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BRICS: [ব্রাজজর, যাজযা, বাযত, চীন এফং দজিণ অজিকা] 

BRICS ব্রাজজর, যাজযা, বাযত, চীন এফং দজিণ অজিকায অদযিয গুজরয ভজি। এআ দযযা থথননজতক 

প্রফৃজিয ননতৃস্থানীয জনধথাযক মা উল্লেখল্লমাগযবাল্লফ অঞ্চজরক জফলযগুজরল্লক প্রবাজফত কল্লয। BRICS প্রাথজভকবাল্লফ 

াজি, জনযাত্তা, উন্নযন এফং ল্লমাজগতায াল্লথ ম্পজকথত জফলযগুজরয উয দৃজি জনফি কল্লয। 2009 াল্লর 

BRICS ীলথ ল্লেরন শুরু য এফং ফাজলথক বফঠকগুজর অনুষ্ঠাজনক ীলথ ল্লেরন জাল্লফ নুজষ্ঠত য। 

BRICS জক? 

BRICS ব্রাজজর, যাজযা, বাযত, চীন এফং দজিণ অজিকায জনয একজি acronym। 2001 াল্লর নগাল্ডভযান 

যানেয থথনীজতজফদ জজভ ও'জনর "BRIC" (দজিণ অজিকা ছাডা) ব্দজি জনল্লয অল্লন। জতজন ফল্লরন, 2050 

াল্লরয ভল্লধয চাযজি BRIC থথনীজত জফশ্ব থথনীজতল্লক ান কযল্লফ। 2010 াল্লর দজিণ অজিকা এআ তাজরকায 

নমাগ নদয। 

BRICS ংস্থা 

নীল্লচ অযও বার নফাঝায জনয BRICS -এয নভৌজরক াযংল্লি উল্লেখ কযা র। 

 

BRICS াআরাআিভূ Details 

BRICS ুল্লযা কথা Brazil, Russia, India, China, and South Africa 
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BRICS দয দপ্তয BRICS িাওযায, াংাআ, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন 

BRICS নদভু ব্রাজজর, যাজযা, বাযত, চীন, দজিণ অজিকা 

BRICS নল ল্লেরন জুন 23, 2022, 

BRICS প্রজতজষ্ঠত 16 জুন 2009 

BRICS ল্লেরনভূ 

13তভ জব্রক ল্লেরল্লনয অল্লযাজন কল্লযজছর বাযত। 2012 ও 2016 াল্লরয য 2021 াল্লরয নল্লেম্বল্লয 

BRICS ল্লেরন 2021 অল্লযাজল্লনয ুল্লমাগ নল্লযজছর বাযত। প্রধানভন্ত্রী শ্রী নল্লযন্দ্র নভাদী 23-24 জুন, 2022 

তাজযল্লখ চীননয যাষ্ট্রজত জ জজনজংল্লযয বাজতল্লে নুজষ্ঠত 14 তভ BRICS ীলথ ল্লেরল্লন বাচুথযার কনপাল্লযল্লে 

বাযল্লতয ংগ্রল্লণয ননতৃে নদন। এখাল্লন BRICS -এয ভস্ত ল্লেরল্লনয জফস্তাজযত জফফযণ নদওযা র: 

BRICS 

ল্লেরনভূ 

ার অল্লযাজক নদ অল্লরাচনায নকন্দ্র 

প্রথভ BRICS 

ল্লেরন 

2009 যাজযা অিজথাজতক অজথথক প্রজতষ্ঠাল্লনয 

ংস্কায। 2008 াল্লরয অজথথক ংকি 

নথল্লক উদূ্ভত ভযা. 
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জিতীয BRICS 

ল্লেরন 

2010 ব্রাজজর নাভকযা নদগুল্লরায কৃজল উন্নযন জনল্লয 

কৃজলভন্ত্রীল্লদয ভল্লধয অল্লরাচনা। BRICS 

এয একাজধক ভফায প্রজতষ্ঠান চারু 

কযা য। জাতীয জনযাত্তা উল্লদিা 

এফং একজি জথঙ্ক িযাঙ্ক নজভনাযও এআ 

ীলথ ল্লেরল্লনয অল্লরাচযূজচল্লত জছর। 

জাতীয উন্নযন ফযাংকগুজরয ভল্লধয 

ল্লমাজগতা ম্পজকথত একজি ভল্লঝাতা 

স্মাযল্লকয নুল্লভাদন। 

তৃতীয BRICS 

ল্লেরন 

2011 চীন দজিণ অজিকা এআ গ্রুল্ল নমাগ নদয। 

অজিকায ফযফাল্লযয জনয নতুন 

অআজিযা। UNSC জযফতথন কযায 

নচিা কযা ল্লযল্লছ। 

তৃতীয BRICS 

ল্লেরন 

2012 বাযত জনউ নিল্লবরল্লভন্ট ফযাঙ্ক, প্রথভ প্রস্তাফ 

কল্লযজছর বাযত। তৃতীয জফশ্ব এফং 

উদীযভান নদগুজরল্লত জযকাঠাল্লভা ও 

নিকআ উন্নযন প্রকল্পগুজরয জনয একজি 

BRICS  ফযাঙ্ক স্থাল্লনয ভাধযল্লভ থথাযন 

কযায কথা ল্লযজছর। জতজযক্ত 

অিজথাজতক নীজত 
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ঞ্চভ BRICS 

ল্লেরন 

2013 দজিণ অজিকা 

 

100 জফজরযন িরাল্লযয BRICS 

কজন্টনল্লজন্ট জযজাবথ যাল্লযঞ্জল্লভন্ট 

(CRA) চারু কযা ল্লযজছর। BRICS 

নদগুজরয জফজল্লন কাউজের (BRICS) 

প্রজতজষ্ঠত য। BRICS জথঙ্ক িযাঙ্ক নাল্লভ 

একজি নগাষ্ঠী গঠন কযা ল্লযল্লছ। 

 

লষ্ঠ BRICS 

ল্লেরন 

2014 ব্রাজজর িবুথজক্তভূরক ফৃজি এফং নিকআ 

ভাধান ল্লেরল্লনয নকন্দ্রজফনু্দ জছর। 

উদীযভান নদগুজরল্লত ফকাঠাল্লভা ও 

নিকআ উন্নযন প্রকল্লল্পয থথাযল্লনয 

জনয চুজক্ত স্থাল্লনয জফলল্লয একভত 

ল্লযজছর। 

প্তভ BRICS 

ল্লেরন 

2015 যাজযা ংজফধাল্লন CRA এফং জনউ 

নিল্লবরল্লভন্ট ফযাংল্লকয চুজক্তগুজর গ্রণ 

কল্লযল্লছ। াংাআ নকা-াল্লযন 

গথানাআল্লজন (SCO) এফং 

আউল্লযজযান আল্লকানজভক আউজনযন 

(EAEU) একজি নমৌথ ল্লেরন কল্লযল্লছ। 
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িভ BRICS 

ল্লেরন 

2016 বাযত নফ ফ নফঙ্গর আজনজল্লযজিব পয ভাজি-

নক্টযার নিকজনকযার যান্ি 

আল্লকানজভক কল্লথাল্লযন (BIMSTEC) 

নমৌথবাল্লফ এআ ল্লেরল্লন জভজরত য। 

নফভ BRICS 

ল্লেরন 

2017 চীন EMDCD জনল্লয অল্লরাচনা। নিকআ 

উন্নযল্লনয জনয 2030 াল্লরয এল্লজন্ডা 

জনল্লয অল্লরাচনা কযা ল্লযল্লছ। 

দভ BRICS 

ল্লেরন 

2018 দজিণ অজিকা 

 

 

চতুথথ জল্প জফপ্লফ অল্লরাচনায জফলযফস্তু। 

নিকআ উন্নযন ও জরফাযু জযফতথন 

ম্পজকথত অল্লরাচনা 

একাদ BRICS 

ল্লেরন 

2019 ব্রাজজর 

 

 

"একজি উদ্ভাফনী বজফলযল্লতয জনয 

থথননজতক প্রফৃজি" জছর ভাল্লফল্লয 

নকন্দ্রজফনু্দ। BRICS ব্রাজজরযায 

নঘালণাত্র া কল্লযল্লছ। 

িাদ BRICS 

ল্লেরন 

2020 যাজযা 

 

 

"BRICS ািথনাযজ পয নলাফার 

নেজফজরজি, নযািথ জজকউজযজি এফং 

আল্লনাল্লবজিব নগ্রাথ" র িাদ BRICS 

ীলথ ল্লেরল্লনয ভূর প্রজতাদয। 
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ত্রল্লযাদ BRICS 

ল্লেরন 

2021 বাযত 

 

 

ত্রল্লযাদ BRICS ীলথ ল্লেরল্লনয ভূর 

প্রজতাদয জফলয- 'BRICS@15: অিঃ-

BRICS ল্লমাজগতা'। 

চতুদথ BRICS 

ল্লেরন 

2022 চীন (জবজিও কনপাল্লযল্লেয 

ভাধযল্লভ বাচুথযাজর এআ ীলথ 

ল্লেরল্লনয অল্লযাজন কযা 

য। 

 

14তভ BRICS ীলথ ল্লেরল্লনয ভূর 

প্রজতাদয জফলয: উন্নতভাল্লনয BRICS 

ংীদাজযল্লেয প্রায, জফশ্ব উন্নযল্লনয 

জনয এক নতুন মুল্লগয ূচনা। 

BRICS এয উল্লেয 

BRICS -এয রিয থথননজতক ও যাজননজতক জস্থজতীরতা ফৃজি কযা। এজি জফশ্বা কযা য নম 2050 াল্লরয 

নল্ললয জদল্লক, এআ নদগুজর ণয, জযল্ললফা এফং কাাঁচাভাল্লরয প্রধান স্থান ল্লফ । BRICS-এয ভূর উল্লেযগুজর 

জনম্নরূ  

● এয ভূর রিয র, এয দয নদগুল্লরায ভল্লধয ল্লমাজগতা ফৃজি, গবীয ও জফসৃ্তত কযা, মাল্লত নিকআ, 

নযাময ও ফায জনয বাল্লরা প্রফৃজি যপ্ত কযা মায। 

● কর দল্লযয ফৃজি এফং গ্রগজত জফল্লফচনা কযা য। 

● BRICS একজি নতুন এফং প্রজতশ্রুজতীর কূিননজতক ও যাজননজতক গ্রুল্ল জযণত ল্লে, মায রিয ভূর 

রল্লিযয নচল্লয ল্লনক নফজ। 

● প্রাথজভকবাল্লফ, এজি শুধুভাত্র জফশ্বফযাী অজথথক ভযায ভাধান এফং প্রজতষ্ঠানগুজরয কাজ কযায িজত 

জযফতথন কযল্লফ ফল্লর অা কযা ল্লযজছর। 
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BRICS এয বফজিযভূ 

BRICS (ব্রাজজর, যাজযা, বাযত, চীন এফং দজিণ অজিকা) এয ভূর বফজিযগুজর র: 

● ফ জভজরল্লয, BRICS নদগুজর জফল্লশ্বয জনংখযায 41%, জফশ্বফযাী জজজিজয 24% এফং জফশ্ব ফাজণল্লজযয 

16% এয জনয দাযী। BRICS াাঁচজি প্রধান উন্নযনীর নদল্লয একজি গ্রু। 

● এজি আউল্লযাীয আউজনযন ফা ভাজকথন মুক্তযাষ্ট্র নথল্লক নকানও নদল্লক িবুথক্ত কল্লযজন। 

● 2008 াল্লর, থথননজতক ভন্দায য, নগাল্ডভযান যাক BRICS-য ধাযণাজি জনল্লয অল্ল। 

 


