
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা প্রত্োহার হওয়া ক্লাস ঔষধ সম্পম্বকন  ররাগীম্বেরম্বক সাম্বে সাম্বে অিবহত্ করাম্বক 

ফামনাবসগুম্বলার জর্ে িাধেত্ামূলক কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

ক্লাস বহম্বসম্বি জাবরকৃত্ ঔষধগুম্বলার গুরুত্র স্বাস্থ্ে সমসোর বকিংিা মৃতু্ের কারণ হিার অত্েবধক 
সম্ভািেত্া রম্বয়ম্বে  

  
কুওম্বমা: "মার্ুম্বষর জার্ার অবধকার রম্বয়ম্বে রে একটি ঔষধ রেটি ত্াম্বের ভাম্বলা করার কো হয়ত্ 
উলম্ব া রসটি ত্াম্বের অসুস্থ্ কম্বর বেম্বে, এিিং ররাগীম্বের সাম্বে ফামনাবসগুম্বলা রসই ত্েে সাম্বে সাম্বেই 
জার্াম্বি এটিই সাধারণ জ্ঞার্। এই পেম্বক্ষপটি প্রত্োহার করা ঔষধ সম্পম্বকন  ররাগীম্বেরম্বক দ্রুত্ 

অিগত্ হওয়া বর্বিত্ করম্বি োর ফম্বল ত্ারা ডাক্তারম্বের কাে রেম্বক ত্াম্বের অবধকত্র বর্রাপে 
বিকল্প সম্পম্বকন  জার্ম্বত্ পারম্বি।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ খাদ্য এবং ঔষধ প্রশাসর্ (Food and Drug Administration, 
FDA) কর্তন ক ক্লাস I ঔষমধর প্রর্যাহার হবার খবর ররাগীমদ্রমক সার্ দদ্মর্র মমধয অ্বদহর্ করামক 
ফামনাদসগুম ার জর্য বাধযর্ামূ ক কমর আইমর্ (S.5091B/A.4781B) স্বাক্ষর কমরমের্। রে 
ওষুধগুদ  একটি রেণী ইসুয করা হয় আদম মমর্ কদর গুরুর্র দবরূপ স্বাস্থ্যগর্ ফ াফ  বা মতরু্য 
ঘটামর্ার সম্ভাবর্া রবদশ। এই প্রর্যাহারকত র্ ওষুধগুম ার বযবহামরর সামে েুক্ত স্বাস্থ্য ঝুুঁ দকর র্ীব্রর্া 
দবমশষর্ বয়স্ক ররাগী এবং দ্ীঘন-রময়াদ্ী ওষুধ গ্রহণকারীমদ্র রক্ষমে রবদশ। প্রর্যাহারকত র্ ঔষধগুম া 
রসবর্কারী ররাগীমদ্রমক এই র্েয জার্ামর্ার রকার্ বাধযবাধকর্া বর্ন মামর্ ফামনাদসগুম ার রর্ই।  
  
"মার্ুষ জার্ার রোগয রে, েখর্ রকার্ ঔষধ র্ামদ্র ভাম া  াগমর্ পামর, র্ারা আসম  র্ামদ্রমক 
সাকার কমর রর্াম , এবং এটা সাধারণ ধারর্া রে ফামমনসী ররাগীমদ্র রসই র্েয বাস্তব সমময় 
রোগামোগ কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদ্মক্ষপটি প্রর্যাহার করা ঔষধ সম্পমকন  
ররাগীমদ্রমক দ্রুর্ অ্বগর্ হওয়া দর্দির্ করমব োর ফম  র্ারা ডাক্তারমদ্র কাে রেমক র্ামদ্র 
অ্দধকর্র দর্রাপদ্ দবকল্প সম্পমকন  জার্মর্ পারমব।"  
  
এই আইর্টি অ্দব মে কােনকর হমব। ররাগীমদ্র সামে ফামমনদসগুম ামক রফার্ দকংবা রমইম র মাধযমম 
রোগামোগ করমর্ ব া হময়মে।  
  
বসম্বর্ র বলরয় কমবর িম্বলর্, "প্রদর্ বের, খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসর্ কময়ক হাজার সম্ভাবয ক্ষদর্কারক 
রপ্রসদিপশর্ সহ এবং রপ্রসদিপশর্ বযর্ীর্ দবদিমোগয ঔষধ প্রর্যাহার কমর, েদদ্ও অ্গদণর্ 



 

 

রভাক্তামদ্র কখমর্াই অ্বগর্ করা হয় র্া রে র্ামদ্র ঔষধ র্ামদ্র স্বাস্থ্যমক দবপমদ্র মুমখ রফম  
দদ্মে। এই র্রু্র্ রভাক্তা সুরক্ষা আইর্টি উমেখমোগয রপ্রসদিপশর্ ঔষমধর প্রর্যাহার সম্পমকন  
র্জরদ্াদর এবং ররাগীমদ্রমক অ্বগর্ করার দ্াদয়মের ভার এগুম ামক দবর্রণ করা ফামমনদসগুম ার 
উপর অ্পনণ করমব, ফম  ররাগীমদ্রমক সময়মর্ এবং কােনকরভামব অ্বদহর্করণ ও পরামশন এ াকা 
পেনাময় ঘটমব। আদম গভর্নর কুওমমা এবং অ্যামসেদ  সদ্সয ডযাদর্ময়  ররামজর্ে -রক ধর্যবাদ্ 
জার্াই ঔষধ দশমল্প এই ধরমর্র দ্ায়বদ্ধর্ার প্রময়াজর্ীয়র্ার স্বীকত দর্ রদ্ওয়ার জর্য।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ডোবর্ম্বয়ল ররাম্বজর্েল িম্বলর্, "ফামমনসী প্রায়ই ররাগী এবং র্ামদ্র রপ্রসদিপশর্ 
মমধয রোগামোমগর রশষ জায়গা। এই আইর্টি প্রণয়র্ করার মাধযমম আমরা সক  দর্উ ইয়কন বাসীর 
জর্য ক্ষদর্কারক ওষুমধর সংস্পমশন আসার সম্ভাবর্া হ্রাস কর াম। অ্গদণর্ ররাগী ও বয়স্কমদ্র জর্য 
স্বাস্থ্যমসবা দর্রাপত্তা বযবস্থ্ার উন্নয়মর্ র্ামদ্র অ্ংশীদ্াদরমের জর্য আদম দসমর্টর কমদর এবং গভর্নর 
কুওমমামক ধর্যবাদ্ জার্াই।"  
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