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ঠাকুরগাঁo হািজপাড়া eলাকার বািস া আলমগীর েহােসন বেলন, আমার েছাট েছেল িতিদন িটিফেনর কথা বেল 21 টাকা েনয়। 
কেয়কিদন েথেক খুব aসু । জব্র, গলা থা, েপট থা। পের ডা ার েদখােনা হেল জানেত পাির েস িতিদন কুলিফ আiি ম 
েখত। তাi ফুডপয়জন হেয়েছ o ঠা া েলেগেছ। 

িশশু িচিকত্সক শাজাহান েনoয়াজ জানান, আiসি ম িশশুেদর জ  িতকর। আiসি ম েখেল সাধারণত ঠা া, গলা থা, eজমা, 
হাঁপািনর মেতা বড় বড় aসুখ হেত পাের। eছাড়াo eখন েয সব কম দািম আiসি ম পাoয়া যাে  েসগুেলা বা ােদর খাoয়ার 
uপেযাগী না। eগুেলা েখেল েপেটর থা, ফুডপয়জন হoয়া সব্াভািবক িবষয়। 

e সে  ঠাকুরগাঁo েসেনটাির i েপ র আকতার ফারুক জানান, িন মােনর e স া আiসি ম আসেল নীরব ঘাতক িহেসেব কাজ 
করেছ। আiসি েম বহূত কাঁচা পামaেয়ল, ডালডা খুবi িতকর। আর ফুড কালার o েকােকা পাuডারসহ রাসায়িনক uপকরণ 
বহােরর মা া o িনেদ র্শনা আেছ। িক  eগুেলা মানা হয় না। দীঘ র্েময়ািদ িত িহেসেব আলসার eমনিক কয্া ারo হেত পাের। 

ঠাকুরগাঁo েজলা শাসক ড. কামরু ামান জানান, স া দােমর িতকর eসব আiসি ম বে  িশগিগরi aিভযান চালােনা হেব। 
সব্াে য্র জ  ঝুিঁকপূণ র্ খাবােরর সে  েকােনা ধরেনর আপস করা হেব না। 

  

  

  


