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িদনাজপুের কয়লা ও পাথেরর খিনর পর এবার স ান িমেলেছ মলূ বান লৗহ খিনর। বাংলােদশ ভূতাি ক
জিরপ অিধদ র (িজএসিব)  এিটেক লাহার আকিরেকর (ম াগেনটাইট) খিন িহেসেব মাটামিুট  িনি ত
হেয়েছ।  হািকমপুর উপেজলার আলীহাট ইউিনয়েন  স ান  পাওয়া  এই  খিনর আকার ও মজদু িনণেয়
ইিতমেধ ই ি তীয় পযােয়র ি িলং কাজ পিরচালনা করেছ িজএসিব, যা শষ পযােয়। পুেরাপুির আিব ার
হেল এিটই হেব বাংলােদেশর একমা  লৗহ খিন।  িদনাজপুর জলায় ইিতমেধ ই ৪িট খিন আিব ার
হেয়েছ। এর মেধ  ৩িট কয়লা খিন ও একিট পাথর খিন।   এই ৪িট খিনর মেধ  িদনাজপুেরর পাবতীপুের
বড়পু িরয়া কয়লা খিন ও একই উপেজলায় মধ পাড়া পাথর খিন থেক পুেরাদেম উে ালন চলেছ এবং
দেশর অথনীিতেত পূণ অবদান রাখেছ। এছাড়াও নবাবগ  উপেজলার িদঘীপাড়ায় কয়লা খিনর

স াব তা যাচাইেয়র কাজ চলেছ এবং ফুলবাড়ী কয়লা খিনর কয়লা উে ালন ানীয় জিটলতার কারেণ
আটেক রেয়েছ।

এরই মেধ  আিব ার হেয়েছ এই লৗহ খিন। এর ি িলং কাজ  হেয়েছ গত ১৯ এি ল। এর আেগ
২০১৩ সােল একই ইউিনয়েনর মিুশদপুর ােম ি িলং কাজ স  কের িজএসিব।

গত ২৬ ম িবকােল হািকমপুর উপেজলার ইসবপুর ােম ি িলং কাজ পিরদশন করেত আেসন বাংলােদশ
ভূতাি ক জিরপ অিধদ েরর মহাপিরচালক মা. িজ রু রহমান চৗধরুী। এসময় উপি ত িছেলন িজএসিবর
পিরচালক (অপােরশন) মঈ ি ন আহে দ, পিরচালক (ভূত ) সাই ল হােসনসহ অ  কমকতারা।

পিরদশন শেষ িজএসিবর মহাপিরচালক মা. িজ রু রহমান চৗধরুী  সাংবািদকেদর জানান,  এর আেগ
ভূতাি ক জিরপ অিধদ র থেক িকছু কাজ করা হেয়িছল। সই ত  উপাে র িভি েত আবােরা চলিত
বছেরর ১৯ এি ল থেক এখােন ি িলং কায ম  হেয়েছ। এ পয  আমরা ১ হাজার ৫০৩ ফটু িনচ
পয  ি িলং কায ম চািলেয়িছ ও সই কায ম এখেনা অব াহত রেয়েছ। এ পয  ি িলং কায ম কের
এখােন যা পেয়িছ তােত কের এখােন লৗ  জাতীয় েব র স ান িমেলেছ, মজুদও আশা প রেয়েছ।
িতিন বেলন, এখােন ৭৩ শতাংশ আকিরক লাহার উপি িত ল  করা গেছ। িতিন আশা কাশ কেরন,
এখােন ম াগেনটাইট জাতীয় আকিরক লাহা  ছাড়াও আেরা মলূ বান খিনজ স েদর উপি িত পাওয়া
যােব।
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