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ঢাকা : েভজােল সয়লাব-এসআলমসহ ৩৬ পণ্য। পিবত্র মােহ রমজান উপলক্েষ
বাজাের অবােধ েভাগ্য পণ্য িবক্ির হয়। িবক্রয় উপেযাগী েভাগ্যপণ্য
বাজাের
পণ্েযর

তুেলেছ িবিভন্ন েকাম্পািন। এসব েকাম্পািনর েবশ িকছু
নমুনা সংগ্রহ কের বাংলােদশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড

েটস্িটং ইনস্িটিটউশন (িবএসিটআই)। সংগ্রহকৃত ২৮৬ িট পণ্েযর নমুনার
মধ্েয ৩৬ িট পর্ণ অকৃতকার্য েঘাষণা কেরেছ িবএসিটআই।
এর অর্থ এগুেলা েভজাল পণ্য।এসব পণ্েযর মধ্েয পণ্েযর যথাযথ মান
সংরক্ষণ কের ৈতির করা হয়িন বেল জানান িবএসিটআইেয়র পিরচালক
প্রেকৗশলী এস এম ইসহাক আলী। মঙ্গলবার (১৫ েম) সিচবালেয় িশল্প
মন্ত্রণালেয়র
সভাকক্েষ
রমজােন
েভাগ্য
পণ্য
মানিনয়ন্ত্রণ
সংক্রান্ত প্েরসব্িরিফংেয় িতিন এ কথা জানান। এসময় িশল্পমন্ত্রী
আিমর েহােসন আমু উপস্িথত িছেলন।
প্েরস ব্িরিফংেয় প্রেকৗশলী এস এম ইসহাক আলী বেলন, েদেশর অন্যতম
েতল িবেশষ কের সয়ািবন েতল আমদািনকারক প্রিতষ্ঠান এস আলম গ্রুেপর
পামঅেয়ল সয়ািবনসহ েতল উৎপাদনকারী চারিট প্রিতষ্ঠান আমােদর
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হেয়েছ। আমরা তােদরেক েনািটশ িদেয়িছ। এ
পর্যন্ত
েনািটেশর
জবাব
পাইিন।

অকৃতকার্য প্রিতষ্ঠানগুেলার মধ্েয রেয়েছ, নারায়ণগঞ্েজর শবনম
েভিজেটবল ওেয়ল িলিমেটড, চট্রগ্রােমর এস আলম সুপার এিডবল অেয়ল
িলিমেটড, এস আলম েভিজেটবল অেয়ল িলিমেটড, িভওিটিট অেয়ল িরফাইনািরজ
িলিমেটড, িভওিটিট অেয়ল িরফাইনাির িলিমেটড, েবিফিশং কর্েপােরশন
িলিমেটড,
মারিবন েভিজেটবলস অেয়ল িলিমেটড, নারায়ণগঞ্েজর তানভীর
িলিমেটড, দীপা ফুড প্রডাক্টস িলিমেটড, বাংলােদশ এিডবল
িলিমেটড, সুফার অেয়ল িরফাইনাির িলিমেটড, চট্রগ্রােমর
েভিজেটবল অেয়ল প্েরাডাক্টস িলিমেটড, বােগরহােটর শুন্িসং
অেয়ল িলিমেটড।

অেয়লস
অেয়লস
এম এম
এিডবল

খাদ্যদ্রব্েযর মধ্েয নারায়ণগঞ্েজর ড্যািনশ ফুড িলিমেটেডর লাচ্ছা
েসমাই, ঢাকায় অবস্িথত বগুড়া স্েপশাল েকাং এর িঘ, গাজীপুেরর ভাই
ভাই ফুড প্েরাডাক্ট এন্ড েকাং এর অিরিজনাল বাঘাবািড় িঘ, আফতাব
িমল্ক এন্ড িমল্ক প্েরাডাক্ট িলঃ এর আফতাব িমল্ক, ঢাকায় অবস্িথত
আর.এফ.এস এর এগ্েরা ইন্ডাস্ট্িরজ িলঃ ঢাকা প্রাইম পাস্তিরত দুধ
এবং আিকজ ফুড এন্ড েবভােরজ িলঃ এর ফার্ম ফ্েরশ িমল্ক।
বািক ১১১িট নমুনা পরীক্ষাধীন রেয়েছ। েযসব প্রিতষ্ঠােনর নমুনা
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হেয়েছ েসসব প্রিতষ্ঠােনর িবরুদ্েধ িবিধ
ব্যবস্থা েনয়া হচ্েছ।এছাড়া ২১িট কারখানায় আকস্িমক অিভযান চািলেয়
েসসব কারখানায় উৎপািদত পণ্েয মান িঠক নাই বেল জানান ইসাহাক আিল।

কারখানাগুেলা
হচ্েছপুরানা
পল্টেনর
রািজব
এন্টারপ্রাইজ,
মিতিঝেলর আলেহরা এন্টারপ্রাইজ, িমরপুেরর ঢাকা ওয়াসা, িমরপুেরর এন
এম
এন্টারপ্রাইজ,
বাড্ডার
এ
ওয়ান
ফুড
অ্যান্ড
েবভােরজ,
েতজগাঁওেয়র সমকাল ক্যান্িট, েতজগাঁেয়র ভূিম েরিজস্ট্ির অিফস
ক্যান্িটন,
গুলশান-১ এর লাইিটং প্যােলস, গুলশান-২ এর আল নূর েরস্েতারাঁ,
বািরধারার িমতু-মুক্তা েহােটল, বাড্ডার নীল ফাস্ট ফুড অ্যান্ড
েরস্টুেরন্ট, গুলশােনর েমজবান েরস্টুেরন্ট, েশেরবাংলা নগেরর
িশউিল েহােটল, েতজগাঁওেয়র বধুয়া েহােটল অ্যান্ড সুইটস, মািলবােগর
ইউিনক ফাস্ট ফুড,েতজগাঁওেয়র অন্তর ড্িরংিকং ওয়াটার, েতজগাঁওেয়র
েফইথ ড্িরিকং ওয়াটার, দক্িষণখােনর এক্িসম ফুড অ্যান্ড েবভােরজ,
িমরপুর-২ এর মাশাল্লা েহলথ েডেভলপেমন্ট েকাং, মর্নিডউ িপওর
ড্িরংিকং ওয়াটার এবং রাজারবােগর নীল িগির মার্েকিটং েকাং।
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