
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে স্ট্রাইডস ফার্ না ইর্কম্ব্ নাম্বরম্বেড 

(STRIDES PHARMA INC.) তাম্বের উৎ্াের্ ক্রিয়াকর্ ন রকলোন্ড কাউবিম্বত সবরম্বয় 

বর্ম্বয় োম্বি  

  

এম্বন্ডা ইিারর্োের্াল ব্এলবসর ("এম্বন্ডা") স ায়ক সংস্থাগুবল হিম্বক বর্র্ নাণ 

হফবসবলটে অবিগ্র ণ। 250-টে চাকবর িজায় ও ততবর কম্বর র্িে- াডসর্ অঞ্চম্বল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে স্ট্রাইডস ফার্ না ইঙ্ক. থর্উ জাথস ন এবং হলাথরডা 

হিরক্ হচস্টর্াট থরজ, রক্লযান্ড ক্াউথি, থর্উ ইয়রক্ন তারের উৎপাের্ ও থবপণর্ ক্াে নক্রর্ 

প্রসাথরত ক্ররব৷ স্ট্রাইডস প্রাক্তর্ এরন্ডা ফার্ নাথসউটটক্যাল প্ল্যাি অথিগ্র ণ ও প্রসাথরত ক্ররব, 

215 জরর্রও হবথি ক্র্ীরক্ বজায় রাখরব, আররা 40-টট চাক্থর হোগ ক্ররব এবং ব্র্যান্ড-হর্র্ 

এবং হজরর্থরক্ ওষুি উভয় ততথর ক্ররত আগার্ী ক্রয়ক্ বেরর 42 থর্থলয়রর্র র্াথক্নর্ 

ডলারররও হবথি থবথর্রয়াগ ক্ররব, থর্রজর বির্ এবং থবপণরর্র পািাপাথি অর্যরের জর্য 

চুক্তক্তবদ্ধ-প্রস্তুতক্ারক্ থ সারব।  

  

স্ট্রাইডস ফার্ না সারয়ন্স থলথর্রটড (Strides Pharma Science Limited), স্ট্রাইডস ফার্ না, 

ইর্ক্রপ নারররটরডর র্ূল সংস্থা,  ল এক্টট ফার্ নাথসউটটক্যাল সংস্থা োর প্রিার্ র্জর প্রেুক্তক্তর 

র্ািযরর্ প্রস্তুত সম্পূণ নকৃ্ত হডাজ ফর্ু নরলিরর্র উন্নয়র্ এবং উত্পােরর্র উপর। এোড়াও, 

সংস্থাটট র্রর্ হজলটটর্ ক্যাপসুরলর থবরের ব ৃত্তর্ থর্র্ নাতারের র্রিয এক্টট।  

  

"COVID-19 র্ ার্ারীটট স্পষ্ট ক্রর থেরয়রে হে অভযন্তরীণভারব উৎপাথেত থচথক্ৎসার সরবরা  

িাক্া, থবরিষত সংক্রটর সর্রয়, এক্টট থর্রাপে সরবরা  িঙৃ্খল এবং এক্টট থর্রাপে থর্উ 

ইয়রক্নর জর্য গুরুত্বপূণ ন।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথর্ আর্ক্তিত হে স্ট্রাইডস ফার্ না, 

ইর্ক্রপ নারররটড থর্ড- াডসর্ অঞ্চরল প্রসাথরত  রব, ভাল হবতরর্র চাক্থর ততথর ক্ররব এবং 

রারজযর অি নর্ীথতরত থবথর্রয়াগ ক্ররব।"  

  

হলফম্বের্োি গভর্ নর ব্রায়ার্ হিঞ্জাবর্র্ িম্বলর্, "এটট আররক্টট েেুনান্ত সংস্থা োরা বুরেরে হে 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টট বযবসা ক্রার জর্য এক্টট ভাল জায়গা। স্ট্রাইডস ফার্ নার এরন্ডা 

ফার্ নাথসউটটক্যালস অথিগ্র ণ এবং এই অঞ্চরল থবথর্রয়ারগর পেরেপ র্াথক্নর্ েুক্তরারে 

উৎপাথেত ফার্ নাথসউটটক্যারলর জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন প্ররয়াজর্ পূরণ ক্ররব, বজায় রাখরব 

এবং অরর্ক্ প্ররয়াজর্ীয় চাক্থর ততথর ক্ররব এবং আর্রা হে ইথতবাচক্ গথতরবগ অর্ুভব ক্রথে 



তা অবযা ত রাখরব েখর্ আর্রা হক্াথভড-19 র্ ার্ারীর ক্াররণ  ওয়া ক্ষ্টগুথল থপেরর্ হফরল 

অগ্রসর  ক্তি।"  

  

হেম্বরন্স কফবলর্, বসইও, স্ট্রাইডস ফার্ না ইর্ক., িম্বলর্, "হক্ৌিলগত বযবসাথয়ক্ উন্নয়র্  ল 

স্ট্রাইডরসর জর্য এক্টট িীষ ন অগ্রাথিক্ার েখর্ আর্রা হটক্সই প্রবকৃ্তদ্ধ চালারত চাই এবং 

আর্ারের পরণযর হপাটনরফাথলওরক্ আরও িক্তক্তিালী ক্ররত ও তার ভারসার্য বজায় রাখরত চাই৷ 

আর্রা এই হলর্রের্ সম্পরক্ন উরত্তক্তজত এবং থবোস ক্থর হে এই অথিগ্র ণ র্াথক্নর্ বাজারর 

আর্ারের পেথচহ্নরক্ আরও বাড়ারত সা ােয ক্ররব৷ স্ট্রাইডস ফার্ না ইঙ্ক এরন্ডা ফার্ না 

ইিারর্যাির্াল থপএলথসর ক্র্ নচারীরের বজায় রাখরব এবং থর্ড- াডসর্ অঞ্চরল আরও 

ক্র্ নসংস্থারর্র সুরোগ ততথর ক্ররব। এই হলর্রেরর্র সর্য় প্রসাথরত স ায়তার জর্য আর্রা 

র্াথক্নর্ সরক্ারী অথফসগুথল এবং এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরর্রির (Empire State 

Development) প্রথত কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াি ক্ররত চাই।"  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভল্ম্বর্ম্বির বচফ অ্াম্বরটেং অবফসার এিং এক্রিবকউটেভ 

হড্ুটে কবর্ের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টট  ল থর্র্ নাতারের বযবসা ক্রার 

জর্য এক্টট প্রিার্ স্থার্ এবং স্ট্রাইডস ফার্ না ইরঙ্কর পেরেপ থর্ড- াডসর্ অঞ্চরলর জর্য 

এক্টট জয়। স্ট্রাইডস ফার্ না, ইরঙ্কর সম্প্রসারণ শুিুর্াত্র ইথতর্রিযই প্রথিথেত ক্র্ীরের তারের 

চাক্থর বজায় রাখরত এবং ভথবষযরতর জর্য অভযন্তরীণভারব উত্পাথেত এবং অতযাবিযক্ 

থচথক্ৎসা পণযগুথলরক্ সুরথেত ক্ররত হেরব তাই র্য়, এটট আররক্টট সংস্থা ো সম্রাজ্ঞী রারজয 

থবথর্রয়াগ ক্ররব এবং সর্দৃ্ধ পারব।"  

  

স্ট্রাইডস ফার্ না, ইরঙ্কর র্তুর্ 200,000 বগ নফুট হফথসথলটট এক্টট র্াথি-হডারজজ হফথসথলটট 

অথিগ্র রণর র্ািযরর্ স্ট্রাইডরসর র্াথক্নর্ উপথস্থথতরক্ আরও িক্তক্তিালী ক্ররব। হচস্টর্াট থররজর 

হফথসথলটটটটর বাথষ নক্ িারণের্তা 2 থবথলয়র্ ইউথর্ট, হসথর্সথলড, তরল, র্যাসাল হে এবং 

ওরাল সথলড জরুড়। সুথবিাটট ড্রাগ এর্রফাস নরর্ি অযাডথর্থর্রস্ট্রিরর্র (Drug Enforcement 

Administration, DEA) সারিও থর্বথিত, ো স্ট্রাইডসরক্ থর্য়থিত পোি ন ততথর ক্ররত সের্ 

ক্রর। হক্াথভড-19 র্ ার্ারী সরবরা  িঙৃ্খল সংক্রান্ত সর্সযারক্ আরও বাথড়রয় থেরয়রে। 

অথবলরে েখল হর্ওয়ার জর্য প্রস্তুত এর্র্ এক্টট হফথসথলটটর র্রিয থর্উইয়ক্ন হস্টরটর 

ক্তক্রয়াক্লাপগুথল এক্ীভূত ক্রার র্ািযরর্, স্ট্রাইডস সরবরা  িঙৃ্খল সম্পথক্নত বািাগুথল প্রিথর্ত 

ক্ররত স ায়তা ক্ররব এবং র্াথক্নর্ বাজারর লক্তজথস্টক্-সম্পথক্নত সর্ন্বয় চালর্া ক্ররব। 

এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরর্ি এরেলথসয়র জবস টযাে হক্রথডট প্রোর্ ক্ররব 10 থর্থলয়র্ 

র্াথক্নর্ ডলার পে নন্ত 215 জর্ ক্র্ নচারীরক্ বজায় রাখার এবং 40-টট চাক্থর ততথর ক্রার 

থবথর্র্রয়।  

  

বসম্বর্ের এবলজা হরইচবলর্-হর্লবর্ক িম্বলর্, "রক্লযান্ড ক্াউথির অি নর্ীথতর জর্য ভথবষযৎ 

উজ্জ্বল, সংস্থাগুথলর আগর্র্ এবং ক্াউথি জরুড় প্রসাথরত  ওয়ার সারি৷ রক্লযান্ড ক্াউথিরত 

250-টটরও হবথি চাক্থর বজায় রাখা এবং থর্রয় আসার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল, আপর্ারক্ 

আপর্ার হর্তৃরত্বর জর্য ির্যবাে এবং এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরর্িরক্ ির্যবাে তারের 

ক্ারজর জর্য। থর্উ ইয়ক্ন হস্টরটর সরক্াররর স ায়তায় আর্রা েখর্ হক্াথভড র্ ার্ারী হিরক্ 



পুর্রুদ্ধার অবযা ত হররখথে, আথর্ আত্মথবোসী হে রক্লযান্ড ক্াউথি আরগর হচরয় আরও ভাল 

এবং িক্তক্তিালী  রয় উঠরব।"  

  

অোম্বসেবলর্োর্ র্াইম্বকল ললার িম্বলর্, "আথর্ জার্রত হপরর হরার্াক্তঞ্চত হে স্ট্রাইডস ফার্ না 

সারয়ন্স থলথর্রটড তার সর্স্ত উত্পাের্ এবং থবপণর্ ক্তক্রয়াক্লাপ হচস্টর্াট থররজ থর্রয় োরব৷ 

এটট আর্ারের হজলা, ক্াউথি এবং রারজযর জর্য এক্টট েুেনান্ত উন্নয়র্, ক্ারণ রক্লযান্ড 

ক্াউথির বাথসিারের জর্য িত িত ভারলা হবতরর্র চাক্থর উপলব্ধ  রব। উপরন্তু, আররা 

উৎপােরর্ থবথর্রয়ারগর জর্য 42 থর্থলয়র্ র্াথক্নর্ ডলাররর প্রথতশ্রুথত আর্ারের স্থার্ীয় 

অি নর্ীথতর বকৃ্তদ্ধরত স ায়তা ক্ররব।"  

  

রকলোন্ড কাউবির একক্রজবকউটেভ এড হড িম্বলর্, "রক্লযান্ড ক্াউথির পে হিরক্, আথর্ 

স্ট্রাইডস ফার্ নারক্ এক্জর্ ক্র্ নরত অংিীোর থ সারব স্বাগত জার্াই ক্ারণ প্রাক্তর্ এরন্ডা 

হফথসথলটটর জর্য এই র্তুর্ সূচর্া এখর্ আর্ুষ্ঠাথর্ক্  রয়রে৷ এই থবথর্রয়াগটট র্তুর্ বযবসাথয়ক্ 

উরেযারগর প্রথত রক্লযারন্ডর আক্ষ নরণর এবং র্ ার্ারী হিরক্ হবথররয় আসার সারি সারি 

আর্ারের স্থার্ীয় অি নর্ীথতর থস্থথতস্থাপক্তার প্রথত এক্টট শ্রদ্ধাঞ্জথল। এই অংিীোথরত্ব থর্ক্তিত 

ক্রর হে আর্ারের হর্িাবী, তবথচত্রযর্য় এবং সুথিথেত বাথসিারের জর্য র্তুর্ চাক্থরর সুরোগ 

ততথর ক্রার সারি সারি রক্লযারন্ড 215-টট চাক্থর বজায় িাক্রব। আর্ারের ক্াউথিরত তারের 

থবথর্রয়াগ এবং ভরসার জর্য স্ট্রাইডস ফার্ না এবং এম্পায়ার হস্টট হডরভলপরর্রির প্রথত আর্ার 

কৃ্তজ্ঞতা।"  

  

রার্াম্ব্া ে ম্বরর সু্ারভাইজার র্াইম্বকল হেচে িম্বলর্, "স্ট্রাইডস ফার্ না সারয়ন্স 

থলথর্রটরডর আর্ারের সম্প্রোরয়র ওতরপ্রাত অংি  রয় ওঠার থসদ্ধান্ত, তারের উৎপাের্ 

ক্তক্রয়াক্লাপ রার্ারপারত স্থার্ান্তথরত ক্রা, এবং 250-টট স্থার্ীয় ক্র্ নসংস্থার্ বজায় রাখা এবং ততথর 

ক্রা, আর্ারের অি নর্ীথতর জর্য এক্টট আিীব নাে এবং আথর্ তারের আর্ারের ি রর স্বাগত 

জার্ারত হপরর আর্ক্তিত৷ আথর্ গভর্ নর হ াচুরলর ক্ারে কৃ্তজ্ঞ োর থর্ভীক্ এবং েে হর্তৃত্ব 

এটটরক্ সফল ক্রার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন ভূথর্ক্া পালর্ ক্রররে। রার্ারপারত স্ট্রাইডস ফার্ নার 

আগর্র্ এক্টট পথরষ্কার বাতনা পাঠায় হে থর্উ ইয়ক্ন বযবসার জর্য উন্মকু্ত, রক্লযান্ড ক্াউথি 

বযবসার জর্য উন্মুক্ত এবং রার্ারপা ি র বযবসার জর্য উন্মুক্ত।"  

  

হচের্াে বরম্বজর হর্য়র সোর্ হপ্রবে িম্বলর্, "আর্রা হচস্টর্াট থরজ গ্রারর্ স্ট্রাইডস ফার্ নারক্ 

স্বাগত জার্াই৷ আর্রা তারের আর্ারের গ্রারর্র সম্প্রোরয়র সেসয থ সারব স্বাগত জার্াই এবং 

ভথবষযরত তারের র্ঙ্গল ক্ার্র্া ক্থর।"  

  

###  
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