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জািনেয়েছন ei েবে র েডপুিট aয্াটিন র্ েজনােরল আিমনuি ন মািনক।  
 
পূব র্িনধ র্ািরত তািরখ aনুযায়ী গতকাল শুনািনেত আদালত বেলন, দুধ uৎপাদন েকা ািন eবং খামািরেদর িত  করা আমােদর uে  নয়। 
মানবেদেহর জ  দুেধ িতকারক িকছু না থাকুক- েসিটi আমরা চাi। e সময় তরল o গুঁড়া দুেধর oপর পরবত  আেদেশর জ  আগামী 31 
aে াবর িদন ধায র্ কেরন আদালত।  
 
গতকাল আদালেত বাংলােদশ িনরাপদ খা  কতৃর্পে র পে  শুনািন কেরন আiনজীবী েমাহা দ ফিরদুল iসলাম। e সময় িবeসিটআiর পে  
িছেলন াির ার সরকার eমআর হাসান। রা পে  িছেলন েডপুিট aয্াটিন র্ েজনােরল eেকeম আিমনuি ন মািনক।  
 
বাজাের দুধ সরবরাহ ব  েরেখেছ েকা ািনগুেলা :u  আদালেতর িনেদ র্শনা aনুযায়ী বাজাের পা িরত তরল দুধ সরবরাহ ব  েরেখেছ 
েকা ািনগুেলা। তেব আেগ সরবরাহ করা দুধ গতকাল েসামবার বাজার েথেক েফরত েনয়িন। e কারেণ েযসব েদাকােন আেগ সরবরাহ করা দুধ 
aিব ীত িছল, তা গতকাল িবি  কেরেছ aেনক েদাকািন। িডপাট র্েম াল ে ার o েদাকােন দুধ িবি  হেলo সুপারশেপ তরল দুধ িবি  হয়িন। 
িবিভ  সুপারশেপ থাকা তরল দুধ েকা ািনগুেলােক েফরত েদoয়া হেয়েছ।  
 
গতকাল রাজধানীর িবিভ  বাজার ঘুের েদখা যায়, েবিশরভাগ েদাকােন দুধ েনi। আেগ েথেক সরবরাহ করা দুধ িবি  হেয় েগেছ বেল জানান 
েদাকািনরা। তেব িকছু েদাকােন পা িরত তরল দুধ িবি  হেত েদখা েগেছ। রাজধানীর iি রা েরােডর তনব্ী কনেফকশনািরেত িমল্  িভটা o 
আড়ংেয়র দুধ িবি  করেত েদখা যায়। e সময় দুধ িবি েত আদালেতর িনেষধা া িবষেয় জানেত চাiেল নাম কােশ aিন ক e েদাকািন 
জানান, েকা ািনগুেলা েরাববার দুধ সরবরাহ কেরেছ। eর পের নতুন কের আর দুধ েদয়িন। তেব আেগ েদoয়া দুধ েফরত েনয়িন। ei 
eলাকার িমতু িডপাট র্েম াল ে াের সরবরাহ করা দুধ েরাববার িবি  েশষ হেয়েছ। গতকাল নতুন কের সরবরাহ না করায় িবি  ব  রেয়েছ বেল 
জানান িবে তা। কারoয়ান বাজাের তরল দুধ িবি  হেত েদখা যায়। পূব র্ েতজতুরীপাড়া eলাকার হক েবকাির aয্া  সুiটেসর েদাকােন 
আড়ংেয়র দুধ িবি  করা হয়।  
 
রাজধানীর a া  eলাকায় েখাজঁ িনেয় জানা যায়, িমরপুর, েমাহা দপুর, িনuমােক র্ট o মগবাজার eলাকায় aেনক েদাকােন দুধ িবি  করা হয়। 
eসব eলাকার েদাকািনরা জানান, েকােনা েকা ািন দুধ েফরত েনয়িন। আবার নতুন কের দুধ সরবরাহo কেরিন। তাi েকবল েদাকােন থাকা 
দুধ িবি  েশষ করেছন বেল জানান তারা।  
 
সকােল দুধ েফেলেছন খামািররা, িবেকেল সং হ শুরু কেরেছ িমল্  িভটা :িসরাজগ -পাবনার ায় 51 হাজার খামাির িবপােক পেড়েছন। িমল্  
িভটা, আড়ং, াণ, আিকজসহ িবিভ  েকা ািন ei eলাকা েথেক uৎপািদত ায় 3 লাখ িলটার দুধ িতিদন সং হ কের। গতকাল িদনভর সব 
েকা ািনর দুধ েকনা ব  থাকায় রা ায় o পািনেত দুধ েফেল িতবাদ জািনেয়েছন খামািররা। u  আদালত দুধ িবি েত িনেষধা া িগত 
করায় িবেকল েথেক দুধ সং হ শুরু কেরেছ িমল্  িভটা।  
 
িসরাজগ  িতিনিধ আিমনুল iসলাম খান রানা o শাহজাদপুর (িসরাজগ ) িতিনিধ েকারবান আলী লাভলু জানান, শাহজাদপুেরর েপাতািজয়া 
ােমর খামািররা দুধ িবি  করেত না েপের েসামবার সকােল ব ার পািনেত েফেল িতবাদ জািনেয়েছন। পাবনায় রা ায় েফেল িতবাদ 

কেরেছন। তারা জািনেয়েছন, দুধ uৎপাদেন েকােনা aিনয়ম হয় না। aথচ দুধ সং হ ব  করা হেয়েছ। তারা সরকােরর কােছ দািব জানান, যারা 
েদাষ করেছ, তােদর িবচার করা েহাক। খামািরেদর েযন িবপােক পড়েত না হয়।  
 
u  আদালেতর িনেদ র্েশর কারেণ বাঘাবাড়ীর িমল্  িভটা iuিনেট খামািরেদর দুধ সং হ েসামবার সকােল ব  থাকেলo িবেকেল মাiিকং কের 
চালু করা হয়। দুধ সং হ চালু হoয়ায়  o াি ক খামািরেদর মে  ােণর স ার হেয়েছ। ঈেদর আেগ e ধরেনর িস া  েঘাষণায় িবপােক 
পেড়ন খামািররা। বাঘাবাড়ী a েল দুধ িকেন েনয় াণ, আড়ং, আিকজসহ aিভযু  সব েকা ািন।  
 
বাঘাবাড়ী িমল্  িভটা দুধ সং হ iuিনেটর ব াপক iি স আলী জানান, আদালেতর িনেদ র্েশর কারেণ েরাববার েঘাষণা িদেয় েসামবার সকােল 
দুধ সং হ ব  রাখা হয়। দুপুের u  আদালেতর িগতােদেশর কারেণ িবেকল েথেক খামািরেদর দুধ সং হ শুরু হেয়েছ।  
 
শাহজাদপুেরর িমল্  িভটার েপাতািজয়া াiমাির দু  uৎপাদন সমবায় সিমিতর সভাপিত oয়াজ আলী বেলন, েরাববার রােত িমল্  িভটার িচিঠ 
েপেয় মাiিকং কের দুধ সং হ ব  করা হয়। হঠাৎ দুধ সং হ ব  করায় মহািবপেদ পেড়িছেলন খামািররা। েসামবার িবেকেল আবার মাiিকং 
কের দুধ সং হ শুরু করা হয়।  
 
বাঘাবাড়ীর রাuতারা াথিমক দু  uৎপাদনকারী সমবায় সিমিতর সদ  পা  েশখ বেলন, ব ার কারেণ বািড়র চারপােশ পািনেত ডুেব জীবন 
দুিব র্ষহ হেয় uেঠেছ। ঘাস না থাকায় গরু-বাছুর িনেয় eমিনেতi aসুিবধায় আেছন। eর মে  দুধ েকনা ব  হoয়ায় দুি ায় পেড়ন। eখন চালু 
হoয়ায় সব্ি  পাে ন।  


