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ক্রোড়পত্র (অ্যোনের –বি)
অ্স্ত্র িোবিজ্য চু বিনে অ্ংশগ্রহিকোরী েেু ে ক্েনশর জ্েয ʻঅ্ভ্যর্থেো গুচ্ছʼ
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১) ভ্ূ বিকো
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4

১.৫.১) বক ধরনের অ্স্ত্র এই চু বির অ্ন্তভ্ুথ ি?
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১.৫.২) বক ধরনের হস্তোন্তর এটিটির অ্ন্তভ্ুথ ি?
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২) এটিটির পদ্ধবে
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২.১) অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর সনেলে
২.১.১) কখে?
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২.১.৩) ক্ক?
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6
6

২.৩) এটিটি িণ্ডলী

6
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২.৩.১.৩) সনেলনের সম্পোেক
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৩. এটিটির িোধযিোধকেো
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৩.১.২.৫) েোলোবল
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11
11

৬) এটিটি প্রনয়োনগর জ্েয সহনর্োবগেো ও সির্থে

11

৬.১) এটিটি সম্পোেক িণ্ডলী
৬.১.১) এটিটি এর সম্পোেক িণ্ডলীর ভ্ূ বিকো বক?
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১) ভ্ূ বিকো
১.১) অ্ভ্যর্থেোগুচ্ছ কোর উনেশয? (ওনয়লকোি পযোক)
চু বির বিশ্বোয়নের জ্েয কোর্থকরীেল অ্ভ্যর্থেোগুচ্ছ তেরী কনরনে। এই গুচ্ছ েেু ে ক্র্সি ক্েশচু বিনে ক্র্োগেোে
কনরনে অ্র্িো চু বির বিষনয় আরও বকেু জ্োেনে চোইনে েোনের জ্েয অ্স্ত্রিোবিজ্য চু বির পদ্ধবে এিং েোয়িদ্ধেোর
িূলবভ্বির এক সোধোরিবচত্র।
১.২) এটিটি বক?
সিরোস্ত্র িোবিজ্য চু বি (আরিড্ ক্েেবেটি-এটিটি) হল এক আন্তজ্োবেথ ক চু বি র্ো অ্স্ত্র হস্তোন্তনরর ওপর
েেোরবক, অ্নিধ বিপর্গোিী িোবিজ্য ক্রোখো ও েোর সিূনল উৎপোঠে, এনের িোধযনি প্রচবলে অ্নস্ত্রর সনিথোচ্চ িোে
িজ্োয় ক্রনখ আন্তজ্োবেক িোবিজ্য বেয়ন্ত্রি কনর। ১ েং ধোরোয় বিিৃে এই চু বির রূপনরখো হল বেম্নরূপঃসম্ভোিয সনিথোচ্চ সোধোরি আন্তজ্োবেথ ক বভ্বি তেরী করো র্োনে প্রচবলে অ্নস্ত্রর আন্তজ্োবেথ ক িোবিজ্য বেয়ন্ত্রি ও
উন্নীে করো র্োয়।
প্রচবলে অ্নস্ত্রর বিপর্গোিীেো ও অ্নিধ িোবিজ্য ক্রোখো / িন্ধ এিং বিেোশ করো। ক্স লনক্ষয করো হনয়নে –
আঞ্চবলক ও আন্তজ্োবেথ ক স্থোবয়ত্ব, শোবন্ত ও বেরোপিো।
সোধোরি িোেুনষর েুনভ্থ োগ ক্িোচে।
প্রচবলে অ্নস্ত্রর িোবিনজ্য অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশসিূনহর সহনর্োবগেো, েোবয়ত্বনিোধ উন্নে করো র্োনে ক্েশগুনলোর িনধয
পোরস্পবরক বেভ্থ র ক্র্োগযেো গনড় ওনঠ।
িোে-বক-িুে িনলনেে - “বিশ্বিযোপী অ্স্ত্র িোবিনজ্য িোধযেো, েোবয়ত্বনিোধ ও েচ্ছেো বেনয় আসোর জ্েয আিোনের
ক্র্ৌর্ উনেযোগ এক েেু ে অ্ধযোয় সূচেো কনরনেˮ।
এটিটি আঞ্চবলক ও আন্তজ্োবেথ ক স্তনর শোবন্ত, বেরোপিো ও স্থোবয়ত্ব ক্েয়, িোেুনষর েুনভ্থ োগ কিোয় এিং সহনর্োবগেো
েচ্ছেো এিং েোবয়ত্বপূিথ কোর্থকলোনপ িেে ক্েয়।
১.৩) অ্েুনিোেে ও কোর্থকরঃ২রো এবপ্রল ২০১৩ সোনল রোষ্ট্রসংনের সোধোরি সভ্োয় গৃহীে বসদ্ধোনন্ত চু বি অ্েুনিোবেে হয় এিং ২০১৪ সোনলর
২৪নশ ক্সনেম্বর কোর্থকর হয়। এই প্রর্ি আইেরূনপ অ্স্ত্র হস্তোন্তনরর চু বি প্রনয়োগ এল।
১.৪) কেগুবল ক্েশ এটিটিনে ক্র্োগেোে কনরনে?
এখে ১০০টি িনেো ক্েশ এই চু বির অ্ংশীেোর। িোবক ক্েশ সই বেনলও অ্েুনিোেে কনরবে। এটিটিনে ক্র্োগেোে
ক্েওয়ো ক্েশগুনলোর িেথ িোে অ্িস্থোে জ্োেোর জ্েয ও আঞ্চবলক সূত্র বিিরি জ্োেনে এটিটির ওনয়িসোইট ক্েখনে হনি। http//www. thearmstradetreaty.org./treaty-status.html?templated=209883.
১.৫) চু বিনে বক বক সুনর্োগ আনে?
বেবেষ্ট বিভ্োনগর অ্নস্ত্রর বেবেথ ষ্ট ধরনির হস্তোন্তর চু বির িোরো বেয়বন্ত্রে হয়।
১.৫.১) বক ধরনের অ্স্ত্রচুবির অ্ন্তথভ্ুি?
এটিটি প্রচবলে অ্নস্ত্রর বেম্নবলবখে বিভ্োনগর আন্তজ্োবেথ ক িযিসো বেয়ন্ত্রি কনর (ধোরো ২.১)।
১) র্ুনদ্ধর টযোঙ্ক।
২) অ্স্ত্র সবিে র্ুনদ্ধর র্োেিোহে।
৩) িড় িড় সিরোস্ত্র।
৪) র্ুদ্ধবিিোে।
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৫) র্ুনদ্ধ িযিহৃে ক্হবলকেোর।
৬) র্ুদ্ধজ্োহোজ্।
৭) বিসোইলও বিসোইল উৎক্ক্ষপক।
৮) ক্েোট ও হোল্কো র্ুদ্ধোস্ত্র।
র্ুদ্ধোস্ত্র/র্ুনদ্ধোপকরি ক্র্গুবল িোরো গুবলিষথি, উৎক্ক্ষপে িো ক্র্ ক্কোে প্রকোর বেষ্ক্রিি েটোনেো হয় উবিবখে অ্নস্ত্রর
সোহোনয়য ক্র্ সি রপ্তোবের বিষনয় ও র্ন্ত্রোংশ উপকরি রপ্তোবে র্ো প্রচবলে অ্নস্ত্রর বেিথোনি িযিহৃে হনি- ক্সনক্ষনত্র
এটিটিএর প্রনয়োগ হনি (ধোরো েং ৩৩৪)।
১.৫.২) বক ধরনের হস্তোন্তর এটিটি এর অ্ন্তভ্ু ি?
বেম্নবলবখে আেোে-প্রেোে এটিটি বেয়ন্ত্রি কনরঃরপ্তোবে
আিেোবে
পবরিহে ও জ্োহোজ্ পবরিহে
েোলোবল
র্বে ক্কোে ক্েশ প্রচবলে অ্স্ত্র বেজ্ অ্বধকোর িযহোনরর উনেনশয আন্তজ্োবেথ ক স্তনর চলোচল করোয় ক্সটো কখেই এটিটির
এবরয়োরভ্ু ি হনি েো।
এেোড়োও এটিটি অ্েুনিোেে বেনয়নে – বেজ্ে বেরোপিো ও শোবন্তরক্ষোর জ্েয ক্কোনেো ক্েশ প্রলবলে অ্স্ত্রসংগ্রহ
ক্সই ক্েনশর তিধ অ্বধকোর (৭েং অ্েুনচ্ছে, এটিটি)।
২) এটিটি এর পদ্ধবে।
২.১) অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর সনেলে।
২.১.২) কখে?
১৭.১ ধোরো অ্েুর্োয়ী অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর প্রবেটি সনেলে পনরর সনেলে অ্েুবষ্ঠে করোর বসদ্ধোন্ত ক্েনি।
িোস্তনি আইে ও পদ্ধবের শেথ োেুসোনর সনেলে প্রবে িের হনি র্বে সনেলে অ্েয ক্কোনেো বসদ্ধোন্ত েো ক্েয় (ধোরো েং
১১)।
এটিটি এর অ্ংশীেোর ক্েনশর ক্র্সি সনেলে অ্েুবষ্ঠে হনয়নেঃএটিটির অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর প্রর্ি সনেলে (কেফোনরন্স অ্ফ ক্েট পোটিথ , বস.বপ.এস ১) ২৪-২৭নশ আগষ্ট
২০১৫ সোনল কোঙ্কুে, ক্িবরনকো।
এটিটি অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর বিেীয় সনেলে (বসবপএস-২) ক্জ্বেভ্ো, সুইজ্োরলযোণ্ড ২২-২৬নশ আগষ্ট ২০১৬।
এটিটি অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর েৃ েীয় সনেলে (বসবপএস-৩) ক্জ্বেভ্ো, সুইজ্োরলযোণ্ড। ১১-১৫ই ক্সনেম্বর
২০১৭।
এটিটি অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর চেু র্থ সনেলে (বসএসবপ-৪) ক্টোবকও, জ্োপোে, ২০-২৪নশ আগষ্ট ২০১৮।
এটিটি অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর পঞ্চি সনেলে (বসএসবপ-৫) ক্জ্বেভ্ো, সুইজ্োরলযোণ্ড। ২৬-৩০নশ আগষ্ট ২০১৯।
২.১.২) কী?
অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর প্রবেটি সনেলনে ভ্ূ বিকোঃক) প্রচবলে অ্নস্ত্রর ক্ক্ষনত্র অ্গ্রগবে সহ চু বি প্রনয়োনগর পর্থোনলোচেো।
খ) বিশ্বজ্ুনড় বেবেথ ষ্টরূনপ চু বি প্রনয়োগ, অ্গ্রগিনের বিষয় বিনিচেো এিং সুপোবরশ।
গ) ২০ েং ধোরো ক্িোেোনিক চু বির সংনশোধে বিনিচেো।
ে) চুু্ বির িযোখযো ক্র্নক উনঠ আসো সিসযোর বিনিচেো।
ঙ) সম্পোেক িণ্ডলীর িোনজ্টও অ্বপথে কিথভ্োনরর বিনিচেো ও বসদ্ধোন্ত।
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চ) চু বির কোর্থরনির উন্নবের জ্েয সহোয়ক েল গঠনের কর্ো বিনিচেো।
ে) চু বি বিষয়ক ক্র্নকোনেো কোজ্ সম্পোেেো করো (ধোরো েং ১৭ (৪))।
২.১.৩) ক্ক?
পদ্ধবেগে আইনের শেথ হল, সনেলনের বিবধ বেনষধহীেসভ্ো প্রকোনশয হনি। র্বে েো সনেলে অ্ংশীেোর
ক্কোনেো ক্েনশর অ্েুনরোনধ অ্েয বসদ্ধোন্ত ক্েয় (পদ্ধবেগে আইনের ১৩ েং ধোরো)। ক্সই অ্েুসোনর অ্ংশীেোর ক্েশ,
েোক্ষরকোরী ক্েশ, পবরেশথক ক্েনশ (র্োরো চু বির অ্ংশীেোর িো েোক্ষরকোরী েয়) এিং সংর্ুি রোষ্ট্র সংনের প্রবেবেবধ,
এনের বিনশষ সংস্থো, আঞ্চবলক ও আন্তজ্োবেথ ক আন্তঃসরকোরী সংগঠে, অ্সোিবরক সিোজ্, ক্িসরকোরী সংেটে (এে.বজ্.ও)
ও বশল্প ক্গোষ্ঠী এই অ্ংশীেোর ক্েশসিূনহর সনেলনে অ্ংশগ্রহি করনে পোনর। র্বে েো অ্েয ক্কোনেো বসদ্ধোন্ত হয় (পদ্ধবেগে
আইনের ১-৫ ধোরো)।
র্োনহোক, ক্কিল অ্ংশীেোর ক্েশই সনেলনে পূিক্ষ
থ িেোয় অ্ংশগ্রহি করনে পোনর, অ্র্থোৎ বসদ্ধোন্তগ্রহি ও প্রনয়োজ্নে
বসদ্ধোন্ত ক্ভ্োনটর িোধযনি গৃহীে হনল ক্ভ্োটেোে ক্কিল অ্ংশীেোর ক্েনশরই অ্বধকোরভ্ু ি। েোক্ষরকোরী ক্েশ সনেলনে
অ্ংশগ্রহি করনে পোনর েনি বসদ্ধোন্তগ্রহনি অ্ংশ বেনে পোনর েো। পবরেশথে ক্েশ, সংর্ুি রোষ্ট্রসংে, আঞ্চবলক ও
আন্তজ্োবে িো সংগঠে, বশল্পও অ্সোিবরক সিোনজ্র প্রবেবেবধরো পবরেশথকরূনপ সনেলনে অ্ংশ ক্েনিে। এরো বিবধ
বেনষধহীে (Plenary) সভ্োয় বিিৃবে বেনে পোনর, সরকোরী েবর্ পোনি এিং সনেলনে বলবখে িিিয ক্পশকরনে
পোনর।
২.২) প্রস্তুবে পদ্ধবেঃ২.২.১) আেুষ্ঠোবেক প্রস্তুবেসভ্োঃঅ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশগুনলোর েুটি সনেলনের িধযিেী অ্ন্তঃকোলীে সিনয় আসন্ন সনেলনের প্রস্তুবের জ্েয
ক্জ্বেভ্োনে এটিটি সম্পোেক িণ্ডলীর আেুষ্ঠোবেক প্রস্তুবে সভ্ো হয়। প্রস্তুবে সভ্োর সংখযো কে হনি ক্সটো বস্থর করো
ক্েই, েনি েুনটো একবেনের সভ্ো প্রবে সনেলনের আনগ হয়। প্রস্তুবেসভ্ো কোর্থকরী েনলর সভ্োর সনে একই সোনর্ হয়
(ধোরো ২, ৩, ২, ২)। প্রস্তুবেসভ্ো প্রকোনশয হয়।
২.২.২) বিনশষ সভ্োঃ১৭ (৫) ধোরো প্রেযোশো কনর সনেলনের বিনশষসভ্ো েুটি সনেলনের অ্ন্তিেী সিয় –এ হনি র্বে ক্কোে
অ্ংশীেোর ক্েশ এই ধরনের সভ্োর জ্েয অ্েুনরোধ কনর এিং অ্ংশীেোর ক্েনশর েুই েৃ েীয়োংশ ক্েশ প্রস্তোি সির্থে কনর।
অ্েযনকোনেো বসদ্ধোন্ত েোড়ো বিনশষসভ্ো ক্জ্বেসভ্ো সম্পোেকিণ্ডলীর েপ্তনরই হনি। (পদ্ধবেগে আইনের ১৪ েং আইে)।
২.৩) এটিটির িণ্ডলীঃ২.৩.১) সনেলনের আবধকোবরক
২.৩.১.১) সভ্োপবে (নপ্রবসনেন্ট)
অ্স্ত্র িোবিজ্য চু বি (এটিটি) এর অ্ংশীেোর সকলনেশ েোনের সনেলনে প্রবেিের একজ্ে সভ্োপবে বেিথোচে কনর
বর্বে প্রস্তুবে পদ্ধবে সহ বসএসবপ (কেফোনরন্স অ্ফ্ ক্েট পোরটিজ্) –এ পনরর িের সভ্োপবেত্ব করনিে।
বস.এস.বপ ১ রোষ্ট্রেে
ূ জ্জ্থ ক্লোনিোনেোনকো, ক্িবরনকো।
বস.এস.বপ ২ রোষ্ট্রেে
ূ এিোেুনয়ল ই. ইনিোবহ, েোইনজ্বরয়ো।
বস.এস.বপ ৩ রোষ্ট্রেে
ূ ক্লোউস্ ক্কোরনহোনেে, বফেলযোণ্ড।
বস.এস.বপ ৪ রোষ্ট্রেে
ূ জ্োবেস্ কোরবক্লেস্, লোটবভ্য়ো।
২.৩.১.২) সহসভ্োপবেঃ- পদ্ধবেগে আইনের ৯ েং আইেোেুগ, এটিটির অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর প্রবে ঐ সনেলনে
অ্বধনিশনে অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েনশর প্রবেবেবধনের ক্র্নক সনেলনের পরিিী অ্বধনিশনের জ্েয একজ্ে সভ্োপবে ও চোরজ্ে
সহ সভ্োপবে বেিথোবচে কনর।
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সভ্োপবে ও চোরজ্ে সহসভ্োপবেনক িুযনরো েোনি অ্বভ্বহে করো হয়। সনেলনের পর ক্র্নক েোনের কোর্থরি
শুরু হয় ও চনল পরিিী সনেলনে েোনের উিরোবধকোরী বেিথোবচে েো হওয়ো পর্থযন্ত। সভ্োপবে েোর কোর্থকোনল সনেলনের
ক্র্নকোনেো বিনশষসভ্ো পবরচোলেো করনি।
২.৩.১.৩) সনেলনের সম্পোেকঃপদ্ধবেগে আইনের ১০ েং আইেোেুগ সনেলনের সম্পোেক এটিটির সম্পোেক িণ্ডলী, আর ক্সই ক্ষিেোিনল
েোরো সনেলনের সি অ্বধনিশে ও সহোয়ক েনলর কোজ্ পবরচোলেো করনি। সম্পোেনকর ভ্ূ বিকো হনলো সোধোরি ও
বিনশষ অ্বধনিশে সংরোন্ত সি প্রনয়োজ্েীয় িযিস্থো, ক্িোনটর ওপর চু বির ১৮ েং ধোরোর ৩ (বে) অ্েুসোনর
সোধোরিভ্োনি সনেলনের প্রনয়োজ্নে র্োিেীয় কোজ্ করো।
এটিটি সম্পোেক িণ্ডলীর অ্েযোেয ভ্ূ বিকোও কোজ্ ৬.১.১ ধোরোয় িিথেো করো হনয়নে।
২.৩.২) সহোয়ক েলঃপদ্ধবেগে আইনের ৪২ েং আইে ১৭ (৪) ধোরো ক্িোেোনিক সনেলনে অ্ংশীেোর ক্েশ সহোয়ক েলগঠে
করনে পোনর। সনেলে বস্থর কনর ক্েয় চু বির অ্ধীনে সহোয়ক েনলর কিথকেো, আয়েে, সিয়কোল, আয়িযয় আয়
বক বিষয় ক্েখোনশোেো করনি।
এটিটি িেথ িোে সহোয়ক েলগুনলো
পবরচোলে সবিবে (িযোনেজ্নিন্ট কবিটি)
বেেটি কোর্থকরী েল।
চু বির কোর্থকরী প্রনয়োনগর কোর্থকরী েল।
প্রবেনিেে ও েচ্ছেোর কোর্থকরী েল।
চু বির বিশ্বোয়নের কোর্থকরী েল।
ভ্নলন্টোরী েোে ফোন্ড (VTF) বেিথোচক সবিবে।
প্রবেটি সবিবের ভ্ূ বিকো ও কোর্থরি বেনচ িিথেো করো হনলোঃ২.৩.২.১) পবরচোলে সবিবেঃপদ্ধবেগে আইনের ৪২ েং আইে (১৭.৪) ধোরো অ্েুর্োয়ী এটিটির অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর প্রর্ি সনেলে
সহোয়ক েলরূনপ পবরচোলে সবিবে গঠে কনর। পবরচোলে সবিবের ভ্ূ বিকো –
এটিটি সম্পোেক িণ্ডলীর েোবয়ত্ব, েক্ষেো ও েচ্ছেো বেিথোবচে করনে অ্বেচ্ছোকৃ ে অ্র্থনেবেক ত্রুটি ধবরনয়
বেনে েোনের কোর্থরনি সহনর্োবগেো করো।
অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর সনেলনের সভ্োপবে ও রোষ্ট্রসংনের প্রবেটি আঞ্চবলক ক্গোষ্ঠী ক্র্নক প্রবেবেবধনের বেনয়
পবরচোলে সবিবে গঠিে হয়। এটিটি সম্পোেক িণ্ডলীর একজ্ে প্রবেবেবধ সভ্োয় উপবস্থে র্োনকে। েোক্ষরকোরী
ক্েশগুনলোর ক্র্নক একজ্ে প্রবেবেবধনক আিন্ত্রে জ্োেোনেো হয় র্বে সনেলনে েোর ক্র্োগেোে সিীচীে িনে কনর। েনি
পবরচোলে সবিবের সভ্োয় ক্স পবরেশথকরূনপই উপবস্থে র্োকনি।
পবরচোলে সবিবের সেসযনের (সভ্োপবে ও এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী েোড়ো) কোর্থকোনলর ক্িয়োে েুিের,
ক্িয়োেকোল আজ্ও িোড়নে পোনর। পবরচোলে সবিবের কোর্থধোরো পবরচোলে সবিবের জ্েয শেথ োিলীর িোরোই বেয়বন্ত্রে
হয়।
২.৩.২.২) কোর্থকরী েলঃবেম্নবলবখে কোর্থকরী েলগুনলো ২০১৬ সোনল বস.এস.বপ ২ এ গঠে করো হনয়বেল। ২০১৭ সোনল বস.এস.বপ ৩
এ স্থোয়ী কোর্থকরী েলরূনপ বিনিবচে হয়।
চু বির কোর্থকরী প্রনয়োনগর জ্েয কোর্থকরী েল (WGETI)
প্রবেনিেে ও েচ্ছেোর জ্েয কোর্থকরী েল (WGTR)
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চু বির বিশ্বোয়নের জ্েয কোর্থকরী েল (WGTU)
প্রবেটি কোর্থকরী েনলর প্রধোে িো র্ুগ্মপ্রধোে সনেলনের সভ্োপবেই বেনয়োগ কনরে। প্রবেটি কোর্থকরী েনলর লক্ষয হনলো
েলগুনলোর বেনজ্র বেনজ্র শেথ অ্েুসোনর ক্র্িে অ্েুসরি করনে িলো আনে েবিউ.বজ্.টি.আর, সোধোরি বিষয়
অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশসিূনহর সনেলনে বেধথোবরে ও বশনরোেোি িোরো বেবেষ্ট ক্সই কোজ্গুনলো গ্রহিকরো (নর্িে েচ্ছেোর
বিষয় ও প্রবেনিেে চু বির অ্ধীনে ক্পশ করোর েোয়) েবিউ বজ্.টি.ইউ চু বি বিশ্বোয়নের উনেনশযর ভ্োগীেোর করোনল,
উিুদ্ধ করো ও প্রনয়োনগ বেনয় আসো।
গড়পড়েো িেনর েুিোর কোর্থকরী েল বিবলে হয় (আেুষ্ঠোবেক প্রস্তুবে সভ্ো র্ো অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর প্রবেটি
সনেলনের জ্েয হয়, েোর সনে একই সিনয় হয় (ধোরো ২.২.১) ক্িোট বেে বেনের জ্েয। প্রবেটি কোর্থকরী েল
অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর প্রনেযক সনেলনে েোনের কোনজ্র অ্গ্রগবের প্রবেনিেে ক্পশ কনর।
২.৩.২.৩) ভ্নলেটোবর েোে ফোন্ড (VTF) িোেোই সবিবেঃ
ক্েচ্ছো আস্থো িো েহবিল িোেোই সবিবে িো পবরষে
পদ্ধবেগে আইনের ৪২ েং আইে ও চু বির ১৭ (৪) ধোরো ক্িোেোনিক, অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশগুনলোর বিেীয়
সনেলে এটিটি ক্ে ক্েচ্ছো অ্িস্থো িো েহবিল িোেোই সবিবে িো পবরষে ক্েচ্ছো আস্থো েহবিল িোেোই সবিবে (পবরষে)
েোনি এক সহোয়ক েল বেনয়োগ কনর। কিথ পবরকল্পেোর প্রস্তোি ও প্রস্তোনির চূ ড়োন্ত রূপোয়নের জ্েয েহবিল িরোে করো
ও ক্েচ্ছো আস্থো েহবিনলর সোবধথক ক্েখোনশোেো এই পবরষনের কোজ্ (ধোরো ৬.২.১)।
এই িোেোই পবরষনে ১৫ জ্ে পর্থন্ত সেসয র্োকে পোনর ও কোর্থকোনলর ক্িয়োে েুিের (কোর্থকোনলর ক্িয়োে
িৃবদ্ধর জ্েয, পুেবেথনয়োনগর জ্েয পবরষে িনেোেীে হিোর ক্র্োগয। বভ্.টি.এফ এর বেয়ি অ্েুসোনর বভ্.টি.এফ্ িোেোই
পবরষনের কোর্থরি চলনি। বভ্.টি.এফ্ িোেোই পবরষনের প্রধোে েনলর সেসযনের িোরো িনেোেীে হনি। ঐ প্রধোে
বভ্.টি.এফ্ িোেোই পবরষনের কোজ্ ও অ্িস্থোনের বিিরি অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর সনেলনে ক্পশ করনি।
৩) এটিটি এর িোধয িোধযিোধকেোরঃ
৩.১) চু বির অ্ধীনে অ্স্ত্র হস্তোন্তর বেয়ন্ত্রনির েোয় কী কী?
৩.১.১) জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি প্রর্ো
চু বির ৫ েং ধোরোর অ্ধীনে একিূল েোয় হনলো – আিেোেী, রপ্তোবে, পবরিহে, স্থোেোন্তবরে অ্িস্থোর প্রচবলে অ্স্ত্র,
র্ুদ্ধ সরঞ্জোি, র্ন্ত্রোংশ, উপকরি ও েোর জ্বোলোবে সংরোন্ত কোজ্কনিথ ক্সই ক্েশনক অ্িশযই এক জ্োেীর বেয়ন্ত্রি িযিস্থো
প্রিেথ ে ও িজ্োয় রোখনে হনি।
জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি িযিস্থোর অ্েরূনপ প্রবেটি অ্ংশীেোর ক্েশনক বেজ্ বেয়ন্ত্রনির অ্ধীনে অ্স্ত্রও উপকরনির বেয়ন্ত্রি
েোবলকো প্রিেথ েও িজ্োয় রোখনে হনি। ঐ েোবলকো হল ক্েনশর িোরো বেয়বন্ত্রে অ্স্ত্র র্ুনদ্ধোপকরি র্ন্ত্রোংনশ সহনর্োগী
উপকরনির েোবলকো র্ো হস্তোন্তোবরে হয়। অ্ংশীেোর ক্েশ সকনল েোনের ঐ েোবলকোর অ্েুবলবপ এটিটি সম্পোেক িণ্ডলীর
বেকট েোবখল করনি র্োনে অ্েয অ্ংশীেোর ক্েনশর কোনে প্রোবপ্তসোধয হয় ও েোরোও েোনের জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি েোবলকো
প্রকোনশয বেনয় আসনে উৎসোবহে হয়।
প্রবেটি অ্ংশীেোর ক্েশ এক িো একোবধক উপর্ুি কেৃথ পক্ষ িনেোেীে করনি র্োনে এক েচ্ছ ও কোর্থকর
জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি িজ্োয় র্োনক এিং েোরো এক িো একোবধক ক্র্োগোনর্োগ ক্কন্দ্র িনেোেীে করনি র্োরো চু বির প্রনয়োগ
সংরোন্ত বিষয়ক ের্য আেোে-প্রেোনে সংনর্োগ রোখনি।
চু বির ফলপ্রসূ প্রনয়োনগর জ্েয এটিটি –এর কোর্থকরীেল জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি িযিস্থো প্রিেথ নের জ্েয একটি ক্েচ্ছো
ক্িৌবলক পর্ প্রেশথক তেরী কনরনে র্োর িনধয চু বির প্রনয়োজ্েীয়েো সোনপনক্ষ বকভ্োনি জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি প্রিেথ ে করো
র্োয় ক্স বিষনয় বিস্তোবরে পরোিশথ ক্েওয়ো আনে।
৩.১.২) বেয়োিক হস্তোন্তরঃ
৩.১.২.১) বেবেথ ষ্ট হস্তোন্তনর বেনষধঃ
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রপ্তোবে, আিেোেী, পবরিহে ও স্থোেোন্তবরে ও েোলোবল বিষয়ক হস্তোন্তর চু বির ২ (২) ধোরোয় িযোখযো করো হনয়নে।
চু বির ৬ েং ধোরো অ্েুসোনর অ্ংশীেোর ক্েশ সকনলর ওপর অ্স্ত্র হস্তোন্তর ও ক্স সম্পবকথ ে র্ুনদ্ধোপকরি র্ন্ত্রোংনশ এিং
উপকরনির অ্েুনিোেে করোর ওপর বেনষধোজ্ঞো আনে র্বেঃপ্রস্তোবিে হস্তোন্তর রোষ্ট্রসংনের সুরক্ষো পবরষনের অ্স্ত্র বেনষধোজ্ঞো র্ো েবলনলর সপ্তি অ্ধযোনয় গৃহীে আনে ক্সটো লঙ্ঘে
হয়।
প্রস্তোবিে হস্তোন্তর চু বির অ্ধীনে ক্র্ আন্তজ্োবেথ ক িোধযেো আনে আিোর ক্সই ক্েশও র্োর অ্ংশীেোর ক্সটো লঙ্ঘে করনল।
হস্তোন্তবরে অ্স্ত্র গিহেযো, িোেবিকেোর বিরুনদ্ধ অ্পরোধ অ্র্িো র্ুদ্ধোপরোনধর জ্েয িযিহৃে হনে পোনর এিে র্বে
অ্ংশীেোর ক্েনশর অ্েুনিোেনের সিয় জ্োেো র্োনক।
৬ েং ধোরো অ্েুসোনর হস্তোন্তর র্বে অ্নিধ েো হয়, প্রবেটি অ্ংশীেোর ক্েশনক বেবিে করনে হনি ক্র্ হস্তোন্তর চু বির
বিধোে অ্েুর্োয়ী বেয়বন্ত্রে হনচ্ছ, ক্র্িে বেনম্ন িযোখযো করো হনয়নে।
৩.১.২.২) রপ্তোবেঃ
৭ েং ধোরোর আওেোয় হস্তোন্তর র্বে প্রচবলে অ্স্ত্র, র্ুনদ্ধোপকরি র্ন্ত্রোংশ িো গঠনের উপোেোে রপ্তোবে হয়
েোহনল ঐ অ্স্ত্র িো দ্রিয শোবন্ত ও সুরক্ষোর বভ্ে টবলনয় বেনে িো ঐ জ্োেীয় কোজ্ সংগঠিে িো রূপোয়নে সহোয়ক হনি
বকেো ক্সটো ঝুুঁ বকর পবরিোি ঐ অ্ংশীেোর ক্েশনক করনে হনি।
আন্তজ্োবেথ ক িোেবিক আইনের গুরুের লঙ্ঘে।
আন্তজ্োবেথ ক িোেিোবধকোর আইনের গুরনু ত্বর লঙ্ঘে।
সন্ত্রোসিোে সংরোন্ত আন্তজ্োবেথ ক সহিনের বিরুদ্ধোচোরি।
ক্েশোবেরোন্ত সংগঠিে অ্পরোধ সংরোন্ত বিষনয় আন্তজ্োবেথ ক চু বির অ্িিোেেো কনর। ঝুুঁ বক বচবিে করো ক্গনল ক্সটো
র্োিোনেোর পদ্ধবে/ উপোয় বেনে পোরো র্োনি বকেো ক্স বিষয় রপ্তোবেকোরী অ্ংশীেোর ক্েশনক ক্েখনে হনি। ক্র্িে আস্থো
গনড় ক্েোলোর পদ্ধবে িো ক্র্ৌর্ভ্োনি উন্নে করো িো রপ্তোবেকোরী ও আিেোেীকোরী ক্েনশর িনধয গনড় ওঠো। ক্র্ৌর্
কোর্থযরি। র্বে বেিথয় করো র্োয় ধোরো েং ৭ (১) অ্েুসোনর ক্কোনেো ক্েবেিোচক পবরবস্থবে িো িোড়বে ঝুুঁ বক আনে,
রপ্তোবেকোরী ক্েশ অ্েুনিোেনের অ্েুনরোধ প্রেযোখযোে করনি।
ধোরো েং ৭ (৪) অ্েুসোনর প্রচবলে অ্স্ত্র, র্ুদ্ধ সরঞ্জোি িো র্ুনদ্ধোপকরি সম্পবকথ ে র্ন্ত্রোংশ িো সহনর্োগী
উপকরি বলেবভ্বিক িো িবহলো ও বশশুনের প্রবে গুরুের উৎপীড়ে েটোনে িযিহৃে বকেো িো ধোরো েং ১১ এর
অ্েুসোনর ঝুুঁ বকপূিথ বভ্ন্ন িুবখেো হিোর সম্ভোিেো ও রপ্তোবেকোরী ক্েশ অ্িশযই বহসোি কনর ক্েখনি।
৩.১.২.৩) আিেোেীঃ
উপরন্তু ধোরো েং ৬ (ধোরো ৩.১.২.১) অ্েুসোনর বেবষদ্ধ িনল বচবিে প্রচবলে অ্স্ত্র ও ক্সই সম্পবকথ ে র্ুদ্ধ
সরঞ্জোি িো র্ুনদ্ধোপকরি র্ন্ত্রোংশ ও সহনর্োগী উপকরনির ক্ক্ষনত্র প্রবেটি অ্ংশীেোর ক্েশ অ্িশযই েজ্র রোখনি ক্র্ ক্সই
অ্স্ত্র বেয়ন্ত্রনির েোরো অ্বধকোরী বকেো আিোর ক্সই প্রচবলে অ্স্ত্র আিেোেী এবিয়োর ভ্ু ি বকেো প্রনয়োজ্নে ক্সটোও
ক্েখনি।
জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি পদ্ধবের অ্েরূনপ আিেোেী বেয়িোধীে রোখনে বক পেনক্ষপ ক্েওয়ো হনি এটিটিনে এ বিষনয়
বেবেথ ষ্ট কনর বকেু িলো ক্েই, র্ুদ্ধোস্ত্র আিেোেী িো ক্শষ িযিহোরকোরীর জ্েয লোইনসন্স িো অ্েুিবেপত্র এিং প্রেযোবপথে
প্রবেপোেে শংসোপত্র (Delivery verification certificate) সম্পবকথ ে কেৃথ পনক্ষর ক্র্নক অ্েুনিোেে ক্েওয়োটো েোরো এক
আিবশযক শেথ করনে পোনর। চু বির শেথ োেুসোনর আিেোেীকোরী ক্েশ রপ্তোবেকোরী ক্েশনক ের্যোবে সরিরোহ করোর
পেনক্ষপ ক্েনি। রপ্তোবেকোরী ক্েশ ঝুুঁ বক পবরিোনপর জ্েয ের্যোবে বেনে অ্েুনরোধ করনি র্ো আিোর ক্শষ িযিহোরকোরীর
েবর্রূনপ রবক্ষে হনি।
৩.১.২.৪) পবরিহেও স্থোেোন্তরঃ
প্রচবলে অ্স্ত্র ও ক্সই সম্পবকথ ে র্ুনদ্ধোপকরি িো র্ুদ্ধ সরঞ্জোি িো র্ন্ত্রোংনশ ও সহনর্োগী উপকরি র্ো বেবেথ ষ্ট
অ্িস্থোয় বেবষদ্ধ িনল ৬ েং ধোরোয় (ধোরো ৩.১.২.১) বিিৃে আনে, ৯ েং ধোরো অ্েুসোনর প্রচবলে অ্নস্ত্রর পবরিহে
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িো স্থোেোন্তর বেয়ন্ত্রনি অ্ংশীেোর ক্েশ েোনের এবিয়োনর ক্র্খোনে েরকোর ও সম্ভি প্রোসবেক আন্তজ্োবেথ ক আইেেুসোনর
প্রনয়োজ্েীয় পেনক্ষপ গ্রহি করনি।
জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি পদ্ধবে অ্েুর্োয়ী পবরিহে ও স্থোেোন্তনর পেনক্ষপ বক হনি েো এটিটিনে বেবেথ ষ্ট করো ক্েই।
স্থোেোন্তবরে অ্স্ত্র িো পবরিহে সংস্থোর আনেশেোিো ক্র্ ক্েনশ পবরিোবহে হনি ক্সই ক্েনশর পবরিহে এলোকো সংরোন্ত
লোইনসন্স িো অ্েুিবেপত্র, সম্পবকথ ে কেৃ পনক্ষর ক্র্নক অ্েুনিোেে ক্েওয়ো েোরো এক আিবশযক শেথ করনে পোনর।
৩.১.২.৫) েোলোবলঃবেবেথ ষ্ট পবরবস্থবেনে প্রচবলে অ্স্ত্র ও ক্সই সম্পবকথ ে র্ুদ্ধ উপকরি িো র্ুদ্ধসরঞ্জোি িো র্ন্ত্রোংশ ও সহনর্োবগ
উপকরনির েোলোবল ধোরো েং ৬ (ধোরো ৩.১.২.১ ক্েখনে হনি) অ্েুর্োয়ী বেবষদ্ধ িনল বিিৃে। ১০ েং ধোরো অ্েুসোনর
অ্ংশীেোর ক্েশ েোর ক্েশীয় আইনের অ্েুিিী পেনক্ষপ েোর এবিয়োনরর িনধয েোলোবলর প্রচবলে অ্নস্ত্রর ক্ক্ষনত্র বেয়ন্ত্রি
করনি। চু বির শেথ েোেুসোনর ক্র্সি পেনক্ষপ বেনে হনি েো হল – েোলোলনক েবর্ভ্ু ি করো এিং েোলোবলনে র্ুি হিোর
অ্েুনিোেে।
৩.১.২.৬) বিপর্গোিীেোঃ
প্রচবলে অ্নস্ত্রর বিপর্গোিীেোর বিষয় িন্ধ করো, িিিয রোখো এিং সনচেেেো উন্নে করোর লনক্ষয প্রবেজ্ঞোিদ্ধ
র্োকো এটিটির ১১ েং ধোরোর অ্ন্তগথে। রপ্তোবেকোরী ক্েশ অ্িশযই রপ্তোবে বিপর্গোিী হওয়োর ঝুুঁ বকর পবরিোপ বেিথয়
ও েোর অ্িসোনের জ্েয পেনক্ষপ গ্রহি করনি ক্র্িে, আস্থো অ্জ্থ ে প্রবরয়ো অ্র্িো রপ্তোবে ও আিেোেকোরী ক্েনশর
িনধয ক্র্ৌর্ ঐকযিে গনড় ক্েোলোর কিথসূচী।
১১ েং ধোরো আরও িনল, ক্র্ সি অ্স্ত্র রপ্তোবে হনি রপ্তোবেকোরী অ্ংশীেোর ক্েনশর ক্সটোর বিপর্গোিীেোর
বেনক েজ্র রোখো ও আটকোনেোর েোয় আনে। র্ুদ্ধ সরঞ্জোি িো র্ুনদ্ধোপকরি িো েোর র্ন্ত্রোংনশও সহনর্োগী উপকরি িো
অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোনক বেনষধ – এগুবল এটিটি কনর েো, িরং অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোনকই করনে হনি।
ক্েশগুনলোর িনধয সহনর্োবগেো এিং ের্য আেোে-প্রেোে এই ধোরোর ক্কবন্দ্রয় বিষয় র্ো িোস্তিনক েু নল ধনরনে
ক্র্ প্রচবলে অ্নস্ত্রর বিপর্গোিীেো ক্কোনেো ক্েশ একো বেিথয় করনে পোনর েো।
৪) চু বির অ্ধীনে প্রবেনিেে ক্পশ করোর েোয়িদ্ধেো বক বক?
৪.১) প্রোর্বিক প্রবেনিেেঃ
এটিটির ১৩ (১) ধোরো অ্েুসোনর প্রবেটি অ্ংশীেোর ক্েশ েোনের জ্োেীয় আইে, জ্োেীয় বেয়ন্ত্রি েোবলকো ও
প্রশোসবেক বিধোেসহ েোনের প্রোর্বিক প্রবেনিেনে সিস্ত পেনক্ষনপর বিিরি এটিটি –এর সম্পোেক িণ্ডলীর কোনে ক্পশ
কনর। চু বি প্রনর্োনগ েেু ে ক্কোনেো পেনক্ষে ক্েওয়ো হনয়নে বকেো এিং হনল ক্সটো কখে হনয়নে প্রবেনিেনে উনিখ করনে
হনি। ক্কোনেো ক্েশ চু বিনে ক্র্োগেোে করোর প্রর্ি িেনরই েোর প্রোর্বিক প্রবেনিেে ক্পশ করনি। চু বিনে ক্র্োগেোনের
বেে ক্র্নক িোনরোিোনসর িনধয অ্ংশেীেোর ক্েশনক প্রোর্বিক প্রবেনিেে অ্িশযই েোবখল করনে হনি। অ্ংশেীেোর ক্েশগুনলোর
প্রোর্বিক প্রবেনিেে ক্পনল সহনর্োবগেোর জ্েয একটি িোেেণ্ড তেরী করো হনয়নে। এিং প্রোর্বিক প্রবেনিেে এটিটি
সম্পোেক িণ্ডলীর কোনে অ্েলোইনে ক্পশ করো র্োনি।
৪.২) িোবষথক প্রবেনিেেঃ
এটিটি –এর ১৩ (৩) ধোরোর অ্ধীনে অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশগুনলোনক ধোরো ২ (১) অ্েুসোনর প্রচবলে অ্স্ত্র
রপ্তোবে ও আিেোেীর অ্েুনিোবেে িো প্রকৃ ে ের্য সহ িোবষথক প্রবেনিেে এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর বেকট ক্পশ করনে
হনি। কযোনলণ্ডোর িের ১লো জ্োেুয়োরী ক্র্নক ৩১নশ বেনসম্বর পর্থযন্ত। এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর বেকট িোবষথক প্রবেনিেে
ক্পশ অ্িশযই পনরর িের ৩১নশ ক্ি েোবরনখর িনধয করনে হনি । উেোহরিেরূপ ২০১৮ সোনলর রপ্তোবে আিেোেীর
পূিোথ ে প্রবেনিেে ঐ সোনলর ১লো জ্োেুয়োরী ক্র্নক ৩১নশ বেনসম্বর েোবরখ পর্থযন্ত, র্ো ২০১৯ সোনলর ৩১নশ ক্ি েোবরনখর
িনধয অ্িশযই ক্পশ করনে হনি।
অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর িোবষথক প্রবেনিেে ক্পশ ও িোবষথক প্রবেনিেে অ্েলোইনে এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর কোনে
পোঠোনেোর কোনজ্ সহনর্োবগেো করোর জ্েয এক িোেেণ্ড গনড় ক্েোলো হনয়নে।
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৪.৩) বিপর্গোিীেোর প্রবেনিেেঃ
ধোরো ১৬ (৬) ও ১৩ (২) েং অ্েুসোনর বিপর্গোিী হস্তোন্তর বেিথয় করো বিষনয় গৃহীে পেনক্ষনপর
প্রবেনিেে ক্পনশর জ্েয অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশসিূহনক উৎসোহ ক্র্োগোনেো হনি। িেথ িোনে বিপর্গোিীেো বেিথোয়ক ক্কোনেো
আেুষ্ঠোবেক পদ্ধবে ক্েই। (উেোহরিেরূপ, এই প্রবেনিেে ক্পনশর ক্কোনেো িোেেণ্ড করো হয়বে) ক্সজ্েয অ্ংশীেোর
ক্েশসকল বেনজ্র পেন্দিনেো পদ্ধবেনে বিপর্গোবিেো ক্পশ করনে পোনর। ের্য ও অ্বভ্জ্ঞেো বিবেিনয়র জ্েয এটিটি
এর ওনয়িসোইনটর ের্য আেোে-প্রেোে িঞ্চটি েোর িযিহোর করনি।
৫) চু বির অ্ধীনে অ্র্থনেবেক েোয়িদ্ধেো বক বক?
৫.১) অ্ংশীেোর ক্েশসিূহঃ
েুটি েৃবষ্টনকোি ক্র্নক অ্ংশীেোর ক্েশগুবল বস্থরীকৃ ে অ্র্থ অ্েুেোে ক্েনি। ক্সগুবল হল বেম্নবলবখে।
১) বস.এস.বপ এিং েোনের িোরো বেনয়োবজ্ে সহনর্োগীেল এর জ্েয অ্র্থেোেঃ সিস্ত অ্ংশীেোর ক্েশ সভ্ো ও
অ্ংশীেোর ক্েনশর সনেলনে উপবস্থে হওয়ো বেবিথনশনষ, সহনর্োগীেল তেরী িো সনেলনের জ্েয এিং সনেলনের প্রস্তুবেও
সহনর্োগী েনলর সভ্ো র্োইনহোক, েোরজ্েয বস্থরীকৃ ে অ্র্থেোে করনি। (এটিটি এর অ্র্থনেবেক ধোরো েং ৫.১).
২) সম্পোেকিণ্ডলীর জ্েয অ্র্থেোেঃ প্রবেিষথপঞ্জীনে এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর িূল কোনজ্র জ্েয অ্ংশীেোর
ক্েশগুনলো ধোর্থ বস্থবরকৃ ে অ্র্থেোে করনি। এর িনধয আনে – কিথচোরীনের ক্িেে, উপকরি, অ্র্থনেবেক প্রশোসে, বিিো,
অ্বফস প্রধোে, ক্র্োগোনর্োগ িযিস্থো, ের্য প্রর্ুবি ও অ্েযোেয প্রনয়োজ্েীয় র্ো কোজ্ সনেলে সম্পোেকিণ্ডলীর জ্েয ঠিক
কনর ক্েনি (এটিটির অ্র্থনেবেক আইে ধোরো েং ৬.৩)।
৫.২) েোক্ষরকোরী ক্েশ ও পবরেশথক ক্েশঃ
েোক্ষরকোরী ক্েশ ও পবরেশথক ক্েশ র্োরো সনেলনে অ্ংশ ক্েনি িো গনড় ক্েোলো সহনর্োগী ক্েনশর সভ্োয় েোনের
সনেলনের প্রস্তুবেও অ্েুবষ্ঠে করোর ও সহনর্োগীেনলর সভ্োর জ্েয অ্র্থ ধোর্থয করো হনি। অ্ংশীেোর ও পবরেশথক ক্েশ
র্োরো আসন্ন সনেলনে ক্র্োগেোে করনি েোনের জ্েয সনেলনের খরচ গিেো কনর চোলোে (Invoice) পোঠোনেো হনি।
৬) এটিটি প্রনয়োনগর জ্েয সহনর্োবগেো ও সির্থেঃ
৬.১) এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী।
৬.১.১) এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর ভ্ূ বিকো বক?
১৮ েং ধোরো অ্েুসোনর অ্ংশীেোর ক্েশসিূহনক এটিটির কোর্থকরী প্রনয়োনগ সহনর্োবগেোও সির্থনের জ্েয এটিটি
সম্পোেক িণ্ডলী গঠে করো হনয়নে। এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী চু বির অ্ধীনে প্রবেনিেে প্রবরয়ো সোিলোয়, জ্োেীয়
ক্র্োগোনর্োগ ক্কনন্দ্রর েোটোনিস রক্ষেোনিক্ষি কনর, চু বি প্রনয়োনগ পবরপূরক িযিস্থো আনয়োজ্ে ও সহনর্োবগেোর অ্েুনরোধ
রক্ষো কনর, অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর সনেলনের আনয়োজ্ে ও অ্ংশগ্রহিকোরী ক্েশগুনলোর সনেলনে গৃহীে বসদ্ধোন্ত অ্েুসোনর
কেথ িয পোলে কনর। বস.এস.বপ.-এর সভ্োপবে, সহসভ্োপবে, পবরচোলে সবিবে, অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর সনেলনে গঠিে
সহকোরী েনলর প্রধোেনের কোনজ্ সহনর্োবগেো সহ প্রবেটি বস.এস.বপ-এর প্রস্তুবে ও অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর সনেলনের
কোজ্ সহজ্সোধয কনর ক্েোলো এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর কোনজ্র িনধয পনড়।
উপরন্তু, ধোরো ১৮ (৩) েং উনিবখে বচরোচবরে েোবয়ত্ব েোড়োও এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী বভ্.টি.এফ িোেোই
সবিবের সোহোনর্য ক্েচ্ছো আস্থো েহবিল (ভ্নলন্টোবর েোষ্ট ফোণ্ড) এিং এটিটির বিজ্ঞোপেী উনেযোগ ‘sponsership’
কোর্থরি ক্েখ ভ্োল কনর (ধোরো ২, ৩, ২.৩ ও ৬.২.১)
৬.১.২) এটিটি সম্পোেকিণ্ডলীর সনে ক্র্োগোনর্োগঃ
ঠিকোেো ৭, বিস এযোবভ্েুয বে.লো. ক্পর, েবিউ এিও বিবডং, হয় েল, ১২১১ ক্জ্বেভ্ো।
েূরোভ্োষঃ ৪১(০) ২২৭১৫০৪২০
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ই-নিলঃ info@thearmstradetreaty.org.
ওনয়িঃ www.thearmstradetreaty.org.
৬.২) বক অ্র্থনেবেক সহনর্োবগেো পোওয়ো র্োয়?
৬.২.১) ক্েচ্ছো আস্থো েহবিল।
অ্স্ত্র হস্তোন্তনরর চু বি (এটিটি) ১৬ (৩) ধোরো অ্েুসোনর চু বির জ্োেীয়স্তনর প্রনয়োগ সহনর্োবগেোর উনেনশয
ক্েচ্ছো আস্থো েহবিল (VTF) গনড় ক্েোলো হনয়নে। সি অ্ংশীেোর ক্েশনক েোনের সম্পে ক্র্নক এই েহবিনল অ্েুেোে
বেনে িলো হনয়নে।
অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর বিেীয় সনেলনে অ্র্থোৎ ২০১৬ সোনল বেবেথ ষ্ট অ্েুনিোবেে আইনের অ্ধীনে কোজ্ চোলোনেোর
জ্েয বভ্.টি.এফ. প্রবেষ্ঠো করো হয়। প্রশোসবেক বেয়িও বেজ্ আইে িনল বভ্.টি.এফ এটিটির প্রনয়োগ প্রকনল্প েহবিল
ক্র্োগোে ক্েনি।
এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী বভ্.টি.এফ িোেোই সবিবের সোহোনর্য বভ্.টি.এফ ক্েখোনশোেো কনর (ধোরো ২, ৩, ৩.৩)।
একটি প্রস্তোি রোখো হনয়নে ক্র্, একটি ক্েশ এটিটি প্রনয়োগ প্রকনল্পর জ্েয ১ লক্ষয িোবকথ ে েলোর পর্থযন্ত পোিোর আনিেে
করনে
পোনর,
ক্কিল
ক্েশই
আনিেে
করনে
পোরনি।
অ্বধক
েনর্যর
জ্েযঃ
http://wwwthearmstradetreaty.org/volontary.html.
৬.২.২) স্পেসরবশপ (িযয়ভ্োি িহনের পৃষ্ঠ ক্পোষক) কিথসচূ ীঃ
এটিটি –এর সভ্োয় অ্ংশীেোর ক্েনশর অ্ংশগ্রহি সহজ্ করোর জ্েয এটিটি সম্পোেক িণ্ডলীর স্পেসরবশপ্
কিথসূচী গ্রহি কনরনে। এটিটি স্পেসরবশপ কিথসূচীর উনেশয, এটিটির সভ্োয় বিবভ্ন্ন বেক ও স্তনরর ক্র্োগেোে এটিটি
–এর সভ্োয় সিথোবধক করো র্োনে সভ্োর আনলোচেোয় অ্ংশগ্রহি ও প্রবেবেবধত্ব সুবেবিে করো র্োয়, চূ ড়োন্তরূনপ এই
অ্িেোে চু বির বিশ্বোয়ে ও প্রনয়োগ শবিশোলী করনি। প্রবে এটিটি সভ্োর আনগ এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী আগোি
স্পেসরবশনির জ্েয আনিেে করোর কর্ো জ্োেোয়, ক্র্খোনে এটিটির প্রনসস –এর েোবলকোর্ুি সিস্ত িযবির কোনে
আনিেে করোর আহ্বোে জ্োেোয় স্পেসরবশ েহবিনলর জ্েয এটিটির ওনয়িসোইনট ের্যসহ পোঠোনেোর িোধযনি।
৬.২.৩) ইউ.এে.এস বস এ আর
েয ইউেোইনটে ক্েশে েোে ক্ফবসবলটি সোনপটিং করনপোনরশে অ্ে আর্থ ক্রগুনলশে (UNSCAR) িহুিুখী
অ্েুেোনের এক েিেীর সংগঠে, রোষ্ট্রসংে অ্স্ত্র বেয়ন্ত্রনের সহনর্োবগেোয় েহবিল ক্র্োগোড় কনর র্োনক, র্ো অ্েুনিোেে
এিং এটিটি সহ আন্তজ্োবেথ ক অ্স্ত্র আইনের আেুষবেক বিষনয়র সনে সংর্ুি সি িযোপোনরর প্রনয়োগনক সহনর্োবগেো কনর।
রোষ্ট্র সংনের অ্ংশীেোর ক্েনশর প্রস্তোিোকোনর ইউ.এে.এস.বস –এ আর প্রকোশয িোৎসবরক এক আনিেে রোনখ। আঞ্চবলক
িো আঞ্চবলক সংগঠে, ক্িসরকোরী সংগঠে, গনিষিোিূলক অ্িস্থো, ক্র্সি সরকোর সহনর্োবগেো চোয়, এরোই আনিেে
ক্র্োগয।
বিশোে বিিরনির জ্েযঃ http://www.un.org/disarmament/unscar (নেখুে)।
৬.২.৪) ই.ইউ এর এটিটি প্রসোর প্রকল্পঃ
ইউনরোবপয়োে ইউবেয়ে এটিটি –এর প্রনয়োনগর সির্থনে প্রবেজ্ঞোিদ্ধ েহবিল প্রকল্প গ্রহি কনরনে র্ো ই.ইউ
এটিটি প্রসোর প্রকল্প েোনি খযোে। এই প্রকনল্পর ফলেরূপ বিবভ্ন্ন উপোেোে –
উপনর্োগী জ্োেীয় সহনর্োগী কিথসূচী র্ো উপনর্োগী বরয়ো কনিথর সহনর্োবগেোয় িহুিখু ী জ্োেীয় প্রনয়োনগ প্রোর্বিক
গুরুত্ব সহকোনর েীেথকোলীে অ্ংশেোরীনে প্রেোে কনর।
সির্থনে েকীয় অ্েুনরোনধর েিেীয় ও দ্রুে সোড়ো ক্েওয়োর জ্েয এযোে –হক বভ্বিক কিথসূচী গ্রহি কনর।
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ক্সরো অ্েুশীলে ক্িনে ক্েিোর আঞ্চবলক ক্সবিেোর িঞ্চ িযিস্থোপেো, ক্র্খোনে জ্েসিোনজ্র প্রবেবেবধরো উপবস্থে
র্োকনিে এিং আঞ্চবলক ক্িোঝোপড়ো উন্নে হনি। ক্েনশর অ্েুনরোনধ প্রকনল্প সরোসবর সহনর্োবগেো করো হয়। আরও ের্য
এখোনে পোওয়ো র্োনি। http://export-contral.jrc.ec.europa.cu/projects/arm-tradetreaty.
৬.২.৫) বিপোবক্ষক সহনর্োবগেোঃ
বিপোবক্ষক আনলোচেোর িোধযনি অ্নেক েোেো ক্েশ এটিটি প্রনয়োনগর জ্েয অ্র্থ ও প্রর্ুবিগে সহোয়েো ক্েয়।
সহোয়েো বেনে আগ্রহী ক্েশ েোেো ক্েনশর সনে সরোসবর ক্র্োগোনর্োগ করনে পোনর।
৬.৩) ক্কিল প্রর্ুবিগে সোহোর্য পোওয়ো র্োয়?
চু বির অ্ংশীেোর ক্েশগুনলোর ক্র্নক ক্র্নকোনেো ক্েশ চু বি প্রনয়োনগর প্রর্ুবিগে সহনর্োবগেোর আনিেে জ্োেোনে
পোনর। এটিটি প্রনয়োনগ বেনয়োবজ্ে িহু আন্তজ্োবেথ ক সংগঠে, আঞ্চবলক সংস্থো, রোষ্ট্রসংনের সংস্থো, অ্সোিবরক সংগঠে ও
বর্ঙ্ক টযোঙ্ক আনে আিোর এরো প্রর্ুবিগে সহনর্োবগেো কনর এটিটি প্রনয়োনগর জ্েয। এটিটি সম্পোেকিণ্ডলী, বকভ্োনি
আনিেে জ্োেোনে হয় ক্স বিষনয় সোহোর্য কনর।
উপরন্তু, এটিটি এর সহোয়ক েল, অ্সোিবরক সংগঠে, আন্তজ্োবেথ ক ও বর্ঙ্কটযোঙ্ক এর প্রচু র বেনেথ বশকো,
গনিষিোপত্র এিং আরও কোগজ্পত্র আনে ক্র্খোনে চু বির প্রনয়োগ বকরূনপ করো র্োয় ক্স সম্পবকথ ে প্রর্ুবিগে উপনেশ ও
বেনেথ বশকো পোওয়ো র্োনি।
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