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বাাংলাদেদের নে নেী 

বাাংলাদেদের নে নেী বাাংলাদেদের এক অপররহার্য অাংে। এসব নে নেী বাাংলাদেদের আেীবযােস্বরূপ। 
বাাংলাদেদের নে নেীর ভূরিকা বদল বা ললদে লেষ করা র্াদব না। 

এোদন বাাংলাদেদের নে নেী রবষয়ক রবরভন্ন তথ্য সিূহ আদলাচনা করা হদয়দে,  লর্টা রবদেষ রবরভন্ন চাকররর 
পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্য। 

 বাাংলাদেদের উপর রেদয় প্রবারহত োো-প্রোো সহ লিাট নেীর সাংেযা ২৩০ রট  
 বাাংলাদেদের উপর রেদয় আন্তজযারতক নেীর সাংেযা সাংেযা ৫৭ রট 
 বাাংলাদেে ও ভারত অরভন্ন নেী নেী  ৫৪ রট  
 বাাংলাদেদের আন্তজযারতক নেী- পদ্মা বা গঙ্গা  
 বাাংলাদেে লথ্দক ভারদত প্রদবেকারী নেী – কুরলক  
 বাাংলাদেদের েীর্যতি নেী – লির্না 

o গভীরতি নেী – লির্না 
o প্রোন্ততি নেী – লির্না  

 বাাংলাদেদের েীর্যতি নেী – ব্রহ্মপপত্র 
o  প্রধান োো – র্িতনা  

 বাাংলাদেদের একিা্র েরদরাতা নেী – কর্যফুতলী  
 নেী গদবষর্া ইনরিরটউট অবরিত – ভাঙ্গা ফুররেপতর,  প্ররতরিত হওয়ার ১৯৭৭ সাদল  
 নেী সিূহ প্রবারহত হয় সরপযল বা রবনুরন গরতদত  
 নেী রেকরি – নেী ভাঙ্গদন র্ারা সবযস্বান্ত হওয়া জনগর্ 
 নেী পয়রি – নেীর চর জাগদল র্ারা লসোদন চাষাবাে কদর   
 বাাংলাদেে ও ভারতদক রবভক্তকারী নেী – হার়িয়াভাঙ্গা 
 বাাংলাদেে ও িায়ানিারদক রবভক্তকারী নেী নাফু 
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 বাাংলাদেদের রভতদর দুই ভাগ হদয় রকেত েূর প্রবারহত হওয়ার পর পতনরায় রিরলত হদয়দে – লির্না  
 দুই ভাগ হদয় লির্না সুরিা ও কুরেয়ারা নাদি প্রবারহত এবাং সুরিা ও কুরেয়ারা পতনরায় রিরলত হদয় কালনী নাদি 

প্রবারহত 
 কালনী ও পতরাতন ব্রহ্মপপত্র ভভরব এর রনকট রিরলত হদয় নাি ধারর্ কদরদে লির্না এবাং লির্না পরতত হদয়দে 

বদঙ্গাপসাগদর  
 বাকলযান্ড বাাঁধ বতর়িগঙ্গা নেীর তীদর অবরিত 
 বতর়িগঙ্গা নেীর োো নেী – ধদলশ্বরী  
 র্িতনা নেীর োো নেী – ব্রহ্মপপত্র  
 িরর্পতর রাদজয অবরিত রটপাইিতে বাাঁধ রনরিযত ২০১২ সাদল  
 ততই ভাই ও ততই রয়াং রিরলত লরাত ধারায় সৃরি হদয়দে – বরাক নেী  
 নেীর নাি অনুসাদর লর্ লজলা – লফুনী  
 বযরক্তর নাি অনুসাদর নেীর নাি – রুপসা (  রুপলাল সাহা) 
 কাপ্তাই জলরবদুযৎ লকন্দ্র অবরিত কর্যফুতলী নেীর উপর,  ১৯৬২সাদল রনরিযত  
 এই লেদের জল সীিায় উৎপন্ন ও সিারপ্ত হওয়া নেী – হালো 
 বাাংলাদেে লথ্দক ভারদত রগদয় পতনরায় বাাংলাদেদে প্রদবেকারী নেী – আ্রাই,  িহানন্দা ( পতনভযা,  টাঙ্গন) 
 কুরিল্লার দুুঃে বলা হয় – লগািতী নেীদক,  কারর্ এোদন লজায়ার ভাটা হয় না  
 বাাংলাদেদের েরক্ষর্াঞ্চদলর লাইফুলাইন(জীবন লরো) বলা হয় – রবল ডাকারতয়াদক 
 বাাংলাদেদের উত্তরাঞ্চদলর লাইফুলাইন (জীবনদরো) বলা হয় – রতিা নেীদক 
 রনঝতি দ্বীপ অবরিত – লির্না নেীর লিাহনায়  
 কর্যফুতলী নেী বাাংলাদেদের পাবযতয চট্টগ্রাদির রভতর রেদয় প্রদবে কদরদে  
 ১৭৮৭ সাদল ভূরিকদের কারদর্ ব্রহ্মপপত্র রবভক্ত হদয় র্িতনা নেীর উৎপরত্ত 
 নেীর নাদি নািকরর্ – লটকনাফু(থ্ানার নাি) 
 িরহলা নেী অবরিত – রেনাজপতর লজলায় 
 পতরুষ নেী ও বাঙারল নেী অবরিত – বগু়িা লজলায়  
 লভালা নেী ও পশুর নেী অবরিত – বাদগরহাট লজলায়  
 ফুতদলশ্বরী নেী অবরিত – রকদোরগদে 
 রজতদরো নেী অবরিত – িতন্সীগদে  
 কারোনা নেী অবরিত – পটতয়াোলীদত 
 লচঙ্গী নেী অবরিত – োগ়িাের়িদত  
 লতততরলয়া নেী অবরিত – লভালা লজলায় 
 ধানরসাঁর়ি নেী অবরিত – বররোদল  
 গুদর্-িাদন রবদশ্বর সবদচদয় রবশুদ্ধ পারন লির্না নেীর 
 লর্ নেীদত পাোপারে দুই রদঙর লরাত লেো র্ায় – র্িতনা নেী 
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নেীর পূবয ও বতযিান নাি 

বতযিান নাি পবূয নাি 

পদ্মা কীরতযনাো  

র্িতনা লজানাই োন 

বতর়িগঙ্গা লোলাই নেী/োল 

ব্রহ্মপপত্র ললারহতয 

 
 

স্মরৃত রবজর়িত নে-নেী 

নাি নে/নেীর নাি 

িাইদকল িধতসেূন েত্ত কদপাতাক্ষ নে  

জীবনানন্দ োে ধানরসাঁর়ি  

রেল্পাচার্য জয়নুল আদবেীন ব্রহ্মপপত্র 

আল িাহিতে,  অদ্বদ্বত িল্লবিযর্ রততাস 

এস এি সুলতান রচ্রা 

রবীন্দ্রনাথ্ ইোিরত,  পদ্মা,  ব়িাল 
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বাাংলাদেদের নে নেীর উৎপরত্তিল 
নেীর নাি উৎপরত্তিল 

পদ্মা  রহিালদয়র গদঙ্গা্রী রহিবাহ লথ্দক 

লির্না আসাদির লািা িরনপতর পাহাদ়ির েরক্ষর্ রেদক অবরিত লতসাই পাহা়ি লথ্দক 

র্িতনা/ব্রহ্মপপত্র  ভকলাস েৃদঙ্গর িানস সদরাবর লথ্দক  

কর্যফুতলী রিদজারাদির লতসাই পাহা়ি লথ্দক  

সাঙ্গত িায়ানিার-বাাংলাদেে সীিানার আরাকান পাহা়ি লথ্দক  

রতিা রসরকদির পবযত অঞ্চল  

িাতািতহুরী লািার িাইভার পবযত  

কদরাদতায়া রসরকদির পবযত অঞ্চল  

িহানন্দা রহিালয় পবযদতর িহালরেরাি পাহাদ়ি  

হালো োগ়িাের়ির বাটনাতলী পাহার়ি এলাকা 

োো নেী 

নেীর নাি োো নেী 

র্িতনা ধদলশ্বরী,  বতর়িগঙ্গা 

পদ্মা ভভরব,  ইোিরত,  কদপাতাক্ষ, িধতিরত,  আর়িয়ালোাঁ,  গ়িাই,  িাথ্াভাঙ্গা 
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উপ নেী 

নেীর নাি উপনেী 

পদ্মা টাঙ্গন,  পতনভযবা,  নাগর কুরলক,  গঙ্গা  

লির্না েীতলক্ষযা,  লগািতী,  ডাকারতয়া,  রততাস,  বাউলা  

র্িতনা রতিা,  ধরলা,  করদতায়া,  আ্রাই,  বাঙারল  

কর্যফুতলী হালো,  কাপ্তাই,  লগায়ালোলী,  কাসালাং 

 
 

 

বাাংলাদেদের নে নেীর প্রদবেদ্বার 

নে নেী প্রদবেদ্বার 

পদ্মা রাজোহী/চাাঁপাইনবাবগে  

লির্না,  সুরিা ও কুরেয়ারা রসদলট  

ব্রহ্মপপত্র নাদগশ্বরী,  কুর়িগ্রাি 

কর্যফুতলী রাঙ্গািারট 

নাফু লটকনাফু,  কক্সবাজার  

রতিা নীলফুািারী  

সাাংগু িাতািতহুরী,  বান্দরবান 
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বাাংলাদেদের নে নেীর রিলনিান ও রিরলত নাি 
 

নাি রিলন িান রিলদনর পদর নাি 

পদ্মা ও র্িতনা আররচা/দগায়ালনয়া (রাজবা়িী) পদ্মা  

সুরিা ও কুরেয়ারা ভভরব(আজদিরীগে) কালনী 

পদ্মা ও লির্না চাাঁেপতর লির্না  

হালো ও কর্যফুতলী চট্টগ্রাি(কালতরর্াট) কর্যফুতলী  

বাঙারল ও র্িতনা বগু়িা  

ব্রহ্মপপত্র ও কালনী ভভরব   

ততই ভাই ও বরাক  আসাি বরাক  

রতিা ও ব্রহ্মপপত্র কুর়িগ্রাি   

রূপসা ও ভভরব েতলনা   

পতরাতন ব্রহ্মপপত্র ও লির্না ভভরব বাজার   
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নেীর তীরবতযী েহর ও িান  

লজলা/েহর/িান নেীর নাি 

ঢাকা,  লালবাদগর লকল্লা,  আহসান িরেল বতর়িগঙ্গা 

চট্টগ্রাি,  চন্দ্রদর্ানা,  কাপ্তাই কর্যফুতলী  

রাজোহী,  রেলাইেহ,  িাোরীপতর,  সাদরাো,  পাকেী,  লভ়িািারা,  
েরীয়তপতর,  রাজবা়িী,  আররচা র্াট,  িাওয়া র্াট,  লগায়ালন্দ,  লেৌলরেয়া র্াট   

পদ্মা 

চাাঁেপতর,  আশুগে,  সার কারোনা,  ভভরব,  লসানারগাাঁও লির্না  

রাংপতর,  নীলফুািারী,  লালিরনরহাট রতিা  

রসদলট,  োতক,  সুনািগে সুরিা  

নাদটার, গাইবান্ধা,  নওগাাঁ আ্রাই  

কক্সবাজার,  লটকনাফু  নাফু 

িাংলা বন্দর,  চালনা বন্দর পশুর  

বগু়িা,  িহািানগ়ি,  পঞ্চগ়ি কদরাদতায়া  

িয়িনরসাংহ,  জািালপতর,  রকদোরগে পতরাতন ব্রহ্মপপত্র  

বররোল কীতযনদোলা  

র্দোর কদপাতাক্ষ ও ভভরব  

েতলনা ভভরব ও রূপসার রিলনিল 

কুরিয়া গ়িাই  



ফুররেপতর আর়িয়াল োাঁ  

নারায়র্গে েীতলক্ষযা 

লগাপালগে টতাংগীপা়িা িধতিরত  

ঠাকুরগাাঁও টাঙ্গন 

চাাঁপাইনবাবগে,  বাাংলাবান্ধা িহানন্দা  

কুরিল্লা লগািতী  

পরতসর নাগর  

 
 

লফুররর্াট  

নাি িান 

িাওয়া িতরন্সগে 

কাও়িাকারন্দ িাোরীপতর 

লেৌলরেয়া লগায়ালন্দ  

পাটতররয়া িারনকগে  

আররচা িারনকগে  

নগরবার়ি পাবনা 
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