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িনেদ র্শ েদন। eর পর েথেক গতকাল বুধবার িদনভর oষুধ েস ের িবষয়িট িনেয় েতালপাড় শুরু হয়। eকিদেক 
পৃথক aিভযােনর নােম ঔষধ শাসন aিধদ র o েভা া aিধকার সংর ণ aিধদ েরর েবশ কেয়কিট িটম, 
a িদেক oষুধ ক ািন eবং িবে তােদর মে  শুরু হয় aি রতা। আর ঔষধ শাসন aিধদ ের আদালেতর 
িনেদ র্শ িতপালেনর uপায় খুজঁেত শুরু হয় তৎপরতা। ঔষধ শাসন aিধদ েরর মহাপিরচালক েমজর েজনােরল 
েমা. মাহবুবুর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘আমরা হাiেকােট র্র িনেদ র্শনার কিপ সং হ করব। েসটা হােত 
েপেলi সংি  সব ে কেহা ারেক িনেয় ƣবঠক কের আদালেতর িনেদ র্শনা বা বায়েনর uে াগ েনব।’ 

ei কম র্কত র্া জানান, চলমান aিভযােনর aংশ িহেসেব গত জানুয়াির েথেক e পয র্  েদেশ া মাণ aিভযান 
চািলেয় েময়ােদা ীণ র্ oষুধ রাখার aিভেযােগ 3৯8িট মামলা হেয়েছ। জ  করা হেয়েছ 22 লাখ 74 হাজার 516 
টাকার oষুধ। জিরমানা করা হেয়েছ 4৯ লাখ 86 হাজার 611 টাকা। িতন ি েক েজেল পাঠােনা হেয়েছ। িতিন 
বেলন, “আমরা আেগ েথেকi িনয়িমত েময়ােদা ীণ র্ oষুধ িবি  o সংর ণ বে  কাজ কের আসিছ। 3126 সােল 
aিফস আেদশ জাির কের েময়ােদা ীণ র্ oষুধ িবি , মজুদ দশ র্ন আiনত শাি েযাগয্ aপরাধ বেল েঘাষণা করা 
হয়। েসi সে  েকােনা oষুেধর েময়াদ েশষ হoয়ার ছয় মাস আেগ oi oষুধ েফরত েনoয়ার জ  oষুধ 

তকারী িত ােনর সে  েযাগােযাগ কের েয়াজনীয় ব া হেণর িনেদ র্শ েদoয়া হয়। eর সে  
েময়ােদা ীণ র্ oষুধ েফরত িদেত িতিট oষুেধর েদাকােন আলাদাভােব সংর ণ কাট র্েনর গােয় লাল কািল িদেয় 
‘িব য়েযাগয্ নেহ’ িলেখ পৃথক ােন সংর ণ করেত েদাকানগুেলার কতৃর্প েক িনেদ র্শ েদoয়া হয়। eসব সে o 
aেনেক oi আেদশ পালন কেরিন বেল বত র্মােন eমন পিরি িত সৃি  হেয়েছ।” 

ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ি িনকয্াল ফােম র্িস o ফাম র্েকালিজ িবভােগর a াপক ড. মুনীর uি ন আহে দ কােলর 
ক েক বেলন, ‘িবষয়িট খুব েয সহজ তা বলা যােব না। কারণ আমােদর েদেশ oষুধ বাজারজাতকরণ ব ায় 
শৃ লা েনi। িবেশষ কের খুচরা িবে তারা সব oষুধ সরাসির ক ািনর কাছ েথেক েকেন না। িকছু oষুধ 
িমটেফােড র্র মেতা িবিভ  পাiকাির েদাকান েথেক সং হ কের। oi সব oষুেধর েময়াদ েশষ হেয় েগেল তা েতা 
ক ািন েনেব না। e aব ায় oi oষুেধর কী হেব তা িনেয় েকােনা িদকিনেদ র্শনা েনi। পুেরা েদেশi ei 
aব া।’ eিদেক গতকাল পিরি িত িনেয় আলােপর জ  ঔষধ শাসন aিধদ ের যান বাংলােদশ oষুধিশ  
সিমিতর মহাসিচব eস eম সিফu ামান। িতিন aিধদ েরর মহাপিরচালেকর কে  বেস কােলর ক েক বেলন, 
‘আমরা িকভােব েবর করব েয েকান oষুেধর েময়াদ কখন েশষ হে , না হে ! eর দায় িবে তােদর িনেত হেব। 
িবে তারা সংি  ক ািনেক সুিনিদ র্ ভােব জানােল ক ািনর েলাক িগেয় েসi oষুধ িনেয় আসেব। িক  oষুেধর 
েদাকােনর েলাকজন তা িঠকভােব করেছ না। ফেল েকােনা েদাকােন েময়ােদা ীণ র্ oষুধ েপেল তার দায় ক ািনর 
oপর বত র্ােব না।’ 

তেব েকােনা েকােনা িবেশষ  বলেছন, বত র্মােন বাংলােদেশ বড় বড় সব ক ািন u ত ধরেনর িডিজটাল যুি  
বহার কের তােদর oষুধ uৎপাদন o বাজারজাতকরেণ। তারা i া করেল খুব সহেজ িবেশষ সফটo ােরর 

মা েম িনিদ র্  েকান ােচর oষুধ o েময়াদ, oi oষুধ েকান েদাকােন আেছ তা পয র্েব ণ করেত পাের। যুি র 
সহায়তায় িনিদ র্  সমেয়র মে i েময়ােদা ীণ র্ oষুধ বাজার েথেক তয্াহার কের িনেত পাের। eেত নকল o 
aৈবধ ি য়ায় oষুধ বাজারজােতর পথo ব  হেয় যােব। নাম কােশ aিন ক বাংলােদশ াগ aয্া  েকিম  
aয্ােসািসেয়শেনর eকজন কম র্কত র্া কােলর ক েক বেলন, ‘েদাকানগুেলা েথেক েময়ােদা ীণ র্ oষুধ িনজ িনজ 
ক ািনেক েফরত িদেত চাiেল তারা তা েনয় না। নানা aজুহােত েরেখ যায়। আমরা েসগুেলা েশােকস েথেক 
নািমেয় আলাদা কের রািখ। e কারেণ আমােদর আিথ র্কভােব েলাকসােন পড়েত হয়। আবার বত র্মােন aিভযােনর 
সময় আমােদরেকi শাি র আoতায় আনা হে । oষুধ ক ািনগুেলােক ছাড় েদoয়া হে ।’ 

 


