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অমিলযে প্রক়াযশর জিয 

 

যল়াি়াল হ়ারযি়াি়াইযজশি ইমিমশযযটিভ যিি়ািী হুইসলযল়ায়ার খ়াদ্য মির়াপত্ত়া 

ঘিি়ার প্রমিযিদ্ি স়াইি চ়ালু কযরযে।  
নতুন অনলাইন সাইটটট বিশ্বের যে যকানও জায়গায় খাদ্য ও পানীয় বিশ্বে কাজ কশ্বর এমন কাউশ্বক সনাক্ত 

করার ঝুুঁ বক ছাডাই খাদ্য সুরক্ষার গুরুতর ঘটনাগুবল বরশ্বপাটট করশ্বত সহায়তা করশ্বি।  
 
(বিশ্বয়না, অবিয়া) আগস্ট ৯, ২০২১ – যলািাল হারশ্বমানাইশ্বজিন ইবনবিশ্বয়টটি “হুইসলযল়ায়ার ফুি যসফটি 

ইিমসযিন্ট মরযপ়ািট স়াইি” চালু করার যঘাষণা বদ্শ্বত যপশ্বর আনন্দিত। যে যকউ, যে যকানও যদ্শ্বি, বেবন খাদ্য 

ও পানীয় বিশ্বে কাজ কশ্বরন তিতি এটটকে এখাশ্বন https://whistle.globalharmonization.net পাকেি। 
 

ন্দজএইচআই সিাপবত হুি যলবলশ্বিল্ড িশ্বলন, “বিেজশু্বড, যিবিরিাগ খাদ্য বিশ্বের কম টচারীরা তাশ্বদ্র বনশ্বয়াগকতটা 

দ্বারা তারা কারা তা খুুঁশ্বজ যির করার পবরণবতর কারশ্বণ, িাবহযকিাশ্বি সুরক্ষা উশ্বদ্বগ সম্পশ্বকট তথ্য বরশ্বপাটট করার 

সাহস কশ্বর না। বকছু কম টচারী তাশ্বদ্র বিশ্বিক দ্বারা তাবডত হশ্বয় এিং এর পবরণবত যজশ্বনও, মানুষশ্বক ক্ষবত যথ্শ্বক 

িা ুঁচাশ্বনার সময় তারা প্রায়িই তাশ্বদ্র চাকবর হারায় এিং সম্ভিত আরও খারাপ পবরণবত যিাগ করশ্বত পাশ্বর। এটট 

এখনও অশ্বনক হুইসলশ্বলায়াশ্বরর দ্িূটাগয। যসই কারশ্বণ, ন্দজএইচআই একটট যিনামী খাদ্য সুরক্ষা ঘটনা বরশ্বপাটটটং 

সাইট ততবর কশ্বরশ্বছ। যিনামীর উপর যজার যদ্ওয়া হশ্বয়শ্বছ এিং আমরা এটট বনন্দিত করার জনয ওশ্বয়ি-বিবিক 

যগাপনীয়তা সুরক্ষা গ্রহণ কশ্বরবছ। অনলাইন বরশ্বপাটট পূরশ্বণর সময়, প্রবতশ্বিদ্কশ্বক প্রায়িই মশ্বন কবরশ্বয় যদ্ওয়া 

হয় যে তারা এমন বকছু প্রকাি করশ্বিন না ো বনশ্বজশ্বদ্র সনাক্ত করা সম্ভি কশ্বর তুলশ্বি।”  

 

প্রবতবদ্ন, সি টত্র, খাদ্য ও পানীয় বিে বিশ্বের জনসংখযার জনয বনরাপদ্, স্বাস্থ্যকর এিং উপশ্বিাগয পণয সরিরাহ 

কশ্বর। োই যহাক, কখনও কখনও, খাদ্য উৎপাবদ্ত হয় দ্ুঘ টটনাক্রশ্বম, িা বকছু যক্ষশ্বত্র উশ্বেিযপ্রশ্বণাবদ্তিাশ্বি, ো 

প্রশ্বয়াজনীয় সরুক্ষা মান পূরণ কশ্বর না। এটট একটট গুরুতর উশ্বদ্বগ এিং এমন বকছু ো ন্দজএইচআই প্রবতশ্বরাশ্বে 

সহায়তা করশ্বত চায়। 
 
খাদ্য সুরক্ষার সমসযাগুবল জনস্বাশ্বস্থ্যর জনয হুমবক, যিাক্তাশ্বদ্র ক্ষবত করার সম্ভািনা রশ্বয়শ্বছ, এিং সিশ্বচশ্বয় 

খারাপ িাশ্বি কখনও কখনও মৃতুয হশ্বত পাশ্বর। খাদ্য সুরক্ষার সমসযাগুবল বিশ্বের জনসংখযার জনয একটট হুমবক 

এিং পে টাপ্ত, বনরাপদ্, পুটিকর খািাশ্বরর অবেগমযতা থ্াকা যলাকশ্বদ্র প্রবতশ্বরাে করশ্বত পাশ্বর। প্রবতটট যদ্শ্বি, খাদ্য 

সুরক্ষার ঘটনার বরশ্বপাটটটং িাডশ্বছ, এটট মূলত উন্নত নজরদ্াবর এিং বরশ্বপাটটটং বসশ্বস্টশ্বমর কারশ্বণ িশ্বল মশ্বন করা 

হয়। এছাডাও, যিাক্তাশ্বদ্র এিং খািার ও পানীয় উৎপাদ্ন, প্রন্দক্রয়াকরণ এিং সরিরাশ্বহ কাজ তিয় াজিি 

িযন্দক্তশ্বদ্র িবে টত খাদ্য সুরক্ষা সশ্বচতনতাও ভূতিো রায়ে। খাদ্য সুরক্ষার ঘটনাগুবল অিিয বহমশিশ্বলর চূডা মাত্র। 

বিশ্বের প্রবতটট যদ্শ্বি প্রবতবদ্ন ঘশ্বট োওয়া অশ্বনক অপ্রকাবিত ঘটনা দৃ্শ্বিযর আডাশ্বল কেয়ে যা । সিশ্বচশ্বয় খারাপ 

যক্ষশ্বত্র, খাদ্য সুরক্ষার সমসযাগুবল সৃটি হ  অসতকট অনুিীলনগুবলশ্বত অথ্ টাৎ পদ্ধবত অনুসরণ না করা িা সটিক 

প্রন্দক্রয়া না থ্াকা। অপরােমূলক মনগুবলও খাদ্য সুরক্ষা উশ্বদ্বশ্বগর একটট উশ্বেখশ্বোগয কারণ। ইচ্ছাকৃত 

প্রতারণামূলক ন্দক্রয়াকলাশ্বপর মশ্বেয রশ্বয়শ্বছ মুনাফা িাডাশ্বনার জনয বনম্নমাশ্বনর িা বনবষদ্ধ উপাদ্ান িযিহার করা, 

এিং গ্রাহকশ্বদ্র ক্ষবতসাধি করার ঝুুঁ বকশ্বত থ্াকা। 

 
খাদ্য সুরক্ষা মূলযশ্বিাে এিং আইন তেবিন্ন যদ্িগুবলর মশ্বেয পৃথ্ক হশ্বি। জাতীয় সরকারগুবল বিবিন্ন উপাশ্বয় 

এগুবল প্রশ্বয়াগ কশ্বর। বকছু যদ্শ্বি সরকারী জাতীয় হুইসলশ্বলায়ার প্রকে বিদ্যমান। োরা খাদ্য সুরক্ষা উশ্বদ্বশ্বগর 
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কথ্া জানাশ্বত চান তাশ্বদ্র জনয এগুবল স্থ্াপন করা হয়। তারা হুইসলশ্বলায়ারশ্বদ্র যে সুরক্ষা প্রদ্ান করশ্বত পাশ্বর 

তা বিবিন্ন স্তশ্বর পবরিবতটত হয়। 

 

এমনবক বকছু যদ্ি যে স্তশ্বরর সুরক্ষা প্রদ্ান কশ্বর, তিওু যলাশ্বকরা হুইসলশ্বলায়ার পবরকেনা িশ্বয় থ্াকশ্বত পাশ্বর, 

বিশ্বিষ কশ্বর যেখাশ্বন তাশ্বদ্র সনাক্ত করা যেশ্বত পাশ্বর। এই কারশ্বণ এিং খাদ্য বনরাপিা সমসযা দ্রুত সতকটতার 

ক্রমিে টমান প্রশ্বয়াজনীয়তার সাশ্বথ্, ন্দজএইচআই একটট সহশ্বজই উপলিয অনলাইন বরশ্বপাটটটং িযিস্থ্া স্থ্াপন 

কশ্বরশ্বছ। হুইসলযল়ায়ার ফুি যসফটি ইিমসযিন্ট মরযপ়ািট স়াইি টি গুরুত্বপণূ টিাশ্বি এটট যিনামী। িতটমাশ্বন 

এটট ইংশ্বরন্দজশ্বত প্রকাবিত, সাইটটট িীঘ্রই স্থ্ানীয় িাষায় প্রকাি করা হশ্বি। 

 

এই অনলাইন সাইটটট খাদ্য সরিরাহ িৃঙ্খশ্বল কাজ করা যে যকউ, বিশ্বের যে যকানও যদ্শ্বি, যকানও খাদ্য 

উৎপাদ্ন প্রবতষ্ঠাকির মশ্বেয যকানও প্রোর পণয িা প্রন্দক্রয়ার সুরক্ষা সম্পশ্বকট উবদ্বগ্নিা প্রকাকে িযিহাশ্বরর জনয। 

 

ন্দজএইচআই যে গুরুতর ঘটনাগুশ্বলার বরশ্বপাটট পায়, তা খাদ্য সুরক্ষা বিশ্বিষজ্ঞশ্বদ্র একটট দ্ল দ্বারা মূলযায়ন করা 

হ । ন্দজএইচআই যে উশ্বদ্বগগুবল "গুরুতর" (অথ্ টাৎ গ্রাহকশ্বদ্র গুরুতর ক্ষবত করশ্বত পাশ্বর) বহসাশ্বি বনন্দিত 

কশ্বর, ন্দজএইচআই িেি  কস যদ্শ্বির সংবিি কতৃটপক্ষশ্বক অিবহত করশ্বি এিং তাশ্বদ্র তদ্ন্ত করশ্বত িলশ্বি। এই 

সাইটটট আরও একটট সামান্দজক বমবিয়া সশ্বচতনতা প্রচারণার সাশ্বথ্ একসাশ্বথ্ চালু করা হশ্বচ্ছ, যায়ি খাদ্য ও 

পানীয় বিশ্বে কম টরত িযন্দক্তগি তাশ্বদ্র যে যকান গুরুতর খাদ্য বনরাপিা উশ্বদ্বশ্বগর কথ্া জানাকি পায়র। নীশ্বচর 

ইনশ্বফাগ্রাবফকটট যদ্খুন। 

 

 

 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

যল়াি়াল হ়ারযি়াি়াইযজশি ইমিমশযযটিভ (GHI) হল স্বতন্ত্র বিজ্ঞানী এিং তিজ্ঞাবনক সংস্থ্াগুবলর একটট আন্তজটাবতক 

যনটওয়াকট ো বিেিযাপী খাদ্য সুরক্ষা বিবেমালা এিং সুষ্িু বিজ্ঞাশ্বনর মােযশ্বম আইন প্রণয়শ্বন সমন্বয়সােশ্বনর জনয 

একসাশ্বথ্ কাজ করশ্বছ। GHI বিজ্ঞান বিবিক খাদ্য বনরাপিা আইন এিং বিবেমালার তিবেক সামঞ্জশ্বসযর পশ্বক্ষ কথ্া িশ্বল 

ো খাদ্য সুরক্ষা বহসাশ্বি ছদ্মশ্বিি োরণকারী িাবণজয িাোগুবল দ্রূ করশ্বি, বিশ্বের কু্ষো হ্রাস করশ্বত এিং সিার জনয খাদ্য 

সুরক্ষা িাডাশ্বত সহায়তা করশ্বি। ন্দজএইচআই অবিয়ার বিশ্বয়নায় বনিবিত একটট অলািজনক সংস্থ্া।  

আরও জানশ্বত, যদ্খুন www.globalharmonization.net 
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