
ঢািবর ফােমিস ও বােয়ােমিডেকল স টােরর িরেপাট

াণসহ সাত কা ািনর েধ অ াি টবােয়ািটক-
িডটারেজ ট
িবিভ  াে ডর িঘ, টু ি ংকস, েঁড়া মসলা, সিরষা-সয়ািবন তল ও পাম অেয়ল পরী ায়
মােনা ীণ হেত পােরিন

কাশ : ২৬ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

াণিম সহ বাজাের চিলত সাত কা ািনর পা িরত েধ মানব িচিকৎসায় ব ব ত অ াি টবােয়ািটেকর
উপি িত পেয়েছন ঢাকা িব িবদ ালেয়র গেবষকরা। ৭িট িত ােনর পা িরত েধর িতনিটেত এবং িতনিট
অপা িরত েধ িডটারেজ ট পাওয়া গেছ।

এছাড়া উভয় ধরেনর মাট ১০িট েধর নমনুার একিটেত িমেলেছ ফরমািলন। াণসহ িবিভ  াে ড িঘ,
টু ি ংকস, ড়ঁা মসলা, পাম অেয়ল, সিরষার তল, সয়ািবন তেলর মানও পরী া কের িরেপাট দয়া

হেয়েছ।  ঢাকা িব িবদ ালেয়র ফােমিস  অ ষদ এবং  বােয়ােমিডেকল িরসাচ  স টােরর পরী ায় খােদ
িবপ নক পদােথর  উপি িতর  এ  মাণ  িমেলেছ।  ম লবার  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  ফােমিস  লকচার
িথেয়টাের (িপএলিট) আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন এ িতেবদন কাশ করা হয়।

াণিম , িম িভটা, আড়ং, ফাম শ, ইগল,ু ইগলু চেকােলট এবং ইগলু ম াংেগা এই সাত কা ািনর
পা িরত েধর নমনুা পরী া করা হয়। রাজধানীর পলাশী, গাবতলী ও মাহা দপুর এই িতন বাজার
থেক অপা িরত েধর নমনুা সং হ করা হয়। ঢাকা িব িবদ ালেয়র গেবষক দল জানায়, িবএসিটআই’র

  ঢািব িতিনিধ
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মানদে  এসব েধর সব েলাই িবিভ  ক াটাগিরেত মােনা ীণ হেত ব থ হেয়েছ।

এছাড়া ােণর অ  কেয়কিট পণ সহ চিলত বশিকছু পেণ র মান িনেয়ও গেবষণা িতেবদন কাশ
কেরন তারা। যখােন ােণর টু ি ংকস, িঘ,  হলদু, ড়ঁা  মসলাসহ কেয়কিট কা ািনর িবিভ  পণ
মােনা ীণ হেত ব থ হেয়েছ বেল জানােনা হয়।

এিদেক ১৪ াে ডর পা িরত েধ আশ াজনক িকছু পায়িন বেল আদালেত িরেপাট িদেয়েছ িবএসিটআই।
ম লবার িবচারপিত সয়দ রফাত আহেমদ ও িবচারপিত ইকবাল কিবেরর সম েয় গিঠত হাইেকাট বে

িতেবদনিট দািখল কেরন িবএসিটআই’র আইনজীবী সরকার এম আর হাসান।

পা িরত ও অপা িরত েধর মান িনেয় বাংলােদশ া ডাডস অ া ড টি ং ই িটিটউশন (িবএসিটআই)
এবং ঢাকা িব িবদ ালেয়র ফােমিস অ ষদ এবং বােয়ােমিডেকল স টােরর িতেবদেনর মেধ  পাথক
দখা গেছ।

এ সে  জানেত চাইেল িবএসিটআইর পিরচালক ইি িনয়ার এসএম ইসহাক আলী যগুা রেক বেলন,
অ  িত ান  কী  িরেপাট  িদল  ব াপাের  আমােদর  কােনা  ব ব  নই।  তেব  এটু  বলেত  পাির,
িবএসিটআইর িরেপােটর ব াপাের আমােদর শতভাগ আ া আেছ। আমােদর ল াব (পরী াগার) আ জািতক
মােনর। এছাড়া অ াে িডেটশন বােডর কাছ থেক ল ােবর ীকৃিত নয়া আেছ।

স িত খাদ পেণ র ণগত মান িনেয় সরকার ও জনগেণর উে েগর কথা িচ া কের বশ কেয়কিট পেণ র
ওপর পরী া চালায় ঢাকা িব িবদ ালেয়র ফােমিস অ ষদ ও বােয়ােমিডেকল িরসাচ স টার। পণ েলা
হল- িঘ, টু ি ংকস, ড়া মসলা- কনা মিরচ, ড়ঁা মসলা- হলদু, পাম অেয়ল, সিরষার তল, সয়ািবন
তল এবং পা িরত ও অপা িরত ধ। এসব পেণ র েত কিটর ে  নািমদািম কা ািনর ৭ থেক

১০িট কের নমনুা সং হ কের পরী া চালােনা হয়। গেবষণার ফলাফেল দখা যায়, অিধকাংশ নমনুাই
িবএসিটআই িনধািরত া ডােড মােনা ীণ হেত ব থ হেয়েছ।

সংবাদ  সে লেন  পরী ার  ফলাফল  উপ াপন  কেরন  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  বােয়ােমিডেকল  িরসাচ
স টােরর পিরচালক এবং ওষধু যিু  িবভােগর অধ াপক আ ব ম ফা ক। এ সময় অ েদর মেধ

উপি ত িছেলন অধ াপক িফেরাজ আহেমদ, রায়হান সরকার।

দেশ বতমান অব ায় খাদ পেণ র ণগত মান িনেয় সরকার ও জনগেণর গভীর উে েগর পিরে ি েত
সংি  সব মহেলর অবগিত ও ভা া িহেসেব জনগেণর সেচতনতা বিৃ ই এই সংবাদ সে লেনর উে
বেল জানান গেবষকরা। তেব কান াে ডর েধ িডটারেজ ট বা ফরমািলন আেছ তা আলাদাভােব কাশ
কেরনিন তারা।

অধ াপক আ ব ম ফা ক উে গ কাশ কের বেলন, আমরা য ফলাফল িদেয়িছ তা নমনুার ফলাফল। তার
মােন এই নয় য, ওই কা ািন েলার সব পণ ই এ রকম। িতিন বেলন, আমরা থাকব না, এক সময়
মের যাব। িতিন বেলন, মা ষেক বাঁচােত আপনারা ইেমিডেয়টিল গ েক অ াি টবােয়ািটক খাওয়ােনা ব
ক ন। অ াি টবােয়ািটক য গ েক খাওয়ােনা হেলা ওই গ র ধ ও মাংস আমরা খেল তা আমােদর
শরীের েবশ করেব।

একজন নাগিরক িহেসেব বলেত চাই সরকার য সং া েলােক দািয়  িদেয়েছ তারা যিদ সিঠকভােব ও
নিতকতার সে  তােদর দািয়  পালন করত তেব এ সম া এত কট আকার ধারণ করত না।

পা িরত ও অপা িরত ধ : েধ অ াি টবােয়ািটেকর উপি িত অত  উে েগর উে খ কের অধ াপক আ
ব ম  ফা ক বেলন,  আমােদর পরী ায়  পা িরত েধর ৭িট  নমনুার সব েলােতই  মানব  িচিকৎসায়
ব ব ত  অ াি টবােয়ািটক  লেভা িসন,  অ াি টবােয়ািটক  িসে া ািসন  এবং  অ াি টবােয়ািটক
এিজে ামাইিসেনর উপি িত পাওয়া গেছ। অ িদেক পা িরত ও অপা িরত েধর মাট ১০িট নমনুার
একিটেত  ফরমািলন  এবং  পা িরত  েধর  ৭িট  নমনুার  ৩িটেত  ও  অপা িরত  েধর  ৩িট  নমনুােতই
িডটারেজ ট শনা  করা হেয়েছ।

এছাড়া িবএসিটআই া ডাড অ যায়ী েধ ফ াট ইন িম  যা থাকার কথা পা িরত েধর ৬িট নমনুােতই
তার  কম  পাওয়া  গেছ।  সিলড  নট  ফ াট  য  পিরমাণ  থাকার  কথা  রেয়েছ  িবে ষেণ  এসব  েধর
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সব েলােতই কম িছল।

এিসিডিট এনালাইিসেস যত থাকার কথা  পা িরত েধর ১িট ও অপা িরত েধর ৩িট নমনুােত  এর
পিরমাণ িছল বিশ। আর টাটাল ব াকেটিরয়া কাউ টও িছল পা িরত েধর সব েলােত াভািবেকর চেয়
বিশ। কিলফম কাউ ট পা িরত েধর ২িট নমনুােত িছল িবএসিটআই িনধািরত পিরমােণর অেনক বিশ।

আর ফাইেলাক াস িসজ শূ  থাকার কথা থাকেলও পা িরত েধর ৫িটেত এর জীবাণরু উপি িত
তা  িছলই,  এমনিক  এর  পিরমাণও  িছল  অেনক  বিশ।  অথাৎ  িবএসিটআই  মানদে  এসব  েধর

সব েলাই িবিভ  ক াটাগিরেত মােনা ীণ হেত ব থ হেয়েছ।

সিরষা ও সয়ািবন তেলর মান : তেলর ে  সিরষার তেলর ৮িট িবিভ  নােমর নমনুা সং হ কের
পরী া চালােনা হয়। স েলা হল- পচাঁদা, রাঁধিুন, তীর, শ, পুি , েরশ এবং ব ধা। িবএসিটআই

া ডাড অ যায়ী সিরষার তেলর াপিনিফেকশন ভ ালু যত থাকার কথা তার থেক বিশ রেয়েছ ৮িট
নমনুার ৩িটেত। পারঅ াইড ভ ালু ১০ থাকার কথা থাকেলও ৪িটেত এর পিরমাণ িছল ায় ি ণ। আর
িরেলিটভ ডনিসিটর পিরমাণও াভািবেকর চেয়  বিশ িছল  ৪িটেত।  এছাড়া  জলীয় উপাদানও বিশ
পাওয়া গেছ ৮িট নমনুার সব েলােত। অথাৎ এসব নমনুা িবএসিটআই মানদে  মােনা ীণ হেত ব থ
হেয়েছ।

আর সয়ািবেনরও ৮িট নমনুার ওপর পরী া  চালােনা  হয়।  স েলা  হল-  পচাঁদা,  শ,  পুি ,  তীর,
এিসআই িপওর, িভওলা,  মসুকান এবং িমজান। িবএসিটআই া ডাড অ যায়ী  তেলর এিসড ভ ালু
যতটু  থাকার কথা িট নমনুায় তার থেক বিশ পাওয়া গেছ। াপিনিফেকশন ভ ালু ৮িটর ২িটেত কম
এবং ৫িটেত বিশ পাওয়া গেছ।

৫িটেত পারঅ াইড ভ াল ু াভািবেকর চেয় বিশ পাওয়া গেছ। আেয়ািডন ভ াল ু৮িট নমনুার ৪িটেত কম
এবং ১িটেত বিশ পাওয়া গেছ। আর িরেলিটভ ডনিসিট বিশ পাওয়া গেছ ৩িট নমনুােত। আর জলীয়
উপাদান  ৮িট  নমনুােতই  াভািবেকর  চেয়  অেনক  বিশ।  এছাড়া  মটাল  কনেট ট  কপােরর  বলায়
সব েলা নমনুায় িনধািরত সীমার চেয় বিশ এবং আয়রেনর বলায় ৬িট নমনুােত বিশ িছল।

ড়ঁা  মশলার মান  :  কনা মিরেচর ে  বাজাের চিলত ৮িট াে ডর নমনুা  সং হ কের পরী া
চালােনা হয়। স েলা হল- াণ, আরেকা, িবিড, শ, রাঁধিুন এবং াি ক ব ােগ খালা অব ায় িবি
হওয়া নামহীন ২িট নমনুা। িবএসিটআই া ডাড অ যায়ী কনা ড়ঁা মিরেচ জলীয় উপাদান সেবা  ১০
শতাংশ থাকার কথা থাকেলও এসব নমনুার ২িটেত বিশ িছল।

এিসড ইনসলু বল অ াশ িছল সব েলা নমনুােতই াভািবেকর চেয় বিশ। আর একই কা ািনর হলেুদর
নমনুায়ও িবএসিটআই া ডাড মানা  হয়িন। ৮িটর ৬িটেত জলীয় উপাদান বিশ পাওয়া গেছ। আর
মটািনল ইেয়েলা নােমর ট টাইল কালােরর উপি িত হণেযাগ  না হেলও সব েলােত এর উপি িত

পাওয়া গেছ।

পাম অেয়েলর মান :  পাম অেয়েলর ে  বাজাের সবেচেয় বিশ িবি  হয় বেল তীয়মান এমন ১০িট
নমনুার ওপর পরী া  চালােনা  হয়।  স লা  হল-  িমজান  এবং  িটেন  খালা  িবি  হওয়া  ৯িট  নমনুা।
িবএসিটআই  া ডাড  অ যায়ী  পাম  অেয়েল  াপিনিফেকশন  ভ াল,ু  ইনসলু বল  ইমিপউিরিটজ,
পার াইড ভ ালু ও জলীয় উপাদান যা থাকার কথা সব েলা নমনুােতই স েলা াভািবেকর চেয় অেনক
বিশ পাওয়া গেছ। এই িবেবচনায় ১০িটর সব নমনুাই মােনা ীণ হেত ব থ হেয়েছ।

টু  ি ংকেসর মান :  টু ি ংকেসর ে  য েলা সবেচেয় বিশ িবি  হয় বেল তীয়মান হয় এমন
১১িট নমনুা সং হ কের িবএসিটআইেয়র শত পূরণ কের িকনা তা পরী া করা হয়। যসব পেণ র নমনুা
সং হ  করা  হয়  স েলা  হল-  াণ  েুটা,  াণ  জুিনয়র ম াংেগা  টু  ি ংক,  সজন ম াংেগা  ি ংক,
অেরনিজ, িলটল িুটকা ম াংেগা টু ি ংক, সান প, চাবা রড এপল, সানভাইটাল নকটার িড ম াংেগা,
লােট  ইেড ড এপল ি ংক এবং  িপকানা  টইু ার।  িবএসিটআই  া ডাড অ যায়ী  টু  ি ংকেস
টাটাল ট কাউ ট থাকেত পাের সেবা  ৫০িট।

িক  িবে ষেণ  ১১িট  পেণ র ৭িটেত  এর পিরমাণ  িছল  অেনক বিশ।  আর কিলফম  না  থাকার কথা
থাকেলও ১১িট পেণ র ৩িটেত এর উপি িত িছল ১০০িট। এছাড়াও কৃি ম িমি কারক সাই ােমট ব বহার
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িনিষ  হেলও ১১িট পেণ র সব েলােতই এর ব বহার িছল অিতমা ায়। অথাৎ এই সব েলা পণ  নমনুাই
মােনা ীণ হেত পােরিন।

িঘেয়র মান :  বাজাের চিলত ৮িট িঘেয়র নমনুা সং হ কের পরী া চালােনা হয়। এ েলা হল- াণ,
আড়ং, বাঘাবাড়ী, িম িভটা, িম ম ান, সিমর এবং িটেন িবি  হওয়া নামিবহীন িট নমনুা। িবএসিটআই

া ডাড অ যায়ী িঘেত জলীয় উপাদান ও আেয়ািডন ভ ালু যতটু  থাকার কথা রেয়েছ এসব নমনুায়
তার থেক বিশ পাওয়া গেছ। আর িতেলর তেলর কােনা উপি িত থাকেত পারেব না উে খ থাকেলও
এসব পেণ র সব েলােতই এর উপি িত িছল। এ িবেবচনায় ৮িট নমনুাই মােনা ীণ হেত ব থ হেয়েছ।

১৪ াে ডর পা িরত েধ আশ াজনক িকছু পায়িন িবএসিটআই  :  বাজাের থাকা  ১৪ াে ডর ১৮িট
পা িরত েধর নমনুা পরী া কের আশ াজনক কােনা িকছুই পায়িন বাংলােদশ া ডাডস অ া ড টি ং
ইনি িটউশন (িবএসিটআই)। আদালেত সং ািটর জমা দয়া িতেবদন থেক এ তথ  জানা গেছ।

ম লবার িবচারপিত সয়দ রফাত আহেমদ ও িবচারপিত ইকবাল কিবেরর সম েয় গিঠত হাইেকাট বে
িতেবদনিট দািখল কেরন িবএসিটআইেয়র আইনজীবী সরকার এমআর হাসান। রা পে  িছেলন ডপুিট

অ াটিন জনােরল কাজী িজনাত হক।

সরকার এমআর হাসান জানান, আদালেতর িনেদেশ বাজাের থাকা ১৪ াে ডর ১৮িট পা িরত েধর নমনুা
পরী া কের িরেপাট ম লবার দািখল কেরিছ। এেত ১৪ াে ডর পা িরত েধ আশ াজনক িকছু পাওয়া
যায়িন। া ড েলা হলপুরা, আয়রন, আড়ং ডইির, ফাম শ িম , িম  িভটা, আফতাব, আ া, তািনয়া
(২০০ াম ও ৫০০ াম), ইগল,ু াণ িম , ডইির শ, িম  শ এবং কাউেহড িপওর িম । পের
আদালত কােনা আেদশ না িদেয় এ মামলার পরবতী কায ম আগামী বহৃ িতবার পয  মলুতিব কেরন।

এর আেগ বাজাের পাওয়া যায় এমন পা িরত ধ িনেয় ২০১৮ সােলর ১৭ ম ‘পা িরত েধর ৭৫
শতাংশই িনরাপদ নয়’ উে খ কের পি কায় িবিভ  সংবাদ কািশত হয়। পের কািশত িতেবদন েলা
আদালেত নজের আনা হেল আদালত এ িবষেয় িরট আেবদন দািখেলর িনেদশ দন। এর পিরে ি েত
২০১৮ সােলর ২০ ম িরট দােয়র কেরন আইনজীবী তানিভর আহেমদ। ওই িরেটর নািন িনেয় বাজাের
পাওয়া যায় এমন সব াে ডর পা িরত েধর মান পরী া কের িতেবদন দািখেলর জ  িনেদশ দন
হাইেকাট।
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