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► 500 টাকার টয্াবেলট eকলােফ 1200
► কম দািম oষুধo চড়া
► ঔষধ pশাসন জােন না, eখন খিতেয় েদখেব

েপয়ঁােজর  মেতা  লাফঝাঁপ  েযন  eবার  oষুেধo   হেয়েছ।  হঠাৎ  েবেড়  েগেছ  িবিভn  oষুেধর  দাম;  িকn

িবষয়িট নজের পেড়িন েখাদ ঔষধ pশাসেনর। oষুধ psতকারীেদর েকu বলেছ, aেনয্র েদখােদিখ তারা দাম

বািড়েয়েছ। েকu বলেছ, ডলােরর মলূয্ বিৃd বা unত েদশ েথেক মানসmn কাঁচামাল আনার খরেচর কথা।

েদেশ হাড়kেয়র েরাগ েযমন বাড়েছ, েতমিন eর oষুেধর চািহদা বাড়েছ। eর মেধয্ aিsoেপােরািসেসর oষুধ

িহেসেব  েবশ  জনিpয়  হেয়  uেঠেছ  আiবয্াnিনক  eিসড  েজেনিরক।  েদেশর  18  েথেক  20িট  কmািনর  ei

oষুধ ৈতির o বাজারজাতকরেণর aনেুমাদন রেয়েছ সরকােরর কাছ েথেক। eর মেধয্ িতনিট কmািন ছাড়া

বািক েলার  সবাi  ৈতির করেছ  150 িমিলgােমর টয্াবেলট ফরময্াট। eত িদন eর pিতিট টয্াবেলট িবিk

হেয়েছ 400 েথেক 500 টাকার মেধয্। তেব হঠাৎ গত eক েথেক েদড় মােসর েভতর ei oষুেধর দাম দiু
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েথেক  িতন  ণ  েবেড়  েগেছ। েযমন aপেসািনন  ফামর্া  িলিমেটেডর  ‘বনিফk’ bয্ােnর  oষুধিট  500  েথেক

চলিত মােসর pথম  সpােহ eক হাজার  200 টাকা হেয়  যায়। eকi  েজেনিরেকর ‘বেnাভা’ bয্ােnর েহলথ
েকয়ার  ফামর্ািসuিটকয্ালেসর  oষুধিটর  দাম  েবেড়  eখন  eক  হাজার  960  টাকা,  লয্াবeiড  ফামর্ার
‘েবানাiড’ eক হাজার 500 টাকা।

aয্ািnবােয়ািটক eিজে ামাiিসন টয্াবেলট, কয্াপসুল o িসরাপ ফরময্ােট রেয়েছ শতািধক oষুধ psতকারী
pিত ােনর। টয্াবেলট o কয্াপসুল েলার েকােনািট 500 িমিলgাম আবার েকােনািট 250 িমিলgাম। গত eক

মােসর মেধয্ েবিশর ভাগ কmািনi গেড় pিত টয্াবেলেটর দাম দiু েথেক পাঁচ টাকা বািড়েয় িদেয়েছ। aবশয্
আেগ েথেকo oষুেধর দােম eক কmািন েথেক আেরক

কmািনর েহরেফর িছল িকছুটা। েযমন েরিডেয়n তােদর eেকাস (500 িমিলgাম) কয্াপসুেলর দাম েরেখেছ
40 টাকা, aনয্িদেক aপেসািনন eকi oষুেধর দাম 30 টাকায় িবিk কের আসিছল, যা eখন িতন টাকা
েবেড়েছ।

গণsাsয্ ফামর্ািসuিটকয্াল ডায়ােবিটেসর েমটফরিমন

 হাiে ােkারাiড েজেনিরেকর 850 িমিলgােমর েয টয্াবেলট িবিk করেছ pিতিট আড়াi টাকা eবং 500
িমিলgােমর েদড় টাকা কের, oi eকi oষুধ aনয্ানয্ কmািন িতন েথেক পাঁচ টাকা দােম িবিk করেছ।

গয্ািsেকর oষুধ aিমpাজেলর েkেto দােমর ৈনরাজয্ চলেছ সমােন। েরনাটা ফামর্ািসuিটকয্ালস েয oষুেধর

দাম রাখেছ চার টাকা, েসi eকi oষুধ aনয্রা িবিk করেছ পাঁচ েথেক ছয় টাকায়।

েবেড়েছ েডkেমথাসন+েসািডয়াম ফসেফেটর দামo। আেগ যা pিতিট 50 পয়সা েথেক eক টাকার মেধয্ িছল

তা  eখন  েকােনা  েকােনা  কmািন  দiু  টাকায়  তুেলেছ।  েচােখর  oষুধ   েডkােমথাসন+ েkারামেফিনকল  (5

eমeল, 0.1%+ 0.5%) েকােনা কmািন দাম রাখেছ 50 টাকা, আবার েকu রাখেছ 70 টাকা।

েকবল ei কিট oষুধi নয়, গত eক মােসর মেধয্ েবিশর ভাগ oষুধ কmািনi তােদর িবিভn ধরেনর oষুেধর
দাম  বািড়েয়  িদেয়েছ।  েকােনা  েকােনা  কmািন  গত  1  িডেসmর  েথেক  দাম  বািড়েয়েছ।  জানেত  চাiেল
aপেসািনন  ফামর্ািসuিটকয্ালেসর  বয্বsাপনা  পিরচালক  আb ুর  রuফ  খান  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘আমরা
কখেনাi আেগ েকােনা দাম বাড়াi না। আেগ aনয্রা বাড়ায়, তারপর আমরা বাড়াi।’

aনয্েদর েদখােদিখ েকন দাম বাড়ােবন—e pে র জবােব িতিন বেলন, ‘aনয্েদর েচেয় দাম কম রাখেল সবাi
মেন কের, আমার pডােkর মান ভােলা নয়, িনmমােনর। তাi আমরা দাম সমnয় কের েনi। e ছাড়া ডলােরর

দাম েবেড় যাoয়া, ভােলা েদশ েথেক ভােলা মােনর pডাk আনার কারেণo aেনক সমেয় দাম বাড়ােত হয়।’

তেব বাজাের oষুেধর দাম eমনভােব বাড়ার বয্াপাের ধারণা েনi ঔষধ pশাসন aিধদpেরর মহাপিরচালক
েমজর েজনােরল মাহববুুর রহমােনর। িতিন eমন দাম বিৃdর িবষয়িট িব াসেযাগয্ মেন কেরন না জািনেয়
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কােলর ক েক বেলন, ‘আিম েখাঁজ িনিc, যিদ eমন aসmব িকছু হেয় থােক েস জনয্ aবশয্i বয্বsা েনoয়া
হেব।’ মহাপিরচালক বেলন, aেনক oষুেধর দাম আেগ েথেকi েবিশ েবিশ িছল, নতুন কের বাড়ােনা হয়িন।
আবার েকােনা েকােনা কmািন হয়েতা গত কেয়ক বছের েযসব oষুেধর দাম বাড়ায়িন, তারা েকu হয়েতা
পুরেনা oষুেধর দাম িকছুটা বাড়ােত পাের।

ঢাকা িব িবদয্ালেয়র িkিনকয্াল ফােমর্িস o ফামর্ােকালিজর aধয্াপক ড. েমা. মুনীর uিdন আহেmদ কােলর
ক েক বেলন, ei মুহূেতর্  oষুেধর দাম বাড়ােনার মেতা েকােনা িকছু ঘেটিন। eেকবােরi aেহতুক ei দাম

বািড়েয়েছ eকে িণর oষুধ কmািন। সরকােরর uিচত িবষয়িট কেঠারভােব মিনটিরং করা। না হেল মানেুষর

েভাগািn আেরা েবেড় যােব, িচিকৎসা বয্য়o বাড়েব।

ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  sাsয্  aথর্নীিতর  aধয্াপক  ড.  ৈসয়দ  আb ুল  হািমদ  কােলর  ক েক  বেলন,  েদেশ
িচিকৎসার েপছেন মানেুষর েয টাকা খরচ হয় তার 50 শতাংেশরo েবিশ হয় oষুেধর েপছেন, যা aনয্ানয্
েদেশ 30-35 শতাংেশর মেধয্ থােক। e aবsায় oষুেধর দাম বাড়ােনার ফেল oi খরচ আেরা বাড়েব, আর

দেুভর্ াগ েতা বাড়েবi।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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