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প্রেস রিরিজ
মুদ্র তদেদলর ম্পদের পূর্ ণ সুববধা ঘদর তুদত আইএএ-কে ববধ ণত দযাবিতা প্রোদের
আহ্বাে জাোদে -রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাবতমা।
বেিংস্টে, ১৪ বিদম্বর ২০২১:
“মুদ্র তদেদলর ববস্তীর্ ণ এবিং অোববষ্কৃত ম্পদের রদেদে অপার ম্ভাবো, যা বািংাদেল কোটি কোটি মানুদর
জীবে ও জীববোে রুপান্তরধমী পবরবতণে আেদত পাদর। িভীর মুদদ্র ববজ্ঞাবেে িদবর্া
, ক্ষমতা বববেমণার্ ও িংবিষ্ট
প্রমৄবিদত প্রদবদলর কক্ষদে বািংাদেদলর আন্তজণাবতে মুদ্র তদেল ের্তপণ দক্ষর (আইএএ) োে কেদে ববধ ণত
দযাবিতার
প্রদোজে যাদত মুদ্রতদর ম্পদের পূর্ ণ সুববধা আমরা ঘদর তুদত পাবর –আজ েযাবরববোে কেল জযামাইোর রাজধােী
বেিংস্টদে অববিত আইএএ-এর ২৬তম বাব ণে অবধদবলদে প্রেত্ত বিদে এেো বদে আইএএ এবিং জাবতিংদঘ বেমৄি
বািংাদেদলর িােী প্রবতবেবধ রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাবতমা।
প্রেত্ত বিদে বািংাদেলদে এেটি উন্নত-মৃদ্ধ কেদল পবরর্ত েরার দক্ষয প্রধােমন্ত্রী কলখ াবো গৃীত রূপেল্প ২০৪১
এর েো তুদ ধদরে রাষ্ট্রদূত ফাবতমা। রুপেল্প ২০৪১ এর অগ্রযাোদে আরও িবতলী েরদত মুদ্র তদেদলর ম্পে কেদে
প্রাপ্ত আবে ণে সুববধার ন্যােঙ্গত অিংলীোবরত্ব বেবিত েরা এবিং মুদ্র তদেদল বািংাদেদলর রোবর-কবরোবর খাদতর
বববেদোিদে জতর েরার উপর কজার কেে বতবে।
িােী প্রবতবেবধ মুদ্র তদেল কেদে খবেজ অদের্ েরার মে ামুবদ্রে পবরদবল সুরক্ষার উপরও কজার কেে। এদক্ষদে
বতবে ামুবদ্রে পবরদবল এবিং এর ম্পদের োয ণের েবার , িংরক্ষর্ ও সুরক্ষার জন্য ম্প্রবত প্রর্ীত ‘বািংাদেল কমবরটাইম
কজােস্ আইে’ এর ববেটি অবধদবলদে তুদ ধদরে।
বাব ণে এই অবধদবলে দে আইএএ-এর দব ণাচ্চ বদ্ধান্ত গ্রর্োরী অঙ্গ। বেিংস্টদে ১৩ বিদম্বর আইএএ-এর ২৬তম
বাব ণে অবধদবলে শুরু দেদে যা ১৫ বিদম্বর কল দব। রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাবতমা আইএএ-এর মাবিব মাইদে িবিউ
দজর আমন্ত্রদর্ এ অবধদবলদে কযাি কেে। বতে বেে োপী অনুবিত এই অবধদবলদে িংিাটির েস্য কেলমূদর উদেখদযাগ্য
িংখ্যে িােী প্রবতবেবধ ও প্রবতবেবধির্ অিংলগ্রর্ েদরে। উদেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রর্াদের কমবরটাইম অযাদফো ণ ইউবেট এর বিব
বরোর অযািবমরা (অব:) কমা: খুরদলে আম বতণমাদে আইএএ োউবিদর ভাপবতর োবেত্ব পাে েরদেে।
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