
পীরগে র েভ

েদেশর থম
ei েলাহার 
সােভ র্ aব বা
েকােনা িস া
মােসর 25 জু
রংপুেরর মানু
জািনেয়েছন
িজoলিজকয্া
িমিঠপুর iuিন
েলৗহ খিনর
aনুস ান ক
েজসিব o েপ
তৎকালীন প
িকেলািমটার 
েদন। eরপর
আবুল ফজল
মািটর িদেক 
স েক র্ িনি
পািক ান খি
েছাট পাহারপু
িনি ত কেরন

64 বছ

ভলামাির পাথাের

ম েলাহার খিন িদ
খিনর aি তব্ িনি

বাংলােদশ-িজeসি
া  েনয়িন সরকার
জুন। িক  স িত
নুষ। তারা aিবলে
।  
াল সােভ র্ aব বাং
িনয়েনর মাঝামািঝ
। oi সমেয় খিন
করা চারিট কূেপর 
পে াবাংলা সূ  ব
পািক ান খিনজস
আয়তেনর ei প
র িবমানিট িনচু িদ
ল o আ ল ছা ার
েটেন িনেচ নামা

ি ত হন। পের u
িনজস দ িবভাগ
পুর, থম ডা া,
রন। aনুস ােনর 

ছেরo uে

র েলাহার খিনর u

দনাজপুের নয়, রং
ি ত কের পািক
িব। সুদীঘ র্ 64 ব
ার। আর িদনাজপু
িত স ান পাoয়া 
লেমব্ পীরগে র েভ

ংলােদশ-িজeসিব
িঝ িবশাল eকিট 
ন eলাকা িচি তক
মুখ। 64 বছর ধ
বলেছ, 2৯76 সাে
স দ িবভােগর e
পাথাের তারা েলৗ
িদেয় পাথােরর oপ
র নােম দুi ি
ােত েচ া কের। 
uৎস িহেসেব oi
গ িচি ত ােন খ
 পবনপাড়া, সদর
সময় পাiেপর ে

ালেনর uে

uৎসমূল িনি ত হ

ংপুেরর পীরগে র
ান খিনজস দ

বছর আেগ ei েল
পুেরর হািকমপুেরর
েলাহার খিনর aি
ভলামাির খিনেক 

িব eবং েপে াবাংল
eলাকার নাম েভ
করেণ বিণ র্ত পাথ
ধের খিনমুেখ কংি
ােলর 7 েসে মব্র
eকদল িবেশষ  
লৗহ খিনর aব ান
পর িদেয় uেড় েয
র মািলকানািধন 
পের a া  পরী

i জিমর oপর কং
খনন কাজ শুরু ক
রা কুতুবপুর পয র্
েভতর িদেয় মািটর

  3

ে াগ েনi

হেয় 64 বছর আ

র েভলামাির পাথা
দ িবভাগ eবং 2৯
লাহার খিনিটর 
রর iসবপুের েলাহ
aি তব্েক থম বে

থম েলাহার খিন

ংলা সূে  পাoয়া ত
ভলামাির পাথার। 
থােরর মাঝখােন e
ংি েটর ঢালাi iি
র পাক-ভারত যুে
িবমান o গািড়বহ
ন িনি ত করেত 
েযেত থােক। eক
জিমর oপর eেস

রী ার পর পািক
ংি েটর ঢালাi ক
কেরন। ায় আট 

 িব ীণ র্ eলাকায়
িটর গভীের েবামা ি

36 জুন 312৯ 

i পীরগ  

আেগ েদয়া কংি ে

থাের আিব ত হেয়
৯৯৯ সােল পুনরায়
থম স ান পাoয়
হার খিনর aি েতব্
েল চারণা পাoয়
িন সব্ীকৃিত িদেয় ে

ত  মেত, রংপুে
eখােনi থম a
eকিট জিমেত ক

iিতহােসর সা ী হ
ে র পর ােটলাi
বহর িনেয় ei েভ
িবমােনর িনেচ e

কপয র্ােয় িবমােনর
েস আকিষ র্ত হয়
ােনর খিনজ িব

করা িচ  িদেয় চে
মাস ধের তারা 
য় aসংখয্ ােন 
িবে ারণ ঘটােন

েলাহা খিন

েটর ঢালাi : নয়

য়িছল 64 বছর আ
য় খনন শুরু কের
য়া েগেলo আজ 
তব্র আনু ািনক ে
য়ায়  থম েল
েসখান েথেক েলা

েরর পীরগ  uপে
aি তব্ আিব ার 
কংি েটর ঢালাi ক
হেয় আেছ েসখাে
াiেটর মা েম া
ভলামাির পাথাের 
eকিট িবশাল শি
র ঝুল  চুমব্কিট েছ
। ei আকষ র্ণ িব
ানীরা eখােন েল

েল যান। সূ  জা
েভলামারী eলাক
পাiপ বিসেয় েল
না হয়। েবামার িব

িনেত 

রংপুেরর 
য়া িদগ   

আেগ। 2৯76 সা
রিছল িজoলিজক
পয র্  uে ালেনর
েঘাষণা আেস চল
েলাহারখিন পাoয়
লাহা uে ালেনর দ

পেজলার শােনরহাট
হেয়েছ িবশব্মােন
কের রাখা হয় 
ােন।  
া  ত  aনুযায়ী
আেস। ায় ছয় 

ি শালী চুমব্ক ঝুিল
েছাট পাহাড়পুর 
িবমানিটেক বারবার
লাহার খিনর aি
ানায়, পেরর বছর
কার পােশর েকশব
লাহার খিনর স ান
িবে ারেণ oi e

সােল 
কয্াল 
র 
লিত 
য়া 
দািব 

াট o 
নর 

ী 
বগ র্ 

িলেয় 
ােমর 

ার 
ি তব্ 
র 
বপুর, 
ান 
eলাকার 



aেনক মািটর কুয়া েভেঙ যায়। পের আবােরা িদব্তীয় দফায় পাiেপর মা েম জিরপকাজ স  করা হয়।  
2৯78 সােলর েশেষর িদেক পািক ান খিনজস দ িবভােগর কম র্কত র্ারাসহ eকদল িবেদশী খিনজ িবেশষ  রংপুের আেসন। তারা 
aতয্াধুিনক য পািতর িবশাল বহর o পিরবার পিরজনসহ ানীয় পানবাজার হাi ল মােঠ a ায়ীভােব কয্া  িত া কের। া  
েলাহার uপাদান uে ালন কেরন।  
মািটর ৯11 ফুট িনচ েথেক 33 হাজার ফুট পয র্  পাiপ খনন কের তারা েলাহার u তমােনর েরর স ান েপেয়েছন। eর িব িত 
ায় 21 িকেলািমটার। ায় eক বছেরর েবিশ সময় ধের াপক খিন aনুস ান কাজ েশষ কের েভলামািরেত াপনকৃত চারিট মূল 

পাiেপর uৎসমুেখ কংি েটর ঢালাiেয়র মা েম ব  কের খিন কম র্কত র্ারা তােদর কয্া  গুিটেয় চেল যান। e সময় তারা বেল যান 
েলৗহ aপিরপকব্ আেছ। আগামী 31 েথেক 36 বছেরর মে i eিট uে ালন স ব। েস িহসােব আেরা 48 বছর আেগ েলাহা খিনিট 
পূণ র্তা েপেয়েছ।  
বাংলােদশ ভূ-তাি ক জিরপ aিধদফতর 2৯৯৯ সােলর মাঝামািঝ সমেয় েভলামাির পাথাের েলাহার খিনর aনুস ান কাজ শুরু 
কেরন। িক  তারা পূেব র্ আিব ◌ৃত েলৗহ খিনর uৎসমুখ েভলামাির হেত ায় 5 িকেলািমটার দূের পাহারপুর ােমর পূব র্ াে  
পরী ামূলক খনন কের েকােনা িরেপাট র্ না িদেয়i চেল যান। oi িরেপাট র্ পের পিরপূণ র্ভােব কাশo করা হয়িন।  
তেব িজeসিব সূ  e িতেবদকেক িনি ত কেরেছ, েসখােন aনুস ান চািলেয় u তমােনর আয়রন েকার (েলাহা আকিরক) পাoয়া 
েগেছ। িক  েসখােন আয়রন েকােরর িরজাভ র্ কম হoয়ায় েলৗহ uে ালেনর িস াে  আসেত পােরিন িজeসিব।  
কারণ িহেসেব তারা বেলেছন, িরজােভ র্র পিরমাণ iেকানিমকয্ািল ভায়ােবাল না হoয়ায় েসখােন েলৗহ uে ালন করা স ব হে  না। 
েয পিরমাণ খরচ হেব তা িরজাভ র্ িদেয় পুিষেয় েনয়া স ব হেব না বেল জািনেয়েছ িজeসিব। eরপর েলৗহখিনর aব ান o uে ালেন 
আেরা াপকভােব েকােনা aনুস ান িকংবা uে ালেনর েকােনা uে াগ েনয়িন িজeসিব। েলৗহ খিনিট eখন ায় 64 বছর পার 
করেত চেলেছ।  
ভূতাি ক জিরপ িবভাগ েথেক পাoয়া ত  মেত, পীরগে র েভলামাির পাথােরর ei েলাহার খিনিট eখন পিরপকব্ হেয়েছ। িক  
েপে াবাংলা aনুস ান চািলেয় চেল যাoয়ার পর আর েকােনা আoয়াজ uঠেছ না।  
পীরগ  uপেজলা েচয়ার ান সােবক eমিপ নুর েমাহা দ ম ল নয়া িদগ েক জানান, আমােদর পীরগে র েভলামাির পাথােরi 
েলাহার খিন আিব ার হেয়েছ 64 বছর আেগ। েসটাi থম েলাহার খিন। িদনাজপুেরর হািকমপুের েলাহার খিনর স ান পাoয়া েগল 
ei মােস। তাহেল থম েলাহার খিন েকানটা পীরগ  নািক হািকমপুের। েসটা েজeসিবেক িনি ত কের িমিডয়ায় বলেত হেব। তা 
না হেল িমিডয়ায় িবকৃত ত  যাে । ei জন িতিনিধ আেরা জানান, আমােদর ei খিন েথেকi েলাহা uে ালন থেম শুরু করেত 
হেব। তারপর িদনাজপুের। আমােদর খিন েথেক থম েলাহা uে ালন শুরুর েঘাষণা না েদয়া হেল আমরা পীরগে র সব 
ে িণেপশার মানুষ ধানম ীর কােছ যােবা।  
ভূত িবদ েপে াবাংলার মহা ব াপক e িব eম কামরু ামান পুলক নয়া িদগ েক জানান, িজoলিজকয্াল সােভ র্ aব বাংলােদশ-
িজeসিব রংপুেরর পীরগে র েভলামাির পাথাের জিরপ চািলেয় থম আয়রন েকােরর (েলৗহ আকিরেকর) aি তব্ িনি ত কেরেছ। 
িক  আয়রন েকােরর িরজাভ র্ কম হoয়ায় েসখােন েলৗহ uে ালেনর িস াে  আসেত পােরিন িজeসিব। িদনাজপুের িজeসিবর জিরপ 
াথিমক পয র্ােয়। তেব ধারণা করা হে  eখােন আয়রন েকােরর পুরুতব্টা aেনক েবিশ। eখােন িরজাভ র্ aেনক থাকেত পাের।  

েরােকয়া িবশব্িব ালেয়র a াপক ড. তুিহন oয়াদুদ নয়া িদগ েক বেলন, ভূতাি ক জিরপ aিধদফতর o েপে াবাংলার ত ানুযায়ী 
েদেশ থম েলাহার খিনর স ান পাoয়া যায় রংপুেরর পীরগে র েভলামািরর পাথাের। েসখােন পািক ান সরকার eবং বাংলােদশ 
সরকার কূপ খনন কের aনুস ান চািলেয় uৎস মুখ িচি তo কেরেছন। িক  িদনাজপুের স ান পাoয়া েলাহার খিনর aি তব্েক থম 
িহেসেব চারণা পাoয়ায় কৃত iিতহাস ধামাচাপা পেড় যােব। জিরপ aনুযায়ী েভলামাির পাথােরর েলাহার খিনিটi থম। 

  

 


