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েদেশ থম েলাহার খিন িবপুল স েদর aি তব্ 

 
পরী া করা হে  েলাহার uপি িত 
িদনাজপুেরর হািকমপুর uপেজলার iসবপুর ােম েলাহার আকিরেকর ( াগেনটাiট) খিন আিব ার কেরেছ 
বাংলােদশ ভূতাি ক জিরপ aিধদ র (িজeসিব)। দীঘ র্ 3 মাস ধের কূপ খনন কের aিধকতর পরী ািনরী া করার 
পর ম লবার (29 জুন) e ত  িনি ত কেরেছন িজeসিবর কম র্কত র্ারা। তারা জানান, েসখােন ভূগেভ র্র 2 হাজার 
861 ফুট িনেচ 511 ফুট পুরুেতব্র েলাহার eকিট র পাoয়া েগেছ। যা েদেশর জ  eকিট িত মী ঘটনা eবং 
বাংলােদেশ থম আিব ার। পরী া করা হে  েলাহার uপি িত। ম লবার দুপুের খননকােজ িনেয়ািজত 
িজeসিবর uপ-পিরচালক েমাহা দ মাসুম জানান, িবেশব্র েয কেয়কিট েদেশ েলাহার খিন আিব ার করা হেয়েছ, 
েসসব খিনর েলাহার মান 61 শতাংেশর িনেচ। আর বাংলােদেশর েলাহার মান 76 শতাংেশর uপের। জয়পুরহাট 
িবিসeসআiআর পরী াগাের পরী ায় e ত  পাoয়া েগেছ। iসবপুের েলাহার খিন আিব ার বাংলােদেশ eিটi 
থম। যার াি  রেয়েছ 7-21 য়ার িকেলািমটার পয র্ । eখােন কপার, িনেকল o িময়ােমরo uপি িত 

রেয়েছ। 2261 ফুট গভীরতায় চুনাপাথেরর স ানo েমেল। িতিন আরo জানান, eর আেগ ভূ-তাি ক জিরপ 
aিধদ র 3124 সােল e ােমর 4 িকেলািমটার পূেব র্ মুিশদপুর eলাকায় কূপ খনন কের খিনজ পদােথ র্র স ান 
েপেয়িছল। েসi গেবষণার সূ  ধের দীঘ র্ 7 বছর পর চলিত বছেরর 2৯ eি ল েথেক iসবপুর ােম কূপ খনন 
শুরু করা হয়। eরপর 2491-2611 ফুট গভীরতা পয র্  খননকােল েসখােন আশার আেলা েদখেত পাoয়া যায়। 
e খবর েপেয় 37 েম িজeসিবর মহাপিরচালক িজল র রহমান েচৗধুরীসহ ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা eখােন পিরদশ র্েন 
আেসন। e সময় মহাপিরচালক সাংবািদকেদর সুখবর না িদেলo েলাহার খিন আিব ার হেত চেলেছ eমন iি ত 
িদেয়িছেলন। aবেশেষ দীঘ র্ েচ ার ফেল 2861 ফুট গভীরতা খনন কের েলাহার খিনর আিব ার করা হেয়েছ। 
েসখােন ায় 511 ফুট পুরুেতব্র েলাহার আকিরেকর e রিট পাoয়া েগেছ। e a েল 71 েকািট বছর আেগ 
সমু  িছল। েসi কারেণ eখােন জমাট বাধঁা আিদ িশলার েভতের েলাহার আকিরেকর e স ান পাoয়া যায়। 
 
uপেজলা সদর েথেক 22 িকেলািমটার পূেব র্ iসবপুর াম। e ােমর কৃষক iছাহাক আলীর কাছ েথেক 61 শতক 
জিম 5 মােসর জ  56 হাজার টাকায় ভাড়া িনেয় খিনজ পদােথ র্র aনুস ােন কূপ খনন শুরু কের ভূ-তাি ক 



জিরপ aিধদ র। িজeসিবর uপ-পিরচালক (ি িলং iি িনয়ার) মাসুদ রানা জানান, গত 2৯ eি ল েথেক iসবপুর 
ােম কূপ খনন শুরু করা হয়। 41 সদে র িবেশষ  eকিট দল 4 িশফেট e কায র্ ম পিরচালনা করেছন।  

আলীহাট iuিনয়ন যুবলীেগর সভাপিত েগালাম মoলা o iসবপুর ােমর বািস ারা জানান, আমরা জানেত 
পারলাম eখােন েলাহার খিন পাoয়া েগেছ। eখান েথেক েলাহা uে ালন করা হেল eখানকার মানুষেদর 
জীবনমান পাে  যােব। কম র্সং ান হেব eখানকার মানুষেদর। েদেশর জ o লাভজনক হেব। eমনi আশায় বুক 
বাঁধেছন eখানকার সব র্ েরর মানুষ। তাi গুরুতব্ িবেবচনায় সরকােরর কােছ খিন বা বায়েন েজার দািব 
জািনেয়েছন তারা। 

 


