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বফবনঝ োগ ও ঝমোবগতো

বফল ক ভঝ োতো
৫ ভোর্ চ ২০১৮আং (ঝোভফোয), এরএপএভআএবফ-এয বপঝ এরএপএভআএবফ এফং ববঝ তনোভ লরদোয, ফুটওয়্যোয এন্ড হ্যোন্ডব্যোগ
এযোঝোবঝ ন (ঝরপোঝো) এয ভঝে একটি ভঝ োতো চুবি োক্ষবযত ঝ ঝে এফং উি ভঝ োতো চুবিটি যবদনআ (৬ ভোর্ চ ২০১৮আং)
ঢোকোস্থ প্যোন োববপক লোনোযগোাঁও লোঝটঝর ববঝ তনোঝভয ভোননী যোষ্ট্রবত জনোফ ত্রোন দোআ কু োং এফং ফোংরোঝদঝয ভোননী
ফোবণজযভন্ত্রী লতোপোঝ র অোঝেদ এয উবস্থবতঝত বফবনভ  ।
এআ ভঝ োতো নুমো ী, লরপোঝো-এয দস্যভুি লকোম্পোবন টিবফএ গ্রু, মোযো ববঝ তনোঝভয প্রধোন ৫টি োদুকো প্রস্তুতকোযক ও
যপ্তোবনকোযক লকোম্পোবনয ভঝে ন্যতভ, ফোংরোঝদঝয র্োভড়োজোত ণ্য ও োদুকো বল্পখোঝত ১০০ বভবর ন ভোবকচন ডরোয বফবনঝ োঝগয কযঝত
মোঝে, এয পঝর ফোংরোঝদঝয এআ বল্পখোঝত ১০,০০০ নতুন কভ চংস্থোন সৃবি ঝফ।
এআ চুবিয ভোেঝভ এরএপএভআএবফ এফং লরপোঝো-এয ভঝে োযস্পোবযক ম্পকচ অযও লজোযদোয ঝফ এফং উব ক্ষ লমৌথ বোঝফ
চ লমভনঃ বল্প োকচ স্থোন, তথ্য অদোন-প্রদোন আতযোবদ নোনোমুখী উন্ন নমুরক কভ চকোণ্ড বযর্োরনো কযঝত েত ঝ ঝে।
নোনোবফধ কোমক্রভ
মোয পঝর, ফোংরোঝদ ও ববঝ তনোঝভয ভঝে ম্পকচ উন্ন ঝনয ভোেঝভ দুআ লদঝয োদুকোবল্প ংবিি ব্যফো ী ও উঝযোিোযো উকৃত
ঝফ।
উি নুষ্ঠোঝন এরএপএভআএবফ-এয লপ্রবঝডন্ট এফং বকোড চ ফোংরোঝদঝয ব্যফস্থোনো বযর্োরক জনোফ লভোোেোদ ো ফুর আরোভ
ববঝ তনোভ লথঝক অগত প্রবতবনবধঝদয স্বোগত জোবনঝ ফঝরন, “ববঝ তনোঝভয োদুকো বঝল্পয যপ্তোবন ফোজোয এফং লদী ফোজোয উব ফড়
ঝে এফং ববঝ তনোভ ধোযোফোবকবোঝফ বফঝেয বিতী বৃত্তভ োদুকো যপ্তোবনকোযক লদ বঝঝফ বনঝজঝদয ফস্থোন ধঝয লযঝখঝে। টিবফএ
গ্রুঝয এআ উঝযোগ তযন্ত ভঝ োঝমোগী”। বতবন অযও উঝেখ কঝযন লম ফোংরোঝদ অন্তজচোবতক যপ্তোবনয লক্ষঝত্র গ্রোবধকোয সুবফধো
োঝে এফং এখোঝন প্রবতঝমোবগতোমূরক ভজুযীঝত দক্ষ ও সুশৃঙ্খর ভোনফম্পদ যঝ ঝে এফং ফোংরোঝদ একটি ন্যতভ বফবনঝ োগ ফোন্ধফ
লদ।
জনোফ বদঝ  থোন বকঝ ত , বোআ লর্ োযম্যোন, লরপোঝো ফোংরোঝদঝ বফবনঝ োঝগয লক্ষঝত্র এরএপএভআএবফ-এয ঝমোবগতো কোভনো কঝযন
এফং ফঝরন, “এআ প্রকল্পটি পরবোঝফ ম্পন্ন ঝর, টিবফএ গ্রু ববঝ তনোঝভয ন্যোন্য লকোম্পোবনগুঝরোও ফোংরোঝদঝ বফবনঝ োঝগয লক্ষঝত্র
উৎোবত কযঝফ।” উি ভঝ োতো লত এরএপএভআএবফ-এয ঝক্ষ োক্ষয কঝযন এরএপএভআএবফ-এয লপ্রবঝডন্ট জনোফ লভোোেোদ
ো ফুর আরোভ এফং লরপোঝো-এয ঝক্ষ োক্ষয কঝযন জনোফ বদঝ  থোন বকঝ ত, বোআ লর্ োযম্যোন, লরপোঝো। এেোড়োও, উি
নুষ্ঠোঝন ন্যোন্যঝদয ভঝে উবস্থত বেঝরন টিবফএ গ্রুঝয ঝক্ষ বভ নুযঝ ন বথ উআ এফং বভ নুযঝ ন থোও ো থোও এফং স দ নোবভ
ভঞ্জুয, উঝদিো এরএপএভআএবফ এফং ব্যফস্থোনো বযর্োরক এঝক্স ফুটওয়্যোয বরবভঝটড, জনোফ লভোঃ নোবয খোন বোআ লপ্রবঝডন্ট
এরএপএভআএবফ, জনোফ লভোঃ নোজমুর োোন লোঝর, বোআ লপ্রবঝডন্ট (যোডবভন এন্ড এআর্অয) এরএপএভআএবফ, এফং কোজী যওন
অযো, বনফ চোী বযর্োরক এরএপএভআএবফ প্রমুখ।
অনোয ঝমোবগতোয জন্য ধন্যফোদ।
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