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♦ দiু েজেনিরেকর 40িটর েবিশ bয্ােnর oষুধ রেয়েছ 10িটর েবিশ কmািনর ♦ িসআiিডর লয্াব েটেs eকিট কmািনর
টােপnাডেল িমেলেছ aয্ামিফটািমন ♦ পরীkার uেদয্াগ িনেc ঔষধ pশাসন aিধদpর ♦ dত পদেkপ েনoয়ার তািগদ
িবেশষjেদর

েদেশর কেয়কিট নািমদািম oষুধ psতকারক pিত ােনর ৈতির েবশ িকছু oষুেধ iয়াবার uপাদান িহেসেব
পিরিচত aয্ামিফটািমন রেয়েছ বেল aিভেযাগ uেঠেছ। আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনী েকােনা েকােনা oষুধ

কmািনর  িনিদর্  eক  বা  eকািধক  oষুেধ  iয়াবার  uপাদান  থাকার  pমাণ  েপেয়েছ  লয্াব  েটেsর  মাধয্েম।
িবষয়িট সরকােরর ঔষধ pশাসন aিধদpেরর নজের থাকেলo eখন পযর্n eসব oষুধ বn বা িনিষd করা
িকংবা oi সব pিত ােনর িব েd েকােনা রকম বয্বsা িনেc না। বরং ঔষধ pশাসন aিধদpেরর aনুেমাদন

িনেয়i eসব oষুধ ৈতির o বাজারজাত করা হেc। ঔষধ pশাসন aিধদpেরর তািলকায়o oi oষুেধর নাম
রেয়েছ,  যা  িনেয়  uেdগ  pকাশ  কেরেছন  oষুধ  িবেশষj  েথেক   কের  আiন-শৃ লা  রkার  দািয়েt
িনেয়ািজত aেনেকi।

সmpিত লালমিনরহােট eকিট oষুধ  কmািনর িকছু  oষুধসহ  eকিট চkেক  হােতনােত  ধরার পর  পরীkায়
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তােত aয্ামিফটািমন পাoয়া েগেছ।

oi  সূt  ধের  aনnুােন  েনেম  েদখা  যায়,  বয্থানাশক  oষুধ  ‘টােপnাডল  হাiে ােkারাiড’ েজেনিরেকর  oi
oষুধিট  aপেসািনন  ফামর্ািসuিটকয্ালs,  েgাব  ফামর্ািসuিটকয্ালs,  esাiফ  ফামর্ািসuিটকয্ালs,  েজনােরল
ফামর্ািসuিটকয্ালs, েহলথ েকয়ার ফামর্ািসuিটকয্ালস্সহ কমপেk আটিট বড় pিত ান 30িটর েবিশ bয্াn
নােম 50, 75 o 100 িমিলgাম েডােজ টয্াবেলট আকাের ৈতির o বাজারজাত কের।

পড়ােশানায় মেনােযাগী হoয়ার টিনক?

e ছাড়া eকিট িবেদিশ কmািন o েদশীয় আেরা িতনিট কmািন েদেশর বাজাের েছেড়েছ ‘েমথাiেফিনেডট
হাiে ােkারাiড’  েজেনিরেকর  আেরকিট  oষুেধর  কেয়কিট  bয্াn।  e েলােতo  রেয়েছ  iয়াবার  uপাদান

aয্ামিফটািমন।  eক  ে িণর  িচিকৎসক  ছাt-ছাtীেদর  পড়ােশানায়  মেনােযাগী  হoয়ার  টিনক  িহেসেব

aয্ামিফটািমনযুk িকছু oষুধ বয্বহার করার পরামশর্ েদন বেলo aিভেযাগ রেয়েছ।

িবে র িকছু েদেশ eকসময় eসব oষুধ বয্বহার করা হেলo e েলার মারাtক kিতকর pভাব েদেখ বn কের
েদoয়া হেয়েছ eবং হেc। বাংলােদেশ েযেকােনা ফরময্ােটর aয্ামিফটািমন িনিষd রেয়েছ। তা সেtto েকৗশেল

eসব oষুধ কmািন e েলা ৈতির o বাজারজাত করেছ। সরকােরর ঔষধ িনয়ntণ কিমিটর eকািধক ৈবঠেকo
aয্ামিফটািমেনর kিতকর িদক িবেবচনা কের eসব oষুধ psত o বাজারজাত না করার জনয্ চাপ েদoয়া
হয়।  eর  পরo  ঔষধ  pশাসন  aিধদpর  তা  বেn  কেঠার  েকােনা  পদেkপ  িনেc  না  বেল  জানান  oষুধ

িবেশষjরা।

ব বnু েশখ মুিজব েমিডকয্াল িব িবদয্ালেয়র ফামর্ােকালিজর aধয্াপক ডা. সাiদরু রহমান কােলর ক েক
বেলন, ‘eককথায় aয্ামিফটািমন িনিষd। eর পিরমাণ যতটুki পাoয়া যাক না েকন, েসটা থাকেত পারেব

না। তেব uপযুkভােব পরীkার মাধয্েম তা িনি ত হেত হেব।’

জানেত চাiেল ঔষধ pশাসন aিধদpেরর মহাপিরচালক েমজর েজনােরল মাহবুবরু রহমান কােলর ক েক
বেলন, ‘পুিলেশর eক pিত ান েথেক আমােদর কােছ eকিট িরেপাটর্  পািঠেয়েছ। িকn েসিট আমরা পূণর্া  বেল

মেন করিছ না। আমরা তােদর কােছ oi সয্াmল েলা েচেয় পািঠেয়িছ। e ছাড়া েযেহতু oi oষুধ িনেয় p

uেঠেছ, তাi আমরা িনেজেদর uেদয্ােগo oi েজেনিরেকর oষুধ পরীkা কের েদখব। যিদ eর মেধয্ kিতকর

o িনিষd িকছু পাoয়া যায়, তেব aবশয্i বয্বsা েনব।’

“আমােদর  oi  oষধুিটর  েভতর  aয্ামিফটািমন  থাকার  কথা  নয়।  eর  পরo  আিম
েদখিছ আসেল কী ঘেটেছ ”

টােপnাডল  হাiে ােkারাiেডর  িতনিট  েডােজর  টয্াবেলট  ৈতির  o  বাজারজাত  করা  aনয্তম  pিত ান
aপেসািনেনর বয্বsাপনা পিরচালক আb ুর রuফ খান কােলর ক েক বেলন, ‘আমােদর oi oষুধিটর েভতর
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aয্ামিফটািমন থাকার কথা নয়। কারণ aয্ামিফটািমন আমােদর েদেশ িনিষd। eর পরo আিম েদখিছ আসেল

কী ঘেটেছ বা আমােদর oষুেধ eমন িকছু আেছ িক না।’

ব বnু েশখ মুিজব েমিডকয্াল িব িবদয্ালেয়র মেনােরাগ িবভােগর েচয়ারময্ান aধয্াপক ডা. সালাহuিdন
কাuসার িবpব কােলর ক েক বেলন, ‘আমরা aয্ামিফটািমনযুk েকােনা oষুধ েpসkাiব কির না। েকান
oষুেধ কী কী uপাদান আেছ, তাo সব সময় আমােদর জানা থােক না। e িবষয় েলা oষুধ িবেশষj িকংবা

oষুধ কmািন েলার জানার িবষয়।’

‘টােপnা’

গত  3  েফbয়াির  লালমিনরহাট  েপৗরসভার  িনu  কেলািন  হােফিজয়া  মাদরাসা  eলাকায়  aিভযান  চািলেয়
মাদক কারবাির বাবুল িময়ােক আটক কের পুিলশ। পের তাঁর েদoয়া তথয্ aনুযায়ী, eকi িদন বnু oষুধ

ফােমর্িসর মািলক আশরাফুjামান ম লেক আটক কের লালমিনরহাট থানার পুিলশ। e সময় 420িট ‘টােপnা’

টয্াবেলট udার করা হয়। e টয্াবেলট esাiফ ফামর্ািসuিটকয্ালেসর ৈতির। বাবলু িময়া জািনেয়েছন, িতিন

oi টােপnা টয্াবেলট আশরাফুjামান ম েলর কাছ েথেক েকেনন।

পরিদন লালমিনরহাট সদর থানার uপপিরদশর্ক (eসআi) েসিলম েরজা বাদী হেয় মাদকdবয্ িনয়ntণ আiেন
eকিট  মামলা  কেরন।  মামলার  তদnকারী  কমর্কতর্ া  eসআi  মiনুল  iসলাম  কােলর  ক েক  জািনেয়েছন,

টয্াবেলেটর নমুনা পুিলেশর aপরাধ তদn িবভােগর (িসআiিড) লয্ােব পরীkা কের eর eকিট pিতেবদনসহ
গত 22 েসেpmর আদালেত aিভেযাগপt দািখল করা হয়। িসআiিডর pধান রাসায়িনক পরীkেকর েদoয়া

oi  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  আটককৃত  টােপnা  টয্াবেলেট  iয়াবার  uপাদান  aয্ামিফটািমন  পাoয়া  েগেছ।
aবশয্ লালমিনরহাট আমিল আদালত-1-eর িবচারক aিতিরk মখুয্ িবচার িবভাগীয় হািকম েমেহদী হাসান
ম ল  aিভেযাগপt  gহণ  না  কের  মামলািট  aিধকতর  তদেnর  জনয্  পুিলশ  বযু্েরা  aব  iনেভিsেগশন
(িপিবআi) রংপুরেক িনেদর্শ েদন। গতকাল pিতেবদন েদoয়ার কথা থাকেলo িপিবআi আেরা eক সpাহ সময়

েচেয় িনেয়েছ।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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