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রং মাখা মাংস িবি  িনuমােক র্েট  
িনজসব্ িতেবদক  

 

েবাতেল ভের রাখা লাল রং িমিশেয় িবি  করা হয় মাংস -বাংলােদশ িতিদন  

রাজধানীর েকােনা েকােনা মাংেসর েদাকােন খারাপ মাংস তাজা েদখােত লাল রং মািখেয় িবি র aিভেযাগ পাoয়া েগেছ। e 
aিভেযােগ গতকাল র য্াব েভজালিবেরাধী aিভযান চািলেয় দুi েদাকানেক জিরমানা কেরেছ। পিরচািলত aিভযােন েদখা েগেছ, 
িনuমােক র্ট কাঁচাবাজাের লাল রং িদেয় কৃি ম র  ƣতির কের গরুর মাংস িবি  চলিছল। e ছাড়া ভারতীয় মিহেষর মাংস গরুর মাংস 
বেলo িবি  হি ল। eসব aিভেযােগ oi দুিট েদাকানেক 51 হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। e ছাড়া 4 জনেক আটক করা 
হেয়েছ। eকi সে  oi েদাকান েথেক 7 মণ মাংস জ  করা হেয়েছ। গতকাল দুপুের র য্াব ei aিভযান চালায়। 

সংি  সূ  জানায়, aিভযােনর সময় ঘটনা েল িগেয় তারা েদখেত পান- দুi েথেক িতন িদন আেগর পচাবািস মাংেস রং িমিশেয় 
তাজা রে র মেতা কের িবি  করেছন েদাকানদাররা। তারা পািনর জাের রং েমশােনা পািনo রােখন। মাংস েবর কের তােত রং 
িমিশেয় র বেণ র্ পিরণত কেরন।  

র য্ােবর িনব র্াহী ািজে ট সারoয়ার আলম বেলন, eখােন মাংেসর েদাকানগুেলােত আেগর aিব ীত মাংসগুেলা ি েজ মজুদ রাখা 
হয়। দীঘ র্িদন ধের রাখায় েসগুেলা ফয্াকােস রং ধারণ কের। oiসব মাংস েবর কের তােত রং লািগেয় টাটকা েদখােনার েচ া কেরন 
aসাধু বসায়ীরা। eসব বািস-পচা মাংস িকেন ে তারা তারণার িশকার হে ন।   

আরo aিভযান : eিদেক আমদািনকারেকর ি কার ছাড়াi িবেদিশ প  িবি র aিভেযােগ দুi লাখ ৯1 হাজার টাকা জিরমানা 
কেরেছ জাতীয় েভা া aিধকার সংর ণ aিধদফতর। গতকাল রাজধানীর েমাহা দপুের েটািকo য়াের aিভযান চািলেয় e জিরমানা 
করা হয়। aিভযান পিরচালনা কেরন সং ািটর uপ-পিরচালক মনজুর েমাহা দ শাহিরয়ার, সহকারী পিরচালক মাসুম আিরিফন, 
আফেরাজা রহমান eবং আবদুল জবব্ার ম-ল।  

aিভযানকােল aসব্া য্কর পিরেবেশ খা  ি য়াকরেণর aিভেযােগ কয্ােফ e ে সেক eক লাখ 61 হাজার  টাকা, েময়ােদা ীণ র্ 
oষুধ িবি র aিভেযােগ ফােম র্িস ফােম র্িসেক 61 হাজার টাকা, আমদািনকারেকর ি কারিবহীন িবেদিশ প  িবি  o পে র েমাড়েক 
eমআরিপ না থাকার aিভেযােগ আলম কসেমিটকসেক 31 হাজার টাকা, েমকআপ েজানেক 31 হাজার টাকা, জাপান গােড র্ন ফাম র্ােক 
21 হাজার টাকা, ফয্াশন াসেক 31 হাজার টাকা eবং oয়াiেক েজানেক 31 হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। 

 


