আই পি আ এনফ ো্স ফেট টল পিট ও পিুফে জনয আই পি আ ্ফেতনতো
রেো অপি োফন ও ্েনো ি ফলন কির য় বোপিজয ও পিপের
নয়োপেপি, ৫ পিফ্ব

,
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কেরহয় বাণি্য ও ণিপভরহ ীভতহ ণিভমলা হতাযাভি গত ভগলবায পণলশিয ্িয
আই ণপ আয এিশ ামশভট ট ল ণেট চাল েশযি। এেই শগ ণতণি ণিুশেয ্িয
আই ণপ আয শচতিতা রচায অণিমাশিযও চিা েশযি। এই ট লণেট াযা
কেশিয পণলিেভী, আণিোণযেশেয ্িয আই ণপ (শভিা পণিষ ংরাত অপযাি,
ণবশিল েশয কেডভােম ্াণলয়াণত, বাণিোয রভখ ণবলশয় অণিয়শভয কেশে চট্লণে
বযবথা রশি ায়ে শব। এই ট ল ণেট ততণযয কেশে ণ আই ণপ এ এভ এবং
ণ ণে কমৌথ ি ণভো রি েশযশে। পণলি এশেশে তেতরশভ বাশ্য়াত েযায
এণিয়ায ণবলশয় উভ ত ভযাুণল ণিযশিয উপায় খঁশ্ পাশব।
িাযত

যোশযয

বাণি্য

ও ণিপ ভরশেয

ণিপিহণত

ও করাৎাি

ংরাত

ণবিাশগয িাখা ণশশব ণ আই ণপ এ এভ ্াতহয় আই ণপ আয িহণত ্োৌ৬
ূপায়শি ণরয় ি ণভো ণিশয় চশলশে। এই িহণতয অংগ ণশশবই আই ণপ বা ব
পণযশবিশে বণলঠতা ণেশত শচতিতা গড়ায় ক্ায কেওয়া শে। ণিুযা কেশিয
িণবলযৎ িাগণযে ণশশব এবযাপাশয শচতি শল এই ংরাত ণবণি

ণবলশয়

আগাভহণেশিয উভ ত ভযা কভাোণবলা ভব শব। এ্িযই ণ আই ণপ এ এভ
আত্মাণতে কেডভােম আযাশাণশয়িি (আই এি ি এষ-য শগ ক ল পড়য়াশেয
্িয আই ণপ আয ংরাত শচতিতায রচায অণিমাশিয উশেযাগ কিয়। এশত
যঙহি কপাটায, পণিোও রচাশযয অংগ ণশশব বযবায েযা শে।
এই ণবলশয়য অপযাি কভাোণবলায় েড়া পেশেশপয বযাপাশয ণ আই ণপ এ এভএয

পে

কথশে

ইণতভশিযই

অররশেি

ও

উিযরশেশি

পণলি

আণিোণযেশেয

রণিেশিয বযবথা েযা শয়শে। রণিোথীযা এশত িাটে এবং যযইশ্ অংিরি
েশযি। ণবণি

যাশ্যয পণলি ও ণবচায ণবিাগহয় রণতঠাশিও এবযাপাশয রণিেি

ংণিট তৎপযতায লশেয ণচি পাঠাশিা শয়শে। কভিা পণিয অণিোয বা আই
ণপ আয ংরাত কেশে ণ আই ণপ এ এভ-য পে কথশে আত্মাণতে ণবলয়াবণল
অতিম ি েযায লশেয ণিশটি ও ণগাপশযয শগ ইণতভশিযই েি কভৌ বােণযত

শয়শে। ণিপশেশে বাণিণ্যে কগাপিহয়তা ংরাত ণবলশয় িাযত-ভাণেম ি কমৌথ
েভমিালাও আশয়াণ্ত শয়শে।
রগত: এশেশে ়্িিহল ও উভাবিহ িাযত গড়ায লশেয ণ আই ণপ এ এভ
ণবণি

িশয অংিহোযশেয শগ ো্ েযায উশেযাগ ণিশে।

