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ক া ার সৃি কারী রিনিটিডন ওষুধ আমদািন
উ পাদন ও িবি  িনিষ
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ক া ার সৃি কারী রিনিটিডন ওষুেধর উ পাদন, আমদািন ও িবি  স ূণভােব িনিষ  কেরেছ সরকােরর
ঔষধ শাসন অিধদ র। গতকাল রিববার অিধদ র এই ওষুধ স িকত সভা শেষ এ িস াে র কথা 
জানায়। ঔষধ শাসন অিধদ র সূ  জািনেয়েছ, রিনিটিডেনর বশ িকছু পা  িতি য়া আেছ। িবেদেশ
একািধক  গেবষণায়  এর  মাণ  িমেলেছ।  এই  পিরে ি েত  ওধুষ  শাসন  রিনিটিডেনর  ওপর  এই
িনেষধা া জাির কেরেছ। তেব এতিদন যারা িতকর এই ওষুধ সবন কেরেছন তােদর িতর দায়ভার
ক  িনেবন-এমন   এখন  অেনেকর।  িবেশষ  িচিক সকেদর  অেনেক  মেন  করেছন,  বাংলােদেশ

আশ জনকহাের ক া ার বৃি র জ  এই ওষুধ অ তম কারণ।

জানা গেছ, িন মান ও িতকর এই ওষুধ সি পশন করেছন এক িণর িচিক সক। ধু এই ওষুধ
নয়,  অকাযকর অেনক ওষুধ  িলেখ  িদেয়  রাগীেদর জীবন  মিকর মুেখ  ঠেল িদে ন  িচিক সকরা।
এে ে  ওষুধ  সি পশেনর  জ  কা ািনর  কাছ  থেক  এক িনর  ডা ার  কািট  কািট  টাকার
উপেঢৗকন পান। িবেদশ থেক চারাই পেথ আসা িলভার, ক া ারসহ জীবনর াকারী ওষুধ ধু রাগীর
ব ব াপে  িলেখ িত মােস িবে তােদর কাছ থেক ১ লাখ থেক িতন লাখ টাকা পয  কান কান
ডা ার  কিমশন নন।  ৫িট  নািমদািম  ওষুধ  িবে তা  িত ান  ইে ফােকর কােছ এর সত তা  ীকার
কেরেছ। ধুমা  টাকার লােভ সাধারণ মা ষেক এভােব মৃতু র মুেখ ঠেল িদেয়েছন ডা ার নামধারী এই
ধরেণর  িচিক সকরা।  নরিসংিদর  একিট  সরকাির  াইমাির  ুেলর  সােবক  িশ ক  হেলনা  বগম।
             তার ৩০ ভাগ িকডিন কাজ কের। বািক ৭০ ভাগ কাজ কের না। ঢাকার একজন খ াত
িচিক সেকর পরামেশ সবা নন িতিন। ওই িচিক সক সিঠক রাগ িনণয় কেরন এবং সিঠক ব ব াপ ও
দন। সই ব ব াপ  অ যায়ী ওষুধ খাওয়ার পর তার অব া অবনিতর িদেক যেত থােক। এমন ি েত
হেলনা  বগম  উ ত িচিক সকার  জ  থাইল াে ডর ব াংকেক যান।  সখানকার  িচিক সক রাগীেক

জানান, বাংলােদেশর িচিক সক আপনার রাগ িঠকই িনণয় কেরেছন এবং ওষুধও িঠক িদেয়েছন। িক
ওষুেধর ণগত মান  িন মােনর কারেণ  ওষুেধ কাজ হয়িন। একই ওষুধ  ব াংকেকর ডা ার  রাগীেক
ব ব াপে  দন। সই ওষুধ খেয় রাগী এখন ।

রিনিটিডন ওষুেধর আিব ার হয় ল ডেন। এই ওষুেধ িতকর িকছু আেছ িকনা সটা আেমিরকায় গেবষণা
চলেছ। ইেতামেধ  যু রাজ  এই ওষুধ বাজার থেক তুেল িনেয়েছ। বাংলােদেশ অেনক কা ািন িবিভ
নােম রিনিটিডন নামক ওষুধ বাজারজাত কের আসেছ। এই ধরেনর কা ািনর মেধ  িট কা ািনর
উ পািদত রিনিটিডন ওষুেধ ক া ার সৃি কারী উপাদান রেয়েছ বেল ওষুধ শাসন াথিমকভােব িনি ত
হেয়েছ। ওষুধ িশ  সিমিতও একই দািব জানায় ওষুধ শাসেনর কােছ। ওষুধ শাসন অিধদফতেরর
কমকতারা জানান, দেশর মা েষর া েসবার কথা িবেবচনায় িনেয় বাংলােদশ িশ  সিমিতর নতােদর
সে  ফল সূ আেলাচনা শেষ রিনিটিডন ওষুেধর কাঁচামাল আমদািন উ পাদন ও িবি র ওপর সামিয়ক
িনেষধা া আেরাপ করা হেয়েছ। িতিন জানান, বতমােন বাংলােদেশর ৩১িট ওষুধ কা ািন িতেবশী দশ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

ভারেতর ফারা া নামক একিট কা ািন থেক রিনিটিডন ট াবেলেটর কাঁচামাল আমদািন কের। এছাড়া
ড র রি  নামক আেরকিট কা ািনর কাঁচামাল আমদািনর জ  াকিলে  তািলকাভু  থাকেলও
সখান থেক এখেনা  আমদািন করা হয়িন। জন াথ িবেবচনায় এ িট কা ািন থেক রিনিটিডেনর

কাঁচামাল আমদািন িনিষ  করা হয়। এছাড়া ওই কা ািন থেক আমদািনকৃত কাঁচামাল িদেয় নতুন কের
কােনা  রিনিটিডন উ পাদন করা  যােব  না।  ধু  তাই  নয়,  বাজার  থেক কা ািন েলা  -উেদ ােগ
রিনিটিডন ট াবেলট ত াহার কের নেব।

ওষুধ িশ  মািলক সিমিতর সাধারণ স াদক এম শিফউ ামান ইে ফাক বেলন, নতারা জন াে র
কথা িবেবচনায় িনেয় েণািদতভােব বাজার থেক রিনিটিডন ত াহার, নতুন কের কাঁচামাল আমদািন
ও উ পাদন না করার ব াপাের সবস ত হন। কা ািন েলা বাজার থেক রিনিটিডন নমুনা সং হ কের
িনজ  ল াবেরটিরেত িতকর িকছু আেছ িকনা তা দেখ ওষুধ শাসন অিধদফতরেক অবিহত করেব।
এছাড়া অিধদফতর িনজ  উেদ ােগ রিনিটিডন ট াবেলেটর ণগত মান পরী া করেব।

উে খ , িবে র শীষ ওষুধ তকারী বৃিটশ সং া াে াি থ াইন (িজএসেক) গ াি েকর িচিক সায়
একসময়  ব ল  সবনকৃত  রিনিটিডন  ট াবেলেট  ক া ার  সৃি কারী  উপাদােনর  উপি িতর  কারেণ
িব বাজার থেক ওষুধিট তুেল নয়ার ঘাষণার কারেণ বাংলােদশও এই ওষুধ িবি  িনিষ  করেলা।
ভারেতর  ইংেরিজ  দিনক  ইি ডয়ান  এ ে স  স িত  এক  িতেবদেন  জািনেয়েছ,  িবে র  শীষ  ওষুধ

তকারী বৃিটশ সং া াে াি থ াইন (িজএসেক) গ াি েকর িচিক সায় একসময় ব ল সবনকৃত
রিনিটিডন ট াবেলেট ক া ার  সৃি কারী  উপাদােনর উপি িতর কারেণ িব বাজার থেক ওষুধিট  তুেল
নয়ার ঘাষণা িদেয়েছ। ইেতামেধ  ভারেতর বাজার থেকও রিনিটিডন েপর ‘জ ানেটক’ নােমর এই

ট াবেলট ত াহােরর িবষেয় িনি ত কেরেছ কা ািনিট। রিনিটিডন ছাড়াও একই াে ডর রনট াক,
রনট াক-ওিড, আর-লক, রিনিটনও গ ােসর ট াবেলট িহেসেব বশ জনি য়। িবে র বাজার থেক বৃিটশ

ওষুধ তকারী সং া াে াি থ াইন রিনিটিডন তুেল িনেলও অ া  সং া গ ােসর িচিক সার এই
ওষুধ তুেল িনে  িক-না স ব াপাের এখন পয  পির ার কােনা তথ  পাওয়া যায়িন।

চলিত স ােহ যু রাে র বাজার থেক রিনিটিডন েপর অ া  ট াবেলট ায় ত াহার কের নয়ার
ঘাষণা  িদেয়েছ ওষুধ  তকারী  সং া  ানেডাজ। াে াি থ াইেনর এক মুখপা  বেলন,  িনয় ক

কতৃপ  ও  িতিনিধেদর  পাঠােনা  তেথ র  িভি েত  িব বাজাের  রিনিটিডন  উ পাদন,  বাজারজাত  ও
সরবরাহ িগেতর িস া  নয়া হেয়েছ।
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