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ভারতের জােীয় উদ্যানগুল ভারেীয় ভূতগা এবং পলরতবতলর একলি অলবতেদ্য অংল। 
প্রলেতযালগোমূক পরীক্ষার দৃ্লিতকাণ থেতক এই লবয়লি অেযন্ত প্রালিক। জােীয় উদ্যান 
ংরক্ষতণর উতেতলয একলি প্রাকৃলেক পাকক, যা জােীয় রকার দ্বারা তেলর এবং ুরলক্ষে। ভারতে 
থমাি 106 লি জােীয় উদ্যান রতয়তছ। আমরা একলি লনবন্ধ লনতয় এতলছ যা বনযপ্রাণী অভয়ারণয, 
ংরক্ষণ লরজাভক এবং কলমউলনলি লরজাভক ভারতের জােীয় উদ্যাতনর মূ্পণক অন্তদৃ্কলি রবরা 
করতব। 

ভারতের জােীয় উদ্যানগুলতক IUCN লবভাগ II থে ুরলক্ষে অঞ্চ লাতব থেণীবদ্ধ করা য়। 
জােীয় উদ্যানগুলতে আার আতগ, আুন আমরা ুরলক্ষে অঞ্চগুল ম্পতকক ংতক্ষতপ থবাঝার 
থচিা কলর। 

ভারতের ংরলক্ষে এাকামূ 

ংরলক্ষে এাকা বা ুরলক্ষে অঞ্চগুল এমন অবস্থান যা োতদ্র স্বীকৃে প্রাকৃলেক, পলরতবলগে 
বা াংসৃ্কলেক মূযতবাতের কারতণ ুরক্ষা পায়। এতদ্রতক IUCN (ইন্টারনযালনা ইউলনয়ন ফর 
কনজারতভলন অফ থনচার) দ্বারা লনেকালরে লনতদ্কললকা অনুযায়ী ংজ্ঞালয়ে করা য়। প্রোনে চার 
েরতনর ুরলক্ষে এাকা রতয়তছ যা : 

1. জােীয় উদ্যান 

2. বনযপ্রাণী অভয়ারণয 

3. ংরক্ষণ লরজাভক 

4. কলমউলনলি লরজাভক 

 

1. জােীয় উদ্যান এবং াম্প্রলেক আপতেি 
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• ভারতে থমাি 106 লি জােীয় উদ্যান রতয়তছ যা ভারতের থভৌতগালক অঞ্চতর প্রায় 1.33%  
এাকা জুত়ে রতয়তছ। 

• ভারতের প্রেম জােীয় উদ্যান: লজম করতবি জােীয় উদ্যান (পূতবক থইল নযালনা পাকক 
নাতম পলরলচে), যা 1936 াত প্রলেলিে তয়লছ। 

• 1970 াতর মতেয ভারতে মাত্র পাাঁচলি জােীয় উদ্যান লছ। 
• 1972 াত, ংরক্ষণ লনভকর প্রজালের আবাস্থ রক্ষা করার জনয, ভারে 1973 বনযপ্রাণী 

ুরক্ষা আইন এবং থপ্রাতজক্ট িাইগার প্রণয়ন কতর । 
• থলম জােীয় উদ্যানলি াোরণে ভারতের বৃত্তম জােীয় উদ্যান লাতব পলরলচে যা জমু্ম 

 কাশ্মীর রাতজয অবলস্থে। 
• জােীয় উদ্যাতন রাতজযর লচফ য়াইল্ডাইফ য়াতেকন কেৃকক অনুতমালদ্ে বযেীে থকান 

মানবালেকার / অলেকার অনুতমালদ্ে নয়। 
• আাতমর কালজরাঙা ভারতের প্রেম জােীয় উদ্যান যা যাতিাইি থফান লদ্তয় লিে করা 

তয়তছ। 
• রাইতমানা লরজাভক ফতরস্টতক আাতমর ি জােীয় উদ্যান লাতব থঘাণা করা তয়তছ। 

2. বনযপ্রাণী অভয়ারণয 

• ভারতে 566 লি বনযপ্রাণী অভয়ারণয রতয়তছ, যা 122420 বগক লকতালমিার এাকা জুত়ে 
রতয়তছ, যা থদ্তলর থভৌতগালক এাকার 3.72% (নযালনা য়াইল্ডাইফ োিাতব, লেতম্বর 
2020)।  

3. ংরক্ষণ লরজাভক 

• 2002 াতর বনযপ্রাণী (ুরক্ষা) ংতলােনী আইতন এই লবভাগগুল যুক্ত করা তয়তছ। 
• ভারতের প্রলেলিে জােীয় উদ্যান, বনযপ্রাণী অভয়ারণয এবং ংরলক্ষে  ুরলক্ষে বতনর 

মতেয বাফার থজান। 
• জনবলেীন এবং মূ্পণকরূতপ রকাতরর মালকানােীন। 
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• এলি ভারতের 0.08% থভৌতগালক এাকা জুত়ে আতছ। 

4. কলমউলনলি লরজাভক 

• 2002 াতর বনযপ্রাণী (ুরক্ষা) ংতলােনী আইতন এই লবভাগগুল যুক্ত করা তয়তছ। 
• ম্প্রদ্ায় এবং ম্প্রদ্ায় এাকার জীলবকা লনবকাতর জনয বযবহৃে য় কারণ জলমর লকছু 

অংল বযলক্তগে মালকানােীন। 
• এলি ভারতের 0.002% থভৌতগালক এাকা জুত়ে লছ। 

বনযপ্রাণী ম্পলককে অযাক্ট 

• বনযপ্রাণী ংরক্ষণ আইন, 1972 
• জ (দূ্ণ প্রলেতরাে  লনয়ন্ত্রণ) আইন, 1974 
• বন ংরক্ষণ আইন, 1980 
• বাযু় (দূ্ণ প্রলেতরাে  লনয়ন্ত্রণ) আইন 1981 
• পলরতবল ুরক্ষা আইন, 1986 
• জীবববলচত্রয আইন 2002 
• েফললল উপজালে এবং অনযানয ঐলেযবাী বনবাী (অলেকাতরর স্বীকৃলে) আইন 2006 

বনযপ্রাণী ম্পলককে প্রকল্পমূ 

• প্রতজক্ট িাইগার 1973 
• অপাতরলন কুলমর 1975 
• প্রতজক্ট রাইতনাতর 1987 
• প্রতজক্ট এলতফন্ট1992 
• প্রতজক্ট থনা থপােক 2009 

ভারতের জােীয় উদ্যানমূতর োলকা (রাজযলভলত্তক) 
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ভারতের গুরুত্বপূণক জােীয় উদ্যানগুলর রাজয-লভলত্তক োলকালি নীতচ থদ্খুন। 

রাজয জােীয় উদ্যান মন্তবয 
অন্ধ্র প্রতদ্ল শ্রী থভঙ্কতিশ্বর জােীয় 

উদ্যান 
- 

অরুণাচ 
প্রতদ্ল 

মলং জােীয় উদ্যান - 

  নামদ্াফা জােীয় উদ্যান উ়েন্ত কাঠলব়োল 
আাম কালজরাঙা জােীয় উদ্যান একললং যুক্ত গণ্ডার, ইউতনতস্কা য়াল্ডক থলরতিজ 

াইি 
  লেব্রু-াইতখায়া জােীয় 

উদ্যান 
থফরা থঘা়ো, থগাতল্ডন ািুর 

  মান জােীয় উদ্যান থগাতল্ডন ািুর, থরে পান্ডা, ইউতনতস্কা য়াল্ডক 
থলরতিজ াইি 

  নাতমলর জােীয় উদ্যান - 
  রাং জােীয় উদ্যান - 
  রাইতমানা লরজাভক ফতরস্ট   
  লোং পািকই জােীয় 

উদ্যান 
2020 াতর জুাই মাত আাম রকার লোং 
পািকই  বনযপ্রাণী অভয়ারণযতক জােীয় উদ্যাতন 
উন্নীে করার লদ্ধান্ত লনতয়তছ। 

লবার বাল্মীলক জােীয় উদ্যান - 
ছত্তীগঢ় ইন্দ্রবেী জােীয় উদ্যান - 
  কযািার ভযাল জােীয় 

উদ্যান 
- 

  গুরু ঘাল দ্া (ঞ্জয়) 
জােীয় উদ্যান 

- 
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থগায়া থমাতম জােীয় উদ্যান - 
গুজরাি লগর ফতরস্ট নযালনা পাকক এললয়ালিক লং 
  কাতা লরণ জােীয় উদ্যান কাতা বাক 
  ামুলিক জােীয় উদ্যান, 

কে উপাগর 
- 

লরয়ানা কাতর জােীয় উদ্যান - 
  ুোনপুর জােীয় উদ্যান - 
লমাচ 
প্রতদ্ল 

লপন ভযাল জােীয় উদ্যান - 

  থেি লমায়ান নযালনা 
পাকক 

ইউতনতস্কা য়াল্ডক থলরতিজ াইি 

  ইন্দ্রলকা জােীয় উদ্যান - 
  লখরগিা জােীয় উদ্যান - 
  লম্বাবারা জােীয় উদ্যান - 
জমু্ম  
কাশ্মীর 

দ্ালচগম জােীয় উদ্যান কালশ্মর স্টযাগ 

  থলম জােীয় উদ্যান ভারতের বৃত্তম জােীয় উদ্যান 
  লকস্তয়ার জােীয় উদ্যান - 
  থলম আী জােীয় উদ্যান - 
ঝা়েখন্ড থবো জােীয় উদ্যান ফতরস্ট থপতি, স্লে লবয়ার, বাইন 
কণকািক োতন্ডল জােীয় উদ্যান - 
  নাগরতা জােীয় উদ্যান 

(রাজীব গান্ধী জােীয় 
উদ্যান) 

- 

  বলিপুর জােীয় উদ্যান - 
  বযানারঘাট্টা জােীয় উদ্যান স্লে লবয়ার 
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থকরাা পামবাদু্ম থলাা জােীয় 
উদ্যান 

- 

  ইরালভকুাম জােীয় উদ্যান নীলগলর োর (পলিমঘাতি পায়া যায়) 
  মালঠতকত্তন থলাা জােীয় 

উদ্যান 
- 

  নীরব উপেযকা জােীয় 
উদ্যান 

লং-থজযুক্ত মযাকাক (পলিম ঘাতি পায়া যায়) 

  আনামুলদ্ থলাা জােীয় 
উদ্যান 

- 

  থপলরয়ার জােীয় উদ্যান - 
মেয প্রতদ্ল বাাঁেভগ়ে জােীয় উদ্যান - 
  থপঞ্চ জােীয় উদ্যান - 
  কানা জােীয় উদ্যান - 
  পান্না জােীয় উদ্যান   
  থপঞ্চ জােীয় উদ্যান - 
  ঞ্জয় জােীয় উদ্যান - 
  ােপুরা জােীয় উদ্যান - 
মারাষ্ট্র ঞ্জয় গান্ধী জােীয় উদ্যান - 
  চাতিাল জােীয় উদ্যান - 
  নাতভগাাঁ জােীয় উদ্যান - 
  োতদ্াবা জােীয় উদ্যান - 
মলণপুর থকইবু ামজা জােীয় 

উদ্যান 
ািাই বা নৃেয লরণ, লবতশ্বর একমাত্র ভামান পাকক 

  Sirohi National Park - 
থমঘায় বাপখ্রম জােীয় উদ্যান থরে পান্ডা 
  নকতরক জােীয় উদ্যান থরে পান্ডা, ইউতনতস্কা য়াল্ডক বাতয়ালিয়ার লরজাভক 
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লমতজারাম মুরতন জােীয় উদ্যান - 
  ফাংপুই বু্ল নযালনা পাকক - 
নাগাযান্ড নািাংলক জােীয় উদ্যান - 
উল়েযা লমলপা জােীয় উদ্যান - 
  লভেরকলনকা জােীয় উদ্যান মযানতোভ, বণাক্ত জতর কুলমর 
রাজস্থান থকাতদ্ জােীয় উদ্যান ইউতনতস্কা য়াল্ডক থলরতিজ াইি 
  লরস্কা জােীয় উদ্যান - 
  রণেতম্বার জােীয় উদ্যান - 
  মুকুিরা ল (দ্ারা) 

জােীয় উদ্যান 
- 

  মরুভূলম জােীয় উদ্যান থেি ইলন্ডয়ান বাস্টােক 
ললকম কাঞ্চনজঙ্ঘা জােীয় উদ্যান ইউতনতস্কা য়াল্ডক থলরতিজ াইি, মাস্ক লেয়ার 
োলমনা়ুে মুদু্মাাই জােীয় উদ্যান - 
  মুকুলেক জােীয় উদ্যান নীলগলর োর 
  ইলিরা গান্ধী (আন্নামাাই) 

জােীয় উদ্যান 
- 

  মান্নার উপাগর ামুলিক 
জােীয় উদ্যান 

- 

থেতিানা কাু ব্রহ্মানি থরলি 
জােীয় উদ্যান 

- 

  মাবীর লরনা বনস্থাল 
জােীয় উদ্যান 

- 

লত্রপুরা বাইন (রাজবা়েী) জােীয় 
উদ্যান 

- 

  ক্লাউতেে থপােক নযালনা 
পাকক 

- 
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উত্তরাখন্ড রাজালজ জােীয় উদ্যান - 
  লজম করতবি জােীয় 

উদ্যান 
ভারতের প্রেম জােীয় উদ্যান। (পূতবক থইল 
নযালনা পাকক নাতম পলরলচে) 

  গতিাত্রী জােীয় উদ্যান - 
  ফুতর উপেযকা জােীয় 

উদ্যান 
- 

  নিা থদ্বী জােীয় উদ্যান ইউতনতস্কা য়াল্ডক থলরতিজ াইি, ইউতনতস্কা য়াল্ডক 
বাতয়ালিয়ার লরজাভক, থনা থপােক (লমায় অঞ্চ) 

উত্তর প্রতদ্ল দু্েয়া জােীয় উদ্যান - 
পলিমবি ুিরবন বনযপ্রাণী 

অভয়ারণয 
ইউতনতস্কা য়াল্ডক থলরতিজ াইি, রতয় থবি 
িাইগাক 

  জদ্াপা়ো জােীয় উদ্যান ভারেীয় গণ্ডার 
  বক্সা জােীয় উদ্যান - 
  থনরা ভযাল জােীয় 

উদ্যান 
- 

  থগারুমারা জােীয় উদ্যান - 
আিামান  
লনতকাবর 

মাত্মা গান্ধী থমলরন 
(য়ািুর) জােীয় উদ্যান 

- 

  মাউন্ট যালরতয়ি নযালনা 
পাকক 

- 

  রানী ঝাাঁল ামুলিক জােীয় 
উদ্যান 

- 

  যাে লপক জােীয় উদ্যান - 
  কযাম্পতব থব জােীয় 

উদ্যান 
- 
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ভারতের জােীয় উদ্যাতনর মানলচত্র 
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