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িবএসিটআইর পরী ায় ি মান মািণত ৫২ পেণ  জীবনঘাতী উপাদােনর অি  পাওয়া  গেছ।  া
িবেশষ রা বলেছন, এসব পণ  ব বহাের ক া ােরর মেতা মরণব ািধেত আ া  হে  মা ষ।

রাববার আদালেতর িনেদেশর পর সামবারও বাজাের দদার িবি  হে  এসব পণ । রাজধানীর িবিভ
বাজাের াণসহ নািমদািম কা ািন ও াে ডর পণ  পাওয়া গেছ। এিদেক ৫২ পেণ র িবি  িনিষে র
জ  ব ব া িনেত আদালেতর িনেদেশর পর সংি  সং া েলার তৎপরতা বেড়েছ।

পেণ র লাইেস  বািতল এবং মামলাসহ সংি েদর িব ে  কড়া ব ব া নয়ার কথা বলেছ, বাংলােদশ
া ডাডস অ া ড টি ং ই িটিটউশন (িবএসিটআই)। আদালেতর আেদেশর কিপ হােত পেল ব ব া

নেব বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপ ।

ি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 ে  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

  যগুা র িরেপাট
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হেয়েছ। িবচারপিত শখ হাসান আিরফ ও িবচারপিত রািজক আল জিলেলর সম েয় গিঠত হাইেকাট ব
এক িরেটর াথিমক নািন িনেয় রাববার লসহ এ আেদশ দন।

জানেত চাইেল িবএসিটআইর পিরচালক েকৗশলী এসএম ইসহাক আলী যগুা রেক বেলন, ৫২িট পেণ র
মেধ  ২৪িট ঢাকায়। এ েলােক কারণ দশােনার নািটশ দয়া হেয়িছল। িক  ১৭িট পেণ র ব াপাের জবাব
পাওয়া গেছ।

বািক ৭িটর ব াপাের সংি  কা ািনর জবাব  পাওয়া  যায়িন।  িতিন  বেলন,  য েলা  জবাব  দয়িন,
াথিমকভােব এ েলার লাইেস  বািতলসহ পযায় েম আইনগত ব ব া নয়া হেব। এছাড়াও এসব পণ

না কনার ব াপাের পি কায় িব াপন দয়া হেব। আর য েলা জবাব িদেয়েছ, তােদর জবাব সে াষজনক
না হেল, আপাতত এেদর লাইেস  িগত হেব। এরপর পযায় েম ব ব া নয়া হেব।

িবএসিটআইর িতেবদেন বলা হেয়েছ স ণূ ছাই আর রং িমিশেয় তির হে  ােণর ড়ঁা হলদু ও কাির
পাউডার। এরপর চটকদার িব াপন িদেয় বাজারজাত করা হে । িত ানিটর লা া সমাইেয় রেয়েছ
উ মা ায় চিব।

এছাড়া রেয়েছ িসসা, আেসিনেকর মেতা মারা ক িতকর উপাদান। এ েলা ব বহাের মা েষর ক া ার
হেত পাের। এ ব াপাের আদালেতর পযেব েণ বলা হয়, গত বছর দেশ ক া ােরর আ া  রাগীর সংখ া
বেড়েছ।

এর অ তম কারণ হল খােদ  িবষ। এছাড়া িমঠাইেয়র লা া সমাইেত পুরাটাই িতকারক চিব। িসিট
েপর তীর াে ডর সিরষার তেল রেয়েছ িতকারক আয়রন। এছাড়া ি ন ি িচংেয়র িজিন সিরষার

তেল আয়রন ও উ মা ায়  এিসড  পাওয়া  গেছ।  একই  অব া  শমনেমর পুি  সিরষার তল  এবং
বাংলােদশ এিডবল অেয়েলর পচাদঁা সিরষার তেল। কােশম ফুেডর সান িচপেস পাওয়া গেছ  চিব।

এিদেক  সামবার  রাজধানীর  কারওয়ান  বাজার,  শাি নগর  কাচঁাবাজার,  নয়াবাজার  ও  করানীগে র
সববহৃৎ িজি রা  বাজার ঘেুর দখা গেছ, উ  আদালেতর িনেষধা ার পরও এসব পণ  দদার িবি
হে ।

সংি  কা ািন েলাও  তােদর  পণ  বাজার  থেক  ত াহােরর  কােনা  ধরেনর  উেদ াগ  নয়িন।
নয়াবাজােরর একািধক মিুদ িবে তা জানান, যসব পণ  িবি েত িনেষধা া রেয়েছ স েলা পি কা ও
টিলিভশেন দেখিছ। িক  সব মা ষ এ েলা দেখিন।

তারা  বেলন,  নািমদািম  কা ািনর পেণ র চািহদা সব সময় থােক। এ কারেণ মা ষ এ েলা িকনেছ।
কা ািনর প  থেক এসব পণ  িবি েত িনেষধা া বা পণ  পিরবতন করেত কােনা ধরেনর যাগােযাগ

করা হয়িন।

িবএসিটআইর িতেবদেন বলা হেয়েছ, খােদ র ণগত মান নই আররা ফেুডর আরা ি ংিকং ওয়াটার,
আল সািফর  ি ংিকং  ওয়াটার,  িমজােনর ি ংিকং  ওয়াটার,  মন  িডউেয়র ি ংিকং  ওয়াটার,  ডানকােনর

াচারাল  িমনােরল ওয়াটার,  আরার িডউ ি ংিকং  ওয়াটার,  দীিঘর ি ংিকং  ওয়াটাের।  এছাড়া  ডুডিল
ডলেস অিতির  চিব, শা  ফেুডর সফট ি ংকস, জাহা ীর ফুড সফট ি ংেক এিসেডর পিরমাণ বিশ।

ড ািনেশর হলেুদর ড়ঁায় ছাই পাওয়া গেছ।

তানিভর  ফুেডর  শ  হলেুদর  ড়ঁায়  মা ািতির  িসসা  পাওয়া  গেছ,  এিসআইেয়র  ধিনয়ার  ড়ঁায়
পুেরাটাই ছাই, ড ািনশ কাির পাউডাের িসসা ও আেসিনক, বনলতার িঘেত তরল পদাথ ও িতকারক
এিসড এবং  িপওর হাটহাজারী  মিরচ ড়ঁায়  ছাই  পাওয়া  গেছ।  এছাড়াও িমি েমলা,  ওেয়ল ফুড ও
মধুবেনর লা া সমাইেত অিতির  চিব, এিসআইেয়র আেয়ািডনযু  লবণ, িকংেয়র ময়দা, পসার দই,
ম ার চানাচেুর মা ািতির  চিব পাওয়া গেছ।

মেহিদর িব টু, বাঘাবাড়ীর শাল িঘেত কােনা উপাদানই িঠকমেতা নই। িনিশতা ফডুেসর িজেত
িতকারক কণা  পাওয়া গেছ।  মি েলর হলদু  ড়ঁা,  সান ফেুডর হলদু  ড়ঁা,  ডলিফেনর মিরচ ড়ঁা,

ডলিফেনর হলদু ড়ঁা, সেূযর মিরেচর ড়ঁায় ছাই পাওয়া গেছ। িকরেণর লা া সমাই, জ ার লা া
সমাই এবং অমেৃতর লা া সমাইেত পাওয়া গেছ মা ািতির  চিব।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

দাদা  পার,  িতন তীর,  মিদনা ারিশপ, তাজ, র ও মধমুিতর আেয়ািডনযু  লবণ,  মা া  সে র
আেয়ািডন লবেণ িতকারক সািডয়াম ারাইড পাওয়া গেছ।

া  অিধদফতেরর রাগ িনয় ণ শাখার সােবক পিরচালক এবং মাইে াবােয়ালিজ িবভােগর অধ াপক ডা.
এেকএম শাম ামান যগুা রেক বেলন, খাবাের অিধক মেয় ার আ তার কারেণ এক ধরেনর ফা াস
সিৃ  হয়। ‘এসপারজাইলাস ভাস’ নামক এ ফা াস খাবাের আফলাটি ন নামক িবষা  পদাথ িনঃসরণ
কের। এসব খাবার খেল মা েষর ক া ার হওয়ার ঝঁুিক থােক।

এছাড়া আ তার এক ধরেনর ব াকেটিরয়ার আ মণ ঘেট। এসব ব াকেটিরয়া খাবাের ‘ বিসলাস িসিরয়াস’
তির কের। যা মলূত এক ধরেনর সাইেটাটি ন। এ ধরেনর সাইেটাটি ন খােদ  িবষি য়া ঘিটেয় মারা ক

আমাশয় ঘটায়। িতিন বেলন, খাবাের বা লবেণ মেয় ার বিশ থাকেল সই খাবার ভজা থাকেব। ফেল
খাবােরর ণগতমান ত ন  হেয় যােব। খাবার তার খাদ  উপেযািগতা হারােব।

অধ াপক শাম ামান বেলন, য কােনা খাদ  উপাদােন আেসিনক থাকা িবপ নক। দীঘিদন মা ষ যিদ
আেসিনক সমৃ  খাবার খায় তাহেল আেসািনেকািসস রােগ আ া  হেব। যার ফেল মা ষ ধীের মতুৃ র
িদেক ধািবত হেব। লড বা িসসা একিট ভাির ধাত।ু য কােনা ভাির ধাতুই মানবেদেহর জ  মারা ক

িতকর।

খাবােরর মাধ েম বা য কােনা মাধ েম িসসা মা েষর শরীেরর েবশ কের থেম অি  ম ায় আ মণ
কের এবং র েকাষ উৎপাদন ব াহত কের। ফেল শরীেরর র শূ তা দখা দয়।

লড িসসার কারেণ মা েষর নাভাস িসে ম বা ায়িুবক বলতা সিৃ  হয়। একপযােয় নাভাস িসে ম ন
হেয় যায়। সেবাপির লড বা  িসসা এমন একিট িবষা  উপাদান যা মা েষর শরীের য কােনা অে
ক া ার সিৃ  কের মতৃু  িনি ত কের।

জানেত চাইেল বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপে র চয়ারম ান মাহা দ মাহফুজুল হক যগুা রেক বেলন,
আদালেতর আেদেশর কিপ এবং িবএসিটআইর পণ  পরী ার সনদ হােত পাওয়ার পর েয়াজনীয় ব ব া
নয়া হেব।

িতিন বেলন, বাজার থেক এসব পণ  তেুল নয়ার ব াপাের আমােদর িত রেয়েছ। তেব ভজােলর
িবিভ  ধরন আেছ। উদাহরণ প িবষ িমিশেয়ও ভজাল দয়া হয়, আবার পািন িমিশেয়ও ভজাল দয়া
হয়। এেদর শাি  িভ  িভ । এ কারেণ সনদ হােত পাওয়ার পর শাি  িনি ত করা হেব।

তাছাড়া জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর ও িনরাপদ খাদ  কতৃপ েক এসব পণ  ১০ িদেনর
মেধ  অপসারণ করেত বলা হেলও তারা কােনা ধরেনর অিভযান পিরচালনা করেছ না।

এ ব াপাের জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর উপ-পিরচালক মনজুর মাহা দ শাহিরয়ার
যগুা রেক বেলন, আমােদর িটম এসব পণ  অপসারেণর জ  তির। উপর মহেলর িনেদশ পেল অিভযােন
নামব। তেব কেব নাগাদ অিভযান হেব, তা এখন বলা যাে  না।

িনিষদ  ৫২ খাদ পণ  জীবনঘাতী উপাদােন পূণ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/177124/িনিষদ -৫২-খাদ...
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