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সপ্তম আইবিএসএ আকাদেবমক ফ ারাদমর বিঠক
অগাষ্ট 11, 2021
বিদেশ মন্ত্রদকর প্রবিমন্ত্রী ড রাজকুমার রঞ্জন বসিং, 11-12 অগাষ্ট 2021 -এ ভার্চু য়াবি অনচবিি সপ্তম
আইবিএসএ

আকাদেবমক

ফ ারাদমর

বিঠদকর

উদবাধন

কদরদেন

।

প্রবিমন্ত্রী িাাঁর িক্তদিে িদিদেন ফে, ভারি, ব্রাবজি এিিং েবিণ আবিকা গণিাবন্ত্রক আেদশুর অনচশীিদন এিিং
ঔপবনদিবশক উত্তরাবধকারদক উপদে ফ িার জনে একসাদে িোই কদর আসদে এিিং ইউ এন, আইএমএ ,
ওয়ািুড িোঙ্ক, ডব্লুটিও ও হু সহ বিবভন্ন িহুপাবিক সিংস্থাগুবির সিংদশাধন ফক ত্বরাবিি করার বপেদন িে
ভচ বমকা

রদয়দে।বিবন ফরখাপাি কদরদেন ফে,

ফলািাি সাউদের ফজাট িদ্ধিা, স্থায়ী বিকাদশর িিে এিিং

সাধারণ বকন্তু বভন্ন োবয়ত্ব ও সিংবিষ্ট িমিার উপদর ফজার ফেিার সমদয় সমিার আেশু, শিু হীনিা এিিং
অ-হস্তদিপদক এর ফকন্দ্রস্থদি ফরদখ উন্নয়দনর এদজন্ডাদক িাস্তিাবয়ি করদি সাহােে করদি পাদর।র্ািচ োকা
আইবিএসএ ফ দিাবশপ কােুক্রম এিিং অিংশীোবর ও সহদোবগিাদক এবগদয় বনদয় োিার জনে অেমে অিোন
বিবর করার প্রদর্ষ্টার জনে প্রবিমন্ত্রী প্রশিংসা কদরদেন। বিবন
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েচই বেন িোপী এই অনচিাদনর আদয়াজক বেি ভারি সরকাদরর বিদেশ মন্ত্রদকর একটি স্বায়ত্ব শাবসি বেঙ্কটোিংক, বরসার্ু অোন্ড ইন রদ শন বসদেম

র ফডদভিবপিং কাউবিস (আর আই এস)। অেুননবিক

অিংশীোবরদত্বর উপদর আইবিএসএ-র ফশরপাদের আদিার্না এর একটি বিবশষ্ট বহদসদি এর মদধে রদয়দে ফেটি
অনোনে সকি বিষদয়র মদধে, অবিমাবরর পদর স্থায়ী আেশু শৃিংখি বিবর করদি অেুননবিক একীকরণ এিিং
সর্দোবগিা প্রোদন সাহােে করদি, বডবজটাি ও সিচজ রূপান্তরদক ত্বরাবিি করদি। ফ ারামটি COVID-19
সম্পবকু ি র্িার্দির বিবধবনদষদধর কারদণ ভার্চু য়াি ফমাদড অনচবিি হদে এিিং এর িিে ফকন্দ্রীভূ ি

রদয়দে

আইবিএসএ বিকাশ সহদোবগিা উদেোদগর উপদরও। এই অনচিাদন বিনটি বিষদয়র উপদর ফেনারী ফসশন
রদয়দে- ফসগুবি হি, আবেুক এিিং অেুননবিক পচনরূদ্ধাদরর অবধকার পািার জনে অবিমাবর পরিিী
প্রদয়াজনীয়িা; িাবণজে এিিং স্থায়ী আেশু শৃঙ্খদির উপদর আইবিএসএ-র সহদোবগিা; এিিং 'প্রেচবক্ত
অন্তভচু বক্তমূিক

সামাবজক ফিদের
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অবিমাবর

পরিিী

বস্থবিশীিিা

বিবর করা।'

ও

আইবিএসএর িিু মান

ফর্য়ারমোন হি ভারি। আইবিএসএ হি একটি অননে ফ ারাম ফেটি একই ধরদনর

প্রবিিন্ধকিার সম্মচখীন হওয়া বিনটি বিবভন্ন ফেশ ফেদক আসা বিনটি িৃহৎ গণিন্ত্র এিিং প্রধান অেুনীবির
ভারি, ব্রাবজি ও েবিণ আবিকাদক একবেি কদরদে।আইবিএসএ-এর স িিা, গিানচগবিক বিদশষজ্ঞ এিিং
প্রবশিদণর আোনপ্রোদনর িাইদর বগদয় েবিণ-েবিণ সহদোবগিার আকাঙ্ক্ষা এিিং সম্ভািেিাদক সিদেদক
পবরপূণুভাদি প্রেশুন কদরদে।
বনউ বেবে
অগাষ্ট 11,2021
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