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িনেষধা া অমা  কের দদারেস িবি  হে  ােণর ভজাল পণ । ম লবার রাজধানীর িবিভ  বাজার
ঘেুর ায় দাকােনই ােণর িঘ- ‘ াণ ি িময়াম’ পাওয়া গেছ।

জাতীয় মানিনয় ক িত ান বাংলােদশ া ডাড অ া ড টি ং ই িটিটউেটর (িবএসিটআই) দয়া ৭২
ঘ া সময়সীমা অেনক আেগ পার হেলও কা ািনর প  থেক িনিষ  পণ  তেুল নয়ার কােনা উেদ াগ
দখা যাে  না। এ অব ায় ােণর িনিষ  পণ  িবি  করায় শিনবার ৫ িত ােনর িব ে  মামলা কেরেছ

িবএসিটআইর াম মাণ আদালত।

একই  সে  িত ান েলােক  মাটা  অে র  জিরমানাও  করা  হেয়েছ।  রাজধানীর  লশান,  মািলবাগ,
মিতিঝল, শাি নগর, ফিকরাপুল এলাকায় অিভযান চািলেয় এ ব ব া নয়া হয়। তেব এ িনেয় মখু খলুেত
রািজ নয় াণ  কতৃপ ।  এিদেক াণ  ডইিরর িঘ  ‘ াণ  ি িময়াম’  ি মােনর হওয়ায় িবএসিটআইেয়র

পািরেশর িভি েত িনরাপদ খাদ  কতৃপে র িস াে  াণ ি িময়ামসহ ২১িট পেণ  িব ে  িব  খাদ
আদালেত মামলা  কেরেছন ঢাকা দি ণ  িসিট কেপােরশেনর িনরাপদ খাদ  পিরদশক মাহাং  কাম ল

  যগুা র িরেপাট
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হাসান।

জানেত চাইেল িবএসইিটআইর পিরচালক ইি িনয়ার এসএম ইসহাক আলী ম লবার যগুা রেক বেলন,
এই পণ েলা বাজাের এখনও আেছ এিট মাটামিুট সবারই জানা। তেব একিট িবষয় আিম জার িদেয়
বলব, আমরা বেস নই। িবএসিটআইর অিভযান চলেছ। িতিন বেলন, ি তীয় দফার পণ েলার জ  দয়া
সময়সীমা শষ হওয়ার পর গত শিনবার থেক এই অিভযান  হেয়েছ। এিট অব াহত থাকেব। িনিষ
পণ  পাওয়া গেল আইন অ সাের ব ব া নয়া হেব। ভজাল রােধ গত রমজােন বাজার থেক পণ  িনেয়
পরী া কের িবএসিটআই। ই দফায় এেত ােণর ৪িট পেণ ই ভজাল পাওয়া যায়। এর মেধ  রেয়েছ-

ােণর ড়ঁা  হলদু,  কাির পাউডার, লা া  সমাই  ও ি িময়াম িঘ। পরবতীকােল এসব পেণ র িব ে
ব ব া িনেত িবএসিটআই, ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর এবং িনরাপদ খাদ  কতৃপ েক িনেদশ
দয় আদালত। এরপর পণ েলার লাইেস  িগত কের িবএসিটআই। এছাড়া উৎপাদন, িবপণন ও িবি

িনিষ  করা হয়। িক  এই িনেষধা ার পরও বাজাের ােণর িঘ িবি  হে । িবএসিটআইর িতেবদেন
দখা গেছ, ধু ছাই ও রঙ িমিশেয় তির হে  ােণর ড়ঁা হলদু। এরপর চটকদার িব াপন িদেয় তা

বাজাের ছাড়া হয়। া  িবেশষ রা বলেছন, এসব পণ  মানবেদেহর জ  ভীষণ িতকারক। এ ব াপাের
জানেত ােণর মােকিটং িডের র কাম ামান কামােলর সে  মাবাইল ফােন যাগােযাগ করা হেল
কােনা সাড়া দনিন। পের িতেবদেনর িবষয়িট তােক েুদ বাতায় জানােনা হেলও সাড়া মেলিন।

িবএসিটআই থেক জানােনা হয়, থম দফায় ম মােসর েত ােণর িতনিট পেণ  ভজাল পাওয়া যায়।
এ েলা হল- ড়ঁা হলদু, কাির পাউডার ও লা া সমাই। ওই সমেয় এসব পেণ র লাইেস  িগত কের
পণ েলা িনিষ  করা হয়। পের ি তীয় দফায় গত বধুবার ােণর ‘ি িময়াম িঘ’সহ কেয়কিট কা ািনর
পেণ র লাইেস  িগত কের িবএসিটআই।

একই সে  এসব পণ  ৭২ ঘ ার মেধ  বাজার থেক তেুল নয়ার িনেদশ দয়া হয় কা ািন েলােক। স
িহসােব বােরর মেধ  ওইসব পণ  তুেল নয়ার কথা িছল। িক  িবষয়িট আমেল নয়িন াণ। বাজাের
এখনও ােণর ি িময়াম িঘ িবি  হে ।

খুচরা  িবে তারা  বলেছন,  কা ািনর  প  থেক  তােদর  কােছ  এখনও  ওইভােব  কােনা  িনেদশনা
আেসিন।  এ কারেণ তারা  িবি  করেছন। রাজধানীর করানীগে র সববহৃৎ পাইকাির ও খচুরা বাজার
‘িজনিজরা বাজাের’ ােণর এই পণ  এখনও দদারেস িবি  করেত দখা গেছ। এছাড়া পুরান ঢাকার
নয়াবাজােরর একািধক দাকােন িবি  হেত দখা যায় ােণর িঘ।

এই  পণ  িবি  করা  যােব  না  এমন  কােনা  িচিঠ  কা ািনর কাছ  থেক না  পাওয়ার  কথা  জানান
ব বসায়ীরা। এ ব াপাের জানেত চাইেল জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর উপপিরচালক
মনজরু  মাহা দ  শাহিরয়ার  যগুা রেক  বেলন,  আমরা  ােণর  ি িময়াম  িঘসহ  লাইেস  িগত  ও
বািতলকৃত পণ  বাজার থেক উে েদর জ  বাজার মিনটিরং করিছ।

ম লবার অিধদফতেরর িট িটম হািতরপুল কাচঁাবাজার ও স নবািগচা কাঁচাবাজাের অিভযান চািলেয়েছ।
পযায় েম রাজধানীর সব েলা বাজাের অিভযান চালােনা হেব। এসব পণ  পেল আইন অ সাের শাি
িনি ত করা হেব।

নাম  কাশ না  করার শেত িজনিজরা  বাজােরর একািধক ব বসায়ী  যগুা রেক জানান,  কেয়কিদন ধের
প পি কা বা  টিলিভশেন ‘ াণ  ি িময়াম  িঘ’সহ আরও কেয়কিট পেণ র লাইেস  িগত করার খবর

েনিছ। িক  াণ কা ািন থেক এখনও পাইকাির ও খচুরা পযায় এই িঘ িবি  না করা বা বাজার থেক
উিঠেয় নয়ার কােনা িচিঠ পাইিন।

কা ািনর কােনা িতিনিধও এই পণ  বাজার থেক সরােনার জ  আেসিন। তাই এখনও দাকান থেক
সরােনা হয়িন। তারা বেলন, আমরা শ ায় আিছ। কারণ আমরা কা ািন থেক টাকা িদেয় পণ  িকেনিছ।
তােদর এই টাকা ফরত িদেত হেব। তেব পাওয়া যােব িকনা তা িনেয় শ ায় আিছ। এছাড়াও বাজার
মিনটিরংেয়র সময় এসব পণ  পেল জল-জিরমানা করেব। তাই এখন আমরা ব বসায়ীরা িক করব জািন
না।

রাজধানীর নয়াবাজােরর মিুদ দাকানদার আলাউি ন যগুা রেক বেলন, বাজাের এখনও ােণর িঘ িবি
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হে । তারাও পণ িট িকনেছ। িক  এই বড় কা ািনর পেণ  ভজাল কােনাভােবই মানা যায় না।
িতিন বেলন, বাজার থেক এই পণ িট উিঠেয় িনেত বেলেছ িবএসিটআই। িক  এ ব াপাের কােনা উেদ াগ
নই।

এ কারেণ িবএসিটআইর উিচত দাকানদার বাদ িদেয় াণেক জিরমানা করা। একই বাজাের পণ  িকনেত
আসা মা. মা ম যগুা রেক বেলন, এসব িক হে ? ােণর পণ  আমরা এতিদন আ ায় িকেনিছ। আর
এেদর পেণ  এক এক কের ভজাল ধরা পড়েছ। এটা মেন নয়া য়ায় না। তাই কা ািনিটর িব ে
ব ব া নয়া উিচত।
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