বাজাের ফরমািলনযু
িবিভ

গণমাধ েম

মাছ িবি

হে

এমন অিভেযাগ বশ িকছু কাল থেক প

চার হেয় আসেছ। িবেদশ থেক আমদািনকৃত

পি কা ও

ই জাতীয় মাছ এবং দশীয়

ছাট মাছ যমন কাচিক, মলা, পাবদা, সরপুিঁ ট, ইত ািদ মােছ ফরমািলন ব বহার করা হেয় থােক
বেল অিভেযাগ পাওয়া যায়। তাই ফরমািলনযু
উপর , বাজাের মাছ

েয়র সময় ফরমািলনযু

থাকেল মানব দেহর জন
ভা ােদর মােঝ নানান
২০০৬ সােল উ

মাছ িনেয় ভা ােদর মােঝ আতংেকর সৃ ি হয়।
মাছ চনার উপায় িক, কত মা ায় ফরমািলন

িতকর এবং িক িক মােছ ফরমািলন ব বহার করা হে
রেয়েছ। এ

এসব িনেয়

ি েত বাংলােদশ মৎস গেবষণা ইনি িটউট ২০০৫-

িবষেয় একিট গেবষণা পিরচালনা কের এবং মােছ ফরমািলেনর উপি িত

িনণয় করা হয়।

বণহীন ফরমালিডহাইড গ ােসর

বণেকই ফরমািলন বলা হয়। বাজারজাতকৃত ফরমািলেন ৩৭-

৪০% ফরমালিডহাইড থােকল বাকীটা পািন এবং িমথানল। বাজাের ফরমািলন ফরমল নােমও
িবি
অত

হেয় থােক। ফরমািলন অিতমা ায় িবষা
িতকর। িবিভ

একিট জব যৗগ পদাথ এবং মানব দেহর জন

জব পদাথ সংর েণ সাধারণতঃ ফরমািলন ব বহার করা হয়। মাছেক

দীঘ ণ টাটকা রাখার উে েশ অসাধু িবে তাগণ মূলতঃ ফরমািলন ব বহার কের থােক।

আমােদর দেশ

ই-কাতলা জাতীয় মাছ মূলতঃ পা বতী দশ িময়ানমার থেক আমদািন করা

হেয় থােক। িময়ানমাের মাছ ধরা থেক

কের বাংলােদেশ বাজারজাত করেত ৪/৫ িদন সময়

লােগ বেল আমদািনকারকেদর কাছ থেক জানা যায়। আমদািনকারকেদর ধারণা িবেদেশ মােছ
কান ফরমািলন ব বহার করা হয় না। দেশর অভ
ব বহার কের থােক। এ
নৗকা/ লার এবং িবিভ

ের কিতপয় অসাধু ব বসায়ী মােছ ফরমািলন

ি েত িময়ানমার থেক আমদািনকৃত
অবতরণ ক

(Landing Stations) হেত সংগৃ হীত মােছ ফরমািলেনর

উপি িত িনণেয়র জন ইনি িটউট থেক িবিভ
যায় য, পিরবহন নৗকা/ লাের মােছর

ই জাতীয় মােছর পিরবহন

পরী া-িনরী া করা হয়। পরী াকােল দখা

েপর িবিভ

হয় যােত কের ৩-৪ িদেন মাছ কান প পঁচন

ের এমনভােব বরফ কুিচ ব বহার করা

হওয়ার স াবনা না থােক। টকনাফ

মৎস

অবতরণ ক

থেক সংগৃ হীত মােছ ফরমািলেনর উপি িত পাওয়া যায় নাই। এেত

তীয়মান

হয়, দেশ বাজারজাত করার সমেয়ই মােছ ফরমািলন ব বহার করা হেয় থােক।

দেশর িবিভ

মাছ বাজার পিরদশনকােল মাছ িবে তােদর কাছ থেক জানা যায় য, মাছেক

সেতজ রাখার জন

াম িকংবা বালিতেত পািনর সােথ ফরমািলন িমি ত কের মাছেক অ

চুবােনা হয় িকংবা কান কান

ে

ইনেজকশন িসির

ফরমািলন ঢু কােনা হয়। দেশর অভ
ঝাঁঝােলা গ

ণ

িদেয় মােছর পেট অথাৎ নািড়ভুঁিড়েত

ের ফরমািলন ঢু কােনার ফেল

েয়র সময় ফরমািলেনর

তা সাধারণ বুঝেত পাের না। মাছ কাটার পর অেনক সময় ফরমািলেনর গ

আংিশক বুঝা যায় িকংবা খাওয়ার সময় মাছ

াদহীন অনুভুত হয়। অনু পভােব, ছাট মাছেকও

ফরমািলনযু

া

পািনেত চুিবেয় িবি

করা সং

ফরমািলন ব বহার করা হয় এর কান সুিনিদ

তথ ািদ পাওয়া গেছ। িক

মােছ কত মা ায়

তথ িবে তােদর কাছ থেক পাওয়া যায়িন।

পরবতীেত এ িনেয় ইনি িটউেটর গেবষণাগাের পরী া-িনরী া করা হয়।
বাজাের

া

ফরমািলেনর (৩৭-৪০%) তী

ব বহার করা হয় না বেল

ঝাঁঝােলা গ

আেছ িবধায় তা কখনও সরাসির মােছ

তীয়মান হয়। কারণ এেত

তারা ফরমািলেনর ঝাঁঝােলা গ

সহেজই বুেঝ ফলেবন। তাই এমন মা ায় ফরমািলন মােছ ব বহার করা হয় যােত ঝাঁঝােলা গ
না হয়, মাছ সহেজ পঁেচ না এবং দখেত টাটকা মেন হয়। তাই সবিন কত মা ায় ফরমািলন
মােছ ব বহার করা হয় এ িনেয় ইনি িটউেটর গেবষণাগাের পরী া করা হয়। গেবষণার ফলাফেল
দখা গেছ সবিন ১% ফরমািলেন চুবােনা
ধের যায়। অন িদেক ৫% এর অিধক ঘন
এেত

তীয়মান হয় য, বাজাের

ই-কাতলা জাতীয় মােছ ১ িদন রাখেলই মােছ পঁচন
হেল ফরমািলেনর ঝাঁঝােলা গ

সহেজই বুঝা যায়।

ই জাতীয় মাছ ১% এর তদূধ মা া থেক ৫% মা া পয

ফরমািলন ব বহার করা হেয় থােক।

বাজাের ফরমািলনযু

ও ফরমািলনিবহীন মাছ চনার উপায় িক এ িনেয় ভা ােদর আ েহর

শষ নই। ইনি িটউেট এ িনেয় পরী া-িনরী া করা হয়। পরী াকােল ফরমািলনযু
ফরমািলনিবহীন

ই জাতীয় মােছ িনে া

চ ু গালক িভতেরর িদেক
শরীের

াইম থােক না

ফু লকা কালেচ বেণর

পাথক পিরলি ত হয়ঃ
চখু

াভািবক এবং লালেচ বেণর

াইম থােক
ফু লকা লালেচ বেণর

এবং

দহ অেপ াকৃত

নয়

দেহ মািছ বেস না

মািছ বেস

ইনি িটউেটর গেবষণাগাের এলিডহাইড পরী া (Aldehyde Test) মাধ েম মােছ ফরমািলেনর
উপি িত িনণয় করা হেয়েছ। এ ধরেণর পরী া

Tollern’s reagent মােছ
গােয়

ে

Tollern’s reagent ব বহার করা হয়।

উপি ত এলিডহাইেডর (ফরমািলন) সােথ িবি য়া কের পাে র

পালী রংেয়র (Silver Mirror)

েলপ পদশণ কের। এজন এ ধরেণর পরী ােক ‘‘িসলভার

িমরর ট ’’ ও বলা হয়।
৫০ িম.িল. পািনেত ১.৮
করেল

াম িসলভার নাইে ট এবং ৪

বেণ ধূসর রংেয়র তলানী পেড়। এরপর পিরিমত পিরমাণ পাতলা এ ােমািনয়া

করেল ধুসর রংেয়র তলানী িবনীন হেয়

বণিট বণহীন হেয় পেড়। এই বণহীন

বা নমুনা মােছর অংশ িবেশষ রেখ িদেয়
মােছ ফরমািলন থাকেল পাে র গােয়
থাকেল এ ধরেণর
থাকেব

াম সািডয়াম হাইে াকাইড যাগ

পালী

বণ যাগ

বেণ নমুনা মাছ

বণিট ৪০০ স. তাপমা ায় ২িমিনট তাপ দয়া হয়।
পালী আয়নার মত

েলপ দখা দয়। ফরমািলন না

েলপ বা রং দখা যায় না। উে খ , মােছ যত বশী পিরমাণ ফরমািলন

েলপ তত গাঢ় হেব এবং

মােছ সবিন শতকরা ১ ভাগ পয

ত িবকােরর গােয় তা দখা যােব। এই প িত

ফরমািলেনর উপি িত িনণয় করা স ব। িনে

reagent এর মাধ েম মােছ ফরমািলন পরী

ার

বাহ িচ

দশন করা হেলাঃ

ারা

Tollern’s

মােছ ফরমািলন আেছ

মােছ ফরমািলন নাই

ফরমািলন মানবেদেহর জন অত

িতকর ও িবষা ।

িপিপএম) গ

াসক জিনত রাগ হেত পাের। তাই

কেলই মাথা ব াথাসহ

জন নয় ফরমািলনযু
ফরমালিডহাইডযু
আমদািনকৃত

মাছ িবে তােদর জন ও

মাছ খেল পাক লী ও

ায় অ ি

হািনকর। শতকরা ০.০৩-০.০৪ ভাগ
অনুভত
ূ হেত পাের। আমােদর দেশর

পা িরত হেয় রে র এিসিডিট বাড়ায় এবং এেত

াস অ াভািবকভােব উঠানামা কের এমনিক এেত মৃ তু ও হেত পাের। তাছাড়া, ফরমািলন

মানুেষর জন একিট ক া ার সৃ ি কারী উপাদান। ফরমািলনযু

মাছ খেল পাক লী, ফু সফু স ও

াসনালীেত ক া ার হেত পাের। বারবার এবং দীঘ সময় ফরমািলনযু
হেয়েছ।

ভা ােদর

িতকর।

মানবেদেহ ফরমালিডহাইড ফরিমক এিসেড

ঝু ঁিক বৃ ি

ধুমা

ই মােছ কান কান সময় ফরমািলেনর উপি িত মা া অিধক পাওয়া যায় যা

মানবেদেহর জন অত া

াস-

া

ধু খেলই নয় ফরমািলেনর (০.১

পায়। ফরমালিডহাইডেক ইেতামেধ

মাছ খেল ক া ােরর

জেনাটি ক (Genotoxic) িহেসেবও িচি ত করা

