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আইন আেছ, নই কাযকর েয়াগ। ভজাল ও িন মােনর খাদ পেণ র িব ে  কেঠার ব ব া নওয়ার জ
িনরাপদ খাদ  আইন কেরেছ সরকার। ওই আইেন িনরাপদ খাদ  কতৃপ েক ব ব া নওয়ার জ  যেথ

মতা দওয়া হেয়েছ। িক  তার েয়াগ নই বলেলই চেল। নািম-দািম াে ডর িন মােনর ৫২ পেণ র
মামলার নািনেত বারবার এই িবষয়িট উেঠ এেসেছ। হাইেকাট বেলেছ, উ ত দেশর আইন পযােলাচনা
কের সরকার িনরাপদ খাদ  আইন কেরেছ। এর চেয় ভােলা আইন আর হেত পাের না। আইেন িতিট
িবষয়েক িনিদ  করা হেয়েছ। হয়ত আমরা উ ত দেশর পযােয় যেত পারব না, তােদর মেতা স ধরেনর
অথৈনিতক স মতাও নই। তেব আমােদর আইেন যা আেছ তার মেধ  থেক নূ নতম একটা মান িনি ত
করেত হেব। িক  আইেনর সই েয়াগ িক দখেত পাি ? আদালত বেলন, খাদ -পেণ র িনরাপ ার
ব াপাের আপেসর কােনা েযাগ নই। সরকাির িত ান িঠকমেতা কাজ করেলই হেয় যায়। িক  এরা বড়
বড় অিফস িনেয় বেস আেছ।

এিদেক আইন িবেশষ রা বলেছন, সরকার অেনক ভােলা ভােলা আইন করেছ। িক  সই আইেনর েয়াগ
য সরকাির সং ার ওপর দওয়া হেয়েছ তারাই যিদ কাযকর েয়াগ না কের তাহেল আইন ণয়েনর মলূ

উে ই ব াহত হয়। ফেল জনগণ আইেনর কৃত ফল পায় না। তারা বেলন, িনরাপদ খাদ  আইন িনেয়
উ  আদালত য অিভমত তেুল ধেরেছ আইন েয়ােগর ে  সটাই আসল বা বতা। যিদ আইেনর
কেঠার েয়াগ করা হত, তাহেল ভজাল ও িন মােনর খাদ পেণ  বাজার সয়লাব হত না।

আওয়ামী লীেগর নতৃ াধীন মহােজাট সরকার ২০১৩ সােল জাতীয় সংসেদ িনরাপদ খাদ  আইন পাস
কের। এই আইেনর অধীেন সরকার িত া কের বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতপৃ । পাশাপািশ সং ািটর
কমপিরিধ িক হেব তা আইেন উে খ করা হয়। আইনিট পযােলাচনা কের দখা যায়, সং ািটেক বাজার
মিনটিরং, াে র জ  িতকর, অ পেযাগী, ভজাল খাদ ব  জ  ও তা ংস করার মতাও আইেন
দওয়া  হেয়েছ।  এমনিক  িন মােনর  অথবা  ঝুঁিকপূণ  বা  িবষা  পদাথযু  খাদ ব  বাজার  থেক
ত াহােরর জ  ব ব া িনেত পারেব।

আইেনর ৫৫ (১) ধারায় বলা হেয়েছ, পিরদশক মধ রাত থেক সেূযাদেয়র পূব মহূুত পয  সময় ব তীত,
য কােনা সমেয়—(ক) খাদ  িবপণেনর সরবরাহ ল, সরবরাহ পথ, মজদু ল বা িব েয়র জ  রি ত

খাদ েব  ব বহারেযাগ  য কােনা ব র অব া, ান অথবা উহার উ পাদন ি য়ার অব া পিরদশন
করেত পারেবন; এবং (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশন এবং পরী াকােল যিদ পিরদশেকর িব াস
কিরবার কারণ থােক য খাদ  তকরণ বা িবপণন সং া  কােজ িনিদ  কােনা জীব  বা ি য়াশীল ব ,
ধারণপা  বা উহার উপাদান যাহা মা েষর াে র জ  িতকর বা অ পেযাগী বা ভজাল, তা হেল িতিন
ঐ সকল ব  বা উহা ারা তকৃত খাদ ব  জ  করেত পারেবন। কােনা িকছু জে র ে  কােনা
ব ি  বাধা  দান  বা  িতব কতা  সিৃ  করেত  পারেবন  না।  এছাড়া  জ কারী  খাদ ব ,  জীব  বা
ি য়াশীল ব , ধারণপা  বা উহার উপাদান অিবলে  অপসারণ কিরেব।

মসলা, সিরষার তল, ি ংিকং ওয়াটার, িচপস, লা া সমাই, শাল গাওয়া িঘসহ িন মােনর ৫২ পণ
িচি ত কের িবএসিটআই। এক িরট আেবদেনর ি েত হাইেকাট এসব পণ  বাজার থেক জ  কের

  িদদা ল আলম ও মু া রায়হান
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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।

|

ংস করেত িনরাপদ খাদ  কতৃপ  ও ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ রেক িনেদশ িদেয়িছল। িক  ওই
আেদশ বা বায়ন না করায় িনরাপদ খাদ  কতৃপে র িত উ া কাশ কের আদালত বেলন, এিসআই ও

ােণর মেতা বড় বড় কা ািনেক কতৃপ  ভয় পান? যিদ ভয় পান তাহেল আপনােদর এসব পদ দখল
কের রাখার দরকার িক?

ব বসায়ী মহেলর চাপ মাকািবলা কের কাজ করেত হয়: মাহববু কবীর

বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতৃপে র সদ  মা. মাহববু কবীর গতকাল ইে ফাকেক বেলন, িনরাপদ খাদ
কতপৃ েক আইেন অেনক মতা দওয়া হেলও আমরা কাজ করেত িগেয় দেখিছ, অেনক সীমাব তাও
রেয়েছ। ব বসায়ী মহলসহ অেনক চাপ মাকািবলা কের আমােদর কাজ করেত হয়। এসব িবষয় আমরা
িচি ত  কেরিছ।  খুব  িশগিগর আমরা সংি  ম ণালয়েক িবষয়িট জানােবা।  িতিন বেলন,  হাইেকােটর
িনেদেশ অিভযু  িত ান েলার িব ে  আইনগত ব ব া িনেয়িছ। আইন আইেনর গিতেত চলেব। কােনা
ছাড় দওয়া হেব না।
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