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বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা (WTO): বূবভকা  কামযাফরী 

WTO, ফা বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা, এভন একবি বফবশ্বক ংস্থা মা যাবয ফযফাবিক ক্ষেত্রে কাজ্ কত্রয। িার্ল্য ক্ষেড 

অগযানাইত্রজ্ত্রনয প্রাথবভক রেয 'র িয  বযত্রলফা ফযফায আভদাবন, যপ্তাবন এফং যফযাত্রয াত্রথ জ্ব়িত 

যাষ্ট্রগুবরত্রক ািতা কযায জ্নয আন্তজ্যাবতক ফাবিজ্য বফবধ  প্রবফধান বতবয কযা। WTO এয 164 দয 

(ইউত্রযাীি ইউবনিন ) এফং 23বি মযত্রফেক ক্ষদ যত্রিত্রে। 1995 াত্রর প্রবতবিত, WTO ক্ষদগুবরত্রক ফাবিজ্য 

বফবধ আত্ররাচনা এফং তাত্রদয ভত্রধয অথযননবতক বফত্রযাধ বনষ্পবি কযায জ্নয একবি প্লািপভয প্রদান কত্রয। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায দয দপ্তয ুইজ্াযরযাত্রেয ক্ষজ্ত্রনবাি অফবস্থত। ফতযভাত্রন বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ভাবযচারক 

ত্ররন যফাত্রতযা আত্রজ্ত্রবত্রদা। এই বনফত্রে, আভযা আন্ন WBCS Exam- য জ্নয প্রাথযীত্রদয ক্ষনািগুবি ়িত্রত ত্রফ। 

WTO বক? 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা, মা WTO নাত্রভ বযবচত, একবি বফবশ্বক ংস্থা ক্ষমবি যাবয ফাবিজ্য ক্ষেত্রে যাষ্ট্রগুবরয ভত্রধয 

বনিভ-কানুন বতবয কত্রয। 

● এবি 1রা জ্ানুিাযী 1995 াত্রর গবিত ত্রিবের। বাযত 1995 াত্রর WTO-ক্ষত ক্ষমাগ ক্ষদি এফং বফশ্ব 

ফাবিজ্য ংস্থায প্রবতিাতা দয। 

● বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায দয দপ্তয ুইজ্াযরযাত্রেয ক্ষজ্ত্রনবাি অফবস্থত এফং এবি 164বি ক্ষদ বনত্রি গবিত, 

ক্ষমখাত্রন ইইউ, ংকং, ভযাকা এফং তাইিাত্রনয ভত্রতা 160বি জ্াবতংত্রঘয ক্ষদ যত্রিত্রে। 

● এো়িা, WTO একবি ক্ষপাযাভ বাত্রফ কাজ্ কত্রয মা ফাবিজ্য চুবি বনত্রি আত্ররাচনা কত্রয এফং 

উন্নিনীর ক্ষদগুবরয চাবদাগুবরয ভথযন এফং ূিয ানুবূবত প্রদাত্রনয ভাধযত্রভ ক্ষদগুবরয ভত্রধয ফাবিজ্য 

বফত্রযাধ বনষ্পবি কত্রয। 
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● বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায প্রধান এফং প্রধান রেয 'র বফত্রশ্বয ভস্ত ফযফািীত্রদয ুবফধা প্রদান কযা। 

● WTO এয একবি ংস্থা যত্রিত্রে মায নাভ ত্ররা বভবনবিিার কনপাত্রযন্স, ক্ষমবি ত্রফযাচ্চ বদ্ধান্ত গ্রিকাযী 

ংস্থা। 

● এই ত্রেরনবি ভস্ত দয যাষ্ট্র বনত্রি গবিত এফং ফেত্রয দুইফায একবি বা অনুবিত ি। 

● ভন্ত্রী মযাত্রিয ত্রেরন বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ীলয বদ্ধান্ত গ্রিকাযী ংস্থা এফং াধাযিত প্রবত দুই ফেয 

অন্তয বফিক কত্রয। বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায কর দয ভন্ত্রী মযাত্রিয ত্রেরত্রন জ্ব়িত এফং তাযা ক্ষম ক্ষকান 

ফহুাবেক ফাবিজ্য চুবিয আতাি থাকা কর বফলত্রি বদ্ধান্ত বনত্রত াত্রয। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ইবতা (WTO) 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা 1995 াত্ররয 1 রা জ্ানুিাযী প্রবতবিত ত্রিবের, তত্রফ এয কাজ্ প্রাি 50 ফেয আত্রগ ক্ষথত্রক 

শুরু ত্রিবের। বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায আত্রগ, 1948 াত্রর GATT নাত্রভ একবি প্রবতিাত্রনয অবস্তত্ব বের, মা এবি দ্বাযা 

প্রবতস্থাবত ত্রিবের। 

● ক্ষজ্নাত্রযর এবগ্রত্রভন্ট অনুমািী, GATT (General Agreement on Tariff and Trade) নাত্রভ একবি 

ংস্থা গিন কযা ি। 

● এই GATT 1994 াত্রর তায ক্ষল ত্রেরত্রনয ােী বের 1986 াত্রর । এই ক্ষল যাউেবিত্রক ফরা ি 

উরুগুত্রি যাউে। 

● এক ফেয ত্রয, 1995 াত্রর WTO গবিত ি। ক্ষমখাত্রন GATT শুধুভাে ক্ষেবডং বনত্রি কাজ্ কত্রয, বফশ্ব 

ফাবিজ্য ংস্থা বযত্রলফা এফং ফুবদ্ধফৃবিক ম্পবিয াত্রথ িয ফযফায উয দৃবি বনফদ্ধ কত্রয। 

ক্ষকন WTO GATT ক্ষক প্রবতস্থান কযা ত্রিবের 
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WTP বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায াত্রথ GATT (ক্ষজ্নাত্রযর এবগ্রত্রভন্ট অপ িযাবযপ অযাে ক্ষেড), 1947 াত্রর স্বােবযত 

একবি আন্তজ্যাবতক ফাবিজ্য চুবি) প্রবতস্থাবত িায বফববন্ন কাযি যত্রিত্রে: 

● আইবন ভযা ো়িা, ক্ষফ কত্রিকবি কাযি GATT এয ফযথযতায জ্নয অফদান যাত্রখ, বফত্রল কত্রয কৃবল 

এফং ক্ষিক্সিাইর ক্ষক্টয। 

● উদাযিস্বরূ, GATT ক্ষেভিাত্রকয, ভাবকযন মুিযাষ্ট্র চীন এফং জ্াানত্রক আভাত্রদয িয  বযত্রলফাবদয 

জ্নয তাত্রদয ফাজ্ায ক্ষখারায জ্নয যাবজ্ কযাত্রত াত্রযবন। 

● উযন্তু, GATT বযত্রলফা এফং ফুবদ্ধফৃবিক ম্পবিয অবধকাযগুবরত্রক ফাদ বদত্রিত্রে, এফং এই ধযত্রনয 

ফাবিজ্য-ম্পবকযত বফত্রযাধগুবর ভাধান কযায জ্নয ক্ষকান আন্তজ্যাবতক প্রবিিা বের না। 

● অতএফ, GATT খুফ গুরুতয ভযায ভুত্রখাভুবখ ত্রত শুরু কত্রয এফং ক্ষল মযন্ত বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থাি 

রূান্তবযত ি। ুতযাং এিা ফরা ক্ষমত্রত াত্রয ক্ষম WTO বফদযভান GATT এয একবি নতুন রূ মা তায 

উত্রেযত্রক বনিঃত্রল কত্রয বদত্রিত্রে এফং বফশ্বফযাী অথযননবতক বযিবতয ভধযফতযী কযত্রত এফং ক্ষদগুবরয 

বল্প স্বাথয অজ্যত্রনয জ্নয মত্রথি েভ বের না। 

WTO এয গবত্রনযন্স িাকচায 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ানফযফস্থা অত্রনক উচ্চতয প্রবতবনবধ দর বনত্রি গবিত। কতৃযত্রেয ভত্রধয যত্রিত্রে বফশ্ব 

ফাবিজ্য ংস্থায কর ক্ষদত্রয দযত্রদয প্রবতবনবধযা মাযা কভত্রে প্রবত 2 ফেয য য বভবরত ন এফং 

ফহুাবেক ফাবিজ্য ফযফস্থা ম্পবকযত ফ়ি বদ্ধান্ত ক্ষনন এফং চুবি কত্রযন। 

WTO এয ান কািাত্রভা র- 

● ভন্ত্রী বযলদ 

● াধাযি বযলদ 
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● িয বযলদ 

● ক্ষভধা ম্পবি বযলদ 

● বযত্রলফা বযলদ 

● ভন্ত্রী মযাত্রিয ত্রেরত্রনয ভত্রধয কাজ্ বতনবি ংস্থা দ্বাযা বযচাবরত ি, মথা ক্ষজ্নাত্রযর কাউবন্সর, বফত্রযাধ 

বনষ্পবি ংস্থা এফং ফাবিজ্য নীবত মযাত্ররাচনা ংস্থা। ক্ষজ্নাত্রযর কাউবন্সত্ররয ক্ষনতৃত্রত্ব যত্রিত্রেন 

বনউবজ্রযাত্রেয ক্ষডববড িাকায। 

● কাউবন্সর পয ক্ষেড ইন গুড প্রাি 11 বি কবভবি তত্ত্বাফধান কত্রয এফং তাত্রদয প্রত্রতযত্রকয আরাদা আরাদা 

দাবিত্ব যত্রিত্রে। ভস্ত কবভবি শুধুভাে বফদযভান বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায দযত্রদয বনত্রি গবিত। এয ক্ষনতৃত্রত্ব 

যত্রিত্রেন ক্ষচিাযভযান। 

● কাউবন্সর অন ক্ষেড-বযত্ররত্রিড অযাত্রক্ট অপ ইত্রন্টত্ররকচুিার প্রাবিয যাইি একই ফাবিত্রজ্যয 

বদকগুবরত্রক প্রচায কত্রয৷ িার্ল্য ক্ষেড অগযানাইত্রজ্ত্রন ক্ষভধাস্বত্ব ংিান্ত অনযানয আন্তজ্যাবতক ংস্থায াত্রথ 

TRIPS কাউবন্সর এফং WTO ত্রমাবগতা ংিান্ত খফয এফং অবপবিার ক্ষযকডয তায দ্বাযা যফযা কযা 

ি। 

● কাউবন্সর পয ক্ষেড াববযত্র ক্ষজ্নাত্রযর কাউবন্সর দ্বাযা বযচাবরত ি মা বযত্রলফাগুবরত্রত ফাবিত্রজ্যয উয 

াধাযি চুবিয বিিাকরাগুবর তত্ত্বাফধান কত্রয GATS ক্ষফাঝাি। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ভন্ত্রী মযাত্রিয ত্রেরন 

WTO ুইজ্াযরযাত্রেয ক্ষজ্ত্রনবাত্রত তায দয দপতত্রয তায 12তভ ভন্ত্রী মযাত্রিয ত্রেরন অনুবিত ত্রিত্রে। এবি 

12-17 জু্ন 2022 এয ভত্রধয অনুবিত ত্রিবের। 
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● এই ত্রেরত্রন াযা বফশ্ব (দয ক্ষদ) ক্ষথত্রক উবস্থত ভন্ত্রীযা উবস্থত বেত্ররন এফং এই ফহুাবেক 

ফাবিজ্য ফযফস্থায কামযকাবযতা এফং বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ববফলযত্রতয কাজ্ ম্পত্রকয দত্রে গ্রত্রিয বফলত্রি 

আত্ররাচনা কত্রযবেত্ররন। 

● এই ত্রেরত্রনয বাবতত্ব কত্রযন বতভুয ুত্ররইত্রভনব, বমবন কাজ্াখস্তাত্রনয ক্ষপ্রবত্রডত্রন্টয ক্ষডুবি বচপ অপ 

স্টাপ। এয আত্রগ এই ত্রেরনবি 2020 াত্রর অনুবিত িায কথা বের বকন্তু ক্ষকাববড -19 এয কাযত্রি 

স্থবগত কযা ত্রিবের তত্রফ এবি 17 জু্ন 2022-এ পরবাত্রফ ভাপ্ত ত্রিবের। 

WTO এয উত্রেয 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা বনম্নবরবখত রেযগুবর বনত্রি কাজ্ কত্রয: 

● আত্ররাচনায ভাধযত্রভ ক্ষেবডং ফাধা ীবভত কযা। এয পত্রর িয  বযত্রলফায দাভ হ্রা াি, মায পরস্বরূ 

জ্ীফনমাোয ফযি হ্রা াি। 

● অথযননবতক ফৃবদ্ধ এফং কভযংস্থাত্রনয ুত্রমাগত্রক উেীবত কযা 

● আন্তজ্যাবতক ফযফাবিক কামযিত্রভয খযচ ীবভত কযা। 

● ুাত্রনয ধাযিা প্রচায কযা। 

● ক্ষদগুবরয ভত্রধয ফাবিজ্য বফত্রযাধ হ্রা কযা। 

● অথযননবতক ফযফস্থানা ফা়িাত্রনায জ্নয ক্ষনতৃস্থানীি আবথযক প্রবতিানগুবরয াত্রথ ত্রমাবগতা কযা। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায চুবি 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায অধীত্রন প্রধান চুবিগুবর র: 

● িয, বযত্রলফা এফং ফুবদ্ধফৃবিক ম্পবি বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায বনিন্ত্রত্রি থাকত্রফ। 

● তাযা ক্ষেবডং ংিান্ত ভযা ভাধান কযত্রফ। 
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● তাযা ক্ষদগুত্ররাত্রক তাত্রদয বনজ্স্ব ফাবিজ্য প্রবফধান প্রিিন এফং বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থাত্রক অফবত কযায জ্নয 

যাভয  ফাধয কত্রয। 

● এবি 60বিয ক্ষফব চুবিত্রত েত ত্রিত্রে মা প্রাথবভকবাত্রফ আইবন ািয। 

● একবি ক্ষদত্রক বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থাি ক্ষমাগদাত্রনয আত্রগ তায চুবিত্রত স্বােয  অনুত্রভাদন কযত্রত ত্রফ। 

WTO এয কামযাফরী 

WTO-ম্পবকযত পাংনগুবরয ভত্রধয বনম্নবরবখতগুবর অন্তবুযি যত্রিত্রে। 

● এবি ফাবিজ্য চুবি ম্পবকযত আইন বনিন্ত্রি কত্রয। 

● ফাবিজ্য আত্ররাচনায জ্নয ত্রেরন ংগবিত কযা। 

● ক্ষেবডং ম্পবকযত ভযাগুবর ফাোই কযা এফং ভাধান কযা। 

● ফাবিজ্য-ম্পবকযত নীবতগুবর যীো কত্রয 

● অথযননবতক ংস্থাগুবরয াত্রথ যাভয কত্রয এফং ত্রমাবগতা কত্রয৷ 

WTO এয ভূরনীবত 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায াাঁচবি নীবত যত্রিত্রে মা একবি ফহুাবেক ফাবিজ্য ফযফস্থায বববি। বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায 

নীবতভূ বনম্নরূ- 

● বফলভয ো়িা ফাবিজ্য 

● আত্ররাচনায ভাধযত্রভ ভুি ফাবিজ্য 

● নযাময প্রবতত্রমাবগতায প্রচায 

● উন্নিন  অথযননবতক ংস্কাযত্রক উৎাবত কযা 

WTO এয ফাবিজ্য চুবি 
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WTO এয ক্ষভাি 60বি চুবি এফং 550 ৃিায বদ্ধান্ত যত্রিত্রে। এই চুবিগুবর উরুগুত্রি যাউে আত্ররাচনায পরাপর 

মা 1994 াত্রর ভাযাত্রক ভন্ত্রী মযাত্রিয বফিত্রক স্বােবযত ত্রিবের। 

● এয ত্রয তথয প্রমুবি চুবি এফং অবধবুবি ক্ষপ্রাত্রিাকর ম্পবকযত অত্রনক আইনী ািয বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায 

আইনী গ্রন্থগুবরত্রত অন্তবুযি কযা ত্রিত্রে। 

● 2001 াত্ররয নত্রবম্বত্রযয ত্রয ক্ষদাা ভন্ত্রী মযাত্রিয ক্ষঘালিাি কৃবল বযত্রলফা এফং ক্ষভধা ম্পবি অবধকায 

বফলিক আত্ররাচনায অন্তবুযি বকেু নতুন আত্ররাচনা ক্ষঘালিা কযা ত্রিবের। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায রেয 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায প্রাথবভক রেয র আন্তজ্যাবতক ফযফািীত্রদয একবি উনু্মি এফং ভুি ফাবনত্রজ্যয স্থান ক্ষদিা 

ক্ষমখাত্রন তাযা ক্ষকান ফাধা ো়িাই ক্ষেবডং কযত্রত াত্রয। 

● এবি আন্তজ্যাবতক ক্ষেবডং ম্পবকযত বনিভগুবর বতবয কত্রয এফং ফাস্তফািন কত্রয। 

● এবি উদাযীকযি আত্ররাচনা এফং ফাবিজ্য মযত্রফেত্রিয জ্নয একবি স্থান বতবয কত্রয। 

● এবি ভস্ত দয ক্ষদত্রয াত্রথ আয স্বচ্ছ এফং নযাময বদ্ধান্ত ক্ষনি৷ 

● এবি অনযানয গুরুত্বূিয অথযননবতক প্রবতিাত্রনয াত্রথ কাজ্ কত্রয এফং বফশ্বফযাী অথযননবতক ফযফস্থানায 

জ্নয বিিবাত্রফ কাজ্ কত্রয। 

● এবি স্থান উনু্মি কত্রয এফং বফশ্বফযাী ফাবিজ্য ফযফস্থায জ্নয WTO-এয ুবফধা বনত্রত াত্রয এভন 

ক্ষদগুবরত্রক একবি প্লযািপভয প্রদান কত্রয৷ 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা  বাযত 
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বাযত 1948 ার ক্ষথত্রক প্রািন GATT-এয দয এফং 1995 ার ক্ষথত্রক বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায বিি দয। 

একবি উন্নিনীর ক্ষদ িাি, বাযত WTO-ক্ষত ফাবিজ্য ক্ষেত্রে অত্রনক অফদান ক্ষযত্রখত্রে, বফত্রল কত্রয তায 

বনজ্স্ব উত্রদ্বগ উত্থাত্রনয াাাব তায ত্রমাগী উন্নিনীর ক্ষদগুবরয।  

কাতাত্রযয ক্ষদাাি 2001 াত্ররয ত্রেরত্রন বাযতত্রক ভস্ত ক্ষদত্রয ভত্রধয ফত্রচত্রি স্পিফাদী ফিা বাত্রফ ক্ষদখা 

ত্রিবের। বাযত WTO-য াত্রথ অত্রনক চুবি স্বােয কত্রযত্রে, মায প্রবাফ বাযতীি অথযনীবতত্রত ক্ষদখা মাি। এই 

চুবিগুত্ররা ত্ররা- 

● িযাবযপ এফং নন-িযাবযপ ফাধা হ্রা কযা- এই চুবিত্রত, উৎাবদত এফং ভাপ্ত িযগুবরয উয শুত্ররৃয 

ক্ষভাি হ্রা। 

● TRIMS- এয ূিযরূ ত্রচ্ছ Trade-Related Investments Measures। এই বযভাবি আত্রিাজ্ক 

ক্ষদত্রক অবযন্তযীি ফাবিত্রজ্যয প্রবত োতদুি এফং তাত্রদয ক্ষদত্র বফত্রদবক ফাবিত্রজ্যয প্রবত োতীন 

ত্রত ফাধা ক্ষদি। 

● AOA- এয অথয কৃবল বফলিক চুবি, মা বতুযবক হ্রা এফং কৃবল িযগুবরত্রত ফাজ্াত্রয অযাত্রক্স ক্ষদিায 

বফলত্রি কাজ্ কত্রয। 

বাযত  বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা - ফযত্রল আত্রডি 

WTO এফং বাযত্রতয ভত্রধয বফিত্রকয ফযত্রল আত্রডিগুবর বনম্নরূ: 

● চীনা অযা বনবলদ্ধ 

● াবন্ত ধাযা-ম্পবকযত বফলিভূ 

● আইববি িযাবযপ ক্ষক 

● ভৎযচাত্রল বতুযবক। 



www.byjusexamprep.com 
 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায তাৎময 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায অবস্তত্ব কর বফবশ্বক ফাবিজ্য ফযফস্থায জ্নয অতযন্ত গুরুত্বূিয। 

● এবি উত্রেখত্রমাগযবাত্রফ ক্ষেবডং এয জ্নয বনিভ এফং প্রবফধান প্রত্রিাগ কত্রয। 

● WTO-এয কাযত্রি, আভদাবন  যপ্তাবন ফযফাি অত্রনক স্বচ্ছতা এফং ভৃিতা ক্ষদখা ক্ষগত্রে। 

● এবি ক্ষবািাত্রদয বফববন্ন বফলত্রিয বফসৃ্তবত ক্ষত্রত ক্ষদি। 

WTO-ক্ষত বাযত্রতয বূবভকা ফযাখযা কয? 

 

বাযত ফহুাবেক ফাবিজ্য ফযফস্থাত্রক নযাময  অন্তবুযবিভূরক কত্রয ক্ষতারায জ্নয ফযবতিভীবাত্রফ কাজ্ কত্রয বফশ্ব 

ফাবিজ্য ংস্থায বতুযবক বফবধগুবর ংস্কাত্রযয প্রত্রচিা চাবরত্রি মা উন্নিনীর ক্ষদগুবরত্রক বনযািায জ্নয 

জ্নাধাযত্রিয খাদয স্টকত্রাবর্ল্ংত্রি অং বনত্রত ক্ষদি। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা (ডবিউবি) কীবাত্রফ বাযতত্রক প্রবাবফত কত্রয? 

 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায ুবফধা এফং অুবফধা উবিই যত্রিত্রে এফং এবি বাযত্রতয ফাবিজ্যত্রক প্রবাবফত কত্রয। 

প্রকৃতত্রে, ডবিউবি বযত্রলফাত্রত ফাবিজ্য ম্পবকযত াধাযি চুবি চারু কত্রযত্রে মা প্রকৃতত্রে বাযত্রতয ত্রে 

উকাযী ফত্রর প্রভাবিত ত্রিত্রে। 

WTO বকবাত্রফ কাজ্ কত্রয? 

 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা মতিা ম্ভফ অফাত্রধ ফাবিত্রজ্যয ভৃি প্রফা বনবিত কযায ক্ষেত্রে কাজ্ কত্রয। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা ক্ষকাথাি ফযথয ত্রচ্ছ? 

 



www.byjusexamprep.com 
 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থা (ডবিউবি) ক্ষমখাত্রন ফযথয ি তায ভত্রধয ফত্রচত্রি গুরুত্বূিয বফলি ত্রচ্ছ গিতত্রন্ত্রয নীবতত্রক 

ধত্রয যাখা, কাযি এবি ভাত্রজ্য উয প্রবাফ ক্ষপত্রর এভন ভস্ত যাবভবত ূযি কত্রয, বকন্তু এয ক্ষকান স্বচ্ছ 

প্রবতিান ক্ষনই এফং এবি গিতাবন্ত্রক নি। 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থাি কিবি ক্ষদ আত্রে? 

 

জু্রাই 2016 ক্ষথত্রক WTO-ক্ষত 164 জ্ন দয যত্রিত্রে মাযা বফশ্বফযাী ফাবিজ্য বত্রল্পয াত্রথ কাজ্ কত্রয। 

WTO ক্ষক বনিন্ত্রি কত্রয? 

 

বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায মূ্পিয বনিন্ত্রি এই গ্রুত্রয দযত্রদয অধীত্রন। ভস্ত ফ়ি বদ্ধান্তগুবর দযত্রদয দ্বাযা একবি 

ঐকভত্রতযয াত্রথ ক্ষনিা ি। 

WTO ক্ষেবডং বত্রস্টত্রভয 5 বি ুবফধা বক বক? 

 

(1) এবি ক্ষেবডংত্রিয নতুন বনিভ এফং নীবতগুবর গিত্রন দযত্রদয অংগ্রত্রিয অনুভবত ক্ষদি। 

(2) ডবিউবি বফলভযভূরক ফাবিজ্য অনুীরনগুবর যো কযায জ্নয একবি আইবন াবতিায বাত্রফ কাজ্ কত্রয। 

(3) এবি বস্থবতীরতায গযাযাবন্ট ক্ষদি এফং বফবনত্রিাত্রগয ঝুাঁবক হ্রা কত্রয। 

(4) বফশ্ব ফাবিজ্য ংস্থায দযদ াফযত্রবৌভ ক্ষিবডি ক্ষযবিং ফৃবদ্ধয একবি বচহ্ন। 

(5) ডবিউবি ফাবিত্রজ্য বফত্রদী অংীদাত্রযয অফস্থানত্রক বিারী কত্রয। 

 


