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স ব িনরাপদ েদেখ ei দুধi েখেত হেব।’ িতিন বেলন, eমন aব ায় যারা দুধ uৎপাদন o বাজারজাত কের তােদরেক আেরা 
সতকর্তা o িনরাপদ প া aবলমব্ন করা জরুির। পাশাপািশ গেবষকেদরo জনসব্ােথ র্র িদকগুেলা আেরা সতকর্তার সে  িবেবচনায় 
রাখেল মানুষ কম িব াি েত পড়েব। 

ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ফােম র্িস aনুষেদর aবসর া  িশ ক a াপক আ ব ম ফারুক কােলর ক েক বেলন, ‘আমরা সব িনয়ম েমেন 
গেবষণা কের যা ফল েপেয়িছ তাi কাশ কেরিছ। eেত কের আমরা মানুেষর মে  শ া নয়, বরং মানুষেক সেচতন করার eবং যারা 
দুধ uৎপাদন o বাজারজাত কের তােদরেক সতকর্ করা হেয়েছ মা । a িদেক গতকালo ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ফােম র্িস aনুষেদর 
চারিট িবভােগর চারজন েচয়ার ােনর নােম eক েযৗথ িতবাদিলিপেত জানােনা হেয়েছ আ ব ম ফারুেকর গেবষণািট তাঁর ি গত, 
তাঁরা e জ  েকােনা দায় েনেবন না। eর আেগ জাতীয় িনরাপদ খা  গেবষণাগােরর কািরগির ব াপক a াপক ডা. শাহনীলা 
েফরেদৗস গণমা ম o হাiেকােট র্ েজারােলাভােবi বেলেছন, তাঁেদর াবিট িবশব্মােনর। আর গেবষণাo হেয়েছ সব েটাকল 
aনুসরণ কেরi। ফেল eটা িনেয় িব াি র েকােনা সুেযাগ থাকার কথা নয়। 

e িবষেয় বাংলােদশ েমিডকয্াল িরসাচ র্ কাuি েলর (িবeমআরিস) েচয়ার ান a াপক ডা. ƣসয়দ েমাদাে র আলী কােলর ক েক 
বেলন, ‘গেবষণা িত ােনর যুি  o জনবল দ  হেল কখেনা গেবষণার ফল িনেয়  oঠার সুেযাগ থােক না। তেব নানা কারেণ 
েকােনা েকােনা িত ােনর কােজর সব্ তা িনেয়  oেঠ। েসi সে  eকi িবষেয় eেকক িত ােনর গেবষকরা eেকক ধরেনর 
িরেপাট র্ িদেল েতা মানুেষর মে  িব াি  হেতi পাের। e ে ে  eসব গেবষণা িত ানেক আেরা u ু  হoয়া uিচত। িবেশষ কের 
eসব িত ােন েকবল গেবষক-িব ানী নয়, তাঁেদর সে  a  েপশার মানুষেদরo স ৃ  রাখা uিচত, যােত কের oi িতেবদেনর 
আগাম পয র্ােলাচনার সুেযাগ থাকেব । eর ম  িদেয় েকােনা গেবষণা িরেপাট র্ কাশ েপেল তার হণেযাগয্তা আেরা েবিশ হেব eবং 
িব াি র সুেযাগo কেম যােব।’ 

 


