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জাহাজ চলাচেলর পিরক না রেয়েছ। তখন ei রুট েনৗ েটাকলভু  করার েয়াজন হেব। ক  সূে  জানা 
েগেছ, গত বছর েসে মব্ের ‘পুরাতন পু , ধরলা, তুলাi o পুনভ র্বা নদীর না তা u য়ন o পুনরু ার’ শীষ র্ক 
ক  েময়াদ শুরু হয়। মূলত চলিত বছেরর শুরুেত eর কায র্ ম শুরু হয়। েশষ হেব আগামী 3135 সােলর 41 

জুন।’ আেরা জানা েগেছ, সীমা  নদী পুনভ র্বা িদনাজপুর েজলার বীরগ  uপেজলার িশবরামপুর iuিনয়েন uৎপ  
হেয় িবরল uপেজলা িদেয় ভারেত েবশ কের আবার নoগা ঁেজলায় ঢুেকেছ। িদনাজপুর েজলার মে  বািহত 
aংেশর ƣদঘ র্য্ ায় 91 িকেলািমটার। নদীিটর সব র্িন   41 িমটার o সেব র্া  351 িমটার। েফ য়াির মাস 
েথেক ei নদীর েবিশর ভাগ aংশ শুিকেয় যায় eবং েসখােন ধান চাষ করা হয়। e কােভটর o ে জার িদেয় 
নদীিট খনন করা হেব। পুনভ র্বার িদনাজপুর শহেরর uজােন পািন সংর েণ রাবার ডয্াম বসােনার পিরক নাo 
রেয়েছ e কে । 

eিদেক পুরাতন পু  নদ বত র্মােন ায় 394 িকেলািমটার ƣদঘ র্য্ o 311 িমটার । শুধু বষ র্া েমৗসুেম ei 
নদীেত কােগ র্া o বড় লার চলেত পাের। e নদীর uৎসমুখ জামালপুেরর পুলীকাি  েথেক কিটয়াদীর েটাক পয র্  
338 িকেলািমটার নদী খনন করা হেব। e নদীর তলেদেশর শ তা থাকেব 411 ফুট eবং নদীর uপিরভােগর 
শ তা করা হেব 461 ফুট। কয্ািপটাল ে িজংেয়র ফেল e নদীেত পািন বাড়ার পাশাপািশ মৃত ায় িঝনাi, বংশী 

o বানর নদীেত াণচা  িফের আসেব বেল আশা করা হে । e ছাড়া কুিড় াম েজলার uিলপুর uপেজলার 
েবগমগ  iuিনয়ন িদেয় ধরলা নদী পু  নেদ িমেশেছ। বষ র্াকােল e নেদ পািন বাহ েবেড় যাoয়ায় aেনক 
eলাকায় ভাঙন েদখা েদয়। eর শ তাo েবেড় যাে । বষ র্াকােল e নদীেত কােগ র্া o বড় লার চলাচল কের। 
শু  েমৗসুেম নদীিট ায় শুিকেয় যায়। ফেল আশপােশর eলাকায় কৃিষকােজ িবপয র্য় o েনৗ যাতায়াত িবি ত হয়। 
কে র আoতায় 71 িকেলািমটার ƣদঘ র্য্ e নদীর পুেরাটায় কয্ািপটাল ে িজং করা হেব। eর ফেল সারা বাছর 

নদীিট যান চলাচেলর uপেযাগী হেব। পাশাপািশ েসচ কায র্ ম o মাছ চাষ বাড়েব। 

মৃত ায় তুলাi নদীo খনন করা হেব e েক র আoতায়। বত র্মােন বষ র্া েমৗসুেম নদীর দুi পার uপেচ পািন 
বািহত হয়। u তাগত পাথ র্েকয্র কারেণ e নদীেত পািন ধের রাখা দুরূহ াপার। শু  েমৗসুেম নদীিট ায় 

শুিকেয় যায়। e সময় েকােনা কার েনৗযান চলাচল করেত পাের না। বছেরর পুেরা সময় েনৗযান চলাচেলর 
uপেযাগী করার ল য্মা া িনধ র্ারণ করা রেয়েছ। e ছাড়া নদীর পািন সংর েণ রাবার ডয্ামo বসােনা হেব।  


