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মাবাইল কােটর অিভযান

াফ িরেপাটার ॥ ভারেতর সরকারী হাসপাতােলর ওষুধ পাওয়া গেছ ঢাকার িমটেফােডর ওষুধ মােকেট। ওই
মােকেট অিভযান চািলেয় র ােবর াম মাণ আদালত এসব ওষুধ ও সািজক াল সাম ী জ  কের। সামবার পুর
সােড় ১২টায়  হয় এই অিভযান। এেত নতৃ  দন র ােবর িনবাহী ম ািজে ট সােরায়ার আলম। এ সময় নকল
ও িন মােনর সািজক াল সাম ী িবি র দােয় িমটেফাড টাওয়ােরর ৬ িত ানেক ২৭ লাখ টাকা জিরমানা করা হয়।
জানা  গেছ,  অিভযােন  কেয়কিট  দাকান  থেক  হাসপাতােল  অপােরশেনর  সময়  ব ব ত সলাইেয়র  তাসহ
বশিকছু  নকল সািজক াল সাম ী জ  করা হেয়েছ। এমরান সািজক ালসেক জিরমানা ও িসলগালা করার পর
ফয়ার সািজক ালেস অিভযান চালােনা হয়। এখােনও পাওয়া যায় িবপুল পিরমাণ নকল সাম ী। অিভযােনর িবষেয়

ম ািজে ট  সােরায়ার  আলম  বেলন,  িমটেফাড  এলাকার  িমটেফাড  টাওয়াের  অিভযান  চালােনা  হয়।  আমরা
মােকেটর দাকান েলার কােছ থাকা ওষুধপ  ও সািজক াল িজিনসপ  যাচাই-বাছাই কের দখেত পাই-ভারতীয়
সরকারী হাসপাতােলর জ  বরা কৃত ওষুধ এখােন িবি  করা হে । ডায়েবিটস মাপার িকটস ও অপােরশেন
ব ব ত সািজক াল আইেটম িমেলেছ িবপলু পিরমাণ। এছাড়া িবপুল পিরমাণ নকল ওষুধও পাওয়া গেছ। এ েলা
চীন থেক অডার িদেয় তির কের আনা।

িকভােব কােদর সহেযািগতায় এসব ওষুধ আনা হে  জানেত চাইেল সারওয়ার আলম বেলন, াথিমকভােব তারা
ল ও িবমানব র িদেয় আসা লােগজ পািটর মাধ েমই এ েলা সং হ করা হয়। একিট িসি ডেকট দীঘিদন ধেরই

এ ব বসায় জিড়ত।
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