
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 
জজরা প্রাসদকয কাম যারয়, ভয়ভনসসাংহ 

 
ভয়ভনসসাংহ জজরাধীন সফসবন্ন নদ-নদীয তাসরকাাঃ  

ক্রাঃ নাং নদীয নাভ উৎস মুখ/উৎসি স্থর সতত স্থান প্রফাসহত গসতথ 
জ াট নদীয জভাট 

দদঘ যয (সক.সভ) 

জ াট নদীয ফতযভান 

গড় গবীযতা 

(সভটায) 

1.  পুযাতন ব্রহ্মপুত্র  
ব্রহ্মপুত্র নদ, জদওয়ান গঞ্জ, 

জাভারপুয 
জভঘনা নদী, দবযফ 

জদওয়ানগঞ্জ, ইসরাভপুয, জভরান্দহ, জাভারপুয 

সদয, ভয়ভনসসাংহ সদয, ঈশ্বযগঞ্জ, নান্দাইর, 

গপয  ও, াকুসন্দয়া, কটিয়াদী, কুসরয়াযচয ও 

দবযফ। 

২৪০.০০ ৬.৫০ 

2.  সনতাই  জধাফাউড়া, ভয়ভনসসাংহ 
জবাগাই কাং নদী, দূগ যাপুয, 

জনত্রদকানা 
জধাফাউড়া, দূগ যাপুয ৩৬.০০ ৫.০০ 

3.  সুতীয়া নদী  জদওয়ানগঞ্জ ফানায নদী, গপয  ও ভয়ভনসসাংহ সদয, সত্রার, বালুকা ও গপয  ও ৯৫.০০ ৬.৫০ 

4.  ীরা 

জদওয়ানফাড়ী খার, জফাকাসফর 

ও কানখর, সত্রার, 

ভয়ভনসসাংহ 

সুতীয়া নদী, সত্রদভাহনী, 

গপয  ও 
সত্রার, বালুকা, গপয  ও ৭৩.২৫ ৮.০০ 

5.  জবাগাই কাং  বাযত, নাসরতাফাড়ী, জযপুয 
জসাদভশ্বযী নদী, দূগ যাপুয, 

জনত্রদকানা 

ফুরপুয, নাসরতাফাড়ী, হালুয়াঘাট, জধাফাউড়া, 

দূগ যাপুয, জনত্রদকানা সদয, ফাযহাট্টা, জভাহনগঞ্জ, 

ধযভাা 

৮৪.০০ ১২.০০ 

6.   জভনাাং 
জভঘারদয়য াহাড়ী এরাকা, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 

দ যা নদী, হালুয়াঘাট, 

ভয়ভনসসাংহ 
হালুয়াঘাট  ১৫.০০ ৩.০০ 

7.  াওয়ার  
জভঘারদয়য াহাড়ী এরাকা, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 

দ যা নদী, হালুয়াঘাট, 

ভয়ভনসসাংহ 
হালুয়াঘাট  ১২.০০ ৩.০০ 

8.   জবাযাঘাট  
জভঘারদয়য াহাড়ী এরাকা, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 

কাং নদী, হালুয়াঘাট, 

ভয়ভনসসাংহ 
হালুয়াঘাট ২২.০০ ৩.২৫ 

9.  দ যা 
জভঘারদয়য াহাড়ী এরাকা, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 

কাং নদী, হালুয়াঘাট, 

ভয়ভনসসাংহ 
হালুয়াঘাট ২৫.০০ ৩.০০ 

10.  ফযাকদজাড়া 
জভঘারদয়য াহাড়ী এরাকা, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 

কাং নদী, জধাফাউড়া, 

ভয়ভনসসাংহ 
হালুয়াঘাট, জধাফাউড়া ২১.০০ ৩.২৫ 



 
 

 

11.  গুমুসযয়া  
জভঘারদয়য াহাড়ী এরাকা, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 

কাং নদী, জধাফাউড়া, 

ভয়ভনসসাংহ 
হালুয়াঘাট ২০.০০ ৩.০০ 

12.      
ফানায আায নদী, 

ফুরফাসড়য়া, ভয়ভনসসাংহ 

সুসতয়া নদী, গপয  ও, 

ভয়ভনসসাংহ 
সত্রার ৪৫.০০ ৩.০০ 

13.  ফানায  ব্রহ্মপুত্র জটাক, গপয  ও ীতর    শ্রীপুয, গাজীপুয গপয  ও, শ্রীপুয ৯৬.০০ ৬.০০ 

14.  ফাজ্জা-জভধুয়া নদী 
ফানায আায নদী, 

ফুরফাসড়য়া, ভয়ভনসসাংহ 
সখদযা, বালুকা, ভয়ভনসসাংহ মুক্তাগা া, ফুরফাসড়য়া, সত্রার, বালুকা ৪৮.০০ ২.০০ 

15.  যাাংসা  
পুযাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, ফুরপুয, 

ভয়ভনসসাংহ 

কাং নদী, পূফ যধরা, 

জনত্রদকানা 
ফুরপুয ৩০.০০ ৫.০০ 

16.  ভাসরসি সিনাইগাসত, জযপুয 
খায়যা নদী, ফুরপুয, 

ভয়ভনসসাংহ 
ফুরপুয ৩০.০০ ৬.০০ 

17.  আইভান আসখরা  
পুযাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, 

জাভারপুয সদয, জাভারপুয 

সখদযা নদী, সত্রার, 

ভয়ভনসসাংহ 
মুক্তাগা া, ভয়ভনসসাংহ সদয, ফুরফাড়ীয়া, সত্রার ৬১.০০ ৫.০০ 

18.  আইভান জভাফাসয  
আইভান আসখরা নদী, 

মুক্তাগা া, ভয়ভনসসাংহ 

ফানায আায নদী, 

মুক্তাগা া, ভয়ভনসসাংহ 
ভয়ভনসসাংহ সদয, মুক্তাগা া ২৩.৫০ ৪.৫০ 

19.  ফাকসাতযা সভভণাঞ্জর, ফুরফাসড়য়া 
সখদযা নদী, বালুকা, 

ভয়ভনসসাংহ 
ফুরফাসড়য়া, সত্রার, বালুকা ২১.০০ ৬.০০ 

20.  কাঁচাভাটিয়া  
যাজীফপুয, ঈশ্বযগঞ্জ, 

ভয়ভনসসাংহ 

ধনু নদী, তাড়াইর, 

ঈশ্বযগঞ্জ 
তাড়াইর, ঈশ্বযগঞ্জ, নান্দাইর  ৫০.০০ ৩.০০ 

21.  াগাসযয়া সুসতয়া নদী, ভয়ভনসসাংহ সদয 
সুসতয়া নদী, গপয  ও, 

ভয়ভনসসাংহ  
ভয়ভনসসাংহ সদয, সত্রার, গপযগঁাাও ৯৬.০০ ৩.৫০ 

22.  খসযয়া  
পুযাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, সদয, 

ভয়ভনসসাংহ 

জবাগাই কাং নদী, 

হালুয়াঘাট, ভয়ভনসসাংহ 
ফুরপুয ৩৮.০০ ১০.০০ 

23.  রাইথী সনভণাঞ্চর, সসডদটায, বালুকা জভধুয়া নদী, বালুকা বালুকা ৩০.৫০ ২.৭৫ 

24.  নযসুন্দা ফাপাইর সফর, জযপুয ধনু, সকদাযগঞ্জ নান্দাইর, তাড়াইর, সকদাযগঞ্জ সদয, ইটনা ৩০.৫০ ৩.৫ 

 

 
             : ০৬/০৮/২০১৯   .  
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