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কােলর ক েক বেলন, বাংলােদেশর জ িনেরাধক বিড় সীমা  েপিরেয় ভারেত বা িময়ানমাের পাচার হoয়ার ঘটনা 
নতুন নয়। ei খবর েয aিধদ র জােন না েসটাo িঠক নয়। বরং তারা েজেনo না জানার ভান কের থােক। 
মাঠপয র্ােয়র eক ে িণর aসাধু কম  o ে ােরর েলাকজন জিড়ত থাকার aিভেযাগo aেনক পুরেনা। eটা হে  
েক ীয় দ েরর পয র্া  নজরদািরর aভােব। েদেশ বছের 221 িমিলয়ন সুখী বিড় লাগার কথা নয়। eসব oষুধ 
িনেয় েজারােলা েকােনা aনুস ানo হয় না। oi aিধদ েরর আেরক সূ  জানায়, সরবরাহকারী িত ান 
সরকােরর সে  চুি  aনুসাের ঢাকাসহ েদেশর কেয়কিট eলাকার িডেপােত জ িনেরাধক বিড় েপৗঁেছ েদয়। েসখান 
েথেক তা মাঠপয র্ােয় ছিড়েয় েদoয়া হয় পিরবার পিরক না িবভােগর েজলা o uপেজলা পয র্ােয়। আর সবেশেষ 
িনিদ র্  িহসাব aনুসাের তা যায় কম েদর হােত। ei পুেরা ি য়ার েকােনা না েকােনা পয র্ােয়i oষুধগুেলা চুির হয় 
eবং পাচার হয়। কম রা কাগজ-কলেমর িহসাব িঠকঠাক মেতা েদখােলo বা েব নানা ধরেনর নয়ছয় আেছ বেলi 
েদেশর বাiের মােঝমে i e বিড় ধরা পড়ার খবর আসেছ। সরকার 22 টাকা দের সুখী বিড় িকনেলo ভারেত e 
েজেনিরেকর বিড়র দাম ায় িদব্গুণ। েচারাকারবাির চ  ei সরকাির বিড় চুির কের ভারেত eেককিট 26-27 
রুিপেত িবি  কের বেল জানা যায়। গত 29 েফ য়াির রাজধানীর েমাহা দপুের য র্াব-3-eর িবেশষ দল o 
া মাণ আদালেতর সমিনব্ত aিভযােন শহীদ েসাহরাoয়াদ  েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােলর সামেনর eকিট ভবন 

েথেক িবপুল পিরমাণ সরকাির oষুধ আটক করা হয়। eক িদন পের হাজারীবাগ eলাকার আেরকিট oষুেধর 
েদাকােন aিভযান চািলেয় u ার করা হয় েবশ িকছু সরকাির oষুধ o িচিকৎসা সর াম। uভয় ঘটনায়i eকািধক 
ি েক আটক, সাজা o জিরমানা করা হয়। সব র্েশষ গত রিববার বগুড়ায় eকিট েবসরকাির গুদাম েথেক পুিলশ 

সরকাির হাসপাতােলর িবপুল পিরমাণ oষুধ o সর াম u ার কের। 

জানেত চাiেল য র্াব সদর দ েরর িনব র্াহী ািজে ট সারoয়ার আলম কােলর ক েক বেলন, ‘িবিভ  ােন েচারাi 
সরকাির oষুধ u ােরর সময় আটককৃতেদর কাছ েথেক আমরা ত  েপেয়িছ। েযসব হাসপাতাল েথেক oi oষুধ 
বাiের eেসেছ েসi হাসপাতােলরi িকছু কম র্চারী, িকছু নাস র্ o কম র্কত র্া eবং বাiের eকিট aসাধু বসায়ীচ  
eর সে  জিড়ত। আমরা e িবষেয় সংি  িবভাগেকo aবিহত কের থািক।’ েমাহা দপুের aিভযােনর পর র য্াব 
সূ  জানায়, u ার হoয়া oষুধগুেলা চুির হেয়েছ জাতীয় aথ র্েপিড  হাসপাতাল o পুনব র্াসন েক  (িনটর), 
েসাহরাoয়াদ  হাসপাতাল, হৃদেরাগ হাসপাতালসহ আশপােশর আেরা eকািধক িত ান েথেক। জানেত চাiেল 
শহীদ েসাহরাoয়াদ  েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােলর পিরচালক a াপক ডা. u ম কুমার ব য়া কােলর ক েক 
বেলন, ‘ে ার েথেক oষুধ চুিরর েকােনা সুেযাগ েনi। মােঝমে  oয়াড র্ েথেক িকছু oষুধ চুির ঘটনা আেগ 
েজেনিছলাম। eমনিক eকপয র্ােয় িতনজন নােস র্র াপাের েগাপন তদ  কের মাণ পাoয়ায় তােদর iনচােজর্র 
দািয়েতব্ েথেক সিরেয় িদেয়িছ। ei হাসপাতাল েথেক eখন আর েকােনা oষুধ চুির হয় বেল মেন কির না।’ িতিন 
আেরা বেলন, ‘আমরা েচ া করিছ সব িকছু িডিজটাল িসে েম িনেয় আসার। তা না হেল e ধরেনর চুির েরাধ 
করা কিঠন।’ সরকাির হাসপাতােলর oষুধ চুিরর িবষেয় সব্া য্ aিধদ েরর পিরচালক-হাসপাতাল ডা. সতয্কাম 
চ বত  কােলর ক েক বেলন, e ঘটনা নতুন নয়। eর আেগo েদেশর িবিভ  ােন সরকাির oষুধ চুিরর ঘটনা 
ধরা পেড়েছ। e ঘটনায় েয হাসপাতােলর েকu না েকu জিড়ত থােক তা aসব্ীকার করার uপায় েনi। eখন 
েথেক তদে  সুিনিদ র্ ভােব যারা দায়ী হেব তােদর িবরুে  আiনগত ব া েনoয়া হেব। 

 


