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খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্সফ্যাট নিয়ন্ত্রব্যে খসড়া প্রনিধািমালা মতামব্যতর জন্য উন্মকু্তকরে ও মতনিনিময় সভা 

 

জিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় “খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এবসড বিয়ন্ত্রণ প্রববধািমালা, ২০২১” শীর্ ষক খসড়া প্রনিধািমালা সি ষসাধারব্যের 

মতামব্যতর জন্য আজ ২২ মার্ ষ ২০২১ সসামবার িাাংলাব্যেশ নিরাপে খাদ্য কর্তষপব্যক্ষর ওব্যয়িসাইব্যট 

(http://www.bfsa.gov.bd) উন্মুক্ত করা হব্যয়ব্যে। এ উপলব্যক্ষয নিজয় ৭১ অনিটনরয়াব্যম একটি মতনিনিময় সভার 

আব্যয়াজি করা হয়। মতনিনিময় সভায় প্রধাি অনতনি নহব্যসব্যি উপনস্থ্ত নেব্যলি িাাংলাব্যেশ নিরাপে খাদ্য কর্তষপব্যক্ষর সম্মানিত 

সেয়ারম্যাি মমা. আব্দুল কাইউম সরকার। খসড়া প্রনিধািমালাটি উপস্থ্াপি কব্যরি কর্তষপব্যক্ষর সেস্য জিাি মঞ্জুর মমাব্যশ ষে 

আহব্যমে। সভায় সভাপনতত্ব কব্যরি িাাংলাব্যেশ নিরাপে খাদ্য কর্তষপব্যক্ষর সেস্য জিাি মমা. মরজাউল কনরম। মতনিনিময় সভায় 

ট্রান্সফ্যাট নির্য়ক মটকনিকযাল কনমটির সেস্যবৃন্দ, সরকাব্যরর নিনভন্ন েপ্তব্যরর কম ষকতষা এিাং মিসরকানর সাংস্থ্ার প্রনতনিনধগে 

অাংশ মিি।  

 

মতনিনিময় সভার প্রধাি অনতনির িক্তব্যে জিাি মমা. আব্দুল কাইউম সরকার িব্যলি, “জিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মতল, র্নি ষ এিাং খাদ্য 

দ্রব্যে ট্রান্সফ্যাব্যটর সব্যি ষাচ্চ মাত্রা ২ শতাাংব্যশর নিব্যর্ রাখার উব্যদ্যাগ মিয়া হব্যয়ব্যে প্রনিধািমালায়। সকব্যলর মতামত গ্রহব্যের জন্য 

এটি আজ উন্মুক্ত করা হব্যলা। আশাকনর দ্রুততম সমব্যয়র মব্যে আমরা খসড়া প্রনিধািমালাটি চূড়ান্ত করব্যত পারব্যিা।” ট্রান্সফ্যাট 

নির্য়ক মটকনিকযাল কনমটির প্রধাি ও নিএফ্এসএ সেস্য মঞ্জুর মমাব্যশ ষে আহব্যমে িব্যলি, “নিশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া ২০২৩ সাব্যলর 

মব্যে খাদ্য দ্রব্যে ট্রান্সফ্যাট নিয়ন্ত্রে করার জন্য সেস্য রাব্যের প্রনত আহ্বাি জানিব্যয়ব্যে। আমরা এই লক্ষযব্যক সামব্যি মরব্যখ খসড়া 

প্রনিধািমালাটি প্রেয়ি কব্যরনে। সকল েিসায়ী, নশল্প প্রনতষ্ঠািসহ মভাক্তাসাধারেব্যক আমাব্যের ওব্যয়িসাইব্যট নগব্যয় 

প্রনিধািমালাটির ওপর মতামত প্রোি করার আহ্বাি জািানি।” ট্রান্সফ্যাট নির্য়ক মটকনিকযাল কনমটির সেস্য অোপক ি. 

িাজমা শাহীি ও কর্তষপব্যক্ষর সেস্য অোপক ি. আব্দুল আলীম খসড়া প্রনিধািমালার উপর আব্যলার্িায় অাংশব্যিি। সভাপনতর 

িক্তব্যে জিাি মমা. মরজাউল কনরম িব্যলি, “ট্রান্সফ্যাট তিা হৃেব্যরাগ ঝুঁনক মিব্যক মানুর্ব্যক রক্ষা করব্যত িাাংলাব্যেশ নিরাপে খাদ্য 

কর্তষপক্ষ এই খসড়া প্রনিধািমালা একটি সমব্যয়াপব্য াগী পেব্যক্ষপ, আনম এ প্রনিধািমালা প্রেয়ব্যি সাংনিষ্ট সকলব্যক ধন্যিাে 

জািাই। 

 

ট্রান্স ফ্যাটি এনসি (টিএফ্এ) িা ট্রান্সফ্যাট একটি স্বাব্যস্থ্যর জন্য ক্ষনতকর খাদ্য উপাোি। খাব্যদ্য ট্রান্সফ্যাব্যটর প্রধাি উৎস 

পারনশয়ানল হাইব্যরাব্যজব্যিব্যটি অব্যয়ল িা নপএইর্ও,  া িাাংলাব্যেব্যশ িালিা িা িিস্পনত নি িাব্যমই সুপনরনর্ত। সাধারণত সবকাবর 

পণ্য, প্রনিয়াজাতকৃত ও ভাজা সপাড়া স্ন্যাক্স এবং স াব্যেল-সরব্যতারাঁ ও সড়কসংলগ্ন সদাকাব্যি খাবার ততবরব্যত বপএইেও বা ডালডা 

েব ার করা  ব্যয় থাব্যক। মাত্রানতনরক্ত ট্রান্সফ্যাট গ্রহে উচ্চহাব্যর হৃেব্যরাগ, হৃেব্যরাগজনিত মৃত্যয, স্মৃনতভ্রাংশ (নিব্যমিনশয়া) এিাং 

স্বল্প স্মৃনতহানি (কগনিটিভ ইমব্যপয়ারব্যমন্ট) জাতীয় মরাব্যগ আিান্ত হওয়ার ঝুঁনক বৃনি কব্যর। নিশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া কর্তষক ২০২০ সাব্যল 

প্রকানশত প্রনতব্যিেি অনু ায়ী, ট্রান্সফ্যােিটিত হৃদব্যরাব্যে মৃত্যযর সব বাবধক ঝুঁবকপূণ ব ১৫টি সদব্যের মব্যে বাংলাব্যদে অন্যতম। 

নিরাপে খাদ্য কর্তষপক্ষ আশা করব্যে এই খসড়া প্রনিধািমালাটি িাস্তিায়ি শুরু হব্যল নিরাপে খাব্যদ্য িাাংলাব্যেশ আব্যরা এক ধাপ 

এনগব্যয়  াব্যি। 
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