
  

 

বাাংলাদেদের েেশনীয় স্থান 

জেলাভিভিক পর্যটন আকর্যন 

Travelers Of Bangladesh 
২১/০৭/২০১৩ 

 



1 
 

সূভিপত্র 

রােশাহী ভিিাগ ............................................................................................................................................................... 4 

িগুডা ........................................................................................................................................................................... 4 

িাাঁ পাইনিািগঞ্জ ............................................................................................................................................................... 4 

েয়পুরহাট ..................................................................................................................................................................... 4 

পািনা ........................................................................................................................................................................... 4 

নওগাাঁ  ........................................................................................................................................................................... 5 

নাটটার .......................................................................................................................................................................... 5 

রােশাহী ....................................................................................................................................................................... 5 

ভসরােগঞ্জ ..................................................................................................................................................................... 5 

রংপুর ভিিাগ ................................................................................................................................................................... 6 

ভিনােপুর ...................................................................................................................................................................... 6 

গাইিান্ধা........................................................................................................................................................................ 6 

কুভডগ্রাম ....................................................................................................................................................................... 6 

লালমভনরহাট ................................................................................................................................................................. 6 

নীলফামারী .................................................................................................................................................................... 6 

পঞ্চগড ........................................................................................................................................................................ 6 

রংপুর ........................................................................................................................................................................... 7 

ঠাকুরগাাঁ ও ...................................................................................................................................................................... 7 

খুলনা ভিিাগ ................................................................................................................................................................... 8 

িাটগরহাট ...................................................................................................................................................................... 8 

িুয়াডাঙ্গা ....................................................................................................................................................................... 8 

র্টশার .......................................................................................................................................................................... 8 

ভিনাইিহ ...................................................................................................................................................................... 8 

খুলনা ........................................................................................................................................................................... 9 

কুভিয়া .......................................................................................................................................................................... 9 

মাগুরা .......................................................................................................................................................................... 9 



2 
 

জমটহরপুর ..................................................................................................................................................................... 9 

নডাইল ......................................................................................................................................................................... 9 

সাতক্ষীরা ...................................................................................................................................................................... 9 

িভরশাল ভিিাগ............................................................................................................................................................... 10 

িরগুনা ....................................................................................................................................................................... 10 

িভরশাল ....................................................................................................................................................................... 10 

জিালা ........................................................................................................................................................................ 10 

িালকাঠি ..................................................................................................................................................................... 10 

পটুয়াখালী ................................................................................................................................................................... 10 

ভপটরােপুর .................................................................................................................................................................. 10 

ভসটলট ভিিাগ ................................................................................................................................................................ 11 

হভিগঞ্জ ....................................................................................................................................................................... 11 
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রােশাহী ভিিাগ 

  

িগুডা 
মহাস্থানগড, িাসু-ভিহার, জগাকুল জমধ, শাহ্ সুলতান িলভখ মাহী সাওয়াটরর মাোর, 

িিানীপুর ভশিমভন্দর, িিানী মভন্দর, জখডুয়া মসভেি, জমাহাম্মি আলী পযাটলস 

ভমউভেয়াম, গ্রাটয়ন িাাঁ ধ, ওয়ান্ডারলযান্ড, মহাস্থান প্রত্নতাভিক োদুঘর। 

  

িাাঁ পাইনিািগঞ্জ 
জছাট জসানা মসভেি, িীরটেষ্ঠ কযাটেন মভহউভিন োহাঙ্গীটরর সমাভধ, িারসিাডী 

মসভেি ও মাদ্রাসা, িারসিাডী মসভেটির প্রস্তরভলভপ, খঞ্জনিীভঘর মসভেি, ধনাইিটকর 

মসভেি, িামভিকা মসভেি, ভতন গমু্বে মসভেি ও তাহখানা, তাহখানা কমটেক্স, শাহ্ 

জনয়ামতউল্লাহ (রহ.) মাোর, শাহ জনয়ামতউল্লাহর সমাভধ, জকাটতায়াভল িরওয়াো, 

িাটফউল িালা, িাভলয়ািীভঘ, খঞ্জনিীভঘ, কানসাটটর েভমিারিাভড, তরতীপুর, িাাঁ পাই 

োটম মসভেি, মহারােপুর োটম মসভেি, মািপাডা োটম মসভেি, হেরত িুলন 

শাহর (রহ.) মাোর, সিযিৃহৎ দুগযাপূো, মহারােপুর মঞ্চ, িারঘভরয়া মঞ্চ, জোডা মঠ। 

  

েয়পুরহাট 
আছরাঙ্গা িীভঘ, নান্দাইল িীভঘ, লকমা রােিাভড, পাথরঘাটা ভনমাই পীটরর মাোর, জগাপীনাথপুর মভন্দর, দুওয়ানী ঘাট, িারভশিালয় মভন্দর, ভহন্দা-

কসিা শাহী োটম মসভেি, পাগলা জিওয়ান িধযিূভম, কডই কাভিপুর িধযিূভম, জসটিনথ জড অ্যাডটিভিস মারানাথা জসভমনার খনেনপুর 

ভিস্টান ভমশনাভর সৃ্মভতস্তম্ভ-৭১, ভশশু উিযান। 

  

পািনা 
িাাঁ ডারা শাহী মসভেি, জোডিাংলার মভন্দর, তাডাশ ভিভডং, পািনা কযাটডট কটলে, প্রশাভি িুিন ভিটনািন পাকয , অ্নুকূল ঠাকুর জটম্পল, পািনা 

মানভসক হাসপাতাল, সমভিত লাগসই কৃভর্ প্ররু্ভি োদুঘর, িাটটমাহর শাহী মসভেি, সমাে শাহী মসভেি, হাভন্ডয়াল েগন্নাথ মভন্দর, হভরপুর 

েভমিারিাভড পুকুর, মথুরাপুর ভমশন, িলনভিটলর সূর্যাস্ত, িডাল ভব্রে জরলটসতু, িৃদ্ধমভরি শাহী মসভেি, েভমিার রানীর পুকুরঘাট, জশখ শাহ্? 

ফভরি (রহ.) মসভেি, লডয  হাভডয ঞ্জ জরল জসতু, লালন শাহ জসতু, ঈশ্বরিী জরলেংশন, ঈশ্বরিী ইভপটেড, ঈশ্বরিী ভিমানিন্দর, কৃভর্ গটির্ণবা 

ইন্সটিটিউট, শহীিনগর সৃ্মভতস্তম্ভ, জিঙ্গল ভমট, সুোনগর আভেম জিৌধুরীর েভমিারিাভড, গােনার ভিল, হেরত মাহতাি উভিন শাহ আউভলয়ার 

মাোর, তাাঁ তীিন্দ েভমিারিাভড, নাভেরগঞ্জ জফভরঘাট, ককটটালা ভনষ্কাশন পাম্প হাউস, জিডা পাম্প হাউস ও স্লুইসটগট, হুরাসাগর নিীর তীটর 

জিডা জপাটয ।  
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নওগাাঁ  
কুশুম্বা মসভেি, পাহাডপুর জিৌদ্ধভিহার, পভতসর রিীন্দ্র কািাভরিাভড, ভিিযক েয়সত্মম্ভ, মাভহ সটমত্মার্, িভলহার রােিাভড, আলতািীভঘ, 

েগিলিাভড, হলুিভিহার, দুিলহাটি েভমিারিাভড। 

  

নাটটার 
উিরা গণবিিন, রানী িিানী রােিাভড, লুটিয র রানী ধমযপল্লী, জিাভনয মাভরয়ািাি ধমযপল্লী। 

  

রােশাহী 
হেরত শাহ মখদুম রূটপাটর্র (রহ.) িরগা, পুঠিয়া রােিাভড, পুঠিয়া িড আভিক মভন্দর, পুঠিয়া িড ভশিমভন্দর, পুঠিয়া জিালমভন্দর, পুঠিয়া 

জগাভিন্দ মভন্দর, িাঘা মসভেি, দুই গমু্বেভিভশি ভকসমত মাভডয়া মসভেি, এক গমু্বেভিভশি রুইপাডা (দুগযাপুর) োটম মসভেি, িাগধানী মসভেি 

(পিা), ভতন গমু্বেভিভশি িাগনা (তাটনার) োটম মসভেি, হেরত শাহ্ সুলতান (র.)-এর মাোর, িতুিয শ শতাব্দী), জিওপাডা প্রশভস্ত, িডকুঠি 

(অ্িািশ শতাব্দী), তাটলান্দ ভশি মভন্দর, রােশাহী িডকুঠি, িটরন্দ্র গটির্ণবা োদুঘর, রােশাহী কটলে, িাংলাটিশ পুভলশ একাটডমী, রােশাহী। 

  

ভসরােগঞ্জ 
িঙ্গিনু্ধ র্মুনা িহুমুখী জসতু, মখদুম শাটহর মাোর, রিীন্দ্র কািাভরিাভড, িলনভিল, র্ািি িক্রিতী ভনিাস, ইভলয়ট ভব্রে, শাহোিপুর মসভেি, 

েয়সাগর িীভঘ, নিরত্ন মভন্দর, ছয়আভন পাডা দুই গমু্বে মসভেি, ভিটটাভরয়া সু্কল, হাডয  পটয়ি, ইটকা পাকয , ভমল্কভিটা, রাউতারা িাাঁ ধ ও 

স্লুইসটগট, িাঘািাভড নিীিন্দর। 
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রংপুর ভিিাগ 

  

ভিনােপুর 
ভিনােপুর রােিাভড, জিটহলগাভে মসভেি ও মাোর, কািভেউর মভন্দর, জঘাডাঘাট দুগয, 

সীতাটকাট ভিহার, সুরা মসভেি, নয়ািাি মসভেি, রামসাগর, স্বপ্নপুরী, জস্টশন ক্লাি, 

কাটলটটরট িিন, সাভকয ট হাউস ও েুলুমসাগর, ভিনােপুর িিন, ভসংডা ফটরস্ট, ভহভল 

স্থলিন্দর, ভিরল স্থলিন্দর। 

  

গাইিান্ধা 
িধযনকুঠি, নলডাঙ্গার েভমিারিাভড, িামনডাঙ্গার েভমিারিাভড, িতরখালীর কাষ্ঠ কালী, 

রাো ভিরাট, িিানীগঞ্জ জপাস্ট অ্ভফস ও িাগুভডয়া তহভশল অ্ভফস। 

  

কুভডগ্রাম 
িান্দামারী মসভেি, শাহী মসভেি, িন্ডীমভন্দর, জিালমঞ্চ মভন্দর, জিতরিন্দ েভমিারিাভড, পাঙ্গা েভমিারিাভড ধ্বংসািটশর্, ভসনু্দরমভত িীভঘ, 

ভিলমারী িন্দর, শহীি ভমনার, স্বাধীনতার ভিেয়স্তম্ভ, মুভিরু্টদ্ধর সৃ্মভতফলক, পাঙ্গা েভমিারিাভডর কামান, িঙ্গ জসানাহাট ভব্রে, মুভন্সিাভড। 

  

লালমভনরহাট 
ভতন ভিঘা কভরটডার ও িহগ্রাম-আঙ্গরটপাতা ভছটমহল, ভতস্তা িযারাে ও অ্িসর জরস্ট হাউস, িুভডমারী স্থলিন্দর, জশখ ফেলল কভরটমর িাভড ও 

কির, তুর্িান্ডার েভমিারিাভড, কাভকনা েভমিারিাভড, ভনিাভডয়া মসভেি, হারাটনা মসভেি, ভসনু্দরমভত িীভঘ, কালীিাভড মভন্দর ও মসভেি, 

ভিমানঘাাঁ টি, ভতস্তা জরলটসতু, হালা িটটর তল, লালমভনরহাট জেলা োদুঘর, িালাইলামা ছডা সমভিত খামার প্রকল্প। 

  

নীলফামারী 
ধমযপাটলর রােিাভড, ময়নামভত দুগয, িীটমর মাটয়র িুলা, হভরশিটন্দ্রর পাঠ, কসয়িপুটরর ভিভন মসভেি, ভতস্তা িযারাে প্রকল্প, নীলফামারী োদুঘর, 

কুনু্দপুকুর মাোর, দুভন্দিাডী স্লুইসটগট, িাসার জগট, সৃ্মভত অ্ম্লান। 

  

পঞ্চগড 
ভিতরগড, মহারাোর িীভঘ, িটিশ্বরী মহাপীঠ মভন্দর, সমতলিূভমটত সম্প্রভত প্রভতভষ্ঠত িা-িাগান, ভমেয াপুর শাহী মসভেি, িার আউভলয়ার 

মাোর, জগালকধাম মভন্দর, জতাঁ তুভলয়া ডাকিাংটলা, জতাঁ তুভলয়া ভপকভনক কনযার, িাংলািান্ধা ভেটরা পটয়ি ও িাংলািান্ধা স্থলিন্দর, রকস্ 

ভমউভেয়াম। 
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রংপুর 
পায়রািন্দ, তােহাট েভমিারিাভড, জকরামভতয়া মসভেি ও মাোর, ভিন্ন েগৎ, িাডভিশলা। 

  

ঠাকুরগাাঁ ও 
োমালপুর েভমিারিাভড োটম মসভেি, িাভলয়াডাঙ্গী সূর্যপুরী আমগাছ, ফান ভসটি অ্যাভমউেটমি পাকয  অ্যান্ড টুযভরেম ভল., রােভিটা, রাো 

টংকনাটথর রােিাভড, হভরপুর রােিাভড, েগিল রােিাভড, প্রািীন রােধানীর ভিি জনকমরি, পীর শাহ জনকমরটির মাোর, মহালিাভড মসভেি, 

শালিাভড মসভেি ও ইমামিাডা, সনগাাঁ  শাহী মসভেি, ফটতহপুর মসভেি, জমভিনীসাগর োটম মসভেি, জগদুডা মসভেি, জগারক্ষনাথ মভন্দর, 

কূপ ও ভশলাভলভপ, হভরণবমারী ভশিমভন্দর, হভরপুর রােিাভড ভশিমভন্দর, জগাভিন্দনগর মভন্দর, জঢালরহাট মভন্দর, জিমটিয়া ভশিমভন্দর, মালদুয়ার দুগয, 

গডগ্রাম দুগয, িাংলা গড, গড িিানীপুর, গডখাাঁ ভড, জকারমখান গড, সাপটি িুরুে, িীভঘ। 
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খুলনা ভিিাগ 

  

িাটগরহাট 
র্াট গমু্বে মসভেি, খানোহান আলীর (রহ.) মাোর, ভসঙ্গাইর মসভেি, ভিভি জিগনী মসভেি, 

িুনটখালা মসভেি, পীর আলী মুহাম্মি তাটহটরর সমাভধ, এক গমু্বে মসভেি, নয় গমু্বে 

মসভেি, সাটিক ডাঙ্গা পুরাকীভতয , রণবভিেয়পুর মসভেি, ভেন্দাপীর মসভেি, জরো জখািা 

মসভেি, খানোহাটনর িসতভিটা, ভঢভি, জকািলা মঠ, ইংটরে শাসটনর ভিরুটদ্ধ ভিটদ্রাহী শহীি 

কৃর্ক রভহমুল্লাহর িাভড, জমাটরটলর সৃ্মভতটসৌধ, ১৮৬৩ সাটল তৎকালীন এসভডও মংলা জপাটয , 

ভিলা িািয , কভি রুদ্র জমাহাম্মি শহীদুল্লাহর সমাভধ, প্রফুল্ল জঘাটর্র িসতিাভড, নীলসটরাির, 

েভমিার ভক্ষভতর্ িটন্দ্রর িসতিাভডর ধ্বংসািটশর্, শাহ আউভলয়ািাগ মাোর, হেরত 

খানোহান আলীর (রহ.) সহির পীর শাহ আউভলয়ার মাোর, নাটমভন্দর, রামেয় িটির 

কাছাভরিাভড। ভব্রটিশ জসনাটির পর্যটিক্ষণব টাওয়ার। কৃষ্ণমূভতয , জগাপাল ভেউর মভন্দর, 

লাউপালা, র্াত্রাপুর, দুিলার ির, কটকা, কভিখাভল, সুন্দরিন। 

  

িুয়াডাঙ্গা 
জঘালিাভড োটম মসভেি, ভতয়রভিলা িািশাহী মসভেি, আলমডাঙ্গা জরলটস্টশন, হেরত খাো মাভলক উল গাউটসর (রহ.) মাোর (গডাইটুভপ 

অ্মরািতী জমলা), িশযনা জকরু অ্যান্ড জকাং ভল., িশযনা জরলটস্টশন, িশযনা শুল্ক জস্টশন, িশযনা ইভমটগ্রশন ও কাস্টমস জিকটপাস্ট, নাটুিহ 

আটকির, নাটুিহ, মুভিরু্দ্ধ সৃ্মভতস্তম্ভ, িারুভলয়া, কাপযাসডাঙ্গা, তালসাভর, িিনগর কৃভর্ খামার, জধাপাখালী মুভিটর্াদ্ধা কিরস্থান, কাভশপুর 

েভমিারিাভড, জধাপাখালী শাহী মসভেি। 

  

র্টশার 
হােী মুহাম্মি মহভসটনর ইমামিাডী, মীেয ানগর হাম্মামখানা, িরত িায়না মাইটকল মধুসূিন িটির িাভড, িাতভিটা, সীতারাম রাটয়র জিালমঞ্চ, 

গােী-কালু-িম্পািতীর কির, িাঘানাটয় জখািা মসভেি, পাঠাগার মসভেি, মটনাহর মসভেি, জশখপুরা োটম মসভেি, শুিরাঢা মসভেি, 

মীেয ানগর মসভেি, জঘাটপর মসভেি, শুকু্কর মভল্লটকর মসভেি, নুনটগালা মসভেি, কাটয়মটকালা মসভেি, িাভলয়াডাঙ্গা সিযেনীন পূোমভন্দর, িশ 

মহাভিিযামভন্দর, অ্িয়নগর মভন্দর, পঞ্চরত্ন মভন্দর, িুিটনশ্বরী জিিীর মভন্দর, রায়গ্রাম জোডিাংলা মভন্দর, লক্ষ্মীনারায়টণবর মভন্দর, মুডভল 

ভশিমভন্দর, জোডিাংলার িশিুোর মভন্দর, িটডা ভশিমভন্দর। 

 

ভিনাইিহ 
নলডাঙ্গা মভন্দর, ভময়ার িালান, জকভপ িসুর িাভড, জগাডার মসভেি, ভময়ার িালান, গলাকাটা মসভেি, জোডিাংলা মসভেি, সাতগাভছয়া মসভেি, 

োহােঘাটা হাভসলিাগ গােী-কালু-িম্পািতীর মাোর, িলু জিওয়াটনর িাোর, িিনগর কৃভর্ খামার, কশলকুপা শাহী মসভেি ও মাোর, 
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কশলকুপা রামটগাপাল মভন্দর, মরভম কভি পাঞু্জ শাটহর মাোর, কশলকুপা শাহী মসভেি, কামান্না ২৭ শহীটির মাোর, ভসরাে সাাঁ ইটয়র মাোর, 

জঢালসমুদ্র িীভঘ, মভল্লকপুটরর এভশয়ার িৃহিম িটগাছ। 

  

খুলনা 
সুন্দরিন, জরলটস্টশটনর কাটছ ভমস্টার িাভলযর কুঠিিাভড, িভক্ষণবভডভহ, ভপঠাটিাগ, রাডুলী, জসনহাটি, িকুলতলা, ভশটরামভণব, িীরটেষ্ঠ রুহুল 

আভমটনর সমাভধ জসৌধ, িুকনগর, গল্লামারী, খানোহান আলী কতৃয ক খননকৃত িড িীভঘ, মভহম িাটশর িাভড, খভলশপুর সতয আেম। 

  

কুভিয়া 
ভশলাইিহ কুঠিিাডী, লালন শাটহর মাোর, মীর মশাররফ জহাটসটনর িাস্ত্িভিটা, িাউভিয়ার শাহী মসভেি, আড-য়া পাডার নফর শাটহর মাোর, 

কুমারখালী িাোটর িরটিশ জসানা িনু্ধর মাোর এিং সাভফয়ট গ্রাটমর েঙ্গলী শাটহর মাোর, েেয িাডী, মুভহর্কুভন্ড নীলকুঠি, কালীটিিী মভন্দর, 

মুভিরু্টদ্ধর স্মারক িাস্কর্য ‘মুিিাংলা’। 

  

মাগুরা 
রাো সীতারাম রাটয়র রােধানীর ধ্বংসািটশর্, সুলতানী আমটল প্রভতভষ্ঠত মাগুরা আঠারখািা মঠিাভড, ভসটদ্ধশ্বরী মঠ, িাটতর ভিটা পুরাকীভতয , 

শ্রীপুর েভমিারিাভড, জমাকাররম আলী (রহ.) িরগাহ, শত্রুভেৎপুর মিনটমাহন মভন্দর। 

  

জমটহরপুর 
মুভেিনগর সৃ্মভতটসৌধ ও ঐভতহাভসক আম্রকানন, মুভেিনগর মুভিরু্দ্ধ সৃ্মভত কমটেক্স, জপৌর ঈিগাহ, জমটহরপুর জপৌর কিরস্থান, জমটহরপুর জপৌর 

হল, জমটহরপুর শহীি সৃ্মভতটসৌধ, আমিহ গ্রাটমর স্থাপতয ভনিশযন, ভসটদ্ধশ্বরী কালীমভন্দর, আমিুভপ নীলকুঠি, িাটপাডার নীলকুঠি, সাহারিাটি, 

িিানন্দপুর মভন্দর। 

  

নডাইল 
সুলতান কমটেক্স, িাধাঘাট, ভনভরভিভল ভপকভনক স্পট, অ্রুভনমা ইটকা পাকয , ভিত্রা ভরটসাটয , িীরটেষ্ঠ শহীি নূর জমাহাম্মি জশখ কমটেক্স। 

  

সাতক্ষীরা 
সুন্দরিন, মান্দারিাভডয়া সমুদ্রসসকত, র্টশাটরশ্বরী মভন্দর, হভরিরণব রায়টিৌধুরীর েভমিারিাভড ও জোডা ভশিমভন্দর, ভর্শুর ভগেয া, জমাোফফর 

গাটডয ন অ্যান্ড ভরটসাটয , মাটয়র মভন্দর, মাভয় িম্পার িরগা, জোডা ভশিমভন্দর, শযামসুন্দর মভন্দর, জিডাঘাট কাটয়ম মসভেি, জতাঁ তুভলয়া োটম 

মসভেি, গুনাকরকাটি মাোর, িুধহাটার দ্বািশ ভশিকালী মভন্দর, টাউন শ্রীপুর, জিিহাটা থানা, প্রিােপুর মসভেি, নলতা শরীফ। 
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িভরশাল ভিিাগ 

  

িরগুনা 
ভিভিভিভন শাহী মসভেি, জসানারির, লালভিয়ার িন ও সমুদ্র কসকত, হভরণবঘাটা, রাখাইন 

এলাকা, জিৌদ্ধ মভন্দর ও জিৌদ্ধ একাটডভম। 

  

িভরশাল 
দুগযাসাগর, কাটলটটরট িিন, িাখার প্রত্নতাভিক োদুঘর, রামটমাহটনর সমাভধ মভন্দর, 

সুোিাটির জকল্লা, সংগ্রাম জকল্লা, শারকটলর দুগয, ভগেয ামহল্লা, জিলস পাকয , এিাদুল্লা মসভেি, 

কসাই মসভেি, অ্ক্সটফাডয  ভগেয া, শংকর মঠ, মুকুন্দ িাটসর কালীিাভড, িাটিখানার জোডা 

মসভেি, অ্ভশ্বনী কুমার টাউন হল, িরভকল্লা, এক গমু্বে মসভেি, সাটড ভতন মণব ওেটনর 

ভপতটলর মনসা। 

  

জিালা 
িরকুকভরমুকভর, িীরটেষ্ঠ জমাস্তফা কামাল সৃ্মভত োদুঘর, ওয়ান্ডার ভকংডম, মনপুরা দ্বীপ। 

  

িালকাঠি 
সুোিাটির জকল্লা, জঘার্াল রাে িাভডর ধ্বংসািটশর্, নুরুল্লাপুর মঠ, ভসভিল জকাটয  িিন, সাতুভরয়া েভমিারিাভড, েীিনানন্দ িাটশর মামািাভড, 

কীভতয পাশা েভমিারিাভড, গািখান জসতু, ধানভসাঁভড নিী, রূপসা খাল, জনছারািাি কমটেক্স, জপানািাভলয়া মভন্দর, ভসদ্ধকাঠি েভমিারিাভড, নলভছটি 

জপৌরিিন, মাটিয িস্ সু্কল, িায়না কির, কাভমনী রাটয়র িাভড, কুলকাঠি মসভেি, সুভরটিাডা োটম মসভেি, ভশিমভন্দর, নাটিাটরর মসভেি। 

  

পটুয়াখালী 
কুয়াকাটা জিৌদ্ধভিহার, শ্রীরামপুর ভময়ািাভড মসভেি, ভমঠাপুকুর, কানাইিালাই িীভঘ, কমলা রানীর িীভঘ, সুলতান ফভকটরর মাোর, নুরাইনপুর 

রােিাভড, শাহী মসভেি। 

  

ভপটরােপুর 
রাটয়রকাঠি েভমিারিাভড, মঠিাভডয়ার সাপটলো কুঠিিাভড, প্রািীন মসভেি, মঠিাভডয়ার মভমন মসভেি, শ্রীরামকাঠি প্রণবি মঠ জসিােম, 

জগাপালকৃষ্ণ টাউন ক্লাি, জশটরিাংলা পািভলক লাইটব্রভর, মাটির ির মঠিাভডয়া, পাটডরহাট েভমিারিাভড, িটলশ্বরঘাট শহীি সৃ্মভতস্তম্ভ। 
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ভসটলট ভিিাগ 

  

হভিগঞ্জ 
ভিথঙ্গল আখডা, িাভনয়ািং প্রািী রােিাভডর ধংসািটশর্, িাভনয়ািং পুরানিাগ মসভেি, 

সাগরিীভঘ, হিযা জগামার িারা গুটি, নাগুডা ফাময, সাতছভড ভরোিয  ফটরস্ট, কাটলঙ্গা ভরোিয  

ফটরস্ট, রািারিাগান, ফরুটসিযাভল, ভসপাহসালার হেরত শাহ কসয়ি নাভসর উভিটনর 

(রহ.) মাোর, লালিান্দ িা-িাগান, জিউভন্দ িা-িাগান, লস্করপুর িা-িাগান, িন্ডীছডা িা-

িাগান, িাকলাপুভঞ্জ িা-িাগান, িান্দপুর িা-িাগান, নালুয়া িা-িাগান, আমু িা-িাগান, জরমা িা-

িাগান, িারাগাাঁ ও িা-িাগান, শ্রীিাডী িা-িাগান, পারকুল িা-িাগান, সাতছভড িা-িাগান। 

  

জমৌলিীিাোর 
িা-িাগান, মাধিকুন্ড, মাধিকুন্ড ইটকা পাকয , িভর্যটোডা ইটকা পাকয , হেরত শাহ জমাস্তফার 

(রহ.) মাোর, িীরটেষ্ঠ শহীি ভসপাভহ হাভমদুর রহমান সৃ্মভতটসৌধ। 

  

সুনামগঞ্জ 
টাঙু্গগুয়ার হাওর, হাছনরাো ভমউভেয়াম, লাউটডর গড, ডলুরা শহীিটির সমাভধটসৌধ, জটটকরঘাট িুনাপাথর খভন প্রকল্প। িাগিাভড টিলা , 

জসলিরর্ োটম মসভেি, সুখাইড কালীিাভড মভন্দর, কাহালা কালীিাভড, মটহর্খলা কালীিাভড, তাভহরপুর উপটেলার উির িডিল ইউভনয়টন 

হলহভলয়া গ্রাটম রাো ভিেয় ভসংটহর িাসস্থাটনর ধ্বংসাটশর্। 

  

ভসটলট 
োফলং, জিালাগঞ্জ, লালাখাল, তামাভিল, হাকালুভক হাওর, ক্বীন ভব্রে, হেরত শাহোলাল (রহ.) ও শাহ পরাটনর (রহ.) মাোর, মহাপ্রিু শ্রী 

কিতনযটিটির িাভড, হাছনরাোর ভমউভেয়াম, মালনীছডা িা-িাগান, এমএভে ওসমানী ভিমানিন্দর, পর্যটন জমাটটল, োকাভরয়া ভসটি, ভিমলযান্ড 

পাকয , আলী আমোটির ঘভড, ভেতু ভময়ার িাভড, মভণবপুরী রােিাভড, মভণবপুরী ভমউভেয়াম, শাহী ঈিগাহ, ওসমানী ভশশুপাকয । 
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িট্টগ্রাম ভিিাগ 

  

িান্দরিান 
জমঘলা পর্যটন জকন্দ্র, নীলািল পর্যটন কমটেক্স, ভিমু্বক, কশলপ্রপাত, িগাটলক, স্বণবযমভন্দর, 

জকওক্রাডং, নীলভগভর, প্রাভিক জলক, ঋেুক েলপ্রপাত, ভমভরঞ্জা কমটেক্স। 

  

ব্রাহ্মণবিাভডয়া 
কালসিরি, জসৌধ হীরণ্ময়, হাভতরপুল, জকল্লা শহীি মাোর, গঙ্গাসাগর িীভঘ, উলিাপাডা 

মসভেি, কােী মাহমুি শাহ (রহ.) মাোর, ছতুরা শরীফ, নাটঘর মভন্দর, ভিিযাকুট সতীিাহ 

মভন্দর। 

  

িাাঁ িপুর 
শ্রী শ্রী েগন্নাথ মভন্দর, মনসামুডা, জিায়াটি, সাহারপাটডর িীভঘ, উোনীটত জিহুলার পাটা, তুলাতভল মঠ, সাটহিগঞ্জ নীলকুঠি, জলাহাগড মঠ, 

রূপসা েভমিারিাভড, হােীগঞ্জ ঐভতহাভসক িড মসভেি, হেরত মািা খাাঁ  (রহ.) মসভেি, িলাখাল েভমিারিাভড, নাভসরটকাটয  শহীি মুভিটর্াদ্ধা 

সমাভধস্থল, নাগরাোটির িাভড, মঠ ও িীভঘ, মঠ, নাওডা, শাহরাভস্তর (রহ.) মাোর, ভতন গমু্বে মসভেি ও প্রািীন কির। 

  

িট্টগ্রাম 
ফয়স জলক, িট্টগ্রাম ভিভডয়াখানা, িট্টগ্রাম ভশশুপাকয , োভততাভিক োদুঘর, আগ্রািাি, িাটাভল ভহল, ভডভস অ্ভফস (পরীর পাহাড), জকাটয  ভিভডং, 

ওয়ার ভসটমট্রি (কমনওটয়লথ রু্দ্ধসমাভধ), ভডভস ভহল, কিম জমািারক মসভেি, শাহ্ আমানটতর (রহ.) িরগা, িির আউভলয়ার (রহ.) িরগা, 

িাটয়ভেি জিাস্তাভমর (রহ.) মাোর, জশখ ফভরটির িশমা, ওভল খাাঁ র মসভেি, আন্দরভকল্লা শাহী োটম মসভেি, হামোর মসভেি, হামোরিাগ, 

পাথরঘাটা জরামান কযাথভলক ভগেয া, িট্টগ্রাম জিৌদ্ধভিহার, নন্দনকানন, ককিলযধাম, িন্দ্রনাথ পাহাড ও মভন্দর, সীতাকুন্ড, িাাঁ শখালী ইটকাপাকয , 

সীতাকুন্ড ইটকাপাকয । 

 

কুভমল্লা 
শালিন ভিহার ও প্রত্নতাভিক োদুঘর, ভদ্বতীয় ভিশ্বরু্টদ্ধ ভনহত কসভনকটির সমাভধটক্ষত্র ময়নামভত ওয়ার ভসটমট্রি, িাংলাটিশ পল্লী উন্নয়ন 

একাটডভম (িাডয ) শাহ সুো মসভেি, েগন্নাথ মভন্দর, ধমযসাগর, জিৌদ্ধভিহাটরর ধ্বংসািটশর্, রূপিানমুডা ও কুটিলামুডা, িাডয সংলগ্ন জোডকানন 

িীভঘ, েগন্নাথ িীভঘ, িীরিন্দ্র গণবপাঠাগার ও নগর ভমলনায়তন, শ্রী শ্রী রামঠাকুটরর আেম, রামমালা পাঠাগার ও নাটমভন্দর, লাকসাম জরাড, নিাি 

ফয়েুটন্নছার িাভড, সঙ্গীতজ্ঞ শিীনটিি িমযটণবর িাভড, রাটেশপুর িন ভিিাটগর ভপকভনক স্পট, জগামভত নিী, পুরাতন অ্িয়ােম (জকটিভসভসএ 

ভল.), িাখরািাি গযাস ভফড, কভি কােী নেরুল ইসলাটমর প্রথম স্ত্রী জিগম নাভগযটসর িাভড, নিাি ফয়েুটন্নছার কপতৃক িাভড। 
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কক্সিাোর 
সমুদ্র কসকত, ভহমছভড, অ্টে্গ্মধা কযাং, আভিনাথ মভন্দর, জসানাভিয়া দ্বীপ, রামটকাটয , লামারপাডা কযাং, ইনানী, প্রিালদ্বীপ জসিমাটিয ন, মাভথটনর 

কূপ, িঙ্গিনু্ধ সাফাভর পাকয । 

  

জফনী 
জসানাগােী মুহুভর জসি প্রকল্প, পাগলা ভময়ার মাোর, ভশলুয়ার শীল পাথর, রাোভির িীভঘ, জমাহাম্মি আলী জিৌধুরী মসভেি ও িাসিিন, িাাঁ িগােী 

মসভেি, জফনী সরকাভর কটলে িিন, মভহপাটলর ভিেয় ভসংহ িীভঘ। 

  

খাগডাছভড 
আলুটিলা, আলুটিলার সুডঙ্গ িা রহসযময় গুহা, জিিতার পুকুর, িগিানটিলা, দুই টিলা ও ভতন টিলা, আলুটিলার িরনা, পর্যটন জমাটটল, 

খাগডাছভড, পাহাভড কৃভর্ গটির্ণবা জকন্দ্র, মহালছভড হ্রি, শতায় ুিটগাছ। 

  

লক্ষ্মীপুর 
িালালিাোর েভমিারিাভড, কামানটখালা েভমিারিাভড, ভততা খাাঁ  োটম মসভেি, ভেটনর মসভেি, জখায়া সাগর িীভঘ, মটকা মসভেি। 

  

জনায়াখালী 
পািভলক লাইটব্রভর, গান্ধী আেম, িেরা শাহী োটম মসভেি, িীরটেষ্ঠ শহীি জমাোঃ রুহুল আভমন গ্রন্থাগার ও সৃ্মভত োদুঘর, ভনিুম দ্বীপ। 

  

রাঙ্গামাটি 
কণবযফুলী হ্রি, পর্যটন জমাটটল ও িুলি জসতু, সুিলং িরনা, উপোতীয় োদুঘর, কাপ্তাই োতীয় উিযান, জেলা প্রশাসক িাংটলা, জেলা প্রশাসক 

এলএইি ভনিটলটটর সমাভধ। 
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ঢাকা ভিিাগ 

  

ঢাকা 
িঙ্গিনু্ধ জশখ মুভেিুর রহমান সৃ্মভত োদুঘর, আহছান মভঞ্জল, িায়তুল জমাকাররম মসভেি, 

রাস্ট্রীয় অ্ভতভথ িিন পদ্মা/জমঘনা, ঢাটকশ্বরী মভন্দর, কােী নেরুল ইসলাটমর মাোর, 

ভিমানিন্দর, জসানারগাাঁ ও, ভিেয় সরভণব জফায়ারা, িসুন্ধরা ভসটি, িাকলযান্ড িাাঁ ধ, িলধা গাটডয ন, 

অ্পরাটেয় িাংলা িাস্কর্য, োতীয় ঈিগাহ ময়িান, শাহআলী জিাগিাভির মাোর, ওসমানী 

সৃ্মভত ভমলনায়তন, োতীয় োদুঘর, ভক্রটসি জলক, ভশশুপাকয , িাংলাটিশ-োপান কমত্রী 

জসতু-১, িাংলাটিশ-োপান কমত্রী জসতু-২, িাংলাটিশ-োপান জসতু, িাংলাটিশ-িীন কমত্রী 

জসতু, জকন্দ্রীয় শহীি ভমনার, িঙ্গিনু্ধ জস্টভডয়াম, জহাটটল জসানারগাাঁ ও, কভিিিন, 

জসাহরাওয়ািী উিযান, শাহী মসভেি, েয়কালী মভন্দর, আসাি জগট, িড কাটারা, শাপলা 

িত্বর জফায়ারা, ঢাকা শহররক্ষা িাাঁ ধ, জস্বাপাভেয ত স্বাধীনতা িাস্কর্য, পল্টন ময়িান, অ্স্ত্র 

কতভরর কারখানা, ভশল্পকলা একাটডমী ভমলনায়তন, জলাকভশল্প োদুঘর, গুলশান জলক, 

ওসমানী উিযান, গণবিিন, োতীয় সংসি িিন, োতীয় সৃ্মভতটসৌধ, িাংলাটিশ আভময 

জস্টভডয়াম, জহাটটল জশরাটন, িাংলাটিশ জটভলভিশন িিন, ধানমভন্ড ঈিগাহ, কমলাপুর 

জিৌদ্ধভিহার- কমলাপুর, সিরঘাট লঞ্চ টাভমযনাল, ঢাকা জতারণব, িাংলা একাটডমী গ্রন্থাগার, জছাট কাটারা-িকিাোটরর িভক্ষটণব, কিম জফায়ারা, 

ভিমািন্দর রক্ষািাাঁ ধ, োগ্রত মুভিটর্াদ্ধা িাস্কর্য, স্বাধীনতা োতীয় জস্কায়ার, জমভশন টুলস ফযাটভর, িাংলাটিশ ভিজ্ঞান োদুঘর, রমনা জলক-রমনা 

পাকয , র্মুনা িিন, ভতন জনতার সৃ্মভতটসৌধ, ভমরপুর জস্টভডয়াম, জহাটটল পূিযাণবী-মভতভিল, ঢাকা ভিশ্বভিিযালয়, গুভলস্তান পাকয , ভিনত ভিভির 

মসভেি, শাকযমুভন জিৌদ্ধভিহার, ভিস্টান কিরস্থান, ভিমানিাভহনীর সির িফতর জগট, আওরঙ্গিাি দুগয-লালিাগ, সাকয  জফায়ারা, দুরি িাস্কর্য-ভশশু 

একাটডমী, ভিশ্ব ইেটতমা ময়িান-টঙ্গী, ধানমভন্ড জলক-ধানমভন্ড, িুভদ্ধেীিী সৃ্মভতটসৌধ, প্রটকৌশলী ভিশ্বভিিযালয়, িক মসভেি, গুরুদুয়ারা নানক 

শাহী, জহাসভন িালান, িলাকা িাস্কর্য, মহানগর নাটযমঞ্চ, সামভরক োদুঘর, রাোরিাগ শহীি সৃ্মভতটসৌধ, ভশখা অ্ভনিযাণব, সাত গমু্বে মসভেি, 

কাকরাইল িািয , জিাটয়লিত্বর িাস্কর্য, মভহলা সভমভত মঞ্চ, হাইটকাটয  িিন, মহাকাশভিজ্ঞান িিন, নটিাভথটয়টার, তারা মসভেি, লালিাগ দুর্গ, 

িাহাদুর শাহ পাকয , পুভলশ ভমউভেয়াম, জিাটাভনকযাল গাটডয ন, োতীয় আকয াইিস, রােউক, ফযািাভস ভকংডম, নন্দন পাকয , ওয়ান্ডারলযান্ড, 

ভশশুপাকয , শযামলী ভশশুটমলা। 

  

ফভরিপুর 
জগরিা মসভেি, পাতরাইল মসভেি ও িীভঘ, িাসটিি মভন্দর, পল্লীকভি েসীমউিীটনর িাভড ও কিরস্থান, নিী গটির্ণবা ইনভস্টটিউট, েগদ্বনু্ধ 

সুন্দটরর আেম, সাসতর মসভেি, ফাটতহািাি টাকশাল মথুরাপুর জিউল, িাইশ রভশ েভমিার িাভড, জেলা েে জকাটয  িিন , িাঙা মুটন্সফ জকাটয  

িিন, িীরটেষ্ঠ মুন্সী আিদুর রউফ োদুঘর। 
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গােীপুর 
োগ্রত জিৌরঙ্গী, ছয়িানা িীভঘ ও রু্দ্ধটক্ষত্র, উভনটশ স্মারক িাস্কর্য, আনসার-ভিভডভপ একাটডমী স্মারক িাস্কর্য, মুভিরু্দ্ধ সৃ্মভত কনযার, উনু্মি 

ভিশ্বভিিযালয়, রােিাভড শ্মশান, কশলাট , ইন্দ্রাকপুর, কপাটলশ্বর, রাো ভশশুপাটলর রােধানী, একডালা দুগয (প্রািীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত), মীর েুমলার 

জসতু, সাকাশ্বর স্তম্ি, িঙ্গতাে তােউভিটনর িাভড, ভিজ্ঞানী জমঘনাথ সাহার িাভড, রিীন্দ্র সৃ্মভতভিেভডত কাওরাইি িাংটলা, িাওয়াল রােিাভড, 

িলধার েভমিারিাভড, পূিাইল েভমিারিাভড, িভলয়ািী েভমিারিাভড, কাভশমপুর েভমিারিাভড, িিপাডা েভমিারিাভড, হায়দ্রািাি িীভঘ, িাওয়াল 

কটলে িীভঘ, রাহাপাডা িীভঘ, জটংরা িীভঘ, জতভলহাটী িীভঘ, ভসঙ্গার িীভঘ (পালরাোটির রােধানী নগরী), ভসঙ্গার িীভঘ, কাউভছ টিহর, কণবযপুর িীভঘ, 

জিৌডািীভঘ, মাওনা িীভঘ, জঢালসমুদ্র িীভঘ ও পুরাকীভতয , রােভিলাসী িীভঘ, জকাটামুভনর ভডভি ও পুকুর, মনই ভিভি-রওশন ভিভির িীভঘ (িান্দরা), 

মটকশ্বর ভিল, ভিল জিলাই, উটষ্ণাৎস, গঙ্গা (সটরাির) তীথযটক্ষত্র, িাওয়াল রােশ্মশাটনশ্বরী, জটাক িািশাহী মসভেি, সমাভধটক্ষত্র (কিরস্থান), 

জিৌডা, কালীগঞ্জ সাটকশ্বর আটশাকামটলর জিৌদ্ধস্তম্ভ (ধমযরাভেকা), পানটোডা ভগেয া, ব্রাহ্মমভন্দর, সমাভধটক্ষত্র, গুপ্ত পভরিার, জসি ভনটকালাস 

(িািয ), িিারপুর, ঈশা খাাঁ র মাোর, ভতমুভলয়া ভগেয া। 

  

জগাপালগঞ্জ 
িঙ্গিনু্ধর সমাভধটসৌধ, িন্দ্রিময জফাটয  ( জকাটাল দুগয), মুকসুিপুটরর ঐভতহাভসক ভনিশযন, িহলতলী মসভেি, ধমযরাটয়র িাভড, থানাপাডা োটম 

মসভেি, খাগাইল গাটয়ভি মসভেি, জকাটয  মসভেি, জসি মথুরানাথ এভে িািয , সিযেনীন কালীমভন্দর, ভিলরুট কযাটনল, আডপাডা মুন্সীিাভড, 

শুকটিটির আেম, খানার পাড িীভঘ, উলপুর েভমিারিাভড, ’৭১-এর িধযিূভম সৃ্মভতটসৌধ (সৃ্মভতস্তম্ভ)। 

  

োমালপুর 
হেরত শাহ োমাটলর (রহ.) মাোর, হেরত শাহ কামাটলর (রহ.) মাোর, পাাঁ ি গমু্বেভিভশষ্ট রসপাল োটম মসভেি (উনভিংশ শতাব্দী), 

নরপাডা দুগয (জর্াডশ শতাব্দী), গান্ধী আেম, িয়াময়ী মভন্দর, জিওয়ানগটঞ্জর সুগার ভমলস, লাউিাপডা ভপকভনক স্পট। 

  

ভকটশারগঞ্জ 
ঈশা খাাঁ র েঙ্গলিাভড, এগারভসনু্ধর দুগয, কভি িন্দ্রািতীর ভশিমভন্দর, ভিভল্লর আখডা, জশালাভকয়া ঈিগাহ, পাগলা মসভেি, কিরি জসতু, হাওরাঞ্চল, 

সুকুমার রাটয়র িাভড, েহুরুল ইসলাম জমভডটকল কটলে, দুেয য় সৃ্মভতিাস্কর্য। 

  

মািারীপুর 
হেরত শাহ মািাটরর িরগাহ, আলগী কাভেিাভড মসভেি, রাো রামমভন্দর িাউভিভগভর, আউভলয়াপুর নীলকুঠি, ভমঠাপুর েভমিারিাভড, প্রণবি মঠ, 

িাভেতপুর, মটঠর িাোর মঠ, জখায়ােপুর, খাভলয়া শাভি জকন্দ্র, পিযটতর িাগান, শকুনী জলক, জসনাপভতর িীভঘ। 
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মাভনকগঞ্জ 
িাভলয়াটি প্রাসাি, জতওতা েভমিারিাভড, জতওতা নিরত্ন মঠ, মাভনকগটঞ্জর মটির মঠ, রামকৃষ্ণ ভমশন জসিােম, ভশি ভসটদ্ধশ্বরী মভন্দর, শ্রী শ্রী 

আনন্দময়ী কালীিাভড, জগৌরাঙ্গ মঠ, নারায়ণব সাধুর আেম, মািাইন গ্রাটমর ঐভতহাভসক মাোর ও পুরটনা মসভেি, িাঠইমুভড মাোর। 

  

মুন্সীগঞ্জ 
িল্লাল জসটনর িীভঘ, হভরশ্চন্দ্র রাোর িীভঘ, রাো শ্রীনাটথর িাভড, রামপাল িীভঘ, জকািাল জধায়া িীভঘ, শ্রীনগটরর শযামভসভদ্ধর মঠ, জসানারংটয়র 

জোডা মঠ, হাসারার িরগাহ, িাগযকূল রােিাভড, রাঢীখাটল েগিীশিন্দ্র িসুর িাভড, কুসুমপুটর তালুকিার িাভড মসভেি, তােপুর মসভেি, 

পাথরঘাটা মসভেি, কােীশাহ মসভেি, জপালঘাটার ভব্রে, পাাঁ ি পীটরর িরগাহ, সুখিাসপুর িীভঘ, ভশকিার সাটহটির মাোর, িার আউভলয়ার 

মাোর, শহীি িািা আিটমর মসভেি, ইদ্রাকপুর জকল্লা, অ্তীশ িীপঙ্কটরর পভন্ডতভিটা, হরগঙ্গা কটলে গ্রন্থাগাটর কটলটের প্রভতষ্ঠাতা 

আশুটতার্ গাঙু্গলীর আিক্ষ মাটিযল মূভতয । 

  

ময়মনভসংহ 
শশী লে, জগৌরীপুর লে, আটলকোন্ডার কযাটসল, ভশল্পািার্য েয়নুল আটিভিন সংগ্রহশালা, স্বাধীনতাস্তম্ভ, ব্রহ্মপুত্র নটির তীরিতী পাকয , 

ময়মনভসংহ োদুঘর, জিাটাভনকযাল গাটডয ন, নেরুল সৃ্মভত জকন্দ্র, মুিাগাছা েভমিারিাভড, মহারাে সূর্যকাটির িাভড, জগৌরীপুর রােিাভড, িীরাঙ্গনা 

সভখনার মাোর, রামটগাপাল েভমিারিাভড, ফুলিাভডয়া অ্ভকয ড িাগান, িীনা মাটির টিলা, আিদুল েিিার সৃ্মভত োদুঘর, কুভমটরর খামার, জতপাির 

ভফল্ম ভসটি। 

  

নারায়ণবগঞ্জ 
জলাক ও কারুভশল্প ফাউটন্ডশন, হােীগটঞ্জ ঈশা খাাঁ র জকল্লা, কিমরসুল িরগাহ, পাাঁ ি পীটরর িরগাহ, ইভপটেড আিমেী, জমভরন একাটডমী, 

লাঙ্গলিন্দ, সুলতান ভগয়াসউভিন আেম শাটহর সমাভধ, জসানাকান্দা দুগয, সাটলহ িািার মাোর, জগায়ালিী মসভেি, সুলতান োলাল উভিন 

ফটতহ শাটহর এক গমু্বেভিভশি মসভেি, পাগলা ভব্রে, িন্দর শাহী মসভেি, জমরী এন্ডারসন (িাসমান জরটস্তারাাঁ ), ভিভি মভরয়টমর মাোর, রাটসল 

পাকয , ভেন্দাপাকয । 

  

নরভসংিী 
উয়ারী িটটশ্বর, িীরটেষ্ঠ মভতউর রহমান োদুঘর, জসানাইমুভড জটক, আোিপুর মসভেি, ইরাভন মাোর, জিওয়ান শরীফ মসভেি, ভগভরশ িন্দ্র 

জসটনর িাস্ত্িভিটা। 
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জনত্রটকানা 
উপোতীয় কালিারাল একাটডমী, ভিেয়পুর পাহাটড ভিনামাটির কনসভগযক দৃশয, রানীখং ভমশন, টংক শহীি সৃ্মভতটসৌধ, রানীমাতা রাশমভণব 

সৃ্মভতটসৌধ, কমলা রানী িীভঘর ইভতহাস, নইিযা ঠাকুটরর (নটির িাাঁ ি) জলাক-কাভহনী, সাত শহীটির মাোর, হেরত শাহ সুলতান কমরউভিন 

রুভমর (রহ.) মাোর, জরায়াইলিাভড জকনু্দয়া। 

  

রােিাডী 
িাাঁ ি সওিাগটরর ভঢভি (মনসামঙ্গল কাটিযর প্রধান িভরত্র িাাঁ ি সওিাগটরর সৃ্মভতভিি), মথুরাপুর প্রািীন জিউল, শাহ পাহটলায়াটনর মাোর, িাদ্শী 

মাোর, োমাই পাগটলর মাোর, নভলয়া জোডা িাংলা মভন্দর, সমাভধনগর মঠ (অ্নাভি আেম), রথটখালা সানমঞ্চ, নীলকুঠি, মীর মশাররফ 

জহাটসন সৃ্মভত জকন্দ্র, জিৌলতভিয়া ঘাট। 

  

শরীয়তপুর 
মগর, মভহর্াটরর িীভঘ, রােনগর, কুরাভশ, িুভডর হাটটর মসভেি, হাটুভরয়া েভমিারিাভড, রুদ্রকর মঠ, রাম সাধুর আেম, েভমিারিাভড, মানভসংটহর 

িাভড, ভশিভলঙ্গ, সুটরশ্বর িরিার, পভন্ডতসার, ধানুকার মনসািাভড। 

  

জশরপুর 
গড েভরপার দুগয, িরটিশ েভরপ শাটহর মাোর, িারদুয়ারী মসভেি, হর্রত শাহ কামাটলর মাোর, জশর আলী গােীর মাোর, কসিার মুগল 

মসভেি, ঘাঘরা লস্কর িাডী মসভেি, মাইসাটহিা মসভেি, নয়আনী েভমিাটরর নাট মভন্দর, আডাই আনী েভমিার িাভড, জপৌটন ভতন আনী 

েভমিার িাভড, গেনী অ্িকাশ জকন্দ্র। 

  

টাঙ্গাইল 
আভতয়া মসভেি, শাহ্ আিম কাভশ্মভরর মাোর, পরীর িালান, খামারপাডা মসভেি ও মাোর, িটরাকা, সাগরিীভঘ, গুপ্তিৃন্দািন, পাকুটিয়া আেম, 

িারটতশ্বরী জহামস, মটহডা েভমিারিাভড/পুভলশ জেভনং জসিার, ভমেয াপুর কযাটডট কটলে, পাকুল্লা মসভেি, কুমুভিনী নাভসযং সু্কল/কটলে, 

নাগরপুর েভমিারিাভড, পুন্ডরীকাক্ষ হাসপাতাল, উটপন্দ্র সটরাি, গয়হাটার মঠ, জতিাভডয়া োটম মসভেি, পাকুটিয়া েভমিারিাভড, িঙ্গিনু্ধ জসতু, 

এটলঙ্গা ভরটসাটয , র্মুনা ভরটসাটয , কাভিমহামোভন মসভেি, ঐভতহযিাহী জপাডািাভড, সটিার্, করটিয়া সা’িত কটলে, কুমুভিনী সরকাভর কটলে, 

ভিনু্দিাভসনী ভিিযালয়, মধুপুর োতীয় উিযান, জিাখলা ভিআইপ জরস্ট হাউস, পীরগাছা রািারিাগান, িূঞাপুটরর নীলকুঠি, ভশয়ালটকাল িন্দর, 

ধনিাভড মসভেি ও নিাি পযাটলস, নথটখালা সৃ্মভতটসৌধ, িাসুভলয়া, রায়িাডী, জকাভকলা পাির সৃ্মভতটসৌধ, মুভিরু্দ্ধ সৃ্মভতস্তম্ভ। 
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