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খােদ  ভজােলর িব ে  যু  ঘাষণা চান হাইেকাট
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বা বায়ন কের িতেবদন িদেত হেব * বছরজেুড় ভজালিবেরাধী অিভযান চলা উিচত
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িবএসিটআইেয়র পরী ায় ি মান মািণত হওয়ায় ােণর ড়ঁা হলদু, কাির পাউডার, লা া সমাইসহ
িবিভ  কা ািন ও াে ডর ৫২িট খাদ পণ  বাজার থেক ত াহােরর িনেদশ িদেয়েছন হাইেকাট। একই
সে  এসব খাদ পণ  িবি  ও সরবরােহ জিড়তেদর িব ে  কাযকর পদে প িনেত িনেদশ দয়া হেয়েছ। 

িনরাপদ খাদ  কতৃপ  ও জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর িত এ িনেদশ দয়া হেয়েছ।
আগামী ১০ িদেনর মেধ  সং া  িটেক এসব িনেদশ বা বায়ন কের আদালেত িতেবদন িদেত বলা
হেয়েছ।

িবচারপিত শখ হাসান আিরফ ও িবচারপিত রািজক আল জিলেলর সম েয় গিঠত হাইেকাট ব  এক
িরেটর াথিমক নািন িনেয় আজ রাববার লসহ এ আেদশ দন। এিদেক রাববার খাদ ম ী সাধন চ
মজমুদার বেলেছন, যারা খাবাের ভজাল দয়, তারা সমাজ ও মানবতার শ ।

খােদ  ভজালকারীেদর িব ে  বতমান সরকার ‘িজেরা টলাের ’ নীিত হণ কেরেছ। তােদর ব াপাের

  যগুা র িরেপাট
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কােনা ছাড় নই। ধু রমজান মােসই নয়, আমরা সারা বছরই জনগেণর িনরাপদ খাদ  িনি ত করেত
চাই। সিচবালেয়র ২ ন র গেটর সামেন িনরাপদ খাদ  ও সেচতনতামলূক কমসিূচর উে াধেনর পর ম ী
এসব কথা বেলন।

আদালত আেদেশ বেলেছন, ধ ুরমজােন ভজালিবেরাধী অিভযান কাম  নয়, সারা বছর চলা উিচত। খাদ
িনরাপদ করেত সংি  কমকতারা  যন ধু  কমকতা  িহেসেব কাজ না  কেরন,  তারা  যন দশে িমক
িহেসেব জনগেণর িত ভােলাবাসা দিখেয় দািয়  পালন কেরন।

আদালত আরও বেলন, যিদও এ িবষয় েলা দখার দািয়  িনবাহী িবভােগর। আদালেতর দখার িবষয়
না। তারপরও জন াথ িবেবচনায় আদালত এিড়েয় যেত পােরন না। খাদ  িনরাপ ার ব াপাের আপস
করার  কােনা  েযাগ  নই।  তাছাড়া  এ  সম া  থেক উ রেণর  জ  িতিট  িনয় ণকারী  সং া  বা

িত ােনর সমি ত অংশ হণ করা দরকার।

বাংলােদশ সরকার, মতাসীন দল ও ধানম ীর কােছ ত াশা- মাদেকর িব ে  যমন যু  ঘাষণা করা
হেয়েছ, তমিন খােদ  ভজােলর িব ে  যন যু  ঘাষণা করা হয়। এ জ  েয়াজেন জ ির অব া
ঘাষণার অ েরাধ জানান হাইেকাট। আদালেত িরট আেবদেনর পে  িছেলন ব াির ার িশহাব উি ন

খান।  রা পে  িছেলন ডপুিট অ াটিন  জনােরল মাখেলছুর রহমান।  িনরাপদ  খাদ  কতৃপে র পে
িছেলন ব াির ার মহু দ ফির ল ইসলাম।

৫২িট  পণ  বাজার  থেক  ত াহার  বা  জ  চেয়  কনসাস  কনজমুার  সাসাইিটর  (িসিসএস)  পে
ি মেকােটর আইনজীবী িশহাব উি ন খান জন ােথ গত বহৃ িতবার এ িরট কেরন। ওই িরেটর নািন

িনেয়  হাইেকাট  িনরাপদ  খাদ  কতৃপ  ও  িবএসিটআইেয়র  ই  কমকতার  ব ব  জানেত  রাববার
আদালেত হািজর হেত বেলন।

সই অ যায়ী িবএসিটআইেয়র উপ-পিরচালক মা. িরয়াজলু হক ও িনরাপদ খাদ  কতৃপে র পিরচালক
সহেদব চ  সাহা রাববার হািজর হন। বহৃ িতবার িরেটর নািনেত িবিভ  াে ডর খাদ পেণ  ভজাল
থাকায় াভ কাশ কের আদালত বেলিছেলন, তািলকায় পচাদঁা ও তীেরর তলসহ অেনক নািমদািম

াে ডর পণ  আেছ দখিছ। ােণর হলদু ড়ঁায়ও ভজাল তাহেল আমরা কাথায় আিছ?

এিদেক রাববার নািন শেষ আদালত লসহ আেদশ দন। িবএসিটআইেয়র ল াব পরী ায় ধরা পড়া
৫২িট ি মােনর খাদ পণ  দেশর বাজার থেক ত াহার বা জ  করেত এবং িবএসিটআইেয়র িনধািরত
মান ল ন কের ি মােনর এসব খাদ পণ  ি য়াজাতকারীেদর িব ে  আইনগত ব ব া িনেত িববাদীেদর
ব থতা কন বআইিন ও আইনগত কতৃ বিহভূত ঘাষণা করা হেব না, জানেত চেয় ল দন আদালত।
খাদ , বািণজ , িশ  সিচব, িবএসিটআইেয়র মহাপিরচালক (িডিজ), বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপে র
চয়ারম ান ও জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর মহাপিরচালকেক েলর জবাব িদেত বলা

হেয়েছ।

ডপুিট অ াটিন জনােরল মাখেলছুর রহমান সাংবািদকেদর বেলন, ি মােনর ৫২িট পণ  বাজাের থাকেল
তা  তুেল  িনেয়  স েলা  ড য়  ( ংস)  করেত বাংলােদশ িনরাপদ  খাদ  কতৃপ  ও জাতীয়  ভা া
অিধকার  সংর ণ  অিধদফতেরর  মহাপিরচালকেক  িনেদশ  দয়া  হেয়েছ।  এসব  কা ািনর  পণ
িবএসিটআইেয়র মােনা য়ন পরী ায় উ ীণ না হওয়া পয  উৎপাদন ব  রাখেত বলা হেয়েছ।

রাববােরর নািনেত আদালত বেলন, েধর কী  অব া  দখনু।  েধ পািন মশােনা  হে ।  আদালত
বেলন, টিলিভশেন দখলাম, ইেটর ড়ঁা িদেয় মসলা বানাে , ভুিস িদেয় মসলা বানােনা হে । অথচ
নািমদািম কা ািনর িব াপেন দিখ তােদর মসলা সবেচেয় ভােলা।

আদালত বেলন, এই খােদ  ভজােলর কারেণ গত ১০ বছের দেশ ক া ার রাগীর সংখ া উে গজনক
হাের বেড় গেছ। এ সময় আদালত বেলন, ভােব বাচঁেত হেল েয়াজেন হলদু ছাড়াই তরকাির রা া
কের খেত হেব। েয়াজেন িস  িডম খাব। আদালত িডম িনেয়ও সে হ কাশ কের বেলন, এখন তা

াি েকর িডম পাওয়া যায়।

এ সময় িরটকারী আইনজীবী ব াির ার িশহাব উি ন খান বেলন, কা ািন েলা এমনভােব িব াপেনর
চারণা চালায় য, িযিন মসলা খান না িতিনও ওই মসলা িকনেত লু  হন। আদালত বেলন, এসব
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অিভযান িনেয়ও ব বসায়ীেদর অিভেযাগ শানা যায়। তােদর অিভেযাগ- তােদর কাছ থেক মাটা অে র
চাদঁা চাওয়া হয়।

এ সময় িবএসিটআইেয়র ডপুিট পিরচালক মা. িরয়াজুল আদালতেক বেলন, ধ ুরমজান মােস নয়, সারা
বছরই  িবএসিটআই  অিভযান  পিরচালনা  কের।  িতিন  বেলন,  িবএসিটআইেয়র  আেগ  মাবাইল  কাট
পিরচালনার মতা িছল। িক  এখন নই। িবএসিটআইেয়র মাবাইল কাট পিরচালনার মতা পেল
আরও বিশ অিভযান পিরচালনা করেত পারেব।

এ সময় আদালত বেলন,  আইেন  িনরাপদ খাদ  কতৃপ  ও ভা া  অিধকার সংর ণ অিধদফতরেক
মাবাইল কাট পিরচালনার মতা দয়া আেছ। িক  তারা তা সটা কের না। আপনারা মতা পেল

আপনারা কী করেবন?

আদালত িনরাপদ খাদ  কতৃপে র মহাপিরচালেকর আচরেণ াভ কাশ কের বেলন, আমরা একজন
কমকতােক ডাকলাম। িতিন পািঠেয়েছন এমন এক কমকতা িযিন এক স াহ আেগ যাগদান কেরেছন।
ওই কমকতােক িজ াসা করা হেল িতিন িকছুই বলেত পারেবন না।

কন,  িতন-চার  মাস  ধের  আেছন,  এমন  কমকতাও  িক  নই  যােক  আদালেত  পাঠােনা  যত?
মহাপিরচালেকর এ আচরণ আদালেতর সে  ফাজলােমা ছাড়া আর িকছুই নয়। এখন যিদ িডিজেক ডািক
তাহেল তার সমােলাচনা করা হেব।

আদালত বেলন, ভা া  অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর মহাপিরচালকেক ওিসর মতা দয়া  আেছ।
একজন মহাপিরচালক চাইেল অেনক িকছু করেত পােরন। অথচ মতাবানরা এিসর মেধ  িন পু বেস
থােকন। ই া নই িকছু করার।

অথবা হয়েতা িবিভ  জায়গা থেক চাপ আেস। আদালত মজীবী  ও সাধারণ মা েষর জ  িনরাপদ
খাবার পািন সরবরাহ করেত ঢাকা ওয়াসার িত আ ান জািনেয় বেলন, পাইপলাইেনর মাধ েম িনরাপদ
খাবার পািন সরবরাহ করেত হেব। 

িরট আেবদনকারী িশহাব উি ন বেলন, িবএসিটআইর মান পরী ায় অ ীণ ৫২িট িন মােনর খাদ পণ
বাজার থেক অপসারেণর পাশাপািশ এসব িন মােনর পণ  উৎপাদনকারীেদর িব ে  আইন অ যায়ী
শাি মলূক ব ব া  নয়ার জ  বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপ  ও জাতীয় ভা া  অিধকার সংর ণ
অিধদফতরেক িনেদশ দয়া হেয়েছ।

ডপুিট অ াটিন জনােরল মাখেলছুর বেলন, আমরা আশা কির সরকার খােদ  ভজাল িতেরােধর িবষয়িট
সেবা  অ ািধকার দেব। খাদ পেণ র পাশাপািশ পাইপলাইেন সাধারণ মা েষর জ  ওয়াসার িব
পািনর সরবরাহ িনি ত করেতও বেলেছন আদালত।

৩ ও ৪ ম  িবিভ  গণমাধ েম কািশত খবের উে খ করা হেয়েছ,  িবএসিটআই স িত ২৭ ধরেনর
৪০৬িট খাদ পেণ র নমনুা সং হ কের পরী া কেরেছ। এর মেধ  ৩১৩িট পেণ র পরী ার ফলাফল কাশ
করা হেয়েছ। সখােন িবিভ  িত ােনর ৫২িট িন মােনর ও ভজাল পণ  রেয়েছ।

এর  আেগ  ২  ম  বািণজ  ম ণালেয়  সংবাদ  সে লেন  এ  িতেবদন  কাশ  কের  িবএসিটআই।
িবএসিটআইেয়র িতেবদেন বলা হয়, পিব  রমজান মাস উপলে  খালাবাজার থেক ৪০৬িট পেণ র
নমনুা িকেন িবএসিটআইেয়র ল ােব পরী া করা হয়। এর মেধ  ৩১৩িট পরী ার িতেবদন পাওয়া গেছ,
যার মেধ  ৫২িট পণ  পরী ায় অকৃতকায হেয়েছ।

িতেবদন অ সাের ৫২িট পণ  হল- ১.িসিট অেয়েলর সিরষার তল (তীর), ২. ি ন ি িচংেয়র সিরষার
তল  (িজিন),  ৩.  শমনেমর  সিরষার  তল  (পুি ),  ৪.  বাংলােদশ  এিডবল  অেয়েলর  সিরষার  তল

( পচাদঁা), ৫. কােশম ফুেডর িচপস (সান), ৬. আররা ফেুডর ি ংিকং ওয়াটার (আরা), ৭. আল সািফর
ি ংিকং  ওয়াটার (আল সািফ),  ৮.  িমজােনর ি ংিকং ওয়াটার,  ৯.  মন িডউেয়র ি ংিকং ওয়াটার,  ১০.
ডানকােনর াচারাল িমনােরল ওয়াটার, ১১.আরার িডউ ি ংিকং ওয়াটার, ১২. দীিঘর ি ংিকং ওয়াটার,
১৩.  ােণর লা া  সমাই,  ১৪.  ডুডিল ডলস, ১৫.শা  ফুেডর সফট ি ংক পাউডার ( টি ,  তািন,
তাসিকয়া),  ১৬.  জাহা ীর ফুড সফট ি ংক পাউডার,  ১৭.  ড ািনেশর হলেুদর ড়ঁা,  ১৮.  াণ  এে া
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িলিমেটেডর হলেুদর ড়ঁা  ( াণ),  ১৯.তানিভর ফুড িলিমেটেডর হলেুদর ড়ঁা  শ,  ২০.  এিসআইেয়র
ধিনয়ার ড়ঁা, ২১.কারী পাউডার ( াণ), ২২.ু কারী পাউডার ড ািনস, ২৩. বনলতার িঘ, িপওর হাটহাজারী
মিরচ ড়ঁা, ২৪. িমি েমলার লা া সমাই, ২৫. মধবুেনর লা া সমাই, ২৬. িমঠাইেয়র লা া সমাই,
২৭. ওেয়ল ফেুডর লা া  সমাই,  ২৮. এিসআইেয়র আেয়ািডনযু  লবণ,  ২৯.  িকংেয়র ময়দা,  ৩০.

পসার দই,  ৩১.  ম ার চানাচরু,  ৩২.  মেহদীর িব টু,  ৩৩.বাঘাবাড়ীর শাল  িঘ,    ৩৪.  িনিশতা
ফডুেসর িজ,  ৩৫. মধবুেনর লা া  সমাই,  ৩৬.  মি েলর হলদু  ড়ঁা,  ৩৭.  মধমুিতর আেয়ািডনযু
লবণ, ৩৮. সান ফুেডর হলদু ড়ঁা, ৩৯. ি ন লেনর মধ,ু ৪০. িকরেণর লা া সমাই, ৪১. ডলিফেনর
মিরেচর ড়ঁা, ৪২. ডলিফেনর হলেুদর ড়ঁা, ৪৩. সেূযর মিরেচর ড়ঁা, ৪৪. জ ার লা া সমাই, ৪৫.
অমেৃতর লা া সমাই, ৪৭. দাদা পােরর আেয়ািডনযু  লবণ, ৪৮. িতন তীেরর আেয়ািডনযু  লবণ,
৪৯. মিদনা ারিশপ আেয়ািডনযু  লবণ, ৫০. তাজ অেয়ািডনযু  লবণ,  ৫১. েরর আেয়ািডনযু  লবণ
ও ৫২. মা া স ।

খােদ  ভজালকারীেদর কােনা ছাড় নই- খাদ ম ী : খাদ ম ী সাধন চ  মজুমদার বেলেছন, খােদ
ভজােলর িবষেয় আমােদর িনেজেদর মেধ  আরও সেচতনতা বিৃ  করা জ ির। ভজালকারীেদর িব ে

সবাই িমেল একেযােগ, এক হেয় কাজ কের এিটেক সামািজক আে ালেন পা িরত করেত হেব।

আতি ত না হেয় ভজাল িতেরােধ িনেজরা যিদ আরও সা ার হন তাহেল ভজালমু  িনরাপদ খাদ
িনি ত  করা  স ব।  পিব  রমজান  মােস  ভজালিবেরাধী  অিভযােন  িনয়িমতভােব  মাবাইল  কাট
পিরচািলত হে  জািনেয় ম ী বেলন, েয়াজেন মাবাইল কােটর সংখ া বাড়ােনা হেব।

চিলত আইেন শাি র য িবধান রেয়েছ দরকার হেল আইন সংেশাধন কের শাি র মা া বিৃ  করা হেব।
িনরাপদ খাদ  আইন ২০১৩ ত খােদ  ভজােলর সেবা  শাি  িনধারণ করা হেয়েছ ৫ বছেরর কারাদ  ও
২০ লাখ টাকা। 

ইদানীং িনরাপদ খাদ  আইন সংেশাধেনর একটা দািব উেঠেছ- এ িবষেয় দিৃ  আকষণ করেল খাদ ম ী
বেলন, ‘এইটু  বলেত চাই, আইনটা থম হেয়েছ। আমরা থমই যিদ যাব ীবন বা মতুৃ দ  িদতাম
তাহেল সমােলাচনা হেতা। আইনটা পাস হেয়েছ অথাৎ বা াটার জ  হেয়েছ।

সংেযাজন-িবেয়াজন  অেনক  িকছুই  করা  যেত  পাের।  যিদ  আইন  সংেশাধেনর  দরকারই  হয়,  তেব
যাব ীবন-মতুৃ দ  অব ই করা যেত পাের। জনগেণর ােথ অেনক িকছুই করা যেত পাের।

খাদ ম ী বেলন, ‘খােদ  ভজাল রােধ আমােদর িতনজন ম ািজে ট, িসিট কেপােরশেনর মাবাইল কাট
আেছ, বািণজ  ম ণালেয়র িটম আেছ, জলা শাসেনর আেছ, র ােবর আেছ আমার মেন হয় ৩০িট িটম
কাজ করেছ। মা ষেক ভজােলর িবষেয় সেচতন করেত আমরা জলা ও উপেজলা পযােয় সভা করিছ।

লু, কেলজ, মা াসা এমনিক মসিজেদর ইমাম সােহবেদর সেচতনতা বিৃ র জ  কােজ লাগাি । খাদ
ম ণালেয় আইন উইং িছল না। আইিন সহায়তা দয়ার জ  আমরা সই উইং চালু  কেরিছ। আমরা
সেচতন আিছ।
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