
৫ম এশীয় ফাম মা এক্সপ া ২০১১ - উপবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাসিনা  

ঢাকা, বৃহস্পসিবার, ১২ ফাল্গুন ১৪১৭, ২৪ শফব্রুয়াসর ২০১১  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনি িভা সি,  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

সবপদশী অসিসিবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

ফাগুপনর এই মপনারম িকাপল ৫ম এশীয় ফাম মা এক্সপ া ২০১১ অনুষ্ঠাপন উ সিি িবাইপক আসম আন্তসরক শুপভচ্ছা 

জানাসচ্ছ।   

মহান ভাষার মাপি সবনম্র শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ভাষা শহীদপদর। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ভাষা আপন্দালপনর  সিকৃৎ, িব মকাপলর িব মপশ্রষ্ঠ 

বাঙাসল, জাসির স িা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমানপক। আসম জািীয় চার শনিা এবং িকল শহীদ মুসিপ াদ্ধার প্রসি আন্তসরক 

শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী,  

স্বািযপিবা মানুপষর শমৌসলক অসধকারগুপলার মপে অন্যিম। আর মানিম্মি ঔষধ স্বািযপিবার অন্যিম উ করণ। শুধু 

ভাল ডািার সদপয় শরাগ সনণ ময় করপলই শরাগ সনরাময় হয় না। শরাগ সনরামপয়র জন্য প্রপয়াজন হয় মানিম্মি ঔষপধর।  

            ববজ্ঞাসনক ও প্রযুসির উৎকপষ মর ফপল ঔষধ সশপে আজ ববপ্লসবক  সরবিমন িাসধি হপয়পে। মানুপষর সনিয-নতুন শরাগ 

শ মন বাড়পে, শিমসন আসবষ্কৃি হপচ্ছ নতুন নতুন ঔষধ। মানব কল্যাপণ সবজ্ঞাপনর িবপচপয় বড় অবদান িভবতবি ঔষধ।  

আপলকজান্ডার শেসমং আসবষ্কৃি শ সনসিসলন সকংবা গুটি বিন্ত, শ াসলওিহ সবসভন্ন শরাপগর টিকা, অিবা আমাপদর 

আইসিসডসডআর'সব আসবষ্কৃি খাবার স্যালাইন পৃসিবীর শকাটি মানুপষর প্রাণ রক্ষা করপে।  

এক িময় আমাপদর শদপশর মানুষ অসুখ-সবসুখ হপল ঝাড়ফুপকর জন্য শমৌলভী িাপহব বা িাসন্ত্রপকর কাপে শ ি। শকউবা 

শ ি কসবরাপজর কাপে। ফলাফল কী হি িা িহপজই অনুমান করা  ায়।  

আজ আর শিসদন শনই। সবজ্ঞাপনর কল্যাপণ সচসকৎিা শাপের শ মন উন্নসি হপয়পে, শিমসন উন্নসি হপয়পে ঔষপধর। মানুষ 

আজ হাপির কাপেই সচসকৎিা শিবার সুপ াগ  াপচ্ছ।  

আ নারা জাপনন, এক িময় শদপশর প্রায় সিংহভাগ ঔষধ সবপদশ শিপক আমদাসন করা হি। সবগি ২ দশপক শি অবিার 

ব্যা ক  সরবিমন হপয়পে। সবপশষ কপর ১৯৯৬-২০০১ শময়াপদ আমরা িরকাপর িাকার িমপয় ঔষধ সশে সবকাপশ ইসিবাচক 

 দপক্ষ  গ্রহণ কসর। িারফপল দ্রুি এ সশে সবকাশ লাভ কপরপে।  

এখন শদপশর অভযন্তরীণ চাসহদার শিকরা ৯৭ ভাগ শমটাপনা হপচ্ছ আমাপদর বিসর ঔষধ সদপয়।  াশা াসশ সবপের 

সবসভন্নপ্রাপন্ত আমাপদর শদপশর বিসর ঔষধ রপ্তাসন হপচ্ছ। শকাটি শকাটি মানুপষর প্রাণ রক্ষায় অবদান রাখপে। গি বের সবপের ৮৩টি 

শদপশ প্রায় ৪০০ শকাটি টাকার ঔষধ রপ্তাসন হপয়পে।  

ঔষধ সশপে এ সবপ্লব আনার জন্য আসম এ সশপের িপঙ্গ িংসিষ্ট িবাইপক আমার আন্তসরক ধন্যবাদ জানাসচ্ছ।  

ঔষধ সশপের সপ্রয় উপযািাগণ,  

আমরা ঔষধ বিসরপি শবশ খাসনকটা এসগপয়সে এটা ঠিক। সকন্তু ঔষপধর কাঁচামাপলর শবসশর ভাগ প্রায় ৭০ শিাংশ এখনও 

সবপদশ শিপক আমদাসন করপি হয়। এই আমদাসন সনভ মরিা কসমপয় ঔষপধর কাঁচামাল শদপশই বিসরর উপযাগ সনপি হপব।  



 াশ াসশ নতুন নতুন ঔষধ আসবষ্কাপর আমাপদর এখাপন এখনও শমৌসলক শকান গপবষণা হপচ্ছ বপল আমার জানা শনই। 

আমাপদর গপবষণার সদপকও নজর সদপি হপব।  

শদপশ ঔষপধর কাঁচামাল উৎ াদপনর লপক্ষয আমরা দাউদকাসন্দর কাপে Active Pharmaceutical Ingridents 

Park বা এস আই  াকম িা পনর উপযাগ গ্রহণ কপরসে। এ প্রকে বাস্তবাসয়ি হপল সবপুল  সরমাণ ববপদসশক মুদ্রা িাশ্রয় হপব।  

সবেব্যা ী শভষজ ঔষধ দ্রুি প্রিার লাভ করপে। বাংলাপদপশ শভষজ ঔষধ উৎ াদপনর  পিষ্ট সুপ াগ রপয়পে। কারণ এর 

কাঁচামাল আমাপদর শদপশই  াওয়া  ায়। আমাপদর  ােমবিী শদশ ভারি, শ্রীলঙ্কা, চীন শভষজ ঔষধ এবং প্রিাধনী িামগ্রী বিসরপি 

ব্যা ক উন্নসি িাধন কপরপে।  

ইউপরা -আপমসরকার বাজাপর শভষজ ঔষপধর চাসহদা সদন সদন বৃসদ্ধ  াপচ্ছ। িমগ্র সবপে প্রসি বের প্রায় ৪৩ সবসলয়ন 

ডলার মূপল্যর শভষজ উসিপদর চাসহদা রপয়পে। শুধুমাত্র যুিরাপেই প্রসিবের ১.৩ সবসলয়ন ডলার মূপল্যর শভষজ ঔষধ সবসি হয়।  

আমরা লক্ষয করসে, আমাপদর শদপশর অপনক বড় বড় ঔষধ শকাম্পানী এপলাপ্যাসিক ঔষপধর  াশা াসশ দু-একটি শভষজ 

ঔষধ বিসর করপে।  

এিব ঔষপধর গুণগি মান বজায় শরপখ আরও শবসশ শবসশ শভষজ ঔষধ বিসরর সদপক নজর শদওয়ার জন্য আসম িংসিষ্ট 

িবাইপক আহবান জানাসচ্ছ। আমাপদর সবপের িমবধ মমান শভষজ ঔষধ বাজার ধরপি হপব।  

এ ব্যা াপর শকান িহপ াসগিার প্রপয়াজন হপল িরকার িা সদপি কা মণ্য করপব না।  

ঔষধ উৎ াদপনর িপঙ্গ িপঙ্গ এর  িা ি মান সনয়ন্ত্রন জরুসর। কারণ ঔষপধর িপঙ্গ মানুপষর বাঁচা-মরা প্রশ্ন জসড়ি। 

সনম্নমাপনর ঔষধ  াপি বাজারজাি না হয় শিসদপক নজর শদওয়ার জন্য ঔষধ প্রস্ত্তিকারী প্রসিষ্ঠানগুপলাপক িিকম িাকার আহবান 

জানাসচ্ছ।  াশা াসশ সনয়ন্ত্রনকারী িংিাগুপলাপক নজরদাসর বাড়াপনার সনপদ মশ সদসচ্ছ।  

ঔষপধর দাম সনপয়ও আমাপদর সচন্তা-ভাবনা করপি হপব। কারণ আমাপদর শদপশর শবসশরভাগ মানুষ গরীব। িাপদর  পক্ষ 

শবসশ দাপম ঔষধ িয় করা িভবতব হয় না। ফপল শদখা  ায়, পুপরা শডাজ শশষ না কপরই ঔষধ খাওয়া বন্ধ কপর শদয়।  

আ নাপদর অনুপরাধ মুনাফা সকছুটা কম কপর ঔষপধর দাম িাধারণ মানুপষর নাগাপলর মপে সনপয় আিার ব্যবিা করুন।  

সুসধবৃন্দ,  

সচসকৎিার জন্য প্রপয়াজনীয় ঔষধ  াওয়া মানুপষর শমৌসলক অসধকার। আমাপদর িরকার এ শমৌসলক অসধকার প্রসিষ্ঠার 

জন্য আন্তসরকভাপব কাজ কপর  াপচ্ছ।  

স্বািযপিবা িাধারণ মানুপষর শদারপগাড়ায় শ ৌৌঁপে সদপি প্রসি ৬ হাজার মানুপষর জন্য একটি কমুযসনটি সিসনক িা পনর 

উপযাগ গ্রহণ করা হপয়পে। ইপিামপে আমরা প্রায় ১১ হাজার সিসনক চালু কপরসে।  

সচসকৎিক িঙ্কট িমাধাপন ইপিামপে ৪৩৩১ জন সচসকৎিক এবং ৬৩৯১ জন স্বািয িহকাসর সনপয়াগ শদওয়া হপয়পে। 

শদপশর িকল শমসডপকল কপলজ, হাি ািাল এবং সিসভল িাজমন কা মালপয় ৩৩ হাজার তৃিীয় ও চতুি ম শশ্রণীর কম মচাসর সনপয়াপগর 

প্রসিয়া শুরু হপয়পে।  

স্বািযপিবায় িথ্য প্রযুসি ব্যবহার কপর প্রসিটি হাি ািাপল শিবাদান কা মিম শুরু হপয়পে। উ পজলা স্বািয শকন্দ্র   মাপয় 

কসম্পউটার ও ইন্টারপনট িংপ াগ এবং শজলা হাি ািাল   মন্ত ওপয়ব কযাপমরা শদওয়া হপয়পে। উ পজলা স্বািয কমপপ্লক্স ও শজলা 

হাি ািাপল শমাবাইল শফাপনর মােপম ‘শমাবাইল শফান স্বািযপিবা' প্রদান করা হপচ্ছ।  

সশশুমৃতুয হার হ্রাপি িাফপল্যর জন্য এবের আমরা জাসিিংঘ এমসডসজ এওয়াড ম-৪ অজমন কপরসে। ২০২১ িাপলর মপে 

সশশুমৃতুযর হার প্রসি হাজাপর ৫৪ শিপক ১৫ শি এবং মাতৃমৃতুয হার ৩.৮ শিাংশ শিপক ১.৫ শিাংপশ নাসমপয় আনব, ইনশাআল্লাহ।  

ঔষধ সশপের সবকাপশ ঔষধ প্রশািন  সরদপ্তরপক ঔষধ প্রশািন অসধদপ্তপর উন্নীি করা হপয়পে। ঔষধ প্রশািন 

অসধদপ্তরপক িব মাধুসনক প্রযুসি,  ন্ত্র াসি, প্রসশসক্ষি জনবল সদপয় শসিশালী করার জন্য িরকার ইপিামপে প্রপয়াজনীয়  দপক্ষ  

গ্রহণ কপরপে।  

এপি জনগপণর বহুল প্রসিক্ষীি প্রিযাশা বাস্তবাসয়ি হপয়পে। ঔষধ প্রশািপনর জনবল ২৫০ শিপক ৩৭০ জপন উন্নীি করা 

হপয়পে। সবসভন্ন স্তপরর শূণ্য  দ স্বেিম িমপয় পূরপণর জন্য স্বািয ও  সরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়পক প্রপয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহপণর জন্য 

সনপদ মশনা প্রদান করসে।  



স্বািযপিবা িাধারণ মানুপষর শদারপগাড়ায় শ ৌৌঁপে সদপি আমরা শ মন হাি ািাল, কমুযসনটি সিসনক িা ন করসে, শিমসন 

িাধারণ মানুষ  াপি সচসকৎিার জন্য প্রপয়াজনীয় ঔষধ  ায় শিজন্য িরকাসর হাি ািাপল সবনামূপল্য ঔষধ িরবরাহ বৃসদ্ধ করা 

হপয়পে।  

সুসধমন্ডলী,  

২০০৯ িাপল শজপনভা িফপরর িময় সবে স্বািয িংিার মহা সরচালক ড. মাগ মাপরট চযানপক আসম আহবান জাসনপয়সেলাম 

বাংলাপদপশর ভযাকসিন ও ফাম মা শটসটং ল্যাবপরটসরপক স্বীকৃসি প্রদাপনর জন্য।  

ড. মাগ মাপরট চযান আমাপদর শদপশর ভযাকসিন ও ফাম মা শটসটং ল্যাবপরটসরর স্বীকৃসি প্রদাপনর প্রপয়াজনীয় কাজ শুরু 

কপরপেন। সবে স্বািয িংিা এ লপক্ষয িপব মাচ্চ গুরুত্ব প্রদান কপর কাজ চাসলপয়  াপচ্ছ।  

আশা কসর এ ব্যা াপর আমাপদর িংসিষ্ট িকপল আন্তসরকভাপব কাজ কপর  াপবন। এ স্বীকৃসি অসজমি হপল আমাপদর বেপর 

প্রায় ৩শ শকাটি টাকা িাশ্রয় হপব।  

ঔষধ সশপের সপ্রয় উপযািাগণ,  

ঔষধ রপ্তাসনর জন্য সবসভন্ন শদপশ ঔষধ শরসজপেশপনর দরকার হয়। আসম অবগি হপয়সে শিই শরসজপেশপনর জন্য 

প্রপয়াজনীয় ববপদসশক মুদ্রা িঙ্কুলাপন আ নাপদর সকছু সকছু শক্ষপত্র অসুসবধা হয়। ফপল ঔষধ রপ্তাসন বৃসদ্ধ বাধাগ্রস্ত হপচ্ছ।  

এোড়া সবপদপশ শোট আকাপর ঔষধ প্যাসকং করার জন্যও ববপদসশক সবসনপয়াগ প্রপয়াজন। এ ধরপণর শোট-খাট অসুসবধা 

দূর করপি প্রপয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহপণর জন্য আসম অি মমন্ত্রীপক অনুপরাধ জানাসচ্ছ।  

এ শক্ষপত্র িংসিষ্ট প্রসিষ্ঠানপক িাপদর প্রদত ভযাট-এর শিকরা ৫০ ভাগ ববপদসশক মুদ্রার অনুপমাদন শদওয়া শ পি  াপর।  

শ পটন্টকৃি সবপদশী ঔষধ উৎ াদপনর জন্য ২০১৬ িাল   মন্ত আমাপদর Grace Period আপে। এ িময়কাল ২০২৬ 

িাল   মন্ত বসধ মি করার প্রপয়াজনীয় উপযাগ আমরা গ্রহণ করব।  

সুসধমন্ডলী,  

জরাপরাপগর সবরুপদ্ধ সবজ্ঞাপনর জয় াত্রা এবং মানবিার কল্যাপণ ৫ম এশীয় ফাম মা এপক্সাপ া  অনুসষ্ঠি হপচ্ছ। আসম আশা 

কসর এই িপম্মলপনর মে সদপয় সবসভন্ন শদপশর অংশগ্রহণকারীপদর মপে প্রযুসি ও অসভজ্ঞিার আদান প্রদান হপব।  া আমাপদর 

ঔষধ সশেপক আরও িামপন এসগপয় সনপি িাহায্য করপব।  

িবাইপক আবারও শুপভচো জাসনপয় আসম ৫ম এশীয় ফাম মা এপক্সাপ া ২০১১ এর শুভ উপবাধন শঘাষণা করসে।  

শখাদা হাপফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাপদশ সচরজীসব শহাক।  

..... 


