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েভজাল  o
েময়ােদাtীণর্  oষুধ
সংরkণ,
বাজারজাতকরণ
o  িবিkর  সে
জিড়তেদর িব েd
িবেশষ  kমতা
আiেন মামলা করা
uিচত  বেল  মnবয্
কেরেছ  হাiেকাটর্ ।
আদালত বেলেছ, e
ধরেনর  aপরােধ
যােদর  eকবার
াময্মাণ  আদালত
কারদ  o
জিরমানা  কেরেছ
তারা যিদ আবারo

eকi aপরােধ জিড়েয় পেড় তাহেল eেদর িব েd িবেশষ kমতা আiেন মামলা করেত হেব। যিদ eেদর
িব েd িবেশষ kমতা আiেন মামলা হয় তাহেল মতুৃয্দ  বা যাবjীবন দে  দি ত হেত হেব। e সংkাn
মামলার নািনকােল িবচারপিত eফ আর eম নাজমলু আহাসান o িবচারপিত েক eম কাম ল কােদেরর
সমnেয় গিঠত হাiেকােটর্ র িডিভশন েব  গতকাল ম লবার e মnবয্ কেরন। 
পের েডপুিট aয্াটিনর্ েজনােরল বয্ািরsার e িব eম আbুlাহ আল মাহমদু বাশার সাংবািদকেদর বেলন,
েযসব বয্িk o pিত ান েভজাল বা েময়ােদাtীণর্ oষুধ িবিkর দােয় দি ত হেয় আবার eকi aপরােধ 
জিড়েয়  পেড়েছন  তােদর  িব েd  িবেশষ  kমতা  আiেন  মামলা  দােয়েরর  েমৗিখক  িনেদর্শনা  িদেয়েছ
আদালত।  ফেল  যারা  e  কােজ  জিড়ত  থাকেবন  তােদর  আমরা  ঁিশয়ার  কের  িদেত  চাi  েযন  তারা  e
ধরেনর  aপরােধ  আর  জিড়েয়  না  পেড়ন।              eর  আেগ  oষুধ  pশাসন  aিধদpেরর  দািখলকৃত
pিতেবদন  হাiেকােটর্  uপsাপন  করা  হয়।  eেত  বলা  হয়,  গত  দiু  মােস  13  হাজার  593িট  ফােমর্িস
পিরদশর্ন করা হয়। ঐ পিরদশর্নকােল 572িট মামলা কের েমাবাiল েকাটর্ । 1 েকািট 74 লাখ 93 হাজার
900 টাকা জিরমানা আদায় কেরেছ। েময়ােদাtীণর্ o নকল, েভজাল oষুধ সংরkেণর দােয় দিুট ফােমর্িস
িসলগালা করা হেয়েছ। ংস করা হেয়েছ 34 েকািট 7 লাখ 69 হাজার 143 েকািট টাকার েময়ােদাtীণর্
oষুধ।
নািনেত বাংলােদশ ঔষধ িশl সিমিতর পেk আiনজীবী শাহ ম ু ল হক বেলন, চলমান aিভযােনর

সে  আমরা eকমত। েভজাল o নকল oষুধ েযন বাজাের না থােক েসটা আমরাo চাi। নািন েশেষ 12
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িডেসmর e িবষেয় পরবতর্ী আেদেশর জনয্ িদন ধাযর্ েরেখেছ আদালত।
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