ভূমিকা
জ োট নিরপেক্ষ (non-aligned) শব্দটি জে েমস্ত দপের
বৈপদনশক িীনির জক্ষপে ৈযৈহৃি হয় যোরো অংপেোআপমনরকোি এৈং কনমউনিস্ট জ োষ্ঠীর েপে যুক্ত িয় এৈং
যোরো নিপ পদর মপিো কপর বৈপদনশক িীনি ঠি ও অিুেরণ
কপর ।

জ াট মিরপেক্ষতার অর্থ ও সংজ্ঞা
আপ্পোদুরোইর মপি নিরপেক্ষিো ৈেপি জৈোঝোয় জেই জদশ
নিরপেক্ষ যোপদর অিয জকোি জদপশর েপে েোমনরক জযো োপযো
জিই।
োওয়োহোরেোে জিপহরু মপি নিরপেক্ষিো ৈেপি জৈোঝোয় জয
জদশ নিপ পক অিয জকোি েোমনরক জ োপটর জেপক আেোদো
কপর রোখপি েমেথ হয়। যোর অেথ, জকোি নৈষয়পকই এমি
ভোপৈ জদখো যোর েোমনরক জযো ৈো েম্পকথ জিই, যনদও
জকোপিো জকোপিো েম্পকথ এই জযোপ র নদপকই নিপদথ শ কপর;
নকন্তু আমরো একেোই স্বোধীি মি প্রকোশ করৈ এৈং অিয
জকোি জদপশর েপে ৈন্ধুত্বেূণথ েম্পকথ রোখপৈো।

জ াট মিরপেক্ষতার বৈমিষ্ট্যগুমি
1. শীিে যুপের নৈপরোনধিো
২. ক্ষমিোর রো িীনি জেপক দূপর রোখো
৩. েোমনরক জ োপটর নৈপরোনধিো
৪. শোনিেূণথ েহোৈস্থোি এৈং অ-হস্তপক্ষে
৫. স্বিন্ত্র বৈপদনশক িীনির

িয েমেথি

6 এটি কপমথর িীনি, নৈনিন্নিোর িয়
7 জ োট নিরপেক্ষিো কূটনিনিক উেোয় ৈো আইিী নস্থনি িয়
8. জ োট নিরপেক্ষিো জ োট নিরপেক্ষ
িয়
9. এটি শোনির িীনি
10. আঞ্চনেক েহপযোন িোয় নৈশ্বোে
ভারত জকি এই িীমতটি গ্রহণ কপরপে?
1. িৎকোেীি েমপয়র প্রপয়ো ি
২. জদপশর েোনৈথক উন্নয়পির

িয

োনিপদর মপধয জ োট

৩. েোমনরক জ োট ক্ষনিকোরক প্রমোনণি হপি েোপর
উন্নয়িশীে জদশ গুনের েপক্ষ
৪. ভোরপির জভৌ নেক অৈস্থোি
৫. স্বিন্ত্র নৈপদশ িীনি

ঠপির

িয

6 একটি মধযস্থিোকোরী নহেোপৈ ভোরি
7 চোেচেপির স্বোধীিিো
8 ঐনিহোনেক কোরণ
9.

ওহরেোে জিপহরুর নৈশ্বোে

ভারপতর জ াট মিরপেক্ষতার সুমৈধাগুমি
১. ভোরি িোর িীনি নিধথোরণীকরপণ স্বোধীিিো জেপয়পে
এৈং রক্ষণোপৈক্ষণ করপি েক্ষম হপয়পে
২. জ োট নিরপেক্ষিো িীনি ভোরপির
অিুেোপর বিনর

োিীয় স্বোপেথর

৩. ভোরি নিরপেক্ষ ৈ োয় রোখপি েক্ষম হপয়পে
৪. আি থ োনিক েমোধোপি ভোরপির ভূ নমকো স্বীকৃ ি হপয়পে
৫. ভোরি উভয় ব্লক জেপক েমেথি জেপি েক্ষম হপয়পে

ভারপতর জ াট মিরপেক্ষতা িীমতর সিাপিাচিা
1. জ োট নিরপেক্ষিো আমোপদর েুরক্ষোর নভনিহীি ধোরণো
প্রদোি কপরপে
২. ভোরি িোর

োিীয় স্বোেথ রক্ষোয় ৈযেথ হপয়পে

৩. ভোরপির নিরপেক্ষিো নিপয় েপেহ
৪. এটি নি- প্রোনিককরপণর িীনি
৫. এটি আরও আদশথৈোদী িীনি
6. এই িীনি আ

প্রোেনেক িয়

7.এই িীনি ৈন্ধুপত্বর িীনি িয়
ভমৈষ্যপতর জ াট মিরপেক্ষতার এপ ন্ডা
1 অেথনিনিক শৃঙ্খেো প্রনিষ্ঠো
2 নিরস্ত্রীকরণ
3 েন্ত্রোেৈোদ নিমূথে করো
4 ধমীয় জমৌেৈোপদর নিমূথে
5 েরমোণু নিরস্ত্রীকরণ
6 আি থ োনিক প্রনিষ্ঠোপির

ণিন্ত্রোয়ি

7 েৈথগ্রোেীিো নিমূথে ও

ণিন্ত্র প্রনিষ্ঠো

8 উেনিপৈশৈোদ এৈং িৈয-উেনিপৈশৈোপদর েমোনি
9 মোিৈোনধকোর েুরক্ষো
10 উির-দনক্ষণ েংেোে
11 জ োট নিরপেক্ষিো এৈং মধয প্রোপচয আপেোেি
12 দনক্ষণ-দনক্ষণ েংেোে

