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ছ োট হোতিয়োর এবং হোল্কো অস্ত্রের অববধ বোতিস্ত্রযে বোধোদোন, 
প্রতিস্ত্ররোধ ও তনর্মূল করো  এবং আন্তযূোতিক ছেত ং ইন্সেুস্ত্রর্ন্ট-এর 
যনে রোষ্ট্র স্ত্রের করূ্ মচীর অষ্টর্ তিবোতষূক  ভোর ফলোফল 
জলুাই 04, 2022   
ছ াট হাতিয়ার এবং হাল্কা অস্ত্রসমূহ / স্মল আমমস অযান্ড লাইট উইপেন্স 
(এসএএলডতিউ)-র অববধ বাতিপজয বাধাদান, প্রতিপরাধ ও তনমূমল করা এবং  অববধ 
এসএএলডতিউ-র জনয আন্তজম াতিক ছেতসং ইন্সেুপমন্ট-এর জনয রাষ্ট্রেুপের কমমসূচী 
বাস্তবায়পনর তবষপয় রাষ্ট্রগুতলর অষ্টম তিবাতষমক সভা 27ছে জনু ছেপক 1 লা জলুাই 
2022 িাতরপে তনউইয়পকম  অনুতিি হপয়প । ববঠপক এসএএলডতিউ-র অববধ োচাপরর 
তবরুপে আন্তজম াতিক অনুসন্ধান সাতধত্রর োোোতে রাষ্ট্রসপের বযবস্থা গ্রহপির কমমসূচীর 
বাস্তবায়নপক েতিোলী করার লপযয একটি ফলাফপলর নতে গৃহীি হপয়প ।   

ববঠক চলাকালীন, ভারি তবপেষি একটি গুরুত্বেূিম ববতিক চযাপলে তহপসপব সন্ত্রাপসর 
ছমাকাতবলায় িাপদর গুরুত্বপক উপেে কপর  রাষ্ট্রসপের বযবস্থা গ্রহি কমমসূচীর এবং  
আন্তজম াতিক অনুসন্ধান সাতধত্রগুতলর সম্পিূম এবং কার্মকরী বাস্তবায়পনর গুরুপত্বর উেপর 
ছজার তদপয়প । এটিপক আরও কার্মকর করার জনয ভারি, এসএএলডতিউ-র অববধ 
বাতিজয তনয়ন্ত্রপি জািীয় প্রপচষ্টার মাধযম সহ এবং অববধ এসএএলডতিউ-র সন্ধাপন 
একটি প্রতিয়ার তবকাে সহ এই সকল সাতধত্রগুতলর বাস্তবায়নপক েতিোলী করার জনয 
আতজম  জাতনপয়প । ভারি, তবপেষ কপর তবকােেীল ছদেগুতলপক এই সকল সাতধত্রগুতলর 
বাস্তবায়ন করার সমেমপন এবং িাপদর জনয একটি ছফপলাতেে প্রগ্রাপমর আন্তজম াতিক 
সহপর্াতগিা এবং সাহাপর্যর গুরুপত্বর উেপর ছরোোি কপরপ ।     ,  

 

 
অষ্টম তিবাতষমক ববঠকটির ফলাফপলর দতলল সন্ত্রাসবাদপক বাতিপয় িুলপি অববধ অস্ত্র 
বযবসার তবরূে প্রভাবপক স্বীকৃতি তদপয়প  এবং সন্ত্রাসবাদ সষৃ্ট হুমতকর ছমাকাতবলায় 
রাষ্ট্রসপের এই সকল সাতধত্রগুতলর ভূতমকার উেপর ছজার তদপয়প ।  এটি 
এসএএলডতিউ-র সমগ্র জীবন চপি ের্মাপ্ত জািীয় তনয়ন্ত্রি আপরাে এবং প্রপয়াগ করপি 



রাষ্ট্রগুতলর সংকল্পপকও সুতনতিি কপরপ । রাষ্ট্রগুতল অববধ ছ াট হাতিয়ার গুতলর 
অনুসন্ধান বযবস্থাপক ছজারদার করপি এবং রাষ্ট্র সপের সাপে জতিি ছেপক ছসগুতলপক 
েুুঁপজ ছবর করপি আন্তজম াতিক সহপর্াতগিা বািাপনার উোয়গুতল অপেষি করপি সম্মি 
হপয়প । 

ববঠপক এসএএলডতিউ, অববধ োচাপরর উপিগ এবং িাপদর িবধমমান  প্রভাপবর 
ছমাকাতবলার ছযপত্র সাম্প্রতিক উন্নি প্রর্ুতিপক তবজতিি করার কোও তবপবচনা করা 
হপয়প । 2024 সাপলর চিুেম ের্মাপলাচনা সপম্মলপনর তদপক িাতকপয়, ফলাফপলর দতলল 
রাষ্ট্রসপের এই দটুি উেকরি বাস্তবায়পন প্রবিিা, চযাপলে এবং সুপর্াগগুতলর একটি 
বযােক তবপেষপি সম্মি হপয়প  এবং িাপদর কার্মকরী বাস্তবায়পনর তবষপয় সেুাতরেগুতল 
তবপবচনা কপরপ ।  
 
তনউ তদেী 
জলুাই 04, 2022    
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