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7তম আইবিএছএ বিক্ষামূলক পবিষদি বিঠক 
আগষ্ট 11, 2021 
 
বিদেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী, ডঃ ৰাযকুমাৰ ৰঞ্জন বিদে 11-12 আগষ্ট 2021 তাবৰদে ভাৰচ্য িদেল ধৰদে 
আদয়াযন কৰা 7তম আইবিএছএ বশক্ষামূলক পবৰষেৰ উদবাধন কদৰ। 

বনযৰ মন্তিিত, ৰাবযিক বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীযদন কয় যে ভাৰত, ব্ৰাবযল, আৰয েবক্ষে আবিকাৰ, বনযৰ 
গেতাবন্ত্ৰক আেশশ আৰয ঔপবনদিবশক বকিংিেবন্ত উৎোতৰ বিৰযদে থকা েীৰ্শবেনীয়া েযেৰ সিদত একবিত 
য াোৰ িাদি, উচ্চ অিংশ আদছ িহুপক্ষীয় িিংগঠনত িিংদশাধন দ্ৰুত কৰাত োৰ বভতৰত আদছ ৰাষ্ট্ৰ 
িিংৰ্, আইএমএফ, বিশ্ব যিঙ্ক, বিশ্ব িাবেযি িিংস্থা আৰয বিশ্ব স্বাস্থি িিংস্থা। যতও ঁ উদেে কদৰ যে 
বিশ্বদোৰা েবক্ষেৰ বমিদগাদে উন্নয়ন িূচ্ী ৰূপায়ে কৰাত ি ায় কবৰি পাদৰ মূলত িমানতা, বনঃচ্তশ তা 
আৰয অ- স্তদক্ষপৰ আেশশৰ সিদত, ি নশীল উন্নয়ন লক্ষিৰ যকন্দ্ৰীয়তা আৰয িাধাৰে বকন্তু পৃথক োবয়ত্ব 
আৰয বনয বনয ক্ষমতাৰ ওপৰত যযাৰ বে। ৰাবযিক মন্ত্ৰীযদন লগদত অিিা ত আইবিএছএ যফল'বশ্বপ 
অনযষ্ঠানৰ অধীনত য াো প্ৰদচ্ষ্টা আৰয অিংশীোৰীত্ব আৰয ি েবগতা উন্নত কৰাত কৰা অচ্য িত অেোনৰ 
প্ৰশিংিা কদৰ। যতওঁ লগদত আইবিএছএ পযঞঁ্জীৰ কথা উদেে কদৰ, বে আৰম্ভবেৰ পৰা ইমান িছৰ ধবৰ 
অিাধাৰেভাদে ভাল কােশ কবৰ আব দছ, আৰয ি দোবগতাৰ এক আব শ উপস্থাপন কদৰ, বে িচঁ্া অথশত 
'েবক্ষেীয় উন্নয়ন'ৰ কাব নীৰ িাধন কদৰ আৰয লক্ষি প্ৰাপ্ত কৰা এছবডবযিমূ লল িহুপক্ষীয় িবমধান 
আগিঢ়াই। 

এই েযবেনীয়া অনযষ্ঠানদো ভাৰত চ্ৰকাৰৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ এক স্বায়ত্ত্ব বচ্ন্তা িিংগঠন, প্ৰগবতশীল 
যেশিমূ ৰ গদেষো আৰয তথি িিেস্থাই (আৰআইএছ) আদয়াযন কবৰদছ। ইয়াত আইবিএছএ যশ্বপশািকলৰ 
সিদত অথশলনবতক অিংশীোৰীত্বৰ ওপৰত এক িাতশ ালাপ থাবকি, বে, আন কথাৰ বভতৰত, অথশলনবতক 
একিীকৰে আৰয ি দোবগতাত ি ায় কবৰি ম ামাৰীৰ বপছৰ বস্থবতস্থাপক মূলি চ্ক্ৰ িৃবষ্ট কৰাত, আৰয 
বডবযদেল আৰয যিউয যলনদেন প্ৰবক্ৰয়ািমূ  দ্ৰুত কবৰি। যকাবভড-19 িম্বন্ধীয় শিংকাৰ িাদি ভাৰচ্য িদেল 
ধৰদে আদয়াযন কৰা মঞ্চেদন লগদত আইবিএছএ উন্নয়ন ি দোবগতা পেদক্ষপিমূ  শবিশালী কৰাৰ 
ওপৰদতা মদনাদোগ বেি। অনযষ্ঠানদোৰ বতবনো প্ৰমযে িবিলন আদছ - 'বিত্ত আৰয অথশলনবতক পযনৰযোৰ 
িাধানৰ িাদি ম ামাৰীৰ অন্তৰ িাধিতামূলক প্ৰদয়াযনীয়'; 'আইবিএছএ ি দোবগতা িাবেযি আৰয 
বস্থবতস্থাপক মূলি চ্ক্ৰৰ ওপৰত'; আৰয 'প্ৰেযবি আৰয অন্তভযশ ি িামাবযক েণ্ড উন্নয়নৰ যোদগবে ম ামাৰীৰ 
অন্তৰ বস্থবতস্থাপকতা িৃবষ্ট'ৰ ওপৰত। 

ভাৰত স দছ আইবিএছএ-ৰ োবয়ত্বিা ী িভাপবত। আইবিএছএ এক িযকীয়া মঞ্চ বে ভাৰত, ব্ৰাবযল আৰয 
েবক্ষে আবিকাক এদকলগ কদৰ, বতবনেন িৃ ৎ গেতন্ত্ৰ আৰয মযেি অথশনীবত বতবনেন পৃথক ম াদেশৰ, বে 



িেশৃ প্ৰতিাহ্বানৰ িিযেীন স  আদছ। আইবিএছএ-ৰ িফলতাই েবক্ষে-েবক্ষে ি দোবগতাৰ িাঞ্চনীয়তা আৰয 
িযিাধিতা অবত স্পষ্টভাদে প্ৰেশশন কদৰ, বিদশষজ্ঞ আৰয প্ৰবশক্ষেৰ বিবনময়ৰ পৰম্পৰাগত যক্ষিৰ আগলল। 

নতুন বদল্লী 
আগষ্ট 11, 2021 
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