
* মসজিদ কুড় মসজিদ:  

 খুলনা থেকক কয়রা গামী বাকস মসজিদকুড় গ্রাকমর ব্রিকির 

থমাকড় থনকম নদীর থবব্রড় বা াঁকের উপর ব্রদকয় পজিম ব্রদকক ১০০ 

ব্রমটার (প্রায়) থেকট থগকলই নয় গমু্বি ব্রবব্রিষ্ট এই মসজিদ পাওয়া 

যাকব। অেবা খুলনা থেকক পাইকগাছা গামী বাকস পাইকগাছা 

থযকয় ওখান থেকক কয়রার বাকস মসজিদকুড় গ্রাকম ব্রিকির 

থমাকড় নামকে েকব। 

 

* ব্রপব্রস রাকয়র বাব্রড়:  

 খুলনা থেকক পাইকগাছা যাওয়ার বাকস উকে পাইকগাছা 

উপকিলা সদকরর ১.৫ ব্রক: ব্রম: আকগই থবায়াব্রলয়া বািার বাস 

ষ্টাকে থনকম ব্ররক্সা ভ্যাকন প্রায় ১ ব্রক: ব্রম: থযকয় ককপােক্ষ নদীর 

ঘাট। থনৌকায় নদী পার েকয় পনুরায় ব্ররক্সা ভ্যাকন ১.৫ ব্রক: ব্রম: 

থযকয় রাড়ুলী গ্রাকম ব্রপব্রস রাকযর বাব্রড়। নদীকে ব্রিি ব্রনম মাণােীন 

আকছ। ব্রিি ব্রনম মাণ থিষ েকয় োককল থবায়াব্রলয়া থেকক সরাসব্রর 

ব্রপব্রস রাকয়র বাব্রড়কে ব্ররক্সা ভ্যান বা ইজিবাইকক যাওয়া যাকব। 

মাইকরাবাকস ব্রপব্রস রাকয়র বাব্রড় থযকে েকল খুলনা পাইকগাছা 

োইওকয় ব্রদকয় োলা উপকিলা সদর পার েকয় ডাইকন ককপােক্ষ 

ব্রিি পার েকয় ব্রপকের রাস্তায় সরাসব্রর ব্রপব্রস রাকয়র বাব্রড় যাওয়া 

যাকব। 

 

*ব্রবশ্বকব্রব রবীন্দ্রনাে োকুকরর শ্বশুরবাব্রড়:  

 খুলনা যকিার োইওকয় ব্রদকয় থযকয় থবকিরডাঙ্গা বাসষ্টাকে 

থনকম ১.৫ ব্রক: ব্রম: ব্ররক্সা ভ্যান বা ইজিবাইকক থযকয় দব্রক্ষণব্রডব্রে 

গ্রাকম অবব্রিে ব্রবশ্বকব্রব রবীন্দ্রনাে োকুকরর শ্বশুরবাব্রড়। এই 

পকে মাইকরাবাস ব্রনকয় সরাসব্রর যাওয়া যাকব। 

 



* রবীন্দ্রনাে োকুকরর পূব ম পুরুকষর বসেব্রভ্টা: 

  খুলনা থেকক থিলখানা থেব্ররঘাট পার েকয় ইজিবাইকক 

কািব্রদয়া বািার (প্রায় ৮ ব্রক: ব্রম:) েকয় সরাসব্রর ব্রপোকভ্াগ গ্রাকম 

রবীন্দ্রনাে োকুকরর পূব ম পুরুকষর বসেব্রভ্টায় যাওয়া যাকব। 

এছাড়া খুলনা থেকক মাইকরাবাস ব্রনকয় রুপসা ব্রিি পার েকয় 

কুব্রদর বটেলার ব্রভ্কোর ব্রদকয় রুপসা উপকিলার সদকরর 

উপরব্রদকয় থযকয় ব্রপোকভ্াগ গ্রাকম যাওয়া যাকব। 

 

 

 

* থোপাকখালা মসজিদ:  

 খুলনা যকিার োইওকয় ব্রদকয় থযকয় েুলেলা বাসষ্টাকে থনকম 

এখান থেকক েুকনগর গামী থলগুনা অেবা ইজিবাইকক (প্রায় ৫ 

ব্রক:ব্রম:) থযকয় থোপাকখালা গ্রাকম থনকমই থোপাকখালা মসজিদ 

থদখা যাকব। এই পকে মাইকরাবাস ব্রনকয় সরাসব্রর যাওয়া যাকব। 

 

* পায়গ্রাম কসবা মসজিদ:  

 খুলনা যকিার োইওকয় ব্রদকয় থবকিরডাঙ্গা বাসষ্টাকে থনকম 

ব্ররক্সা ভ্যান বা ইজিবাইকক ভ্াটপাড়া থখয়াঘাট থগকলই উত্তর-

ব্রডব্রে থমৌিায় অবব্রিে পায়গ্রাম কসবা মসজিদ পাওয়া যাকব। 

এই পকে খুলনা থেকক মাইকরাবাস ব্রনকয় সরাসব্রর যাওয়া যাকব। 

 

 
 


