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িন মােনর ৫২  পেণ র উ পাদন,  বাজার-জাতকরণ ও িবপণন  বে  হাইেকাট িনেদশ িদেলও এখেনা
দদারেস রাজধানীর িবিভ  বাজাের এসব পণ  িবি  হে  ।

গত ১২ ম হাইেকাট মান উ ীণ না হওয়া পয  িন মােনর এসব পণ  বাজার থেক জ  কের ংস
করেত িনরাপদ  খাদ  কতৃপ  ও ভা া  অিধকার সংর ণ  অিধদ রেক িনেদশ িদেয়েছ।  আদালেতর
আেদশ বা বায়ন কের ১০ িদেনর মেধ  অ গিত িতেবদন আদালেত দািখল করেত বলা হেয়েছ।

এিদেক রােয়র পর চার িদন পার হেলও এখেনা কােনা কাযকর ব ব া নওয়া হয়িন। গতকাল বধুবার
রাজধানীর কাওরানবাজার,  শাি নগরবাজার ও তুরাগ এলাকার িবিভ  িডপাটেম ট াের খাজঁ িনেয়
দখা যায়, দদারেস এসব পণ  িবি  হে । অেনক দাকািন এসব পণ  িবি  িনিষে র ব াপাের িকছুই

জােনন না। আবার অেনেক জেনও িবি  করেছন। এেত ভা ারা তািরত ও িতর স খুীন হে ন।

কাওরানবাজােরর জ ার ােরর মাশারফ হােসন বেলন, ‘আমরা এখেনা এসব পণ  িবি  করিছ। তেব
পণ েলার উ পাদন িত ান েলা বেলেছ, তারা বাজার থেক এসব পণ  উিঠেয় নেব। উিঠেয় িনেলেতা
আর িবি  করব না।’

একই কথা জানান এই বাজােররই ইয়ািছন জনােরল ােরর এক িবে তা। এই দাকােনও িন মােনর
িনিষ  এসব পণ  িবি র জ  রাখা হেয়েছ। এই িবে তা বেলন, ‘আমরা পেড়িছ সম ায়। ২০ টাকার
পণ  িবি  করেত িগেয়  হাজার হাজার টাকা  জিরমানা  িদেত হয়।  অথচ িন মােনর পেণ র সব  দায়
কা ািনর’।

তুরাগ  এলাকার একিট  িডপাটেম ট  ােরর ািধকারী  বেলন,  এসব  পণ  য  িবি  করা  যােব  না
সটােতা আমরা জািন না। কা ািন থেকও এ ব াপাের িকছ ুবলা হয়িন।

পিব  রমজান মাস উপলে  বাজার থেক ৪০৬িট পেণ র নমনুা সং হ কের িবএসিটআই। এর মেধ
৩১৩িট পণ  িনজ  ল ােব পরী া করা হয়। পরী ায় ৫২িট পণ  িন মােনর মািণত হয়। সিরষার তল,
হলেুদর ড়ঁা, কাির পাউডার, লা া সমাই, আেয়ািডনযু  লবণ, ি ংিকং ওয়াটার, শাল িঘসহ এসব
িন মােনর পণ  দেশর নািম-দািম াে ডর।

তেব হাইেকােটর রােয়র পর অেনক ভা া সেচতনও হেয়েছন। অেনেক বাজার করেত িগেয় সােথ িনেয়
গেছন িবি  িনিষ  ৫২ পেণ র তািলকা।

এ সে  বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপ ’র চয়ারম ান মাহা দ মাহফজুুল হক গতকাল ইে ফাকেক
বেলন, আমরা িতন িদেনর মেধ  সংি  িত ান েলােক বাজার থেক এসব পণ  তেুল িনেত বেলিছ। এ
ব াপাের িবিভ  পি কােত িব াপনও দওয়া হেয়েছ। এ সমেয়র মেধ  না িনেল আমরা কেঠার ব ব া
নব।  এক ে র  জবােব  িতিন  বেলন,  এই  কাজ  িবএসিটআইেয়র  করার কথা।  িক  কাট  যেহতু

আমােদর িনেদশ িদেয়েছ তাই আমরা কেরিছ। এটা আমােদর করার কথা না।

ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ েরর মহাপিরচালক মাঃ শিফ ল ইসলাম ল র গতকাল ইে ফাকেক
বেলন, ‘আগামী রিববার আমরা িনিষ  ৫২িট পেণ র িত ােনর সােথ বসব। তােদর িতন িদেনর মেধ
এসব পণ  বাজার থেক তেুল নওয়ার জ  িনেদশ দওয়া হেব। এছাড়া আগামীকাল (বহৃ িতবার) এ
ব াপাের পি কােত িব াপনও দওয়া হেব। ’

এক ে র জবােব িতিন বেলন, বাজাের এসব পণ  িবি  হেলও আমরা এখেনা ব ব া নওয়া  করেত
পািরিন। কারণ, গতকালই (ম লবার) আমরা হাইেকােটর রায় হােত পেয়িছ। আমরা িনেজরাই রােয়র
কিপ সং হ কেরিছ। িনিদ  সমেয়র মেধ  বাজার থেক এসব পণ  তুেল না িনেল আমরা ব ব া নব।

িবি  বে র িনেদশ য ৫২িট পণ

তীর, িজিব, পুি  ও পচাদঁা াে ডর সিরষার তল,    সান  াে ডর িচপস, আরা, আল সািফ, িমজান,
িদঘী, আর আর িডউ, মণ িডউ াে ডর ি ংিকং ওয়াটার, ডানকােনর াচারাল িমনােরল ওয়াটার, াণ,
িমি েমলা, মধবুন, িমঠাই, ওেয়ল ফুেডর লা া সমাই, ডডুিল াে ডর ডলস, টি  তািন তাসিকয়া ও
ি য়া সফট ি ংক পাউডার, ড ািনশ, াণ, স াে ডর হলেুদর ড়ঁা, এিসআই িপওর াে ডর ধিনয়া

ড়ঁা, াণ ও  ড ািনস াে ডর কাির পাউডার, বনলতা াে ডর িঘ, িপওর হাটহাজািরর মিরেচর ড়ঁা,
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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।

|

এিসআই, মা া সে র আেয়ািডনযু  লবণ, িকং াে ডর ময়দা,  পসা াে ডর দই, ম া াে ডর
চানাচরু,  মেহিদ াে ডর িব টু,  বাঘাবাড়ীর শােলর িঘ,  িনিশতা  ফুডেসর িজ,  মধবুেনর লা া
সমাই, মি ল ফুেডর লেুদর ড়ঁা, মধমুিত াে ডর আেয়ািডনযু  লবণ, সান াে ডর হলেুদর ড়ঁা, 
ীনেলেনর মধ,ু িকরণ াে ডর লা া সমাই, ডলিফন াে ডর মিরেচর ড়ঁা, ডলিফন াে ডর হলেুদর
ড়ঁা,  সযূ  াে ডর মিরেচর ড়ঁা,  জ া াে ডর লা া  সমাই,  অমতৃ াে ডর লা া  সমাই,  দাদা
পার, িতনতীর, মিদনা, ারশীপ ও তাজ াে ডর আেয়ািডন যু  লবণ।

১১িট িত ােনর িব ে  িবএসিটআই’র মামলা

মানহীন পণ  িবি  ও অ া কর পিরেবেশ খাবার তির এবং ওজন যে র ভিরিফেকশন সনদ হণ না
করার অপরােধ  ১১িট  িত ােনর িব ে  মামলা  দােয়র কেরেছ  বাংলােদশ া ডাডস  এ ড  টি ং
ই িটিটউশন (িবএসিটআই)। 

গতকাল বধুবার রাজধানীসহ দেশর িবিভ  ােন অিভযান পিরচালনা কের এসব মামলা দােয়র করা হয়।

 

print | দদার িবি  হে  িনিষদ  ৫২ পণ  | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/54481/ দদার-িবি -হচ...

3 of 3 5/16/2019 10:09 AM


