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রাষ্ট্রদতূ মার্শা বার্নশকাট এর বক্তবয 

বেক্সিমক ো মধ্যাহ্নভ াজন     

৪ঠা অগাস্ট, ২০১৬  

 

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবলু মাল মুহিত; 

মাননীয় স্বাস্থ্য ও পহিবাি কলযাণ মন্ত্রী মমািাম্মদ নাহিম; 

মবহিমভকা-ি  াইি মেয়ািমযান িালমান িিমান, বযবস্থ্াপক-পহিোলক নাজমুল িািান, এবং 

প্রধ্ান তর্য কমথকতথ া িাব্বিু মিজা; 

উপহস্থ্ত অহতহর্বৃন্দ ও গণমাধ্যভমি িদিযগণ, 

আসসোলোমু আলোইকুম এেং সেোইক  শুভ অপরোহ্ন। আজক  বেক্সিমক ো ফোমমোক্সসউইটি যোলস 

ক্সলক্সমকেড-এর েক্সি  োরখোনোয় আমোর সফর খুেই ফলপ্রসূ ও তথ্যমলূ  হকয়কে এেং এই গুরুত্বপূণথ 

মূহুতথ ভক আপনাভদি িাভর্ উদযাপন কিভত মপভি আক্সম আনহন্দত।     

আহম মবহিমভকা গ্রুপ ও মবহিমভকা ফামথা-এি আভয়াজক িালমান িিমান, নাজমুল িািান এবং 

িাব্বুি মিজাভক ধ্নযবাদ জাহনভয় আমাি বক্তবয শুরু কিভত োই।   

যুক্তিাভেি  ফুড এন্ড ড্রাগ এডহমহনভেশন (এফহডএ) মর্ভক আনুমহত পাওয়া িময় িাভপক্ষ ও 

দরুূি প্রহিয়া। এফহডএ-ি কাজ িল আভমহিকান ম াক্তাভদি িুিক্ষাি জনয িভবথাচ্চ মান বজায় িাখা। 

আজভক বাংলাভদশ ময এফহডএ-ি আনুমহত প্রাপ্ত ওষধু্ যুক্তিাভে িপ্তাহন কিাি ক্ষণভক উদযাপন কিভে 

তা মবহিমভকা-ি কভঠাি পহিশ্রম ও তাভদি পভণযি গুণগত মাভনি প্রমাণ।      

আহম মাননীয় মন্ত্রী মুহিত ও নাহিমভক এখাভন উপহস্থ্ত র্াকায় ধ্নযবাদ জানাই এবং তাভদি 

কর্া মশানাি অভপক্ষায় আহে।   

আহম মবশ কভয়কটি কািখানা পহিদশথন কভিহে হকন্তু এটি হ ন্ন মাত্রাি, কািণ এি িাভর্ 

জহিভয় আভে বাংলাভদভশি িাপ্তাহন অর্থননহতক  হবষযৎ। মবহিমভকা ফামথা-ি হশল্প কািখানাি িভয়ভে 

আধ্ুহনক প্রযহুক্ত, হবশ্ব মাভনি িিঞ্জাম, এবং প্রহশহক্ষত মপশাজীবী।       
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বাংলাভদশভক মধ্যম আভয়ি মদভশ উন্নহত কিভত িভল এ মদভশি জনয জরূিী অর্থননহতক ববহেত্রয 

ও মূলয িংভযাজভনি মক্ষভত্র উপভিি হদভক যাওয়া।  িািা বাংলাভদভশ েহিভয় র্াকা এ জাতীয় হশল্প 

কািখানা এ লক্ষয অজথ ভন মূল  ূহমকা িাখভত পাভি।         

ওষুধ্ হশল্প িম্ভবত বাংলাভদভশ িবথাহধ্ক তর্য ও প্রযহুক্ত হন থ ি িপ্তাহন হশল্প। যহদও এই হশল্পখাত 

এখনও পযথন্ত বাংলাভদভশি শতকিা ১  াগ হজহডহপ-ি মযাগান মদয়।    

আহম জাতীয় অর্থনীহতি প্রবৃহিভত ওষুধ্ হশভল্পি আভিা অবদান এবং তর্য ও প্রযুহক্ত হন থ ি 

অনযানয হশভল্পি বৃহি আশা কিহে।    

আজভক আমিা একটি বি মাভপি অজথ ন উদযাপন কিহে। িামভনি হদভক এহগভয় মযভত আিও 

কাজ প্রভয়াজন, হবভদশী হবহনভয়াগ, বাংলাভদভশ তাভদি মূলধ্ন ও প্রযহুক্তগত হবহনভয়াগ আকৃষ্ট কিভত 

মবহিমভকা-ি মত বযবিা প্রহতষ্ঠানগুভলাি বযবিাি পহিভবশ উন্নহত কিভত িভব।  বাংলাভদশভক অবশযই 

ওষুধ্ হশভল্পি প্রবহৃিি জনয হ হি প্রস্তুহতি কাজ োহলভয় মযভত িভব। এ বযাপাভি উদািিণ হিভিভব বলা 

যায় ময “বুহিবহৃিক মাহলকানাি” িুিক্ষা শহক্তশালী ওষুধ্ হশল্প গভি ওঠাি জনয গুরুত্বপূণথ।     

   িম্প্রহত ঘভে যাওয়া জঙ্গী িামলাি মপ্রহক্ষভত হবভদশী হবহনভয়াগকািীিভদি পুনিায় আশ্বস্ত 

কিভত িিকািভক কাজ কভি  োরখোনোগুকলো এেং েযক্সিকের যথ্োযথ্ ক্সনরোপত্তো ক্সনক্সিত কিভত ময তািা িব 

ধ্িভনি যর্াযর্ কাযথিম িাভত হনভয়ভে ।  যাি অর্থ মকান িামলাি পি িিকাভিি কাে মর্ভক স্বচ্ছ, 

কতৃথ ত্ববাদী বাতথ া মপ্রিণ যা জনগণভক পুনিায় আশ্বস্ত কিভব এবং নতুন ধিভনি এই সন্ত্রোসেোে বমো োকেলোয় 

িিকাভিি স্পষ্ট ও িমূ্পণথ মনভযাগ মদওয়া ।  আভিা হবহনভয়াগ আনভত এবং মধ্যম আভয়ি মদভশি 

পহিণত িভত অর্থননহতক প্রবৃহি অবযািত িাখভত একটি হনিাপদ ও হস্থ্তীশীল বাংলাভদশ অতন্তয 

গুরুত্বপূণথ।    

আজভকি হদনটি আমাভদি মভন কহিভয় মদয় ময বাংলাভদশ একটি িহিষু্ণ মদশ এবং হনিাপদ 
 হবষযভতি পভর্ এহগভয় মযভত অতীত িংকেকালীন িিকাি, িশুীল িমাজ এবং মবিিকািী িংস্থ্াগুভলাি 

একিাভর্ কাজ কিাি মাধ্যভম ময িফল মকৌশভলি উপি হন থ ি কভিভে এই মদশটি তা অনুিিণ কিভত 

িভব ।  এমন মপ্রহক্ষভত, আহম জন প্রশািন মন্ত্রী বিয়দ আশিাভফি বক্তবয মদভখ আনহন্দত ময িব দল 

জঙ্গীহবভিাধ্ী কহমটিভত অন্ত ুথ ক্ত ।       
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আজভকি হদনটি দইু অংশীদাভিি মভধ্য বাহণজয িম্পভকথ িও হদন, এবং নতুন এই বাহণজয িম্পকথ  

বাংলাভদভশি িফল অর্থননহতক  হবষযভতি জনয আমাি মদভশি পক্ষ মর্ভক একটি শহক্তশালী ম াে ।  

যুক্তিাে বাংলাভদভশি িবভেভয় বি বাহণজয অংশীদাি এবং আগোমী েেরগুকলোকত ক্সি-মুখী েোক্সিজয েৃক্সির 

জনয আমাভদি িবাইভক একিাভর্ কাজ কিভত িভব।   
যহদও যকু্তিাে এবং বাংলাভদভশি মভধ্য হি-মুখী বাহণভজযি প্রবৃহিি প্রকৃত হবজয়ী আমাভদি 

ম াক্তািা।  বাংলাভদশী নাগহিকিা িাধ্ািণত আভমহিকাি গম হকনভত মপভি বা যুক্তিাভেি বতহি 

হবমাভন ভ্রমণ কভি এই িুহবধ্া ম াগ কভি ।  এবং যুক্তিাভেি নাগহিকিা  াল মবাধ্ কভি বাংলাভদভশ 

বতহি উন্নতমাভনি শােথ  পিভত মপভি বা বাংলাভদভশি হেংিী মখভত  

আক্সম হবভশষ াভব গক্সেমত বয যুিরোকের বভোিোরো এখন জীেন েোাঁচোকনো ওষধু ক্স নকত পোরকেন এেং ময 

বেোতকলর গোকয় মদখভত পািভবন “বমড ইন েোংলোকেশ” বলখো।    

আপনাভদি িবাইভক আবাভিা ধ্নযবাদ আমাভক এখাভন আমন্ত্রণ জানাভনাি জনয। মবহিমভকা-ি 

আিও িফলতাি জনয আমাি শু কামনা িইভলা।   
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