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১) টুলর্কনটর উনেশ্য কী? 
র্িশ্বজেীে চুর্ির জেয কোর্িকরী দনলর সদসযরো সোিিজেীে টুলর্কট গনড় তুনলনেে। এই টুলর্কট হনলো, তোরো র্োাঁরো 
এটিটি এর র্িশ্বোয়ে এর্গনয় র্েনয় ক্র্নত চোে এ ে ক্দশ্গুনলো। এটিটির কোর্িকরী সর্ র্ত, জেস োজ ইতযোর্দ – তোাঁনদর 
জেয এক জীিি ের্র্। র্স এস্ র্প ৪ িো অ্ংশ্গ্রহণকোরী ক্দশ্স নূহর চতুর্ি সনম্মলনের (কেিোনরন্স অ্ি ক্েট পোরটিস 
– ৪) অ্েুন োদে ও র্সদ্ধোি এিং এটিটি কোর্িকরী দনলর অ্ংশ্গ্রহণকোরী ক্দশ্গুনলোর  নিয আনলোচেো ও  ত র্ির্ে নয়র 
স য় ক্র্সি তর্য ও অ্র্ভজ্ঞতো উনঠ এনসনে, ক্সইগুনলোই হল টুলর্কনটর র্ভর্ত্ত। 

 

২) এটিটি কী? 
স রোস্ত্র িোর্ণজয চুি (আর ড ক্েড র্েটি এটিটি) হনলো এ ে এক আিজোর্তিক চুর্ি িো অ্স্ত্র হস্তোিনরর ওপর 

তদোরর্ক, অ্বিি ও র্িপর্গো ী িোর্ণজযনক িোিো র্দনয় তোর স নূল উৎপোটনের  োিযন  প্রচর্লত অ্নস্ত্রর সনিিোচ্চ  োে 
িজোয় রোখোর পোশ্োপোর্শ্ আিজোর্তিক িোর্ণজয র্েয়ন্ত্রণ কনর। 
১ েম্বর িোরোয় র্িিতৃ এই চুর্ির রূপনরখো হল র্েম্নরপূ –  

- সম্ভোিয সনিিোচ্চ সোিোরণ আিজোর্তিক র্ভর্ত্ত ততরী করো র্োনত প্রচর্লত অ্নস্ত্রর আিজোর্তিক িোর্ণজয র্েয়ন্ত্রণ ও 
উন্নীত করো র্োয়। 

- প্রচর্লত অ্নস্ত্রর র্িপর্গো ীতো ও অ্বিি িোর্ণজযনক িোিো ক্দওয়ো ও র্িেোশ্ করো। 
ক্র্ লনযয করো হনয়নেেঃ- 

- আঞ্চর্লক ও আিজোর্তিক স্থোর্য়ত্ব, শ্োর্ি ও র্েরোপত্তো। 
- সোিোরণ  োেনুের দনুভি োগন োচে করো। 
- প্রচর্লত অ্নস্ত্রর িোর্ণনজয, আিজোর্তিক িোর্ণনজয অ্ংশ্গ্রহণকোরী ক্দশ্স নূহর সহনর্োর্গতো, স্বচ্ছতো ও দোর্য়ত্বনিোি 

উন্নত করো র্োনত ক্দশ্গুনলোর  নিয পোরস্পর্রক র্েভি রনর্োগযতো গনড় ওনঠ। 

িোে র্ক  ুে িনলনেে – “র্িশ্বিযোপী অ্স্ত্র িোর্ণজয িোিযতো, দোর্য়ত্ব ক্িোি ও স্বচ্ছতো র্েনয় আসোর জেয আ োনদর ক্র্ৌর্ 

উনদযোগ এক েতুে অ্িযোয় সূচেো কনরনে।ˮ  
এটিটি আঞ্চর্লক ও আিজোর্তিক স্তনর শ্োর্ির্েরোপত্তো ও স্থোর্য়ত্ব ক্দয়,  োেুনের দনুভি োগ ক োয় ও সহনর্োর্গতো, স্বচ্ছতো ও 
দোর্য়ত্বপূণি কোর্িকলোনপ  দত ক্র্োগোয়। 

 

২.১) এই চুর্ি গহৃীত হনলো ক্কে?  
এটিটি গহৃীত হনয়নে কোরণ রোষ্ট্রসংনঘর সদসয সিনদশ্ অ্েুন োদে কনরনে ক্র্, - 
সোিোরণ আিজোর্তিক  োে েোড়ো প্রচর্লত স রোনস্ত্রর আ দোেী রপ্তোর্ে ও হস্তোিনরর িনল সংঘেি, অ্পরোি, সন্ত্রোস এিং 
সোিোরণ  োেেুনক স্থোেচুযত করো অ্িশ্যম্ভোিী হনি। িনল পেুিগঠে, স্থোর্য়ত্ব, র শ্েঃ অ্গ্রগর্ত, র্েরোপত্তো ও শ্োর্ি র্ির্িত 
করনি। (১ েম্বর অ্েুনচ্ছনদর ৬১/৮৯ সোদ্ধোি, স রোস্ত্র িোর্ণজয চুর্িেঃ- সোিোরণ আিজোর্তিক  োে অ্েুসোনর আ দোেী, 
রপ্তোর্ে ও প্রচর্লত অ্নস্ত্রর হস্তোির)। 

 
২.২) অ্েনু োদে ও কোর্িকরেঃ- 
২রো এর্প্রল ২০১৩ সোনল রোষ্ট্রসংনঘর সোিোরণ সভোয় গহৃীত র্সদ্ধোনি চুর্ি অ্েুন োর্দত হয় এিং ২০১৪ সোনলর ২৪নশ্ 
ক্সনেম্বর কোর্িকর হয়। এই প্রর্  আইে রনূপ প্রচর্লত অ্স্ত্র হস্তোিনরর চুর্ি প্রনয়োগ হনলো। 

 

২.৩) কত ক্দশ্ এটিটিনত ক্র্োগদোে কনরনে? 
িতি োনে ১০০টি ক্দশ্ এই চুর্ির অ্ংশ্ীদোর। অ্েযসি ক্দশ্ সই র্দনলও এখেও অ্েনু োদে কনরর্ে। এটিটিনত ক্র্োগদোে 
ক্দওয়ো ক্দশ্গনুলোর িতি োে অ্িস্থোে জোেোর জেয এিং আঞ্চর্লক সূত্র র্িিরণ জোেোর জেয এটিটির ওনয়ি সোইট ক্দখনত 

হনি।- https://www.theormstradetreaty.org/trealy-statas.html,templated=209883.  
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৩) এটিটির র্িশ্বোয়ে গরুতু্বপূণি ক্কে?  

অ্ংশ্গ্রহণকোরী ক্দশ্স নূহর সনম্মলেনক আেষু্ঠোর্েক অ্র্িনিশ্ে রূনপ গ্রহণ কনরনে চুর্ির ১৭ (৪) িোরোর রপূনরখো। 

িোরো ১৭(৪) (র্ি) এই সকল ক্দনশ্র সনম্মলে র্েনয় র্ের্দিষ্ট কনর িনলনে – ʻএই চুর্ির িোস্তিোয়ে ও সর্রয়তো 

র্ের্দিষ্ট ভোনি এর সিিোত্মক প্রচোনর গহৃীত অ্েুন োদেনক িরো হনি।ʼ চুর্ির  ূল র্িেয়িস্তু – ক্র্ ে উনেখ করো হনয়নে 
এিং িলো হনয়নে – র্িশ্বজনুড় চুর্ির প্রচোর র্েনদিশ্ কনর এিং ক্দশ্গুনলোর সনম্মলনে ও এক উপর্ুি ও গরুুত্বপণূি 

র্িেয়রনূপও  োেযতো ক্পনয়নে। িস্তুতেঃ চুর্িটিনক সোিিজেীে করোয় লনযয সিনর্নক গুরুত্ব র্দনয় CSP3 চুর্ি র্িশ্বোয়ে 

কোর্ি সর্ র্ত (ওয়োর্কং গ্রুপ অ্ি টির্ে ইউর্েভোসিোলোইনজশ্ে WGTU) গঠে কনরনে, র্োনদর ওপর চুর্ির র্িশ্বোয়ে 
অ্গ্রর্িকোররূপ চুর্ির র্িশ্বোয়নের উনেনশ্য উপলর্ি করোর জেয র্ের্দিষ্ট লনযয কোর্িকরী পদনযপ গ্রহণ করোর র্েনদিশ্ 
ক্দওয়ো হনয়নে। 

 চুর্ির পনয সদসয িৃৃ্র্দ্ধর সনঙ্গ জর্ড়ত চুর্ির র্িশ্বোয়ে। আর্িোৎ আরও ক্িশ্ী সংখযক ক্দনশ্র ক্র্োগদোে 
সুর্ের্িত করো। র্র্দও র্িশ্বজেীে এর অ্র্ি চুর্িনত র্ের্দিষ্ট সংজ্ঞোয় িযোখযো করো ক্েই। এর সর্রয়তো িলনত ক্িোঝোয় 
চুর্ির এর্িয়োনরর  নিয কোজ করো। এটিটিনত ক্র্োগদোে একটি গুরুত্বপূণি র্িেয় কোরণ আিজোর্তিক র্েয়ন্ত্রনণ র্র্দ র্নর্ষ্ট 
সংখযক ক্দশ্ সম্মত হয় তনিই চুর্ি কোর্িকরী হওয়ো সম্ভি হয়। একটো লঞ্চে ক্দখো র্োনচ্ছ ক্র্ র্কেু র্িনিকিোে  োেেু 

রপ্তোর্েকোরী অ্স্ত্র হস্তোিনরর ঝুাঁ র্ক িুঝনত ক্পনরনেে। িতি োনেও ক্িআইেী অ্নস্ত্রর উৎস হল র্েয়ন্ত্রণহীে স্থোে। 
 িোস্তনি, সো োেয র্কেু চুর্ি িো প্রচর্লত িযিস্থো আনে ক্র্সি র্িেনয় সি ক্দশ্ অ্ংশ্ীদোর। সুতরোং কত সংখযক 

ও র্করূপ ক্দশ্ এটিটি র্িশ্বোয়নের জেয আ োনদর গ্রহণ করো প্রনয়োজে? ২০১৮ সোনল এটিটি এর সম্পোদক ণ্ডলী 
পর্িোনলোচেো কনর অ্স্ত্র আ দোেী ও রপ্তোর্েনত র্ুি উপনরর সোর্রনত র্োকো ৫০ টি ক্দনশ্র  নিয কতগনুলো ক্দশ্ এই 
চুর্ির অ্ংশ্ীদোর। ক্দখো র্োয় ক্র্ রপ্তোর্েনত র্ুি শ্ীনেি র্োকো ক্িশ্ীর ভোগ ক্দশ্ এই চুর্িনত র্ুি হনয়নে। পৃর্র্িীর ক্সরো 
রপ্তোর্ে ক্দনশ্র ৭৩ শ্তোংশ্, র্োরো ৭১ শ্তোংশ্ অ্স্ত্র রপ্তোর্ে কনর, তোরো চুর্িনত সই কনরনে এিং অ্ংশ্ীদোর। ক্কিল 
৫৩ শ্তোংশ্ শ্ীনেি র্োকো আ দোেীকোরী ক্দশ্ র্োরো ৩৬ শ্তোংশ্ ক্ োট আ দোেী অ্স্ত্র ক্েয়, তোরো সই কনরনে িো 
অ্ংশ্ীদোর। র্িশ্বোয়নের জেয অ্নেক কোজ এখেও িোর্ক আনে। উনেখনর্োগয র্িেয় র্হসোনি িলো ক্র্নত পোনর ক্র্ অ্নেক 
ক্দশ্ এই চুর্ির অ্ংশ্ীদোর এিং তোর সিল প্রনয়োগও কনরনে। িনল চুর্ির েীর্তর সনঙ্গ ঘর্েষ্ঠ সম্বন্ধ র্োকোর দোয়িদ্ধতো 
– এ ের্ক ক্র্ ক্দশ্ অ্ংশ্ীদোর েয় তো প্রকোর্শ্ত হনচ্ছ। র্িশ্বোয়ে সম্ভিতেঃ র্ের্দিষ্ট কত সংখযক ক্দশ্ র্েনয় তো ক্িোঝোনেো 
র্োয় েো। িরং ক্দনশ্র িযিহোনর ক্িোঝো র্োয়। 

 

৪) চুর্িনত ক্র্োগদোে করনল র্ক র্ক ভোনি লোভিোে হনি?  
১ েং িোরোয় এটিটির লযয ক্র্ভোনি ির্ণিত হনয়নে (ের্র্র ১ েং র্িভোগ) এিং র্ো ইর্ত িোচক িনলর 

জেয অ্পর্রহোর্ি ক্র্োগোদনের অ্র্ি হল এটিটি এর শ্তিপ্রনয়োনগ র্িশ্বিোসীর প্রর্তর্ের্দত্ব। ১ েং িোরোয় উর্ের্খত উনেশ্যটি 
হল, ক্দশ্স নূহর দ্বোরো সুপর্রচোর্লত প্রচর্লত অ্নস্ত্রর আিজোর্তিক িোর্ণনজযর রূপোয়ে। 

 
৪.১) স্বচ্ছতোেঃ- এটিটি –এর প্রোর্র্ ক প্রর্তনিদে স্বচ্ছতোর প্রনয়োনগ ও িোর্েিক প্রর্তনিদে হস্তোির িযোপোনর এিং ক্স্বচ্ছোয় 

তর্য আদোে-প্রদোনে উৎসোর্হত কনরনে। 
এটিটি সি ক্দশ্নক স্বচ্ছতো িজোয় ক্রনখ র্দ্বপোর্যক ও িহু পোর্যক স্তনর ক্র্োগোনর্োগ গনড় ক্তোলোর সম্মর্ত র্দনয়নে। র্ো 
সোহোর্য কনর র্োনি র্েম্নরপূভোনি – 
অ্র্ভন্ন স্বোনর্ির র্িেয় র্চর্িতকরণ। 
পোরস্পর্রক র্িশ্বোস গনড় ক্তোলো। 
উপোনয়  লূযোয়ে িোর্ণজযস্তর সদুঢৃ় করোর জেয এক ক্র্োনগ কোজ। চুর্ির সনঙ্গ সো ঞ্জসয ক্রনখ সহজ উপোনয় ূলযোয়ে। 
অ্স্ত্র হস্তোিনরর প্রিণতোনক শ্েোিকরো। 
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র্কভোনি সি ক্দশ্ চুর্ি প্রনয়োগ করনে ও ক্সরো অ্েুশ্ীলে র্েরপুে করনে তোর গভীরভোনি র্েরীযণ। আিজি োর্তক 
সহনর্োর্গতোনক আরও সহজ করো। সম্পদশ্োলী ক্দনশ্র সনঙ্গ ক্র্ ক্দনশ্র সহনর্োর্গতো প্রনয়োজে তোনদর ক্জোটিন্ধে। 
একই সনঙ্গ আনে সি ক্দনশ্রই র্েজস্ব জোতীয় র্েরোপত্তোর ভোিেো। এটিটি ক্সইসি র্দক র্িনিচেো কনর ক্দশ্গুনলোনক 
স্পশ্িকোতর িোর্ণর্জযক র্িেয় ও জোতীয় র্েরোপত্তোর তর্য িোর্েিক প্রর্তনিদে ক্র্নক িোদ ক্দওয়োর অ্ে ুর্ত র্দনয়নে িো 
জেস নয র্োনত েো আনস ক্সই িযোপোনরও ভোিেো আনে। 

 
৪.২) শ্োর্ি ও র্েরোপত্তোেঃ 
৪.২.১)  োেির্েরোপত্তোেঃ- এটিটি এর প্রস্তোিেোয় স্বীকোর করো হনয়নে, প্রচর্লত অ্নস্ত্রর অ্বিি ও অ্র্েয়র্ন্ত্রত িোর্ণজয, 
সো োর্জক, অ্র্িবের্তক,  োেিকলযোণ ও র্েরোপত্তো িযিস্থোর উপর আঘোত হোেনে।  োেি র্েরোপত্তোর উপর অ্স্ত্র প্রোপযতো 
ও তোর অ্পিযিহোনরর প্রতযযও অ্প্রতযয প্রভোি আনে সংঘোত হওয়ো িো েো হওয়ো উভয়নযনত্রই। শ্ুি ুোত্র জীিেহোর্ে 
িো শ্োরীর্রক যর্তই েয়, তোেোড়োও জেনগোষ্ঠীনক স্থোেচুযত করো, স্বোস্থয-পর্রনেিো, র্শ্যো ও খোদযর্েরোপত্তো র্ির্িত করো 
ও দঘুিটেোয় আঘোতপ্রোপ্ত িযর্িও তোর পর্রিোনর অ্র্িবের্তক ও  োের্সক দদুিশ্োর র্দনকও ক্ঠনল র্দনচ্ছ। অ্বিি অ্স্ত্রশ্নস্ত্রর 
সংগ্রহ এিং পর্রিন্টনের িনল অ্স্ত্র সংঘেি দীঘিস্থোয়ী হনচ্ছ ও সংঘেি পরিতী স নয় জেস োনজর স সযো চলনতই 
র্োকনে।  োেনুের র্েরোপত্তোর অ্িদোে আনে এটিটি –এর। ৬ (৩) িোরো প্রচর্লত অ্নস্ত্রর অ্েনু োদে ক্র্নকোে উপোনয় 
হস্তোির ক্র্নক ক্দশ্গনুলোনক র্েিতৃ্ত কনর। 

 “অ্েনু োদনের স য় র্র্দ জোেো র্োনক ক্র্ এই অ্স্ত্র গণীহতযোর জেয,  োেুনের র্িরুনদ্ধ অ্পরোি লূক কোনজর 
জেয এিং র্ো র্কেো ১৯৪৯ সোনলর ক্িোর্েভো চুর্ির লঙ্ঘে কনরনে ক্র্ ে অ্সো রীক ক্যত্র িো জেসোিোরনণর র্েরোপত্তোর 

ওপর আঘোত এসিই ক্তো আিজোর্তিক চুর্িনত র্ুদ্ধোপরোি িনল র্িিতৃ আর ক্সই ক্দশ্ও ক্তো তোর স োে অ্ংশ্ীদোর।ˮ 

 
৪.২.২) জোতীয় র্েরোপত্তোেঃ- 

সহজলভয অ্স্ত্র ক্র্ে দোর্য়ত্বপূণি িযিহোর্রনকর অ্র্িকোনর র্োনক ক্সটো র্ের্িত করো ও অ্পরোি লূক কন ি জর্ড়ত সংগঠনে 
অ্স্ত্র ক্র্োগোনের র্িলুর্প্তর ক্যনত্র চুর্ির গুরুত্বপণূি ভূর্ কো লযয করো। অ্বিি অ্নস্ত্রর উপর্স্থর্ত ক্দনশ্র র্েরোপত্তো িযিস্থো, 
সশ্স্ত্র িোর্হেীর দযতো ও আইে প্রণয়কনদর অ্িনদশ্ীয় র্েরোপত্তোয় প্রর্তিন্ধতো ততরী কনর।  

চুর্িনত সম্মর্ত প্রদোেকোরী ক্দনশ্র িতি োে িযিস্থোর িযিিোে খুাঁনজ ক্ির করনত সোহোর্য করনি। ক্দনশ্র আভযির্রে 
িযিিোনের র্িনেেণ, অ্র্িবের্তক ও প্রর্ুর্িগত সহনর্োর্গতো, এ ের্ক িযিিোেগনুলো িন্ধ করোর জেয প্রনয়োজেীয় সোহোর্য 
ও জোতীয় অ্স্ত্র িযিস্থোনক সুদঢৃ় ও সিিোর্ঙ্গণ কনর গনড় ক্তোলো। 
 একর্ো স্পষ্ট িলো হনয়নে – ক্কোে ক্দনশ্র অ্স্ত্রশ্নস্ত্রর আিজোর্তিক ক্ঘোরোনিরো িো ক্কোে ক্দশ্ অ্পর ক্কোে ক্দশ্নক 
অ্স্ত্র স্বত্বোর্িকোয় িযিহোর করনত র্দনল চুর্ি প্রর্ুি হনি েো। সুতরোং ক্সেোিোর্হেীর প্রস্তুর্তর জেয র্ন্ত্রোর্দর হস্তোির 
ক্কোেভোনিই চুর্ির অ্িভুি েয়। র্র্দ র্ শ্ে এই প্রনশ্নর সমু্মর্খে হয় অ্র্িো অ্নস্ত্রর পুেেঃহস্তোিরনক ক্েনড় র্দনয় আশ্ো 
েো করো র্োয় – ক্সই শ্তি েোড়ো ঝুাঁ র্কর সম্ভোিেো পর্র োপ করো র্েষ্প্রনয়োজে। 

 
৪.২.৩) আঞ্চর্লক র্েরোপত্তোেঃ- 

 সী োনি অ্বিি অ্স্ত্রশ্নস্ত্রর প্রিোহ ক্রোি / প্রর্তনরোি করনত এিং র্ো র োগত আঞ্চর্লক র্েরোপত্তোয় প্রচর্লত 
অ্স্ত্র িযিহোনরর সুর্স্থর্ত েষ্ট করনে, ক্সনযনত্র এটিটি কোনজ লোগনি। 

 এই চুর্ি পোরস্পর্রক সহনর্োর্গতো, স্বচ্ছতো ও দোর্য়ত্বপূণি ক্র্ৌর্ উনদযোনগ উৎসোহ ক্র্োগোয় এিং িতি োে আঞ্চর্লক 
কোঠোন ো সুদঢৃ় করোর জেয এক পর্রকোঠোন ো গড়োর িযিস্থো কনর, র্োনত র্িপর্গো ী ও অ্বিি িোর্ণজয প্রর্তনরোি করো 
র্োয়। 

 
৪.৩)  োেিোর্িকোরেঃ- 

 ৬ ও ৭ েং িোরোর অ্িভুর্ির পর এটিটির প্রনয়োজনে সকল ক্দশ্নক অ্স্ত্র হস্তোিনরর র্সদ্ধোনি আিজোর্তিক 
 োেিোর্িকোর আইে ও আিজোর্তিক ক্লোকর্হতকো ী আইেনক প্রোিোেয র্দনত হনি। ৭ েং িোরো অ্েুসোনর ক্র্নকোে ক্দশ্ 
অ্স্ত্র হস্তোিনরর আনগ ক্সটো স্বল্প পর্র োণ প্রচর্লত অ্স্ত্র, র্দু্ধ সরঞ্জো  িো র্ন্ত্রোংশ্ ও উপকরণ ক্র্ সি চুর্ির ২ (১) 
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৩ ও ৪ িোরো অ্িভুি ক্সই ক্ োতোনিক ঝুাঁ র্কর পর্র োপ র্েণিয় করনি এিং ক্সনযনত্র রপ্তোর্ে করো অ্স্ত্র আিজোর্তিক 
 োেির্িকোর িো আিজোর্তিক ক্লোকর্হতকর আইনের গরুুত্ব লঙ্ঘে কনর সহনজই িযিহোর করোর ঝুাঁ র্কর প্রোিোেয আনে 
ক্সখোনে প্রস্তোর্িত রপ্তোর্ে িোর্তল করনি। 
 এটিটি আিজোর্তিক  োেিোর্িকোর আইেনক শ্র্িশ্োলী করো ও এর্গনয় র্েনয় র্োিোর জেয প্রচর্লত অ্নস্ত্রর 
িোর্ণনজযর ঝুাঁ র্কর পর্র োপ পদ্ধর্ত এনে এিং ক্সটোনক প্রিলভোনি কোনর্ি পর্রণত করোর  োিযন   োেিোর্িকোর  োেদনণ্ডর 
প্রর্ত শ্রদ্ধো রোখনত সোহোর্য কনরনে। 

র্িিোনদর ক্ের্তিোচক প্রভোি এিং  র্হলো ও র্শ্শ্ুনদর ওপর সশ্স্ত্র র্েপীড়ে, ৭.৪ িোরোয় র্লঙ্গর্ভর্ত্তক অ্তযোচোনরর 
র্িেয়টি স্পষ্টভোনি সো নে এনেনে এিং চুর্িটিনকও গরুুত্বপূণি কনর তুনলনে। 

 
৪.৪) স্থোয়ী উন্নয়েেঃ- 

স্থোয়ী উন্নয়নের লযয (সোসনটনেিল ক্ডভলপন ন্ট ক্গোল, এস.র্ড.র্জ) অ্জি নে চুর্ি ভূর্ কো র্েনত পোনর। ১৬.৩ 

িোরো ২০৩০ সোনলর  নিয অ্বিি অ্নস্ত্রর সরিরোহ উনেখনর্োগযভোনি কর্ নয় আেো, SDG ৫.২ িোরো অ্েসুোনর েোরী 

ও িোর্লকোনদর ওপর সিিরনের উৎপীড়ে দরূ করো এিং এস.র্ড.র্জ ১১ েং িোরো অ্েসুোনর শ্হরনক র্েরোপদ 
সিিিযোপী ও প্রোণিি স্থোর্য়ত্বদোে। এটিটি র্কভোনি এস.র্ড.র্জ এর প্রনয়োনগ সোহোর্য করনি ক্সটো এটিটি কোর্িকরী দনলর 
করণীয় আর তোরো র্িনিচেো কনরই সংঘিদ্ধ করনি। চুর্ির স্বচ্ছতো, ের্র্সূত্র, প্রর্তনিদে তর্য সংগ্রহ ও আিজোর্তিক 
সহনর্োর্গতোর ক্র্ িযিস্থো আনে তোর ক্র্নকই এস.র্ড.র্জ ১৬-এ িোরোর লযযপরূনণ সোহোর্য করো র্োনি। ক্র্ িোরোর  লূ 

লযয হল – “প্রোসর্ঙ্গক জোতীয় সংস্থোগনুলো শ্র্িশ্োলী করো, আিজোর্তিক সহনর্োর্গতোর  োিযন  অ্িভুি সিিস্তনর সো র্িয 

িরৃ্দ্ধ ও র্ের্দিষ্টভোনি উন্নয়েশ্ীল ক্দনশ্ সন্ত্রোস ও অ্পরোনির প্রর্তিোদ কনর উৎপীড়ে িন্ধ করো।ˮ 

 
৪.৫) িোর্ণজযস্তনরর উন্নর্ত ও র্েয়ন্ত্রণেঃ- 

এটিটি একটি র্িশ্বিযোপী  োে ততরী এিং ঝুাঁ র্কর সম্ভোিেো র্েণিয়পূিিক হস্তোির র্ের্িত করনত চোয়। 
পর্রকোঠোন োর সনঙ্গ সো ঞ্জসয ক্রনখ আিজোর্তিক  োে প্রর্তষ্ঠো ও অ্স্ত্র িোর্ণনজযর একটো স্তর ততরী করনত এটিটি সোহোর্য 
করনে। 

র্শ্ল্প সংস্থোর সদসযগণ এইজেয এটিটিনক স র্িে জোর্েনয়নেে। এর  নিয তোরো র্েিয়তোর এ ে এক শ্র্িশ্োলী 

উপোদোে ক্দনখনেে ক্র্ েতুে উৎপোদক ও রপ্তোর্েকোরী র্োরো আসনে তোনদর একই  োে ক্ নে চলনত হনি এ ের্ক 
দীঘির্দনের রপ্তোর্েকোরী ক্দশ্স ূনহর ক্যনত্রও এই এক কর্োই প্রনর্োজয। 

ক্কোম্পোেীগনুলোও তোনদর জে ুখী ভূর্ কোনক িজোয় রোখনত সনচতে হনচ্ছ ও কোরিোরী অ্গ্রসনর  োেি র্েরোপত্তোনক 
প্রোিোেয র্দনচ্ছ। এটিটি এই সুর্িিো উন্নত করোর ক্চষ্টো করনে। 

 
৪.৬) অ্েযোেয র্নন্ত্রর সোনর্ স ন্বয়েঃ- 

এটিটি আঞ্চর্লক ও আিজোর্তিক সি র্ন্ত্রোর্দ ক্র্ ে ক্েোট অ্স্ত্র ও ক্েোট আনেয়োনস্ত্রর ওপর রোষ্ট্রসংনঘর 
আচরণর্ির্িনক স র্িেও অ্র্ভেন্দে জোেোয়। 

 

৫) চুর্িনত ক্র্োগদোেকোরী ক্দশ্গনুলো র্ক প্রর্তিন্ধকতোর সম্মখুীে হনচ্ছ? 

চুর্ি র্িশ্বোয়নের কোর্িকরীদল (ডব্লু.র্জ.টি.ইউ) চুর্ির র্িশ্বোয়নের পনর্ প্রর্তিন্ধকতো দরূ করোর জেয 
অ্পূণিতোর তোর্লকো প্রস্তুত কনরনে এিং তো র্স.এস.র্প-৪ এর ক িপর্রকল্পেোর প্রস্তুর্ত সভোয় সংর্ুিও হনয়নে। (Annex 

a, ATT/CSP-4/WGTU/2018/ CHAIR/ 249/ MIWORking plan).  
১) অ্েনু োদনের জেয রোজবের্তক সনচতেো িুর্দ্ধ। 
২) সরকোর িো ক্লোকসভোর অ্গ্রোর্িকোর তোর্লকোয় এটিটি –এর অ্িভুর্ি। 
৩) এটিটির লোভ ক্িোঝো ও এর প্রর্ত সংশ্য় দরূীকরণ। 
৩.১) চুর্ির লযয ও উনেশ্য সম্পনকি  ভুল িোরণো। 
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৩.২) সংর্েষ্ট  ন্ত্রোলনয়র সংশ্য়।  
৪) ক্দশ্ীয় রোজেীর্ত ও র্েরোপত্তো। 
৪.১) সোিোরণ র্েিিোচে। 
৪.২) অ্স্ত্রিযিসো। 
৪.৩) সংঘেি ইতযোর্দ। 
৫) আঞ্চর্লক র্েরোপত্তো পর্রর্স্থর্ত। 
৬) অ্েুন োদনের জেয ক্দশ্ীয় পদ্ধর্তর গর্তিরৃ্দ্ধেঃ- 
৬.১) িতি োে ক্দশ্ীয় িযিস্থোর আইে িজোয় ক্রনখ সরকোনরর পনয চুর্ির িোিযিোিকতো প্রনয়োনগর  লূযোয়ণ 

করনত স য় লোগনে। 
৬.২) প্রনয়োজেীয় ক্দশ্ীয় আইে ততরী করনত স য় লোগনি। 
৬.৩)  ন্ত্রী ণ্ডলী িো সরকোনরর সনঙ্গ ক্লোকসভোর স ন্বয় জররুী। 
৬.৪) সরকোরী আ লোনদর ঘেঘে স্থোে িদল পর্রিহে পর্রপন্থী।  
৭) গনড় ক্তোলোর দযতোেঃ 
৭.১)  োেিসম্পদ ও র্িনশ্েজ্ঞোে (চুর্ি প্রনয়োনগর জেয)। 
৭.২) অ্র্িবের্তক সম্পদ (অ্র্িবের্তক দোয়ন টোনেোর জেয)। 
৮) প্রর্তনিদে ক্পশ্ করোর দোয়েঃ- 
৮.১) স্বচ্ছতোর পদনযপ গ্রহণ করনত সিোর র্দ্বিোদ্বন্দ আনে, প্রর্তনিদেও িড়। 
৮.২) জোতীয় র্েরোপত্তোর জেয প্রর্তনিদনের র্িেয় স ূহ স্পশ্িকোতর। 
৮.৩) ক্লোর্ি উনেককোরী প্রর্তনিদে। 
৯) অ্েযনদর দ্বোরো অ্েনু োদনের জেয অ্নপযো (প্রর্তনিশ্ী ক্দশ্, িড় আ দোেী ও রপ্তোর্েকোরী)। 
১০) এটিটির আনলোচেো সভোয়  ূল র্িেয় সহ সি দরৃ্ষ্টভর্ঙ্গর উনদ্ধি র্োওয়ো। 
১০.১) ক্ভোনটর  োিযন  চুর্ি অ্র্িগ্রহণ। 
১০.২) চুর্িনত র্িনশ্ে িোিযিোিকতোর অ্র্স্তত্ব। 

 
৬) ক্র্ সি প্রশ্ন িোরিোর ঘনুর র্িনর আনসেঃ  

৬.১) চুর্ি র্িশ্বিযোপী অ্স্ত্রিযিসোয় র্ক পোর্িকয র্েনয় এনলো?  

এটিটির উনেখ র শ্েঃ ক্িনড়ই চনলনে গণ  োিযন  অ্স্ত্রহস্তোির র্িেনয় অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্স নূহর  নিয। একইভোনি 
জেস োজ ও সংিোদ  োিয গুর্ল জোেনত চোইনে ক্র্ অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্ এটিটি –এর র্ির্িসম্মত আনলোনক করনে র্কেো 
অ্স্ত্রহস্তোির –এর র্িেয়টি। অ্স্ত্র হস্তোিনরর র্সদ্ধোি গ্রহনণর স য় দোর্য়ত্ব ক্িোি রোখনত এটিটি একগরুুত্বপূণি অ্ঙ্গ হনয় 
উনঠনে – িস্তুতপনয  োেদণ্ড র্হসোনিই। এখেই এটিটি এর িোস্তি প্রভোি র্িচোর পূণি োত্রোয় করো তোড়োহুনড়ো হনত পোনর। 
তনি প্র োণ আনে ক্র্ অ্নেক অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্ই তোনদর অ্স্ত্ররপ্তোর্েনত র্েয়ন্ত্রণ এনে এটিটি –এর শ্তি পোলে করনে এিং 
অ্েযরো এই শ্তি  োেোর জেয রোজবের্তক চোনপর সম্মখীে হনচ্ছ। 

 

৬.২) ক্র্সি ক্দশ্ চুর্িনত ক্র্োগদোে কনরর্ে তোনদর অ্িস্থোে কী? 

এটিটি ক স য় হল এনসনে।  োত্র চোর িেনরর কোর্িকরীতোয় এটিটিনত ১০০টি ক্দশ্ র্ুি হনয়নে এিং ক্র্নকোে 
র্েরস্ত্রীকরণ চুর্িনত দ্রুততোর সনঙ্গ অ্েনু োদে ও অ্ংশ্গ্রহণ করনে। চুর্িনত সই প্রদোেকোরী িহুনদশ্ চুর্ির প্রর্ত তোনদর 
আেুগতয প্রকোশ্ কনরনে ও চুর্ির লযয ও উনেশ্য র্োনত ভঙ্গ েো হয় ক্সই দোয় র্িশ্বোনসর সোনর্ িজোয় ক্রনখনে। 
(১৯৬৯ সোনলর র্ভনয়েো সনম্মলনের চুর্ি আইে – িোরো ১০ ও ১৮ েং)। 

র্কেু সংখযক ক্দশ্ এই চুর্িনত এখেও অ্ংশ্গ্রহণ কনরর্ে তনি অ্ংশ্গ্রহণ করোর ইচ্ছো প্রকোশ্ কনরনে ও 
ক্র্োগদোনের জেয প্রস্তুর্ত র্েনে। ২০১৪ সোনল চুর্ি কোর্িকর হিোর পর সই করোর প্রনয়োজে ক্েই। ক্র্নহতু চুর্ি র্েজস্ব 
পর্িযোপ্ত সংখযক ক্দশ্নক এর অ্ংশ্ীদোর কনরনে ও চুর্ির র্িিোে প্রনয়োগ করনে, এ ের্ক ক্র্সি ক্দশ্ চুর্িনত ক্র্োগ ক্দয়র্ে 
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তোরোও চুর্ির েীর্তর সনঙ্গ দঢৃ় সম্পকি  র্োকোর চোপ অ্েভুি করনে কোরণ দোর্য়ত্বপূণি অ্স্ত্র হস্তোিনরর র্িশ্ব োে এর 
দ্বোরো স্থোপে করো সম্ভি হনয়নে। 

 

৬.৩) চুর্িনত র্ক র্ক সনুর্োগ আনে? 

র্ের্দিষ্ট র্িভোনগর অ্নস্ত্রর র্ের্দিষ্ট িরনণর হস্তোির চুর্ির দ্বোরো র্েয়র্ন্ত্রত হয়। 

 

৬.৩.১) র্ক িরনণর অ্স্ত্র চুর্ির অ্িভুি? 

এটিটি প্রচর্লত অ্নস্ত্রর র্েম্নর্লর্খত র্িভোনগর আিজি োর্তক িযিসো র্েয়ন্ত্রণ কনর। 
১) র্ুনদ্ধর টযোস্ক। 
২) অ্স্ত্র সর্িত র্নুদ্ধর  োেিোহে। 
৩) িড় িড় স রোস্ত্র। 
৪) র্ুদ্ধ র্ি োে। 
৫) র্ুনদ্ধ িযিহৃত ক্হর্লকেোর। 
৬) র্ুদ্ধ জোহোজ। 

৭) র্ সোইল ও র্ সোইল উৎক্যপক। 
৮) ক্েোট ও হোল্কো র্ুদ্ধোস্ত্র। 

র্ুদ্ধোস্ত্র/র্নুদ্ধর উপকরণ র্োর দ্বোরো গুর্লিেিণ, উৎক্যপে িো ক্র্োনকোে প্রকোর র্েষ্ক্র ণ ঘটোনেো হয় উর্ের্খত 
অ্নস্ত্রর সোহোনর্য, ক্র্সি রপ্তোর্ের র্িেনয় ও র্ন্ত্রোংশ্, উপকরণ রপ্তোর্ে র্ো প্রচর্লত অ্স্ত্রর্ে িোনে িযিহৃত হনি – ক্সনযনত্রও 
এটিটি –এর প্রনয়োগ হনি (িোরো েং ৩৩৪)। 

 

৬.৩.২) র্ক িরনের হস্তোির এটিটি এর অ্িভুি? 

র্েম্নর্লর্খত আদোে-প্রদোেগুর্ল এটিটি র্েয়ন্ত্রণ কনর,  

রপ্তোর্ে 

আ দোর্ে 

পর্রিহে ও জোহোজ পর্রিহে  

দোলোর্ল 

র্র্দ ক্কোনেো ক্দশ্ প্রচর্লত অ্স্ত্র র্েজ অ্র্িকোনর িযিহোনরর উনেনশ্য আিজোর্তিক স্তনর চলোচল করোয় ক্সটো 
কখেই এটিটি –এর এর্িয়োরভুি হনি েো। এেোড়োও এটিটি অ্েনু োদে র্দনয়নে, র্েজ র্েরোপত্তোও শ্োর্ি রযোনর্ি ক্কোে 
ক্দনশ্র প্রচর্লত অ্স্ত্রসংগ্রহ ক্সই ক্দনশ্র তিি অ্র্িকোর (৭ েং অ্েনুচ্ছদ এটিটি)। 

 

৬.৪) অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্স ূহ তোনদর অ্ঙ্গীকোর রোখনে িঝুনিো র্কভোনি? 

প্রর্তটি ক্দশ্ তোনদর প্রর্তনিদে এটিটি –এর কোনে ক্পশ্ কনর এিং ক্সটো ক্র্নকই ক্দশ্টি চুর্ির দোয়িদ্ধতো 
প্রনয়োগ করনে র্কেো তো ক্িোঝো র্োয়। অ্ংশ্ীদোর হওয়োর পর প্রর্তটি ক্দশ্নক প্রর্  িেনরই প্রনয়োগ প্রনচষ্টোর প্রোর্র্ ক 
প্রর্তনিদে ক্পশ্ করনত হয় ও এযোডহক র্ভর্ত্তনত কখে েতুে প্রনয়োগ পদ্ধর্ত ক্েওয়ো হনয়নে তোর সোম্প্রর্তক তর্য 
প্রোর্র্ ক প্রর্তনিদনে উনেখ করনত হয়। 

অ্র্িকন্তু, এটিটি –এর সম্পোদক ণ্ডলী অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্ স ূনহর, র্িনশ্ে দোয়িদ্ধতোর তর্য প্রকোশ্ কনর ক্র্ ে 
– অ্র্িবের্তক অ্েুদোে, জোতীয় র্েয়ন্ত্রনের তর্যর্লর্প (৫ েং িোরো), উপর্ুি আইে প্রনয়োগ, প্রশ্োসে (৫ েং িোরো), 
জোতীয় ক্র্োগোনর্োগ ক্কন্দ্র (৫ েং িোরো) ও িোর্েিক প্রর্তনিদে ক্পশ্ (১৩ েং িোরো)। তর্য এটিটির ওনয়ি সোইনট 
পোওয়ো র্োনি, তনি র্িনশ্ে তর্য র্ের্দিষ্ট অ্ংশ্ীদোর ক্দনশ্র জেযই সী োিদ্ধ। জে স োজও চুর্ি প্রনয়োনগ ক্দশ্স নূহর 
দোয়িদ্ধতোর প্রর্ত ভূর্ কো ক্েয় ও র্েয়ন্ত্রণ কনর। 
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অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্ এটিটি –এর প্রর্ত দোয়িদ্ধতোর আনলোনক হস্তোির করনে র্কেো ক্স িযোপোনর সংিোদ  োিয ও 

প্রশ্ন করনত শ্রুু কনরনে। প্রর্তটি ক্দনশ্র তেপুণয ও সম্মর্তদোনে উৎসোহ র্োচোই করো এটিটি এর অ্েুষ্ঠোর্েক পর্িোনলোচেো 
পদ্ধর্তর  নিয ক্েই। 

 

৬.৫) চুর্ি র্ক ক্দশ্গনুলোনক অ্স্ত্র আ দোেীনত িোিো ক্দয়?  

প্রচর্লত অ্স্ত্র র্দু্ধ সরঞ্জো  িো র্ুদ্ধউপকরণ, র্ন্ত্রোংশ্ ক্প্ররনে র্র্দ আিজোর্তিক র্ির্ির লঙ্ঘে হয় অ্র্িো 
হস্তোির্রত অ্স্ত্র গণহতযো,  োেিতোর র্িরনুদ্ধ অ্পরোি এিং র্দু্ধোপরোনির জেয িযিহৃত হনি ক্স র্িেয় সংর্েষ্ট ক্দনশ্র 
েজনর র্োনক তোহনল এটিটি ৬ েং িোরো অ্েসুোনর ক্সই হস্তোির র্ের্েদ্ধ ক্ঘোেণো কনর। সুতরোং র্িনশ্ে অ্িস্থোর অ্স্ত্র 
আ দোেীনত এটিটি অ্ংশ্ীদোর ক্দশ্নক িোিোনদর িো র্ের্েদ্ধ কনর। 

র্র্দ প্রস্তোর্িত প্রচর্লত অ্স্ত্র, র্দু্ধ সরঞ্জো , র্ন্ত্রোংশ্ ও উপকরণ আ দোেী িো হস্তোিনর ৬ েং িোরোর উলঙ্ঘে 
েো হয় আিোর রপ্তোর্েকোরী ক্দশ্ র্র্দ এটিটি এর অ্ংশ্ীদোর েো হয় তোহনল ঝুাঁ র্কর সম্ভোিেো িনুঝ ৭ েং িোরো অ্েুর্োয়ী 
পুণি লূযোয়ে করো হনি ক্র্ অ্স্ত্র িো উপকরণ আিজোর্তিক  োেিোর্িকোর আইে গরুুতর লঙ্ঘনের জেয সহনজই িযিহোর 
করো হনি র্কেো। 

আিজোর্তিক প্রর্ো ও আচরণর্ির্ি অ্েসুোনর, সন্ত্রোসিোদ জর্েত অ্পরোি এিং ক্সই ক্দশ্ এর সনঙ্গ জর্ড়ত িো 
িহুজোর্তক অ্পরোি সংগঠিত হনচ্ছ এিং ঐ ক্দশ্ ক্স িযোপোনর  দত র্দনচ্ছ র্কেো এই িোরো ক্সই স স্ত র্িেনয়র উনেখ 
সম্বর্লত। ক্দশ্ ৭.১ েং অ্েসুোনর ক্কোনেো ক্ের্তিোচক অ্িস্থো িো ঝুাঁ র্কর প্রোিোেয ক্িোঝো র্োয় তনি রপ্তোর্ে ক্কোেভোনিই 
অ্েনু োদে পোনি েো আর আ দোেীকোরী ক্দশ্ আ দোেী করনি েো। আ দোেীকোরী ক্দশ্ অ্ংশ্ীদোর ক্হোক েো ক্হোক এর 
ক্কোনেো ক্হরনির হনি েো। আ দোেীকোরী ক্দশ্ িো অ্র্ি  িযিহোরকোরী ক্র্ইনহোক, রপ্তোর্েকোরী ক্দশ্ ক্র্ আিোর চুর্ির 
অ্ংশ্ীদোর রপ্তোর্ে ঝুাঁ র্ক িহুল িঝুনত পোরনল ক্সই ক্দনশ্ রপ্তোর্ে কনরত অ্স্বীকোর করো আিশ্যক। 

সংনযনপ ক্কোে ক্দনশ্র প্রচর্লত অ্স্ত্র আ দোেীর য তো ও িযিহোনরর উনেশ্য এটিটি এর আয়ত্বোিীে। তনি এ 
র্েনয় আরও করেীয় আনে ক্র্ ে, এটিটি এর অ্ংশ্ীদোর ক্র্ ক্দশ্ রপ্তোর্ে করনে ৬ ও ৭ েং িোরো অ্েসুোনর ক্সই ক্দশ্ 
ক্দখনি আ দোেীকোরী ক্দশ্ চুর্ির অ্ংশ্ীদোর র্কেো।  

 

৬.৬) অ্-সো র্রক সংগঠেগনুলোর চুর্ি প্রনয়োনগ ভূর্ কো কী? 

এটিটি -এর র্িশ্বোয়ে ও প্রনয়োনগ জেস োজ সর্রয়ভোনি জর্ড়ত। অ্সো র্রক সংগঠেগুনলো জোতীয় ও আিজোর্তিক 
স্তনর র্িশ্বোয়ে স র্িে করোর লনযয কোর্ির  চোলোনচ্ছ। এরো র্স্থর লনযয প্রচোর, তর্য আদোে-প্রদোে এিং রোজবের্তক 
অ্গ্রোর্িকোনরর জেয জেসোিোরনণর  োিযন  চোপ সরৃ্ষ্ট কনর চনলনে। র্েম্নর্লর্খতগুর্ল জেস োনজর কোর্িরন র  নিয পনড়েঃ- 

সরকোরনক চুর্িনত রোর্জ করোনেোর জেয অ্র্ভজ্ঞতো ও উপনদশ্ ক্দওয়ো। সম্পর্ত্তও অ্েনু োদনের স র্িনে টুলর্কট, 
প্রচোনরর উপোদোে এিং সম্পদ উপোদোে র্দনয় সোহোর্য কনর পর্ ক্দখোনেো। 

চুর্ির িলদোয়ক প্রনয়োনগর স র্িনে NGO ও র্িনশ্েজ্ঞ এিং সংর্েষ্ট অ্র্িকোর্রকনদর র্েনয় আঞ্চর্লক সভো 
সনম্মলে সংগঠিত করো।  

গনিেক ও র্শ্যোর্িদনদর সনঙ্গ ক্র্োগোনর্োগ গনড় ক্তোলো ও এনদর র্েনয় ক্র্ৌর্ সম্প্রচোর করো, ক্র্ে তোাঁরোও 
চুর্ির র্ির্িিযিস্থো ও প্রনয়োগ স র্িে কনর।  

জেসোিোরণনক সনচতে ও উৎসোর্হত করো ক্র্ে সিোই জোতীয় স র্িে ও প্রনয়োনগর জেয সর্রয় অ্ংশ্গ্রহণ 
কনর। 

চুর্ির সম্মর্তও প্রনয়োনগর আেগুতয িজোয় ক্রনখ ক্দশ্ কোজ করনে র্কেো তোর পর্িযনিযে করো।  
 


