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প্রে রযররজ  

যভাণু অস্ত্রেয হুভরি প্রেস্ত্রি রফশ্বস্ত্রি মুক্ত যাখায আহ্বান জানাস্ত্ররন যযাষ্ট্র ভন্ত্রী ড. এ প্রি আব্দুর প্রভাস্ত্রভন 
 

 

 

রনউইয়িক,  ০১ আগস্ট, ২০২২: 
 

“আভযা আা িরয াযভানরফি রফস্তায প্রযাধ চুরক্ত (এনরটি) এয দভ ম কাস্ত্ররাচনা স্ত্রেরন প্রেস্ত্রি এভন রদ্ধান্ত প্রফয স্ত্রয় আস্ত্রফ মা 

রফশ্বস্ত্রি াযভানরফি অস্ত্রেয হুভরি প্রেস্ত্রি মুক্ত িযস্ত্রে চুরক্তটিয া ফ কজকনীনো এফং ফাস্তফায়নস্ত্রি আয জেয িযস্ত্রফ ” আজ জারেংঘ দয 

দপেস্ত্রযয াধাযণ রযলদ স্ত্রর অনুরিে দ ভ এনরটি ম কাস্ত্ররাচনা স্ত্রেরস্ত্রন এ িো ফস্ত্ররন ফাংরাস্ত্রদস্ত্রয যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ প্রি আব্দুর প্রভাস্ত্রভন , 

এভর। 
 

 জারেয রো ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভান ১৯৭৪ াস্ত্রর জারেংঘ াধাযণ রযলস্ত্রদ প্রদয়া ঐরোরি েেভ বালস্ত্রণ রফশ্বস্ত্রি াযভানরফি 

যুস্ত্রদ্ধয িফর প্রেস্ত্রি মুরক্তয প্রম আহ্বান জারনস্ত্রয় রিস্ত্ররন ো উস্ত্রেখ িস্ত্রয ড . প্রভাস্ত্রভন ফস্ত্ররন, “এই আহ্বানস্ত্রি রবরি িস্ত্রযই াযভানরফি অস্ত্রেয াধাযণ  

ম্পূণ ক রনযেীিযস্ত্রণয প্রেস্ত্রে ফাংরাস্ত্রদস্ত্রয পূণ ক এফং অটর েরেশ্রুরেয রবরি তেরয স্ত্রয়স্ত্রি মা আভাস্ত্রদয াংরফধারনি ফাধ্যফাধিো ফস্ত্রট ”। 

 

 ভানফোয রনযািাস্ত্রি ম্পূণ কবাস্ত্রফ উস্ত্রো িস্ত্রয মুরিস্ত্রভয় িস্ত্রয়িটি যাষ্ট্র স্থায়ীবাস্ত্রফ প্রম াযভাণরফি অে ভজুদ প্রযস্ত্রখস্ত্রি োয রফরুস্ত্রদ্ধ 

ঐিযফদ্ধ য়ায জন্য আন্তজকারেি ম্প্রদাস্ত্রয়য েরে আহ্বান জানান যযাষ্ট্রভন্ত্রী। 
 

 ড. প্রভাস্ত্রভন এনরটি এয রেনটি স্তম্ভ -াযভাণরফি রনযেীিযণ , এয রফস্তায প্রযাধ এফং াযভাণরফি রক্তয ারন্তপূণ ক ব্যফাস্ত্রযয ভাধ্য প্রভ 

িাম কিয ফাস্তফায়স্ত্রন ফাংরাস্ত্রদস্ত্রয ভে কন পুনব্যকক্ত িস্ত্রযন। এস্ত্রেস্ত্রে , রেরন চুরক্তয ধাযা -৪ এয তফলম্যীন ফাস্তফায়স্ত্রনয উয প্রজায প্রদন , মা রফদ্যয ৎ 

উৎাদন, স্বাস্থযস্ত্রফা এফং কৃরল ারন্তপূণ ক উস্ত্রেস্ত্রে  াযভাণরফি রক্তয রফিা , গস্ত্রফলণা, উৎাদন এফং ব্যফায িযায জন্য ির যাস্ত্রষ্ট্রয 

অরফস্ত্রেদ্য অরধিাযস্ত্রি স্বীকৃরে প্রদয়। 
 

  যযাষ্ট্রভন্ত্রী াযভাণরফি েযুরক্তয গস্ত্রফলণায় রফরনস্ত্রয়াগ  আন্তজকারেি স্ত্রমারগো বৃরদ্ধ এফং ভানফজারেয স্বাস্ত্রে ক এয ারন্তপূণ ক ব্য ফাস্ত্রযয 

ম্ভাফনা অস্ত্রেলস্ত্রণয আহ্বান জানান। 
 

প্রিারবড অরেভারযয ভস্ত্রধ্য াযভাণরফি অে যেণাস্ত্রফেস্ত্রণয জন্য ২০২১ াস্ত্রর ৮২.৪ রফররয়ন ভারিক ন ডরায ব্যস্ত্রয়য িো উস্ত্রেখ িস্ত্রয 

রেরন যাষ্ট্রগুররস্ত্রি ধ্বংাত্মি াযভাণরফি অস্ত্রে অে কীন রফরনস্ত্রয়াগ ফন্ধ িস্ত্রয স্বাস্ত্রস্থযয উন্নয়ন , জরফায়ু রযফেকন প্রভািাস্ত্রফরা , এরডরজ, ারন্ত এফং 

রস্থরেীরো অজকস্ত্রনয জন্য ব্যয় িযায আহ্বান জানান। 
 

 ফাংরাস্ত্রদ ১৯৭৯ াস্ত্ররয ২৭ প্রস্ত্রেম্বয এনরটি -প্রে প্রমাগদান িস্ত্রয। এিাড়া ২০১৯ াস্ত্রর াযভাণরফি অে রনরলদ্ধিযণ চুরক্ত 

(টিরএনডরিউ) অনুস্ত্রভাদনিাযী েেভ িস্ত্রয়িটি প্রদস্ত্রয ভস্ত্রধ্য ফাংরাস্ত্রদ এিটি। 

 

জারেংঘ ভারচস্ত্রফয াস্ত্রে তফঠি: 
 

 এনরটি রযরবউ িনপাস্ত্রযন্স প্রমাগদাস্ত্রনয াাার  জারেংঘ ভারচফ এয াস্ত্রে রিারেি তফঠি িস্ত্রযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ প্রি আব্দুর 

প্রভাস্ত্রভন। তফঠস্ত্রি জারেংঘ ারন্তযো িাম কক্রভ , জরফায়ু রযফেকন , প্রযারঙ্গা ভস্যা রফরবন্ন রিারেি আন্তজকারেি রফলয় রনস্ত্রয় আস্ত্ররাচনা য়। 

ারন্তযো িাম কক্রভ ংক্রান্ত আস্ত্ররাচনািাস্ত্রর জা রেংঘ ারন্তযো িাম কক্রস্ত্রভ ফাংরাস্ত্রদস্ত্রয গুরুত্বপূণ ক অফদাস্ত্রনয িো পূনব্যকক্ত িস্ত্রযন জারেংঘ 

ভারচফ। আয ফাংরাস্ত্রদী ারন্তযেী রনস্ত্রয়াগ েদাস্ত্রনয জন্য যযাষ্ট্রভন্ত্রীয অনুস্ত্রযাস্ত্রধয প্রেরেস্ত্রে জারেংঘ ভারচফ জানান প্রম অরচস্ত্রযই আরিিায 

রফরবন্ন ারন্তযেী রভস্ত্রন ফাংরাস্ত্রদ  প্রেস্ত্রি আয ারন্তযেী  অে যঞ্জাভ প্রনয়া স্ত্রফ।  এিাড়া যযাষ্ট্রভন্ত্রী জারেংঘ  দযদপ্তস্ত্রযয রফরবন্ন 

যাজননরেি  াভরযি উচ্চ স্ত্রদ আয প্রফী ংখ্যি ফাংরাস্ত্রদী িভ কিেকা রনস্ত্রয়াস্ত্রগয জন্য ভারচস্ত্রফয রনিট অনুস্ত্রযাধ জানান। ফাস্তুচুযে 

প্রযারঙ্গাস্ত্রদয আশ্রয়দান এফং অব্যােবাস্ত্রফ  ভানরফি ায়ো েদাস্ত্রনয জন্য েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায েরে আন্তজকারেি ম্প্রদাস্ত্রয়য কৃেজ্ঞোয িো 

তুস্ত্রর ধস্ত্রযন জারেংঘ ভারচফ। ইউস্ত্রক্রন যুস্ত্রদ্ধয চযাস্ত্ররঞ্জ প্রভািাস্ত্রফরায় গঠিে প্রলাফার ক্রাইর প্রযন্স গ্রুস্ত্র প্রমাগ রদস্ত্রে েে য়ায় েধা নভন্ত্রী 

প্রখ ারনায েরে কৃেজ্ঞো েিা িস্ত্রযন জারেংঘ ভারচফ। 
 

অন্যান্য প্রনতৃবৃস্ত্রেয াস্ত্রে তফঠি: 

জারেংঘ ভারচফ িাড়া  এনরটি িনপাস্ত্রযস্ত্রন্স প্রমাগদান উরস্ত্রে জারেংস্ত্রঘ আগে রফরবন্ন প্রদস্ত্রয প্রনতৃবৃস্ত্রেয াস্ত্রে রিারেি তফঠি 

িস্ত্রযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ প্রি আব্দুর প্রভাস্ত্রভন। এস্ত্রদয ভস্ত্রধ্য যস্ত্রয়স্ত্রিন প্রলাস্ত্রবরনয়া য উেধানভন্ত্রী  যযাষ্ট্রভন্ত্রী রভজ্   োনজা পাজন , াস্ত্রঙ্গরযয 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী রটায ররজজাযস্ত্রো , আস্ত্রজকরিনায যযাষ্ট্র  আন্তজকারেি ফারণজয রফলয়ি ভন্ত্রী ারন্তয়াস্ত্রগািযারপস্ত্রযা। এির তফঠস্ত্রি রিারেি স্বাে ক 

ংরিি রফরবন্ন রফলয় এফং আন্তজকারেি রফলয় রনস্ত্রয় আস্ত্ররাচনা য়। 

*** 


