
প্রেস রিরিজ  

আরিো ৪৩ পণ্য রিরিদ্ধ 

কিরিো রিএসটিআই 

 

(ঢোকো: ১১ প্রে, ২০২০ রি.) 

ড্যোরিশ, সুরিশ, েরে, পূিোিী সল্টসহ ৪৩ ব্র্যোরেি পণ্য রিরিদ্ধ প্র োিণ্ো করিরে পরণ্যি েোি েণ্য়ি এিং রিয়ন্ত্রণ্কোিী 

সংস্থো িোংিোরেশ স্ট্যোেোড্ডস এে প্রিরস্ট্ং ইন্সটিটিউশি (রিএসটিআই)। প্র োিোিোজোি প্রেরক সোরভডিযোন্স অরভযোি 

পরিচোিিো করি পণ্য ক্রয় করি রিএসটিআই িযোিরিিরিরে পিীক্ষো করি িোংিোরেশ েোি (রিরড্এস) এি প্রেরক 

রিম্নেোরিি পোওয়োয় এসকি পণ্য রিরিদ্ধ প্র োিণ্ো কিো হরয়রে। একইসোরে েরেষ্ঠোিগুরিোরক কোিণ্ েশ ডোরিোি 

প্রিোটিরশি পোশোপোরশ পিিেীরে উক্ত পণ্যসেূরহি েোরিোন্নয়ি করি পুণ্ঃঅিুরেোেি িযরেরিরে সংরিষ্ট 

উৎপোেিকোিী, সিিিোহকোিী, পোইকোিী ও  ুচিো রিরক্রেোরেি রিক্রক্র-রিেিণ্ ও িোরণ্ক্রজযক রিজ্ঞোপি েচোি হরে 

রিিে েোকো এিং উৎপোেিকোিীরেি িোজোি প্রেরক রিক্রক্রে েোিোেোি েেযোহোরিি রিরেডশ েেোি কিো হয়। ইরেোপূরি ড 

আিও ১৭টি পণ্য রিম্নেোরিি পোওয়োয় প্রসগুরিো সম্প্ররে রিরিদ্ধ প্র োিণ্ো করি রিএসটিআই।  

উরে য প্রয, রিএসটিআই প্রেরক েোি সিে গ্রহণ্ করি েরেষ্ঠোিগুরিো েোিসম্পন্ন পণ্য উৎপোেি কিরে রক-িো েো 

যোচোই কিোি জিয িেিিযোপী রিয়রেে সোরভডিযোন্স অরভযোি পরিচোিিোি েোরযযরে প্র োিোিোজোি প্রেরক পণ্য সংগ্রহ 

করি রিএসটিআই িযোিরিিরিরে পিীক্ষো করি। পরিত্র িেজোি েোস উপিরক্ষ রিএসটিআই সোরভডিযোন্স টিরেি 

েোযযরে রিরভন্ন পরণ্যি ৫২১টি িেুিো সংগ্রহ কিো হয়। েন্মরযয েেে যোরপ েোপ্ত ২৫১টি িেুিোি পিীক্ষণ্ 

েরেরিেরিি েরযয ১৭টি পণ্য রিম্নেোরিি পোওয়োয় ইরেোেরযয রিরিদ্ধ প্র োিণ্ো কিো হরয়রে এিং গণ্েোযযরে 

েচোি/েকোশ কিো হয়। িোকী আিও ২৭০টি িেুিোি পিীক্ষণ্ েরেরিেরিি েরযয ৪৩টি িেুিো রিম্নেোরিি পোওয়ো 

রগরয়রে। রিম্নেোরিি/অকৃেকোয ড পণ্যসেূরহি উৎপোেিকোিী ওইসকি েরেষ্ঠোিরক রিম্নেোরিি পরণ্যি 

েোরিোন্নয়িপূি ডক রিএসটিআইরক অিরহে কিোি জিয িিো হরিো। একইসোরে িরণ্ ডে িযোচ/উৎপোেরিি েোরি /িি-

এি রিক্রক্রে রিম্নেোরিি পণ্যসেূহ িোজোি হরে েেযোহোি কিোি জিয রিরেডশ েেোি কিো হরিো।  

রিএসটিআই িযোিরিিরি পিীক্ষোয় প্রয সকি পণ্য রিন্মেোরিি পোওয়ো যোয় প্রসগুরিো হরিো:  

িিরসংেীি অন্নপূণ্ ডো অরয়ি রেিরসি সরুিশ ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: ১৬২ উৎপোেি েোরি : 

১২/২০১৯), েয়েিরসংরহি েুক্তোগোেোি প্রিঙ্গি অরয়ি রেিরসি চোওরি ফ্লোওয়োি ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি 

(িযোচ িং: ৪৫ উৎপোেি েোরি : ০৯-০২-২০২০), েয়েিরসংরহি রিএি অরয়ি রেিরসি রুরি ব্র্যোরেি 

সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: - উৎপোেি েোরি : ০৪/১১/২০১৯), েয়েিরসংরহি পদ্মো অরয়ি রেিরসি রহিসো 

ব্র্যোরেি  সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: ৪৫ উৎপোেি েোরি : ০১/০১/২০২০), েয়েিরসংরহি রূপি অরয়ি 

রেিরসি রিং ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: ০১ উৎপোেি েোরি :  ০১/০৩/২০২০), িিরসংেীি প্রিোকিোে 

অরয়ি রেিরসি িোইগোি ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি, জোেোিপুরিি আিী িযোচোিোি অরয়ি রেিস এে এরগ্রো 

ইেোরিজ রিরেরিরড্ি কিযোণ্ী ব্র্যোরেি ফটিডফোইড্ এরড্িি িোইস ব্র্োি অরয়ি (িযোচ িং: অ  ০০৩২ 



উৎপোেি েোরি : ১৫/০৩/২০২০), গোজীপরুিি েয়েিরসংহ এরগ্রো রিঃ এি সোি ড্রপ ব্র্যোরেি ফূ্রি এে 

প্রভক্রজরিিি জসু (এরিোরভিো) (িযোচ িং: ০৫ উৎপোেি েোরি : ১০/০৮/২০১৯), িোিোয়ণ্গরেি ড্যোরিশ 

ফুড্স রিঃ এি ড্যোরিশ ব্র্যোরেি যরিয়োি গুড়ো (িযোচ িং: ০৭৬৭(এ) উৎপোেি েোরি : ২৪/০২/২০২০), 

িোিোয়িগরেি ড্যোরিশ ফুড্স রিঃ এি ড্যোরিশ ব্র্যোরেি কোরি পোউড্োি (রিফ েোসোিো) (িযোচ িং: 

০৬৩৫(এ) উৎপোেি েোরি : ১৩/০৯/২০১৯), িোিোয়িগরেি ড্যোরিশ ফুড্স রিঃ এি ড্যোরিশ ব্র্যোরেি 

কোরি পোউড্োি (রচরকি েোসোিো) (িযোচ িং: ০৬৩৪ (রি) উৎপোেি েোরি : ১২/০৯/২০১৯), িোিোয়িগরেি 

প্রিোরে সুইিস এে প্রকোম্পোরি রিঃ-২, এি প্রিোরে আিুজ ব্র্যোরেি রচপস (আিুজ) (িযোচ িং: ০১ ক-০২২০ 

উৎপোেি েোরি : প্রফিররুয়োরি, ২০২০), িোিোয়িগরেি আইরড্য়োি এরগ্রো প্রেোড্োক্টস (েোঃ) রিঃ এি 

আইরড্য়োি ব্র্যোরেি কোরি পোউড্োি (িযোচ িং: ০১২ উৎপোেি েোরি : ০২/০৫/২০১৯), প্রিত্ররকোিোি রেয়ো 

ফুড্ প্রেোড্োক্টরসি রেয়ো প্রেশোি ব্র্যোরেি রেয়ো িোচ্ছো প্রসেোই, ঢোকোি যোেিোইরয়ি সোউরেয়ো ফুড্ প্রেোড্োক্টস 

(েোঃ) রিঃ এি সোউরেয়ো ব্র্যোরেি িোচ্ছো প্রসেোই, ঢোকোি প্রফোি স্ট্োি ফুড্ প্রেোড্োক্টরসি প্রফোি স্ট্োি ব্র্যোরেি 

কোরি পোউড্োি (িোি রি-রকউ েোসোিো) (িযোচ িং: ০০৩ উৎপোেি েোরি : অরক্টোিি, ২০১৯), ঢোকোি এ প্রজড্ 

এ আইরড্য়োি এরগ্রো ফুড্ এে প্রিভোরিজ (েোঃ) রিঃ এি এ প্রজড্ এ আইরড্য়োি ব্র্যোরেি কোরি পোউড্োি 

(রেি কোিো ভুিো েোসোিো)  (িযোচ িং: এ ২ এ ৪১ উৎপোেি েোরি : ০১/০২/২০১৯), িোিোয়ণ্গরেি সিুভী 

সল্ট আরয়োরড্শরিি ড্িরফি ব্র্যোরেি আরয়োরড্িযকু্ত িিণ্ (িযোচ িং: ১১/২০১৯ উৎপোেি েোরি : 

িরভেি, ২০১৯), িোিোয়ণ্গরেি সপ্তরড্ঙ্গো সল্ট ইেোরিরজি প্রেয়ি ব্র্যোরেি আরয়োরড্িযুক্ত িিণ্ (িযোচ 

িং: ০০১ উৎপোেি েোরি : ১৫/০৪/২০১৮), িোিোয়ণ্গরেি পূিোিী সল্ট ইেোরিরজি পূিোিী ব্র্যোরেি 

আরয়োরড্িযুক্ত িিণ্ (িযোচ িং: ০৩১১৪ উৎপোেি েোরি : জিু, ২০১৯), িোিোয়ণ্গরেি আিী সল্ট 

ইেোরিরজি িরেরিো ব্র্যোরেি আরয়োরড্িযুক্ত িিণ্ (িযোচ িং: ১০/২০২১ উৎপোেি েোরি : 

০১/১০/২০১৮), িোিোয়ণ্গরেি রিউ প্রকোয়োরিটি সল্ট ইেোরিরজি েৃরপ্ত ব্র্যোরেি আরয়োরড্িযুক্ত িিণ্ (িযোচ 

িং: ০৫/১৯ উৎপোেি েোরি : ০৫/২০১৯), িোিোয়ণ্গরেি েগরে সল্ট ইেোরিরজি রেগন্ত ব্র্যোরেি 

আরয়োরড্িযুক্ত িিণ্ (িযোচ িং: ১৭/২০ উৎপোেি েোরি : ০৩/২০১৭), িোিোয়ণ্গরেি আিী সল্ট 

ইেোরিরজি আিী ব্র্যোরেি আরয়োরড্িযুক্ত িিণ্ (িযোচ িং: ১০/২০২১উৎপোেি েোরি : ০১/১০/২০১৮), 

িোিোয়ণ্গরেি শক্রক্ত এরড্িি প্রেোড্োক্টস রিঃ এি শক্রক্ত ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: - উৎপোেি েোরি : 

০৭/১০/২০১৯), গোজীপুরিি েুিোগ অরয়ি রেিরসি েুিোগ ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: - উৎপোেি 

েোরি : জোিুয়োরি, ২০২০), িোিোয়ণ্গরেি এস প্রক এরগ্রো ফুড্ েরসসরিি সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: - 

উৎপোেি েোরি : ২০/০৪/২০১৯), ঢোকোি েরে এরগ্রো ফুড্স রিঃ এি েরে ব্র্যোরেি সরিিোি প্রেি (িযোচ িং: 

- উৎপোেি েোরি : ০২/০২/২০২০), িংপরুিি িেিগরেি আরিস প্রস্ট্োরিি িোেরিহীি প্র োিো ড্রোরেি 

ফটিডফোইড্ পোে অরিি, িোিেরিিহোরিি পোিগ্রোরেি ঈসেোইি প্রস্ট্োরিি িোেরিহীি প্র োিো ড্রোরেি 

ফটিডফোইড্ পোে অরিি, িোিেরিিহোরিি পোিগ্রোরেি গরিিুেোহ শোহ প্রস্ট্োরিি িোেরিহীি প্র োিো ড্রোরেি 

ফটিডফোইড্ সয়োরিি অরয়ি, ঢোকোি আিোেিোরগি রফহোে ইন্টোিিযোশিোি প্রেড্োস ড এি আেেোরিকৃে 

রিফোইে সুগোি, ঢোকোি আিোেিোরগি রফহোে ইন্টোিিযোশিোি প্রেড্োস ড এি আেেোরিকৃে OTTOGI CURRY 

HOT ব্র্যোরেি কোরি পোউড্োি (িযোচ িং: - উৎপোেি েোরি : ২৯/১২/২০১৯), িোজশোহীি িওেোপোড়োি েন্দো 

রফরিং প্রস্ট্শরিি হোই স্পেড্ রড্রজি, িোজশোহীি িওেোপোড়োি ক্রজএে রফরিং প্রস্ট্শরিি হোই স্পেড্ রড্রজি, 

িোজশোহীি পিোি েরেউি রফরিং প্রস্ট্শরিি হোই স্পেড্ রড্রজি, িোজশোহীি িওেোপোড়োি েন্দো রফরিং 

প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি-রেরেয়োে (অকরিি), িোজশোহীি িওেোপোড়োি েন্দো রফরিং 

প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি- প্রিগুিোি (প্রপরেোি), িোজশোহীি িওেোপোড়োি ক্রজএে রফরিং 

প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি-রেরেয়োে (অকরিি),  িোজশোহীি িওেোপোড়োি ক্রজএে রফরিং 



প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি - প্রিগুিোি (প্রপরেোি), িোজশোহীি পিোি আসোেুেোহ এে ব্র্োেোস ড 

রফরিং প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি-রেরেয়োে (অকরিি), িোজশোহীি পিোি আসোেুেোহ এে 

ব্র্োেোস ড রফরিং প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি- প্রিগুিোি (প্রপরেোি) এিং িোজশোহীি পিোি 

েরেউি রফরিং প্রস্ট্শরিি আিরিরড্ড্ প্রেোিি গযোরসোরিি- প্রিগুিোি (প্রপরেোি) 

উরে য প্রয, প্রেরশ উৎপোরেে পণ্য ও প্রসিোি েোি েণ্য়ি এিং েোরিোন্নয়রিি পোশোপোরশ আেেোরিকৃে 

পরণ্যি েোি সংিক্ষণ্ও রিএসটিআই’ি অিযেে েোরয়ত্ব। রিএসটিআই’ি অিযেে কোজ হরচ্ছ, েরসসড্ 

ফুড্ এিং রশল্পজোে পরণ্যি েোি েণ্য়ি, পিীক্ষণ্ ও েোিসিে েেোি। গণ্েজোেন্ত্রী িোংিোরেশ সিকোি 

রিরভন্ন সেরয় এসআিও জোরিি েোযযরে ১৮১টি পণ্য রিএসটিআই’ি িোযযেোেূিক েোিসিরেি আওেোভুক্ত 

করিরে। এসকি পরণ্যি েোিসিে েেোরিি পোশোপোরশ প্রক্রেো প্রভোক্তোি িহৃত্তি স্বোরে ড এ েরেষ্ঠোি রিরভন্ন 

কে ডসচূী গ্রহণ্ করি পণ্য ও প্রসিোি গুণ্গেেোি িজোয় িো রে ভূরেকো পোিি করি আসরে। 

 

েঈিুদ্দীি রেয়ো 

সম্পোেক, রিএসটিআই 

প্রেোিোইি: ০১৭১৮২৮০৪৫৮ 
  

  

 


