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, ২০১৫ ইং
ডিডিএর নতুন প্রেডিডিন্ট শাডিল ডরজভী
ঢািা স্টি এক্সডেডের (ডিএিই) প্ররািারি অ্যাডিাডিডেশডনর (ডিডিএ) িভাপডত ডনিবাডেত হডেডেন প্র া. শাডিল ডরজভী। প্ররািিার
েতুর্ব িাডষবি িাধারণ িভার (এডজএ ) পর এক্সডেডের িদস্য শরীফ আডনাোর প্রহাডিনডি ডিডনের ভাইি প্রেডিডিন্ট ডহডিডি
পু নডনবিবাডেত এিং ডরোিব ডি প্ররাজাডরওডি ভাইি প্রেডিডিন্ট ডনিবাডেত িডরন ডিডিএর নতুন পডরোলিরা। গতিাল এি িংিাদ
ডিজ্ঞডিডত ডিডিএ িততবপক্ষ জানাে, ডিনা েডতদ্বডিতাে পরিতী দুই িেডরর জন্য প্রদডশর শীষব স্টি প্ররািারডদর েডতডনডধ ডনিবাডেত
হডেডেন তারা। শাডিল ডরজভী স্টি ডলড ডেি, শাডিল ডরজভী অ্যাডিে ডলড ডেি ও শাডিল ডরজভী ফযাশন ডলড ডেডির ব্যিস্থাপনা
পডরোলি (এ ডি) শাডিল ডরজভী প্রদডশর পুুঁ ডজিাজাডর এিজন িু পডরডেত ব্যডিত্ব। ১৯৮৭ িাল প্রর্ডি ডতডন িাজাডরর িডে যু ি।
এিটি িু ষ , দােিদ্ধ, স্বচ্ছ ও আধু ডনি স্টি এক্সডেে গড়ডত ডতডন গুরুত্বপূ ণব ভূড িা পালন িডর েডলডেন। ডিডভন্ন প্র োডদ ডিএিইর
প্রেডিডিন্ট, ভাইি প্রেডিডিন্ট ও পষবদ িদস্য ডহডিডি দাডেত্ব পালন িডরন ডতডন। ২০০২ ও ২০০৩ িাডল ডতডন ডিএিই প্রেিডহাল্ডারি
ক্লাডিরও (িাডিি প্র ম্বারি ক্লাি) প্রেডিডিন্ট ডেডলন।http://bonikbarta.net
অ্নু ড াডদত ূ লধন ১০ হাজার প্রিাটি োিা িরডি পাওোর ডিি
িরিাডরর ডিদুযৎ িঞ্চালন প্রিাম্পাডন পাওোর ডিি প্রিাম্পাডন অ্ি িাংলাডদশ (ডপডজডিডি) তাডদর অ্নু ড াডদত ূ লধন িাডড়ডে ১০
হাজার প্রিাটি োিাে উন্নীত িরার ডিদ্ধান্ত ডনডেডে। িতব াডন ১ হাজার প্রিাটি োিা অ্নু ড াডদত ূ লধডনর ডিপরীডত প্রিাম্পাডনটির
পডরডশাডধত ূ লধন রডেডে ৪৬০ প্রিাটি ৯১ লাখ ৩০ হাজার োিা। ঢািা স্টি এক্সডেে (ডিএিই) িূ ডে এ তথ্য জানা প্রগডে। ূ লধন
িাড়াডনার এ ডিদ্ধান্ত িাযবির িরার জন্য প্রিাম্পাডনর িংঘস্মারি ও িংঘডিডধ িংডশাধন িরডত হডি। আিার এ িংডশাধডনর জন্য
িাধারণ প্রশোরডহাল্ডারডদর িম্মডত এিং ডনেন্ত্রি িংস্থার অ্নুড াদন েডোজন হডি। পরিতী িাধারণ িভাে িংঘস্মারি ও িংঘডিডধ
িংডশাধডনর েস্তাি উপস্থাপন িরা হডি।৩০ জু ন ি াি ২০১৮ ডহিাি িেডরর জন্য ১৭ শতাংশ নগদ লভযাংশ িু পাডরশ িডরডে
পাওোর ডিি। ি াি ডহিাি িেডর প্রিাম্পাডনটির প্রশোরেডত আে (ইডপএি) হডেডে ৪ োিা ৭৩ পেিা ও প্রশোরেডত ডনে িম্পদ ূ ল্য
(এনএডভডপএি) ১০৮ োিা ১২ পেিা। আগা ী ১৯ জানু োডর আিদুল গডণ প্ররাডির ডিদুযৎ ভিন, ু ডি হডল প্রিাম্পাডনটির িাডষবি
িাধারণ িভা (এডজএ ) অ্নু ডিত হডি। এ-িংক্রান্ত প্ররিিব প্রিে ডেল গতিাল ২৬ নডভম্বর। ফডল এডদন িন্ধ র্ািডি প্রশোরটির
প্রলনডদন।http://bonikbarta.net
শ্র ও ি বিংস্থান ন্ত্রণালডের েজ্ঞাপন জাডর : প্রপাশাি শ্রড ডির ডনম্নত প্র াে জু ডর ৮ হাজার োিা েূড়ান্ত
প্রপাশাি শ্রড ডির ডনম্নত প্র াে জু ডর ৮ হাজার োিা েূড়ান্ত িডরডে িরিার। ডনম্নত

জু ডর প্রিাডিবর িু পাডরশিতত খিড়া িাঠাড া

েূড়ান্ত িডর গত প্ররািিার েজ্ঞাপন জাডর িডরডে শ্র ও ি বিংস্থান ন্ত্রণালে।েজ্ঞাপন অ্নু যােী, প্রপাশাি শ্রড িডদর ডনম্নত প্রিডি
৪ হাজার ১০০ োিা ূ ল জু ডর ধডর ডনম্নত প্র াে জু ডর ৮ হাজার োিা ডনধবারণ িরা হডেডে। ূ ল জু ডরর িাইডর শ্রড িরা িাডড়
ভাড়া ডহডিডি ২ হাজার ৫০ োিা, ডেডিৎিা ভাতা ডহডিডি ৬০০ োিা, যাতাোত ভাতা ডহডিডি ৩৫০ োিা ও খাদ্য ভাতা ডহডিডি

৯০০ োিা পাডিন। িি ড ডলডে ডনম্নত প্রিডির শ্রড িরা জু ডর পাডিন ৮ হাজার োিা। ২০১৩ িাডল ডনধবাডরত ডনম্নত প্র াে জু ডর
৫ হাজার ৩০০ োিার প্রেডে তা ৫১ শতাংশ প্রিডশ। নতুন িাঠাড াে ডশক্ষানডিশ শ্রড ডির প্র াে জু ডর ডনধবারণ িরা হডেডে ৫ হাজার
৯৭৫ োিা। েজ্ঞাপন অ্নু যােী, ১০ হাজার ৪৩৬ োিা ূ ল জু ডর ধডর প্রিি ১-এর শ্রড িডদর প্র াে জু ডর ডনধবারণ িরা হডেডে ১৭
হাজার ৫০৪ োিা। প্রিি ২-এর শ্রড িডদর প্রক্ষডে ূ ল জু ডর ৮ হাজার ৫১৪ োিা আর প্র াে জু ডর ১৪ হাজার ৬২১ োিা।
http://bonikbarta.net
েীন-যুিরাষ্ট্র িাডণজযযুডদ্ধর িু ডিধা পাডচ্ছ ভারত
ডিডের িত হত্ত দুই অ্র্বনীডতর প্রদশ যুিরাষ্ট্র ও েীডনর ডে িাডণজয ডিিাদ িলা যাে ভারডতর জন্য আশীিবাদ হডে উডঠডে। যু িরাডষ্ট্রর
িডে শুল্কযুডদ্ধ আিষবণ হাডরডে প্রফডলডে প্রিইডজংডের রফতাডন। এ িু ডযাগটিই িহণ িডর আন্তজবাডতি িাডণডজয ডনডজডদর অ্িস্থান
প্রপাি িরডত োইডে ভারত। যু িরাষ্ট্রিহ অ্ন্যান্য িাজাডর ডনডজডদর পণ্য রফতাডন িত ডদ্ধর ডদডি গুরুত্ব ডদডচ্ছ প্রদশটি। অ্ন্যডদডি
যু িরাডষ্ট্রর িডে দূরত্ব িত ডি হওোে ভারতডি িাডে োনডত োইডে েীন। খির ব্লু িাগব। ভারডতর িাডণজয ন্ত্রী িু ডরশ েভু
জাডনডেডেন, যু িরাষ্ট্র ও েীন পরস্পডরর আ দাডন পডণ্যর ওপর পাল্টাপাডল্ট শুল্কাডরাডপর পর নোডদডি গাডড়র যন্ত্রাংশ, রািােডনি,
বিদুযডতি যন্ত্রপাডতর ডতা পণ্য রফতাডনডত গুরুত্ব ডদডচ্ছ। যডদও আন্তজবাডতি পণ্য রফতাডনডত ভারডতর প্রেডে েীডনর দখল অ্ডনি
প্রিডশ। এখাডন ভারডতর দখল ১ দশড ি ৭ শতাংশ, প্রযখাডন েীন ডনেন্ত্রণ িরডে ১২ দশড ি ৮ শতাংশ।http://bonikbarta.net
প্ররডক্সে েুডি : ২০৩০ নাগাদ িেডর ১৩ হাজার প্রিাটি িলার হারাডি যুিরাজয
িরিাডরর প্ররডক্সে েুডির িারডণ ২০৩০ িাল নাগাদ িেডর ১২ হাজার ৮১৮ প্রিাটি িলার (১০ হাজার প্রিাটি পাউন্ড) হারাডত পাডর
যু িরাজয। ন্যাশনাল ইনডস্টটিউে অ্ি ইডিানড ি অ্যান্ড প্রিাস্যাল ডরিাডেবর (এনআইইএিআর) ডিডেষণধ ী এি গডিষণাপডে
এ নোই দাডি িরা হডেডে। খির ডিডিডি।ডরটিশ েোরণা ডশডির ডপপলি প্রভাে এনআইইএিআরডি প্ররডক্সে পডরডস্থডত ডিডেষডণর
দাডেত্ব ডদডেডে। ডশডিরটি েূড়ান্ত প্ররডক্সডের আডগ ডদ্বতীে এিটি গণডভাডের েোর োডলডে আিডে। এনআইইএিআডরর গডিষণা
অ্নু িাডর, প্ররডক্সে েুডির ফডল যু িরাডজযর ডজডিডপ িেডর ৩ দশড ি ৯ শতাংশ হাডর িংকুডেত হডি, যা ওডেলশ িা লন্ডন শহডরর
অ্র্বননডতি উৎপাদন হারাডনার ি ান। তডি ডরটিশ অ্র্ব ন্ত্রী ডফডলপ হযা ন্ড ইউডরাপীে ইউডনেডন (ইইউ) প্রর্ডি যাওোর প্রেডে
েুডিটি ভাডলা িডল ন্তব্য িডরডেন।দীঘব জটিলতা প্রশডষ প্ররািিার প্ররডক্সে েুডিটি অ্নুড াদন িডরডে ইইউ। েুডিটিডত যু িরাডজযর
ইইউ তযাডগর শতব ািডল ডনধবারণ িরা হডেডে। যার ডে রডেডে োে ৫ হাজার প্রিাটি িলাডরর (৩ হাজার ৯০০ প্রিাটি পাউন্ড) েস্থান
ডিল, নাগডরি অ্ডধিার ও উত্তর আোরল্যান্ড িী ান্তিংডেি পডরিল্পনা, যাডত িাডণজয আডলােনা স্থডগত হডলও আইডরশ িী ান্ত প্রখালা
রাখা যাে।http://bonikbarta.net
এলএনডজ রফতাডনিারিডদর তাডলিাে যুি হডচ্ছ আডজবডন্টনা
িতডষপণ্য উৎপাদন ও রফতাডনর জন্য আডজবডন্টনার খ্যাডত রডেডে। গ , ভুট্টা, িোডিন প্রর্ডি শুরু িডর ডিডভন্ন ধরডনর িতডষপণ্য
রফতাডন িডর প্রদশটি। তডি প্রভৌডগাডলিভাডিই খডনজ িম্পডদ ি ত দ্ধ আডজবডন্টনা। দডক্ষণ আড ডরিার প্রদশগুডলার ডে োিতডতি
গ্যাি জু ডদ আডজবডন্টনার অ্িস্থান ডদ্বতীে। পণ্যটির উডত্তালন িাডড়ডেডে প্রদশটি। অ্ভযন্তরীণ োডহদা পূ রডণর পর জ্বালাডন পণ্যটির
িাড়ডত অ্ংশ তরলীিতত োিতডতি গ্যাডি (এলএনডজ) রূপান্তর িডর রফতাডনর উডদ্যাগ প্রনো হডেডে। এর ে ডদডে ২০১৯ িাডলর
ডেই এলএনডজ রফতাডনিারি প্রদশগুডলার তাডলিাে না প্রলখাডত যাডচ্ছ আডজবডন্টনা। খির অ্ডেলোইিিেি ও ব্লু িাগব।
http://bonikbarta.net

