
িনরাপদ খাদ  কতৃপে র িরেপাট

হািকমপরুীসহ ২২ জদা খেয়ের ক া ােরর িবষা  কিমক াল

তামাকজাতীয় পণ  হািকমপুরীসহ ২২ জদা ও খেয়ের মানবেদেহর িতকর এবং ক া াের আ া  হওয়ার
মেতা  মা ািতির  িবষা  কিমক াল লড, ক াডিময়াম ও ািময়াম পেয়েছ বাংলােদশ িনরাপদ খাদ
কতৃপ -িবএফএসএ। সং ািট ২২ িত ােনর নমুনা পরী া কের বেলেছ- দেশর অেনক মা ষ পান-জদায়
আস । বাজাের পাওয়া এই জদা, খেয়র ও েল িতকর ধাতু আেছ। এ েলা িনয়িমত খেল ক া ার
হওয়ার ঝুঁিক রেয়েছ। ওই সব তামাক পণ  উৎপাদনকারী  িত ান েলার িব ে  আইিন ব ব া  নওয়া
হেব। েয়াজেন িত ান েলা িসলগালা করার ঘাষণা িদেয়েছ িবএফএসএ। এ সে  বাংলােদশ িনরাপদ
খাদ  কতৃপ - িবএফএসএ চয়ারম ান  সয়দা  সারওয়ার জাহান গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
জনগণেক সজাগ হেত হেব য, এই জদা ও খেয়র এক ধরেনর মাদক। এ েলা িশগিগরই বাজার থেক

ত াহার করা  হেব। অ থায় মাবাইল কাড পিরচালনা  কের ওই সব িত ানেক জিরমানা  করা  হেব।
েয়াজেন মামলাও করা হেব।

দেশর তামাক জাতীয় ২২িট িত ান উৎপািদত জদা, খেয়র ও েলর নমুনা পরী া কের িবএফএসএ।
গত বৃহ িতবার নমুনা পরী ার ওই ফল কাশ কের সরকাির এই সং ািট বেলেছ- হািকমপুরী, শাহজাদী ও
রতন জদাসহ দেশর ২২িট জদা- ল ও খেয়ের িবষা  হিভ কিমক াল লড, ক াডিময়াম,  ািময়াম
পাওয়া গেছ। যা মানবেদেহর জ  মারা ক িতকর। এ েলা দীঘিদন খাওয়ার কারেণ মািড় ও িলভার
ক া ােরর মেতা জিটল রাগ হয়। এর মেধ  ১৩ িত ােনর জদা, ছয় িত ােনর খেয়র ও িতন িত ােনর

েলর নমুনা  পরী া  করা  হয়। যার সবকিটেত হিভ কিমক াল লড, ক াডিময়াম,  ািময়ােমর অি
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পাওয়া গেছ।

িবএফএসএ জািনয়েছ, নমুনা পরী া করা পণ েলার মেধ  রেয়েছ হািকমপুরী জদা, িগলা খেয়র, তীর মাকা
খেয়র, মালাই খেয়র, অ রা খেয়র, কােলা পাথর বা  খেয়র, সাদা বা  খেয়র, ঈগল ল, মা ফা ল,
শাহজাদা ল, রতন জদা, েদব জদা, শাহজাদী জদা (িনমেলর), মিহউি ন জদা, ঢাকা জদা, মিকমপুর
জদা,  শাহী হীরা জদা, জাফরানী জদা,  শাহজাদী  জদা (আলম),  বউ শাহজাদী  জদা এবং চাদঁপুরী  জদা।
িবএফএসএ জািনেয়েছ, যারা পােনর সে  খেয়র খান তােদর জ  রেয়েছ আরও ঃসংবাদ। কারণ এক
ধরেনর গােছর বাকল থেক এই পণ িট তিরর কথা থাকেলও, সিট কােনা কােনা ে  ধু কিমক াল
রং িদেয় তির করা হয়। কােনা  কােনা  ে  দখা গেছ,  ফািনচােরর বািনেশ ব বহােরর জ  যসব
কিমক াল ব বহার করা হয় স েলা িদেয়ই সরাসির খেয়র তির হে । যার মেধ  িতকর ভারী ধাতু লড,

ািময়াম ও ক াডিময়ােমর মেতা পদাথ পাওয়া গেছ। িবএফএসএ তথ  বলেছ, বাজাের িবি  হওয়া ২২িট
াে ডর জদা- ল ও খেয়েরর নমুনা পরী াগাের পরী া কের েত কিটেত িবষা  হিভ কিমক াল লড,

ক াডিময়াম ও ািময়াম পাওয়া গেছ। যা মানবেদেহর জ  অত  িতকর। িবষয়িট সংি  ম ণালয়েক
িচিঠ িদেয়  জানােনা  হেয়েছ। িবএফএসএ িত ান েলার িব ে  আইিন ব ব া  িনি ।  েয়াজেন  এসব

িত ান িসলগালা করা হেব। কারণ- বাজাের যসব জদা, ল ও খেয়র িবি  হে  তার সবকিটই িতকর।
এ েলা খেল মা ষ বিশ া  ঝঁুিকেত পেড়। এসব পণ  মা ষ সরাসির খায়। ফেল পাক লী আ া  হয়।
এেত ক া ারসহ িবিভ  জিটল রােগ ভােগ। এ জ  মা ষেক সেচতন হেত হেব। একই সে  এসব

িতকর  পণ  সবন  থেক  িবরত  থাকেত  হেব।  মা েষর  সেচতনতা  বাড়ােত  চার- চারণাসহ  িবিভ
পদে প িনেয়িছ। এসব পেণ র চািহদা না কমােল ব  করা স ব হেব না।
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