
www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

অ্যাসিাসিস়েশন অ্ফ িাউথইস্ট এসশ়োন ননশনি (ASEAN) - 

WBPSC ননাটি 

আসি়োন(ASEAN) হল দসিণ-পূর্ব এসশ়োর নদশগুসলর একসট িংগঠন। এসট এসশ়ো-প্রশান্ত মহািাগরী়ে 

অ্ঞ্চসলর ঔপসনসর্সশক শািন নথসক িদয মুসিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুসলর মসযয ক্রমর্যবমান উসেজনার মসযয রাজননসিক 

ও িামাসজক সিসিশীলিা প্রচাসরর জনয প্রসিসিি একসট আঞ্চসলক িংগঠন। আসি়োন 1967 িাসলর 8ই 

আগস্ট প্রসিসিি হ়ে; এরপর নথসক প্রসির্ছর 8ই আগস্ট আসি়োন(ASEAN) সদর্ি সহসিসর্ পালন করা হ়ে। 

আসি়োন এর িসচর্াল়ে ইসদাসনসশ়ো, জাকািবা়ে অ্র্সিি। 

আসি়োন(ASEAN) হল দসিণ-পূর্ব এসশ়োর 10সট নদসশর ইউসন়েন যথা- ব্রুসনই, কসবাসি়ো, ইসদাসনসশ়ো, 

লাওি, মালস়েসশ়ো, মা়োনমার, সফসলপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইলযান্ড এর্ং সিস়েিনাম যা অ্থবননসিক, রাজননসিক, 

সশিাগি এর্ং সনরাপো-িম্পসকবি িহসযাসগিা এর্ং এসশ়ো-প্রশান্ত মহািাগরী়ে নদশগুসলর মসযয নযাগাসযাগ 

র্যর্িাসক আসরা িহজির কসর। আসি়োসনর(ASEAN) প্রসিিািা িদিয নদশগুসলা হসলা ইসদাসনসশ়ো, 

মালস়েসশ়ো, সফসলপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইলযান্ড। 

UPSC পরীিার জনয আসি়োনসক(ASEAN) প্রস্তুি করসি, এই সর্ষস়ের িমস্ত প্রািসঙ্গক সদকগুসল নযমন 

আসি়োসনর(ASEAN) ইসিহাি, িদিয নদশ, উসেশয, িাত্পযব, িম্পসকবি িংিা এর্ং আরও অ্সনক সকছু 

সর্শসদ জানসি হসর্। আসি়োসনর উপর এই আসটবসকলসটর মাযযসম, আমরা আসি়োসনর অ্যীসন থাকা এমন 

িমস্ত গুরুত্বপূণব সর্ষস়ের উপর আসলাকপাি করর্। 

আসি়োন(ASEAN) সক? 
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আসি়োন(ASEAN) হল দসিণ-পূর্ব এশী়ে নদশগুসলর িংগঠসনর িংসিপ্ত রূপ। দসিণ-পূর্ব এশী়ে অ্ঞ্চসলর 

একসট শাসন্তপূণব িাংসৃ্কসিক ও অ্থবননসিক উন্ন়েন প্রসিিার জনয, সফসলপাইন, ইসদাসনসশ়ো, মালস়েসশ়ো, 

থাইলযান্ড এর্ং সিঙ্গাপুর নথসক আিা নর্শ কস়েকসট কিৃবপি 1967 িাসল আসি়োন(ASEAN) প্রসিিা কসর। 

আসি়োসনর(ASEAN) িদর দপ্তর ইসদাসনসশ়োর জাকািবা়ে অ্র্সিি। 

এসট এসশ়ো-প্রশান্ত মহািাগরী়ে অ্ঞ্চসলর ঔপসনসর্সশক শািন নথসক িদয মুসিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুসলর মসযয 

ক্রমর্যবমান উসেজনার মসযয রাজননসিক ও িামাসজক সিসিশীলিা প্রচাসরর জনয প্রসিসিি একসট আঞ্চসলক 

িংগঠন। আসি়োসনর মূলমন্ত্র হসে 'One Vision, One Identity, One Community'। 

আসি়োন(ASEAN) এসশ়ো-প্রশান্ত মহািাগরী়ে অ্ঞ্চসলর র্াসণজয রাজনীসি ও সনরাপো-িম্পসকবি সর্ষ়েগুসলসক 

র্যাপকিাসর্ প্রিাসর্ি কসর। আসি়োসনর(ASEAN) িসচর্াল়ে ইসদাসনসশ়োর রাজযানী জাকািবা়ে অ্র্সিি। 

িদিয রাষ্ট্রগুসলর ইংসরসজ নাসমর র্ণবানুক্রসমক ক্রসমর উপর সিসে কসর আসি়োসনর িিাপসিত্ব প্রসি র্ছর 

পসরর্সিবি হ়ে। 

এই যরসনর একসট নগািী প্রসিিার উসেশয সছল দসিণ-পূর্ব এশী়ে নদশগুসলর িামাসজক, িাংসৃ্কসিক ও িমৃদ্ধ 

সনরাপো এর্ং শাসন্তপূণব িম্প্রদাস়ের পাশাপাসশ অ্থবননসিক িমৃসদ্ধ রৃ্সদ্ধ করা। 

ব্রুসনই, সিস়েিনাম, লাওি, মা়োনমার এর্ং কসবাসি়ো ইিযাসদ নদশগুসল পরর্িবীকাসল আসি়োসন নযাগ নদ়ে। 

আসি়োন(ASEAN) এর িদিয রাষ্ট্র 

নীসচ আসি়োসনর িদিয রাষ্ট্রগুসলর িাসলকা নদও়ো হল: 

 

িদিয রাষ্ট্র নযাগদাসনর র্ছর 
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থাইলযান্ড প্রসিিািা িদিয 

সফসলপাইন প্রসিিািা িদিয 

মালস়েসশ়ো প্রসিিািা িদিয 

সিঙ্গাপুর প্রসিিািা িদিয 

ইসদাসনসশ়ো প্রসিিািা িদিয 

ব্রুসনই 1985 

সিস়েিনাম 1995 

লাওি 1997 

মা়োনমার 1997 

কসবাসি়ো 1999 

আসি়োসনর ইসিহাি 

1967 িাসলর 8 আগস্ট থাইলযাসন্ডর র্যাংকসক ইসদাসনসশ়ো, মালস়েসশ়ো, সফসলপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইলযাসন্ডর 

পাাঁচজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একসট দসলসল স্বাির কসরন। নিই নসথর সিসেসি, দসিণ-পূর্ব এশী়ে নদশগুসলর িংগঠন 

(আসি়োন) কাযবকর হস়েসছল। নয পাাঁচ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসি স্বাির কসরসছন িারা হসলন - ইসদাসনসশ়োর 
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অ্যািাম মাসলক, সফসলপাইসনর নারসিসিা আর রাসমাি, মালস়েসশ়োর িুন আর্দুল রাজ্জাক, সিঙ্গাপুসরর এি 

রাজারত্নম এর্ং থাইলযাসন্ডর থানাি ন ামান- িারা পরর্িবী কাসল উন্ন়েনশীল সর্সের ির্সচস়ে িফল 

আন্তঃিরকাসর িংিার জনক সহসিসর্ অ্সিসহি হন। 

আসি়োন সিক্লাসরশন নাসম পসরসচি এই দসলসল দসিণ-পূর্ব এসশ়োর নদশগুসলার মসযয আঞ্চসলক িহসযাসগিা 

সর্ষ়েক একসট িংগঠন প্রসিিার কথা উসে  করা হ়ে, যা দসিণ-পূর্ব এশী়ে নদশগুসলার িংগঠন (আসি়োন) 

নাসম পসরসচি এর্ং ওই িসমসির লিয ও উসেসশযর কথা প্রচার কসর। 

আসি়োন সিক্লাসরশসন র্লা হস়েসছ নয, দসিণ-পূর্ব এশী়ে অ্ঞ্চসলর িকল রাসষ্ট্রর অ্ংশগ্রহসণর জনয 

অ্যাসিাসিস়েশন উনু্মি থাকসর্, যা িার লিয, নীসি ও উসেসশযর িাসথ িঙ্গসিপূণব হসর্। এসি আসি়োনসক 

দসিণ-পূর্ব এসশ়োর নদশগুসলার িসিসলি ইোর প্রসিসনসযত্বকারী সহসিসর্ ন াষণা করা হ়ে যাসি িারা 

সনসজসদর র্নু্ধত্ব ও িহসযাসগিা়ে একসে আর্দ্ধ কসর এর্ং নযৌথ প্রসচষ্টা ও িযাসগর মাযযসম িাসদর জনগসণর 

জনয এর্ং পরর্িবী প্রজসন্মর জনয শাসন্ত, স্বাযীনিা ও িমৃসদ্ধর পথসক প্রশস্ত করসর্। 

আসি়োসনর মন্ত্রী পযবাস়ের িংিািমূহ 

আসি়োন িনদ আসি়োন শীষব িসিলনসক িমথবন করার জনয চারসট গুরুত্বপূণব নিুন মন্ত্রী িংিা প্রসিিা 

কসরসছ, নযমন: 

● আসি়োন রাজননসিক-সনরাপো কসমউসনসট কাউসিল। 

● আসি়োন িামাসজক-িাংসৃ্কসিক কসমউসনসট কাউসিল। 

● আসি়োন নকা-অ্সিবসনশন কাউসিল (এসিসি)। 

● আসি়োন অ্থবননসিক কসমউসনসট কাউসিল. 

আসি়োসনর প্রাসিিাসনক প্রসক্র়ো 
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িিাপসিত্ব 

িদিয রাষ্ট্রগুসলর ইংসরসজ নাসমর র্ণবানুক্রসমক ক্রসমর উপর সিসে কসর আসি়োসনর িিাপসিত্ব প্রসি র্ছর 

পসরর্সিবি হ়ে। আসি়োন 2021-এর বর্ঠক ব্রুসনইসি এর্ং 2022 িাসল কসবাসি়ো়ে অ্নুসিি হ়ে। 

মন্ত্রী পসরষদ 

মন্ত্রী পসরষদ চারসট প্রযান এর্ং নিুন িংিাসক অ্ন্তিুবি কসর- 

1. আসি়োন িামাসজক-িাংসৃ্কসিক কসমউসনসট কাউসিল 

2. আসি়োন অ্থবননসিক কসমউসনসট কাউসিল 

3. আসি়োন রাজননসিক-সনরাপো কসমউসনসট কাউসিল 

4. আসি়োন িমন্ব়ে পসরষদ 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

শীষব িসিলসন িদিয রাষ্ট্রগুসলর মসযয গৃহীি সিদ্ধান্তগুসল িমূ্পণবরূসপ িিসিপূণব এর্ং গ্রুসপর িদিয নদশগুসলর 

মসযয পরামসশবর উপর সনিবর কসর বিসর হ়ে। 

আসি়োন িসিলন 

আসি়োন িসিলন হসে িসর্বাচ্চ নীসি সনযবারক িংিা। আসি়োন শীষব িসিলন এই অ্ঞ্চসলর মসযয নীসি ও 

উসেশযগুসল প্রস়োসগর জনয িসর্বাচ্চ স্তসরর কিৃবত্ব কাস়েম কসর। িনদ অ্নুযা়েী র্ছসর দু'র্ার এই আসি়োন 

িসিলন অ্নুসিি হ়ে। 

আসি়োন-এক্স 
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আসি়োন-এক্স ফমুবলা িদিয নদশগুসলসক এই উসদযাসগ অ্ংশগ্রহসণর করার জনয প্রস্তুি হও়োর অ্নুমসি নদ়ে; 

যাসদর অ্সিসরি িম়ে প্রস়োজন িারা একসট নমনী়ে িম়েিীমার জনয আসর্দন করসি পাসরন যসদ নগািীর 

িমস্ত িদিয এসি িিি হন। 

আসি়োসনর উসেশয 

আসি়োসনর প্রযান লিয হল িাংসৃ্কসিক অ্থবননসিক বর্জ্ঞাসনক প্রশািসনক সর্ষস়ের উপর সিসে কসর নদশগুসলর 

িসক্র়ে অ্ংশগ্রহণসক প্রসরাসচি করা। আসি়োসনর অ্নযানয লিযগুসলর মসযয রস়েসছ: 

● বর্সেক নদশ ও আঞ্চসলক িংিাগুসলর িাসথ একসট শসিশালী র্ন্ধন এর্ং পারস্পসরক িম্পকব র্জা়ে 

রা া। 

● দিিার িাসথ একসে কাজ করা এর্ং কৃসষ সশসের র্যর্হার রৃ্সদ্ধ করা, র্াসণজয ও পসরর্হন িম্প্রিারণ 

এর্ং নদসশর নাগসরকসদর জীর্নযাোর মান উন্নি করা। 

● যথাযথ সন়েম-কানুন নমসন চলা এর্ং জাসিিংস র িনসদর আদশব সনসিি করার মাযযসম আঞ্চসলক 

িম্প্রীসি ও সনরাপো নজারদাসরর পসি কাজ করা। 

● আসি়োন িদিয নদশগুসলসক সশিা, প্রশািন এর্ং প্রযুসিগি ও নপশাগি নিসেও িহা়েিা কসর। 

আসি়োসনর মূলনীসি িমূহ 

আসি়োসনর নমৌসলক নীসিগুসলার মসযয রস়েসছ িকল নদসশর িার্বসিৌমত্ব, িমিা ও জািী়ে পসরচস়ের প্রসি 

পারস্পসরক শ্রদ্ধা। এসট সনম্নসলস ি সর্ষ়েগুসলর উপর দৃসষ্টপাত কসর : 

● নকাসনা র্সহরাগি হস্তসিপ র্া সর্পযব়ে ছাডাই প্রসিসট রাষ্ট্রসক িাসদর নদশসক ননিৃত্ব নদও়োর অ্সযকার 

প্রদান করা। 

● শাসন্তপূণব ও িম্প্রীসিপূণব উপাস়ে নদশগুসলার মসযয সর্সরায র্া মিপাথবকয সনষ্পসে করা। 
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● িুহাি অ্ংশগ্রহণকারী এর্ং পােবর্িবী নদশগুসলর মসযয একসট যথাযথ নযাগাসযাগ এর্ং িহসযাসগিার 

র্ািার্রণ বিসর করা। 

আসি়োসনর িাত্পযব 

একসট বর্সেক র্াজাসরর দৃসষ্টসকাণ নথসক আসি়োন ইউসরাপী়ে ইউসন়েন এর্ং উের আসমসরকার নচস়েও র্ড 

ন সলা়োড। এসট অ্সনক নর্সশ িাত্পযবযপূণব কারণ, আসি়োন সর্সনস়োসগর জনয সর্সের চিুথব অ্র্িাসন পসরণি 

হস়েসছ। আসি়োন সর্সের িৃিী়ে রৃ্হেম র্াজার, সর্সের ষি রৃ্হেম অ্থবনীসি এর্ং এসশ়োর িৃিী়ে রৃ্হেম 

অ্থবনীসি। 1967 িাল নথসক 2016 িাল পযবন্ত সর্ে রপ্তাসন র্যর্িা়ে আসি়োসনর অ্ংশ 2% নথসক নর্সড 7% 

হস়েসছ। এসট নথসক নর্াঝা যা়ে নয আসি়োসনর আসথবক িম্ভার্নাগুসলসি র্াসণজয উসে সযাগযিাসর্ রৃ্সদ্ধ পাসে। 

আসি়োন ননিৃত্বাযীন নফারাম 

আসি়োন-ননিৃত্বাযীন গুরুত্বপূণব নফারামগুসলর মসযয রস়েসছ: 

● আসি়োন আঞ্চসলক নফারাম- এসট একসট 27-িদসিযর র্হুপাসিক নগািী যা আঞ্চসলক আিা রৃ্সদ্ধ এর্ং 

প্রসিসরাযমূলক কূটনীসিসি অ্র্দান রা ার জনয রাজননসিক ও সনরাপো সর্ষস়ে িহসযাসগিাসক 

িহজির করার জনয বিসর করা হস়েসছল। 

● আসি়োন প্লাি সি- আসি়োন প্লাি সি 1997 িাসল প্রসিসিি হস়েসছল৷ এসট একসট পরামশবমূলক িংিা 

যা আসি়োসনর দশসট নদশ এর্ং চীন, জাপান এর্ং দসিণ নকাসর়োর িাসথ একসেি হস়ে বিসর হ়ে। 

● পূর্ব-এসশ়ো শীষব িসিলন- এই শীষব িসিলনসট িাযারণি এর্ং নর্সশরিাগই িারি, সনউসজলযান্ড, 

রাসশ়ো, অ্সেসল়ো, মাসকবন যুিরাষ্ট্র ইিযাসদর মসিা র্ড নদশগুসলর দ্বারা আহ্বান করা হ়ে। এই শীষব 

িসিলন আঞ্চসলক িহসযাসগিা ও উন্ন়েন রৃ্সদ্ধসি কাজ কসর। 
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িারি ও আসি়োন 

িারি আসি়োসনর িা়েী িদিয ন়ে, যসদও এসট প্রা়েশই প্রসিরিা নফারাম এর্ং পূর্ব-এসশ়ো শীষব িসিলসনর 

মসিা আসি়োন ননিৃিানী়ে নফারাসম অ্ংশগ্রহণ কসর। এশী়ে অ্-িদিয হও়োর কারসণ িারি এ নও মাসঝ 

মাসঝ ইসদা-পযাসিসফক অ্ঞ্চসল আসি়োসনর িাত্পসযবর উপর নজার নদ়ে এর্ং এর গুরুত্বসক স্বীকার কসর। 

িারি এর্ং আসি়োন স্বাযীন এর্ং অ্ন্তিুবসিমূলক আঞ্চসলক িাপিয বিসরর ইোর স্বািাসর্ক অ্ংশীদার। 

আসি়োসনর িাসথ িারসির িম্পকব িার সর্সদশী নীসির একসট মূল স্তম্ভ এর্ং অ্যাক্ট ইস্ট নীসির সিসে। িারি 

এর্ং আসি়োসনর মসযয ইসিমসযযই 25 র্ছসরর িংলাপ অ্ংশীদাসরত্ব, 15 র্ছসরর শীষব পযবাস়ের পারস্পসরক 

িম্পকব এর্ং আসি়োসনর িসঙ্গ 5 র্ছসরর নকৌশলগি অ্ংশীদাসরত্ব রস়েসছ। 

অ্থবননসিক িহসযাসগিা 

আসি়োন িারসির চিুথব রৃ্হেম র্াসণসজযক অ্ংশীদার। 

● িারি এর্ং আসি়োন প্রা়ে $24 সর্সল়েন মূসলযর র্াসণজয িাগ কসর, যা নমাট িারিী়ে র্াসণসজযর 10%। 

● নমাট রপ্তাসনর নিসে, 11.28% আসি়োসনর কাসছ যা়ে। 2003 িাসল প্রসিসিি, আসি়োন ইসন্ড়ো-

সর্জসনি কাউসিল িারি ও আসি়োন নদশগুসলর নর্িরকারী  াসির জনয একসট িমসন্বি নফারাম। 

আসথবক িহা়েিা 

িারি সর্সিন্ন িহসর্ল নথসক িার আসথবক িহা়েিা লাি কসর নযমন- 

● আসি়োন- ইসন্ড়ো সগ্রন ফান্ড 

● আসি়োন-িারি িহসযাসগিা িহসর্ল 

● আসি়োন-িারি সর্জ্ঞান ও প্রযুসি উন্ন়েন িহসর্ল 
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প্রকেিমূহ 

ননটও়োসকবং কাযবক্রম িারিী়ে ও এশী়ে িংিা এর্ং িাসদর সথঙ্ক টযাঙ্কগুসলর পি িমথবন কসর গসর্ষণার 

র্যর্িা করা হসর্। 

সনরাপো 

ইসদা-পযাসিসফক িমৃসদ্ধ এর্ং সনরাপো দৃসষ্টিসঙ্গর কথা মাথা়ে নরস  িারি আসি়োনসক িার রাজননসিক 

সনরাপো কসপবাসরশসনর শীষবিাসন রাস । 

িামাসজক-িাংসৃ্কসিক িহসযাসগিা 

িারি িামাসজক-িাংসৃ্কসিক িহসযাসগিার যত্ন নন়ে এর্ং িদিযসদর মসযয পারস্পসরক নযাগাসযাগ রৃ্সদ্ধ, 

আসি়োন নদশগুসলর সশিাথবীসদর িারসি আমন্ত্রণ জানাসনা, আসি়োন কূটনীসিকসদর নকািব প্রদান এর্ং িংিদ 

িদিযসদর সর্সনমস়ের মসিা সর্সিন্ন আন্তঃ-জািী়ে সক্র়োকলাসপর আস়োজন কসর। 

সদেী সিক্লাসরশন ও সদেী িা়েলগ 

সদসে ন াষণাপসে িামুসিক নিাসমইসন কসপবাসরশন িম্পসকব র্লা হস়েসছ এর্ং এসট আসি়োসনর িারসির 

িহসযাসগিার অ্নযিম প্রযান নিে সহিাসর্ সচসিি করা হস়েসছ। 

আসি়োন ও িারসির মসযয অ্থবননসিক, রাজননসিক ও সনরাপোর মসিা সর্ষ়েগুসল সনস়ে আসলাচনা করার 

জনয সদসে িা়োলগ একসট র্াসষবক ট্র্যাক 1.5 ইসিন্ট। 

আসি়োসনর িামসনর চযাসলঞ্জ িুমহ 

আসি়োসনর িাসথ িম্পসকবি চযাসলঞ্জগুসল হ'ল 
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● অ্থবনীসি ও িামাসজক অ্র্িার সদক নথসক এর পৃথক র্াজারগুসলর মসযয নর্শ কস়েকসট আঞ্চসলক 

িারিামযহীনিা সর্দযমান। 

● আসি়োন িদিয রাষ্ট্রগুসলার আ়ে বর্ষসমযর উপর সমশ্র নরকিব রস়েসছ এর্ং অ্থবননসিকিাসর্ িুি ও 

দসরি রাসষ্ট্রর মসযয সর্শাল র্যর্যান রস়েসছ। 

● অ্নুন্নি নদশগুসল িম্পসদর িীমার্দ্ধিার মুস ামুস  হস়েসছল এর্ং িাসদর জািী়ে পসরকেনা়ে অ্সনক 

আঞ্চসলক প্রসিশ্রুসি র্াস্তর্া়েন করসি অ্িম হস়েসছল। 

● কসমউসনস্ট ও কিৃবত্বর্াদী রাষ্ট্রগুসল সর্সের গণিসন্ত্রর পাশাপাসশ এই প্লযাটফসমব িমানিাসর্ প্রসিসনসযত্ব 

কসর। 

● িংগঠসনর িমস্ত িমিযাগুসলর মসযয দসিণ চীন িাগর ির্সচস়ে অ্সিসিশীল কারণ। 

● আসি়োসনর মসযয মানর্াসযকার একসট সর্িসকবি সর্ষ়ে হস়ে দাাঁসডস়েসছ। উদাহরণস্বরূপ, মা়োনমাসর 

নরাসহঙ্গাসদর সর্রুসদ্ধ দমন-পীডন। 

● আসি়োন দসিণ চীন িাগসর চীসনর িামুসিক দাসর্র সর্ষস়ে একসট িমসন্বি প্রসিসক্র়ো সনস়ে আসলাচনা 

করসি সিস়ে অ্িুসর্যার িিু ীন হস়েসছ। 

● কসিন িমিযাগুসির মুসিামুসি হও়োর পসরবসতে তাসের পুরসৃ্কত করার অ্িুসবযা রস়েসে। তারা 

ঐকমসতযর সেসক ববসশ মসনাসনসবশ কসর যা কিনও কিনও একসি বড় ত্রুসি। 
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