
ভজাল ও অ া কর খাবার বজন ক ন
কাশ : ১৮ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ড. মনুীরউি ন আহমদ

স িত  একিট  জাতীয়  দিনেক  কািশত  খবেরর  িভি েত  গত  ৯  এি ল  দিনক  ইে ফােক  একিট
স াদকীয় কািশত হেয়েছ।  স াদকীয়েত উে গ কাশ কের বলা  হেয়েছ  য,  এক িণর অসাধু
ব বসায়ী  দেশ  আমদািন  করেছ  িহমািয়ত  মিহষ,  ভড়া  ও  ার  মাংস—যার  একিট  বড়  অংশ
ময়ােদা ীণ। অ িদেক বধ ি য়া অ সরণ না কের আমদািন করা া- ভড়ার মাংস দেশ ঢেুকই হেয়

যাে  খািস, মিহষ অথবা গ র মাংস। ভয় র কথা হেলা, এই সকল ময়ােদা ীণ এবং নাম পিরবিতত
মাংস ঢাকার িবিভ  পাঁচতারকা হােটল, পারশপ হেত  কের দেশর চার শতািধক িত ােন িব য়
হে । এমনকী আমদািন করা মাংস েলা জীবাণমুু  িকনা, তাও যাচাই করা হে  না। িকছুিদন আেগ
একিট অিভযােন রাজধানীর তজগাওঁ-নািবে া এলাকার একিট িহমাগার হেত িবপুল পিরমাণ ময়ােদা ীণ

া ও মিহেষর মাংস, খজুর, িকসিমস, আচার, িচপস, মাখন এবং টনুা, পচাদঁা ও িচংিড় মাছ জ  করা
হয়। ওই সকল খাদ  িছল ইিথওিপয়া, সৗিদ আরব, বাই, িতউিনিসয়াসহ মধ ােচ র িবিভ  দশ হেত
আমদািনকৃত, যার ময়াদ ব  আেগই শষ হেয় গেছ। এমনকী ২০০৬ সােল ময়ােদা ীণ খজরুও ওই
সকল িহমাগাের পাওয়া গেছ, যা আস  রমজান মােস বাজারজাত করার পিরক না িছল।

সামেন রাজা ও ঈদ। রাজা, ঈদ বা যেকােনা উ সেব মা ষ একটু িনরাপদ, ভজালমু  ভােলা খাবার
খেত চায়। িক  এেদেশর মা েষর ভাগ ই বলেত হেব য কােনা িকছুই ি ধা-  ছাড়া িনি  মেন

খাওয়ার উপায় নই।  দিনক ইে ফােকর িতেবদেন  তারই  িতফলন ঘেটেছ।  ব ি গত অিভ তা,
িতিদনকার প -পি কা ও িবিভ  সংবাদমাধ েম কািশত খবর েন বা পেড় মেন হয়,  ময়ােদা ীণ
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ভজাল ও িতকর খাবাের সারােদশ সয়লাব হেয় গেছ। এই িবিচ  দেশ খািঁট িজিনেসর এতই অভাব
য,  অেনক ব  বা  পেণ র গােয়  বা  িব াপেন  ’খাঁিট’  শ িট  ব বহার কের  ভা ােক আ  করার

পাশাপািশ ভয় দখােনা হয়—বাজাের সব পছে র িজিনস খািঁট হেব তার কােনা িন য়তা নই। দনি ন
জীবেনর জ  মাছ, মাংস, চাল, ডাল, সমাই, ধ, িচিন, মাংস, ফলমলূ বা আপনার পছে র িজিনসিট
িকনেবন? আপিন িনি ত হেত পারেবন না—এই মাছ, মাংস, চাল, ডাল, সমাই, ধ, িচিন, মাছ, মাংস,
ফলমলু খািঁট িক নকল। খািঁট সিরষার তল, খাঁিট নািরেকেলর তল, খািঁট ধ, খাঁিট মধ,ু আসল গ র
মাংস,  মিহেষর  নয়  বা  আসল  খািসর  মাংস,  ভড়ার  নয়—  কথা েলা  নেত  নেত  আমরা  এখন
অিতমা ায় সে হ বণ হেয় পেড়িছ এবং আসল আর ভজাল িচনেত ব থ হি ।

আমরা দনি ন জীবেন যসব খাবার খাই তার ণগত মােনর িন য়তা দান করার দািয়  সরকােরর।
িক  সরকােরর সিদেক নজর আেছ বেল মেন হয় না। নজর থাকেলও সারােদেশ নীিতর মা া এমন
ব াপক হাের ছিড়েয় পেড়েছ য, সরকােরর পে  তা আর িনয় ণ করা স বপর হেয় উঠেছ না। অথবা
ধারণািট এমনও হেত পাের য অিশি ত,  িশি ত, হতদির  খেট খাওয়া মা েষর আবার এত মান
িবচার কন? উ ত িবে  কােনা িজিনেসর নােমর আেগ খাঁিট শ িট ব বহার কের মা ষেক িব া  করার
দরকার হয়  না।  কারণ,  ওসব  দেশ সবরকম  খাবারই  সরকার ও আইন েয়াগকারী  সং ার কেঠার
নজরদািরেত থােক। খাবার, িবেশষ কের িশ েদর খাবার নকল বা ভজাল হেল আর র া নই।

আমােদর দেশ িবেয়-শািদ বা িবিভ  অ ােন আমরা যসব খাবার পিরেবশন কির বা খাই তা াে র
জ  কম িতকর নয়; বরং আিম বলব বিশ িতকর। পালাও, িবিরয়ািন, রা , গ  বা খািসর মাংেস
য পিরমাণ তল, ডালডা, চিব, িঘ ব বহার করা হয় তা কােনামেতই া স ত নয়। গ  বা খািসর

মাংেস এমিনেতই চরু চিব এবং কােলে রল থােক। তার ওপর আেরা বাড়িত তল, চিব,  িঘ িদেয়
খাবারেক হয়েতা া  করা হয় বেট;  িক  তা কােনামেতই া স ত হয় না। িবিভ  অ ােন এ
জাতীয় খাবার খাওয়ার কারেণ  আমােদর দেশ উ  র চাপ, াক,  হূদেরাগ,  ডায়ােবিটেসর বণতা
মারা ক হাের বেড় যাে । আমােদর খাদ াভ াস পিরবতেনর কথািট এ সে  অত  জ ির হেয় পেড়েছ
বেল  আিম  মেন  কির।  স িত  রড  িমট  বা  লাল  মাংস  খাওয়ার  ব াপাের  সতকতা  জাির  কেরেছন
গেবষকরা। কারণ রড িমট শরীের ক া ার তির কের বেল মাণ পাওয়া গেছ। তরাং অিধক পিরমােণ
রড িমট বা গ  ও খািস খাওয়ার ব াপাের সবাইেক সাবধান হেত হেব। ষম া কর খাবার আমােদর

শরীরেক  রাখেত িবেশষ অবদান রােখ। পিরিমত কােবাহাইে ট বা শকরা, ািটন বা আিমষ, িলিপড,
িভটািমন, খিনজ পদাথ, িব  পানীয়, আঁশজাতীয় খাবার া কর খাবােরর অ ভু । উি িখত খাবােরর
মেধ  শাকসবিজ-ফলমেূলর  আিধক  থাকা  অব  বা নীয়।  শাকসবিজ-ফলমলূ  হেলা  িভটািমন,
অ াি টঅি েড ট, খিনজ পদাথ এবং আঁশজাতীয় েব র অফরু  ভা ার। আমােদর দেশর িশ -িকেশাররা

ধু মাংস এবং তল-চিবজাতীয় খাবার খেত চায়। ফলমলূ, শাকসবিজর িত তােদর চ  অনীহা। এ
বণতা াে র জ  ভােলা নয়। শাকসবিজ-ফলমলূ, আঁশসমৃ  ষম খাবার শরীেরর ওজন, হূদেরাগ,

র চাপ, ডায়ােবিটস ও কােলে রল িনয় েণ সহায়ক ভিূমকা পালন কের। তাই ছােটাকাল থেক িশ েক
শাকসবিজ ও ফলমলূ খাওয়ােনার অভ াস করেত হেব। নাহেল পরবতী জীবেন তােদর িবিভ  সম ায়
ভুগেত হেত পাের।

সারািবে  মা েষর মেধ  অ  আেরকিট অ ভ বণতা পিরলি ত হয়। আমরা ওষধু কা ািন েলােক
িভটািমন, অ াি টঅি েড ট, খিনজ পদােথর একমা  উ স িহেসেব িবেবচনা কির এবং এসব কনার জ

চরু  অথ-কিড়  ব য়  কির।  আমােদর  মেন  রাখা  উিচত,  াকৃিতক  উ স  থেক  া  িভটািমন,
অ াি টঅি েড ট বা খিনজ কা ািন কতৃক কৃি ম উপােয় ত িপল বা ট াবেলেটর চেয় বিশ কাযকর।
লূকায়  িশ -িকেশারেদর  আইসি ম,  ক াি ড  বা  ফা ফেুডর  অপকািরতা  স েক  ানদান  অত
েয়াজন। কােলভাে  েয়কবার খাওয়া গেলও জা ফেুডর িত আসি  এবং িতিনয়তই এসব খাওয়া

সবার জ  সমহূ িবপেদর কারণ হেয় দাড়ঁােত পাের। তাই সময় থাকেতই অ া কর খাবার পিরহার কের
ষম, পুি কর া স ত খাবার হণ কের া  ভােলা রাখুন। া স ত খাবার বলেত দািম খাবার

বাঝায় না। আপিন যিদ উ  র চােপর রাগী হন, আপনার যিদ হূদেরাগ থােক,  তেব িবেয়-শািদ বা
িবিভ  অ ােন পিরেবিশত তল, চিব, িঘ-সমৃ  খাবার পিরহার ক ন নতুবা কম খান। িবেয়েত একা ই
যেত হেল এবং খেত হেল সাদা ভাত বা আটার িটর ব ব া রাখুন। দরকার হেল বাসা থেক ভাত বা
িট সে  িনেয় যান। আপিন ডায়ােবিটস হূদেরােগ ভুগেল চরু িচিনসমৃ  কামল পানীয় বজন ক ন।
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পানীয় িহেসেব িব  পািনর কােনা িবক  নই। আপিন হয়ত জােনন না, পিরেশািধত িচিন হাট অ াটাক
ও ােকর অ তম কারণ।

ওপের ময়ােদা ীণ  য মাংেসর কথা বলা হেয়েছ তা খাওয়ার ব াপাের অ  ধরেনর এক বেড়া িবপদ
রেয়েছ। বতমােন গবািদ প  ও পালি  উ পাদেন রেয়ড ও অ াি টবােয়ািটেকর ব বহার িনঃসে েহ
জন াে র জ  চ  ঝঁুিকর কারণ হেয় দািঁড়েয়েছ। এই ঝুঁিক িবেশষ কােনা অ ল বা দেশর জ  নয়,
এই ঝঁুিক সারা িবে র জ । িব ায়েনর এই যেুগ ান-িব ান ও যিু র উ য়ন এবং িব ার কােনা
সীমানা মানেছ না। যু রাে র মেতা পি মা দশ েলা যমন গবািদ প  ও পালি  উ পাদেন রেয়ড
ও অ াি টবােয়ািটক ব বহার করেছ,  তমিন বাংলােদেশর মেতা অ ত ও উ য়নশীল দশ েলাও এই
একই িতকর ওষেুধর মাধ েম মাংস উ পাদন করেছ। আর আমরা সই মাংস িতিনয়ত খাি  এবং
পা িতি য়া ও িবষি য়ার িশকার হি । মাংস উ পাদেন অ াি টবােয়ািটেকর অপব বহােরর কারেণ য

পারবােগর সিৃ  হে  তা এক সময় মহামারী আকাের সারািবে  ছিড়েয় পড়েত পাের এবং মানবসভ তার
জ  কাল হেয় দাঁড়ােত পাের। আর এই কারেণ িব া  সং া, এফিডএ ও িবে র ভা া সংগঠন েলা
গত ৩০ বছর ধের গবািদপ  ও পালি েত রেয়ড ও অ াি টবােয়ািটক একা  েয়াজন না হেল ব বহার
না করার জার তদিবর চািলেয় যাে । ভা া সংগঠন েলা মেন কের, মাংস উ পাদেনর জ  িতকর
ওষধু ব বহার কের জন া  তথা  মানবসভ তােক মতুৃ র মেুখ  ঠেল  দওয়া  যায়  না।  বাংলােদেশও

রেয়ড ও অ াি টবােয়ািটেকর মাধ েম  গবািদপ  ও পালি  উ পািদত হে ।  যথাযথ  কতৃপ  ও
সরকার ব াপারিট সহকাের িবেবচনায় িনেয় অনিতিবলে  এর িব ে  ব ব া হণ করেব—এটা
দশবাসীর ত াশা।

দনি ন জীবেন বেঁচ থাকার জ  আমােদর শাকসবিজ ও ফলমলূও কমেবিশ খেত হয়। শাকসবিজ ও
ফল-মলূও  িনেভজাল  নয়।  কীট-পতে র  আ মণ  থেক শাকসবিজ  ও  ফল-মলূেক র া  করার  জ
একিদেক ব বহার করা হয় কীটনাশক এবং ফলমলূ পাকােনা ও পচন রাধকে  অ িদেক ব বহার করা
হে  ক ালিসয়াম কাবাইড ও ফরমািলন। য শাকসবিজ বা ফলমলূ মা ষ খায় তােত ব বহূত ক ালিসয়াম
কাবাইড, ফরমািলন ও কীটনাশক যিদ ত  বা পেরা ভােব মানবেদেহর অপূরণীয় িত ডেক আেন
তেব সসব কীটনাশক, ক ালিসয়াম কাবাইড বা ফরমািলন যেকােনা মা ায় ব বহােরর যৗি কতা িনেয়

 তালা াভািবক। িক   তুেল িক হেব যিদ এসব িতকর রাসায়িনেকর অপব বহার রাধ করা না
যায়। ান-িব ান ও যিু র উ য়ন ও িব ায়ন ি য়া আমােদর মাগত অিত াকৃিতক কের তুলেছ।
কীটনাশেকর কাজ হেলা কীট হত া করা। এমনিক এসব কীটনাশক মা েষর মতৃু র কারণও হেত পাের।

িত বছর িব ব াপী ৩০ লাখ মা ষ কীটনাশেকর িবষি য়ায় আ া  হয় এবং ২ লাখ ২০ হাজার মা ষ
মারা যায়। এসব মতুৃ র বিশর ভাগ ঘেট অ ত িবে । কীটনাশক ব বহাের অিধকাংশ ে ই কৃষকেদর

িশ ণ থােক না এবং তার কারেণ কীটনাশেকর অপব বহার হয়। কীটনাশেকর কারেণ বিশ িত  হয়
িশ  ও উঠিত বয়সী িশ রা। এমনিক খুব অ  পিরমাণ কীটনাশক পয  বাড়  ছেলেমেয়েদর বেয়াবিৃ র
ওপর  িব প  িতি য়া  সিৃ  কের।  কীটনাশক  শরীের  েবশ  করেল  যসব  শারীিরক  ও  মানিসক

া সম া দখা দয় তার মেধ  রেয়েছ, িৃতশি  িবেলাপ, সম য়হীনতা, উ ীপেকর িত িবলে  সাড়া
দান,  দিৃ শি  কেম  যাওয়া,  অিনয়ি ত আেবগ ও  আচরণ,  ায়রু  দ তা  াস,  হাঁপািন,  অ ালািজ,

অিতমা ায় সংেবদনশীলতা, ক া ার, হরেমােনর কাযাবিল বাধা া  হওয়া, জনন ও েণর বেয়াবিৃ র
সম া।

ফলমলূ ও শাকসবিজেত ব বহূত কীটনাশক ও সবরকম িবষা  রাসায়িনেকর ভােব িশ রা বিশ আ া
হয় ক া াের। আেপল, টেমেটা, জাম, মিরচ, আঙুর, লটসু, াকিল, েবির, পালংশাক, সবজু িশম,
মটর িট,  ব ন, ফুলকিপ, বাধঁাকিপ,  পটল, শশা,  ঢড়ঁশ, করলা ইত ািদেত মা ািতির  কীটনাশেকর
উপি িত  ল  করা  গেছ।  অেনক শাকসবিজ ও  ফলমলূ  ঘেষ  লবণ-পািনেত ভােলা  কের  ধেুয়  িনেল
ফরমািলন বা কীটনাশেকর মা া কেম যায়। কীটনাশেকর ধরন, পিরমাণ ও ব বহার িনয় ণ করা না গেল
দেশর জন া  িবপযেয়র মেুখ পড়েব। তাই সরকােরর উিচত কীটনাশক ব বহাের কৃষকেদর যথাযথ
িশ ণ দওয়া ও া  সেচতনতা তির করা। পি মা িবে  অগািনক খাবােরর কদর িদন িদন বাড়েছ।

আমােদর বঝুেত হেব কৃিতেতই রেয়েছ কৃত সমাধান। তাই আমােদর কৃি মতা ছেড় কৃিতেতই িফের
যেত হেব। তা না হেল অিতমা ায় কীটনাশক ব বহােরর কারেণ দেশর মা েষর সে  সে  শাকসবিজ,

ফলমলূ র ািনেতও িব প িতি য়া সিৃ  হেব।
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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।

|

আমােদর সবসময় মেন রাখা উিচত, অ  হওয়াটা এক িবরাট অিভশাপ। া ই সব েখর মলূ। 
থাকার জ  আমােদর সদা সেচ  থাকা দরকার। কােনামেতই শরীেরর ওপর অত াচার করেবন না। যাঁরা
বেলন, ‘শরীেরর নাম মহাশয় যাহা সহায় তাহাই সয়’—এ কথািট িঠক নয়। পুি ণ এবং া কর খাবার
স েক জানার জ  আমােদর সবার একটু পড়ােশানা করা দরকার। আপিন এবং আপনার পিরবােরর সব
সদে র জ  একিট া স ত খাদ াভ াস গেড় তুলনু। া  আমােদর জীবেন ধ ুআন ই বেয় আেন
না, া  আমােদর উপহার দয় অফুর  কমচা ল , উ সাহ-উ ীপনা, শি —যা আপনার জীবেন বেয়
আেন কাি ত সাফল । তাই আ ন, আমরা সবাই খাদ াভ াস ও লাইফ াইল পিরবতন কের  থাকেত
সেচ  হই।

n লখক : েফসর, ি িনক াল ফােমি◌স ও ফামােকালিজ িবভাগ, ঢাকা িব িবদ লয়
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