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যমবাচ্ফ মাচ্ফন 
যার্ধানী ঢাকা যথচ্ক খুরনায দুযত্ব ৩৬০ ত্রকত্রভ। মচ্াচ্য একত্রি আবেন্তযীণ ত্রফভানফন্দয আচ্ে,  যখান যথচ্ক 
খুরনা মায়া মায়। যখান যথচ্ক খুরনায দূযত্ব ৫৫ ত্রকত্রভ। ঢাকা চ্ত মাতায়াচ্তয র্ন্য ত্রফভান,  যেন,  ত্রিভায 
 ফা যচ্য়চ্ে।  
 
খরুনা য যথচ্ক 
সুন্দযফন ত্রযদজচ্ন যগচ্র আনাচ্ক গাইচ্েয ায়তা ত্রনচ্ত চ্ফ এফং মত্রদ গ্রুচ্য ভচ্ধে মান তাচ্র যত্রি চ্ফ 
ফচ্যচ্য় বার। আনায ভ্রভচ্ণয যাত্রদা অনুমায়ী দুই যথচ্ক ত্রতন ত্রদন সুন্দযফন অফস্াচ্নয প্রচ্য়ার্ন চ্ত াচ্য। 
প্রাকৃত্রতক যৌন্দমজে উচ্বাগ কযায র্ন্য একত্রদন সুন্দযফচ্ন অফস্ান মচ্থষ্ট নয়। খুরনা চ্য যাচ্ির যয়োর, 
কোচ্র ারাভ, চ্য়িাণজ ইন  যফ ত্রকেু বার যাচ্ির যচ্য়চ্ে, যমখাচ্ন আত্রন থাকচ্ত াচ্যন ফা যমখান যথচ্ক 
গ্রু িুেয এফং গাইে যমাগাড় কযচ্ত াচ্যন। 
 
১) কযভর্র 
ভংরা ভুদ্র ফন্দয যথচ্ক াভান্য দূচ্য শুয নদীয তীচ্য ৩০ যক্টয র্ত্রভয য ফন ত্রফবাচ্গয আকলজণীয় এক 
মজিনস্থর কযভর্র। কযভর্রচ্ক ফন ত্রফবাগ সুন্দযফচ্নয ভচ্ের ত্রচ্চ্ফ গচ্ড় তুচ্রচ্ে। এখানকায প্রধান প্রধান 
আকলজণ চ্ে ত্রযণ,  কুত্রভয,  ফানয,  কাচ্েয যেইর,  িায়ায,  যনৌকা যারনা,  যর্চ্রচ্দয ভাে ধযায দৃশ্য। 
 
২) কািকা 
সুন্দযফচ্নয ফূজ- দত্রিণ যকাচ্ণ অফত্রস্থত কিকা সুন্দযফচ্নয আকলজণীয় স্থানগুচ্রায ভচ্ধে উচ্রস্নখচ্মাগে। ভংরা ফন্দয 
যথচ্ক প্রায় ৯০ ত্রকচ্রাত্রভিায দূচ্য অফত্রস্থত কিকা সুন্দযফচ্নয অবয়াযচ্ণেয প্রধান যকন্দ্র। কািকাচ্ত ৪০ পিু উচ্চ 
একত্রি িায়ায আচ্ে যমখান যথচ্ক সুন্দযফচ্নয প্রাকৃত্রতক যৌন্দমজে উচ্বাগ কযা মায়। একত্রি সুন্দয ভুদ্র সকত 
আচ্ে এখাচ্ন। মজচ্ফিণ িায়ায চ্ত যপযায ভয় যেঁচ্ি আত্রন ফীচ্যয যৌন্দমজে উচ্বাগ কযচ্ত াযচ্ফন। 
ত্রফত্রবন্ন ধযচ্নয াত্রখ,  ত্রযণ,  ফাঘ,  ফানয,  ফন্যাত্রখয র্ন্য কািকা প্রত্রদ্ধ।  
 
৩) কত্রযখারী 
ভংরা যথচ্ক ১০০ ত্রকচ্রাত্রভিায দূচ্য কত্রযখারী। ভুদ্র সকচ্তয প্রধান আকলজণ। কিকায র্াভতরা মজচ্ফিণ 
িায়ায যথচ্ক কত্রযখারী ভদু্র সকত চ্য় ফন ত্রফবাচ্গয কত্রযখারী যিন মজন্ত ােঁিা থ। এ চ্থয াচ্ ঘন 
অযচ্ণে ফাঘ,  ত্রযণ,  ূকয,  ত্রফলধয া ইতোত্রদয এক েভেভ ত্রযচ্ফ মা দুুঃাী মজিকচ্দয র্ন্য 
ভচ্নাভুগ্ধকয। এ সকচ্ত প্রায়ই ফাচ্ঘয অনাচ্গানা যদখা মায়। তাই মজিকচ্দয ভ্রভচ্ণ ফন ত্রফবাচ্গয স্ত্র যড়্গীচ্দয 
ায়তা ত্রনচ্ত য়। এখাচ্ন ফন ত্রফবাচ্গয একত্রি যযি াউ যচ্য়চ্ে। 
 
৪)  নীরকভর (ত্রযণ চ্য়ন্ি)   
সুন্দযফন দত্রিণ অবয়াযচ্ণেয এত্রি প্রাত্রনক যকন্দ্র। নীরকভচ্রয অন্য নাভ ত্রযণ চ্য়ন্ি, এ নাচ্ভই এত্রি যফত্র 
ত্রযত্রযত। ১৯৯৭ াচ্র ইউচ্নচ্কা যঘাত্রলত ৫২২তভ ত্রফশ্ব প্রাকৃত্রতক ঐত্রতচ্েয পরক এখাচ্নই উচ্মাত্রযত কযা য়। 
মজিকচ্দয র্ন্য ফন ত্রফবাগ  ভংরা ফন্দচ্যয থৃক যযি াউ এখাচ্ন যচ্য়চ্ে। 
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৫)  দুফরয যয 
সুন্দযফচ্নয ফজ দত্রিচ্ন অফত্রস্থত দুফরায যয একত্রি দ্বী ত্রফচ্ল। ভৎস্য আযণ,  ভৎস্য ত্রকায  
প্রত্রিয়ার্াতকযচ্ণয র্ন্য দুফরায যয ত্রফচ্লবাচ্ফ ত্রযত্রযত। এ র্ন্য অচ্ক্টাফয যথচ্ক ভাযজ ভা মজন্ত যর্চ্রযা এখাচ্ন 
অস্থায়ী কোম্প সতত্রয কচ্যন। প্রত্রত ফেয নচ্বম্বয- ত্রেচ্ম্বয ভাচ্ ত্রন্দুচ্দয ণুেস্নান উরচ্ি দুফরায যচ্য যাচ্ভরা 
ফচ্। যাচ্ভরায় ার্ায ার্ায যদত্র- ত্রফচ্দত্র তীথজমািী  মজিক দুফরায যচ্য আচ্ন। প্রাকৃত্রতক দুচ্মজাচ্গয ভয় 
এত্রি অফশ্য একত্রি বয়ঙ্কয স্থান। 
 
৬) যচ্খযচ্িক 
ত্রফা নদীয তীচ্য গত্রন ফচ্নয যবতয যচ্খযচ্িক ভত্রন্দয। এক ভয় এখাচ্ন র্নদ ত্রের ফচ্র র্ানা মায়। যচ্খয 
ফাত্রড়য ধ্বংাফচ্ল,  ঘযফাত্রড়য ত্রযহ্ন রিে কযা মায়। মত্রদ এয ইত্রতা ত্রফলচ্য় এখচ্না যতভন ত্রকে ুর্ানা মায়ত্রন। 
তচ্ফ ধাযণা কযা য় এখাচ্ন যফ ভৃদ্ধ একত্রি র্নদ এক ভয় ত্রের। ংকাচ্যয অবাচ্ফ ভত্রন্দযত্রিয বগ্নদা। 
গবীয ফচ্নয ভাচ্ে ভত্রন্দয  বগ্ন স্থানা মজিকচ্দয ভাচ্ে যকৌতূচ্রয ৃত্রষ্ট কচ্য। 
 
৭) ভান্দাযফাত্রড়য়াুঃ 
সুন্দযফচ্নয ফজ দত্রিন যকাচ্ণ ত্রিভ অবয়াযচ্ণে প্রকৃত্রতয অূফজ যৌন্দমজ  র্ীফবফত্রযচ্িে বযযু দুগজভ এ স্থানত্রি 
মজিচ্নয াাাত্র গচ্ফলণায র্ন্য যফ গুরুত্বূণজ। এখানকায ঘন ফচ্ন অত্রত িুদ্রাকায প্রাণী যথচ্ক যচ্য়র যফঙ্গর 
িাইগায,  ত্রযণ,  ফানয,  ূকয,  কে,  কুত্রভয,  া,  কােঁকড়া প্রবৃত্রত প্রাণী অফাচ্ধ ত্রফযযণ কচ্য। 
সুন্দযফচ্ন ভুদ্র সকচ্তয যৌন্দমজ ফচ্যচ্য় যফত্র উচ্বাগ কযা মায় ভান্দাযফাত্রড়য়ায়। 
 
সুন্দযফন ভ্রভচ্ণ আা মজিকযা খুফ চ্র্ই েরায,  যোি রঞ্চ ফা ত্রিেচ্ফাচ্ি ফন ত্রফবাচ্গয অনুভত্রত ত্রনচ্য় 
সুন্দযফচ্ন প্রচ্ফ কযচ্ত াচ্যন। 
 


