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51 নদী eখন মরা খাল 
 বােগরহােট 34 আর েশরপুের 28 নদী িবলীন হেত চেলেছ  
 ঘেটেছ াকৃিতক িবপয র্য়  
 হািরেয় যাে  েদশী মাছ o জলজ াণী 

বাবুল সরদার, বােগরহাট/ রিফকুল iসলাম আধার, েশরপুর ॥ সু রবন সংল  34 নদী িবলীন হেত চেলেছ। 
চলেত পারেছ না ল -ি মার, কােগ র্া েভেসল। েয দুi-চারটার aি তব্ আেছ তা ভাটার সময় হাঁটুপািনo থােক 
না। a িদেক েমঘালয়ে ষা তুরা পাহাড় পাদেদশীয় 28 নদী কােলর থাবায় িবলীন। বাড়েছ পিরেবশ িবপয র্য়। 
হািরেয় যাে  িবিভ  জািতর মাছ o জলজ াণী। 

সু রবনসংল  uপকূলীয় েজলা বােগরহােট িবলীন হেত চেলেছ 34 নদী। eর aিধকাংশi মৃত ায়। eখন আর 
ল -ি মার o কােগ র্া েভেসল চলেত পারেছ না। যাo দুi/চারটার aি তব্ আেছ, তার aব া eতটাi েশাচনীয় েয 
ভাটার সময় হাঁটুপািনo থােক না। শুিকেয় যাoয়া eসব নদী েদেখ e জনপেদর মানুষ eখন শুধু দীঘ র্শব্াস ছােড়ন। 
িতেত খুেঁজ েফেরন u াল- ম া eসব নদ-নদীর aতীেতর কথা। e েজলায় পিল জেম মের যাoয়া 34 নদী 

হে  পুিটমারী, িবশনা, দাuদখালী, মংলা, েভালা, ঘিষয়াখালী, কািলগ , েখা াকাটা, রােয় া, বেলশব্র, ƣভরব, 
তােলশব্র, ভাষা, েবমরতা, েদায়ািনয়া, কুিচবগা, ছেবকী, রাoিত, েবিতবুিনয়া, কলমী, েদায়ািনয়া, যুগীখালী, 
কুমারখালী, কালীগ া o িচ া । eছাড়া aিতির  পিল জেম eবং aৈবধ বাঁেধর কারেণ মের েগেছ বােগরহােটর 
দুi শতািধক েছাট-বড় খাল। 

eসব নদী শুিকেয় যাoয়ায় eকিদেক েদেশর িদব্তীয় বৃহ ম েনৗব র মংলার সে  aভয্ রীণ েনৗ েযাগােযাগ ব  
হেয় েগেছ। চলেছ না ঢাকা-খুলনা ি মার o ঢাকা-বােগরহাট ল  সািভ র্স । a িদেক নদী,খাল শুিকেয় যাoয়ায় 
কৃষকরা চাষাবাদ করেত শু  েমৗসুেম েয়াজনীয় পািন পাে ন না। আর বষ র্ায় সৃি  হে  ভয়াবহ জলব তা। 
িতবছরi কৃষেকর ফসল, রা াঘাট পািনেত ডুেব ন  হে । বাড়েছ পিরেবশ িবপয র্য়। মের যাে  গাছপালা, 

হািরেয় যাে  সবুজ কৃিত।  

e েজলায় লাখ লাখ েহ র ফসিল জিম o খােল েবিড়বাঁধ িদেয় aপিরকি ত িচংিড় চােষর ফেল ফসিল জিমেত 
সব্াভািবক েজায়ােরর পািন uঠেত পারেছ না। পািন u য়ন েবােড র্র (পাuেবা) পাঁচিট েপা ােরর 276 িট iসেগেট 
সরকারী পয র্ােয় েকান েলাকবল িনেয়াগ না থাকায় ভাটার পািন নামার সময় ফাপেগট ( iসেগেটর িনেচর aংশ) 
গুেলা সব সময় ব  থাকায় ভরাট হেয়েছ নদী। a  িদেক ফারা া বাঁেধর ভােব eসব নদীেত uজােনর পািন না 
আসার ফেল দীঘ র্সময় ধের েজায়ােরর পািন ি র হেয় থাকায় aিতির  পিল জেমo ভরাট হেয় েগেছ নদী-খাল। 
e কারেণ সমুে র লবণা  পািন ত ভাটায় েনেম িগেয় ফসিল জিমেত মা ািতির  লবণা তা ছিড়েয় পড়েছ। 
াস পাে  ফসিল জিমর uব র্রতা শি । কৃিত o কৃিষেত িববণ র্তার ছাপ পেড়েছ। বােগরহােট aিতির  পিল 

জেম শুিকেয় যাoয়া নদী ে িজং o খনেনর িবষেয় পািন u য়ন েবােড র্র িনব র্াহী েকৗশলী েমাঃ মাঈনুি ন, জানান 



মংলা ব র েথেক ঘিষয়াখালী চয্ােনল হেয় ব েরর সে  সহজ েযাগােযােগর রুটিট সচল রাখেত রামপাল সদর 
হেয় দাuদখালী নদীেত eবছর ে িজং করা হেয়েছ। জুেন চয্ােনলিট খুেল েদয়া হেব। 

েজলা মৎ  কম র্কত র্া বেলন, নদী-খাল ভরাট হoয়ায় েদশী জািতর মাছ uৎপাদন াস পাে । aপরিদেক 
সমুে র েলানা পািন ব  হেয় েদশী সরপুিঁট, পাবদা, িশং, মাগুর, েফালi, ƣখলশা, গজাল, চুচড়া, চাঁ া, রয়নাসহ 
e a েলর aধ র্শত জািতর মাছ িবলু  হেত চেলেছ। েজলা কৃিষ aিধদফতেরর uপ পিরচালক আফতাব uি ন 
জানান, েসচ েমৗসুেম নদী-খােল পািন না থাকায় eবং জলাব তায় কৃিষে ে  আশানুরূপ সাফ  িমলেছ না। 
বােগরহােটর েজলা শাসক তপন কুমার িবশব্াস জনক েক বেলন, নদী-খাল আমােদর জীবন o সভয্তার সে  
িমেলিমেশ eকাকার হেয় আেছ। জনসব্ােথ র্ মরেত বসা নদী-খাল ত পুনখ র্নেনর কায র্ ম শুরু হে । iেতামে  
রামপাল-মংলা বৃহ র ে িজং o পুনখ র্নেনর মা েম মংলা-ঘিষয়াখালী চয্ােনেলর না  িফিরেয় আনা হেয়েছ। 
েজলা াপী e েচ া a াহত। েশরপুর ॥ ‘পাহাড় নদী ধান, খুেদ েজলা েশরপুেরর াণ’- e বাদi eকসময় 
ভারেতর েমঘালয়ে ষা গােরা পাহােড়র পাদেদেশর েশরপুেরর াকৃিতক পিরচয় িছল। িক  আধুিনক uৎকেষ র্ 
কৃিষসমৃ  e a েল ধান িটিকেয় রাখা স ব হেলo কােলর পির মা আর মানুষ সৃ  নানা সম ায় eখন নদী o 
পাহাড় েযন হািরেয় েযেত বেসেছ। e a েল eকসমেয় বেয় যাoয়া 36 নদীর মে  বত র্মােন কােলর সা ী হেয় 
েকানমেত িটেক আেছ মা  9 নদী। 28 নদীi eখন িবলু । িটেক থাকা নদীগুেলাo না  হািরেয় ীণকায় শীণ র্ 
জলধারায় পিরণত হেয়েছ। গােরা পাহাড় eলাকায় িনিব র্চাের বনভূিম ধব্ংস আর পাহাড়ী িটলা খুেঁড় পাথর 
uে ালন, নদীেত ােন ােন aপিরকি ত বাঁধ, iসেগট িনম র্াণ, aপিরকি ত বািল o খিনজ স দ আহরণ, 
দখল-দূষেণ পািনর সব্াভািবক বাহ বাঁধা  হেয় নদীর aি তব্ দারুণ স েট। নদীর বুেক eক সময় পালেতালা 
েনৗকা চলত eখন চলেছ আবাদ। েকাথাoবা িনম র্াণ করা হেয়েছ ঘর-বািড়সহ নানা াপনা, যা পািনর বাহেক 
বাধা  করেছ। েজলার ায় দুi-তৃতীয়াংশ নদ-নদী িবলীন। বািকগুেলাo aি তব্ স েট। নদী িঘের eকদা িছল 
িবশাল জনেগা ীর জীিবকা। eখন তারা আেয়র পথo হারাে ন। কৃিষেসচ সুিবধার ে ে  েবেড়েছ বাড়িত খরচ। 
e aব ায় ‘নদী বাঁচেল বাঁচেব াণ, আসুন নদী সুর ায় সেচতন হi’ ে াগােন নদ-নদী র ায় করণীয় িনধ র্ারেণ 
পিরেবশ বাঁচাo আে ালন-পবাসহ নাগিরক সংগঠন জনuে াগ েগালেটিবল ƣবঠক, ারকিলিপ দান, 
মানবব নসহ নানা কম র্সূচী চািলেয় েগেলo বড় ধরেনর কায র্কর েকান পদে প েনয়া হয়িন। তেব েজলায় েছাট 
নদী, খাল-িবল o জলাশয় পুনখ র্নেন ছয়িট ক  হােত েনয়া হেয়েছ। eসব কে র আoতায় iেতামে  মৃগী 
নদীর েশরপুর সদর o নকলা aংেশ ায় 26 িকেলািমটার জুেড় পুনখ র্নন কাজ শুরু হেয়েছ। 

েশরপুেরর েভৗেগািলক o নদ-নদীর iিতহাস পয র্ােলাচনায় জানা যায়, িতেবশী েদশ ভারত েথেক e a েল 
eকমা  পু  নদ ছাড়া সব নদীর uৎপি  ঘেট। oসব নদীi ভারত েথেক গােরা পাহাড় হেয় েশরপুর িদেয় 
িমশত a া  নদীেত। েদশ সব্াধীেনর আগ পয র্  েরলপথিবহীন েশরপুেরর সড়কপেথ েযাগােযাগ িছল eেকবােরi 
সীিমত। তখন পাট o ধান uৎপাদন েক  কের েশরপুর a ল বসা-বািণেজয্ সমৃ  থাকায় যাতায়াত o 
েযাগােযাগ aেনকটাi িছল নদীিনভ র্র। iিতহাস বেল- নদীপেথ েশরপুের আ জর্ািতক বািণজয্o হেতা। হাজারo 
মানুেষর জীিবকার a তম aবলমব্ন িছল oসব নদী। ায় েদড় শ’ বছর আেগর iিতহােস e a েল েষােলািট 
ধান নদী o নয়িট খুেদ নদীর কথা uে খ রেয়েছ। াচীন ঐিতহািসক ে  েয 27 ধান নদীর নাম আেছ 

েসগুেলা হে  পু , মািলিঝ, েসােমশব্রী, মৃগী, েন বতী, মহাঋিষ, থল , েভাগবতী, খারুয়া, দশ র্া, ভুরাঘাট, 
বেলশব্রী, সুিত, মরাখিড়য়া, বৃ  েভাগবতী o খিড়য়া। কােলর িববত র্েন েজলার েবশ কেয়কিট ধান নদীর নােমo 
পিরবত র্ন হেয়েছ। eগুেলার মে  মরা বা আধামরা হেয় আটিট নদী eখনo কােলর সা ী হেয় েকান রকেম ে েচ 
রেয়েছ। eর মে  পু , মৃগী, েসােমশব্রী o মািলিঝ নদী আেগর নােমi eখনo পিরিচত হেলo a  চারিটর 
নাম পিরবত র্ন হেয়েছ। েভাগবতী েথেক েভাগাi, মহাঋিষ েথেক মহারিশ, থল  েথেক েচ াখালী o েন বতী 
েথেক েনতাi নদী হেয় েগেছ। িবলুি  ঘেটেছ বািক 9 নদীর। a িদেক ‘দশািন’ নােম নতুন eকিট নদীর সৃি  
হেয়েছ। 



িহমালয় েথেক পু  নদ চীন o ভারত হেয় বাংলােদেশর কুিড় াম সীমা  িদেয় জামালপুর o িসরাজগ  হেয় 
েশরপুর, জামালপুর সীমােরখায় বহমান। েশরপুর-জামালপুর aংেশ পু  পুরাতন পু  নাম ধারণ কেরেছ। 

পু i eকসময় েশরপুর-জামালপুর েজলার িবশাল চরা েলর আশীব র্াদ িছল। কােলর আবেত র্ আজ eিট eকিট 
েছাট খােল রূপ িনেয়েছ। িতবষ র্ায় eিট eখন aিভশাপ হেয় দাঁড়ায়। পু  আ াসী রূপ ধারণ কের চরা লেক 
ব ায় ভািসেয় তিব ত কের। েমঘালয় রােজয্র তুরাপাহাড় েথেক কংশ নদীর জ  হেয় েশরপুেরর হািতপাগার 
eলাকা িদেয় বাংলােদেশ েবশ কেরেছ। ভারেত eর নাম কংশ হেলo েশরপুেরর নািলতাবাড়ীর হািতপাগাের 
eেস e নদীর নাম হেয়েছ েভাগাi। নািলতাবাড়ীর 6 িকেলািমটার ভািটেত িদংঘানা, েচ াখালী, মহারিশ, মািলিঝ 
iতয্ািদ নােম uপনদীর নাম ধারণ কের আবার েভাগাi নদীর সে  িমিলত হেয়েছ। oi েভাগাi নদী 
ময়মনিসংেহর ফুলপুেরর খিড়য়া নদীর সে  িমেশ েগেছ। খিড়য়া নদী পু  নেদর সে  িমেশেছ। দীঘ র্িদেনর 
দখল আর নানা uৎপােত oসব নদী আজ িবলীন হেয় েগেছ। আর নকলার oপর িদেয় বেয় যাoয়া সুিত নদী িঘের 
ি িটশ আমেল চ েকানায় গেড় uেঠিছল িবশাল ব র। েসi সুিত eখন ভাবশালীেদর মৎ  খামাের পিরণত 
হেয়েছ। eখন নদীগুেলা পিরমাপ করার মেতা aব াo েনi। eছাড়া eক সমেয়র েশরপুর েপৗর শহেরর শা ি  
মৃগী নদী eখন আধুিনক েপৗর শহেরর বেজর্য্র ভাগােড় পিরণত হে । শহেরর িবশাল ে ন নািমেয় েদয়া হেয়েছ 
মৃগী নদীেত। িবলীন হেয়েছ নদীর সুসব্াদু মাছ। মৃগীর পািন eখন পূিতগ ময় িবষা ।  

e a েল eকদার িবখয্াত েনতাi নদী eখন েনতাi খােল রূপা িরত হেলo পের তা eেকবােরi হািরেয় েগেছ। 
নতুন জ  e নদীর নামo আর জােন না। aথচ oi েনতাi সােবক েশরপুর পরগনার মে  54 মাiল দীঘ র্ নদ 
িছল বেল iিতহাস সা য্ েদয়। e ছাড়া মৃগী নদীর ƣদঘ র্য্ 3৯ মাiল, পু  নদ সােড় 21 মাiল, মািলিঝ সােড় 
46 মাiল, েচ াখালী 23 মাiল, েসােমশব্রী সােড় 29 মাiল, মহারিশ 26 মাiল o েভাগাi নদী 27 মাiল দীঘ র্ 
িছল।  

‘েশরপুর টাuেনর সংি  iিতহাস’ o ‘নাগ বংেশর iিতবৃ ’ ে র ত মেত, 2996, 29৯8 o 2৯29 সােল e 
a েল বল ভূিমক  হয়। oসব ভূিমকে  েশরপুেরর েবশিকছু নদী, খাল-িবেলর গিত পিরবত র্ন o ভরাট হেয় 
যায়। e ছাড়া u য়ন o uৎপাদন বাড়ােত পু , মহারিশ, েসােমশব্রী, েভাগাi, েচ াখালী নদীর ােন ােন 
aপিরকি ত বাঁধ, iস েগট িনম র্ােণর ফেল পািনর সব্াভািবক বাহ বাধা া  হয়। ফেল আে  আে  নদীর 
তলেদশ ভরাট হেয় চর েজেগ uেঠেছ। িক  নদী খনেনর কায র্কর েকান uে াগ-আেয়াজন না থাকায় না  হািরেয় 
সব নদীi আজ বহহীন। েজেগ oঠা চর চেল যায় ভাবশালীেদর হােত। নদীর বুেক চেল চাষাবাদ, গেড় oেঠ 
বসতবািড়। নানা িববত র্েন াকৃিতক, a াকৃিতক o জলবা  পিরবত র্েনর ভােব না  হারােনা নদীগুেলা eখন 
পিরণত হেয়েছ সামা  জলাধাের। নদী তার াকৃিতক গিত হারােনায় িবলু  হেয় যাে  িবিভ  জািতর মাছ o 
জলজ াণী। নািলতাবাড়ীর েচ াখালী নদী শু  েমৗসুেম শুিকেয় েজেগ uেঠেছ িব ীণ র্ চর। নদীর বুেক চলেছ 
চাষাবাদ। খননকাজ না করায় িদন িদন নদীিট না  হারাে । 

 


