
ওষুেধর দােম নরাজ  ঠকেছন তারা

ওষেুধর দােম নরাজ  ঠকেছন তারা

ওষেুধর বাজার মশ িনয় ণহীন হেয় পেড়েছ। দশজেুড় ওষধু বািণেজ  গেড় উেঠেছ সংঘব  িসি ডেকট।
বাজাের চিলত িবিভ  ওষেুধর কৃি ম সংকট তির কের িনধািরত মূেল র কেয়ক ণ বিশ দাম রাখা হে ।
িবেশষ রা বলেছন, ওষেুধর মূল  িনেয় নরাজ  দীঘিদেনর। ২০০৮ সােল অপিরহায ওষেুধর ক াটাগিরেত
সরকার য ১১৭িট ওষেুধর মূল  িনধারণ কের িদেয়েছ, সই ওষধু েলার মূেল রই কােনা িঠক নই। এেকক
কা ািন এেকক দাম রাখেছ। আেগর মেতাই িবিভ  অজুহােত যমন খিুশ মূল  রাখেছ ফােমিস েলা। এই

িনধািরত মূেল র বাইের শত শত ওষেুধর যেথ  দাম রাখা হে । এই নরােজ র বাজাের ওষধু কা ািন
আর িবে তা ফােমিস েলা িমেল ভয়াবহ অরাজকতায় নেমেছ।

জানা গেছ, রাজধানীর প া জনােরল হাসপাতােল গত ২৪ এি ল অপােরশেনর এক রাগীর কােছ ই
ব  ফডিরন  ইনেজকশন  িবি  করা  হেয়েছ  ৮০০  টাকায়।  অথচ  পপুলার  ফামািসউিটক াল  িলিমেটড
কা ািনর এই ইনেজকশেনর প ােকেটর গােয় িতিটর দাম লখা রেয়েছ ২৫ টাকা। ১০িটর বে র দাম

২৫০ টাকা। আর ই প ােকেটর দাম রাখা হয় ৫০০ টাকার বদেল ৮০০ টাকা। া বগম নােম ওই রাগীর
জনেদর কাছ থেক এরকম গলাকাটা দাম রাখা হেয়েছ। ওই হাসপাতােলই ২৭ এি ল একই ইনেজকশন

ফা ক হাওলাদার নােম আেরক রাগীর জনেদর কােছ িবি  করা হেয়েছ ৪১৫ টাকা কের। তােদর কােছ
ই ব  ইনেজকশন িবি  করা হয় ৮৩০ টাকায়। জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর অিভযােন
বিরেয় আেস ওষেুধর দাম িনেয় তারণার এই িচ ।

রাজধানীর  সানারগাওঁ  সড়েকর প া  জনােরল  হাসপাতােলর  ফােমিসেত অিভযান  চালােল  উেঠ  আেস
ওষেুধর দাম িনেয় তােদর সে  তারণা এই ঘটনা। এই অিভযােন উপি ত িছেলন কলাবাগান থানার
উপ-পিরদশক  আদনান  িবন  আজাদ।  িতিন  বেলন,  ভা া  অিধকার  সংর ণ  অিধদফতেরর  িনয়িমত
মিনটিরংেয়র অংশ িহেসেব প া জনােরল হাসপাতােল অিভযান চালােনা হেয়িছল। হাসপাতােলর ফােমিসর
িশট বর করেল দখা  যায়,  এরকম আকাশ-পাতাল দাম রাখা হেয়েছ তােদর কাছ থেক। পরবতীেত
দািয় া  ম ািজে ট তােদর জিরমানা  কেরন। জানা  গেছ,  কনট াব নামক ব থানাশক ওষধুিট িবেদশ
থেক আমদািন কের িসিট ওভারিসজ নােম একিট কা ািন। ওষধুিটর সেবা  খচুরা মূল  (এমআরিপ) ৩০০

টাকা আর িত িপস ওষেুধর দাম ৬ টাকা। এক পাতায় থােক ১০ িপস। িত পাতার দাম ৬০ টাকা। আর
এক বে  থােক ৫ পাতা। স িহেসেব িত বে র দাম দাড়ঁায় ৩০০ টাকা। িবিভ  ফােমিসেত ওষধু েলা

িত বে র দাম চাওয়া হয় ৪৫০ থেক ৫০০ টাকা। অ িদেক ক া ার িতেরাধকারী ওষধু াসতুজমুা এ
দেশর িবকন ফামািসউিটক ালস ও টকেনা াগস উৎপাদন কের। এর মেধ  িবকন ফামািসউিটক ালেসর

উৎপািদত াসতুিনে র মূল  ৯০ হাজার টাকা ও টকেনা াগেসর হরিটেনর মূল  ৮০ হাজার টাকা। একই
াে ডর ওষধু হারেসপিটন িবেদশ থেক আমদািন কের এ দেশ িবি  হে  ১ লাখ ৬০ হাজার টাকায়।
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জয় ী ভা ড়ী
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দিশ  কা ািনর সে  িবেদিশ  কা ািনর দােমর পাথক  ি ণ। অ িদেক িবকন  ফামািসউিটক ালেসর
উৎপািদত িফল া  ইনেজকশন দশীয় বাজাের ২৭৫০ টাকায় িবি  হে । িবেদশ থেক আমদািন করা
একই ওষধু িনওলাে র দাম পাচঁ হাজার টাকা। এিদেক িবকন ফামািসউিটক ালেসর জােলরন ৫ হাজার
৫০০ টাকায় িবি  হে । একই সে  ইনেসপটা ফামািসউিটক ালেসর জােলিনকও একই দােম িবি  হে ।
একই াে ডর আমদািনকৃত ওষধু িনওলা  িবি  হে  ২৭ হাজার ৫০০ টাকায়। উে খ , মা  ১১৭িট ওষধু
ছাড়া  বািক েলার  মূল  িনধারেণর  ওপর কােনা  িনয় ণ নই ঔষধ  শাসেনর।  ফেল  কারেণ-অকারেণ
ওষেুধর এই দাম বাড়ােনার িনযাতন স  করেত হয় তােদর। বিশর ভাগ ে  ওষেুধর প ােকেট খচুরা
মূল  উে খ থাকেলও স দােম িবি  হে  না। ওষেুধর দাকানদাররা বলেছন, ওভার রেট আমােদর এ
ওষধু িকনেত হয়। তাই বাধ  হেয় ওভার রেট িবি  করেত হয়। এভােব দশব াপী বধ ও অৈবধ উপােয়
পিরচািলত  ই  লাখ  খচুরা  ওষধু  িবে তা  অেনক  ওষধু  ‘ওভার  রেট’  িবি  করেছন।  রাগীেদর
আ ীয়- জন  অেনকটা  বাধ  হেয়ই  এই  ওভার  রেট  ওষধু  িকনেছন।  বাংলােদশ  মিডেকল
অ ােসািসেয়শেনর (িবএমএ) সােবক সভাপিত ও া  আে ালন জাতীয় কিমিটর সভাপিত অধ াপক ডা.
রিশদ ই  মাহবুব  বেলন,  তােদর  সে  ওষেুধর  দাম িনেয়  তারণা  বে  মিনটিরং  বাড়ােনা  জ ির।
ফােমিসেত ওষেুধর দাম টাঙােনা থাকেল তােদরও যাচাই করেত িবধা হেব। এভােব তা ঠকােনার

বণতা সব ে ই ব  করেত হেব।
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