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উত্তয আটরান্টিক চুন্টি ংস্থা (NATO) 
উত্তয আটরান্টিক চুন্টি ংস্থাকক উত্তয আটরান্টিক জ াট ফরা য়। এন্টট ন্টিতীয় ন্টফশ্বমুকেয য ইউকযাক ান্টি 
যক্ষা, দযকদয ভকধয কমান্টিতা ফৃন্টে এফং তাকদয স্বাধীনতা যক্ষায রকক্ষয প্রন্টতন্টিত কয়ন্টির। এ ফই ন্টির 
জান্টবকয়ত ইউন্টনয়কনয হুভন্টক জভাকাকফরায জপ্রক্ষাকট। 

 

 

 

1949 াকর, য়ান্টংটকন ফাকযান্টট ইউকযাীয় এফং উত্তয আকভন্টযকায জদ িাযা জ াকটয প্রন্টতিা চুন্টি স্বাক্ষন্টযত 
কয়ন্টির। নযাকটা ন্টভত্রকদয িণতন্ত্র, ফযন্টি স্বাধীনতা এফং আইকনয ান এফং ন্টফকযাকধয ান্টিূণণ ভাধান 
ারকনয প্রন্টতশ্রুন্টত জদয়। চুন্টিন্টট িণতান্টন্ত্রক ভূরযকফাকধয উয কা  ককয এফং জমৌথ প্রন্টতযক্ষায ধাযণা ন্টনধণাযণ 
ককয, মায অথণ ভস্ত ন্টভত্রকদয ন্টফরুকে আক্রভণ। 

উত্তয আটরান্টিক চুন্টি ংস্থা - ফা নযাকটা- ন্টনন্টিত ককয জম এয ইউকযাীয় দয জদগুন্টরয ন্টনযাত্তা তায উত্তয 
আকভন্টযকায দয জদগুন্টরয াকথ অন্টফকেদযবাকফ মুি। 

গুরুত্বূণণ ন্টদক  

নযাকটা দয জদ 

ফতণভাকন 30ন্টট দয জদ যকয়কি এফং উত্তয আটরান্টিক চুন্টি ংস্থায দয জদগুন্টরই গুরুত্বূণণ জেকরায়াড়। 
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আরকফন্টনয়া (2009) জফরন্ট য়াভ (1949) ফুরকিন্টযয়া (2004) 
কানাডা (1949) জক্রাকয়ন্টয়া (2009) জচক প্র াতন্ত্র (1999) 
জডনভাকণ (1949) একস্তান্টনয়া (2004) ফ্রান্স (1949) 
 াভণান্টন (1955) গ্রী (1952) াকেন্টয (1999) 
আইরযান্ড (1949) ইতান্টর (1949) রাটন্টবয়া (2004) 
ন্টরথুয়ান্টনয়া (2004) রুকেভফািণ (1949) ভন্টিন্টনকগ্রা (2017) 
জনদাযরযান্ড (1949) উত্তয জভন্টকডান্টনয়া (2020) নযকয় (1949) 
জারযান্ড (1999) তুণিার (1949) জযাভান্টনয়া (2004) 
জলাবান্টকয়া (2004) জলাকবন্টনয়া (2004) জেন (1982) 
তুযস্ক (1952) মুিযা য (1949) ভান্টকণন মুিযাষ্ট্র (1949 
 

দয দপ্তয: ব্রাকর, জফরন্ট য়াভ 

অন্টপন্টয়ার বালা: ইংকযন্ট , পযান্ট 

ভান্টচফ: জ নস্টরকটনফািণ 

জকান জদগুকরা নযাকটাকত জমাি ন্টদকত াকয? 

• নযাকটা দযদ উনু্মি এফং অনয জম জকান ইউকযাীয় যাকষ্ট্রয  নয অনুকভান্টদত, মাযা 

- এই চুন্টিয নীন্টতগুন্টর ভানকফ এফং 

- উত্তয আটরান্টিক এরাকায ন্টনযাত্তায় অফদান যাকে 

• জভম্বাযন্ট অযাকনপ্ল্যাকনয অধীকন, NATO উচ্চাকাঙ্ক্ষী দযকদয দযতায  নয প্রস্তুত কযকত এফং 
ফযফান্টযক যাভণ এফং রক্ষযমুি ায়তা প্রদাকনয ভাধযকভ ভূর প্রকয়া নীয়তাগুন্টর ূযণ কযকত ায়তা 
ককয। 

 

নযাকটা ন্টকবাকফ কা  ককয? 

• নযাকটা আটরান্টিক  ুকড় ংরা এফং কমান্টিতায  নয একন্টট অননয জপাযাভ প্রদান ককয৷ 
প্রাথন্টভকবাকফ, অযারাকয়ন্স 1949 াকর 12ন্টট দয জদকয াকথ শুরু কয়ন্টির। তকফ, প্রন্টতিায চুন্টি অনযানয 
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ইউকযাীয় জদগুন্টরকক জ াকট জমািদান কযায অনুভন্টত জদয় মতক্ষণ না ন্টফদযভান ন্টভত্রযা এন্টটয  নয 
ম্মত য়। 

• জম জকাকনা ম্ভাফয দযকক অফযই নযাকটায ভূর ভূরযকফাধ জয়ায কযকত কফ। ইউকযা-আটরান্টিক 
এরাকায় ন্টনযাত্তায় অফদান যাোয ক্ষভতা এফং ইো থাকা উন্টচত। 

• ফতণভাকন, নযাকটায 30  ন দয যকয়কি মাযা একাকথ ন্টিারী এফং ন্টনযাদ। প্রায় াত দক ধকয 
নযাকটা তায বূেকে ান্টি ন্টনন্টিত ককযকি। মন্টদ হুভন্টক এফং নযাকটা তাকদয াকথ জভাকান্টফরা কযায 
উায়, ভকয়য াকথ াকথ ন্টফকন্টত কয়কি। জ াকটয উকেয, ভূরযকফাধ এফং প্রন্টতিায নীন্টতগুন্টর একই 
যকয় জিকি। 

• প্রথভ চায দক ধকয, ীতর মুে জ াটকক ংজ্ঞান্টয়ত ককযন্টির এফং এয ন্টম্মন্টরত প্রন্টতযক্ষা ন্টির নযাকটায 
প্রধান বূন্টভকা। 1989 াকর, মেন জই িন্দ্ব জান্টবকয়ত ইউন্টনয়কনয তকনয াকথ জল কয়ন্টির, তেন 
জকউ জকউ ফকরন্টিকরন জম নযাকটা তায উকেয ূযণ ককযকি, এয আয প্রকয়া ন জনই। এফং এেন জ াট 
এেন এোকন আকি. 

নযাকটা কীবাকফ ভকয়য যীক্ষায় দাাঁন্টড়কয়কি? 

• ীতর মুকেয অফাকনয াকথ াকথ অগ্রিন্টত এফং ান্টিয  নয আায প্রস্তাফ ন্টদকয়ন্টির। 
ফুন্টটটঅন্টস্থন্টতীরতায একন্টট নতুন মুকিয ূচনা ককযকি, এফং নযাকটা তায জপাকা ন্টযকয় নতুন কা  
গ্রণ ককয ন্টনযাত্তা ন্টযকফক ন্টযফতণকনয প্রন্টতন্টক্রয়া  ান্টনকয়কি। 

• নযাকটায রক্ষয তায দযকদয ন্টম্মন্টরত প্রন্টতযক্ষা ন্টনন্টিত কযায ফাইকয অংীদান্টযত্ব এফং কমান্টিতায 
ভাধযকভ ন্টনযাত্তায প্রচায কযা। 1990 এয দককয জিাড়ায ন্টদক জথকক, জ াটন্টট দয নয় এভন 
জদগুন্টরয াকথ ম্পকণ িকড় তুকরকি জমভন প্রািন 'ইস্টানণব্লক'-এয প্রািন স্নাযু়মুকেয প্রন্টতক্ষ ইতযান্টদ। 

• ফতণভাকন, এন্টট অ-দয জদগুন্টরয াকথ কা  কযকি এফং অনযানয ংস্থাগুন্টরকক নযাকটায জভৌন্টরক 
কা গুন্টরয ভকধয একন্টট ন্টাকফ ন্টফকফচনা কযা য়৷ এন্টট ইউকযাীয় ইউন্টনয়ন এফং  ান্টতংকেয ভকতা 
অনযানয আি ণান্টতক ংস্থায াকথ 40ন্টট অংীদায জদকয াকথ কা  ককয। 

• স্নাযু়মুকেয অফাকনয য জথকক নযাকটা আি ণান্টতক ংকট ফযফস্থানায় গুরুত্বূণণ বূন্টভকা ন্টনকয়কি, এফং 
অংীদায জদগুন্টরয াকথ েন্টনিবাকফ কা  ককয, জ াটন্টট মুকেয অফান েটাকত এফং ফরকাকন জটকই 
ান্টি িকড় তুরকত াাময ককযকি৷ 

• ভান্টকণন মুিযাকষ্ট্র 9/11 ন্ত্রাী াভরায ভয়, ন্টভত্রযা এফং অংীদাযযা ন্টস্থন্টতীরতা আনকত াাময কযায 
 নয আপিান্টনস্তাকন ফান্টনী জভাতাকয়ন ককযন্টির। এফং আযফ ফকিয ভয়, িাোন্টপস্বস্বযাক িাযা 
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রক্ষযফস্তু জফাভন্টযক নািন্টযককদয যক্ষা কযায  নয ন্টরন্টফয়ায উয নযাকটা-এয জনতৃকত্ব একন্টট ন্টফভান 
অন্টবমান। 

 

ভুদ্র অন্টবমাকন নযাকটা ন যদান্টয 

 

• জভন্টযটাইভ ন্টকক্রট অাকযকন, নযাকটা এফং এয অংীদাযযা নণ অপ আন্টফ্রকা জথকক  রদুযতা 
প্রন্টতকযাকধ এফং বূভধযািকয ন্ত্রাফাকদয ন্টফরুকে রড়াইকয় কমান্টিতা কযকত ায়তা ককযকি এফং 
এন্ট য়ান ািকয অস্বফধ অন্টবফান এফং ভানফ াচায জযাকধ আি ণান্টতক প্রকচষ্টাকক ভথণন ককযকি৷ 

• প্রমুন্টিিত অগ্রিন্টতয াকথ, অতীকতয তুরনায় হুভন্টকয অকনক ন্টফসৃ্তত ন্টযয যকয়কি। বফন্টশ্বকবাকফ, ূকফণ, 
যান্টয়ান্টক্রন্টভয়ায অস্বফধ দের এফং ইউকক্রকনয অন্টস্থন্টতীরতা, জই াকথ নযাকটায ীভানায কািাকান্টি তায 
াভন্টযক িঠকনয াকথ আয দৃঢ় কয় উকঠকি। দন্টক্ষকণ, ভধযপ্রাচয আন্টফ্রকায ন্টনযাত্তা ন্টযন্টস্থন্টতয অফনন্টত 
কয়কি, ফড় আকাকযয অন্টবফান প্রফাকক উকক ন্টদকয়কি, ন্ত্রাী াভরাকক অনুপ্রান্টণত ককযকি এফং 
প্রাণান্টন েটায়। 

• নযাকটা তায প্রন্টতকযাধ ক্ষভতা এফং প্রন্টতযক্ষা বন্টে জ াযদায ককয াড়া ন্টদকে, জই াকথ নযাকটা অঞ্চকরয 
ফাইকয ন্টনযাত্তা ন্টস্থন্টতীর  ন্টিারী কযায আি ণান্টতক প্রকচষ্টাকক ভথণন কযকি৷ 

• ফতণভান ভকয়, একন্টট ধ্রুফক হুভন্টক এফং িণন্টফধ্বংী অকেয ন্টফস্তায, ন্টি যফযাকয হুভন্টক, াইফায 
আক্রভণ এফং ন্টনযাত্তায প্রবাফ  ন্টযকফিত চযাকরঞ্জগুন্টরয ভুকোভুন্টে। 

• এই চযাকরঞ্জগুন্টর জম জকান একন্টট জদ ফা একক ংস্থায কক্ষ ন্টনক  জথকক ন্টযচারনা কযায কক্ষ েুফ 
ফড়, তাই নযাকটা তাকদয জভাকাকফরায় ায়তা কযায  নয তায অংীদাযকদয জনটয়াককণয াকথ 
েন্টনিবাকফ কা  কযকি৷ 
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• ঐকভতয এফং যাভণ র নযাকটায জভৌন্টরক কামণকান্টযতায অং৷ ভস্ত দয জদ উত্তয আটরান্টিক 
কাউন্টন্সকর প্রন্টতন্টনন্টধত্ব ককয, জমোকন ন্টোিগুন্টর ফণম্মত বাকফ জনয়া য় - মায অথণ ফণম্মতবাকফ - 
ভস্ত  ান্টতয ন্টম্মন্টরত ইো প্রকা কযা। 

 

নযাকটা জনাফান্টনী 

 

• জকান নযাকটা জনাফান্টনী জনই, অথণাৎ,  াতীয় ফান্টনী জকান  াতীয় কভাকন্ডয অধীকন থাকক। মেন আহ্বান 
কযা য়, ন্টভত্র জদগুন্টর নযাকটা-জনতৃত্বাধীন অাকযন এফং ভড়ায় তাকদয বনয, যঞ্জাভ ফা অনয জকান 
ক্ষভতাকক জস্বোকফী ককয। 

• প্রন্টতন্টট দয যাষ্ট্র তায ন্টন স্ব ে ফান্টনীকক অথণ প্রদান ককয এফং তায ফান্টনী জভাতাকয়কনয েযচ 
ফন ককয। ন্টকন্তু একাকথ, ন্টভত্রযা অকনক কভ েযকচ অকনক জফন্ট ন্টনযাত্তা ায় মা তাকদয একা কযকত 
কয়ন্টির। 

• প্রন্টতন্টট দয নযাকটাকত তায  াতীয় প্রন্টতযক্ষা ফাক কটয একন্টট জিাট তাং অফদান যাকে।  াতীয় 
অফদান জফরন্ট য়াকভ যা স্বনন্টতক  অাকযনার জডককায়াটণায চারাকনায াাান্ট নযাকটা অঞ্চর  ুকড় 
ভন্টিত াভন্টযক কভান্ড কাঠাকভায  নয অথণ প্রদান ককয। 

• তাযা নযাকটা অাকযনগুন্টর জতর ন্ট ন্টস্টক ায়তায  নয জমািাকমাি, কভান্ড এফং ন্টনয়ন্ত্রকণয  নয 
প্রকয়া নীয় বাি কযা াভন্টযক ক্ষভতা, ন্টকস্টভ এফং ুন্টফধাগুন্টরয ন্টকিু েযচ কবায ককয। অনযানয 
ফহু ান্টতকক্ষভতা প্রকল্প ন্টভত্রকদয গ্রু িাযা অথণায়ন কযা য়। 

• ফিকযয য ফিয জমৌথ ন্টযকল্পনা, অনুীরন এফং স্থানায  নয ধনযফাদ, প্রকয়া কনয ভয় ন্টফন্টবন্ন 
জদকয বনযযা একাকথ বারবাকফ কা  কযকত াকয। এককে কা  কযকর ন্টভত্রযা ন্টিারী য়। 


