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মুদ্র আইন ংক্রান্ত জাতিংঘ কনভভনলন (UNCLOS) 

UNCLOS  United Nations Convention for the Law of the Sea-র ংতিপ্ত রূপ। 

মুভদ্রর আইন ম্পতকিি জাতিংভঘর কনভভনলন 1982 াভ গৃীি ভ়েতি এবং মাাগর এবং 

িাভের ম্পভের মস্ত বযবারভক তন়েন্ত্রণ কভর। েয তিতভলন ফর ওলান অ্যাভফ়োি অ্যান্ড েয  অ্ফ 

েয ত (DOALOS) জাতিংভঘর আইন তব়েক কাযিা়ে মুদ্র আইন ংক্রান্ত কনভভনলভনর তিবা়ে 

তাভব কাজ কভর। 

তনবন্ধতির মাধ্যভম, আমরা WBCS Exam-র েৃতিভকাণ থেভক গুরুত্বপূণি UNCLOS-এর তেকগুত কভার 

করব। আমরা ংগঠভনর ইতিা, ভারি-UNCLOS এর অ্ধ্ীভন ামুতদ্রক অ্ঞ্চ, ংতিি তবভরাধ্ 

ইিযাতে তনভ়ে আভািনা করব। UNCLOS  আন্তজিাতিক ংস্থাগুতর জনয একতি গুরুত্বপূণি তব়ে। 

UNCLOS তক? 

UNCLOS, যা মুদ্র িুতির আইন নাভমও পতরতিি, তবভের মস্ত মুদ্র এবং মাাগর এবং িাভের 

ম্পভের মস্ত বযবার তন়েন্ত্রণকারী তন়েম প্রতিষ্ঠা কভর। UNCLOS 1958 াভর এতপ্রভর িারতি 

থজভনভা কনভভনলন প্রতিস্থাপন কভরভি, যা যোক্রভম আঞ্চতক মুদ্র এবং ংগ্ন অ্ঞ্চ, মাভেলী়ে 

থলফ, উচ্চ মুদ্র, মাি ধ্রা এবং উচ্চ মুভদ্র জীবন্ত ম্পভের ংরিণ ম্পতকিি। কনভভনলনতি 

1982 াভ গৃীি এবং স্বািতরি ়ে এবং 1994 াভ কাযিকর ়ে। কনভভনলনতি ামুতদ্রক ও 

ামুতদ্রক কাযিক্রভমর আইতন কাঠাভমা ভ়ে উভঠভি। 
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UNCLOS  একমাত্র আন্তজিাতিক কনভভনলন যা ামুতদ্রক স্থানগুতভি রাষ্ট্রী়ে এখতি়োভরর জনয 

একতি কাঠাভমা তনধ্িারণ কভর। এতি তবতভন্ন ামুতদ্রক অ্ঞ্চভ একতি তভন্ন আইতন মযিাো প্রোন কভর। 

ইউভরাপী়ে ইউতন়েন এবং অ্নযানয 167তি থেল এই ভেভনর বিিমান েয। 1982 াভ ভারি 

এই কনভভনলভন স্বাির কভর। 

UNCLOS ামুতদ্রক অ্ঞ্চগুতভক পাাঁিতি প্রধ্ান অ্ঞ্চভ তবভি কভরভি যো- অ্ভযন্তরীণ জ, 

থিতরভিাতর়ো াগর, ংগ্ন অ্ঞ্চ, একভিতি়ো অ্েিননতিক অ্ঞ্চ (EEZ) এবং উচ্চ মুদ্র। 

UNCLOS-এর অ্ধ্ীভন ামুতদ্রক অ্ঞ্চ 

UNCLOS মুদ্রি বযবারকারী এবং বিজনীন তন়েভমর াভে উপকূী়ে থেলগুতর মভধ্য স্পি 

ীমানা প্রোন কভর। UNCLOS ামুতদ্রক অ্ঞ্চগুতভক পাাঁিতি প্রধ্ান অ্ঞ্চভ তবভি কভর: 

থবাইন 

উপকূী়ে রাজযগুতর রকারী স্বীকৃতি অ্নুাভর, উপকূ বরাবর তনম্ন জভর াইন থবাইন তাভব 

পতরতিি। 

অ্ভযন্তরীণ জ 

প্রেত্ত থবাইভনর উপকূভর তেভক অ্ভযন্তরীণ জ আঞ্চতক মুভদ্রর প্রস্থ পতরমাপ করভি বযবহৃি 

়ে। স্থ অ্ঞ্চভর মভিা, প্রতিতি উপকূী়ে রাভজযর অ্ভযন্তরীণ জপভের উপর মূ্পণি কিৃিত্ব 

রভ়েভি। অ্ভযন্তরীণ জপভের মভধ্য রভ়েভি নেী, হ্রে, বন্দর, খাাঁত়ি এবং উপাগর যারা মুভদ্রর াভে 

ংযুি োভক। 
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থিতরভিাতর়ো মুদ্র 

থবাইন থেভক, থিতরভিাতর়ো মুদ্র 12 নতিকযা মাই পযিন্ত। থিতরভিাতর়ো মুদ্র উপকূী়ে 

রাজযগুতর তন়েন্ত্রণ এবং এখতি়োভরর অ্ধ্ীভন। এই অ্তধ্কারগুত থকব েৃলযমান পৃতেবীর পৃষ্ঠ ন়ে 

বরং মুভদ্রর ি, ভূপৃষ্ঠ এবং এমনতক বা়ুেমণ্ডও কভার কভর।  

ংগ্ন অ্ঞ্চ 

থবাইন থেভক, ংগ্ন অ্ঞ্চতি মুভদ্রর তেভক 24 নতিকযা মাই, অ্েিাৎ থিতরভিাতর়ো মুদ্র 

থেভক 12 নতিকযা মাই। এতি েূরমুদ্র এবং আঞ্চতক মুভদ্রর মধ্যবিিী এাকা। উপকূী়ে রাজয 

িার ীমানা এবং আঞ্চতক জভর মভধ্য অ্তভবান, আতেিক, যাতনিাতর এবং শুরৃ আইন প্রভ়োগ 

করার জনয ো়েবদ্ধ। ংগ্ন অ্ঞ্চ একতি রাভজযর এখতি়োরভক মুভদ্রর পৃষ্ঠ এবং ি পযিন্ত 

ীমাবদ্ধ, অ্নযতেভক থিতরভিাতর়ো মুদ্র এখতি়োর মুভদ্রর ি, উপি এবং এমনতক বা়ুে স্থান 

পযিন্ত । অ্িএব, ংগ্ন অ্ঞ্চ আকালীমার অ্তধ্কার থে়ে না। 

এক্সকু্লতভ ইভকানতমক থজান 

প্রতিতি উপকূী়ে রাভজযর একতি একভিতি়ো অ্েিননতিক অ্ঞ্চভর অ্তধ্কার রভ়েভি যা বযবাত়েক 

াইন থেভক 200 নতিকযা মাই পযিন্ত প্রাতরি । একতি উপকূী়ে রাভজযর মুভদ্রর িভেভল এবং 

িার এক্সকু্লতভ ইভকানতমক থজাভনর (EEZ) অ্ভযন্তভর ভূতমথি প্রাকৃতিক ম্পে অ্ভেণ, বযবার, 

ংরিণ এবং পতরিানার াবিভভৌম অ্তধ্কার রভ়েভি। অ্তধ্কারগুতর মভধ্য বা়ুে, জ এবং লতি 

উৎপােভনর মভিা কাযিকাপ জত়িি োভক। থিতরভিাতর়ো মুদ্র এবং ংগ্ন অ্ঞ্চভর তবপরীভি EEZ 

শুধু্মাত্র পূভবিাি ম্পে অ্তধ্কাভরর অ্নুমতি থে়ে। খুব কম বযতিক্রভম, এতি একতি উপকূী়ে রাজযভক 

নযাতভভগলন বা ওভারফ্লাইভির তবভলাতধ্কার তনতদ্ধ বা ীমাবদ্ধ করার িমিা থে়ে না। 
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েূরমুদ্র 

েূরমুদ্র, মাাগভরর পৃষ্ঠ এবং এক্সকু্লতভ ইভকানতমক থজাভনর বাইভর প্রাতরি। থযভকাভনা জািী়ে 

এখতি়োর এখাভন অ্প্রাতিক। ামুতদ্রক গভবণা এবং মুভদ্রর িভেভল খনভনর মভিা লাতন্তপূণি 

উভেলযগুত পূরণ করার জনয রাজযগুতভক এই অ্ঞ্চগুতভি অ্তভযান িাাভনার অ্নুমতি থেও়ো ়ে। 

 

UNCLOS এর উভেলয 

UNCLOS এর প্রধ্ান উভেলয : 

● ামুতদ্রক তনরাপত্তা প্রিার করা।  

● আন্তজিাতিক থযাগাভযাগ জির করা। 

● মুদ্র এবং মাাগভরর লাতন্তপূণি বযবাভরর প্রিার করা। 

● মুদ্র ম্পভের নযা়েিি এবং েি বযবার িম করা। 
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● ামুতদ্রক পতরভবল রিা ও ংরিণ করা। 

UNCLOS এর ববতলিয 

UNCLOS এর ববতলিযগুত : 

● থেভলর মধ্য তেভ়ে জাাভজর ট্রানতজি পযাভজ অ্নুভমাতেি। 

● তবভেলী পিাকার আঞ্চতক জীমার মধ্য তেভ়ে  ইভনাভন্ট পযাভভজর অ্তধ্কার োকভব। 

● ততভ এখতি়োর বযবার করা থযভি পাভর যতে জাাজ অ্ভযন্তরীণ জ িযাগ করার পভর 

থিতরভিাতর়ো মুভদ্রর মধ্য তেভ়ে যা়ে। 

● থেল থনৌিাি, েূণ প্রতিভরাধ্, অ্তন়েতন্ত্রি মাি ধ্রা, কাস্টম, অ্তভবান এবং স্বাস্থয ও 

যাতনিাতর বযবস্থার তনরাপত্তা ংক্রান্ত আইন প্রণ়েন করভি পাভর। 

● উপকূী়ে রাজযগুতর তনরাপত্তার জনয বা একতি অ্স্ত্র অ্নুলীন পতরিানার জনয একতি 

ইভনাভন্ট পযাভজ অ্স্থা়েীভাভব স্থতগি করা থযভি পাভর। 

UNCLOS-এর অ্ধ্ীভন উভেযাগ 

মুদ্র আইন ম্পতকিি জাতিংঘ ভেন (UNCLOS) প্রতিষ্ঠার পর থবল কভ়েকতি উভেযাগ থনও়ো 

ভ়েতি যা নীভি উভেখ করা : 

● মুদ্র আইভনর জনয আন্তজিাতিক ট্রাইবুযনা (ITLOS): মুদ্র আইভনর আন্তজিাতিক ট্রাইবুযনা, 

যা UNCLOS দ্বারা গতঠি, একতি পৃেক তবিাতরক ত্তা যা কনভভনলভনর ফভ ৃি 
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মিতবভরাভধ্র মাধ্ান কভর। 10 তিভম্বর, 1982-এ স্বািতরি ও়োর পর ITLOS 16 

নভভম্বর, 1994-এ অ্নুভমােন করা ভ়েতি। 

● ইন্টারনযালনা তভবি অ্েতরতি (ISA): আন্তজিাতিক জীমা়ে অ্প্রভ়োজনী়ে অ্ভেণ এবং 

অ্পবযবার তন়েন্ত্রণ করার জনয আন্তজিাতিক মুদ্রি কিৃিপি প্রতিতষ্ঠি ভ়েতি। 

● েয কতমলন অ্ন েয ততমি অ্ফ েয কতন্টভনন্টা থলল্ফ (CLCS): CLCS মাভেলী়ে থলভফর 

বাইভরর ীমানা (200 নতিকযা মাইভর বাইভর) থঘাণার তবভ়ে UNCLOS এর জ 

বাস্তবা়েভনর োত়েভত্ব রভ়েভি। িাই, এতি UNCLOS-এর িাতো অ্নুযা়েী প্রতিতষ্ঠি ভ়েতি। 

কনভভনলন আন্তজিাতিক েৃভলয তিনতি নিুন প্রতিষ্ঠান বিতর কভরভি, যো: 

● কতন্টভনন্টা থলভফর ীমা ংক্রান্ত কতমলন 

● আন্তজিাতিক মুদ্রি কিৃিপি 

● মুদ্র আইভনর জনয আন্তজিাতিক ট্রাইবুযনা 

ভারি এবং UNCLOS 

ভারি 1982 াভ UNCLOS-এর আভািনা়ে একতি গঠনমূক ভূতমকা পান কভরতি এবং 1995 

া থেভক কনভভনলভনর একতি পি তি। ভারি আন্তজিাতিক আইভনর তন়েভমর উপর তভতত্ত কভর 

বাতণভজযর মেিন কভরতি। UNCLOS-এর রাষ্ট্রী়ে পি তভভব, ভারি UNCLOS-এর প্রতি ভবিাচ্চ 

োন প্রেলিন কভরভি। 

"Government’s Vision of Security and Growth for All in the Region" (SAGAR) 

থপ্রাগ্রাভমর অ্ধ্ীভন আঞ্চতক তনরাপত্তা এবং অ্েিননতিক অ্গ্রগতি প্রিাভরর রকাভরর ভিযর াভে 
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ামঞ্জয থরভখ ভারি প্রতিভবলীভের াভে িার ামুতদ্রক ভযাতগিা প্রাতরি কভরভি। ামুতদ্রক 

থিাভমন ভিিনিা উন্নি করার জনয, উন্নি ামুতদ্রক তনরাপত্তা, এবং ম্ভাবয েুভযিাভগর জনয প্রস্তুি 

করার জনয, প্রতিভবলী জাাজ এবং তবমাভনর তমলন-তভতত্তক স্থাপনা ও বযবস্থা থনও়ো ভ়েভি। 

ইিাত 2015 াভ িার েুই থনৌ থনার কারােভণ্ডর জনয জাতিংভঘর কনভভনলন অ্ন েয  অ্ফ েয 

ত (UNCLOS) এর অ্ধ্ীভন ভারভির তবরুভদ্ধ মামা কভরতি এবং মামাতি (এনতরকা থতক্স ঘিনা) 

আন্তজিাতিক ট্রাইবুযনা ফর েয  অ্ফ েয ত (ITLOS) দ্বারা শুনাতন ভ়েতি। পভর ITLOS মামাতি 

স্থা়েী াততল আোভি (PCA) পাঠা়ে। জুাই 2020 াভ, স্থা়েী াততল আোি িার রাভ়ে 

বভতি থয ইিাতর উতিি থজভভের িযার জনয তনিভের পতরবারভক িতিপূরণ থেও়ো। উভ়ে 

থেল থযৌেভাভব িতিপূরভণর পতরমাণ তনধ্িারণ করভব।  

UNCLOS তক? 

 

1958 াভর থজভনভা িুতি, যা েূর মুদ্র, মাভেলী়ে থলফ, মৎযম্পে এবং বজতবক ম্পে এবং উনু্মি জভর ংরিণ 

তনভ়ে কাজ কভর, মুভদ্রর আইন ম্পতকিি জাতিংঘ কনভভনলন (UNCLOS) দ্বারা প্রতিস্থাতপি ভ়েতি। UNCLOS তবভের 

তবতভন্ন থেলভক তবতভন্ন আইতন অ্তধ্কার  স্বিন্ত্র ামুতদ্রক অ্ঞ্চ প্রোন কভর। 

UNCLOS এর অ্ধ্ীভন ামুতদ্রক অ্ঞ্চগুত উভেখ কর? 

UNCLOS এর অ্ধ্ীভন ামুতদ্রক অ্ঞ্চগুত নীভি িাতকাভুি করা ভ়েভি: 

1. থবাইন 

2. অ্ভযন্তরীণ জ 

3. থিতরভিাতর়ো মুদ্র 

4. ংগ্ন অ্ঞ্চ 

5. এক্সকু্লতভ ইভকানতমক থজান 
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6. েূরমুদ্র 

আন্তজিাতিক ট্রাইবুযনা ফর েয  অ্ফ েয ত (ITLOS) বযাখযা কর? 

 

াগভরর আইভনর আন্তজিাতিক ট্রাইবুযনা, যা UNCLOS দ্বারা গতঠি, একতি পৃেক তবিাতরক ত্তা যা কনভভনলভনর ফভ ৃি 

মিতবভরাভধ্র মাধ্ান কভর। 10 তিভম্বর, 1982-এ স্বািতরি ও়োর পর ITLOS 16 নভভম্বর, 1994-এ অ্নুভমােন করা 

ভ়েতি।  

'UNCLOS-এর রাষ্ট্রপি তভভব ভারি' কী বযাখযা কর? 

 

ভারি আন্তজিাতিক তন়েম, তবভল কভর UNCLOS 1982-এ পাও়ো থইাভে নযাতভভগলন এবং আকালপভের স্বাধ্ীনিার 

উপর তভতত্ত কভর বাতণজয তবতধ্তনভধ্ প্রিার কভরভি। ভারি UNCLOS-এর জনয ভবিাচ্চ োভনর প্রিার কভরভি। 

UNCLOS থক ববৎ কভর? 

 

অ্নুভেে 6 (অ্নুভেে 213 থেভক 222 পযিন্ত), কনভভনলভনর প্রভ়োগ, রাষ্ট্রপিভক অ্পিণ করা ভ়েভি। এই তবধ্ান অ্নুাভর, 

রাষ্ট্রগুত কনভভনলন এবং আন্তজিাতিক তন়েম ও মান অ্নুযা়েী গৃীি আইন ও প্রতবধ্ানগুত প্রভ়োগ করভব 

 


