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, ২০১৫ ইং
দশ রিক্রুটিং এজেরিজে ৭৫০ কেোট টোেো রদজেও অরিরিত ২৫০০০ ের্মী
র্মোলজেরশেোে েোজেি অিু র্মরতপ্রোপ্তজদি কদশটজত প্রজেজশি কশষ সর্মে রিল ৩০ িজেম্বি। কেেঁজে কদেো এ সর্মে কশষ হজলও রেটুরে
প্লোস পদ্ধরতজত ২৫ হোেোি ের্মীজে পোঠোজত পোজিরি ১০ রিক্রুটিং এজেরি। এ রিজে অরিিেতোে আজিি এসে রেজদশ গর্মজিচ্ছু ।
যরদও তোজদি েোি কেজে ১০ রিক্রুটিং এজেরি সিংগ্রহ েজিজি ৭৫০ কেোট টোেোি কেরশ।সিংরিষ্টিো েলজিি, ৩০ িজেম্বজিি র্মজে
শ্ররর্মে পোঠোজত িো পোিজল চোরহদোপত্র েোরতল হওেোি েেো উজঠজি। এট হজল অজপক্ষর্মোণ শ্ররর্মে, ঢোেোি রিক্রুটিং এজেরি ও
র্মেস্বত্বজেোগীসহ অজিজেই রেপোজে পড়জেি। http://bonikbarta.net
ইফোজদি িোইট তহরেল ব্যেহোি পরিেল্পিোে পরিেতত ি
িোইট কশেোজিি র্মোেজর্ম সিংগৃ হীত অেত ব্যেহোজিি পরিেল্পিোে পরিেতত জিি রসদ্ধোন্ত রিজেজি ইফোদ অজটোস রলরর্মজটজেি পরিচোলিো
পষতদ। এেন্য রিেন্ত্রে সিংস্থো েোিংলোজদশ রসরেউরিটে অযোন্ড এক্সজচঞ্জ েরর্মশজিি (রেএসইরস) অিুজর্মোদি প্রজেোেি হজে তোজদি।
ঢোেো স্টে এক্সজচঞ্জ (রেএসই) সূজত্র এ তথ্য েোিো কগজি।িতুি পরিেল্পিো অিু সোজি, কেোম্পোরিট গোেীপুজি ৬ কেোট ৯৫ লোখ ৮০
হোেোি টোেো রদজে আজিো ৮২০ কেরসজর্মল এেিং েোর্মিোইজে আজিো ১ হোেোি ৫০ কেরসজর্মল েরর্ম রেিজে। পোশোপোরশ রেদ্যর্মোি গোরড়
সিংজযোেি ইউরিটও আজিো সম্প্রসোিণ েিো হজে। http://bonikbarta.net
খু লিো রপ্ররটিংজেি েোিখোিো চোলু
দীর্তরদি উৎপোদি েন্ধ েোেোি পি খু লিো কপপোি অযোন্ড রপ্ররটিং রলরর্মজটজেি (কেরপরপএল) েোিখোিোে আেোি উৎপোদি েোযতক্রর্ম চোলু
হজেজি। ঢোেো স্টে এক্সজচঞ্জ (রেএসই) সূ জত্র এ তথ্য েোিো কগজি। এি আজগ গত ২৩ েু লোই কেোম্পোরিট রেএসইজে েোিোে,
কেোম্পোরিটজে উৎপোদি শুরুি েন্য রিেন্ত্রে সিংস্থো সে েিজিি েোেঁচোর্মোল সিেিোজহি অিু র্মরত রদজেজি। রশগরগিই তোিো উৎপোদজি
যোজে।উজেখ্য, েোতীে িোেস্ব কেোজেতি (এিরেআি) সজে খু লিো রপ্ররটিংজেি দ্বজেি অেসোি হজেজি। এিরেআজিি রেরুজদ্ধ কেোম্পোরিি
দোজেি েিো র্মোর্মলো প্রতযোহোি ও েরেষ্যজত রিের্ম পরিপোলজিি শজতত কেরপরপএজলি গুদোর্ম, েন্ড লোইজসি ও রেেজিস
আইজেরটরফজেশি িোম্বোি (রে আইএি) খু জল রদজেজি িোেস্ব সিংস্থোট। সে েোেো দূি হওেোে প্রোে দুই েিজিিও কেরশ সর্মজেি রেিরতজত
তোজদি েোিখোিোে আেোি পু জিোদজর্ম উৎপোদি শুরু হে।http://bonikbarta.net
রেজদশী কেোম্পোরিি র্মূ লেি ইসু যি প্ররক্রেো সহে হজলো
রেরেজর্মোতোজেে ১০ কেোট টোেোি উপজি কযজেোজিো অিংজেি পরিজশোরেত র্মূ লেি ইসু যি েন্য েোিংলোজদজশ রিেরন্ধত সে কেোম্পোরিজে
েোিংলোজদশ রসরেউরিটে অযোন্ড এক্সজচঞ্জ েরর্মশজিি (রেএসইরস) অিুজর্মোদি রিজত হে। শতেোগ রেজদশী র্মোরলেোিোেীি
কেোম্পোরিগুজলোি েন্য এ রিের্ম রশরেল েজিজি পুেঁ রেেোেোি রিেন্ত্রে সিংস্থো।গত ২৮ িজেম্বি েোরি হওেো এে প্রজ্ঞোপজি রেএসইরস
েোিোে, শতেোগ রেজদশী র্মোরলেোিোেীি কেোম্পোরিগুজলো তোজদি পরিজশোরেত র্মূ লেি ১০০ কেোট টোেো পযতন্ত উন্নীত েিজত রেএসইরসি

অিুজর্মোদি গ্রহজণি প্ররক্রেো কেজে অব্যোহরত পোজে। তজে এেন্য তোজদি অেশ্যই রেজদশ কেজে আদোেেৃত র্মূ লেজিি এিেযোশজর্মট
সোটতরফজেট ও রিেতোরিত রফ েরর্মশজি ের্মো রদজত হজে।রেএসইরসি র্মু খপোত্র ও রিেতোহী পরিচোলে কর্মো. সোইফু ি িহর্মোি েরণে েোতত োজে
েজলি, কদজশ রেজদশী রেরিজেোগ উৎসোরহত েিজত রেএসইরস রেরেন্ন রেষজে িোড় রদজচ্ছ। এখি এেট কেোম্পোরিি শতেোগ কশেোি যরদ
রেজদশীিো েোিণ েজিি, তোহজল কস কেোম্পোরিি পরিজশোরেত র্মূ লেি ১০০ কেোট টোেো পযতন্ত েিজত শুেু রফ আি এিেযোশজর্মট
সোটতরফজেট ের্মো রদজলই চলজে।http://bonikbarta.net
অেজহলোে রেলু রপ্তি পজে পোহোজড়ি তোেঁতরশল্প
পোহোরড় তোেঁরতজদি হোজত কেোিো েোহোরি কপোশোে এখজিো র্মোিু ষ আগ্রহ রিজে কেজি। রেন্তু তোেঁরতজদি পৃ ষ্ঠজপোষেতো ও পরিেরল্পত রেপণি
ব্যেস্থোি অেোজে ক্রজর্মই হোরিজে যোজচ্ছ এ ঐরতহয। ১৮ েিি আজগ তোেঁত কেোেত েোন্দিেোজি েোযতক্রর্ম শুরু েিজলও তোেঁরতজদি েন্য
উজেখজযোগ্য কেোজিো েোে েজিরি। তোজদি প্ররত িেি কদেরি রেরসে রশল্পপেীও।১৯৯৯ সোজল েোন্দিেোি কেলোে তোেঁরতজদি প্ররশক্ষজণি
র্মোেজর্ম কপশোগত দক্ষতো েৃ রদ্ধ, র্মূ লেি কেোগোি, গুণগত র্মোিসম্পন্ন তোেঁতেস্ত্র উৎপোদি এেিং েোেোিেোজত সহজযোরগতোি র্মোেজর্ম
তোেঁরতজদি আেতসোর্মোরেে উন্নেজিি লজক্ষয েোযতক্রর্ম শুরু েজি েোিংলোজদশ তোেঁত কেোেত।http://bonikbarta.net
রহরলজত আর্মদোরি িফতোরি েন্ধ
েোিজতি রহরল এক্সজপোটতোসত অযোন্ড েোস্টর্মস রিেোরিিং এজেট অযোজসোরসজেশজিি সেোপরতি র্মৃ তুযজত রদিোেপু জিি রহরল স্থলেন্দি রদজে
আর্মদোরি-িফতোরি গতেোল েন্ধ রিল। তজে এরদি েন্দজিি অেযন্তিীণ সে েোযতক্রর্ম চজলজি। আে আেোি আর্মদোরি-িফতোরি শুরু
হজে েজল সিংরিষ্টিো েোরিজেজিি।েোিতীে রসঅযোন্ডএফ এজেট কখোেি সিেোি েোরিজেজিি, রহরল এক্সজপোটতোসত অযোন্ড েোস্টর্মস
রিেোরিিং এজেট অযোজসোরসজেশজিি সেোপরত েেজতোষ র্মেু র্মদোজিি র্মৃ তুযজত তোি আত্মোি প্ররত শ্রদ্ধো েোিোজত অযোজসোরসজেশি
কিোেেোি েন্দি রদজে িফতোরি েন্ধ িোখোি রসদ্ধোন্ত কিে।http://bonikbarta.net
েোরণেয রেেোজদ যুক্তিোষ্ট্র-চীজিি ৯০ রদজিি ‘যুদ্ধরেিরত’
রেজেি েৃ হত্তর্ম দুই অেতিীরত যু ক্তিোষ্ট্র ও চীি তোজদি র্মজে চলর্মোি রতক্ত েোরণেযযু দ্ধ ৯০ রদজিি েন্য স্থরগত িোখজত সম্মত হজেজি।
এ সর্মজেি র্মজে কদশ দুট িতুি েজি কেোজিো শুল্ক আজিোপ েিজে িো। এিোড়ো েোিু েোরি কেজে চীজিি আজিো রেিু পজে শুল্ক েৃ রদ্ধি
পরিেল্পিো কেজেও সোর্মরেেেোজে সজি এজসজি যু ক্তিোষ্ট্র। আজেতরটিোি েু জেি আেোজসত আজেোরেত রে২০ সজম্মলজিি কশষ রদজিি
নিশজেোজে যু ক্তিোজষ্ট্রি কপ্ররসজেট কেোিোল্ড ট্রোম্প ও চীজিি কপ্ররসজেট রশ রেিরপিং এ ঐের্মজতয কপ েঁিোি।
http://bonikbarta.net
েোিজত তুলোি কহক্টিপ্ররত উৎপোদি কিজর্ম আসজে ৫০১ কেরেজত
তীব্র খিোি র্মু জখ পজড়জি েোিজতি র্মহোিোষ্ট্র, গুেিোটসহ আশপোজশি িোেযগুজলো। তুলিোর্মূ লে ের্ম েৃ রষ্টপোত ও েোড়রত তোপর্মোত্রোে
এসে িোজেয তুলো উৎপোদি র্মোিোত্মেেোজে ব্যোহত হজেজি। এি কেি েজি ২০১৮-১৯ কর্ম সু জর্ম েোিজত তুলোি কহক্টিপ্ররত উৎপোদি
রতি েিজিি র্মজে সেতরিম্ন অেস্থোজি কিজর্ম আসজত পোজি। ফজল প্ররতকূল আেহোওেোে উৎপোদি ব্যোহত হওেোি কেি েজি েোিজতি
েোেোজি কেজড় কযজত পোজি পেটি দোর্ম। কদশটি কেন্দ্রীে েস্ত্র র্মন্ত্রণোলজেি আওতোেীি কটক্সটোইল েরর্মশজিি েটি অযোেেোইেরি
কেোজেতি (রসএরে) সোম্প্ররতে প্ররতজেদজি এ সম্ভোেিোি েেো উজঠ এজসজি। খেি রেেজিস স্টযোন্ডোেত।http://bonikbarta.net

