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ককোকো-ককোলো’র ক োতলজোতকরণ কোরখোনো উদ্বোধন অনষু্ঠোদ্ন 

রোষ্ট্রদতূ  োর্নিকোট এর  ক্ত য 

জনো  ইর্রয়োল র্িনোন, কের্িদ্েন্ট  টর্লিং  ইনদ্েস্টদ্েন্ট গ্রুপ, দয ককোকো ককোলো ককোম্পোর্ন  

জনো  জন েোর্িি , কের্িদ্েন্ট, এর্িয়ো পযোর্ির্িক গ্রুপ, দয ককোকো ককোলো ককোম্পোর্ন  

ে ের্তউর রহেোন, েোন্নীয় েধোনেন্ত্রীর অর্িননর্তক উপদ্দষ্টো, 

েধোন অর্তর্র্ েোননীয় অর্িেন্ত্রী এএেএ েরু্হত 

আিিোলোেু আলোইকুে, নেস্কোর, শুে অপরোহ্ণ! 

ককোকো ককোলো’র নতুন ক োতল উৎপোদন কোরখোনোর  উদদ্ োধনীদ্ত উপর্িত র্োকদ্ত কপদ্র আর্ে 
গর্ িত। আর্ে জোর্ন আর্ে  োিংলোদ্দদ্ি আিোর পর এই অজি দ্নর জনয ককোকো-ককোলো অদ্নক কঠিন 
পর্রশ্রে কদ্রদ্ে। আর্ে র্ দ্িষত    ককোকো-ককোলো’র কেিকতি ো  ইর্রয়োল র্িনোন ও জন েোর্িি দ্ক 
স্বোগত ও অর্েনন্দন জোনোদ্ত চোই – গতকোল আেোর তোদ্দর িোদ্র্ িোক্ষোদ্তর িুদ্ োগ হদ্য়র্েল এ িং 
 োিংলোদ্দদ্ি এেন র্ র্নদ্য়োগ  োস্তদ্  পর্রণত করদ্ত তোদ্দর কোদ্জ আর্ে অর্েেূত।  আরও অর্েেূত 
ককোকো-ককোলো কোরখোনোয় তরুণ ও তরুণীদ্দর কেিিিংিোদ্নর  য িো করোয়।  আর্ে খু ই 
কিৌেোগয োন ক  এই কোরখোনোর পর্রকল্পনোকোরী ও েোন র্নয়ন্ত্রণ কেিকতি োর িোদ্র্ পূদ্ ি আেোর কদখো।       

আগোেীর  োিংলোদ্দদ্ি র্ র্নদ্য়োদ্গর কক্ষদ্ে ককোকো-ককোলোর েত  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর ককোম্পোর্নগুদ্লোদ্ক 
িহদ্ োর্গতোর জনয আর্ে  োিংলোদ্দি িরকোরদ্ক ধনয োদ জোনোদ্ত চোই।   োিংলোদ্দি এখন ক দ্ে ওঠোর 
একটি কদি – লোখ লোখ েোনুষ এখন েধযর্ দ্ের িরু্ ধো উপদ্েোগ করদ্ে।  আগোেী পোাঁচ  েদ্রর 
েদ্ধয লোখ লোখ েোনষু দোর্রদ্র্য কর্দ্ক ক র্রদ্য় আিদ্ে, ক দ্হতু  োিংলোদ্দি ইতেদ্ধয দ্রুত অর্িননর্তক 
উন্নর্তর র্দদ্ক এর্গদ্য়  োদ্ে।  ককোকো-ককোলো েোয় ৭৫ র্ের্লয়ন েলোর র্ র্নদ্য়োগ কদ্রদ্ে  োিংলোদ্দদ্ি 
এই  োজোরদ্ক িম্প্রিোরণ করদ্ত  োর  যোপক িম্ভো নো রদ্য়দ্ে।  কদি ও জনগদ্নর জনয এটি একটি 
 ে আত্মর্ শ্বোদ্ির র্চহ্ন।    োিংলোদ্দদ্ির উজ্জ্বল অর্িননর্তক উন্নর্তর জনয আেোদ্দর ঢোকোি  ুক্তরোষ্ট্র 
দতূো োদ্ির লক্ষয হল ককোকো-ককোলোর েত  োিংলোদ্দি ও  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর ককোম্পোর্নগুদ্লোদ্ক িোর্ িক 
িহদ্ োর্গতো করো।   ুক্তরোষ্ট্র িরকোর দ’ুকদদ্ির িরু্ ধোর জনয এই ধরদ্নর িম্পকি  উন্নয়দ্ন ি  িেয় 
েস্তুত।  আেরো জোর্ন, একিোদ্র্ কোজ করোর িদ্ল র্ র্নদ্য়োদ্গর পর্রদ্ ি আরও উন্নর্ত হদ্  এ িং 
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 োর িদ্ল ককোকো-ককোলোর েত  ুক্তরোদ্ষ্ট্রর আরও অনযোনয ককোম্পোর্নগুদ্লো  োিংলোদ্দদ্ি র্ র্নদ্য়োদ্গর 
জনয উৎিোর্হত হদ্ ।  

এটি পর্রষ্কোর ক  ককোকো-ককোলোর কোরখোনো েোলুকোদ্ত দোরুণ র্কেু র্নদ্য় আিদ্ ।  কোরখোনোটি ক  
কেিিিংিোদ্নর িুদ্ োগ কদ্রদ্ে এ িং ককোকো-ককোলো ির্তযকোর অদ্র্ি  য িোর্য়ক িোেোর্জক দোয় দ্ধতোর 
উদোহরণ।  আপনোরো, ককোকো-ককোলো পর্র োর দোরুণ ের্তদ্ িী এ িং িোনীয় কগোর্ষ্ঠর উন্নয়দ্ন িোহো য 
করদ্ত দ’ুটি েোর্র্েক সু্কদ্ল িরঞ্জোেোর্দ দোন কদ্রদ্েন এ িং পোদ্িরই একটি সু্কদ্লর লোইদ্ের্রর েোদ 
ততর্রদ্ত িোহো য কদ্রদ্েন।  তোরো আন্তজি োর্তক উপকূল পর্রষ্কোর র্দ দ্ি কোজ কদ্র পর্রদ্ ি রক্ষোয় 
িোহো য কদ্রদ্ে,  োিংলোদ্দদ্ি কিইন্ট েোটিি নি বীপ পর্রষ্কোর করদ্ত কদ্ঠোর পর্রশ্রে কদ্রদ্ে।  ত র্শ্বকেোদ্ , 

ককোকো-ককোলো িোয়ীত্বদ্ক তোদ্দর উন্নয়দ্নর ককৌিদ্লর একটি গুরুত্বপূণি অিংি র্হদ্িদ্  কদদ্খ।  তোদ্দর 
পণয েস্তুত এর ের্িয়োয় পোনীয় িম্পদ্কি  ক োঝো ও পোর্নর  র্োর্ি  য হোদ্র গুরুত্ব কদয়।        

 

র্কন্তু আেোদ্দর েদ্ন রোখদ্ত হদ্  ক   য িোর্য়ক িোেোর্জক দোয় দ্ধতো একটি র্বেুখী পর্  এ িং 
ককোদ্নো েকল্পদ্ক িিল হদ্ত হদ্ল িকলদ্ক এর িদ্ে জর্েত হদ্ত হদ্ ।  আর্ে র্নর্িত ক  েোলুকোদ্ত 
ককোকো-ককোলোর দোরুণ পর্রকল্পনো রদ্য়দ্ে এ িং আর্ে উৎিোর্হত কর্র এ িং আিো কর্র ক  িোনীয় 
কর্েউর্নটি এই এলোকোর েেদ্লর জনয এর িদ্ে  কু্ত হদ্ ন।   

আর্ে আনর্ন্দত ক  আদ্ের্রকোন ের্তষ্ঠোনটি  োিংলোদ্দদ্ি শুধু র্ দ্দর্ি র্ র্নদ্য়োগই র্নদ্য় আিদ্ে নো এটি 
কদিটির  ৃহের কলযোদ্ণও র্ র্নদ্য়োগ করদ্ে।  এটি  োিংলোদ্দি এ িং  কু্তরোষ্ট্র উেয় কদদ্ির জনযই 
ির্তযকোর অদ্র্ি লোেজনক এ িং আগোেী র্দদ্ন ককোকোদ্কোলো এই কেিচোঞ্চল কিোনোর  োিংলো’র জনয 
আদ্রো দোরুণ ি  কোজ করদ্  কিই েতযোিো রইল। 

অদ্নক ধনয োদ! 

* কৃ্ততোর জনয ততর্র  
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