িচউলত এনএচিজ

নািৰ বঠকৰ বােব মুখপা ৰ িববৃিত
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আিজ(জুন ২৪) এনএচিজৰ

নািৰ বঠক িচু উলত অনুি ত হয় ।ভাৰত

াভািৱক কাৰণেতই প ত নািছল ।িক
ভাকাংি
স ে

আিম আমাৰ ব ু আৰু

সকলৰ পৰা অবগত হেছা য আেলাচনা সদস পদ স

সাৰন

বা যাক কাৱা হয় এেনচিজত ‘অংশ হন’ ,িযেটা কােনাভােৱই

পিৰকি ত নািছল ।
ভাৰেত ইয়াৰ সদস পদৰ কাৰেণ ম’১২ আেবদন কিৰিছল,এনএচিজৰ সেত
আগবািঢ় যাৱাৰ বােব
য আিম এই

িতি িত

িত িত িদেয় ।আেপানােলােক মনত পলাব পােৰ
থম ২০০৪ চনত কিৰিছেলা ।এনএচিজ কতৃ ক

সবস িত েম ভাৰতৰ সেত অসামািৰক পৰমাণু সহেযািগতাৰ িস া
কৰা হয় চে

হণ

ৰৰ ২০০৮ চনত ।পৰৱত কালত এনএচিজৰ সেত

িনয়িমতভােৱ আেলাচনাত অংশ হণ কিৰেছ ।পৰৱত কালত এনএচিজৰ
িনয়িমত আেলাচনাত অংশ হন কৰা হেছ ।বা িৱকেত এটা অন তম িবষয়
িযেটা হেছ ,২০১১ চনৰ পৰা এনএচিজৰ

িতখন

নািৰেতই িবষয়েটা

আেলাচনা হ আিহেছ ।
ভাৰতৰ আইএনিডিচ-ৰ পিৰেপি তত ২০৩০ বছৰৰ মাজত ৪০ শতাংশ
অজীৱা

িবদু ত উতপাদনৰ বােব অিত সানকােল আমাৰ এটা অজন

জৰুিৰ ।এেনচিজ ল পূবতন ইিতবাচক আেলাচনাই আমাৰ পিৰছ চু ি ৰ
ফােল অ গিত হাৱাৰ অনুমিত িদিছল ।
আিম জােনা য এখন দশৰ

মাগত আপি

আৰু বাধা

েতও যাৱা

ৰািত এনএচিজৰ সদস পদ ল িতিনঘ াৰ দীঘ আেলাচনা হেছ ।যেথ

সংখ ক দেশ এনএচিজৰ বঠক কালত ভাৰতৰ সদস পদৰ আেবদনক
সমথন আগবঢ়াইিছল ।আিম সই সকেলা দশক ধন বাদ

াপন কিৰব

িবচােৰা ।আিম আশা কেৰা ,বৃহ ৰ মানিসকতাৰ খািতৰেতই িবষয়েটা ল
পৰৱত কালত আেলাচনা আেগাৱাই িনয়া হব ।
মনকিৰবলগীয়া য এনএচিজত ভাৰেত অংশ হন কৰাৰ কাৰেন এনিপ ত
যাগদান কৰােটা
।িক

েয়াজনীয় ।এনিপ ৰ িবষেয় আমাৰ নীিত সুপিৰিচত

আিম িবেশষভােৱ উে খ কিৰব িবচােৰা য এই

২০০৮ ত

য়ং এনএচিজত িক ম ব কৰা হিছল ।েচে

পেৰ াফ ১(এ) ‘পৰমানু অ শ

স

সংগত চে

ৰ

ৰ ২০০৮-ত

সাৰন ৰাধ কৰাৰ চু ি ক

বা ৱৰূপায়ন কৰাৰ স াৱনাৰ উে শ ’ িবষয়ত ভাৰতৰ অৱদানক

ীকৃ িত

িদয়া হয । তাত এইধৰেন এনএচিজত ভাৰতৰ ঘিন তা আৰু এনিপ

ৰ

মাজত িবপিৰত কৰা নহয় ।
এইটা আিম বুিজ পাইেছা য অিধকাংশ দেশই

থম িস া েক সমথন

কিৰেছ ।ব েদেশ এনএচিজত ভাৰতৰ অংশ হনৰ িবষয়েটাৰ
স

ক য় িবষয়েটা উ াপন কেৰ ।এইেটা

িবেৰািধতা কিৰেয়ই সই

ি য়া

য আমাৰ অংশ হনৰ

সংগেটা উে খ কৰা হয ।এই ঘটনা সই সসুহ

দশৰ সেত আমাৰ ি পা ীক স

ৰ িববােদই

ভাৰেত িব স কেৰ য পূবেতই বৃহ ৰ িব জিনন

িতপ

কেৰ ।

াথৰ খািতৰেত িস া

হন কৰা হিছল ।এনএচিজত ভাৰতৰ অংশ হন পাৰামানিবক অ

িব াৰ

ৰাধ কৰা কায ক আৰু অিধক শি শালী কিৰ তু িলব আৰু িব ব ািপ
পাৰমানিৱক বািণজ কৰণক আৰু অিধক িনৰাপদ কিৰব ।এইয়া আ
শি

িনৰাপ া

আৰু জলবায়ু পিৰবতন ৰাধ কৰাৰ

ত সি য় হব

।আিম িনি ত য,এনএচিজত এই সুিবধা সমুহৰ িবষেয় পাচৈল আৰু
অিধক িচ া চচা কৰা হব ।

ক

তাচখ
২৪ জুন ২০১৬

