্বেলবলেষ্ট মসলেে, পাগলা 

লিে, বন্দর োহী মসলেে, জমরী এন্ডারসন (ভাসমান জরদস্তরারাাঁ ), লবলব মলরয়দমর মাোর, রাদসল পাকশ , লেন্দাপাকশ । 
 

নরলসাংেী 

 

উয়ারী বদটশ্বর, বীরদেষ্ঠ মলযউর রহমান োদুঘর, জসানাইমুলড জটক, আোবপুর মসলেে, ইরালন মাোর, জেওয়ান েরীে মসলেে, লগলরে চন্দ্র জসদনর বাস্ত্ত্তলভটা। 
 



জনত্রদকানা 

 

উপোযীয় কালচারাল একাদিমী, লবেয়পুর পাহাদড লচনামাটির কনসলগশক দৃেে, রানীখাং লমেন, টাংক েহীে সৃ্মলযদসৌধ, রানীমাযা রােমলণ সৃ্মলযদসৌধ, কমলা রানী েীলঘর 

ইলযহাস, নইেো ঠাকুদরর (নদের চাাঁ ে) জলাক-কালহনী, সায েহীদের মাোর, হেরয োহ সুলযান কমরউলিন রুলমর (রহ.) মাোর, জরায়াইলবালড জকনু্দয়া। 
 

রােবাডী 

 

চাাঁ ে সওোগদরর ল লব (মনসামঙ্গল কাদবের প্রধান চলরত্র চাাঁ ে সওোগদরর সৃ্মলযলচি), মথুরাপুর প্রাচীন জেউল, োহ পাহদলায়াদনর মাোর, োদ্েী মাোর, োমাই পাগদলর 

মাোর, নললয়া জোিা বাাংলা মলন্দর, সমালধনগর মঠ (অনালে আেম), রথদখালা সানমঞ্চ, নীলকুঠি, মীর মোররে জহাদসন সৃ্মলয জকন্দ্র, জেৌলযলেয়া ঘাট। 
 

েরীয়যপুর 

 

মগর, মলহিাদরর েীলঘ, রােনগর, কুরালে, বুলডর হাদটর মসলেে, হাটুলরয়া েলমোরবালড, রুদ্রকর মঠ, রাম সাধুর আেম, েলমোরবালড, মানলসাংদহর বালড, লেবললঙ্গ, 

সুদরশ্বর েরবার, পলন্ডযসার, ধানুকার মনসাবালড। 
 

জেরপুর 

 

গড েলরপার দুগশ , েরদবে েলরপ োদহর মাোর, বারদুয়ারী মসলেে, হেরয োহ কামাদলর মাোর, জের আলী গােীর মাোর, কসবার মুগল মসলেে, ঘাঘরা লস্কর বাডী 

মসলেে, মাইসাদহবা মসলেে, নয়আনী েলমোদরর নাট মলন্দর, আডাই আনী েলমোর বালড, জপৌদন লযন আনী েলমোর বালড, গেনী অবকাে জকন্দ্র। 
 

টাঙ্গাইল 

 

আলযয়া মসলেে, োহ্ আেম কালশ্মলরর মাোর, পরীর োলান, খামারপাডা মসলেে ও মাোর, ঝদরাকা, সাগরেীলঘ, গুপ্তবৃন্দাবন, পাকুটিয়া আেম, ভারদযশ্বরী জহামস, 

মদহডা েলমোরবালড/পুললে জেলনাং জসিার, লমেশ াপুর কোদিট কদলে, পাকুল্লা মসলেে, কুমুলেনী নালসশাং সু্কল/কদলে, নাগরপুর েলমোরবালড, পুন্ডরীকাি হাসপাযাল, 

উদপন্দ্র সদরাব, গয়হাটার মঠ, জযবালডয়া োদম মসলেে, পাকুটিয়া েলমোরবালড, বঙ্গবনু্ধ জসযু, এদলঙ্গা লরদসাটশ , েমুনা লরদসাটশ , কালেমহামোলন মসলেে, ঐলযহেবাহী 

জপাডাবালড, সদন্তাি, করটিয়া সা’েয কদলে, কুমুলেনী সরকালর কদলে, লবনু্দবালসনী লবেোলয়, মধুপুর োযীয় উেোন, জোখলা লভআইপ জরে হাউস, পীরগাছা 

রাবারবাগান, ভূঞাপুদরর নীলকুঠি, লেয়ালদকাল বন্দর, ধনবালড মসলেে ও নবাব পোদলস, নথদখালা সৃ্মলযদসৌধ, বাসুললয়া, রায়বাডী, জকালকলা পাবর সৃ্মলযদসৌধ, মুলক্তেুদ্ধ 

সৃ্মলযস্তরম্ভ। 
 

খুলনা লবভাগ 
 

বাদগরহাট 

িাট গমু্বে মসলেে, খানোহান আলীর (রহ.) মাোর, লসঙ্গাইর মসলেে, লবলব জবগনী মসলেে, চুনদখালা মসলেে, পীর আলী মুহাম্মে যাদহদরর সমালধ, এক গমু্বে 

মসলেে, নয় গমু্বে মসলেে, সাদবক িাঙ্গা পুরাকীলযশ , রণলবেয়পুর মসলেে, লেন্দাপীর মসলেে, জরো জখাো মসলেে, খানোহাদনর বসযলভটা, ল লব, জকােলা মঠ, ইাংদরে 

োসদনর লবরুদদ্ধ লবদদ্রাহী েহীে কৃিক রলহমুল্লাহর বালড, জমাদরদলর সৃ্মলযদসৌধ, ১৮৬৩ সাদল যৎকালীন এসলিও মাংলা জপাটশ , লচলা চাচশ , কলব রুদ্র জমাহাম্মে েহীদুল্লাহর 

সমালধ, প্রেুল্ল জঘাদির বসযবালড, নীলসদরাবর, েলমোর লিলযি চদন্দ্রর বসযবালডর ধ্বাংসাবদেি, োহ আউললয়াবাগ মাোর, হেরয খানোহান আলীর (রহ.) সহচর পীর 

োহ আউললয়ার মাোর, নাটমলন্দর, রামেয় েদত্তর কাছালরবালড। লিটিে জসনাদের পেশদবিণ টাওয়ার। কৃষ্ণমূলযশ , জগাপাল লেউর মলন্দর, লাউপালা, োত্রাপুর, দুবলার চর, 

কটকা, কলচখালল, সুন্দরবন। 
 

চুয়ািাঙ্গা 

জঘালোলড োদম মসলেে, লযয়রলবলা বােোহী মসলেে, আলমিাঙ্গা জরলদেেন, হেরয খাো মাললক উল গাউদসর (রহ.) মাোর (গডাইটুলপ অমরাবযী জমলা), েেশনা 

জকরু অোন্ড জকাাং লল., েেশনা জরলদেেন, েেশনা শুল্ক জেেন, েেশনা ইলমদগ্রেন ও কােমস জচকদপাে, নাটুেহ আটকবর, নাটুেহ, মুলক্তেুদ্ধ সৃ্মলযস্তরম্ভ, চারুললয়া, 

কাপশাসিাঙ্গা, যালসালর, েত্তনগর কৃলি খামার, জধাপাখালী মুলক্তদোদ্ধা কবরস্থান, কালেপুর েলমোরবালড, জধাপাখালী োহী মসলেে। 



েদোর 

 

হােী মুহাম্মে মহলসদনর ইমামবাডী, মীেশ ানগর হাম্মামখানা, ভরয ভায়না মাইদকল মধুসূেন েদত্তর বালড, ভাযলভটা, সীযারাম রাদয়র জোলমঞ্চ, গােী-কালু-চম্পাবযীর 

কবর, বাঘানাদয় জখাো মসলেে, পাঠাগার মসলেে, মদনাহর মসলেে, জেখপুরা োদম মসলেে, শুভরাঢা মসলেে, মীেশ ানগর মসলেে, জঘাদপর মসলেে, শুকু্কর মলল্লদকর 

মসলেে, নুনদগালা মসলেে, কাদয়মদকালা মসলেে, বাললয়ািাঙ্গা সবশেনীন পূোমলন্দর, েে মহালবেোমলন্দর, অভয়নগর মলন্দর, পঞ্চরত্ন মলন্দর, ভুবদনশ্বরী জেবীর মলন্দর, 

রায়গ্রাম জোডবাাংলা মলন্দর, লক্ষ্মীনারায়দণর মলন্দর, মুডলল লেবমলন্দর, জোডবাাংলার েেভুোর মলন্দর, চদডা লেবমলন্দর। 
 

লঝনাইেহ 

 

নলিাঙ্গা মলন্দর, লময়ার োলান, জকলপ বসুর বালড, জগাডার মসলেে, লময়ার োলান, গলাকাটা মসলেে, জোডবাাংলা মসলেে, সাযগালছয়া মসলেে, োহােঘাটা হালসলবাগ 

গােী-কালু-চম্পাবযীর মাোর, বলু জেওয়াদনর বাোর, েত্তনগর কৃলি খামার, কেলকুপা োহী মসলেে ও মাোর, কেলকুপা রামদগাপাল মলন্দর, মরলম কলব পাঞু্জ োদহর 

মাোর, কেলকুপা োহী মসলেে, কামান্না ২৭ েহীদের মাোর, লসরাে সাাঁ ইদয়র মাোর, জ ালসমুদ্র েীলঘ, মলল্লকপুদরর এলেয়ার বৃহত্তম বটগাছ। 
 

খুলনা 
 

সুন্দরবন, জরলদেেদনর কাদছ লমোর চাললশর কুঠিবালড, েলিণলিলহ, লপঠাদভাগ, রাডুলী, জসনহাটি, বকুলযলা, লেদরামলণ, বীরদেষ্ঠ রুহুল আলমদনর সমালধ জসৌধ, চুকনগর, 

গল্লামারী, খানোহান আলী কযৃশ ক খননকৃয বড েীলঘ, মলহম োদের বালড, খললেপুর সযে আেম। 
 

কুলষ্টয়া 

 

লেলাইেহ কুঠিবাডী, লালন োদহর মাোর, মীর মোররে জহাদসদনর বাস্ত্ত্তলভটা, ঝাউলেয়ার োহী মসলেে, আড-য়া পাডার নের োদহর মাোর, কুমারখালী বাোদর 

েরদবে জসানা বনু্ধর মাোর এবাং সালেয়ট গ্রাদমর েঙ্গলী োদহর মাোর, েেশ বাডী, মুলহিকুলন্ড নীলকুঠি, কালীদেবী মলন্দর, মুলক্তেুদদ্ধর স্মারক ভাস্কেশ ‘মুক্তবাাংলা’। 
 

মাগুরা 

 

রাো সীযারাম রাদয়র রােধানীর ধ্বাংসাবদেি, সুলযানী আমদল প্রলযলষ্ঠয মাগুরা আঠারখাো মঠবালড, লসদদ্ধশ্বরী মঠ, ভাদযর লভটা পুরাকীলযশ , শ্রীপুর েলমোরবালড, 

জমাকাররম আলী (রহ.) েরগাহ, েত্রুলেৎপুর মেনদমাহন মলন্দর। 
 

জমদহরপুর 

 

মুলেবনগর সৃ্মলযদসৌধ ও ঐলযহালসক আম্রকানন, মুলেবনগর মুলক্তেুদ্ধ সৃ্মলয কমদেক্স, জপৌর ঈেগাহ, জমদহরপুর জপৌর কবরস্থান, জমদহরপুর জপৌর হল, জমদহরপুর েহীে 

সৃ্মলযদসৌধ, আমেহ গ্রাদমর স্থাপযে লনেেশন, লসদদ্ধশ্বরী কালীমলন্দর, আমঝুলপ নীলকুঠি, ভাটপাডার নীলকুঠি, সাহারবাটি, ভবানন্দপুর মলন্দর। 
 

নডাইল 

 

সুলযান কমদেক্স, বাধাঘাট, লনলরলবলল লপকলনক স্পট, অরুলনমা ইদকা পাকশ , লচত্রা লরদসাটশ , বীরদেষ্ঠ েহীে নূর জমাহাম্মে জেখ কমদেক্স। 
 

সাযিীরা 

সুন্দরবন, মান্দারবালডয়া সমুদ্রভসকয, েদোদরশ্বরী মলন্দর, হলরচরণ রায়দচৌধুরীর েলমোরবালড ও জোডা লেবমলন্দর, লেশুর লগেশ া, জমাোেের গাদিশ ন অোন্ড লরদসাটশ , মাদয়র 

মলন্দর, মালয় চম্পার েরগা, জোডা লেবমলন্দর, েোমসুন্দর মলন্দর, জচডাঘাট কাদয়ম মসলেে, জযাঁ যুললয়া োদম মসলেে, গুনাকরকাটি মাোর, বুধহাটার দ্বােে লেবকালী 

মলন্দর, টাউন শ্রীপুর, জেবহাটা থানা, প্রবােপুর মসলেে, নলযা েরীে। 
 

---------এম. লমোনুর রহমান জসাদহল 


