
ধরলা 
ধরলা নদীঃ ধরলা নদী দি ণ- ব িতববেত িহমালয় থেক উৎপ  হেয় ‘ মিব’ নামধারণ কের মিব উপত কার 
ম  িদেয় বািহত হওয়ার পর ‘আম- ’ নােম দি ণ িদেক িতববত ও টােনর ম  িদেয় ভারেতর উ র-পি ম 
িদেক পি মবে  ‘ তারসা’ নােম েবশ কেরেছ। ভারেতর কাচিবহােরর পি েম তারসা নামধারণ কেরেছ 
ধরলা। এরপর পর পিতত হেয়েছ ‘জলঢাকা’ নদীেত। জলঢাকা নােম িক র বািহত হওয়ার পর নরায় ধরলা 
নােম িড় াম জলার লবাড়ী উপেজলার কণ র িদেয় বাংলােদেশ েবশ কেরেছ। ধরলা নদী ায় ৩২২ 
িকেলািমটার দীঘ। বাংলােদেশ েবশ করার পর লালমিনরহাট জলার কাল েষ িড় াম শহেরর ক ি েড় 
উিল র উপেজলার ম  িদেয় দি ণ- ব িদেক অ সর হেয় বা য়া নামক ােনর কােছ  নেদর সােথ িমেশ 
গেছ। কণ র থেক বা য়া পযম  ধরলা নদীর সরাসির র  ায় ৪৮ িকেলািমটার। তেব খরে াতা ও তী  

ভাঙন বণ নদী  কা-ব কা পেথ চলার জ  বাংলােদশ অংেশ ধরলা নদীর র  ায় ৫৩ িকেলািমটার।  
 
সং ত শ  ধলা ( বণ) থেক ধরলা নােমর উৎপি  বেল ধারণা করা হেয় থােক। বষাকাল ছাড়া বছেরর 
অ া  মৗ েম এ নদীর পািন অত ম  পির ার থােক। পািনর এই িনমলতার কারণ স বত: ধবল বা র জ । 
ধরলার তলেদশ থেক পােড়র উ তা গেড় ৩ িমটার। এই নদী বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার িকউেসক পািন বহণ 
কের থােক।  
 
ধরলার ভাঙনঃ ধরলা নদীর ভাঙেনর িশকার হে  লবাড়ী উপেজলার েবশ খ থেক উিল র উপেজলার 
বগমগ  পযম  ৩৬ িকেলািমটার তটেরখা। লত: ১৯০০ সােলর গাড়ার িদেক ধরলা ভাঙন বণ হেয় ’িদেক 

ভাঙেত র  কের। স সময় ভেঙ যায় িড় াম শহর ষা রলবাজার চর, মিদনা িবিবর চর এবং ল শহেরর 
িড় াম, ভলােকাপা ও মাধবরাম মৗজা। এরপর ধরলা রা সী প িনেয় এলাকার পর এলাকা ভাঙেত থােক। 

এেত ১৯৫১ সােলর মে  মহ মা শাসেকর অিফস-আদালত, জলখানা, সরলা বািলকা িব ালয়, হাই ল ও 
খলার মাঠ সতীশ পাক ভাঙেন িবলীণ হেয় যায়।  

 
এছাড়াও দীঘিদন থেক ধরলার ভাঙেনর কবেল রেয়েছ সদর উপেজলার কাগজীপাড়া, সারেডাব, স াসী, 
ভরেভির, হেলাখানা, মদাজালফ ড়া, ছাট কােলায়া, আরাজী পলাশবাড়ী, ভার , হেমর , টা রচর, 

বড়াইবাড়ী, কাইম বড়াইবাড়ী, জগেমাহেনর চর, নওয়াবশ, চৗ রীপাড়া, কদমতলা, র, িনিধরাম, িকসামত 
মালভা া, িসতাইঝাড়, এবং লবাড়ী উপেজলার কিবরমা দ, যতী  নারায়ন, সানাইকাজী, কচাই, রাশন 
িশ লবাড়ী, রাম সাদ, জাত াম, চর গাড়কম ল, বিস  গাড়কম ল, পি ম লমিত, বালাটারী, িকসামত 

াণ , িব াবািগস, মখলী, পি ম ধিনরাম, ব ধিনরাম, চর বড়লই, ধম র ও কািশ র াম।  
 

লবাড়ী উপেজলার গাড়কম ল মৗজার কােছ ধরলা নদীর বামতীর থেক উৎপ  এক  ট চ ােনল তা ক 
িশ লবাড়ীর ম  িদেয় সােড় ৪ িকেলািমটার বািহত হওয়ার পর আবার ধরলার ল ধারায় িমিলত হেয়েছ। এই 

ট চ ােনল  িদেয় বল বেগ াত বািহত হওয়ায় িব ল পিরমাণ বাড়ীিভেট, সরকারী- বসরকারী াপনা, 
মসিজদ, মি র, রাস া ও আবাদী জিমসহ ায় ৪০ বগ িকেলািমটার এলাকা নদী গেভ িবলীণ হেয় চের পিরণত 
হেয়েছ। ১৯৯৮ সােলর িদেক গাড়কম ল এলাকায় ব ধ িদেয় ট চ ােনল র খ  ব  কের দওয়া হেয়েছ।  
 


