
কােলরক  25-16-2৯ 

িনরাপদ o েভজালমু  খাবােরর স ােন 
মুনীরuি ন আহমদ 

স িত কােলর ক ’র eক িতেবদেন কাশ, জািতসংেঘর খা  o কৃিষ সং ার সহায়তায় িতি ত াশনাল ফুড েসফিট 
াবেরটিরর uে ােগ েদেশ পিরচািলত eক গেবষণায় চােল মারা ক িতকর ভারী ধাতুর uপি িত শনা  হেয়েছ। eেত চােলর 

343 নমুনার মে  242িটেত িবিভ  মা ায় মানুেষর জ  িবপ নক ে ািময়াম, 241িটেত কয্াডিময়াম, সমসংখয্ক নমুনায় িসসা, 
94িটেত আেস র্িনেকর aি তব্ িমেলেছ। e ছাড়া 31িট নমুনার মে  িতনিটেত পাoয়া যায় আফলাটি ন। e ে ে  আফলাটি েনর 
মা া (1.1115-1.1124) সেব র্া  সহনীয় মা ার (1.12) িনেচ থাকেলo 67িট নমুনায় ে ািময়াম, 28িটেত কয্াডিময়াম, 33িটেত 
িসসা eবং পাঁচিটেত আেস র্িনক শনা  হেয়েছ মানুেষর শরীের সহনীয় মা ার েচেয় কেয়ক গুণ েবিশ। 

iuেরাপীয় কিমশেনর নীিতমালা aনুসাের মানবেদেহর জ  ে ািময়ােমর সেব র্া  সহনীয় মা া হে  2 িপিপeম। িক  াশনাল ফুড 
েসফিট াবেরটির বা জাতীয় িনরাপদ খা  গেবষণাগােরর গেবষণায় চােল ে ািময়াম পাoয়া েগেছ 4.525 িপিপeম পয র্ । 
কয্াডিময়ােমর সহনীয় মা া 1.2 হেলo পাoয়া েগেছ 4.34৯6 পয র্ । িসসার সহনীয় মা া 1.3 হেলo পাoয়া েগেছ 2.98 পয র্ । 
জানা েগেছ, oi গেবষণায় চাল বা ধান ছাড়াo আলু, েবগুন, টেমেটা, মাছ, মুরিগর মাংস, কেলর পািন, তরল দুধ o গরুর খাবার 
িনেয়o কাজ করা হেয়েছ। eসেবর মে  শুধু গরুর দুধ o খাবােরর িবষেয় গেবষণার ফেল চূড়া  হoয়ায় গত মােস তা 
আনু ািনকভােব কাশ করা হেয়েছ। 

গত 21 েফ য়াির কািশত গেবষণার ফলাফেল েদখা েগেছ, তরল দুধ, েগাখা  o দiেয় ে ািময়াম-কয্াডিময়ােমর মেতা 
ভারী ধাতু রেয়েছ। পাoয়া েগেছ কীটনাশেকর aি তব্o। িছল িতকর মা ার aয্াি বােয়ািটক। িবেশষ কের গরুর খাবােরর 41িট 
নমুনার মে  7৯ েথেক 211 শতাংশ েকােনা না েকােনা রাসায়িনেকর uপি িত িমেলেছ। েকােনা েকােনািটেত eকi সে  কেয়ক 
ধরেনর রাসায়িনক পাoয়া যায়। 27িটেত িছল ে ািময়াম। aয্াি বােয়ািটক পাoয়া যায় সব নমুনােতi। 

ে ািময়াম, কয্াডিময়াম, িসসা o আেস র্িনক মানুেষর শরীের ঢুকেল তা েবর হেত পাের না। সব কিটi দীঘ র্ েময়ােদ িকডিন, িলভার o 
মি েক িত  কের। e ছাড়া কয্া ারসহ নানা ধরেনর ে ািনক েরােগর বড় uৎস হে  eসব রাসায়িনক। eককথায় eগুেলার 
সব কিটi ধীের ধীের মানুষেক মৃতুয্র িদেক েঠেল িদেত স ম। 

ফসল o মােছ ভারী ধাতু ঢুকেছ মূলত মািট o পািন েথেক। মািট o পািন eমনভােবi রাসায়িনক দূষেণর কবেল পেড়েছ, যা খা চ  
হেয় মানবেদেহ ঢুেক মানুেষর জীবনেক িবপ  কের তুলেছ। নানা ধরেনর জিটল েরােগর ঝুিঁকেত েফলেছ মানুষেক। িদেন িদেন e 
সম া কট হেয় uঠেছ। e ে ে  েয়াজন সব র্া ক সেচতনতা o সতকর্তা। কলকারখানার বজর্য্ েথেক ভয়ানক িবপেদ পড়েছ 
আমােদর খা চ । েসi সে  চাষাবােদর সময় জিমেত রাসায়িনক সার o কীটনাশেকর যেথ  বহারo বড় িবপেদর কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। াকৃিতকভােবi আেস র্িনেকর ভাবo রেয়েছ েদেশর েবিশর ভাগ eলাকায়। aেনক রাসায়িনক o কীটনাশকযু  ঘাস-
পািন বা লতাপাতা গবািদ পশু েখেল তা দুধ, িডম িকংবা মাংেসর মা েম মানুেষর েদেহ েতা ঢুকেবi। eর মে  ভারী ধাতুগুেলা 
আগুেনর তােপo ন  হয় না, মানুেষর শরীের জেম জেম িত করেত থােক। 

রাসায়িনক দূষণযু  পািন-মািট আর ফসেল বহৃত সার-কীটনাশক েথেকi ধােন ভারী ধাতু িম েণর আশ া থােক। িশ -কারখানার 
বজর্য্দূষণ eখন মািটর জ  বড় িবপদ েডেক eেনেছ। 

কেয়ক বছর আেগ eক গেবষণায় শাকসবিজ, িচংিড় o শুটঁিকেত িতকর মা ায় কীটনাশেকর aি তব্ েপেয়িছল বাংলােদশ কৃিষ 
গেবষণা iনি িটuট। েদেশর 23 েজলা েথেক সংগৃহীত 565িট নমুনা পরী ার ফেলর িভি েত বাির oi ত  জািনেয়িছল। 3126 
সােলর মােচ র্ a ম oয়ান েহলথ বাংলােদশ সে লেন uপি ত eসং া  গেবষণা িতেবদেন বলা হেয়িছল, eখনi ব া না িনেল 



কীটনাশেকর aিনয়ি ত বহার মারা ক সব্া য্ঝুিঁকর কারণ হেত পাের। oi সে লেন uপি ত আেরকিট গেবষণা িতেবদেন বলা 
হেয়িছল, বাংলােদেশ মানুেষর ধান খা  ভােত িসসার uপি িত পাoয়া েগেছ। 

আমরা ƣদনি ন জীবেন েযসব খাবার খাi, তার গুণগত মােনর িন য়তা দান করার দািয়তব্ সরকােরর। িক  সরকােরর েসিদেক 
েতমন নজর আেছ বেল মেন হয় না। নজর থাকেলo সারা েদেশ দুন িতর মা া eত াপক হাের ছিড়েয় পেড়েছ েয সরকােরর পে  
তা আর িনয় ণ করা স ব হেয় uঠেছ না। তেব িনরাপদ খা  কতৃর্প  খাবােরর িনরাপ া িবধােন েবশ তৎপর রেয়েছ বেল 
তীয়মান হয়। a িদেক aিশি ত, কুিশি ত, হতদির  েখেট খাoয়া মানুেষর পে  খাবােরর যথাযথ মান িবচার করাo স ব হেয় 

oেঠ না। ময়লা, আবজর্না, েনাংরা, দুগ র্ ময় o aসব্া য্কর নকল, েভজাল বা িতকর রাসায়িনক িমি ত খাবার—যা-i েহাক, তা-i 
মানুষ েখেত বা  হে । 

বাংলােদেশ aয্াি বােয়ািটেকর িনিব র্চার o aেযৗি ক বহাের আমরা যেথ  uিদব্ । বাংলােদেশর িচিকৎসকরা পয়সার জ  িনয়ম-
নীিতর েযমন েতায়া া কের না, েতমিন oষুধ বসায়ীরাo মুনাফার জ  িবিধ-িনেষধ aমা  করেত িব মা  িদব্ধা কের না। 

িবিধ েমাতােবক সব aয্াি বােয়ািটক o ে রেয়ড হরেমান ে সি পশন াগ। eসব ে রেয়ড ে সি পশন ছাড়া েকনা যায় না, 
েযমন েকনা যাoয়ার কথা নয় aয্াি বােয়ািটকo। aথচ েমাটা-তাজা o oজন বাড়ােনার জ  গবািদ পশুর oপর ে রেয়ড o 
aয্াি বােয়ািটক েয়াগ e েদেশ eখন সাধারণ ঘটনা। েকu যিদ হরেমানসমৃ  গরু, শূকর o মুরিগর মাংস খায় eবং দুধ পান কের, 
তেব eসব িতকর হরেমান পেরা ভােব মানুেষর শরীের ঢুেক মারা ক িবরূপ িতি য়া সৃি  করেত পাের। হরেমানসমৃ  মাংস o 
দুধ েখেল মানুেষর শরীের বাড়িত হরেমান েবেশর কারেণ াকৃিতকভােব uৎপািদত হরেমানমা ায় ভীষণ তারতে র সৃি  হয়। 
কারণ শরীর eমিনেতi eসব হরেমান পয র্া  মা ায় ত কের থােক। eসব বাড়িত হরেমান হেণর কারেণ িশশু o া বয় রা 
মারা ক সব্া য্ঝুিঁকর মে  পেড় যায়। বাড়  শরীের খা  েথেক া  সামা  পিরমাণ হরেমানo শরীের িবরাট ভাব েফলেত পাের। 
েছাট িশশুেদর শরীের aতয্  a  পিরমােণ াকৃিতক হরেমান থােক। মাংেস সামা  পিরমাণ হরেমােনর uপি িত িশশুেদর বড় 
ধরেনর িত করেত পাের। বয় েদর ে ে  ে রেয়েডর সবেচেয় মারা ক পাশব্র্ িতি য়ার মে  রেয়েছ হৃৎ ন বৃি , u  
র চাপ, eলিডeেলর মা া বৃি , eiচিডeেলর মা া াস, iশিকিময়া, মাioকািড র্য়াল iনফাক র্শন, হাট র্ েফiিলoর, ে াক, 
aি oেপােরািসস, ে াে ট য্া  o েনর আকার বৃি , জনন মতা াস। eসব ে রেয়ড হরেমান শরীেরর াকৃিতক হরেমােনর 
ভারসা  ন  কের, শরীেরর িতেরাধ মতায় aি িতশীলতা েডেক আেন, কয্া ার সৃি  ছাড়াo িলভার o িকডিন ধব্ংস করেত পাের। 
িবপদ আেরা আেছ। গবািদ পশুর মলমূে র মা েম eসব হরেমান আবার পিরেবেশ িফের আেস। যা আবার a া  খা  
uৎপাদেন বহৃত হে  eবং মানবেদেহ ঢুেক আবার সম া সৃি  করেছ। 

েবিশর ভাগ aয্াি বােয়ািটক সব্া য্বান গবািদ পশুর oপর েয়াগ করা হয় তােদর বৃি  ঘটােনার জ । eসব গবািদ পশু o েপাি র 
ে ে  েয়াগকৃত aয্াি বােয়ািটক eমন সব সুপারবাগ (eমন জীবাণু, যার িবরুে  েকােনা aয্াি বােয়ািটক কায র্কর নয়) নােমর 
দানব সৃি  করেছ, যা মানবসভয্তার জ  মারা ক হুমিকর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। গবািদ পশু o েপাি েত াপক মা ায় 
aয্াি বােয়ািটেকর বহার জনসব্াে য্র জ  eক মহািবপয র্েয়র কারণ হেয় পেড়েছ। পশুপািখর oপর েয়াগকৃত aয্াি বােয়ািটেকর 
কারেণ eমন সব সুপারবােগর uৎপি  হে , যা থমত, মাংেসর মা েম মানবেদেহ েবশ করেছ eবং িদব্তীয়ত, পিরেবেশ ছিড়েয় 
পেড় aিনয়ি ত িব ার ঘটাে । eসব সুপারবাগ িজন া ফার বা িমuেটশেনর মা েম a া  জীবাণুেক aয্াি বােয়ািটেকর িবরুে  
িতেরাধ মতা aজর্েন সাহা  করেছ। 

গবািদ পশু o েপাি েত বহৃত aয্াি বােয়ািটেকর aপ বহােরর কারেণ সৃ  েরিজ য্া  জীবাণু জনসব্াে য্র aপূরণীয় িত কের। 
eসব িতর মে  রেয়েছ—সং ামক েরােগর িচিকৎসা থ র্ হেয় যাoয়া eবং সং ামক েরােগর ভয়াবহতা বৃি  পাoয়া। 
aয্াি বােয়ািটেকর aপ বহার o মা ািতির  বহােরর কারেণ জীবাণুর িববত র্ন ি য়ায় সহায়ক ভূিমকা পালন কের, যার ফেল 
েরিজ য্া  জীবাণুর বংশবৃি  o িব ার aয্াি বােয়ািটেকর িত সংেবদনশীল জীবাণুর েচেয় aেনক ত ঘেট থােক। ফেল eসব 
েরিজ য্া  জীবাণুর কারেণ মানুেষর সং িমত হoয়ার আশ া o ঝুিঁক সংেবদনশীল জীবাণুর েচেয় aেনক েবেড় যায়। 

মাংস uৎপাদেন aয্াি বােয়ািটেকর aপ বহােরর কারেণ েয সুপারবােগর সৃি  হে , তা eকসময় মহামাির আকাের সারা িবেশব্ 
ছিড়েয় পড়েত পাের eবং মানবসভয্তার জ  কাল হেয় দাঁড়ােত পাের। আর ei কারেণ িবশব্ সব্া য্ সং া, eফিডe o িবেশব্র 
েভা াসংগঠনগুেলা ি শ বছর ধের গবািদ পশু o েপাি েত ে রেয়ড o aয্াি বােয়ািটক eকা  েয়াজন না হেল বহার না করার 
েজার তদিবর চািলেয় যাে । েভা াসংগঠনগুেলা মেন কের, মাংস uৎপাদেনর জ  িতকর oষুধ বহার কের জনসব্া য্ তথা 
মানবসভয্তােক মৃতুয্র মুেখ েঠেল েদoয়া যায় না। বাংলােদেশo ে রেয়ড o aয্াি বােয়ািটেকর মা েম গবািদ পশু o েপাি  



uৎপািদত হে । যথাযথ কতৃর্প  o সরকার াপারিট গুরুতব্সহকাের িবেবচনায় িনেয় aনিতিবলেমব্ eর িবরুে  ব া হণ 
করেব—eটা েদশবাসীর তয্াশা।  

ƣদনি ন জীবেন ে েচ থাকার জ  আমােদর শাকসবিজ o ফলমূলo কমেবিশ েখেত হয়। শাকসবিজ o ফলমূলo িনেভ র্জাল নয়। 
কীটপতে র আ মণ েথেক শাকসবিজ o ফলমূল র া করার জ  eকিদেক বহার করা হয় কীটনাশক eবং ফলমূল পাকােনা o 
পচন েরােধর জ  a িদেক বহার করা হে  কয্ালিসয়াম কাব র্াiড o ফরমািলন। েয শাকসবিজ বা ফলমূল মানুষ খায়, তােত 
বহৃত কয্ালিসয়াম কাব র্াiড, ফরমািলন o কীটনাশক যিদ তয্  বা পেরা ভােব মানবেদেহর aপূরণীয় িত েডেক আেন, তেব 

েসসব কীটনাশক, কয্ালিসয়াম কাব র্াiড বা ফরমািলন েযেকােনা মা ায় বহােরর েযৗি কতা িনেয়  েতালা সব্াভািবক। িক   
তুেল কী হেব, যিদ eসব িতকর রাসায়িনেকর aপ বহার েরাধ করা না যায়। ান-িব ান o যুি র u য়ন o িবশব্ায়ন ি য়া 
আমােদর মাগত aিত াকৃিতক কের তুলেছ। িতবছর িবশব্ াপী 41 লাখ মানুষ কীটনাশেকর িবষি য়ায় আ া  হয় eবং দুi 
লাখ 31 হাজার মানুষ মারা যায়। eসব মৃতুয্র েবিশর ভাগ ঘেট aনু ত িবেশব্। কীটনাশক বহাের েবিশর ভাগ ে ে i কৃষেকর 
িশ ণ থােক না eবং ei কারেণ কীটনাশেকর aপ বহার হয়। কীটনাশেকর কারেণ েবিশ িত  হয় িশশু o uঠিত বয়েসর 

িশশুরা। eমনিক খুব a  পিরমাণ কীটনাশক পয র্  বাড়  েছেল-েমেয়েদর বেয়াবৃি র oপর িবরূপ িতি য়া সৃি  কের। কীটনাশক 
শরীের েবশ করেল েযসব শারীিরক o মানিসক সব্া য্গত সম া েদখা েদয়, তার মে  রেয়েছ িতশি  িবেলাপ, সমনব্য়হীনতা, 
u ীপেকর িত িবলেমব্ সাড়া দান, দৃি শি  কেম যাoয়া, aিনয়ি ত আেবগ o আচরণ, া র দ তা াস, হাঁপািন, aয্ালািজর্, 
aিতমা ায় সংেবদনশীলতা, কয্া ার, হরেমােনর কায র্াবিল বাধা া  হoয়া, জনন o েণর বেয়াবৃি র সম া। 

ফরমািলন, ফসফরাস o আেস র্িনকসমৃ  কয্ালিসয়াম কাব র্াiড o কীটনাশেকর িত িশশুরা হয় aিতমা ায় সংেবদনশীল। ফলমূল o 
শাকসবিজেত বহৃত কীটনাশক o সব রকম িবষা  রাসায়িনেকর ভােব িশশুরা েবিশ আ া  হয় কয্া াের। আেপল, টেমেটা, 
জাম, মিরচ, আঙুর, েলটুস, েকািল, েবির, পালংশাক, সবুজ িশম, মটরশুিঁট, েবগুন, ফুলকিপ, বাঁধাকিপ, পেটাল, শসা, ে ড়স, 
করলা iতয্ািদেত মা ািতির  কীটনাশেকর uপি িত ল  করা েগেছ। aেনক শাকসবিজ o ফলমূল ঘেষ লবণ-পািনেত ভােলা কের 
ধুেয় িনেল ফরমািলন বা কীটনাশেকর মা া কেম যায়। কীটনাশেকর ধরন, পিরমাণ o বহার িনয় ণ করা না েগেল েদেশর জনসব্া য্ 
িবপয র্েয়র মুেখ পড়েব। তাi সরকােরর uিচত কীটনাশক বহাের কৃষকেদর যথাযথ িশ ণ েদoয়া o সব্া য্সেচতনতা ƣতির করা। 
পি মা িবেশব্ aগ র্ািনক খাবােরর কদর িদন িদন বাড়েছ। আমােদর বুঝেত হেব, কৃিতেতi রেয়েছ কৃত সমাধান। তাi আমােদর 
কৃি মতা েছেড় কৃিতেতi িফের েযেত হেব। তা না হেল aিতমা ায় কীটনাশক বহােরর কারেণ েদেশর মানুেষর সে  সে  
শাকসবিজ, ফলমূল র ািনেতo িবরূপ িতি য়া সৃি  হেব। 

েলখক : a াপক, ফােম র্িস aনুষদ, ঢাকা িবশব্িব ালয় 

 


