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World Intellectual Property Organisation এর এেীয়-প্রোন্ত েহাসাগরীয় আঞ্চবিক 

ম ারাদ্ের আজদ্কর এই অনুষ্ঠাদ্ন সিাইদ্ক আন্তবরক শুদ্ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

আোর বিশ্বাস, এই ম ারাে আোদ্দর এই অঞ্চদ্ি মেধাসম্পদ স্বত্ব সংরক্ষদ্ণর বিষয়টিদ্ক অবধকতর কার্ যকর ও গুরুত্বপূণ য 

করদ্ত সক্ষে হদ্ি।   

আজদ্কর বিদ্শ্ব মেধাসম্পদ্দর গুরুত্ব অিবরসীে। উদ্ভািনী ও সৃজনেীি সহায়ক িবরদ্িে ততবরদ্ত মেধাসম্পদ আজদ্ক 

একটি কার্ যকর হাবতয়ার বহদ্সদ্ি িবরণত হদ্য়দ্ে। স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িাদ্ক বনদ্জদ্দর আর্ য-সাোবজক উন্নয়দ্নর জন্য মেধাসম্পদদ্ক 

আরও গভীরভাদ্ি অনুধািন করদ্ত হদ্ি এিং এই সম্পদ্দর র্র্ার্র্ ব্যিহার বনবিত করার জন্য উিযুক্ত সংস্থা গদ্ে তুিদ্ত হদ্ি। 

স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িাদ্ক অন্য মদেগুদ্িার সা ল্য মর্দ্ক বেক্ষা বনদ্ত হদ্ি এিং তাদ্দর সদ্ে অবভজ্ঞতা বিবনেয় করদ্ত হদ্ি।  

আবে খুিই আনবিত মর্, WIPO এর এেীয়-প্রোন্ত েহাসাগরীয় অঞ্চদ্ির এই ম ারাে আজ ঢাকায় অনুবষ্ঠত হদ্চ্ছ। 

মসজন্য আবে এই সংস্থাদ্ক আোর অবভনিন জানাবচ্ছ। একইসদ্ে সংস্থার সম্মাবনত েহািবরচািকদ্ক আজদ্কর ম ারাদ্ে 

উিবস্থত র্াকায় তাদ্েঁও আন্তবরক ধন্যিাদ জানাবচ্ছ।  

আবে বিশ্বাস কবর, WIPO এর েহাসবচদ্ির মনতৃদ্ত্ব স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার জন্য কাবরগরী সহায়তা বৃবি এিং প্রযুবক্তদ্ত 

প্রদ্িোবধকার সুবনবিত হদ্ি, এিং মজদ্নটিক সম্পদ, প্রচবিত জ্ঞান ও সাংস্কৃবতক অবভব্যবক্ত সংরক্ষদ্ণর জন্য WIPO মর্ 

কার্ যক্রে গ্রহণ কদ্রদ্ে তা আরও মজারদার হদ্ি।  

সুবধবৃি,  

সম্প্রবত িাংিাদ্দদ্ের একদি বিজ্ঞানী িাদ্ের িংেগবত িা মজদ্নাে বসকুদ্য়ন্স বনণ যয়  কদ্রদ্েন। এো আোদ্দর জন্য এক 

বিোি অজযন। িাে িাংিাদ্দদ্ের মসানািী আঁে, আোদ্দর ঐবতহয। বকন্তু নানা কারদ্ণ আোদ্দর মসানািী আঁে তার ঐবতহয হারাদ্ত 

িদ্সবেি।  

আেরা আো করবে, মজদ্নটিক ইবিবনয়াবরং প্রযুবক্ত ব্যিহার কদ্র আোদ্দর এই মসানািী আঁদ্ের গুণগত োন, রং, তদর্ঘ যয, 

েবক্ত,  িনেীিতা বৃবি িাদ্ি এিং িিণাক্ততা ও মিাকাোকে প্রবতদ্রাধ ক্ষেতা অজযদ্নর োধ্যদ্ে তার অতীত ঐবতহয ব দ্র 



িাদ্ি। িাংিাদ্দে িাদ্ের মর্ িংেগবত বনণ যয় কদ্রদ্ে - এই মেধাস্বত্ব সংরক্ষদ্ণর জন্য আবে WIPO 'র সহদ্র্াবগতা কােনা 

করবে।  

সাম্প্রবতক সেদ্য় িাংিাদ্দে ওষুধ বেদ্প বিোি অগ্রগবত অজযন কদ্রদ্ে। এো সম্ভি হদ্য়দ্ে এই বেদ্প মেধাসম্পদ স্বত্ব 

োে মদওয়ার  দ্ি। স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িাসহ আোদ্দর ওষুধ আজ বিদ্শ্বর ৭০টিরও মিবে মদদ্ে রপ্তাবন হদ্চ্ছ। এসি মদদ্ে প্রার্বেক 

স্বাস্থয িবরচর্ যার মক্ষদ্ে আোদ্দর ওষুধ বিোি অিদান রাখদ্ে। আগােী কদ্য়ক িেদ্রর েদ্ধ্য এই োে উদ্ে র্াওয়ার কর্া। 

স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার স্বাদ্র্ য WIPO-মক আবে এই োে আরও অন্ততঃ ১৫ িেদ্রর জন্য বৃবি করার অনুদ্রাধ জানাবচ্ছ।  

সুবধবৃি,  

জিিায়ু িবরিতযদ্নর  দ্ি স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িা োরাত্মক ক্ষবতর সম্মুখীন হদ্চ্ছ। এ মক্ষদ্ে িাংিাদ্দে মর্ অন্যতে ক্ষবতগ্রস্ত 

মদে, এো আজ সি যজনীনভাদ্ি স্বীকৃত। অন্যান্য স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার েতই আেরা জিিায়ু িবরিতযনজবনত অবভদ্র্াজন এিং 

ক্ষয়ক্ষবত কোদ্নার িদ্ক্ষয ব্যািক কার্ যক্রে হাদ্ত বনদ্য়বে। এসি কে যসূবচর সা ল্য বনভ যর করদ্ে িবরদ্িেিান্ধি প্রযুবক্তর 

সহজিভযতার ওির। সুতরাং এ ধরদ্ণর প্রযুবক্তদ্ক মেধাসম্পদ ব্যিস্থার িাইদ্র রাখদ্ত হদ্ি র্াদ্ত মসগুদ্িা স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার 

নাগাদ্ির েদ্ধ্য র্াদ্ক।  

স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িা মেধাসম্পদ ব্যিস্থা মর্দ্ক সিদ্চদ্য় মিবে িাভিান হদ্চ্ছ। এজন্য তাদ্দরদ্ক WIPO উন্নয়ন এদ্জন্ডা 

িাস্তিায়ন ত্বরাবিত করদ্ত হদ্ি। এ ব্যািাদ্র িাংিাদ্দে সকি মদেদ্ক উন্নয়ন এদ্জন্ডা র্ত দ্রুত সম্ভি িাস্তিায়দ্নর আহ্বান জানাদ্চ্ছ।  

মেধাসম্পদ্দর বিষয়টি এখন শুধু কাবরগরী ও আইনগত বিষদ্য়র েদ্ধ্য সীোিি মনই। এটি এখন বেক্ষা , জনস্বাস্থয, জাতীয় 

উদ্ভািন মকৌেি, জিিায়ু িবরিতযনজবনত ক্ষয়ক্ষবত বনরসন এিং অবভদ্র্াজন ইতযাবদ মক্ষদ্ে বিস্তৃত হদ্য়দ্ে। মেধাসম্পদ্দর র্র্ার্র্ 

ব্যিহার এ সকি মক্ষদ্ে উদূ্ভত চযাদ্িি মোকাবিিায় সহায়ক হদ্ি।  

সুবধবৃি,  

অন্যান্য স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার েতই িাংিাদ্দদ্ের ক্ষুদ্র ও োঝাবর বেপখাদ্তর উন্নয়দ্নর জন্য মেধাসম্পদ সম্পবকযত 

তদ্ের প্রদ্য়াজন। এোো, সম্ভািনােয় ওষুধ বেপ, িস্ত্রখাত এিং তে প্রযুবক্ত খাদ্তও এই তদ্ের প্রদ্য়াজন। স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িাদ্ত 

র্াদ্ত প্রযুবক্তগত তদ্ের অিাধ প্রদ্িদ্ের সুদ্র্াগ র্াদ্ক এজন্য WIPO-মক উদ্যাগ গ্রহণ করদ্ত হদ্ি। এ মক্ষদ্ে WIPO 

মিসরকাবর সংস্থাদ্ক সম্পৃক্ত করার মর্  উদ্যাগ বনদ্য়দ্ে আবে তাদ্ক স্বাগত জানাই। তদ্ি, প্রযুবক্তগত তদ্ের ব্যিহাদ্র সক্ষেতা 

অজযন করদ্ত না িারদ্ি এসি তদ্ের বনজস্ব মকান মূল্য মনই। এজন্য আবে WIPO-মক স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার জন্য সক্ষেতা 

অজযন এিং আইন, সংগেন ও নীবতগত কাোদ্ো ততবর, জ্ঞাদ্নর বভবি, িাচারকৃত মেধা ব বরদ্য় আনা, মেকসই গদ্িষণা এিং 

উন্নয়ন সুদ্র্াগ-সুবিধা বৃবির মক্ষদ্ে গৃহীত কার্ যক্রে আরও মজারদার করার আ  ন জানাবচ্ছ।  

আোদ্দর সরকার ২০২১ সাদ্ির েদ্ধ্য িাংিাদ্দেদ্ক বডবজোি িাংিাদ্দে বহদ্সদ্ি গদ্ে তুিদ্ত চায় এিং একইসদ্ে 

িাংিাদ্দেদ্ক একটি েধ্যে আদ্য়র মদে বহদ্সদ্ি প্রবতষ্ঠা করদ্ত কাজ কদ্র র্াদ্চ্ছ। তে প্রযুবক্তর ব্যািক ব্যিহার এিং মেধাসম্পদ 

সংবিষ্ট বিষয়গুদ্িা এ মক্ষদ্ে প্রাধান্য িাদ্ি।  

ইবতেদ্ধ্যই আেরা মেধাসম্পদ নীবতোিা ততবরর িবরকপনা হাদ্ত বনদ্য়বে। এদ্ত জাতীয় উদ্ভািন ও সৃজনেীিতাদ্ক 

সদ্ি যাচ্চ গুরুত্ব মদওয়া হদ্ি। আোদ্দর িক্ষয অজযদ্নর জন্য সরকাবর-মিসরকাবর অংেীদাবরদ্ত্বর ওিরও র্দ্র্ষ্ট গুরুত্বাদ্রাি কদ্রবে। 

িাংিাদ্দদ্ে একটি Technology and Innovations Support Centre স্থািদ্নর জন্য WIPO 

ইদ্তােদ্ধ্য আোদ্দর মিসরকাবর খাতদ্ক সম্পৃক্ত কদ্রদ্ে।  

সুবধবৃি,  

বিশ্বায়ন ও প্রযুবক্তর ধারািাবহক উন্নয়দ্নর  দ্ি স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িা এখন মেধাসম্পদ্দর ওির আদ্গর মর্দ্কান সেদ্য়র 

মচদ্য় মিবে গুরুত্বাদ্রাি করদ্ে। প্রযুবক্ত ও কাবরগরী জ্ঞান, উদ্ভািন ও সৃজনেীিতা িতযোদ্ন উন্নয়ন ও অর্ যননবতক প্রবৃবির মক্ষদ্ে মূি 

উিাদান বহদ্সদ্ি গণ্য করা হদ্চ্ছ।  

এো অতযন্ত দঃদ্খর বিষয় মর্ আন্তজযাবতক িবরদ্িে আজদ্ক স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার জন্য সুদ্র্াদ্গর চাইদ্ত অদ্নক মিবে 

চযাদ্িি ততবর করদ্ে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন িক্ষযোো ও অন্যান্য িক্ষয অজযদ্নর জন্য আোদ্দর এই ব্যিধান কাটিদ্য় ওো দরকার।  



এই ব্যিধান কাটিদ্য় ওোর িাোিাবে জিিায়ু িবরিতযদ্নর ক্ষবতকর প্রভাি মোকাবিিা, খায বনরািিা অজযন, দাবরদ্রয 

বিদ্োচন, কে যসংস্থান সৃবষ্ট এিং উন্নয়ন ত্বরাবিত করার জন্য আোদ্দর WIPO- এর সহদ্র্াবগতা দরকার।  

আবে েদ্ন কবর সংবিষ্ট সকি আন্তজযাবতক ম ারাদ্ে IPO সংবিষ্ট বিষয়গুদ্িাদ্ত স্বদ্পান্নত মদেগুদ্িার অবভন্ন অিস্থান 

মনওয়া প্রদ্য়াজন। আোদ্দর দাবিগুদ্িা মর্ মকিি মর্ৌবক্তকই নয়, িরং অগ্রাবধকার িাওয়ার মর্াগ্য - তার ওির গুরুত্বাদ্রাি করদ্ত 

হদ্ি।  

এই িক্ষয অজযদ্নর িাোিাবে আোদ্দর জাতীয় উন্নয়ন িক্ষযোো অজযদ্ন একটি িাস্তিসম্মত ও সুবনবদ যষ্ট কে যিবরকপনা 

ততবরর জন্য এই আঞ্চবিক ম ারাদ্ে অংেগ্রহণকারীদ্দর প্রবত আবে উদাি আহ্বান জানাবচ্ছ।  

আবে এই ম ারাদ্ের সি যােীন সা ল্য কােনা কদ্র এর উদ্বাধন মর্ঘাষণা করবে।  

মখাদা হাদ্ জ  

জয় িাংিা, জয় িেিন্ধু  

িাংিাদ্দে বচরজীিী মহাক। 

--- 

 


