
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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হাইেকােটর  িনেদশনায়  পা িরত  েধর ১১িট  নমনুা  পরী ায়  িসসাসহ  অ া  ভারী  ধাতব  পেয়েছ
িনরাপদ খাদ  কতৃপ । েধর ঐ নমনুা পরী া করা হেয়েছ ছয়িট ল ােব। এ ঘটনায় ১০িট পা িরত ধ
কা ািনর িব ে  মামলা কেরেছ িনরাপদ খাদ  কতপৃ ।

গতকাল বধুবার সং ািটর িনরাপদ খাদ  পিরদশক কাম ল হাসান ঢাকার িব  খাদ  আদালেত এ মামলা
দােয়র কেরন। িতিন  জানান,  েধ মানবেদেহর জ  িতকর ভারী  ধাতেবর উপি িত  পাওয়ায় ১০িট
কা ািনর িব ে  মামলা করা হেয়েছ। আগামী মােসর িবিভ  িদেন মামলার নািনর িদন ধায কেরেছন

িবচারক।

মামলা  অিভযু  ১০  কা ািন  হে —বাংলােদশ   উ পাদনকারী  সমবায়  ইউিনয়ন  িলিমেটড
(িম িভটা), আড়ং ডইির (আড়ং), াণ িম , বােরা আউিলয়া ডইির িম  ( ডইির শ), ইগল,ু আিকজ
ফডু অ া ড বভােরজ (ফাম শ িম ), আফতাব িম , িশলাইদহ ডইির (আ া িম ), ইছামিত ডইির
িলিমেটড (িপওর) ও  সইফ িম ।

এর আেগ াণসহ ১১িট  কা ািনর পা িরত েধ িসসার উপি িত  পাওয়ার কথা  জািনেয়  হাইেকােট
িতেবদন দািখল কের িনরাপদ খাদ  কতৃপ ।  পাশাপািশ বাজাের িবি  হওয়া খালা েধর নমনুায়

ক াডিময়ােমর উপি িত পাওয়া গেছ বেলও তােদর িতেবদেন বলা হয়। সখােন বলা হয়, বাংলােদশ
এি কালচারাল  িরসাচ  ইনি িটউট,  িবিসএসআইআর,  াজমা  াস,  ওয়ােফন  িরসাচ,  পরমাণু  শি
কিমশন ও আইিসিডিডআরিবর ল ােব পা িরত ধ, খালা ধ ও গাখাদ  পরী া কেরেছ িনরাপদ খাদ
কতপৃ ।

সই পরী ায় িবএসিটআইেয়র অ েমািদত ১৪িট কা ািনর মেধ  ১১িটর পা িরত েধ িসসা পাওয়া
গেছ। কােনা  কােনািটেত পাওয়া গেছ ক াডিময়াম। কা ািন েলা হেলা—িম িভটা,  ডইির শ,

ইগল,ু ফাম শ, আফতাব িম , আ া িম , আড়ং ডইির, াণ িম , আইরান, িপওর ও সইফ িম ।

আদালেতর  আেদেশ  বলা  হয়,  ঐ  িতেবদেনর িভি েত  িনরাপদ  খাদ  কতৃপ  ও  িবএসিটআই  কী
আইনগত ব ব া িনেয়েছ, স িবষেয় ২৮ জলুাইেয়র মেধ  বা বায়ন িতেবদন িদেত হেব। িবচারপিত
মা. নজ ল ইসলাম তালকুদার ও িবচারপিত ক এম হািফজলু আলেমর হাইেকাট বে  ঐ িতেবদন

উপ াপন করা হয়।
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