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িবeফeসeর িরেপােট র্o দুেধ দূষণ: ‘ে সি পশন ছাড়া aয্াি বােয়ািটক 
নয় গািভেক’  
দুধ িনেয় রাজনীিত থাকেল জানান : হাiেকাট র্ 

িনজসব্ িতেবদক    

 

 

েভেটিরনাির িচিকৎসেকর ে সি পশন ছাড়া েকােনা aয্াি বােয়ািটক িবি  o গািভেক না খাoয়ােত িনেদ র্শ 
িদেয়েছন হাiেকাট র্। eকi সে  িতকর দুধ uৎপাদন o বাজারজাতকরেণর সে  জিড়তেদর িবরুে  কী ব া 
েনoয়া হেয়েছ তা িবeসিটআi o বাংলােদশ িনরাপদ খা  কতৃর্পে র (িবeফeসe) কােছ জানেত েচেয়েছন 
হাiেকাট র্। আগামী 39 জুলাiেয়র মে  e িবষেয় িতেবদন দািখল করেত িনেদ র্শ েদoয়া হেয়েছ। 
a ব র্ত কালীন িনেদ র্শনার পাশাপািশ রুল জাির করা হেয়েছ। দুধ পরী া করার জ  eকিট তহিবল গঠেনর কােজ 
aথ র্ সরবরাহ করেত দুধ uৎপাদন ক ািনেক েকন িনেদ র্শ েদoয়া হেব না তা জানেত চাoয়া হেয়েছ রুেল। 
িবচারপিত েমা. নজরুল iসলাম তালুকদার o িবচারপিত েক eম হািফজুল আলেমর সমনব্েয় গিঠত হাiেকাট র্ 
েবে  গতকাল ম লবার িবeফeসe oi িতেবদন দািখল কের। িবeফeসeর পে  আiনজীবী িছেলন 
াির ার ফিরদুল iসলাম। িবeসিটআiেয়র পে  িছেলন াির ার সরকার eম আর হাসান মামুন, দুদেকর 

পে  িছেলন aয্াডেভােকট ƣসয়দ মামুন মাহবুব। রা পে  িছেলন েডপুিট aয্াটিন র্ েজনােরল e েক eম 
আিমনuি ন মািনক o সহকারী aয্াটিন র্ েজনােরল েহেলনা েবগম চায়না। eিদেক িবeসিটআiেয়র লাiেস ধারী 
22িট ক ািনর বাজাের থাকা পা িরত দুধ o 61িট খামােরর কাছ েথেক েনoয়া দুেধর নমুনা পরী ার িতেবদন 
হাiেকােট র্ দািখল কেরেছ িনরাপদ খা  কতৃর্প । eসব দুেধর নমুনার েকােনা েকােনািটেত মানবেদেহ কয্া ার 
সৃি কারী জীবাণু কয্াডিময়ামo পাoয়া েগেছ। e ছাড়া eসব দুেধ মানুেষর িকডিনর জ  িতকর ে ােমািময়াম 
পাoয়া েগেছ। লাiেস ধারী 22িট ক ািনর সবগুেলার দুেধi মা ািতির  িসসা পাoয়া েগেছ। িবeফeসe 22িট 
দুধ ক ািনর পা িরত দুধ, 61িট খামাির দুেধর নমুনা বাজার েথেক সং হ কের আলাদা ছয়িট াবেরটিরেত 
পরী া কের। eরপর তার িতেবদন দািখল কের আদালেত।  



কয্াডিময়াম সাদা রেঙর eকিট ধাতব পদাথ র্। মানুেষর শরীের aিতির  কয্াডিময়াম জমা হেল িবষি য়ায় কয্া ার, 
হৃেদরাগ o িকডিন েরাগ েদখা িদেত পাের। িবeফeসeর েদoয়া িতেবদন েদখার পর আদালত বেলন, ‘দুিট 
সরকাির িত ােনর িরেপাট র্ েকন সাংঘিষ র্ক?’ আদালত বেলন, ‘আiিসিডিডআরিব, ঢাকা িবশব্িব ালয়, িনরাপদ 
খা  কতৃর্প  দুেধ িতকর uপাদান েপেয়েছ। aথচ িবeসিটআi বলল েয িকছুi পাoয়া যায়িন।’ oi সময় 
িনরাপদ খা  কতৃর্পে র আiনজীবী আদালতেক বেলন, ‘ঢাকা িবশব্িব ালয় 2৯িট ারািমটাের পরী া কেরেছ। 
িবeসিটআi কেরেছ ৯িট ারািমটাের। আর আমরা পাঁচিট ারািমটাের। e কারেণi পরী ার িতেবদেন 
েহরেফর। আর িবeসিটআi গতকাল (েসামবার) a  eকিট েবে  বেলেছ aয্াি বােয়ািটক আেছ িক না তা 
পরী ার স মতা তােদর েনi।’ oi সময় আদালত ে াভ কাশ কের বেলন, ‘বাঙািলেক হাiেকাট র্ েদখান? 
দািয়তব্ পালন না কের ারািমটােরর গ  িদে ন। পৃিথবীর a  েকােনা েদেশ হেল জিরমানা গুনেত গুনেত েশষ 
হেয় েযেতন।’ তখন eকজন আiনজীবী বেলন, ঢাকা িবশব্িব ালেয়র oi a াপকেক eকজন হুমিক িদেয়েছন। 

oi সময় আদালত বেলন, ‘হুমিক? দুধ িনেয় িক েকােনা রাজনীিত আেছ? রাজনীিত থাকেল তা আমােদর জানান।’ 
আদালত বেলন, ‘িসসাযু  দুধ আেছ?’ আদালত আেরা বেলন, িসসাযু  দুধ বাজাের থাকা সমীচীন নয়। আদালত 
িবeসিটআiেক uে শ কের বেলন, ‘বাজাের থাকা দুধ িনরাপদ িক না েসটা েদখার দািয়তব্ আপনার।’ 
িবeসিটআiেয়র আiনজীবী বেলন, ‘eটা িবeসিটআiেয়র eকার কাজ নয়। পশুখাে র মা েম দুেধ িকছু 
ঢু◌ুকেছ। আর গরু েমাটাতাজা করেত eবং দুধ েবিশ েপেত aয্াি বােয়ািটক খাoয়ােনা হে । eটা েদখার দািয়তব্ 
কৃিষ ম ণালয় o ািণস দ ম ণালেয়র।’ হাiেকাট র্ গত 26 েম eক আেদেশ গািভর দুধ o িবিভ  ােকটজাত 
দুধ, দi o েগা-খাে র নমুনা সং হ কের তােত কী পিরমাণ কীটনাশক, াকেটিরয়া, aয্াি বােয়ািটক, 
রাসায়িনক, িসসাসহ মানবেদেহর জ  িতকর uপাদান রেয়েছ তা িনরূপণ কের িবeসিটআi o িনরাপদ খা  
কতৃর্প েক িতেবদন িদেত িনেদ র্শ িদেয়িছেলন। oi িনেদ র্েশর পর িনরাপদ খা  কতৃর্প  গতকাল িতেবদন 
দািখল করল। eর আেগ গত 34 জুন িবeসিটআi বাজাের থাকা দুধ o দi পরী া কের হাiেকােট র্ িতেবদন 
দািখল কের। oi পরী ার িতবেদন বলা হয়, েকােনা িতকর uপাদান ধরা পেড়িন। 

 


