
 

একনজের পি�মবে�র নদী সং�া� ���পূণ� তথ� 
 
☞ মিুশ�দাবাদ �জলার িসিবয়ার কােছ (ধুিলয়ােনর িনকট) গ�া দভুােগ 
িবভ� হেয়েছ ভাগীরথী ও গ�া।  
 
☞ ১ � শাখা প�া নােম বাংলােদেশ �বািহত হেয় �মঘনা নােম 
বে�াপসাগের িমেশেছ।  
 
☞ মাথাভা�া নদীর শাখা নদী হল - ই�ামতী ও চূণ�।  
 
☞ কাঁসাই ও �কেলঘাইেয়র িমিলত �বাহ - হলিদ নদী। 
 
☞ �ারেক�র ও িশলাবতীর িমিলত �বাহ - �পনারায়ণ।  
 
☞ বে��র ও �কাপাই নদীর িমিলত �বাহ - �লা।  
 
☞ উ�রবে�র পাব�ত� অ�েলর �ধান নদী - িত�া।  
 
☞ দি�ণবে�র �ধান নদী - মাতলা, রায়ম�ল, �গাসাবা, ইছামতী, 
কািল�ী, ঠা�রান, িপয়ালী, িবদ�াধরী, স�মখুী �ভূিত।  
 
☞ দি�ণবে�র নদী�িলেত �জায়ার-ভাটা হয়। সারা বছরই জল থােক।  
 
☞ দি�ণবে�র নদী�িলর জল লবণা�। সমেু�র জল �েবশ করার জন�।  
 
☞ ভাগীরথী নদী মিুশ�দাবাদেক দভুােগ ভাগ কেরেছ। পূব�ভাগ বাগািড় ও 
পি�মভাগ রায় নােম পিরিচত।  
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একনজের পি�মবে�র নদী সং�া� ���পূণ� তথ� 
 
☞ দােমাদর ও ভাগীরথীর িমলন�ল - (গড়চুমকু) হাওড়া দশ�নীয় �ান। 
 
☞ গ�ার পিরণত ব-�ীপ সমভূিমর অংশ হল - নদীয়া �জলা।  
 
☞ অজয় নদীর তীের �কঁদেুলর �মলা িবখ�াত। 
 
☞ অজয়নদী বীরভূম ও বধ�মােনর সীমানা িনধ�ারণ কেরেছ।  
 
☞ বীরভূেম িসউিড়েত ময়ূরা�ী নদীর উপর িতলপাড়া ব�ােরজ অবি�ত।  
 
☞ গ�ানদী রাজমহল িদেয় পি�মবে� �েবশ কেরেছ।  
 
☞ িত�া নদীর বামতীেরর আ��ভূিমেক ডুয়াস� বেল।  
 
☞ িত�া নদীর ডানতীের তরাই অ�ল অবি�ত। 
 
☞ িত�া পূব�িদেক দরুিপনদারা পব�ত (১৩৭২ িমটার) অবি�ত। 
 
☞ সুবণ�েরখা নদী �ছােটানাগপুর মালভূিম �থেক পি�মব�েক পৃথক 
কেরেছ।  
 
☞ মিুশ�দাবােদর ফারা�া ব�ােরজ িনিম�ত হেয়েছ গ�াবে� কলকাতা 
ব�রেক র�ার জন�। 
 
☞ বাঁ�ড়া �জলার �ধান নদী দােমাদর।  
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একনজের পি�মবে�র নদী সং�া� ���পূণ� তথ� 
 
☞ দািজ� িলংেয়র �সবেকর কােছ িত�ানদী সমভূিমেত �েবশ কেরেছ।  
 
☞ দােমাদর নদী বাঁ�ড়া ও বধ�মােনর সীমানা িনধ�ারক। বরাকর 
দােমাদেরর �ধান উপনদী। 
 
☞ �কাচিবহার ও জলপাই�িড়র মেধ� কালজািন নদী সীমানা িনধ�ারণ কের।  
 
☞ জলপাই�িড় ও অসেমর মেধ� সে�াশ নদী সীমানা িনধ�ারণ কের। 
 
☞ সু�রবেনর উে�খেযাগ� নদী - িবদ�াধরী, িপয়ালী, মাতলা, রায়ম�ল, 
কািল�ী।  
 
☞ দি�ণমখুী নদী (জলপাই�িড় �জলার) - িত�া, �তাস�া, কালজািন, 
রায়ডাক, সে�াশ, জলঢাকা। 
 
☞ জদ� ানদীর তীের �াচীন জে�শ মি�র িবখ�াত (জলপাই�িড়)। 
 
☞ �ারেক�র নদী - �মিদনীপুের �পনারায়ণ নাম িনেয়েছ।  
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