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আnজর্ ািতক মানসmn oষুধ psত o বাজারজাতকারী pিত ান সােনািফ বাংলােদশ েছেড় যােc। e জনয্ e

েদেশর aৈনিতক িবপণনবয্বsােক দায়ী কেরেছ pিত ানিট।

সােনািফর  কমর্কতর্ ারা  জানান,  e  েদেশর  িবপণনবয্বsা  aৈনিতক।  oষুধ  কmািন েলােক  তােদর  oষুধ

চালােনার জনয্ ডাkারেদর বড় aে র কিমশন o uপহারসামgী িদেত হয়। তেবi ধু তাঁরা েরাগীেদর oi

কmািনর oষুধ েpসkাiব কেরন। িকn e ধরেনর মােকর্ িটং সােনািফর ৈবি ক নীিত aনুেমাদন কের না।
aথচ সােনািফ যিদ e ধরেনর ঘুষ না েদয় তাহেল udাবন o মােকর্ িটং েকােনািটেতi ভােলা করেত পারেব না।

সােনািফ  বাংলােদেশর  eমিড  মiুন  uিdন  মজমুদার  গণমাধয্মেক  বেলন,  ‘েযসব েদেশ সােনািফ  কাজ  কের
েসসব  েদেশ  আমরা  িনয়িমতভােবi  আমােদর  েkতােদর  িকভােব  সেবর্াtম  uপােয়  েসবা  িদেত  পাির  েস
িবষয়িট মূলয্ায়ন কির। িকn বতর্ মােন বাংলােদেশ e মলূয্ায়েন িভn িচt uেঠ আসেছ।’

জানা যায়, সmpিত কmািনিটর বাংলােদেশর বয্বsাপনা পিরচালক মুiন uিdন মজমুদার o দিkণ eিশয়ার
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pধান  aথর্  কমর্কতর্ া  চালর্স  িবলাডর্  eক  িচিঠর  মাধয্েম  কmািনর  বাংলােদশ  তয্ােগর  িসdােnর  কথা
জািনেয়েছন।  তেব  কmািনর িমিডয়া  েকা-aিডর্ েনটর  ফারহানা েতাফােয়ল গতকাল  রিববার  রােত  কােলর

ক েক বেলন, ‘বাংলােদশ েথেক aিফস িটেয় েনoয়ার পিরকlনা eখেনা আমােদর জানােনা হয়িন। িবিভn
েদেশ িবিভn সমেয় কmািনর কােজর মেডল পিরবিতর্ ত হয়। েস রকম বাংলােদেশo েকােনা েকােনা মেডল

পিরবতর্ েনর িচnাভাবনা চলেছ।’

ফরািস  e  pিত ান  বাংলােদেশ  কাজ  করেছ  1958  সাল  েথেক।  সােনািফ  বাংলােদশ  িলিমেটেডর  েমাট

েশয়ােরর  মেধয্  45.36  শতাংশ  মািলকানা  বাংলােদশ  সরকােরর।  বাংলােদশ  েকিমকয্াল  inািsজ

করেপােরশেনর (িবিসআiিস) aধীেন পিরচািলত eিট eকিট লাভজনক pিত ান। বািক aংেশর মািলকানায়

রেয়েছ সােনািফ। e েদেশ তােদর eক হাজার কমর্ী রেয়েছ। oষুধ uৎপাদন, মজদু o সরবরােহ আnজর্ ািতক

মান বজায় রােখ সােনািফ, eমন sীকৃিত রেয়েছ pিত ানিটর। ঢাকার ট ীেত pিত ানিটর কারখানা রেয়েছ।

eিদেক সােনািফর বাংলােদশ তয্ােগর েঘাষণায় িবপােক পেড়েছন eর কমর্ীরা। ভিবষয্ৎ িনেয় তাঁরা uিdg।
নাম pকােশ aিনcকু eক কমর্ী বেলন, ‘আমরা নানাজন েথেক নানা কথা নেত পািc। ফেল আমােদর ভােগয্

কী ঘটেত যােc বঝুেত পারিছ না। আমরা aিন য়তার সময় পার করিছ। যিদo কmািন জািনেয়েছ, কমর্ীরা

তােদর  চাকির  হারােব  না।  িকn  anরােল  িসিনয়র  কমর্কতর্ ােদর  বলা  হেয়েছ  কমর্ীেদর  kিতপূরেণর  eকিট

পিরকlনা ৈতির করেত।’

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 মুিdত।
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 : info@kalerkantho.com
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