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প্রেস বিজ্ঞবি 

 

এলএফএমইএবি-এি ১৮তম এবিএম অনুবিত 

 

জুলাই ২০২০-জুি ২০২১ অর্ চ িছরিি িন্য প্রলদািগুডস অযান্ড ফুটওয়্যাি ম্যানুফযাকর্ািাস চ অযান্ড এক্সর াট চাস চ 

অযারসাবসরয়্শি অফ িাাংলারদশ (এলএফএমইএবি)-এি ১৮তম িাবষ চক সাধািণ সভা গত শবিিাি, ১২ ই মার্ চ ২০২২ 

তাবিরখ দুপুি ১২টায়্ প্রমররা বলটি প্রর্ম্বাি অফ কমাস চ অযান্ড ইন্ডাবি (এমবসবসআই) এি সরেলি করে সভা বত 

িিাি প্রমাহােদ সায়ফুল ইসলারমি সভা বতরে অনুবিত হয়্। সভায়্ বসবিয়্ি সহ-সভা বত, িিাি আব্দুল প্রমারমি 

ভূঁইয়্া; সহ-সভা বত, িিাি প্রমাোঃ িািমুল হাসাি প্রসারহল, সহ-সভা বত, িিাি িাবসি খাি;  বির্ালক, িিাি এম. 

আবিসুি িাজ্জাক, সদ্য বিি চাবর্ত সভা বত িিাি সসয়্দ িাবসম মঞ্জুি এিাং এলএফএমইএবি-এি সদস্য কািখািাি 

প্রর্য়্াি ািসি ও ব্যিস্থা িা  বির্ালকগণ অন্যান্যরদি মরে উ বস্থত বছরলি। 

 

সভা বত সায়ফুল ইসলাম অর্ চিছরিি জুলাই ২০২০ জুি- ২০২১ এি িাবষ চক েবতরিদি উ স্থা ি করিি। 

সভা বত েবতরিদরি িাতীয়্ ও আন্তিচাবতক অর্ চিীবতি বর্ত্র, এরসাবসরয়শরিি িাস্তিাবয়্ত িড় উরদ্যাগসমূহ ও আবর্ চক 

অিস্থাি সাংবেিসাি তুরল ধরিি এিাং  বিরশরষ এলএফএমইএবি সদস্যরদি উন্নবত এিাং প্রসক্টরিি অগ্রগবতি িন্য 

েরয়্ািিীয়্  দরে গুরলা ও ভবিষ্যত গবতধািা সম্পরকচ মন্তব্য করিি। বতবি িরলি, র্ামড়া খাত প্রর্রক িিাবি আয়্ 

জুলাই ২০২০-জুি ২০২১ অর্ চিছরি ১৮.০৬% বৃবি প্র রয়্রছ।  র্ামড়া ও র্ামড়ািাত  ণ্য (এইর্এস প্রকাড ৪১-৪৩ 

এিাং ৬৪০৩) প্রর্রক ৯৪১.৬৭ বমবলয়্ি মাবক চি ডলাি এিাং র্ামড়া ও র্ামড়ািাত  ণ্য এিাং অন্যান্য  াদুকা একসরে 

১২৮৬ বমবলয়্ি মাবক চি ডলাি িিাবি করিরছ। সভা বত মরি করিি প্রে উ যুক্ত এিাং কাে চকি িীবত সহায়্তা 

িাস্তিায়্রিি মােরম খাতটি ২০২৪ সারলি মরে ২,৪ বিবলয়্ি মাবক চি ডলারিি িিাবি লেযমাত্রা অিচি কিরত সেম 

হরি, ো িাতীয়্ িিাবি িীবত ২০২১-২০২৪ এি সারর্ সামঞ্জস্যপূণ চ। 

 

সাধািণ সভায় জুলাই ২০২০-জুি ২০২১ অর্ চিছরিি এলএফএমইএবি-এি অবডট বির াট চ সি চসেবতক্ররম 

অনুরমাবদত হয়্। এ সময় বতবি সবমবতি িতুি ১০ সদস্যরক স্বাগত িািাি। 

 

সভা বত মন্তব্য করিরছি প্রে অর্ চনিবতক পুিরুিাি ধীি সহ বিবভন্ন কািরণ ২০২২এি পূি চাভাস খুিই অবিবিত 

িরয়্ প্রগরছ। িিাবিি ক্রমিধ চমাি েিণতা সরেও, িিাবিকািকিা ব্যা ক সাপ্লাই প্রর্ইি ব্যাঘাত, বশব াং খিরর্ি 

অকল্পিীয়্ বৃবি এিাং োয়্ সমস্ত কাূঁর্ামারলি দাম বৃবিি কািরণ র্যারলরঞ্জি সেখুীি হরে।  

 

সভা বত আিও িরলি, প্রগল অর্ চিছরি বিবভন্ন র্যারলঞ্জ সরেও, বিরশষত প্রকাবভড মহামািীি প্রেো রট, 

বশল্পটি তাি বস্থবতস্থা কতা (resilience) প্রদবখরয়্রছ। অভতপূি চ ব্যিসাবয়্ক বি ে চরয়্ি  াশা াবশ উৎ াদি েমতাি 

কম ব্যিহাি সরেও, প্রিবশিভাগ এলএফএমইএবি সদস্য কািখািা তারদি পূণ চ কম চশবক্ত ধরি প্রিরখরছ, ো বিোঃসরেরহ 

সমারিি িন্য একটি অবিশ্বাস্য অিদাি প্রিরখরছ। 

 

 রি, বিদায়্ী সভা বত িিাি প্রমাহােদ সায়ফুল ইসলাম সভারক িািাি প্রে এলএফএমইএবি-এি িত চমাি 

সভা বত  রদি সিবমবিক শূন্য দ হরয়রছ এিাং সভারক অিবহত করিি প্রে বৃহস্পবতিাি, ১৭ প্রফব্রুয়্ািী ২০২২ তাবিখ 



বিকাল ৫ টায়্ এলএফএমইএবি'ি প্রিাড চ করে এলএফএমইএবি-এি কাে চবিি চাহী কবমটিি অনুবিত ১০১তম  সভায়্ 

বিি চাহী কবমটিরত অযার ক্স ফুটওয়্যাি বলবমরটড এি ব্যিস্থা িা  বির্ালক িিাি সসয়্দ িাবসম মঞ্জুি প্রক কাে চবিি চাহী 

কবমটিরত প্রকা-অপ্ট কিা হয় এিাং বিবধিি েরয়্ািিীয়্তা অনুসিণ করি কাে চবিি চাহী কবমটি সি চসেবতক্ররম সসয়্দ 

িাবসম মঞ্জুিরক এলএফএমইএবি-এি সভা বত বিি চাবর্ত করিি। এলএফএমইএবি এি ১৮তম সাধািণ সভায় 

উ বস্থত সকরল সি চসেবতক্ররম এটি অনুরমাদি করিি। এ সময় উ বস্থত সকরল বিদায়্ী সভা বত িিাি প্রমাহােদ 

সায়ফুলরক তাি প্রময়্ারদ অসামান্য সাফল্য অিচরিি িন্য তাি েবত আন্তবিক কৃতজ্ঞতা েকাশ করিি। ওই সময়  

উ বস্থত সকরল সদ্য বিি চাবর্ত সভা বত িিাি সসয়্দ িাবসম মঞ্জুিরক স্বাগত িািায়্ এিাং তারক সি চাত্মক সহায়্তাি 

আশ্বাস প্রদয়্।  

 

িতুি সভা বত িিাি সসয়্দ িাবসম মঞ্জুি তাূঁি স্বাগত িক্তরব্য িািাি সিবর্রত্রযি ও ি প্রিাি প্রদি। বতবি 

িরলি, বিরশষ করি মাবক চি িািারি িাাংলারদরশি র্ামড়ািাত  ণ্য এিাং র্ামড়া ও বসিরর্টিক  াদুকা িিাবি বশরল্পি 

উচ্চ েবৃবিি সম্ভািিা িরয়্রছ। বতবি ২০২১ সারল যুক্তিারেি িািারি প্রিকড চ ১০০.৭ বিবলয়্ি মাবক চি ডলারি প্র  ূঁছারিাি 

জুতাি প্রভাক্তারদি র্াবহদা উরেখ করিি এিাং বতবি িিাবিকািকরদি মাবক চি যুক্তিারেি িািারি বৃবিি সুরোরগি বদরক 

মরিাবিরিশ কিাি আহ্বাি িািাি। িতুি সভা বত আিও মন্তব্য করিি প্রে মাবক চি যুক্তিারেি শীষ চস্থািীয়্ ব্র্যান্ডগুবল 

এখিই প্রসাবস চাংরয়্ি িন্য িাাংলারদরশি বদরক তাবকরয়্ আরছ তরি আমারদি প্রশয়্াি কযা র্াি কিাি েমতা আমারদি 

বিিস্ব েস্তুবতি স্তি, িািারিি গবত এিাং েবতরোবগতাি উ ি বিভ চি কিরি। 

 


