
মাছ মাংেস িবষ মাণ িমেলেছ
িকডিন ড ােমজ করার নীরব ঘাতক এিট :ডা. হা ন িবষা  খাদ  উ পাদনকারী নািমদািম
১৫ কা ািনর তািলকা যােবর হােত

কাশ : ২৪ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

মাছ, প  ও হাঁস-মরুিগর য খাবার দয়া হয় তা উ পাদন হে  চামড়া িশে র বজ  িদেয়। এসব বেজ
রেয়েছ  মা ািতির  ািময়াম। যা মানবেদেহর জ  অত  িতকর। এসব মাছ, মরুিগ ও প  রা া
করেলও এই ািময়াম ন  হয় না। এর তাপ সহনীয় মতা ২৯০০ িডি  সি টে ড। আর রা া করা
হেয় থােক ১০০-১৫০ িডি  সি টে েড তােপ।

ফেল এই িবষা  ািময়াম মানবেদেহ েবশ কের ায়ীভােব িকডিন িবকল, িলভার অেকেজা, মি সহ
শরীেরর এমন কান অ ত  নই যার িত কের না। এছাড়া এই িবষা  ািময়াম দেহর কাষ ন
কের দয় যা পরবতীেত ক া ার সিৃ  কের।

স িত এক গেবষণায় দখা গেছ, িত ১০০০ াম মরুিগর মাংেস ািময়াম আেছ ৩৫০ মাইে া াম।
হােড় ২০০০, কিলজায় ৬১২, মগেজ ৪,৫২০ ও রে  ৭৯০ মাইে া াম ািময়াম।

একজন মা েষর শরীর ৩৫ মাইে া াম ািময়াম হণ করেত পাের। এর বিশ হেল তা দেহর জ
িতকর। একজন মা ষ যিদ ২৫০ াম ওজেনর এক টকুরা মাংস খায় তেব দেহ েবশ কের ৮৭.৫

মাইে া াম ািময়াম যা অেনক বিশ। যিদ ৬০ াম ওজেনর মাংেসর টকুেরা খাওয়া হয় তেব তা থেক
২১.৮৮ মাইে া াম ািময়াম শরীের েবশ কের। িবেশষ রা বলেছন, জীবন র ায় িবষা  ফােমর
মরুিগ খাওয়া থেক িবরত থাকা

উিচত। অেনেকই বা ােদর িনেয় বাইের িবিভ  র েুরে ট খেত যান।  আর বা ােদর পছ ই থােক
িচেকন াই, ি ল, তা িরসহ মরুিগর নানা উপাদান। যা বিশরভাগ সময় ফােমর মরুিগর হেয় থােক।

খ াত িকডিন িবেশষ  ও িকডিন ফাউে ডশেনর চয়ারম ান অধ াপক ডা. হা র রশীদ বেলন, স িত
িকডিন রাগীর সংখ া বেড় গেছ। িকডিন ন  করার অ তম ধান কারণ ািময়াম।

িসেলট শাহজালাল িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র রসায়ন িবভােগর অধ াপক ড. আবলু হাসনাত বেলন,
ািময়াম এমন এক হিভেমটাল যা মানবেদেহ ত ক া ার তিরেত সহায়ক ভূিমকা পালন কের। ত

িকডিন ও িলভার নে র ে ও একই ভূিমকা পালন কের। রে ও নানান ধরেনর সম া সিৃ  কের। মাট
কথায়,  শরীেরর েত কিট অ - তে র িত কের ািময়াম। এই ািময়ামযু  খাবার যিদ মােছর
খাদ  িহেসেব ব বহার করা হয়,  ওই পািন যিদ মা ষ ব বহার কের,  তাহেলও মানবেদেহ একইভােব
সম ায় পড়েত হেব। ওই পু েরর পািন যিদ ফসিল জিমেত দওয়া হয়, ফসেলর িশকড় িদেয় ফসেলর
দানায় চেল যােব, তাহেল মা েষর শরীেরও েবশ করেব ািময়াম। এটা পরী ায় মািণত।

অিত স িত সােয়  ল াবেরটিরর সহেযািগতায় বিুড়গ া নদীর কামরা ীর চর থেক সদরঘাট পয  ৭
জায়গা থেক নমনুা সং হ কের তার নতৃে  পরী া করা হয়। তেব ওই পািনেত ািময়ােমর পিরমাণ
অেনক কেম  গেছ।  কারণ  হাজারীবাগ  থেক ট ানাির  সাভাের ানা র  করার কারেণ  বিুড়গ ায়  এই
সফলতা এেসেছ। 

  আবলু খােয়র
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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।

|

এিদেক ািময়ামযু  মাছ-প -পািখ খাদ  উ পাদনকারী  ১৫িট নািমদািম  িত ােনর তািলকা যােবর
হােত রেয়েছ। ওই কা ািন েলা হাজারীবাগ ও সাভার থেক ট ানািরর বেজ  তির মাছ ও প -পািখর
খাবার িকেন িনেয় যাে । অিধক মনুাফার লােভ িবষা  খাবার খাওয়া মাছ-মরুিগ মা ষেক খাইেয় িনরেব
হত া করেছ। যােবর অ স ােন এ তথ  বিরেয় আসেছ।

িশগিগরই যাব সদর দ েরর িনবাহী ম ািজে ট সেরায়ার আলেমর নতেৃ  অিভযান পিরচালনা করা হেব।
ম লবার  সাভােরর  ভা তা  ইউিনয়েন  িবষা  ট ানাির  িদেয়  তির  হাসঁ-মরুিগ  ও  মােছর  খাদ
উ পাদনকারী ৫িট কারখানায় তার নতৃে  অিভযান চালােনা হয়। অিভযােন ১২ হাজার ৪৫ টন িবষা
ট ানাির বজ  িদেয় তির হাসঁ-মরুিগ ও মােছর খাদ  জ  করা হয়। এেত জিড়ত কা ািনর মািলকসহ ১৫
জনেক কারাদ ড ও জিরমানা  করা  হেয়েছ।  এর আেগ হাজারীবােগ  ৪িট  িবষা  খাদ  উ পাদনকারী

িত ানেক জিরমানা করা হেয়িছল।

মলূত:  িতকর ািময়াম  বলেত  ‘ হ ােভেলনট  ািময়াম’  বা  ‘ ািময়াম-৬’  বাঝায়।  যু রাে র
পিরেবশ র া সং া ািময়াম-৬ ক ক া ার সিৃ কারী  পদাথ িহসােব সনা  কেরেছ। গেবষণায় দখা
গেছ, াস- ােসর মাধ েম মা ািতির  ািময়াম হেণ ফুসফসু, নাসার  ও সাইনাস ক া ার সিৃ

কের। এছাড়াও খাবার বা াস- ােস মা ািতির  ািময়াম াইিটস, িনউেমািনয়া, এজমা, আলসার,
কািশ  ও হাঁপািন  রাগ সিৃ  কের।  িকডিন িবকল, িলভার,  পাক িল  ও েকর িতসাধনেতা  আেছই।
িশ াে র জ ও ািময়াম বশ ঝঁুিকপূণ। গেবষণায় আেরা দখা গেছ, িডএনএ’র িতসাধন, িজেন

িট ও গভপােতর জ  দায়ী মা ািতির  ািময়াম-৬।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র রসায়েনর অধ াপক আবলু হােসেনর এক গেবষণায় দখা যায়, িতিদন ট ানািরেত
১০০ টন বজ  উ পািদত হয় যা  িরসাইি ং  কের মরুিগ ও মােছর খাবার তির করা হয়। এই খাবার
খাওয়ােনার কারেণ মরুিগর িবিভ  অে  িত কিজেত দশিমক ৩৫ থেক ৪ দশিমক ৫২ মাইে া াম

ািময়াম পাওয়া গেছ। পরী ায় দেশর ২৫ ভাগ মরুিগেত িতকর ািময়াম-৬ পাওয়া গেছ। িব
খাদ  সং া িত িলটার পািনেত ািময়ােমর সেবা  মা া িনধারণ কেরেছ দশিমক শূ  ৫ িমিল াম।
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