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অবৈধ সৰু অস্ত্ৰ আৰু পাতল অস্ত্ৰৰ অবৈধ ৈযৱসায় প্ৰততৰৰাধ, 
যুুঁজ আৰু তিৰ্মূল কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অিুসৰণ উপকৰণৰ 
ৈাৰৈ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ তিয়া অিুষ্ঠািৰ অষ্টৰ্ তিৈাতষূক বৈঠকৰ 
ফলাফল 
জলুাই 04, 2022 
 
অবৈধ সৰু অস্ত্ৰ আৰু পাতল অস্ত্ৰৰ (এছএএলডাব্লিউ) অবৈধ ৈযৱসায় প্ৰব্লতৰৰাধ, যুুঁজ আৰু ব্লিৰ্মলূ কৰাৰ 
ৈাৰৈ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ ব্লিয়া অিুষ্ঠাি আৰু অবৈৰধ এছএএলডাব্লিউ-ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অিুসৰণ উপকৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ 
সংঘ ব্লিয়া অিুষ্ঠািৰ অষ্টৰ্ ব্লিৈাব্লষূক ৰাষ্ট্ৰ বৈঠক 27 জিুৰ পৰা 1 জলুাই 2022 তাব্লৰখবলৰক ব্লিউ 
য়কূত অিুব্লষ্ঠত হয়। বৈঠকখৰি এক ফলাফল িব্লি গ্ৰহণ কৰৰ যাৰ লক্ষ্য বহৰছ ব্লিয়া অিুষ্ঠাি আৰু 
অবৈধ এছএএলডাব্লিউ-ৰ ব্লৈৰুৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অিুসৰণ উপকৰণৰ ৰমপায়ণ শব্লিশালী কৰা। 
 
বৈঠকখিত, ভাৰৰত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ ব্লিয়া অিুষ্ঠাি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অিুসৰণ উপকৰণৰ সম্পমণ ূ আৰু 
কাযূকৰী ৰমপায়ণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জজাৰ ব্লিৰয়, ব্লৈৰশষবক এক গুৰুত্বপমণ ূ ব্লৈশ্বজৰুা প্ৰতযাহ্বাি ব্লহচাৰপ 
সন্ত্ৰাসৈািৰ শংকাৰ বসৰত যুুঁজাত ইয়াৰ গুৰুত্বত। ভাৰৰত এই উপকৰণসৰ্মহ শব্লিশালী কৰাৰ ওপৰত 
জজাৰ ব্লিৰয়, যাৰ ব্লভতৰত আৰছ এছএএলডাব্লিউ-ত অবৈধ ৈযৱসায় ব্লিয়ন্ত্ৰণত উন্নত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰৰচষ্টাৰ 
জযাৰেব্লি, আৰু অবৈধ এছএএলডাব্লিউ অিুসৰণৰ ৈাৰৈ এক পেব্লত ব্লৈকাশ, ইয়াক অব্লধক কাযূকৰী কৰাৰ 
ৈাৰৈ। ভাৰৰত লেৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৰযাব্লেতা আৰু সাহাযযৰ গুৰুত্ব উৰেখ কৰৰ, ব্লৈৰশষবক উন্নয়িশীল 
জিশসৰ্মহবল সহায় প্ৰিািত এই উপকৰণসৰ্মহৰ ৰমপায়ণৰ ৈাৰৈ আৰু জসই জিশৰৈাৰবল এক জফল’ব্লছপ 
অিুষ্ঠাি। 
 
অষ্টৰ্ ব্লিৈাব্লষূক বৈঠকৰ ফলাফল িব্লিৰয় সন্ত্ৰাসৈাি তীব্ৰ কব্লৰ তুলাত অবৈধ অস্ত্ৰ ৈযৱসায়ৰ প্ৰব্লতকূল 
প্ৰভাৱ স্বীকৃত কৰৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰ সংঘ উপকৰণসৰ্মহৰ ভম ব্লৰ্কা উৰেখ কৰৰ সন্ত্ৰাসৈাৰি সৃব্লষ্ট কৰা শংকা 
সৰবাধি কৰাত। লেৰত ই ৰাষ্ট্ৰসৰ্মহৰ সংকল্প ব্লিব্লিত কৰৰ এছএএলডাব্লিউ-ৰ সৰ্গ্ৰ জীৱি চিত পযূাপ্ত 
ৰাষ্ট্ৰীয় ব্লিয়ন্ত্ৰণ ৈলৈৎ আৰু প্ৰৰয়াে কৰাৰ প্ৰব্লত। জিশসৰ্মৰহ লেৰত সন্মত হয় অবৈধ সৰু অস্ত্ৰ অিুসৰণ 
পেব্লত শব্লিশালী কব্লৰৈবল আৰু ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ সহৰযােত জসয়া অিুসৰণ কৰাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৰযাব্লেতা 
উন্নত কৰাৰ উপায় অৰবষণ কব্লৰৈবল। বৈঠকখৰি এছএএলডাব্লিউ-ৰ জক্ষ্ত্ৰত ত জশহতীয়া প্ৰযুব্লিেত উন্নব্লতৰ 
প্ৰভাৱ, অবৈধ সৰৈৰাহৰ শংকা আৰু উপকৰণসৰ্মহৰ ওপৰত ইয়াৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱ সৰবাধি কৰাৰ উপায় 
ব্লৈৰৈচিা কৰৰ। 2024 চিৰ চতুিূ পুিৰীক্ষ্ণ সব্লন্মলিৰ ফাৰল, ফলাফল িব্লিখৰি সন্মত হয় এই িইু ৰাষ্ট্ৰ 



সংঘ উপকৰণৰ ৰমপায়ণৰ ধাৰা, প্ৰতযাহ্বাি আৰু সুৰযােসৰ্মহৰ এক ব্লৈসৃ্তত ব্লৈৰেষণৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ 
কাযূকৰী ৰমপায়ণৰ ৈাৰৈ পৰাৰ্শূ ব্লৈৰৈচিা কব্লৰৈবল। 
 

িতুি তিল্লী 
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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. 

 


