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২৬ মাৰ্চ  তাৰিখে, জৈৰিক আিু ৰিষাক্ত অস্ত্ৰ সৰিলনি(ৰি.ডৰিও.ৰৰ্.) গ াটত অন্তৰ্ভচ ক্ত গ ািাি 
৪৫সংেযক িাৰষচকী উপলখে ৰ্িতিষচই, ৰি.ডৰিও.ৰৰ্.ি সিচাৰিক গুিুত্বি কথা পুনিিযক্ত কৰি ইয়াক 
প্ৰথম গ ালকীয় আিু অখৰ্দাখৰ্দকামী ৰনিস্ত্ৰীকিণ সৰিলন ৰ ৰ্াখপ ৰনৈি জসখত সংলগ্ন কৰি িোি 
ৰিষখয় উখেে কখি, ৰি সামভৰ ক ৰিনাশ সািন কৰিি পিা সকখলা প্ৰকািি মিণাস্ত্ৰ প্ৰৰতিৰিত 
কখি। আৰম ইয়াি সািচৈনীনকিণ, আিু ল খত ইয়াক সকখলা িাষ্ট্ৰই সম্পভণচিুখপ আিু ফলপ্ৰসভৰ্াখি 
িভপায়ন কিাি ৰদশখটাত অগ্ৰাৰিকাি প্ৰদান কখিা। 
   
ৰি থলত আৰম সৰিলনি ৯তম পিচযাখলাৰ্না সৰ্াি কাষ ৰ্াৰপখ া, এখন গেত্ৰত আৰম এক িযাপক 
আিু আইনী ৰ্াখি মাৰনিল ীয়া অৰনিািচয প্ৰট’কলস , সৰিলনি সাং ঠৰনক গৰ্টি শৰক্তশালী কিাি 
আহ্বানক পুনি শুিৰিখ া, ৰি সৰিলনি কািচযািলী সমভ ি পভণচ অনুপালন সুৰনৰিত কিাি ল খত 
ইয়াি অনুপালন নকিাখটা িি কৰি, ফলপ্ৰসভতা, সািচৈনীন আিু অখৰ্দাখৰ্দপভণচতাি সতযাসতয 
ৰননচয়কািী িযিস্থাপনাি ৈৰিয়খত সদসয িাষ্ট্ৰ সমভূ্ ি দ্বািা শৰক্তশালী িভপত, কািচযািলী সমভ  িাপায়ণ 
কিাি। 
 
ৰ্ািতিষচই দঢৃ়তাখি ৰিশ্বাস কখি গি, ৰি.ডৰিও.ৰৰ্.এ, নতুন আিু উত্থান ঘটিিলল িিা ৰিজ্ঞান আি ু
প্ৰিুৰক্তৰিদযাি উন্নয়খন কৰঢ়য়াই অনা ৰ্ািৰুকি ৰিিখুে শৰক্তশালী িভপত ৰথয় গ ািাি প্ৰখয়াৈন আখ , 
ৰি সৰিলনি িাখি অতযন্ত প্ৰাসংৰ ক। “আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় সুিো আিু ৰনিস্ত্ৰীকিণি গেত্ৰত ৰিজ্ঞান আি ু
প্ৰিুৰক্তৰিদযাি ৰ্ভ ৰমকা” সন্দৰ্চ ত িাষ্ট্ৰসংঘি সািািণ পৰিষদি জিঠকত ৰ্ািতিষচই প্ৰৰতি খি িাৰষচক 
প্ৰস্তাি প্ৰদান কৰি আৰ খ  ৰি সিচসিৰতক্ৰখম  ৃ ীত কিাও জ খ । 
  
কৰৰ্ড-১৯ি দ্বািা সৃষ্ট অথচলনৰতক আিু সামাৰৈক প্ৰৰ্াখি ইৰতমখিযই ৰিশ্ব স্বাস্থয সংস্থাি সাং ঠৰনক 
ৰদশখটা শৰক্তশালী কিাি ল খত আন্তঃিাষ্ট্ৰীয় স খিাৰ তাি প্ৰখয়াৈনীয়তাখকা আঙুৰলয়াই ৰদখ । 
ইয়াখিাপৰি, সৰিলনি কািচযািলী সমভ  সকখলা ৰদশখত পভণচ আি ুফলপ্ৰসভৰ্াখি িভপায়ন কিাি িাখি 
ৰি.ডৰিও.ৰৰ্.ি সদসয িাষ্ট্ৰ সমভি মাৈত শৰক্তশালী িভপত স খিাৰ তা  ঢ় ৰদয়াি প্ৰখয়াৈনীয়তাখকা ই 
স্পষ্ট কৰি ৰদখ । ৰ্ািতিষচই স খিা ী িাষ্ট্ৰ সমভ ি জসখত ৰমৰল এটা অনুখেদ VII তথযৰ্াণ্ডাি 
স্থাপনি ৰদশত কাম কৰি আখ  ৰি জৈৰিক ৰ্ািৰুক আিু জৈৰিক আপাতকালীনতাি জসখত গমাকাৰিলা 
কিাি গেত্ৰত স ায়ক  ি। 
 



ৰ্ৰিষযখত উগ্ৰপন্থীসকখল ৈীিাণুক জৈৰিক অস্ত্ৰ ৰ ৰ্াখপ িযি াি কৰি ৰ্ািৰুক সৃৰষ্ট কিাি 
সম্ভািনীয়তাক ৰ্ািতিষচই, িাষ্ট্ৰসংঘি সািািণ পৰিষদত উত্থাপন কিা “সামৰু ক ৰিনাশ সািনকািী 
মিণাস্ত্ৰ লাৰ্ কিাি পিা উগ্ৰপন্থীক িািা প্ৰদান কিাি উপায়” শীষচক িাৰষচক প্ৰস্তািি ৈৰিয়খত 
উখেে কৰি আৰ খ  ৰি ২০০২ িষচখি পিা সিচসিৰতক্ৰখম গ্ৰ ণ কৰি থকা জ খ । 
 
ৰ্ািতিষচই এই সুখিা খত, সৰিলনি কািচযিলী সমভ  সম্পভণচ িভখপ আিু ফলপ্ৰসভ ৰ্াখি িভপায়ন কিাি 
ল খত ইয়াি পভণচ অনুপালনি িাখি ৰি.ডৰিও.ৰৰ্.ি সদসয িাষ্ট্ৰ সমভ ক পনুি প্ৰৰতশ্ৰুৰতিে  িলল 
আহ্বান ৈনায়। সকখলা ৰদশখতা সৰিলনক শৰক্তশালী কিাি উখেশয, ৰনৈি স খিা ী িাষ্ট্ৰ সমভ ি 
জসখত ৰমৰল কাম কৰি গিািাি িাখি ৰ্ািতিষচই ৰনৈি প্ৰৰতিেতাক পুনি স্পষ্ট কৰি ৰদখ । 
 
নতুন ৱিল্লী 
মািূ 26, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 

 

 



 
 
 


