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িষ গেবষণা কাউি েলর পরী া: রা া সবিজেত কীটনাশক তমন পাওয়া যায়িন 

১২  ন নার চার েত থাকেলও িছল সহনীয় মা ার িনেচ 

শওকত আলী    

 

অিধক ফলন ও ত বড় করার আশায় িবিভ  সবিজেত নানা ধরেনর কীটনাশক, াথ হরেমান বহার করা হে  হরহােমশাই। তেব 
এই সমেয় সবেচেয় বিশ আেলাচনা হে  কীটনাশেকর অিনয়ি ত বহার িনেয়। অিনয়ি ত বহােরর কারেণ অেনেক সবিজ খেত 
ভয় পায়। 

তেব ভা ােদর ভয় অেনকটা র করেত পাের বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি েলর এক  গেবষণা িতেবদন। এেত রাজধানীর 
প চতারা হােটল, ম ম মােনর ও সাধারণ মােনর কেয়ক  হােটল থেক রা া করা িক  সবিজ িনেয় পরী া করার ফলাফল 
জানােনা হেয়েছ। মাট ১২  ন নার িত েত ৩০  কের কীটনাশেকর উপি িতর পরী া করা হেয়েছ। এেত  এক- তীয়াংশ 
ন নার কােনা েত এক , কােনা েত সেবা   কীটনাশেকর উপি িত ধরা পেড়েছ এবং এর উপি িতও িছল সহনীয় মা ার 
চেয় অেনক কম। বািক ন না েলােত কােনা ধরেনর কীটনাশেকর উপি িত পাওয়া যায়িন।  

িতেবদেন বলা হেয়েছ, রাজধানীর প চতারা হােটল র ািডসন  থেক এক  সবিজর ন না সং হ কের পরী া করা হয়। সখােন 
ওই সবিজ সাধারণত আধািস ভােবই ি য়াকরণ কের পিরেবশন করা হয়। কােনা ধরেনর মসলা বহার করা হয় না। সবিজ েত 
িছল ব ধাকিপ, গাজর, িশম ও বরব । এেত পরী ায় ধরা পেড় এক  মা  কীটনাশক ইিমডাকেলাি ড, যার মা াও িছল সহনীয় 
মা ার বশ িনেচ ০.০১৪ িম া/েকিজ। আ জািতকভােব িত কিজেত এর সেবা  সহনীয় মা া িনধািরত রেয়েছ ০.৫০ 
িম া/েকিজ। 

আেরক  ন নায় নওয়া হেয়েছ এক  অ ভােব। কারওয়ান বাজার থেক ব ধাকিপ িনেয় তা বাসায় রা া করা হেয়েছ। এই রা ার 
পর পরী া কের  কীটনাশেকর উপি িত পাওয়া গেছ। এ েলা হেলা ারিফিরফস ও সাইপারেমথিরন। ারিফিরফস পাওয়া 
গেছ ০.০৪৬ িম া/েকিজ, যার মা েষর দেহ সেবা  সহনীয় মা া হেলা ০.২ িম া/েকিজ। সাইপারেমথিরন ধরা পেড়েছ ০.০৬৩ 

িম া/েকিজ, যার সহনীয় মা া হেলা ২.০ িম া/েকিজ। 

এভােব মাহা দ র, ামলীর ড়া র ের , ই ারকি েন াল হােটল, তজগ ওেয়র মা িহ রে ার , শর-ই বাংলা 
রােডর ি  িবলাস, কারওয়ান বাজােরর রমা হােটল, ব ীিহ হােটল, র ািডসন, ধানমি র ধাবা র ের  এবং বািক  ন না 

সং হ করা হেয়েছ বাসায় রা া কের। ন না েলার মে  িছল কলিমশাক, লালশাক, পালংশাক, ইঁশাক, ড়স, বরব , িচিচ া, 
আ , ব ন, পাটশাক, িশম, লকিপ, য়াজ পাতা, া, টেমেটা, ল স পাতা, ক াপিসকাম, েকািলসহ অেনক সবিজ একসে  
িভ  িভ  রা া। কােনা কােনাটা িছল আধািস , কােনাটা আবার েরা িস । কােনাটা এেকবােরই মসলা ছাড়া। 



িষ গেবষণা কাউি েলর ি  ইউিনেটর পিরচালক ও গেবষণা পিরচালনাকারী কমকতা ড. মা. মিন ল ইসলাম কােলর ক েক 
বেলন, ‘মা ষ এখন অেনক ভেয় থােক কীটনাশক িনেয়। এ জ  অেনেক সবিজ খেত চায় না, িক  গেবষণায় এত খারাপ িচ  উেঠ 
আেসিন। কেয়ক  ন নায় উপি িত পাওয়া গেলও তা িতকর মা ার অেনক িনেচ।’ িতিন বেলন, ‘যিদও গেবষণার আওতা ব 
ছাট, িক  এখােন প চতারা হােটল থেক  কের কারওয়ান বাজােরর সাধারণ এক  হােটেলর রা া করা সবিজও পরী া করা 

হেয়েছ।’ 

এই কমকতা ভা ােদর সেচতনতার জ  জানান, সবিজ রা া করার আেগ অব ই পির ার পািন িদেয় েয় িনেত হেব। 

 


