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SAARC - South Asian Association for Regional
Cooperation
SAARC এয ুরযো কথো ররো South Asian Association for Regional Cooperation। এটি দটিণ এটযোয
অিটি দদরয থথননটতক ও যোজননটতক একটি ংস্থো। 1985 োরর ফোংরোরদ, বুিোন, বোযত, ভোরদ্বী, শ্রীরংকো
এফং োটকস্তোন টনরয এআ SAARC ংস্থোটি ততটয রযটির রযটির। অপগোটনস্তোন ষ্টভ দয টররফ 2007 োরর
দমোগদোন করয ।
SAARC এয দয দপ্তয র দনোররয কোঠভোন্ডুরত। দটিণ এটযো ঞ্চরর থথননটতক প্রফৃ টি, োভোটজক এফং
োংস্কৃটতক উন্নযন আ র SAARC এয রিয। এয োরথ োরথ জনোধোযরণয উন্নযন, থথননটতক প্রফৃ টিরক ত্বযোটিত
কযো, োভোটজক উন্নযন এফং োংস্কৃটতক গ্রগটত এয নযতভ রিয। এয োরথ দদগুটর োযস্পটযক রমোটগতো
এফং দৌোদথযতোযও দোটফ যোরে।
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) িটকটি WBCS যীিোয কোরযন্ট
যোরপযোথ এয একটি গুরুত্বূ ণথ টফলয।

SAARC কী?
SAARC ররো South Asian Association for Regional Cooperation কথোটিয অদযিয গুটর টনরয গটঠত
একটি িযগুচ্ছ, দমটি টিরম্বয 8, 1985 োরর গটঠত রযটিররো, মেন অিটি দদ মথোক্ররভ অপগোটনস্তোন,
ফোংরোরদ, বুিোন, োটকস্তোন, শ্রীরঙ্কো, ভোরদ্বী, োটকস্তোন, শ্রীরঙ্কো, দনোর এফং বোযত SAARC চোিথোয স্বোিয করয ।
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SAARC ভরধয দয দপ্তয দনোররয কোঠভোন্ডুরত। শ্রীরংকোয ফোটন্দো টভস্টোয উআডোরকোন ফতথভোরন SAARC এয
দরক্রিোটয দজনোরযর এফং টতটন ররন 14 তভ দরক্রিোটয দজনোরযর। 2020 োররয ভোচথ ভোর টতটন এআ দ গ্রণ
করযন।
SAARC ম্যয। োধোযনত দুআ ফিয িোডো িোডো রয থোরকএফং অরপোরফটিক িথোরয দয দদগুটর এক এক
ফিয এক একজন অরযোজন করয থোরক।

SAARC এয কোমথোফরী
SAARC এয কোমথোফরী তোরদয চোিথোয এ উটিটেত অরি, মো টনরচ ফটণথত র:
● দটিণ এটযো ঞ্চরর টধফোীরদয জীফনমোত্রোয ভোন উন্নত োরয।
● এিোডোও এয রিয ররো থথননটতক প্রফৃ টিরক ত্বযোটিত কযো, ংস্কৃটতয গ্রগটত, োভোটজক উন্নটত দক
ত্বযোটিত কযো এফং মোরত প্রটতটি নোগটযক তোরদয স্বভমথোদো এফং ম্মভ টনরয দফেঁরচ থোকরত োরয তো টনটিত
কযো।
● দটিন এটযোয দদগুটর মোরত তোরদয টনরজরদয বযণ দোলণ টঠক বোরফ কযরত োরয দআ টদরকও রিয
যোেো।
● দয দদগুটররক যস্পরযয োরথ এফং নযোনয উন্নত দদগুররোয োরথ রমোটগতো ফৃ টিরত োযতো য।

SAARC এয দযগণ
SAARC এয অিটি প্রটতষ্ঠোতো দয এফং নযটি তত্ত্বোফধোযক দয দদ যরযরি:
প্রটতষ্ঠোতো দয
অিটি প্রটতষ্ঠোতো দয দদ র-
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1. বোযত
2. অপগোটনস্তোন
3. ফোংরোরদ
4. বুিোন
5. দনোর
6. োটকস্তোন
7. শ্রীরংকো
8. ভোরদ্বী
তত্ত্বোফধোযক দয দদ
SAARC এয নযটি তত্ত্বোফধোযক দয দদ যরযরি, মোযো র:
1. রেটরযো
2. চীন
3. EU
4. জোোন
5. ভটযো
6. আযোন
7. দকোটযযো প্রজোতন্ত্র
8. ভোযোনভোয
9. অরভটযকো
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SAARC এয নীটত
SAARC এয নীটত নু োরয:
● োফথরবৌভ ভতো, অঞ্চটরক েণ্ডতো, নযোনয যোরেয টফলরয স্তরি নো কযো এফং যোজননটতক স্বোধীনতোয
নীটতগুটররক ম্যোন কযরত রফ।
● টদ্বোটিক এফং ফহুোটিক রমোটগতো এআ জোতীয করথোরযন দ্বোযো প্রটতস্থোটত রফ নো, তরফ এটি তোরদয
টনজস্ব একটি উোদোন ওযো উটচত।
● এআ ধযরনয করথোরযন ফহুোটিক এফং টদ্বোটিক ফোধযফোধকতোয োরথ োভঞ্জযূ ণথ রফ নো।

SAARC এয উরেয
নদ নু মোযী SAARC-য উরেয র:
● দটিণ এটযোয ভোনু রলয জীফনমোত্রোয ভোন উন্নযন।
● এআ ঞ্চরর থথননটতক প্রফৃ টি এফং োংস্কৃটতক উন্নযন ত্বযোটিত করয এফং োভোটজক গ্রগটত ফজোয যোেোয
ভোধযরভ প্রটতটি ফযটিরক ভমথোদোয োরথ দফেঁরচ থোকোয ু রমোগ প্রদোন কযো।.
● দটিণ এটযোয টম্যটরত স্বটনবথযতোরক টিোরী ও প্রচোয কযো।
● থথনীটত, ভোজ, প্রমুটি এফং ংস্কৃটতয দিরত্র োযস্পটযক োযতো এফং রমোটগতো টক্রযবোরফ প্রচোয
কযো।

SAARC এয টফরলোটযত ংস্থো
োরকথয দয দদগুররো টম্যটরতবোরফ োরকথয চোযটি টফরলোটযত ংস্থো গঠন করযরি। টনরে োরকথয টফরলোটযত
ংস্থোগুটর উরিটেত র-
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● SAARC অযটফরেন কোউটির- োটকস্তোন: এটি একটি অন্তঃযকোটয ংস্থো মো োটকস্তোরনয টল্প ফোটণজয,
ফোটণটজযক ফযোংটকং ফো নয দকোরনো টফরযোরধয নযোময টনষ্পটিয জনয এআ ঞ্চররয ভরধয অআটন কোমথ ম্পোদন
করয।
● SAARC উন্নযন তটফর- বুিোন: এটি একটি বুিোন-টবটিক তটফর ংস্থো মোয প্রোথটভক উরেয র উন্নযন
এফং দোটযদ্র্য টনযরনয ভরতো োভোটজক দিরত্র রমোটগতোয জনয থথোযন কযো।
● োউথ এটযোন আউটনবোটথটি- বোযত: োউথ এটযোন আউটনবোটথটি বোযরত ফটস্থত, দমেোদন োউথ এটযোন
আউটনবোটথটি টিগ্রী এফং োটিথটপরকি প্রদোন কযো য।
● োউথ এটযোন টযটজওনোর স্টযোন্ডোিথ গথোনোআরজন- ঢোকো: োউথ এটযোন টযটজওনোর স্টযোন্ডোিথ
গথোনোআরজন ঢোকোয ফটস্থত। অন্তঃঅঞ্চটরক ফোটণজয এফং টফশ্ব ফোজোরয প্ররফরয ু টফধোরথথ এআ ঞ্চররয
ভরধয ম্প্রীটত টফকোরয জনয দয দদগুটরয ভরধয রমোটগতো ও ভিয ফৃ টি এফং জথরনয জনয এটি
প্রটতটষ্ঠত রযটির।

SAARC এয কৃটতত্ব
োকথ এয উত্থোরনয পরর টনেটরটেত কৃটতত্ব গুটর টজথত রযটির:
● SAARC দফো ফোটণজয চুটি (SATIS): দফো উদোযীকযরণয জনয SATIS GATS-plus 'রজটিব তোটরকো'
িটত নু যণ কযরি।
● SAARC টফশ্বটফদযোরয: বোযরত একটি োকথ টফশ্বটফদযোরয, একটি েোদয ফযোংক এফং োটকস্তোরন একটি টিয
টযজোবথ স্থোন কযো।
● SAPTA: দয দদগুররোয ভরধয ফোটণজয ফৃ টিয জনয 1995 োরর কোমথকয য South Asia Preferential
Trading Agreement।
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● SAFTA: একটি দটিণ এটযো ভুি ফোটণজয চুটি, মো রণযয ভরধয ীভোফি টির নো, তোয োরথ োরথ তথয
প্রমুটিয ভরতো ভস্ত টযরলফো িোডো 2016 োররয ভরধয ভস্ত ফযফোটযক রণযয শুল্ক ূ রনয নোটভরয অনোয
জনয স্বোিটযত রযটির।
বোযতফরলথ SAARC এয গুরুত্ব

োকথ বোযরতয জনয একটি বূ-দকৌরগত গুরুত্ব ফন কযরি। এটি দনোর, বুিোন, ভোরদ্বী এফং শ্রীরঙ্কোরক উন্নযন
প্রটক্রযো এফং থথননটতক রমোটগতোয মুি করয চীরনয OBOR উরদযোগরক প্রটতত কযরত দরযরি। এটি টতটযি
দোটযত্ব গ্ররণয ভোধযরভ এআ ঞ্চরর তোয দনতৃত্ব প্রদথরনয জনয বোযতরক একটি প্ল্যোিপভথ প্রদোন করযরি।
SAARC বোযরতয যোক্ট আস্ট টরটয জনয একটি দগভ-দচঞ্জোয রফ কোযণ দটিণ-ূ ফথ এটযোয োরথ দটিণ এটযোয
থথনীটতগুটররক ংমুক্ত কযো বোযরত অযও থথননটতক একীকযণ এফং ভৃটি অনরফ, টফরলত টযরলফো েোরত।
োকথ এআবোরফ বোযরতয টনকিফতথী প্রটতরফীরদয প্রোধোনয দদরফ এফং এআ ঞ্চররয ভরধয োযস্পটযক অস্থো ও োটন্ত
ৃ টষ্টরত োোময কযরত োরয।

SAARC এয োভরন চযোররঞ্জ
োকথ দম প্রথভ এফং ফরচরয গুরুত্বূ ণথ চযোরররঞ্জয ভুরেোভুটে রচ্ছ তো র কোশ্মীয আু যরত বোযত ও োটকস্তোরনয ভরধয
ক্রভোগত উরিজনো, মো োরকথয ম্ভোফনোরক যোটয ফযোত কযরি। এ িোডো নযোনয চযোরররঞ্জয ভরধয যরযরি:
● োরকথয ফোটলথক তফঠরকয টিরকোরযটি মরথষ্ট কভ। অদথবোরফ, োরকথয দযরদয ফিরয ন্তত দুফোয একটি
োধোযণ প্ল্যোিপরভথ জটডত ওযো উটচত।
● রমোটগতোয টফস্তৃত টযরযয কোযরণ, টি, এফং ম্পদ টফভুে রয মোয।
● োকথ ভুি ফোটণজয চুটিয রন্তোলজনক ফোস্তফোযরনয বোফ যরযরি।

