
www.byjusexamprep.com 
 

 



www.byjusexamprep.com 
 

ফাআনান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ - FATF 

FATF, ফাআনযান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ, একন্সট অন্তঃরকান্সর ংস্থা যা র্ভ পাচার এবং 

ন্ত্রাবাদে র্ভায়দনর ন্সবরুদে ন্সবশ্ববযাপী ন্সনয়ন্ত্রক ন্সাদব কাজ কদর। এন্সট 1989 াদ G7 

পযান্সর দেদন প্রন্সিন্সিি দয়ন্সি। 

FATF-এর মূ উদেলয  অন্তজভান্সিক অন্সর্ভক বযবস্থার ন্সনভভরদযাগযিার াদর্ ম্পন্সকভি মস্ত 

হুমন্সকর ন্সবরুদে ডাআ এবং িা কমাদি অআন্সন, ন্সনয়ন্ত্রক এবং পাদরলনা মান ন্সনর্ভারণ করা 

এবং কাযভকরীভাদব পেদেপগুন্স বাস্তবায়ন করা। এআ হুমন্সকর মদর্য রদয়দি র্ভ পাচার, ন্ত্রাী 

কাযভক্রদম র্ভায়ন এবং অরও দনক ন্সকিু। 

FATF কী? 

FATF  ফাআনান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ, পযান্সরদ অদয়ান্সজি G7 লীভ দেদন গৃীি 

অন্তঃরকান্সর ংস্থাগুন্সর মদর্য একন্সট। এন্সট এমন একন্সট ংস্থা যা অন্তজভান্সিক দর্ভর ফেদে 

ন্সনয়ন্ত্রক ংস্কার এবং জািীয় অআন কাযভকরভাদব কাযভকর করদি এবং অন্তজভান্সিক র্র্ 

বযবস্থার খণ্ডিা বজায় রাখার জনয ফবল কদয়কন্সট ফেদলর রকাদরর াদর্ এন্সকভুি দয় কাজ 

কদর। 

● প্রার্ন্সমকভাদব, 1989 াদ, এন্সট ন্সবশ্ববযাপী মান্সন ন্ডান্সরং প্রন্সিদরাদর্র জনয নীন্সিগুন্স 

ন্সিজাআন এবং প্রচাদরর জনয প্রন্সিন্সিি দয়ন্সি; যাআদাক, 9/11-এর মান্সকভন যুক্তরাদের 

ন্ত্রাী ামার পর ন্ত্রাী র্ভায়দনর ন্সবরুদে ন্সনয়ন্ত্রক পেদেপ ন্সনদি এন্সট প্রান্সরি য়। 
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● পদর, 2012 াদ, এদি গণন্সবধ্বংী দের প্রচাদরর র্ভায়দনর ন্সবদরান্সর্িা ন্তভুভক্ত ন্সি। 

FATF এর ভাপন্সি পে এক বির িাডা িাডা 37ন্সট ফেল এবং 2ন্সট অঞ্চন্সক ংস্থার 

প্রন্সিন্সনন্সর্ত্বকারী 39 েদযর মদর্য পন্সরবিভন দি র্াদক। এর ের েপ্তর পযান্সরদ OECD ের 

েপ্তদর বন্সস্থি। 

FATF বভদল অপদিট 

FATF ন্সনম্নন্সন্সখি ন্সেনগুন্সদি গুরুত্বপূণভ পেদেপ ন্সনদয়দি। 

● জুাআ 2021: FATF াআন্সি, মাল্টা, ন্সফন্সপাআন এবং েন্সেণ ুোনদক "বন্সর্ভি পযভদবেদণর 

র্ীদন" যুক্ত কদরদি। 

● দটাবর 2021: FATF জিভন, মান্স এবং িুরস্কদক ফে ন্সদে যুক্ত কদরদি এবং 

পান্সকস্তানদক র্দর ফরদখদি। 

● মাচভ 8, 2022: ফে ন্সে ফর্দক বাে পদডদি ন্সজম্বাবুদয়; িদব িান্সকায় রদয়দি পান্সকস্তান। 

ফাআনযান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ াআাআট 

FATF ম্পদকভ কদয়কন্সট গুরুত্বপূণভ পদয়ন্ট ক প্রার্ভীদের বলযআ জানা উন্সচি। 

● FATF েয ফেলগুন্স: 2021 া পযভন্ত 39ন্সট ফেল (37 ন্সট ফেল ও 2 ন্সট অঞ্চন্সক 

ংস্থা)। 

● FATF কাযভক্রম: মান্সন ন্ডান্সরং এবং ন্ত্রাদ র্ভায়ন পযভদবেণ ও ফমাকান্সবা করা। 

● FATF প্রন্সলেণ আনন্সেন্সটউট: বুান, ফকান্সরয়া 
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● FATF ভাপন্সি: ন্সট. রাজাকুমার বিভমান ভাপন্সি ন্সযন্সন জামভান্সনর িঃ মাকভা ন্সপয়াদরর 

স্থান্সভন্সক্ত দয়দিন। 

● FATF িান্সকা: FATF ব্লাক ন্সে এবং FATF ফে ন্সে ফেলগুন্সর একন্সট মূ্পণভ িান্সকা 

রদয়দি। 

● FATF িান্সকার ফাফ: বন্সর্ভি পযভদবেণ, র্ভননন্সিক নুদমােন, ন্সবশ্ববযাপী মদঞ্চ 

ফনদগন্সটভ াআাআট, ন্সনন্সে বযবস্থা, অন্তজভান্সিক বান্সণজয হ্রা, এবং নযানয দনক 

ীমাবেিা। 

FATF এর আন্সিা 

ক্রমবর্ভমান মান্সন ন্ডান্সরং মযা বন্ধ করার জনয 1989 াদ FATF প্রন্সিন্সিি দয়ন্সি। FATF-

এর মূি 16 জন েয ন্সি, যা 2021াদর মদর্য র্ীদর র্ীদর 30 জন েদয উন্নীি য়। 

েেিার াদর্ কাজ কদর, FATF মান্সন ন্ডান্সরংদয়র মযা ফমাকান্সবার জনয 40 ন্সট ুপান্সরল  

একন্সট প্রন্সিদবেন জমা ন্সেদয়দি। 

● 2001 াদ 9/11-এর ঘটনার পদর FATF -এর মযাদন্ডটন্সট ন্ত্রাদর র্ভায়ন ন্সনয়ন্ত্রদণর 

জনয প্রান্সরি দয়ন্সি। 

● 2003 াদ ন্ডান্সরং ফকৌলগুন্সর ন্সবন্সভন্ন ন্সনেলভনগুন্সর কারদণ এআ ুপান্সরলগুন্স অরও 

প্রান্সরি করা দয়ন্সি। 

FATF এর ফাংলন 
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ফাআনান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ FATF িার েয ফেল এবং নযানয ফেদলর জনয 

ুপান্সরলগুন্সর একন্সট েযান্ডািভ ন্সিজাআন কদরদি। এন্সট ন্ত্রাী র্ভায়ন, মান্সন ন্ডান্সরং, েুনভীন্সি, 

ংগন্সিি পরার্ এবং অন্তজভান্সিক র্ভায়ন এবং একন্সট ফেদলর অন্সর্ভক ন্সনরাপত্তাদক হুমন্সকর মুদখ 

ফফফ এমন নযানয ন্সক্রয়াকাদপর ন্সবরুদে ন্সবশ্ববযাপী প্রন্সিন্সক্রয়া ন্সনন্সিি কদরদি। 

● FATF-এর েযরা ন্সবন্সভন্ন ফেদলর অন্সর্ভক কিৃভপেদক মানব পাচার, নবর্ মােক বযবা 

বা নয ফকানও পরাদর্র াদর্ জন্সডি পরার্ীদের র্ভ এবং অন্সর্ভক উত্গুন্সর উপর 

নজর রাখদি ায়িা কদর যা এআ র্রদনর ন্সক্রয়াকাপগুন্সদক উত্ান্সি কদর বা িন্সব 

ন্সেদয়দি। 

● ফাআনান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ গণন্সবধ্বংী দের জনয অন্সর্ভক ায়িাদক বাাঁর্া ফেয়। 

িেুপন্সর, এন্সট র্ভ পাচার এবং ন্ত্রাদর র্ভায়দনর ন্সবরুদে ফকানও ফেদলর লন্সক্ত এবং 

কমান্ডগুন্সও মূযায়ন কদর; িদব, এন্সট ন্সবশ্ববযাপী কাজ কদর, পৃর্ক পৃর্ক ফেদে না। 

● FATF 1990 াদ িার প্রর্ম ুপান্সরল জান্সর কদরন্সি এবং 1996, 2001, 2003, এবং 

2012 াদ িা অবার ংদলার্ন কদরন্সি। 2012 াদ ফলবার FATF িার ুপান্সরল 

ংদলার্ন কদরন্সি যা এখনও ফেলগুন্স নুরণ করদি। 

FATF ফে ন্সে 

FATF ব্লাক এবং ফে িান্সকার উপর ন্সভন্সত্ত কদর ন্সকিু ফেলদক িান্সকভুক্ত কদরদি। FATF-এর 

ব্লাক ন্সদে এবং FATF-এর ফে ন্সদে ফেলগুন্স র্ভ পাচার এবং ন্ত্রাী িন্সবদর মদিা 
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ন্সক্রয়াকাদপর ন্সবরুদে ডাআ করার জনয িাদের েুবভ নীন্সি প্রেলভন কদরদি। ফয ফেল 

পরার্মূক কাযভকাদপর জনয অন্সর্ভক ায়িা প্রোন কদর িাদেরও ন্তভুভক্ত করা দয়দি । 

FATF ফে িান্সকাভুক্ত ফেল 

FATF -এর রূ্র িান্সকার র্ভ  িারা ন্ত্রাদ র্ভায়ন এবং র্ভ পাচাদরর াদর্ জন্সডি নয়। 

িদব এন্সট ফেলগুন্সর জনয একন্সট িকভবািভা। যন্সে িারা ফোী প্রমান্সণি য় িদব িারা ব্লাক 

ন্সদে িান্সকভুক্ত দি পাদর। 

FATF ফে ন্সে 2022 এর র্ীদন র্াকা ফেলগুন্সর িান্সকা 

ম্প্রন্সি, ফাআনান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ (FATF) পান্সকস্তানদক এআ বদ একন্সট বকাল 

ন্সেদয়দি ফয িাদের ফে িান্সকা ফর্দক বাে ফেওয়া দি পাদর। "ফে" িান্সকা ফর্দক পান্সকস্তাদনর 

পারদণর প্রিযালা দটাবদর বান্সভদন িার ফেনান্সর ববিদকর পদর FATF ন্সোন্ত ফনদব। 

● অদবন্সনয়া 

● বাবভাদিা  

● বুন্সকভনা ফাদা 

● কদম্বান্সিয়া 

● ফকমযান দ্বীপপুঞ্জ 

● াআন্সি 

● জামাআকা 

● জিভন 
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● মান্স 

● মাল্টা 

● মদরাদকা 

● মায়ানমার 

● ন্সনকারাগুয়া 

● পান্সকস্তান 

● পানামা 

● ন্সফন্সপাআন 

● ফদনগা 

● েন্সেণ ুোন 

● ন্সন্সরয়া 

FATF িান্সকার উদেলয 

FATF (ফাআনান্সিয়া যাকলন টাস্ক ফফাভ) এর প্রর্ান েয ফেলগুন্সদক ব্লযাক এবং ফে িান্সকায় 

রাখার ফেদে, এমন নীন্সিগুন্স বিন্সর এবং উত্ান্সি করা যা র্ভ পাচার এবং ন্ত্রাী িন্সব 

প্রন্সিদরাদর্ ায়িা কদর এবং এআ জািীয় নযানয ন্সক্রয়াকাপ যা গণন্সবধ্বংী এবং অন্তজভান্সিক 

অন্সর্ভক বযবস্থার খণ্ডিার েন্সি কদর। 
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FATF -এর ফে িান্সকায় এমন ফেলগুন্স ন্তভুভক্ত রদয়দি যারা মান্সন ন্ডান্সরং এবং ন্ত্রাদর 

র্ভায়দনর মদিা ন্সক্রয়াকাদপর ন্সবরুদে ডাআ করার নীন্সিগুন্স প্রচাদরর পযভাপ্ত প্রদচষ্টা করদি না 

বদ ন্সবশ্বা করা য়। 

নযন্সেদক, FATF -এর ব্লযাক ন্সদে িান্সকাভুক্ত ফেলগুন্স  ফআ ফেলগুন্স যারা অদগ ফে 

ন্সদে র্াকা দেও ন্ত্রাদর র্ভায়ন এবং মান্সন ন্ডান্সরংদয়র কাযভকাদপর ন্সবরুদে িাদের 

নীন্সিগুন্সদক লন্সক্তলাী করদি পাদরন্সন। 

FATF -এর ব্লযাক ন্সে এবং ফে ন্সদের ফেলগুন্সর উপর ন্সবন্সভন্ন  বয়কট অদরাপ করা য়। 

িারা ন্সবশ্ববযাপী ন্ত্রাীদের র্ভায়ন এবং র্ভ পাচাদরর ন্সবরুদে ডাআ করার জনয -

দযান্সগিামূক ফেল ন্সাদব ন্সবদবন্সচি য়। 

ববন্সশ্বক ন্ত্রাবাদের ন্সবরুদে ডাআদয় FATF-এর ভূন্সমকা 

ফযমনন্সট অদগআ উদেখ করা দয়দি, FATF মস্ত ফেদলর র্ভ পাচার এবং ন্সবশ্ববযাপী ন্ত্রাী 

কমভকাদণ্ড র্ভায়দনর ন্সবরুদে ডাআ করার জনয লন্সক্তলাী নীন্সি এবং ুপান্সরল বিন্সর কদর। 

ন্ত্রাবাদে র্ভায়দনর ন্সবরুদে ডাআদয় FATF ফয কদয়কন্সট গুরুত্বপূণভ ভূন্সমকা পান কদর িা 

এখাদন ফেওয়া : 

● মান ন্সনর্ভারণ করা: FATF র্ভ পাচার, ন্ত্রাদর জনয র্ভায়ন এবং ন্সবশ্ববযাপী গণন্সবধ্বংী 

দের র্ভায়দনর প্রচারদক হ্রা করার জনয ন্সোন্ত ফনয় এবং ন্সকিু মান ন্সনর্ভারণ কদর। 
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প্রন্সিন্সট ফেলদক এআ মানগুন্স নুরণ করদি য়; নযর্ায়, এন্সট FATF এর কাদা বা 

রূ্র িান্সকায় িান্সকাভুক্ত দয় ফযদি পাদর। 

● ুরো: FATF এর বদচদয় গুরুত্বপূণভ উদেলয এবং ভূন্সমকাগুন্সর মদর্য একন্সট  

অন্তজভান্সিক অন্সর্ভক বযবস্থার খণ্ডিা রো করা এবং ন্সবশ্ববযাপী অন্সর্ভক ন্সনরাপত্তাদক 

মর্ভন ও উন্নীি করার জনয িার স্বচ্ছিা বাডাদনা। 

● গদবণা: FATF ন্সনয়ন্সমিভাদব ন্ত্রাী র্ভায়ন কাযভক্রদমর ন্সবরুদে ডাআ করার জনয ঝুাঁন্সক, 

প্রবণিা এবং পেন্সিগুন্সর উপর ন্সবদলজ্ঞ পাদরলন এবং ফকৌলগুন্সর উপর ন্সভন্সত্ত কদর 

গদবণা কদর।  

● মূযায়ন: FATF িার েয ফেলগুন্সদকও মূযায়ন কদর এবং অঞ্চন্সক ংস্থাগুন্সর াদর্ 

ঘন্সনি দযান্সগিায় িাদের িোবর্ান কদর। 

● পযভদবক্ণ: FATF মান্সন ন্ডান্সরং এবং ন্ত্রাী র্ভায়দনর ঘটনাগুন্স পযভাদাচনা করার জনয 

প্রদয়াজনীয় বযবস্থা েদণর ফেদে িার েয ফেলগুন্সর নীন্সি এবং েগন্সি ন্সনরীেদণ 

গুরুত্বপূণভ ভূন্সমকা পান কদর। 

● েুবভিাগুন্স ন্সচন্সিি করা: অন্তজভান্সিক অন্সর্ভক বযবস্থাদক পবযবাফরর ন্সবরুদে রো করার 

জনয জািীয় স্তদরর েুবভিাগুন্স ন্সচন্সিি করদি FATF এর একন্সট ভা ভূন্সমকা রদয়দি। 

FATF অন্তজভান্সিক পযভাদয় নযানয ফেকদাল্ডারদের াদর্ দযান্সগিা কদর এন্সট ন্সনন্সিি 

কদর। 

FATF এবং ভারি 
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ভারি 2006 া ফর্দক FATF -এর পযভদবেক ফেল এবং পদর ২০১০ াদ ন্ত্রাবাদের 

ন্সবরুদে ডাআদয়র জনয একন্সট েয ফেল দয় ওদি। 

মদয়র াদর্ াদর্, ভারদি FATF-এর ুপান্সরলগুন্সর ফটগুন্স কাদজ াগাদনার ফেদে 

উদেখদযাগয েগন্সি ফেন্সখদয়দি। 

 

 


