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সুজানগর বাজাের অিভযান পিরচালনা
কেরেছ েজলা ওষুধ প্রশাসন।
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িনর্বাহী
ম্যািজষ্ট্েরট শওকত আলীর েনতৃত্ত্েব ওষুধ প্রশাসন, পাবনা এর ওষুধ
তত্ত্বাবধায়ক েক, এম, মুহসীিনন মাহবুব এর উপস্িথিতেত ও পুিলেশর
সহায়তায় েটবুিনয়া বাজার, মািলগাছা ইউিনয়ন, সদর, পাবনা এলাকায় এক
ভ্রাম্যমান আদালত পিরচািলত হয়।
উক্ত ভ্রাম্যমান আদালেত ড্রাগ লাইেসন্স নবায়ন ব্যিতেরেক ফার্েমসী
পিরচালনার অপরােধ েমসার্স হাজী েমিডেকল ষ্েটারেক ছয় হাজার
জিরমানা করা হয়।
এসময় পিরদর্শনকােল েমসার্স এ প্লাস িফড নামীয় েপালট্ির খাবােরর
েদাকােন িকছু ঔষধ সংরক্িষত অবস্থায় পাওয়া যায়। উপস্িথত িনর্বাহী
ম্যািজষ্ট্েরট উপস্িথত েদাকান মািলকেক ঔষেধর েদাকান ছাড়া এরুপ
ঔষধ সংরক্ষণ রাখা ও িবক্রয় েথেক িবরত থাকার জন্য েমৗিখক
িনর্েদশনা প্রদান কেরন। ভ্রাম্যমান আদালত পিরচালনার খবর েপেয়
উক্ত বাজােরর সকল ঔষেধর েদাকান বন্ধ কের েদওয়ায় পরবর্তীেত অিভযান
পিরচালনা করা সম্ভব হয়িন। পরবর্তীেত িবিভন্ন সমেয় ঔষেধর অিনয়ম
প্রিতেরােধ অিভযান পিরচািলত হেব মর্েম িনর্বাহী ম্যািজষ্ট্েরট
জানান।
এছাড়াও বুধবার েজলার সুজানগর উপেজলার সহকারী কিমশনার (ভুিম) ও
িনর্বাহী ম্যািজষ্ট্েরট মাকছুদুল ইসলাম এর েনতৃত্ত্েব ঔষধ
প্রশাসন, পাবনা এর ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক েক, এম, মুহসীিনন মাহবুব এর
উপস্িথিতেত
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ভ্রাম্যমান আদালত পিরচািলত হয়।
উক্ত ভ্রাম্যমান আদালেত ড্রাগ লাইেসন্স/ড্রাগ লাইেসন্স নবায়ন
ব্যিতেরেক, ফার্েমসী পিরচালনা, অনুেমাদনিবহীন িবক্রয় িনিষদ্ধ ঔষধ
ও েটস্িট স্যালাইন, ফুড সাপ্িলেমন্ট িবক্রয়, মওজুদ ও িবক্রেয়র
উদ্েদশ্েয প্রদর্শণ করার কারেন িভন্ন িভন্ন অপরােধ ড্রাগ অ্যাক্ট
১৯৪০-এর িবিভন্ন ধারা লংঘেনর দােয় িবিভন্ন প্রিতষ্ঠােনর জিরমানা
করা হয়।
এর মধ্েয েমসার্স ভারত হারবাল েমিডেকলেক ( লাইেসন্সিবহীন) ১৫
হাজার টাকা অনাদােয় িতন মােসর েজল, েমসার্স িময়া ফার্েমসীেক ৫
হাজার টাকা ও মাহবুব েমিডিসন কর্ণারেক ৩ হাজার টাকা জিরমানা করা
হেয়েছ। েমাট িমিলেয় ২৩ হাজার টাকা জিরমানা করা হয় ভ্রাম্যমান
আদালেতর মাধ্যেম।
ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক েক, এম, মুহসীিনন মাহবুব জানান, ঔষধ প্রশাসন
অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক েমজর েজনােরল েমাস্তািফজুর রহমান এর
িনর্েদশনা অনুযায়ী ভিবষ্যেত েজলার সকল স্থােন এ ধরেনর ভ্রাম্যমান
আদালত পিরচালনা অব্যাহত থাকেব।

