
ওষুধ িনেয় যত চাতরুী
জিটল রােগর নকল ওষধু সারা দেশ
৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ
ওষেুধর কাচঁামােলর গাপন বাজার

বাজার ছেয় গেছ ক া ার, ডায়ােবিটসসহ িবিভ  জিটল রােগর নকল ওষেুধ। এসব ওষধু পরখ করেত
ভা া কন, িহমিশম খেত হয় খাদ ঔষধ শাসন অিধদফতেরর কমকতােদরও। সংি রা বলেছন, একিট

চে র মাধ েম এসব নকল, ময়ােদা ীণ ওষধুই ছিড়েয় পড়েছ রাজধানীসহ দেশর িবিভ  এলাকার ওষেুধর
দাকােন। কৃি ম সংকট তির কের অিত েয়াজনীয় ওষেুধর দাম িনেজেদর মেতা  কের বািড়েয় নওয়া

হে । অ িদেক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর, ওষধু শাসন অিধদফতর ও র ােবর তথ
মেত, রাজধানীর ৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ ওষধুও িবি  হে । আর সারা দেশ এমন ফােমিসর
সংখ া  আরও  বিশ  হেব।  এসব  ফােমিস  থেক  ময়ােদা ীণ  ওষধু  িকেন  িতিনয়ত  তািরত  হে ন
ভা ারা। পড়েছন মারা ক া ঝঁুিকেত।

চলিত বছেরর জা য়াির থেক গত ১২ ম পয  নকল ওষধু ও ভুয়া িচিকৎসেকর িব ে  ৩৩িট অিভযান
পিরচালনা কেরেছ র াব। এ সময় ১৪৪িট মামলা হয়। ৭৮ জনেক জল এবং ৭০ লাখ ৪৩ হাজার ৭০০ টাকা
জিরমানা করা হয়। গত বছর ৯৮িট অিভযােন ২৯৩িট মামলা হয়। ২২৭ জনেক জল এবং ৪৩ কািট ১২
লাখ এক হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর ঢাকা িবভাগীয়
কাযালেয়র  উপপিরচালক মনজরু  মাহা দ  শাহিরয়ার  জানান,  িনয়িমত  বাজার  তদারিকর  এক বছেরর
িরেপাট পযােলাচনা কের দখা গেছ, ঢাকা শহেরর ায় ৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ ওষধু িবি
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সাখাওয়াত কাওসার ও মাহববু মমতাজী
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হে । অিধদফতেরর তথ া যায়ী, গত ৫ মাচ জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর অিভযানকােল
রাজধানীর ধানমি ড ও শাহজাহানপুর থানার িকেয়ার ফােমিসেক ময়ােদা ীণ ওষধু িব র অিভেযােগ ৫০
হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। একই এলাকার প ানেকয়ার মিডিসন কনারেক ৩০ হাজার টাকা জিরমানা
করা হয়। ৭ মাচ ামলীেত ময়ােদা ীণ ও ভজাল ওষধু িবি র অিভেযােগ চারিট ফােমিসেক ৬৫ হাজার
টাকা জিরমানা করা হয়। ৯ মাচ মুগদা এলাকার ভালা াগ হাউস, ঢাকা াগ হাউস এবং রানা ফােমিসেক
৩০ হাজার টাকা কের ৯০ হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। ১১ মাচ বনানী এলাকায় ব  ফামােক ৩০
হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। এই অপরােধ গত ১২ মাচ িখলে েতর িসয়াম ফােমিসেক ব  কের দওয়া
হয়। অসাধু িবে তারা অেনক সময় ময়ােদা ীণ ওষেুধর গােয় নতনু কের ময়াদ সংবিলত ি কার লািগেয়
তা িবি  কের। নতনু ি কার উিঠেয় দখা গেছ, ২০১৮ সােল য ওষেুধর ময়াদ শষ হেয় গেছ, স
ওষেুধ ২০২০ পয  ময়াদ লাগােনা  হেয়েছ। তাছাড়া  অেনক সময় িবেদশ থেক আমদািন করা ওষেুধর
প ােকেট কােনা ধরেনর উৎপাদন তািরখ বা ময়ােদর তািরখ থােক না।

ওষধু শাসন অিধদফতেরর িহসােব, নকল ওষেুধর িব ে  গত বছর মাট মামলা হয় এক হাজার ৫৫৭িট।
এ সময় ২২ কািট ৬৮ লাখ এক হাজার ৬৬০ টাকা জিরমানা এবং ৩৪ জনেক জল দওয়া হয়। চলিত
বছেরর মাচ পয  ১৮৯িট মামলা হেয়েছ। জিরমানা করা হেয়েছ ১৯ লাখ ৬৮ হাজার ৮১৪ টাকা এবং ৫
কারখানা িসলগালা করা হয়। এ ছাড়া গত ২৫ এি ল ২৮িট কা ািনর ৬৮িট ওষেুধর িনব ন সামিয়কভােব
বািতল কের সং ািট। িবেশষ রা বলেছন, নকল ও ভজাল ওষধু খেয়  হওয়ার বদেল মা েষর শরীের
বাসা বাধঁেছ নানারকম রাগ। কেঠার মিনটিরং এবং রাজৈনিতক িস া  ছাড়া ভজালকারীেদর দৗরা  ব
করা স ব নয়। েয়াজেন মিনটিরংেয়র জ  অিভ তা স  দিশ-িবেদিশ িত ােনর সহায়তা নওয়া
যেত পাের।

তারা আরও বলেছন, অেনক িতি ত ওষধু কা ািনর মািলেকরা তােদর িনেজর কারখানায় উৎপিদত ওষধু
ব বহার কেরন না বেল অিভেযাগ রেয়েছ। তারা িনেজরাই যিদ িনেজেদর কা ািনর ওষধু ব বহার না কেরন
তাহেল তা ওষেুধর ণগত মান িনেয়  থেকই যায়।

ব ব ু  শখ  মুিজব  মিডেকল  িব িবদ ালেয়র  (িবএসএমএমইউ)  সাজাির  িবভােগর  এক িচিকৎসক এ
িতেবদকেক বেলন,  মােঝ  মােঝই  আমরা  ওষেুধর  কাযকািরতা  িনেয়  ভয় র  সম ার  মুেখামুিখ  হই।

অপােরশেনর আেগ এেনসেথিসয়ায় ব ব ত ইিফি ন,  প ািথি ন,  আল ােকইন হিভ’র মেতা  ওষধু েলা
কাজ কের না। আবার সাজািরেত ব ব ত িন মােনর তায় ছেয় গেছ বাজার। অথচ দাম অেনক চড়া।
এসব িবষেয়  কেঠার  মিনটিরংেয়র  দািব  তার।  আইনশৃ লা  বািহনী  সূে  জানা  গেছ,  পুরান  ঢাকা  ও
করানীগে  ওষধু নকল চে র ১০-১২ জন সি য় সদ  রেয়েছ। এরা ওষধু তিরেত পারদশী। িবিভ

ওষধু কা ািনেত অিনয়েমর কারেণ চাকিরচু ত হেয় িনেজরা  কেরেছ নকল ওষধু উৎপাদন। লালবাগ,
কামরা ীরচর এবং করানীগে  িবিভ  াট ভাড়া িনেয় নকল ওষধু তির কের তা িমটেফােডর িকছু অসাধু
ব বসায়ীর মাধ েম ছিড়েয় িদে  সারা দেশ। গত ২ ফ য়াির গােয় া পুিলশ (িডিব) ওষধু নকলকারী
একিট চে র হাতা  আব স সাবহানসহ পাচঁজনেক যা াবাড়ী  থেক ফতার কের। আব স সাবহান
একিট ওষধু কা ািন থেক চাকিরচু ত হয়। পের স আরও কেয়কজনেক িনেয় নকল ওষধু তির  কের।
এ সময় তােদর কাছ থেক উ ার করা হয় ইন িলন, প ােথিডনসহ িবিভ  ওষেুধর ব  নকল ওষধু। গত
বছেরর ৫ নেভ র পুরান ঢাকার িমটেফাড টাওয়ার ও হািবব মােকেট অিভযান চািলেয় ক া ােরর ওষধু,
ইন িলন, দেরােগর ওষধুসহ ই কািট টাকার নকল ও ভজাল ওষধু জ  কের র াব। গত ১ আগ  একই
এলাকা থেক ২০ কািট টাকার নকল ও সরকাির ওষধু জ  করা হয়। এ সময় ৫০িট ফােমিসেক ৬০ লাখ
টাকা  জিরমানা  করা  হয়।  গত  ২৪ জলুাই িমটেফােড  ৩২িট দাকানেক ৫৪ লাখ  টাকা  জিরমানা  ও  ৬
মািলকেক িবিভ  ময়ােদ কারাদ  দয় র ােবর াম মাণ আদালত। গত ৮ ম িমটেফাড এলাকায় ১৫ কািট
টাকার নকল ওষধু জ  এবং পাচঁজনেক ই বছর কের কারাদ  দওয়া হয়। ২০১৭ সােলর ২৮ িডেস র
তাতঁীবাজার থেক ক া ার ও িবিভ  জিটল রােগর ৪০ হাজার পাতা নকল ওষধুসহ িতনজনেক ফতার
করা হয়। তারা চীন থেক নকল ওষধু তির কের এেন দেশ বাজারজাত করত।
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িব া  সং ার িহসাব মেত,  িবে র মাট ওষধু উৎপাদেনর ১০ শতাংশ হেলা নকল ও ভজাল ওষধু।
উ য়নশীল  দশ েলা  িবেশষ  কের  এিশয়ার  দশ েলােত  নকল- ভজাল  ওষেুধর  অ িতেরাধ  দৗরা
চলেছ। এসব দেশ নকল ওষধু উৎপাদেনর কারখানা রেয়েছ। িরেপােটর ওপর িভি  কের িব  া  সং া
নকল ও ভজাল ওষধুেক ছয় ভােগ ভাগ কের।  ঢাকা  মহানগর  পুিলেশর যু -কিমশনার ( াইম) শখ
নাজমুল আলম বেলন,  মােঝ মােঝই আমরা অিভেযাগ পাই ওষেুধ  কাজ কের না। হােতেগানা  কেয়কিট
কা ািন ছাড়া বিশরভাগ কা ািনর ওষধু িন মােনর এটা অেনেকই জােনন। তেব িবষয়িট তা আমােদর

এখিতয়ারভু  নয়। এ জ  আলাদা িত ান রেয়েছ। কােনা অিভযােন তারা আমােদর সহায়তা চাইেলই
আমরা সাড়া দই। এ ছাড়া িনিদ  িকছু তেথ র িভি েত আমরা অিভযান পিরচালনা কের অেনক ভজাল
ওষেুধর  কারখানাসহ  িবপুল  পিরমাণ  ওষধু  জ  কেরিছ।  অপরাধীেদরও আইেনর  আওতায়  িনেয়  আসা
হেয়েছ। িনেজর অিভ তার িবষয়িট উে খ কের এ িতেবদকেক বেলন, দখুন গত এক বছর ধের আমার
িনেজরই হাইে সােরর মারা ক সম া িছল। গত মােচ ভারেত িচিকৎসা নওয়ার পর থেক আমার আর
এই সম া  নই। তেব সখানকার িচিকৎসকরা  আমােক ওই দশ থেকই ওষধু  িকেন  আনেত পরামশ
িদেয়েছন।

িনয় ণহীন  দেশর ওষেুধর বাজার :  ১১৭িট ওষধু ছাড়া  বািক েলার ওপর ওষধু  শাসন অিধদফতেরর
িনয় ণ না থাকায় কারেণ-অকারেণ ওষেুধর দাম বািড়েয় িনে  ওষধু কা ািন েলা। আর এই িনযাতন স
করেত হে  রাগী ও তােদর জনেদর। গত মােচ রাজবাড়ীেত ১২ টাকা মূেল র একিট ইনেজকশন ৮০০
টাকায়  িবি র  ঘটনা  ঘেট।  অে াপচাের  ব ব ত  সলাই  তার  দাম  ১৫-২০  টাকা।  গত  ফ য়ািরেত
রাজধানীর শাহবােগ  একিট ওষেুধর  দাকােন  অে াপচাের  ব ব ত সলাই তা  িকনেত যান  দেলায়ার
হােসন নােম এক ব ি । তার কােছ এই তার দাম নওয়া হয় ৬০০ টাকা। গত বছেরর িডেস ের যেশাের

একিট দাকােন অ ােপানেসট নােমর বিমর ওষধু িকনেত গেল দাম রাখা হয় ১ হাজার ৯০০ টাকা। অথচ
ওষেুধর কৃত দাম মা  ৬০ টাকা। এ ধরেনর ঘটনা দেশর ায় িতিট জলা-উপেজলায় িতিনয়ত ঘটেছ।
ক া ার  িচিকৎসায়  কেমােথরািপেত  েয়াজনীয়  ডেসিটে ল,  প াি েটে ল,  কােবা ািটন,  িসস ািটন,
জমিসটািবন ইত ািদ ওষেুধর দাম ৫ হাজার টাকা  পয  বাড়ােনা  হেয়েছ। ক াটািমন ইনেজকশেনর দাম

৮০-১১৫ টাকা িক  িবি  হয় ২০০-২৫০ টাকায়। তেব ওষধু শাসন অিধদফতেরর পিরচালক ল আমীন
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ঢাকা  জলায়  একজন  সহকারী  পিরচালেকর নতেৃ  আমােদর  ৫িট িটম
িনয়িমতভােব বাজার মিনটিরং  এবং ওষেুধর কারখানা  িভিজট কের। আমােদর স মতা অ যায়ী  সেবা
কাজই কের আসিছ। স িত ২৮িট কা ািনর উৎপািদত ৬৮িট ওষধু িন মােনর হওয়ায় এর রিজে শন
সামিয়ক বািতল করা হেয়েছ।

ওষধু কাচঁামােলর গাপন বাজার : কেঠার গাপনীয়তার মধ  িদেয় ওষধু তিরর িবিভ  কাচঁামাল িবি  হয়
পুরান ঢাকার িমটেফাড রােডর কিমক ােলর দাকান েলােত। এসব দাকান থেক কাচঁামাল িকেন িনেয়
যায়  সংঘব  িবিভ  চ ।  এেমা ািসিলন,  ডাইে ােফনাক সািডয়াম,  মে া,  েু ানাজল,  িসিফকিজম,
িসপেরা, রিনিটিডেনর মেতা ওষধু তিরর পূণ কিমক াল গাপেন িবি  হয়।

অথচ জাতীয় ওষধু নীিতমালা-২০১৬ অ যায়ী খালাবাজাের ওষেুধর কিমক াল িবি  স ণূ িনিষ ।

নকল ওষধু চনার উপায় : িব  া  সং ার পরামশ অ যায়ী, নকল ওষধু িচনেত িসরাপ, টিনক বা ওই
জাতীয় বাতলজাত ওষেুধর ে  ওষেুধর বাতেল িসল বা প ােকিজং-এ কাথাও কােনা গলদ ( মাড়েকর
রং, আকার-আকৃিত, বানান ইত ািদ সবই দেখ িনেত হেব) আেছ িক-না, থেমই তা ভােলা কের দেখ িনেত
হেব। বিড়, ট াবেলট বা ক াপ ল জাতীয় ওষেুধর ে  ওষেুধর কাথাও কােনা অংশ ভাঙা রেয়েছ িক-না,

 ক াপ েলর িভতের থাকা ওষেুধর ড়ঁার পিরমাণ আেগর তলুনায় কম বা বিশ আেছ িক-না, ওষেুধর
রেঙ কােনা ফারাক রেয়েছ িক-না তা ভােলা কের দেখ িনেত হেব। য কােনা ওষেুধর মাড়েকর গােয়
তার ‘ইউিনক অেথনিটেকশন কাড’ লখা থােক। ওষধু কনার পর সিটর স েক মেন কােনা রকম সে হ
দানা  বাধঁেল,  ওষেুধর  ‘ইউিনক অেথনিটেকশন  কাড’  ৯৯০১০৯৯০১০ ন ের  এসএমএস ক ন।  ওই
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ওষধুিট যখােন তির, সখান থেক একিট অেথনিটেকশন মেসজ পাওয়া যােব।
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