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26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ର ୈବିକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧି (BWC) ଲାଗ ୁ ରେବାେ 45 ତମ ବାଷିକୀ ପାଳନ 

ଅବସେରେ, ଭାେତ ଏୋେ ଉର୍ଚ୍ ମେତ୍ତ୍ଵକୁ ରଦାେୋଇଛି ରେ ଏୋ ସବଚଦା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ଵ  ନିତ ଏବଂ ରଭଦଭାବେୀନ 

ନିେସ୍ତ୍ରୀକେଣ ସରେଳନ ଅରେ, ୋୋକି ସାମେୁିକ ଧ୍ଵଂସକାେୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ ବଗଚକୁ ନିରଷଧ କେିଥାଏ। ଆରମ 

ସମସ୍ତ ରଦଶ ଦ୍ଵାୋ ଏୋେ ସାବଚରଭୌମିକତା ଏବଂ ପରୂ୍ଣ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାେଚୟକାେିତାକୁ ଏକ ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରାଥମିକତା 

ରଦଇଥାଉ ରେଉମଁାରନ ଏୋେ ପକ୍ଷରେ ଅଛନି୍ତ। 

 

ଆରମ 2021 ରେ ସନ୍ଧିେ 9 ମ ସମୀକ୍ଷା ସରେଳନ ଆଡ଼କୁ େିବା ସେିତ ଆରମ ସନ୍ଧିେ ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃଢତା ପାଇ ଁନି େ 

ଆହ୍ ଵାନକୁ ରଦାେୋଇବୁ, ପକ୍ଷରେ ଥବିା ରଦଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ସନ୍ଧିେ କାେଚୟକାେିତାକୁ ଦୃଢ କେିବା ପାଇ,ଁ ପରୂ୍ଣ୍ଚ 

ଅନୁପାଳନକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ କେିବା ପାଇ ଁଏବଂ ଏୋ ସେିତ ଅପାଳନକୁ ଅେକାଇବା ପାଇ ଁଏକ ବୟାପକ ଏବଂ ଆଇନଗତ 

ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରପ୍ରାରୋକଲ୍ ଉପରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରେଉ, ୋୋକି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, 

ସବଚଭାେତୀୟ ତଥା ରଭଦଭାବେୀନ ୋଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କେିବ। 

 

ଭାେତ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ରେ BWC କୁ ଏେି ସେିଳନୀେ ପ୍ରାସଙି୍ଗକତାେ ନୂଆ ତଥା ଉଦୀୟମାନ 

ରବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରବୈଷୟିକ ବିକାଶ ଦ୍ଵାୋ ସଷିୃ୍ଟ ରୋଇଥବିା ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜଗଡିୁକୁ ନିଶି୍ଚତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 

ଉପାୟରେ ଉତ୍ତେ ରଦବା ଉଚ୍ିତ। ଭାେତ ସଂେକୁ୍ତ ୋଷ୍ଟରରେ ସାଧାେଣ ସଭାରେ "ଅନ୍ତୋଷ୍ଟରୀୟ ସେୁକ୍ଷା ଏବଂ 

ନିେସ୍ତ୍ରୀକେଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନେ ଭୂମିକା" ଉପରେ ଏକ ବାଷିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କେୁଛି, 

ୋୋକୁ ସବଚସେତି ସେିତ ନି େ କୋୋଇଛି। 

 

Covid-19 ରୋଗ ଁ ୁମୋମାେୀେ ବିଶ୍ଵ  ନିତ ଅଥଚ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମା ିକ ପ୍ରଭାବ  WHO େ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଢତା 

ସେିତ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟରୀୟ ସେରୋଗେ ଆବଶୟକତାକୁ ସଚୂ୍ିତ କେିଛି। 

 

ଏୋ ସେିତ, ରସମାରନ ନି େ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ଧିେ ପରୂ୍ଣ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାେଚୟକାେିତା ଉରେଶୟରେ BWC 

କୁ ୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେରୋଗକୁ ମ ବୁତ କେିବାେ ଆବଶୟକତା ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେିଛନି୍ତ। ଏକ 

ଆେିକିଲ୍ VII ଡାୋରବସ ୍ ପ୍ରତିଷ୍ ଠା କେିବା ପାଇ ଁ ଭାେତ ସାଥୀ ୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସେିତ କାେଚୟ କେୁଛି ରେଉମଁାରନ 

ର ୈବ-ବିପଦ ଏବଂ ର ୈବ- େୁେୀକାଳୀନ ପେିସି୍ଥତିେ ମକୁାବିଲା କେିବାରେ ଏକ ମେତ୍ତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଚ ଭୂମିକା ଗ୍ରେଣ 

କେିପାେିରବ। 

 



ଭାେତ ଭବିଷୟତରେ ସଂେକୁ୍ତ ୋଷ୍ଟର ମୋ ସଭାରେ ନି େ ବାଷିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ର ୈବିକ 

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସକୂ୍ଷ୍ମ ୀବ ଗଡ଼ିୁକେ ସମ୍ଭାବୟ ବୟବୋେେୁ ରେବାକୁ ଥବିା ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆରଲାକିତ କେିଆସଛିୁ, 

ୋୋେ ଶୀଷଚକ "ସାମେୁିକ ଧ୍ଵଂସକାେୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗଡ଼ିୁକୁ ୋସଲ କେିବାେୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙୁ୍କ ଅେକାଇବା ପାଇ ଁ

ପଦରକ୍ଷପ" ଅରେ, ୋୋକି ସାଧାେଣ ସେମତି ଅନୁୋୟୀ, 2002 ଠାେୁ ପ୍ରତିବଷଚ ଗ୍ରେଣ କୋୋଇଥଲିା। 

 

ଭାେତ ଏେି ସରୁୋଗ ରନଇ BWC ସେିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ୋ ୟେ ପକ୍ଷ ମାନଙୁ୍କ ଡରକଇବାକୁ ଆହ୍ ଵାନ କେିଛି ରେ 

ରସମାରନ ଏେି ସେିଳନୀେ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାେଚୟକାେିତା ଏବଂ  ଭାବନାେ ସେିତ ଏୋକେ ପରୂ୍ଣ୍ଚ 

ଅନୁପାଳନ କେିବା ପାଇ ଁ ନି କୁ ପନୁଃ ସମପିତ କେନ୍ତୁ। ଭାେତ ଏେି ସେିଳନୀକୁ ଦୃଢ କେିବା ଦିଗରେ ସାଥୀ 

ୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାେଚୟ କେିବାକୁ  ାେି େଖବିା ପାଇ ଁ ନି େ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନିଶି୍ଚତ 

କେିଛି। 

 

 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ମାର୍ଚ୍ଚ 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. 

 

 


