
াতা- 1 

ফাাংরাদদ - বাযত এফাং ফাাংরাদদ -মভয়ানভাদযয ভদে প্রফামিত ৫৭টি আন্তঃসীভান্ত নদীয উৎমিস্থর, মভাট দদঘয্, সীভান্ত ফযাফয দদঘয্, প্রস্থ, ফাাংরাদদ/বাযদত প্রদফমুখ ও মততমুখ সম্বমরত প্রমতদফদন 
 

ফাাংরাদদ ও বাযত 

 

ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

১। যায়ভঙ্গর  বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

উিয চমি 

যগণা মজরায 

হাসানাফাদ স্থাদন 

ইছাভমত নদী 

সাতক্ষীযা মজরায 

শ্যাভনগয উদজরা 

ফদঙ্গাসাগয ১৫ ৬২ ৭৭ ৪৪ 

 

২২৬৫ - 

২। ইছাভতী-

কামরন্দী  

 

বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

নমদয়া মজরায 

ভাঝমদয়ায মনকদট 

ভাথাবাঙ্গা নদী 

মঝনাইদহ মজরায 

ভদহপুয উদজরা 

যায়ভঙ্গর নদী 

সাতক্ষীযা মজরা 

  ৩৪৫ ১৪৫ 

 

 

৩৭০ *আনুভামনক 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

৩। মফতনা-

মকাদামরয়া  

ফাংরাদদদয 

মঝনাইদহ মজরায 

দবযফ নদী 

উিয চমি যগণা 

মজরায ফাগদাহ মদদয় 

বাযদত প্রদফ। 

মদায মজরায সাযসা 

উদজরা মদদয় 

ফাংরাদদদ প্রদফ।   

 

মখারদটুয়া নদী 

সাতক্ষীযা মজরা  

 

১৯ ১৯১ ২১০ ১ 

 

৫৫ - 

৪। দবযফ-

কদাতাক্ষ  

বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

ভাথাবাঙ্গা নদী  

মভদহযপুয মজরায সদয 

উদজরায কাথুমর 

মফসা নদী  

খুরনা 

২ ২৯৩ ২৯৫ ৮ 

 

৪৫ - 

৫। ভাথাবাঙ্গা  বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

মুমদ্াফাদ মজরায 

জরমঙ্গয মনকট 

গঙ্গা নদী 

কুমিয়া মজরায মদৌরতপুয 

উদজরা 

ইছাভমত নদী 

বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

নমদয়া মজরায 

ভাজমদয়া   

৪০ ১৪৪ ১৮৪ ২১ 

 

 

২৯ - 

৬। গঙ্গা  মহভারদয়য 

গদঙ্গাত্রীয মহভফাহ 

চাাইনফাফগঞ্জ মজরায 

মফগঞ্জ উদজরায 

দুরব্পুয ইউমনয়ন 

 

 

 

ব্রহ্মপুত্র নদ 

মগায়ারন্দ 

২২৯৫ ২৩০ ২৫২৫ ৮৩ 

 

 

৫০০০ ফাাংরাদদদয নদ-নদী 



াতা- 2 

ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

৭। াগরা  বাযদতয ভারদা 

মজরায দমক্ষণ-

মিদভ গঙ্গা নদী 

চাাইনফাফগঞ্জ মজরায 

মফগঞ্জ উদজরা 

ভিানন্দা নদী 

চাাইনফাফগঞ্জ 

মজরায সুন্দযপুয 

ইউমনয়ন  

৪৭ ৩৬ ৮৩ ৪ 

 

 

১৭০ - 

৮। আত্রাই  মদনাজপুয মজরায 

খানসাভা 

উদজরা, 

কযদতায়া নদী 

মদনাজপুয মজরায 

খানসাভা উদজরা মদদয় 

বাযদত প্রদফ। 

নওগাঁ মজরায ধামুযিাট 

উদজরা মদদয় 

ফাাংরাদদদ প্রদফ। 

হুড়াসাগয নদী 

ফাঘাফামড়  

৪৮ ২১৮ ২৬৬ ৮ 

 

 

১৭৭ - 

৯। পুনবফ্া  ঠাকুযগাঁও মজরায 

ফামরয়াডাঙ্গী 

উদজরায় 

জরাভূমভ 

মফযর, মদনাজপুয মদদয় 

বাযদত প্রদফ। 

নওগাঁ মজরায সাািায 

উদজরা মদদয় 

ফাাংরাদদদ প্রদফ। 

ভিানন্দা নদী 

চাাইনফাফগঞ্জ 

মজরা  

৬৭ ১৫০ ২১৭ ১৪ 

 

 

১০২ - 

১০। মেঁতুমরয়া  মদনাজপুয মজরায 

মফাচাগাঁও-

আটগাঁও-এয 

জরাভূমভ 

মফযর, মদনাজপুয মদদয় 

বাযদত প্রদফ 

ট্াংগন নদী 

বাযদতয মিভ 

ফদঙ্গয উিয 

মদনাজপুয মজরা  

২০ ৪৫ ৬৫ ২ 

 

 

 

৩০ - 

১১। টাঙ্গন  ফাংরাদদদয 

ঞ্চগড় মজরায 

ভাগুযা ইউমনয়ন 

এয মনম্নাঞ্চর 

ঠাকুযগাঁও মজরায 

ীযগঞ্জ উদজরা মদদয় 

বাযদত প্রদফ 

ভিানন্দা নদী 

ভারদা মজরায  

ইংমর ফাজাদযয 

দমক্ষণ-পূদফ ্ 

১৩০ ১২৩ ২৫৩ ০.৩ 

 

 

 

১২০ - 

১২। কুরীক  ঠাকুযগাঁও মজরায 

ফামরয়াডাঙ্গী 

উদজরায যায়পুয 

এয মনম্নাঞ্চর 

ঠাকুযগাঁও মজরায হমযপুয 

উদজরায ফাটুমযয়া 

ইউমনয়ন মদদয় বাযদত 

প্রদফ 

নাগয নদী 

মিভফদঙ্গয 

ভারদা মজরা 

৬৬ ৬২ ১২৮ ৭ 

 

 

 

৬০ *আনুভামনক. 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

১৩। নাগয  বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

উিয মদনাজপুয 

মজরায াহাড়ী 

এরাকা 

ঞ্চগড় মজরায 

আদটায়াময উদজরা 

মদদয় ফাংরাদদদ প্রদফ। 

ঠাকুযগাঁও মজরায হমযপুয 

উদজরা মদদয় বাযদত 

প্রদফ 

ভিানন্দা নদী 

মিভফদঙ্গয 

ভারদা মজরা 

৫৫ ১৩০ ১৮৫ ৯২ 

 

 

১১০ - 



াতা- 3 

ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

১৪। ভহানন্দা  বাযদতয মহভারয় 

এয াহাড়ী অঞ্চর 

ঞ্চগড় মজরায মততুঁমরয়া 

উদজরা 

মদদয় ফাংরাদদদ প্রদফ। 

মিভফদঙ্গয উিয 

মদনাজপুয মদদয় বাযদত 

প্রদফ। 

চাঁাইনফাফগদঞ্জয 

মবারাহাট উদজরায় 

ফাংরাদদদ প্রদফ 

গঙ্গা নদী 

মগাদাগাড়ী ঘাট  

৩২৪ ৩৬ ৩৬০ ২০ 

 

 

৪৬০ - 

১৫। ডাহুক  বাযদতয 

জরাইগুমড় 

মজরায 

জুমগবমহতায 

দমক্ষণ-মিদভয 

জরাভূমভ 

ঞ্চগড় মজরায মততুঁমরয়া 

উদজরা 

 

ভিানন্দা নদী 

বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

উিয মদনাজপুয  

 

১০৩ ১২ ১১৫ - 

 

৮০ *আনুভামনক 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

১৬। কযদতায়া  বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

জরাইগুমড় 

মজরায উিয-

মিদভ 

ফইকুন্থাপুয 

সাংযমিত ফন 

ঞ্চগড় মজরায মততুঁমরয়া 

উদজরায মবাজনপুয 

ইউমনয়ন 

আত্রাই নদী 

মদনাজপুয মজরা  

৭৫ ১৬৫ ২৪১ ১ 

 

১৩৫ - 

১৭। তারভা  বাযদতয মিভ 

ফদঙ্গয 

জরাইগুমড় 

মজরায ফইকুন্থাপুয 

ফন 

ঞ্চগড় মজরায সদয 

উদজরা 

কযদতায়া নদী 

ঞ্চগড় মজরা 

৪৩ ২৮ ৭১ ৩ 

 

৬০ - 

১৮। মঘাড়াভাযা  বাযদতয 

মিভফদঙ্গয 

জরাইগুমড় 

মজরায াহাড়ী 

এরাকা 

ঞ্চগড় মজরায সদয 

উদজরায চাকরাযহাট 

ইউমনয়ন 

কযদতায়া নদী 

ঞ্চগড় মজরা 

৪৩ ২৩ ৬৬ -  ৬৫ - 

১৯। মদওনাই-

মমুদনশ্বযী 

মিভগদঞ্জয 

জরাইগুমড় 

মজরায মনম্নাঞ্চর 

 

নীরপাভাযী মজরায 

মডাভায উদজরা 

 

ফাঙ্গারী নদী 

ফগুড়া মজরা 

 

২ ৩৬৫ ৩৬৭ - ৫০ - 



াতা- 4 

ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

২০। বুড়ী মতস্তা মিভগদঞ্জয 

জরাইগুমড়য 

মনম্নাঞ্চর 

নীরপাভাযী মজরায 

মডভরা উদজরা 

মতস্তা নদী 

নীরপাভাযী 

মজরায জরঢাকা 

উদজরা 

৯ ৬৭ ৭৬ ৩ ৬৯ - 

২১। মতস্তা মহভারদয়য মচা 

রামু হ্রদ 

নীরপাভাযী মজরায 

মডভরা উদজরা  

ব্রহ্মপুত্র নদ 

যংপুয মজরায 

ফুরছমড় 

২৪৯ ১১৭ ৩৬৬ ৩ ৩০০০ - 

২২। ধযরা বাযদতয দমক্ষণ 

মসমকভ 

(মহভারদয়য 

পূফা্ঞ্চর) হদত 

রারভমনযহাট মজরায 

াটগ্রাভ উদজরা 

ব্রহ্মপুত্র নদ 

কুমড়গ্রাভ মজরায 

উমরপুয উদজরা 

১৭৩ 

(ভুটান 

২০) 

৫৭ ২৫০ ১ ১২০০ - 

২৩। দুধকুভায মতিদতয চুমি 

উতযকা হদত 

কুমড়গ্রাভ মজরায 

ভুরুঙ্গাভাযী উদজরা 

ব্রহ্মপুত্র নদ 

কুমড়গ্রাভ মজরায 

নাদগশ্বযী 

উদজরা 

১০৮ 

(ভুটান-

১১৩ 

চীন ৩১) 

৪৬ ২৯৮ ৩ ৪৬০ - 

২৪। ব্রহ্মপুত্র দমক্ষণ মতিদতয 

দকরা ফত্ভারা 

কুমড়গ্রাভ মজরায 

নাদগশ্বযী উদজরা 

গঙ্গা নদী 

মগায়ারন্দ 

উদজরা 

৯১৮ 

(চীন 

১৬২৫) 

৩৩৭ ২৮৮০ - ১২০০০ - 

২৫। মজমঞ্জযাভ আসাদভয 

মগায়ারাড়া 

মজরায উদ্ মফর 

কুমড়গ্রাভ মজরায মযৌভাময 

উদজরা 

পুযাতন ব্রহ্মপুত্র 

জাভারপুয 

মজরায 

ফাহাদুযাফাদ 

২০ ১৩৫ ১৫৫ - ১০৭ - 

২৬। মচল্লাখারী মভঘারদয়য মিভ 

গাদযা াহাড় 

মযপুয মজরায 

নমরতাফাড়ী উদজরা 

ভামরমজ নদী  

মযপুয মজরায 

নমরতাফাড়ী 

উদজরায 

ফালুঘাটা 

৩২ ২৪ ৫৬ - ৫২ - 

২৭। মবাগাই মভঘারদয়য দমক্ষণ 

গাদযা াহাড় 

মযপুয মজরায 

নমরতাফাড়ী উদজরা 

ফাউরাই নদী 

সুনাভগঞ্জ মজরা 

৫৫ ১২২ ১৭৭ ৩ ৯৫ - 

২৮। মনতাই মভঘারদয়য মিভ 

গাদযা াহাড় 

ভয়ভনমসংহ মজরায 

ধুফাউড়া উদজরা 

মবাগাই-কং 

নদী 

মনত্রদকানা 

মজরায দুগা্পুয 

উদজরা 

৫৬ ৩৭ ৯৩ ১ ৭৪ - 
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ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

২৯। সুদভশ্বযী মভঘারদয়য পূফ ্

গাদযা াহাড় 

মনত্রদকানা মজরায 

দুগা্পুয উদজরা 

মবাগাই-কং 

নদী 

মনত্রদকানা 

মজরায পূফধ্রা 

উদজরা 

১০৪ ১০৬ ২১০ ১ ১১৪ - 

৩০। মাদুকাটা মভঘারদয়য মিভ 

খামস াহাড় 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

তাদহযপুয উদজরা 

সুযভা নদী  

সুনাভগঞ্জ মজরায 

জাভারগঞ্জ 

৯৮ ৩৪ ১৩২ - ৫৭ - 

৩১। জালুখারী-

দাভামরয়া 

মভঘারদয়য পূফ ্

খামস াহাড় 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

মফশ্বম্ভযপুয উদজরা 

সুযভা নদী 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

সদয উদজরা 

৬৭ ১৪ ৮১ - ২০১ - 

৩২। নয়াগাং 

 

বাযদতয মভঘারয় 

যাদজযয পূফ ্খামস 

াহাড় 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

মদায়াযাফাজায উদজরা 

সুযভা নদী 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

মদায়াযাফাজায 

উদজরা    

১১ ২০ ৩১ - ৫০ - 

৩৩। উমভয়াভ 

নদী 

 

বাযদতয মভঘারয় 

যাদজযয পূফ ্খামস 

াহাড় 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

মদায়াযাফাজায উদজরা 

জামরয়াছড়া 

(মবারাগঞ্জ) নদী 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

ছাতক উদজরা  

৬২ ৫৬ ১১৮ - ৩৫ - 

৩৪। ধরা নদী 

 

বাযদতয মভঘারয় 

যাদজযয পূফ ্খামস 

াহাড় 

মসদরট মজরায 

মকাম্পানীগঞ্জ উদজরা 

ময়াইন নদী 

মসদরট মজরায 

মকাম্পানীগঞ্জ 

উদজরা  

৩৬ ১২ ৪৮ - ১৫৮ - 

৩৫। ময়াইন 

নদী 

 

বাযদতয মভঘারয় 

যাদজযয পূফ ্খামস 

াহাড় 

মসদরট মজরায মগায়াইন 

ঘাট উদজরা 

সুযভা নদী 

সুনাভগঞ্জ মজরায 

ছাতক উদজরা   

৫৮ ৪৪ ১০২ ৪ ১১৫ - 

৩৬। সাময 

মগায়াইন 

নদী 

 

বাযদতয মভঘারয় 

যাদজযয মিভ 

দজন্তা াহাড় 

মসদরট মজরায দজন্তাপুয 

উদজরা 

সুযভা নদী  

মসদরট মজরায 

দজন্তাপুয 

উদজরা  

৮৬ ১২৭ ২১৩ ৩ ১১৯ - 

৩৭। সুযভা নদী 

 

বাযদতয 

মভদজাযাভ, 

ভমনপুয াহাড় 

এরাকা 

ফযাক নদী 

 

মসদরট মজরায জমকগঞ্জ 

উদজরা 

আায মভঘনা 

নদী  

মকদাযগঞ্জ মজরা 

৪৬০ ৩৮৮ ৮৪৮ ২৬ ১১১ - 
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ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

৩৮। কুময়াযা 

নদী 

 

বাযদতয 

মভদজাযাভ, 

ভমনপুয াহাড় 

এরাকা 

ফযাক নদী 

মসদরট মজরায জমকগঞ্জ 

উদজরা 

আায মভঘনা 

নদী  

মকদাযগঞ্জ মজরা 

৪৬০ ২৮১ ৭৪১ ৩০ ২৬৮ - 

৩৯। মসানাই-

ফযদর 

নদী 

 

মত্রপুযা- মভদজাযাভ 

সীভান্তফতী াহাড়ী 

এরাকা,বাযত 

মভৌরবী ফাজায মজরায 

ফড়দরখা উদজরা 

কুময়াযা নদী 

মসদরট মজরায 

মপঞ্চুগঞ্জ 

উদজরা 

৪৬ ১৬৮ ২১৪ ১ ৮১ - 

৪০। জুযী নদী 

 

বাযদতয মত্রপুযায 

াহাড় 

মভৌরবী ফাজায মজরায 

জুযী উদজরা 

কুময়াযা নদী 

মসদরট মজরায 

মপঞ্চুগঞ্জ 

উদজরা 

৪৬ ৬৪ ১১০ ১৬ ৫৩ - 

৪১। ভনু নদী 

 

বাযদতয মত্রপুযায 

াহাড় 

মভৌরবী ফাজায মজরায 

কুরাঊড়া উদজরা 

কুময়াযা নদী 

মভৌরবী ফাজায 

মজরায  সদয 

উদজরা 

১২৩ ৭৭ ২০০ ৭ ১১১ - 

৪২। ধরাই নদী 

 

বাযদতয মত্রপুযায 

াহাড় 

মভৌরবী ফাজায মজরায 

কভরগঞ্জ উদজরা 

ভনু নদী 

মভৌরবী ফাজায 

মজরায যাজনগয 

উদজরা 

৫৯ ৫৬ ১১৫ ৫ ৫৬ - 

৪৩। রংরা নদী 

 

বাযদতয মত্রপুযায 

াহাড় 

মভৌরবী ফাজায মজরায 

শ্রীভঙ্গর উদজরায  

মফজনা-গুয়াংগী 

জুযী নদী 

 হমফগঞ্জ মজরায 

নফীগঞ্জ উদজরা 

১৩ ৬৪ ৭৭ ১৯ ৭২ - 

৪৪। মখায়াই 

নদী 

 

বাযদতয মত্রপুযায  

পুফা্ঞ্চদরয াহাড় 

হমফগঞ্জ মজরায চুনারুঘাট 

উদজরা 

কুময়াযা নদী 

মকদাযগঞ্জ 

মজরায অস্টগ্রাভ 

উদজরা 

১০১ ৫৭ ১৫৮ ৩ ১০৬ - 

৪৫। সুতাাং ফাযামুযা 

ফত্ভারা, 

মখায়াই, মিপুযা, 

বাযত 

হমফগঞ্জ মজরায চুনারুঘাট 

উদজরা 

কুময়াযা নদী 

িমফগঞ্জ মজরায 

রাখাই উদজরা 

১ ৭৬ ৭৭ - ৩৬ - 

৪৬। মসানাই মিপুযা এরাকায 

ািাড়, বাযত 

হমফগঞ্জ মজরায ভাধফপুয 

উদজরা 

খাস্টুমযখার 

ভাধফপুয, িমফগঞ্জ 

 

২১ ২৮ ৪৯ ৩ ৪১ - 
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ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/বাযদত 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় 

প্রস্থ (মভিঃ) 

প্রায় 

ভন্তব্য 
বাযত ফাাংরাদদ 

মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

৪৭। িাওযা ফাযামুযা 

ফত্ভারা, 

মিপুযা, বাযত 

ব্রাহ্মণফামড়য়া মজরায 

আখাউড়া উদজরা 

মততাস নদী 

ব্রাহ্মণফামড়য়া 

মজরায আখাউড়া 

উদজরা 

২৬ ১৪ ৪০ - ৪০ - 

৪৮। মফজনী ফাযামুযা 

ফত্ভারা, 

মসামিজারা, 

মিপুযা, বাযত 

ব্রাহ্মণফামড়য়া মজরায 

কসফা উদজরা  

মততাস নদী 

ব্রাহ্মণফামড়য়া 

মজরায আখাউড়া 

উদজরা 

২৯ ৩৩ ৬২ - ২৩ - 

৪৯। সারদা ফাযামুযা 

ফত্ভারা, 

মসামিজারা, 

মিপুযা, বাযত 

ব্রাহ্মণফামড়য়া মজরায 

কসফা উদজরা 

বুড়ী নদী 

কুমভল্লা মজরায 

মুযাদনগয 

উদজরা 

২৩ ৬০ ৮৩ ১ ৩৭ *আনুভামনক 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

৫০। মগাভতী ডামুয উিয-পূফ ্

ফত্ভারা, 

মিপুযা, বাযত 

কুমভল্লা মজরা সদয মভঘনা নদী 

কুমভল্লা মজরায 

দাউদকামন্দ 

উদজরা 

১৭৭ ৮৮ ২৬৫ ১ ৬৫ - 

৫১। কাকময-

ডাকামতয়া 

মিভ মিপুযা 

ািাড়ী এরাকা, 

বাযত 

উমজযপুয কুমভল্লা মজরায 

মচৌদ্দগ্রাভ উদজরা 

মরায়ায মভঘনা 

রিীপুয মজরা 

১২ ২২০ ২৩২ ১ ৬৭ - 

৫২। মসদরামনয়া দমিণ মিপুযা 

ািাড়ী এরাকা, 

বাযত 

মপণী মজরায যশুযাভ 

উদজরা 

মপণী নদী 

সদয উদজরা 

মপণী 

৩০ ৪০ ৭০ ৪ ৬২ - 

৫৩। মুহুযী লুসাইফত্, 

মিপুযা, বাযত 

মপণী মজরায যশুযাভ 

উদজরা 

মপণী নদী 

মপণী মজরায 

ছাগরনাইয়া 

উদজরা 

৫৩ ৬৫ ১১৮ ২  ৭১ - 

৫৪। মপণী মিপুযা এফাং 

খাগড়াছমড় াফত্য 

মজরা 

খাগড়াছমড় াফত্য মজরা ফদগাসাগয - ৪৬ ১৪০ ৯৪ ১৫৯ *আনুভামনক 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

 

 

 

 

 

 

 



াতা- 8 

 

 

ফাাংরাদদ ও মভয়ানভায 

 

ক্রমভক 

নং 
নদীয নাভ উৎমিস্থর 

ফাংরাদদ/মভয়ানভাদয 

প্রদফমুখ 
মততমুখ 

দদঘয্ (মকিঃমভিঃ) প্রায় সীভান্ত 

ফযাফয 

দদঘয্ 

(মকিঃমভিঃ) 

প্রায় 

নদীয গড় প্রস্থ 

(মভঃ) প্রায় 
ভন্তব্য 

মভয়ানভায ফাাংরাদদ 
মভাট 

দদঘয্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৩ 

৫৫। সাঙ্গু উিয আযাকান 

ফত্ভারা, 

ভায়ানভায 

ফান্দযফান মজরায 

থানমচ উদজরা 

ফদগাসাগয - - ২৯৪ - ১১৯ *আনুভামনক 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

৫৬। ভাতামুহুযী লুসাই 

ফত্ভারা 

ফাাংরাদদ ও 

মভয়ানভায 

সীভান্ত 

ফান্দযফান মজরায 

আমরকদভ উদজরা 

ফদগাসাগয - - ১৪৬ - ১৫৪ *আনুভামনক 

(ফাাংরাদদদয নদ-নদী) 

৫৭। নাপ উিযাঞ্চরীয় 

াহাড়ী 

এরাকা, 

ভায়ানভায 

কক্সফাজায মজরায 

উমখয়া উদজরা 

ফদগাসাগয - - ৬৩ ৫৫ ১৩৬৪ - 

 

মফঃদ্রঃ ফাাংরাদদ ও বাযদতয ভদে প্রফামিত ৫৪ টি আন্তঃসীভান্ত নদীয ইছাভমত-কামরন্দী-যায়ভগর নদীদত প্রায় ১৪০ মকমভ, কুময়াযা নদীদত প্রায় ৩০ মকমভ, মুহুযী নদীদত প্রায় ২ মকমভ এফাং সাতিীযায মসানাই নদীদত        

(মা দু’মদদয ভদে আন্তঃসীভান্ত নদী মিদসদফ মচমিত িয়মন) প্রায় ১০ মকমভ স্থায়ী সীভানা মিদসদফ মনধা্যণ কযা িয়মন ভদভ ্জানা মায়। এছাড়া, অন্যান্য আন্তঃসীভান্ত নদীদত আন্তজা্মতক সীভাদযখা নদীয ভেদরাত ফা মম মকাদনা 

মদদয তীয ফযাফয িদরও তা ইদতাভদে স্থায়ীবাদফ মনধা্যণ কযা িদয়দছ ফদর জানা মায়।  
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