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রাজধানীেত ৬ মােসর তদারিক শেষ ভয়ংকর তথ
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রাজধানীর ৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ ওষধু রাখা হয় বেল জািনেয়েছন ভা া অিধকার সংর ণ
অিধদ েরর উপপিরচালক ম রু মাহা দ শাহিরয়ার। গতকাল সামবার ফামেগেট ‘িব  িনরাপদ খাদ
িদবস’ উপলে  আেয়ািজত এক অ ােন িতিন একথা জানান।

ভা া অিধকােরর এই কমকতা বেলন, িনয়িমত বাজার তদারিকর গত ছয় মােসর িতেবদন পযােলাচনা
কের দখা গেছ, ঢাকা শহেরর ায় ৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ ওষধু িবি  হে । িতিন জানান,
এরই মেধ  ভা া আইেনর িবিভ  ধারায় এ ধরেনর অেনক িত ানেক শাি  দওয়া হেয়েছ। এমনিক
অেনক িত ান িসলগালাও করা হেয়েছ। এছাড়া এই তারণা রােধ অিধদ েরর প  থেক সারা দেশই
তদারিক িটম গঠন করা হেয়েছ। এই তদারিক িটম কখেনা তা সেজ, আবার কখেনা ঝিটকা অিভযােনর
মাধ েম ফােমিস েলােত নজরদাির রাখেছ।

গত ৭ জনু সারািবে  ‘িব  িনরাপদ খাদ  িদবস’ পািলত হয়। এবারই থম বসরকািরভােব িদনিট পালন
করেছ বাংলােদশ পারমােকট ওনাস অ ােসািসেয়শন (িবএসওএ)। তেব ঈেদর বে র কারেণ অ ান
কেয়কিদন পের হে । িদবসিট উপলে  ৭ জনু থেকই সারােদেশর পার মােকট েলােত স াহব াপী
‘ ভা া সবা স াহ’ পািলত হে ।

এই কায েমর আ ািনক উে াধন উপলে  আেয়ািজত এ অ ােন সংগঠেনর সভাপিত িনয়াজ রিহম,
সাধারণ স াদক জািকর হােসন ছাড়াও িনরাপদ খাদ  কতৃপ , িবএসিটআইেয়র িতিনিধ, ব বসায়ী

িতিনিধ ও িবিভ  পারমােকেটর কণধাররা উপি ত িছেলন।

অ ােন  বাংলােদশ  পারমােকট  ওনাস  অ ােসািসেয়শেনর  সভাপিত  িনয়াজ  রিহম  বেলন,  সরকােরর
নানামখুী পদে েপর ফেল বাংলােদশ এখন খােদ  য়ংস ণূ। খাদ  সংকট িনেয় ি া না থাকেলও
এখন িনরাপদ খাদ  িনি ত করা সবেচেয় বড় চ ােল  হেয় দাঁিড়েয়েছ।  জািতসংেঘর এ বছেরর িব
িনরাপদ খাদ  িদবেসর িতপাদ - ‘িনরাপদ খাদ  সবার জ ’। সব িণ- পশার মা েষর জ  িনরাপদ ও
মানস ত খাদ  িনি ত  করেত ২০০২ সাল থেক কাজ কের আসেছ বাংলােদশ পারমােকট ওনাস
অ ােসািসেয়শন। ভিব েতও এ ধরেনর কায ম অব াহত থাকেব।

 

  ইে ফাক িরেপাট

print | ৯৩ ভাগ ফােমিসেতই ময়ােদাতীণ ওষুধ | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/60707/৯৩-ভাগ-ফােমিসত...

1 of 1 6/11/2019 10:32 AM


