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জৈব এবং ববষাক্ত অস্ত্র সবি(BWC)- কার্যকর হবার 45 তম
বাবষযক সম্মেলন
মার্য 27,2020
26শে মার্য 2020 তাবরম্মে জৈব এবং ববষাক্ত অস্ত্র সবি (BWC) কার্যকর হবার 45 তম বাবষযকী
উদর্াপন উপলম্মে ভারত উচ্চগুরুত্ব আম্মরাপ কম্মর পুণরায় উম্মেে কম্মরম্মে শর্, গণববধ্বংসী সকল
প্রকাম্মরর অস্ত্র বনবষদ্ধ করার ৈনয প্রথম ববশ্ববযাপী এবং অববষমযমূলক বনরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বহম্মসম্মব
ভারত সবসময় BWC – র সাম্মথ র্ুক্ত রম্ময়ম্মে। আমরা, এর সাম্মথ র্ুক্ত সকল শদে দ্বারা এর
সাবযম্মভৌবমকতা এবং কার্যকর রূম্মপ এম্মক কাম্মর্য পবরণত করাম্মক সম্মবযাচ্চ অগ্রাবিকার প্রদান কবর।
আমরা শর্ম্মহতু 2021 সাম্মল এই সবির নবম সমীো সম্মেলম্মনর বদম্মক অগ্রসর হবি। আমরা, এর
সাম্মথ র্ুক্ত সকল শদে দ্বারা এই সবিম্মক কাম্মর্য পবরণত করাম্মক মৈবুত করার ৈনয,

এবং এর

সাম্মথ পূণয সেত থাকাম্মক সুবনবিত করা এবং অস্মমত থাকাম্মক প্রবতম্মরাি করার ৈনয একটি বযাপক
এবং অববষমযমূলক আইনী বািযতামূলক শপ্রাটকম্মলর সমম্ম াতা সহ এই সবিম্মক সাংগঠবনকভাম্মব
েবক্তোলী করার ৈনয আমাম্মদর আহবাম্মনর কথা পুনরাবৃবি করবে; র্া বকনা একটি বযাপক এবং
জবষমযহীন সতযপ্রবতপাদন পদ্ধবত প্রদান কম্মর।
ভারত দৃঢ়ভাম্মব ববশ্বাস কম্মর শর্, ববডববলউবস-র কনম্মভনেম্মনর সাম্মথ প্রাসবিক নতু ন এবং উদীয়মান
জবজ্ঞাবনক এবং প্রর্ুবক্তগত ববকাে দ্বারা উৎপন্ন র্যাম্মলঞ্জম্মক কার্যকরীরূম্মপ অবেযই শমাকাববলা করম্মত
হম্মব। ভারত রাষ্ট্রপুম্মঞ্জর মহাসভায় “ আন্তৈযাবতক বনরাপিা এবং বনরস্ত্রীকরম্মণর পবরম্মপ্রেম্মত ববজ্ঞান
এবং প্রর্ুবক্তর ভু বমকা”-র উপম্মর একটি বাবষযক প্রস্তাব শপে করম্মে, শর্টি সবযসেবতক্রম্মম গৃহীত
হম্ময়ম্মে।
শকাবভড- 19 –র কারম্মণ অবতমাবরর ববশ্ববযাপী আবথযক এবং সামাবৈক ববৈবিতকরণ, হু-শক
সাংগঠবনকভাম্মব

েবক্তোলী করা সহ আন্তৈযাবতক সহম্মর্াবগতার

প্রম্ময়াৈনীয়তার

উপম্মর শরোপাত

কম্মরম্মে।
এর অবতবরক্ত, সবির সকল বদকগুবলম্মক পূণযমাত্রায় এবং কার্যকররূম্মপ কাম্মর্য পবরণত করার লম্মেয
ববডববলউবস-শত অংেগ্রহণকারী সকল শদেগুবলর মম্মিয সহম্মর্াবগতাম্মক মৈবুত করার প্রম্ময়াৈনীয়তার
উপম্মর শরোপাত কম্মরম্মেন।

ভারত একটি আটিযম্মকল VII

প্রবতষ্ঠা করার ৈনয সহম্মর্াগী শদেগুবলর সাম্মথ একসাম্মথ কাৈ কম্মর

র্ম্মলম্মে, শর্টি জৈব-ভীবত এবং জৈব-ৈরুরী অবস্থাম্মক সামলাবার শেম্মত্র একটি গুরুত্বপূণয ভূ বমকা
পালন করম্মত পাম্মর।
ভারত, রাস্ট্রপুম্মঞ্জর “গণ ববধ্বংসী অস্ত্র পাওয়ার হাত শথম্মক সন্ত্রাসবাদীম্মদর প্রবতহতকরার পদম্মেপ
গ্রহণ” েীষযক মহাসভাম্মত বাবষযক প্রস্তাম্মবর মািযম্মম , ভববষম্মত সন্ত্রাসবাদীম্মদর জৈব অস্ত্রবহম্মসম্মব ৈীবাণু
বযবহাম্মরর সম্ভাবয ববপম্মদর উপম্মর শরোপাত কম্মরম্মে, শর্টি 2002 সাল শথম্মক প্রবতবের সবযসেবতক্রম্মম
গৃহীত হম্ময় আসম্মে।
ভারত,

ববডববলউবস-র

সকল

অংেভাগী

শদেগুবলম্মক

উৎসাম্মহর

সাম্মথ

এবং

অেম্মর

অেম্মর

কনম্মভনেম্মনর সম্পুণয এবং কার্যকররূম্মপ পালন এবং এর সাম্মথ সম্পূণযরূম্মপ সেত হবার ৈনয তাম্মদর
পুণঃপ্রবতজ্ঞা পালম্মনর একটি সুম্মর্াগ বহম্মসম্মব গ্রহণ করার আহবান ৈাবনম্ময়ম্মে।ভারত এই কনম্মভনেনম্মক
সকল বদক বদম্ময় মৈবুত করার লম্মেয সহম্মর্াগী সকল অংেীদারী শদেগুবলর সাম্মথ একসাম্মথ কাৈ
র্াবলম্ময় র্াবার ৈনয তার শদাদুেমানহীন প্রবতজ্ঞার কথা পুণরায় দৃঢ়তার সাম্মথ সুবনবিত কম্মরম্মে।
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