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েবেড়েছ ডায়ােবিটস, কয্াnার, দেরাগ, েহপাটাiিটস েরােগর oষুধ * আড়াi হাজার oষুেধর
মেধয্ মাt 117িটর দাম িনধর্ারণ কের ঔষধ pশাসন
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েদেশর  oষুেধর  বাজার  িনয়ntণহীন।  যখন-তখন  icামেতা  দাম  বাড়ায়  েকাmািন েলা। চলিত  বছেরর
েত eকবার েবেড়েছ িবিভn oষুেধর দাম।

তারপর সারা বছর eকিট-দিুটর কের দাম বাড়েলo বছেরর েশষিদেক বয্াপক েবেড়েছ মতুৃয্স ীবনী e
পেণয্র  মলূয্।  িনয়ntণকারী  pিত ান  হেয়  eেkেt  নীরব  দশর্েকর  ভূিমকা  পালন  করেছ  ঔষধ  pশাসন
aিধদফতর।
িবেশষjেদর মেত, েদেশর oষুধ uৎপাদনকারী pিত ান েলা oষুেধর দােমর েkেt বাজার aথর্নীিতর
সুিবধা  িনেc।  aথচ  মতুৃয্স ীবনী  পেণয্র  েkেt  তা  সmূণর্  সরকােরর  িনয়ntেণ  থাকার  কথা।  তাছাড়া
েভাগয্পেণয্র মেতা oষুেধর বাজার pিতেযািগতামূলক নয়।
পৃিথবীর সবেচেয় েবিশ আuট aব পেকট (েরাগীর aিতিরk খরচ) বয্য় হয় e েদেশর মানেুষর। যার দiু-
তৃতীয়াংশi বয্য় হয় oষুেধর েপছেন। তাi সরকােরর eেkেt কেঠার নজরদাির pেয়াজন।

  রােশদ রািb
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সূt মেত, আড়াi হাজােরর েবিশ oষুধ েদেশ uৎপাদন বা পুনঃpিkয়াকরণ কের থােক েকাmািন েলা।
eর মেধয্ মাt 117িটর মলূয্ সরকার িনয়ntণ কের থােক। বািক েলার মলূয্ িনধর্ারেণ সরকােরর েতমন
েকােনা ভূিমকা েনi।
1994-eর 26 েফbয়াির sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালেয়র eক িনেদর্শনায় বলা হয়, aতয্াবশয্কীয়
তািলকাবিহভূর্ ত oষুেধর দাম িনজ িনজ uৎপাদনকারী pিত ান িনধর্ারণ করেব। 24 বছর আেগর েসi
িনেদর্শনার বেল icামেতা দাম বাড়ায় েকাmািন েলা। aথচ 1982 সােলর oষুধ িনয়ntণ aধয্ােদেশ েয
েকােনা oষুেধর দাম িনয়ntেণর kমতা সরকােরর িছল।
তেব েসিট বািতল কের pণীত 2016’র নীিতমালায় েসi kমতা খবর্ করা হেয়েছ। ফেল েকাmািন েলা েয
দাম চাiেছ, ঔষধ pশাসন aিধদফতর েসi দােমi  িবিkর aনমুিত িদেc। ফেল  oষ–েধর দাম বিৃdর
িবষয়িট েথেক যােc সরকােরর িনয়ntেণর বাiের।
িবিশ  জনsাsয্ িবেশষj o িবeমeর সােবক সভাপিত aধয্াপক ডা. রশীদ-i মাহবুব যুগাnরেক বেলন,
আমােদর kমতা েনi e কথা বেল ঔষধ pশাসন বেস থাকেত পাের না। oষুেধর দাম বাড়েল aবশয্i তার
েযৗিkকতা থাকেত হেব। তাছাড়া oষুধনীিতেত তােদর যেথ  kমতা েদয়া আেছ, েযটার বয্বহার করেত
হেব। েকাmািনর sাথর্ েদখা তােদর কাজ নয়।
ব বnু েশখ মিুজব েমিডেকল িব িবদয্ালেয়র ফামর্ােকালিজ িবভােগর aধয্াপক ডা. সাiদরু রহমান খস
যুগাnরেক বেলন, েয 117িট oষুধ সরকার িনয়ntণ কের তার aেধর্কi eখন আর বয্বহার হয় না। তাi
95 ভাগ মানেুষর সুsতার জনয্ েযসব oষুধ tপূণর্ েস েলার মলূয্ িনয়ntণ করা uিচত।
রাজধানীর িমটেফােডর্ র পাiকাির oষুেধর বাজার o খুচরা oষুধ িবেkতারা জানান, সmpিত সবেচেয় দাম
েবেড়েছ  iনসুিলেনর।  eছাড়া  দেরাগ,  কয্াnার  o  েহপাটাiিটেসর  oষুেধর  দাম  েবেড়েছ।  eেkেt  eক
হাজার টাকার iনসুিলন িবিk হেc 3 হাজার টাকায়। ডায়ােবিটস েরাগীেদর িবিভn ধরেনর টয্াবেলেটর
দাম েবেড়েছ 9 েথেক 20 টাকা।
কািডর্ o  ভাসkলােরর  েয  oষুেধর  eক  পয্ােকেটর  দাম  িছল  60  টাকা,  তার  বতর্ মান  মূলয্  150  টাকা।
েহপাটাiিটস  (িব+িস)  কিmেনশন  eক  হাজার  টাকার  oষুধ  িবিk  হেc  আড়াi  েথেক  3  হাজার  টাকা।
eমনিক  সmpিত  আবহাoয়ার  তার  কারেণ  sাভািবকভােবi  মানেুষর  কািশর  সমসয্া  েবেড়েছ।  েস
কারেণ কািশর oষুেধরo দাম েবেড়েছ। eেkেt িপিছেয় েনi iuনািন o আয়ুেবর্িদক েকাmািন েলাo।
রাজধানীর েতজগাঁo, মহাখালী o িমটেফােডর্ র oষুেধর েদাকািনেদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, oষুেধর
দাম oষুেধর pিতিট পাতায় (টয্াবেলট o কয্াপসুেলর েkেt) েলখা থােক না। েলখা থােক 5 পাতা বা 10
পাতার oষুেধর eকিট বােk।
সাধারণত েkতােদর বাkভিতর্  oষুেধর pেয়াজন না থাকায় েবিশর ভাগ েkেti তারা পয্ােকেটর গােয়র
দাম েদখার সুেযাগ পান না। তাছাড়া aনয্ানয্ পেণয্র মেতা oষুেধর দাম সmেকর্  েরাগীেদর সুs  ধারণা
থােক না বা দামাদািমর ঘটনাo খুব েবিশ হয় না।
সবেচেয় বড় কথা, মানষু oষুধ েকেন জীবন বাঁচােত eবং শারীিরক সুsতার জনয্। pেয়াজনেক t িদেয়
eভােবi pিতিদন aিধক মেূলয্ oষুধ িকনেত বাধয্ হন েরাগীরা।
e  pসে  বাংলােদশ  কয্ািমs  aয্াn  ািগs  সিমিতর  পিরচালক  (2016-18)  জািকর  েহােসন  রিন
যুগাnরেক বেলন, সmpিত eকিট িবেদিশ েকাmািন তােদর বয্বসা বn েঘাষণা করায় aেনক oষুেধর দাম
েবেড়েছ। eেkেt েকাmািন o িবেkতােদর মেধয্ eকিট িসিnেকট গেড় uেঠেছ।
িতিন  বেলন,  িবেদিশ  েকাmািনিটর  pায়  aধর্শত  েকািট  টাকার  oষুধ  বাজাের  আেছ।  যার  uপেযািগতা
েবিশ হoয়ায়  e েলা  েবিশ  দােম  িবিk  হেc। িকn  েদিশ oষুেধর  দাম বাড়ার েকােনা  কারণ েনi। তা
সেtto েস েলার দাম েবেড়েছ।
e pসে  ঔষধ pশাসন aিধদফতেরর ঊ র্তন eক কমর্কতর্ া যুগাnরেক বেলন, সmpিত pশাসেনর পk
েথেক uেlখেযাগয্ েকােনা oষুেধর দাম বাড়ােনা হয়িন। তেব িবিভn েকাmািনর পk েথেক দাম বিৃdর
িকছু আেবদন যাচাi-বাছাi চলেছ। েদাকািনরা দাম বািড়েয় থাকেল িবষয়িট pশাসেনর জানা েনi।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

সংি রা জানান, সmpিত আnজর্ ািতক বাজাের oষুেধর দাম বাড়ার েকােনা খবর পাoয়া যায়িন। eমনিক
কাঁচামােলর  (eিপআi)  বাজারo  sাভািবক  রেয়েছ।  তারপরo  কয্াnােরর  েকেমােথরািপর  oষুেধর  দাম
সmpিত েবেড়েছ।
সূt  মেত,  কয্াnার  িচিকৎসায়  েকেমােথরািপেত  pেয়াজনীয়  ডেসিটেkল,  পয্ািkেটেkল,  কােবর্াpািটন,
িসসpািটন, েজমিসটািবন iতয্ািদ oষুেধর দাম 5 হাজার টাকা পযর্n েবেড়েছ।
রাজধানীর পুরান ঢাকার িমটেফাডর্  eলাকার oষুধ িবেkতারা জানান, েদেশ পপুলার, iনেসpা, েরেনটা o
গণsাsয্ ফামর্ািসuিটকয্ালস কয্াটািমন iনেজকশন uৎপাদন কের। িবিk কের িভn িভn দােম।
গণsাsয্ ফামর্ািসuিটকয্ালেসর িজ কয্াটািমন 50 eমিজর pিতিট ভায়ােলর সেবর্াc খুচরা মলূয্ (eমআরিপ)
80 টাকা, পপুলার ফামর্ার কয্াটালার 115 টাকা, iনেসpার কয্াটািরড 115 টাকা o েরেনটার েকiন
iনেজকশন pিত ভায়াল 100 টাকা। িকn সরবরাহ সংকেট বতর্ মােন eসব iনেজকশন 200-250 টাকায়
িবিk হেc।
oষুধ  িশl  সিমিত  সূt  জানায়,  সাধারণত  oষুেধর  কাঁচামাল  বা  eিপআiর  দাম  বাড়ার  কারেণ  বােড়
oষুেধর দাম। পাশাপািশ িবপণন খরেচর ভূিমকা থােক। বতর্ মােন েবিশর ভাগ কাঁচামাল আেস ভারত o
চীন েথেক। e েলার দাম সময় সময় oঠানামা কের। eেkেt দাম বাড়েল েকাmািন েলা ঔষধ pশাসেন
দাম বাড়ােনার আেবদন কের। িকn দাম কমেল তারা আর oষুেধর দাম কমােনার কথা িচnা কের না।
e  pসে  oষুধ  িশl  সিমিতর  মহাসিচব  েমা.  শিফujামান  যুগাnরেক  বেলন,  আমার  জানা  মেত,
েকাmািন েলা oষুেধর দাম বাড়ায়িন। তেব েদাকািনরা যিদ দাম বািড়েয় থােক তা েদখার দািয়t ঔষধ
pশাসেনর। আমােদর িকছু করার েনi।
আমােদর েদেশর oষুধ েকাmািন েলা যেথ  কম দােম oষুধ uৎপাদন o সরবরাহ করেছ জািনেয় িতিন
বেলন, oষুধ েকনায় েkতােদর আরo সেচতন হেত হেব। oষুেধর গােয়র দাম েদেখ িনধর্ািরত মূেলয্ oষুধ
িকনেত হেব।
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