
িবএসিটআইেক িনয়িমত সব পেণ র ল াব
পরী া করেত হেব

ই মােসর মেধ  হটলাইন সািভস করেত ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ রেক হাইেকােটর
িনেদশ িনঃশত মা চেয় পার পেলন িনরাপদ খাদ  কতৃপে র চয়ারম ান

কাশ : ১৭ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকাসহ সারােদেশ নািম-দািম া ডসহ সকল পেণ র মান িঠক রাখেত বছরজুেড় এর ল াব পরী া করার
উপর তািগদ িদেয়েছ হাইেকাট। িবএসিটআইেক িনয়িমতভােব এ পরী া করেত বলা হেয়েছ। আদালত
বেলেছন, এরকম অিভেযাগ পাই য পেণ র উপর ল াব পরী া করার আেগ লনেদন হেয় থােক। যিদ
এরকম িকছু নেত পাই তাহেল দেক নয়, সরাসির কারাগাের পািঠেয় দব। এই লনেদেনর সে  যত
বড় কমকতাই জিড়ত থা ক না কন।

িবচারপিত শখ হাসান আিরফ ও িবচারপিত রািজক আল জিলেলর সম েয় গিঠত হাইেকােটর িডিভশন
ব  গতকাল রিববার এই আেদশ দন। িবএসিটআইেয়র উে ে  হাইেকাট বেলেছ, কা ািন েলার
দওয়া া েলর িভি েত ল ােব পুনরায় পরী া কের ৫২ পেণ র মেধ  ২৬িট মান উ ীণ কেরেছ। িক
কা ািন েলা মান িঠক না রেখ আবার পণ  বাজাের ছাড়েত পাের। সজ  বাজার থেক দফায় দফায়

া ল সং হ কের পেণ র ল াব পরী া করেত হেব। 

হটলাইন চালরু িনেদশ

ভজাল খাদ পণ  ও পেণ র মলূ  বিৃ  িনেয় ভা ারা  যােত য কান সময় অিভেযাগ জানােত পাের
সজ  ই মােসর মেধ  হটলাইন সািভস চালু  করেত ভা া  অিধকার সংর ণ অিধদ রেক িনেদশ
দওয়া হেয়েছ। আদালত বেলেছ, ওই হটলাইন চালরু পূব পয  ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ েরর

একিট ন র (০১৭৭৭৭৫৩৬৬৮), ধানম ীর কাযালেয়র ৩৩৩ এবং জাতীয় হটলাইন ৯৯৯ এর মাধ েম
ভা ারা যন ছুিটর িদনসহ ২৪ ঘ টাই অিভেযাগ জানােত পাের সজ  েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব।

এছাড়া এই অিধদ রেক এখন থেক উপেজলা পযােয় অিভযান পিরচালনা করার কথাও বেলেছ আদালত।
একইসে  আগামী ১৯ আগ  এই আেদেশর অ গিত িতেবদন আদালেত দািখল করেত িবএসিটআই,
িনরাপদ খাদ  কতৃপ  ও ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ রেক িনেদশ দওয়া হেয়েছ।

মা চাইেলন িনরাপদ খাদ  কতৃপে র চয়ারম ান

ভজাল ও মানহীন পেণ র িব ে  ব ব া না িনেয় আদালেতর আেদশ অমা  কেরিছেলন িনরাপদ খাদ
কতপৃে র চয়ারম ান মাহফুজুল হক। স কারেণ তলব আেদেশ গতকাল িতিন হাইেকােট হািজর হেয়
িনঃশত  মা চান। তাঁর আইনজীবী ব াির ার কামাল-উল আলম বেলন,    আমােদর জনবল সীিমত।
এরপেরও আমরা িবিভ  ােন অিভযান চািলেয় িকছু পণ  বাজার থেক জ  কেরিছ। আেদশ বা বায়ন
কেরিছ। আদালত বেলন, যখন বা বায়ন করার দরকার িছেলা তখন কেরনিন। এরপরই আদালত মার
আেবদন ম রু কের তােক ব ি গত হািজরা থেক অব াহিত দন।

িবএসিটআইেয়র পে  আইনজীবী সরকার এম আর হাসান, ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ েরর পে
কাম ামান কিচ ও সং ািটর সহকারী পিরচালক মা ম আেরিফন নািনেত অংশ নন।

  ইে ফাক িরেপাট

print | িবএসিটআইেক িনয়িমত সব পেণ র ল াব পরী া করেত হেব | শষ... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/62477/িবএসিটআইেক...

1 of 2 6/17/2019 10:31 AM



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।
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