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দুেধ সহনীয় মা ায় eয্াি বােয়ািটক িতকর নয় 
 eকদল েডiির িব ানীর দািব 

াফ িরেপাট র্ার ॥ eবার েদেশর eকদল েডiির িব ানী দািব কেরেছন, দুেধ সহনীয় মা ায় eয্াি বােয়ািটক aথবা ভাির ধাতুর 
uপি িত থাকেল তা সব্াে য্র জ  ঝুিঁকপূণ র্ নয়। তারা বেলন, দুেধ সব্ভাবতi িকছু াকেটিরয়া বা নানা কারেণ িতকর 
eয্াি বােয়ািটক o ভাির ধাতুর uপি িত থাকেত পাের। তেব আ জর্ািতক মানদ  o সহনীয় মা ার েবিশ না হেল তা মানবেদেহর 
িতর কারণ হেব না। aথ র্াৎ সহনীয় মা ায় িতকর eয্াি বােয়ািটক থাকেল তা িতকর নয় uে খ কেরেছন। তেব eসব 

uপাদােনর সহনীয় মা া aিত ম করেল তা সব্াে য্র জ  হুমিক হেয় দাঁড়ায় বেল তারা uে খ কেরন। 

েসামবার দুধ o দু জাত প  িনেয় েদেশ u ূত স েটর েনপে  থাকা েমৗিলক িবষয় o করণীয় স েক র্ eমন eকিট িতেবদন 
কাশ কেরেছ বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িব ালেয়র পশু পালন aনুষেদর েডiির িব ান িবভােগর eকদল গেবষক। তারা বেলন, েদেশ 

uৎপািদত তরল দুেধর গুণগতমােনর oপর স িত কািশত িকছু িতেবদন, eেত িতকর eয্াি বােয়ািটেকর uপি িত o দুেধর 
দাম পেড় যাoয়ার িবষয়িট দুঃখজনক o দু  িশে র জ  মারা ক হুমিক বেল জানান গেবষকরা। 

গেবষক দল বেলন, দুধেক শতভাগ eয্াি বােয়ািটক, াে িরয়া মু  রাখা স ব নয়। তাi শুধুমা  uপি িতi শরীেরর জ  িতকর 
তা বলেত পাির না। গেবষণায় েদখা েগেছ, তরল দুেধর েচেয় ি য়াজত o ােকটজাত দুেধ eসব uপাদােনর uপি িত 
তুলনামূলকভােব েবিশ। eর মােন ি য়াজােতর সময় েহিভেমটােলর ক ািমেনশন হে । তাi ei সময় সেবা র্ সত র্কত র্া aবলমব্ন 
করেত হেব। eছাড়াo গবািদ পশুেক েয eয্াি বােয়ািটক খাoয়ােনা হয় তা aব i েরিজ ার েভেটিরনাির িচিকৎসেকর যথাযথ 
পরামেশ র্ খাoয়ােনা uিচত।  

স িত সরকারী েবসরকারী িবিভ  সং ার গেবষণার িভ  িভ  িতেবদন িনেয় সাধারণ মানুষ দুধ খাoয়া িনেয় িবপােক পেড়েছন। 
aেনেকi দু জাত প  েকনা eবং খাoয়া েথেক িবরত থাকেছন। eেত দু  uৎপাদনকারী িত ানগুেলা মহািবপােক পেড়েছ। ei 
aব ায় u  গেবষক দল দািব কেরেছন েয িতকর eয্াি বােয়ািটক o ভাির ধাতুর uপি িত থাকেলi তা মানবেদেহর জ  িতকর 
বলা যােব না। সহনীয় মা ার েবিশ না হেল তা মানবেদেহর িতর কারণ হেব না। 

তারা বেলন, a ল o পিরেবশেভেদ eবং গবািদপশুর খা াভয্ােসর oপর দুেধ কী পিরমাণ জীবাণুর uপি িত থাকেব, তা িনভ র্র 
কের। দুেধর e িবষয়গুেলার oপর গুরুতব্ িদেয় o আ জর্ািতকমােনর সে  তুলনা কের গেবষণার ফল কাশ করেত হেব। a থায় 
জনমেন িব াি  o শ ার সৃি  হেব, যা ম ম আেয়র েদেশ দু িশে র মেতা মিবকাশমান eকিট িশে র জ  েমােটi সুখকর নয়। 
মানুষ ফল-সবিজেত ফরমািলেনর uপি িতর মেতা aযথা আতি ত হেব, পুি কর দুধ খাoয়া কিমেয় েদেব eবং দু িশ  হুমিকর মুেখ 
পড়েব। 

গত েফ য়ািরেত সরকারী িত ান াশনাল ফুড েসফিট aথিরিট বাজার েথেক তরল eবং দু জাত পে র নমুনা সং হ কের 
াবেরটিরেত পরী া কের। eেত েদখা যায়, দুেধ মানব সব্াে য্র জ  িতকর uপাদন রেয়েছ। িবেশষ কের তােদর পরী ায় েদখা 

যায়, দুেধ িবপ নক মা ায় aণুজীব eয্াি বােয়ািটক, কীটনাশক eবং িসসার uপি িত রেয়েছ। গত 36 জুন ম লবার 
িবeসিটআiেয়র প  েথেকo আদালেত eকিট িতেবদন uপ াপন করা হয়। eেত েদখােনা হয় দুেধ িতকারক েকান uপাদান 
েনi।  

aথচ eকiিদন eকিট েবসরকারী িত ােনর গেবষণার ফেল দুেধ মানব িচিকৎসায় বহৃত eয্াি বােয়ািটেকর নমুনা পাoয়া েগেছ 
uে খ করা হেয়েছ। শুধু eয্াি বােয়ািটক নয় ei গেবষণায় আরo িমেলেছ ফরমািলন o িডটারেজ o। িডটারেজ  সাধারণত 
মানুেষর েপাশাক পির ােরর কােজ বহৃত হয়। ঢাকা িবশব্িব ালেয়র বােয়ােমিডকয্াল িরসাস র্ েস ার o ফােম র্িস aনুষদ ei ত  
কাশ কের। eটা িনেয় াপক সমােলাচনার পর e িবষেয় ঢাকা িবশব্িব ালেয়র oষুধ যুি  িবভােগর a াপক eবং 

বােয়ােমিডকয্াল িরসাচ র্ েস ােরর পিরচালক a াপক আ ব ম ফারুক আবারo eকিট গেবষণা পিরচালনা কেরন। পের eক সংবাদ 
িব ি েত uে খ কেরন, িদব্তীয় দফায় নমুনা পরী া কের দুেধ eয্াি বােয়ািটেকর uপি িতর মাণ পাoয়া েগেছ। িতিন বেলন, 



িবি  হoয়া পাঁচিট েকা ািনর 8 য্াে র ােকটজাত গরুর দুেধ িদব্তীয় দফায় পরী ােতo আরo েবিশ পিরমােণ eয্াি বােয়ািটক 
পাoয়া েগেছ। eকiসে  তার ei গেবষণা িনেয় েকান চ া  না েখাঁজার আহব্ান জানান। 

পের eক aনু ােন aংশ িনেয় িতিন বেলন, আমরা েকান য্া  বা েকা ািনর িবরুে  নi। চাi েদশীয় দু িশ  িবকিশত েহাক। 
িবেদশী দুেধর বাজার ƣতির েহাক eটা আমরা চাi না। রাতারািত আমােদর িবেদশী eেজ  বানােনা যােব না। 

িভ  ধম  eসব গেবষণার ফেল সারােদেশ, দুধ িনেয় িবপােক পেড় সাধারণ মানুষ। গেবষণার মান িনেয় াপক সমােলাচনা শুরু হয়। 
aেনেক দুধ েকনা েথেক িবরত থােক। u ূত ei পিরি িতর েপ াপেট বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িব ালেয় (বাকৃিব) আেয়ািজত eক 
েসিমনাের নতুন ei ত  েদন গেবষক দেলর ধান বাকৃিবর পশু পালন aনুষেদর িডন a াপক ড. েমাঃ নূরুল iসলাম। েসামবার 
েবলা 22টায় িবশব্িব ালেয়র ƣসয়দ নজরুল iসলাম সে লন কে  e েসিমনার aনুি ত হয়। েসিমনাের িবশব্িব ালেয়র েডiির 
িব ান িবভােগর ধান a াপক ড. েমাঃ হারুন-aর-রিশেদর সভাপিতেতব্ ধান aিতিথ িহেসেব uপি ত িছেলন, uপাচায র্ a াপক 
ড. লুৎফুল হাসান। িবেশষ aিতিথ িছেলন, িবশব্িব ালেয়র uপ-uপাচায র্ a াপক ড. েমাঃ জিসমuি ন খান। 

দুেধ েহিভেমটাল o eয্াি বােয়ািটেক uপি িত eমতাব ায় েদেশর দু  িশ  র ায় আমােদর করণীয় িবষেয় মূল বে  ড. েমাঃ 
নুরুল iসলাম, আমােদর িবিভ  খাে  েহিভেমটাল, eয্াি বােয়ািটক, াে িরয়া, িডটারেজে র uপি িত নতুন িকছু নয়। তেব eর 
eকিট িনিদ র্  মা া আেছ যার oপের থাকেল আমােদর সব্াে য্র জ  িতকর কারণ হয়। িতিন বেলন, িবশব্ সব্া য্ সং ার মেত িত 
িলটার দুেধ সীসা 1.12 িম. া., কয্াডিময়াম 1.114 িম. া., মারকারী 1.112 িম. া. eবং আেস র্িনক 1.12 িম. া. পয র্  সহনীয়। 
তেব eর েবিশ থাকেল তা শরীেরর জ  িতকর। e সময় িতিন িবিভ  েদেশ দুেধ হণেযাগয্ মা ার eয্াি বােয়ািটক পিরমােণর 
eকিট তুলনামূলক িবে ষণ uপ াপন কেরন।  

ধান aিতিথর ব ে  uপাচায র্ a াপক ড. লুৎফুল হাসান বেলন, দুধেক শতভাগ eয্াি বােয়ািটক, াে িরয়া মু  রাখা স ব নয়। 
তাi শুধুমা  uপি িতi শরীেরর জ  িতকর তা বলেত পাির না। গেবষণায় েদখা েগেছ, তরল দুেধর েচেয় ি য়াজত o 
ােকটজাত দুেধ eসব uপাদােনর uপি িত তুলনামূলকভােব েবিশ। eর মােন ি য়াজােতর সময় েহিভেমটােলর ক ািমেনশন 

হে । তাi ei সময় সেব র্া  সত র্কত র্া aবলমব্ন করেত হেব। eছাড়াo গবািদ পশুেক েয eয্াি বােয়ািটক খাoয়ােনা হয় তা aব i 
েরিজ ার েভেটিরনাির িচিকৎসেকর যথাযথ পরামেশ র্ খাoয়ােনা uিচত।  

িবেশষ aিতিথর ব ে  িবশব্িব ালেয়র uপ-uপাচায র্ a াপক ড. েমাঃ জিসমuি ন খান বেলন, বত র্মােন েদেশর দুধ o দু জাত 
পে  eয্াি বােয়ািটক পাoয়া িনেয় জনমেন েয আত  o ে াভ সৃি  হেয়েছ তা আসেলi কতটা যুি যু । ei িবষয় িনেয় 
বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িব ালেয়র গেবষকেদর সমনব্েয় জরুরী িভি েত eকিট শি শালী টা েফাস র্ গঠন করা হেয়েছ। ei টা েফাস র্ 
েদেশর িবিভ  ান েথেক দুেধর নমুনা সং হ কের যথাযথভােব পরী া-িনরী া কের েকান ব র uপি িত কতটুকু েসi িবষেয় ত 
eকিট িতেবদন েদেব। 

েসিমনােরর সভাপিত o েডiির িব ান িবভােগর ধান a াপক ড. েমাঃ হারুন-aর-রিশদ বেলন, আমােদর েদেশর েডiির িশে র 
যথাযথ ব াপনার েকান নীিতমালা েনi। ত সমেয় েডiির েস েরর জ  নীিতমালা ণয়েনর মা েম ei সকল সম া েথেক 
র া পাoয়া স ব। eছাড়া ei িশে র ভিব ত িচ া কের জাতীয় েডiির গেবষণা ােবটির িত া করার কথা বেলন। িরসাচ র্ o 
eয্ানালাiিসস uiং ফর েডiির নােম আলাদা eকিট শাখা িত া করার দািব জানান। eর ফেল খামাির পয র্ায় েথেক শুরু কের 
ি য়াজাতকরেণর িতিট ধােপ দুেধর গুণাগুণ র া করা স ব হেব বেল আশা কাশ কেরন।  

পুি  িবেশষ রা বলেছন, বাংলােদশসহ সারািবেশব্i দুধ eক uপােদয় খাবার। সব ধরেনর পুি গুণ eেত িব মান। ei িবেবচনায় 
eকজন সু  মানুেষর িদেন 4 েথেক 5শ’ াম দুধ খাoয়া uিচত। িক  দুেধ যিদ িবিভ  ধরেনর জীবাণু eবং সব্াে য্র জ  িতকর 
uপাদান থােক তাহেল তার ফল ভয় র িবপদ েডেক আনেত পাের। দুধ িনেয় েয স ট ƣতির হেয়েছ তা িনরসন করা জরুরী। eজ  
খা  সংি  সরকােরর িবিভ  িবভাগ o সং ার মে  আেগ সমনব্য় আনা জরুরী হেয় পেড়েছ।তেব িনরাপদ খা  কতৃর্প  বলেছ, 
ei িবষয় িনেয় জনমেন আত  ছিড়েয় েকান লাভ েনi। িত ানিটর সদ  ম র েমােশ র্দ eর আেগ গণমা মেক বেলন, তরল দুধ 
েযটা ‘র’ িম  েসটােত সব সময় াকেটিরয়া থােক। েদেশ েযভােব গরু পালন করা হয় eবং গরুর দুধ সং হ করা হয় eবং 
বাজারজাতকরেণর েয প িত তােত াকেটিরয়ার সং মণ েঠকােনা কিঠন। গরুর দুধ যিদ েকu ফুিটেয় পান কের তাহেল েসi 
ঝুিঁকটা থােক না। িতিন বেলন, eখােন েকu গরুর দুধ েভজালজাত করেছ না বা েভজাল েমশাে  না। eখােন িবষয়টা eমন নয় েয 
েকu জীবাণু েমশাে । (িরেপাট র্িট ƣতিরেত সহায়তা িদেয়েছন বাকৃিব সংবাদদাতা, ময়মনিসংহ eর েমাফা ল েহােসন মায়া) 


