
হাঁস মরুিগ মােছ িবষা  পদাথ
কাশ : ২৩ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ উ পািদত হাসঁ, মরুিগ ও মােছর শরীের িমেলেছ হিভেমটাল (এক ধরেনর িবষা  পদাথ)। যা হাঁস,
মরুিগ ও মােছর শরীের েবশ করেছ খােদ র মাধ েম। িবিভ  ধাতু ও রাসায়িনকসমৃ  িবষা  ট ানাির
বজ  খাবার িহেসেব অিধক মনুাফার জ  ব বহার করেছ খামািররা। এ ধরেণর মাছ ও মাংস হণ করেল
তা মানবশরীের েবশ কের। যা মানবেদেহর জ  অত  িতকর।

রাগত ,  রাগিনয় ণ ও গেবষণা ইনি িটউেটর কমকতারা  জানান,  ট ানািরর বজ  থেক উ পািদত
পালি  িফেড হিভেমটােল ক াডিময়াম, লড (িসসা), মাকাির (পারদ) ও ািময়ামসহ বশ িকছু িবষা

পদাথ িমেলেছ।  জন া  িবেশষ রা  বেলন,  ািময়ামসহ এসব ধাতু  ও রাসায়িনক থেক ক া ার,
হূদেরাগ, আলসার, িকডিনর অ খ হেত পাের। মানবেদেহ অিতির  ািময়াম েবশ করেল পু েষর
স ান উ পাদন মতা াস, নারীেদর অকাল সব, িবকলা  িশ র জ , অ াজমা, াসক , চমেরাগও
হেয় থােক। দেশ ক া ার রাগী বেড় যাওয়ার অ তম কারণ হেলা িবষা  মাছ ও মাংস হণ।

জানা গেছ, ািটেনর চািহদা মটােত িগেয় হাঁস, মরুিগ ও মাছ খেয় মা ষ মলূত হণ করেছ িতকর
রাসায়িনক, যা মা ষেক ধীের ধীের ঠেল িদে  মতৃু র িদেক। সংি রা বলেছন, বেঁচ থাকার তািগেদ
মা ষ খাবার হণ কের। িক  এই খাবারই য মা ষেক মতৃু র িদেক ধািবত করেছ তা কয়জন জােন।
শহের ফা ফুড ও বাসা-বািড়েত ফােমর মরুিগর চািহদা খুব বিশ। িক  মরুিগর মাংেসর নাম কের আমরা
আসেল কী খাি ? কখেনা িক জানেত চেয়িছ? জানার চ া কেরিছ? বা জেন খাি ?

ীলংকায়  ট ানািরর  বজ  িদেয়  তির  িবষা  হিভেমটাল  যু  খাবার  িনেয়  হইচই  পেড়  িগেয়িছল।
হাসঁ-মরুিগ ও মােছর খাদ  িহেসেব ীলংকায় হিভেমটালযু  খাবার ব বহার করা হেতা। এক পযােয়

ীলংকার একিট ােম যখন ব  মা েষর িকডিন সম া দখা দয়, তখন আেলাচনা উেঠ িব জুেড়। িব

  আবলু খােয়র
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া  সং া ও আ জািতক পযােয়র িবিভ  সংগঠেনর প  থেক ওই ােম িগেয় পরী া-িনরী া কের
দখা যায়, হিভেমটালযু  খাদ  খাওয়া হাঁস, মরুিগ ও মােছর মাধ েম এিট হেয়েছ। িবষা  বজ  িদেয়
তির সার কৃিষ জিমেত ব বহােরর ফেলও িকডিন রাগ হয়। পের ীলংকা এিটর ব বহার িনিষ  কের।
কউ করেল মতুৃ দে ডর িবধান রেয়েছ। 

বাংলােদেশ আেগ হাঁস-মরুিগ-মাছ বড় হেতা াকৃিতকভােব। ভাত, ধােনর ড়ঁা ও ভুিস খাওয়ােনা হেতা।
আর ফােমর মরুিগ বা  মােছর খাবার হেলা দানাদার। যার সে  িমি ত থােক নানা  রকম রাসায়িনক।
এরমেধ  উে খেযাগ  হেলা হিভেমটাল। যার কারেণ এসব খাবার খেয় তাড়াতািড় বড় হয় ফােমর মরুিগ,
ওজনও বােড়।  এসব খাবাের লিুকেয় আেছ মরণঘাতী ব াকেটিরয়াসহ মা েষর শরীেরর জ  িতকর
মারা ক জীবাণ।ু যা সাধারণ মা েষর পে  বাঝা সহজ নয়। বাজাের িবি  হওয়া হাসঁ-মরুিগ ও মােছর
খাদ  ( পালি -িফশ  িফড)  খাওয়ােনা  মরুিগ  কেট  এর র ,  মাংস,  হাড়,  কিলজা,  মগজ ও  চামড়া
আলাদাভােব পরী া কের আঁঁতেক উেঠেছন গেবষকরা। থম দফায় এক মাস এসব খাদ  খাওয়ােনার
পের এবং ি তীয় দফায় আেরক মাস খাদ  খাওয়ােনার পের পরী া কের য ফলাফল পাওয়া গেছ তা
রীিতমেতা ভয় র। এসব মরুিগর মাথার মগেজ সেবা  পিরমাণ ািময়াম পাওয়া যায়। ািময়াম হেলা
এক  ধরেনর  ভারী  ধাতু,  মানবেদেহ  যার  সেবা  সহনীয়  মা া  হেলা  িতিদন  ২৫  িপিপএম  বা
মাইে া াম। এর বিশ হেল অিতির  অংশ শরীের জমা হেত থাকেব এবং একপযােয় াণঘাতী রাগ
সিৃ  করেব। িক  পরী ায় এক মাস খাদ  খাওয়া মরুিগর মগেজ পাওয়া যায় ৭৯৯ িপিপএম এবং ই
মাস খাদ  খাওয়া মরুিগর মগেজ ( িত কিজেত) পাওয়া যায় চার হাজার ৫৬১ িপিপএম। এছাড়া মাংেস
যথা েম ২৪৪ ও ৩৪৪, চামড়ায় ৫৫৭ ও ৩২৮, হােড় এক হাজার ১১ ও এক হাজার ৯৯০, কিলজা বা
িলভাের ৫৭০ ও ৬১১ এবং রে  ৭১৮ ও ৭৯২ িপিপএম ািময়াম পাওয়া গেছ। এক গেবষণাপে  বলা
হেয়েছ, এই মা া মানবেদেহর জ  অসহনীয়।

িবেশষ রা বলেছন,  এমন িবপ নক মা ার হিভেমটালযু  মাছ বা  মরুিগর মাংস িকংবা  িডম খেয়
দেশর মা ষ এমন পযােয় রেয়েছ, যােক বলা যায় ‘িবষা  পুি ’। 

জানা গেছ, আদালেতর িনেদশনা অ যায়ী ট ানাির বজ  থেক পালি  ও মােছর খাদ  তির করা স ণূ
িনেষধ। িক  উ  আদালেতর এই িনেষধা া অমা  কেরই দদারেস ট ানাির বজ  থেক তির হে  মাছ
ও পালি  িফড। িবষয়িট অবিহত হেয় গতকাল সাভােরর ভা পতা ইউিনয়েন িবষা  ট ানাির িদেয় তির
হাসঁ-মরুিগ ও মােছর খাদ  উ পাদনকারী ৫িট কারখানায় যােবর ম ািজে ট সােরায়ার আলেমর নতৃে
অিভযান চালােনা হয়। অিভযােন ১১ হাজার টন িবষা  ট ানাির বজ  িদেয় তির হাঁস-মরুিগ ও মােছর
খাদ  জ  করা হয়। পূণ অিভযােন াণী স দ অিধদ র ও যাব-৪ এর কমকতারা উপি ত িছেলন।
িবষা  হিভেমটাল উ পাদনকারী ই মািলকেক এক বছেরর জল ও ৬ জন কমচারীেক জিরমানা করা
হেয়েছ।

ঢাকা মিডক াল কেজল হাসপাতােলর িকডিন িবভােগর িবভাগীয় ধান অধ াপক ডা. িনজামউি ন চৗধরুী
বেলন, হিভেমটাল া র জ  িতকর। িবেশষ কের মতুৃ  ঝুঁিক বিশ। আমরা য খাবার হণ কির তা
িকডিন িদেয় বিরেয় যায়। িক  হিভেমটাল িকডিনেত আটেক যায়। িলভার ন  কের, শরীেরর অ - ত

িত  কের।  িতিন  বেলন,  দেশ  িকডিন  রাগ  আশ াজনভােব  বেড়  যাওয়ার  অ তম  কারণ  এই
হিভেমটাল।

ক া ার িবেশষ  অধ াপক ডা. এএমএম শিরফলু আলম বেলন, হিভেমটােলর কারেণ দেশ ক া ার
রাগী বাড়েছ। য কান কিমক াল ব বহূত খাবার খেলই ক া ার হওয়ার আশ া থােক। এটা গেবষণায়
মািণত। এছাড়া হরেমানজিনত সম া সিৃ  হয়। গভবতী অব ায় শরীের হিভেমটাল গেল মা-িশ  ই

জেনরই ক া ার ও িকডিন সম া দখা িদেত পাের।

জাতীয় িনউেরা সােয়  ইনি িটউেটর যু  পিরচালক ায়ু রাগ িবেশষ  অধ াপক ডা. বদ ল আলম
বেলন, হিভেমটাল হেণর ফেল মি ে র ায়ু  অেকেজা হেয় যায়। এটার নাম িনউেরাপ ািথ। হাত-পা
অবশ হেয় যায়। চলােফরা করা যায় না। এটােক িনউেরা প ািথ বেল। স িত এটা ব াপক হাের দখা
িদেয়েছ। এ রাগ ওষেুধও ভাল হয় না।

িবেশষ রা আেরা বেলন, হাবােগাবা িশ র জ  ও অ  বষেয় ডায়ােবিটস হওয়ার অ তম কারণ এই
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

হিভেমটাল। ফা ফডু একবাের পিরহার করার পরামশ দন তারা। 

জানা যায়, আেগ ট ানািরর বজ  সাধারণত িবিভ ভােব অপসারণ করা হেতা। বিশর ভাগই ফলা হেতা
বিুড়গ া নদীেত। কেয়ক বছর আেগ এই বজ  িদেয় খামােরর মাছ ও মরুিগর খােদ র অ তম উপাদান

টঁিক তিরর ব বসা  হয়। লাভ বিশ হওয়ায় অৈবধভােব গেড় ওেঠ এেকর পর এক কারখানা। এ
টঁিক খেয় বেড় ওঠা হাঁস, মাছ ও পালি র মাংসও া স ত নয়। এ কারখানা েলা ধ ুমানব াে র

জ ই ঝঁুিক বহন করেছ না, পিরেবেশরও মারা ক িবপযয় ডেক আনেছ।
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