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BIMSTEC: ইতিহাস, উদ্দেশ্য, িথ্য, নীতি ও গুরুত্ব 

BIMSTEC হল একতি সংতিপ্ত রূপ, এর পুদ্দরা নাম হল- বে অফ বেঙ্গল ইতনতশ্দ্দ়েতিভ ফর 

মাতি-দ্দসক্টরাল বিকতনকযাল অযান্ড ইদ্দকানতমক বকাঅপাদ্দরশ্ন, এতি 1997 সাদ্দল প্রতিতিি 

হদ্দ়েতিল। এতি েদ্দঙ্গাপসাগদ্দরর পার্শ্বেিবী বেশ্গুতলদ্দি উন্ন়েদ্দন পারস্পতরক সহদ্দ াতগিা োডাদ্দনার 

লিয তনদ্দ়ে গতিি একতি সংস্থা। BIMSTEC-এর পঞ্চম সদ্দেলন 30 মার্ব, 2022-এ কলদ্দবাদ্দি 

অনুতিি হদ্দ়েতিল। পঞ্চম ভারু্ব়োল BIMSTEC শ্ীর্ব সদ্দেলদ্দনর তথ্ম তিল “Towards a 

Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People”। 

BIMSTEC সের েপ্তর ঢাকা, োংলাদ্দেদ্দশ্ অেতস্থি। BIMSTEC এখন েতিণ এতশ়্োর পাাঁর্তি 

এেং ASEAN বথ্দ্দক েুতি বেশ্দ্দক অন্তভুবক্ত কদ্দর এেং েতিণ এতশ়্ো এেং েতিণ-পূেব এতশ়্োর 

মদ্দযয বসিুেন্ধন তহদ্দসদ্দে কাজ কদ্দর। এতি মালদ্বীপ, আফগাতনস্তান এেং পাতকস্তান িাডা েতিণ 

এতশ়্োর সমস্ত প্রযান বেশ্গুতলদ্দক অন্তভুবক্ত কদ্দর। 

BIMSTEC এর তনেন্ধতি WBCS েৃতিদ্দকাণ বথ্দ্দক প্রদ্দ়োজনী়ে সমস্ত িথ্য কভার কদ্দর। আসন্ন 

WBCS পরীিার জনয তের়্েিা ভাদ্দলাভাদ্দে প্রস্তুি করার জনয তশ্িাথ্বীদ্দের পুদ্দরািা পডা উতর্ি। 

BIMSTEC তক? 

BIMSTEC হল েদ্দঙ্গাপসাগর সংলগ্ন বেশ্গুতলর একতি বজাি। এই সংস্থাতি এই অঞ্চদ্দলর সমস্ত 

বেদ্দশ্ উন্ন়েন, জ্বালাতন, প্র ুতক্ত, প বিন, মৎসয, পতরেহন, ব াগাদ্দ াগ, পতরদ্দেশ্ ও েুদ্দ বাগ 
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েযেস্থাপনা, কৃতর্, সাংসৃ্কতিক সহদ্দ াতগিা ইিযাতে সহ একাতযক খাদ্দি সহদ্দ াতগিার উদ্দেশ্য তনদ্দ়ে 

গতিি হদ্দ়েতিল। 

BIMSTEC 7 তি সেসয বেশ্ তনদ্দ়ে গতিি: োংলাদ্দেশ্, ভুিান, ভারি, মা়োনমার, শ্রীলঙ্কা, 

থ্াইলযান্ড এেং বনপাল। BIMSTEC 6ই জুন 1997 সাদ্দল েযাংকক ব ার্ণাপত্র স্বািদ্দরর পর 

প্রতিতিি হ়ে। সের েপ্তর ঢাকা, োংলাদ্দেদ্দশ্ অেতস্থি। 

প্রাথ্তমকভাদ্দে, BIMSTEC, BIST-EC (Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand 

Economic Cooperation) নাদ্দম পতরতর্ি তিল। 

BIMSTEC-এর েিবমান সাযারণ সম্পােক হদ্দলন ভুিাদ্দনর রাষ্ট্রেূি বিনতজন বলকদ্দফল। 

BIMSTEC-এর ইতিহাস 

BIMSTEC 1997 সাদ্দল 4তি সেসয বেশ্ োংলাদ্দেশ্, ভারি, শ্রীলঙ্কা এেং থ্াইলযান্ড দ্বারা শুরু 

হদ্দ়েতিল এেং এইভাদ্দে প্রাথ্তমকভাদ্দে BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka 

Thailand Economic Cooperation) নাদ্দম নামকরণ করা হদ্দ়েতিল। একই েিদ্দরর তিদ্দসবর 

মাদ্দস সংগিনতিদ্দি ব াগোনকারী পরেিবী বেশ্ তিল মা়োনমার এেং সংগিনতির নাম পতরেিবন 

কদ্দর BIMST-EC রাখা হ়ে। 

বনপাল এেং ভুিান 2004 সাদ্দল সংগিদ্দন ব াগোনকারী সেবদ্দশ্র্ েুই সেসয তিল এেং BIMST-

EC নাম পতরেিবন কদ্দর BIMSTEC করা হ়ে। 

BIMSTEC-এর উদ্দেশ্য 
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বভৌগতলক অেস্থাদ্দনর তভতিদ্দি সেসয বেশ্গুতলর পতরদ্দপ্রতিদ্দি BIMSTEC হল সেদ্দর্দ্দ়ে 

উদ্দেখদ্দ াগয সংস্থাগুতলর মদ্দযয একতি। এই সংস্থার সমস্ত সেসয েদ্দঙ্গাপসাগদ্দরর সংলগ্ন (দ্দনপাল 

এেং ভুিান োদ্দে) এেং এই কারদ্দণ তনম্নতলতখি উদ্দেশ্যগুতল অজবদ্দনর জনয এর সেসযদ্দের 

তনদ্দজদ্দের মদ্দযয েিিার সাদ্দথ্ সহদ্দ াতগিা করদ্দি উৎসাতহি কদ্দর- 

● েদ্দঙ্গাপসাগর অঞ্চদ্দলর বেশ্গুদ্দলাদ্দক ঐকয ও উন্ন়েদ্দনর পতরতযর মদ্দযয তনদ্দ়ে আসা। 

● এই অঞ্চদ্দল শ্াতন্ত, সম্প্রীতি এেং সহদ্দ াতগিা েজা়ে রাখা। 

● অথ্বননতিক উন্ন়েন এেং সমৃতি অজবদ্দনর জনয বেশ্গুতলর মদ্দযয একাতযক বসক্টদ্দর সহদ্দ াতগিা 

েৃতি করা। 

● সেসযদ্দের মদ্দযয সাংসৃ্কতিক ঐকয েৃতি করা কারণ অঞ্চলতি একতি সমৃি সাংসৃ্কতিক ঐতিহযদ্দক 

সমুন্নি রাদ্দখ। 

● এই অঞ্চলতি তেদ্দর্শ্র শ্ীর্বস্থানী়ে কৃতর্দ্দিত্রগুতলর মদ্দযয একতি, িাই কৃতর্ সহদ্দ াতগিা েৃতি 

করা৷ 

● অঞ্চদ্দলর মদ্দযয প বিন এেং পতরেহদ্দনর প্রর্ার করা,  াদ্দি সংদ্দ াগ এেং ব াগাদ্দ াগ উন্নি 

হ়ে। 

BIMSTEC-এর নীতি 

BIMSTEC তকিু নীতির উপর তভতি কদ্দর প্রতিতিি হদ্দ়েদ্দি,  ার কদ্দ়েকতি নীদ্দর্ েযাখযা করা 

হদ্দ়েদ্দি- 

● সমস্ত সেসয বেদ্দশ্র মদ্দযয আঞ্চতলক অখণ্ডিা েজা়ে রাখা। 
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● এর সেসযদ্দের সােবদ্দভৌমদ্দত্বর সমিা েজা়ে রাখা। 

● সেসযদ্দের অভযন্তরীণ তের্দ্দ়ে হস্তদ্দিপ না করার নীতিদ্দক সমথ্বন করা। 

● পারস্পতরক সহদ্দ াতগিার অনুভূতি লালন করা। 

● সমগ্র অঞ্চদ্দল শ্াতন্ত ও সম্প্রীতি েজা়ে রাখা। 

● সেসযদ্দের স্বিন্ত্রিার পতরদ্দপ্রতিদ্দি রাজননতিক স্বাযীনিা অজবন করা। 

BIMSTEC-এর গুরুত্ব 

উপদ্দর আদ্দলাতর্ি BIMSTEC হল েুতি তভন্ন উপ-অঞ্চদ্দলর মদ্দযয সংদ্দ াদ্দগর কারদ্দণ েতিণ এশ্ী়ে 

অঞ্চদ্দলর অনযিম গুরুত্বপূণব সংস্থা। 

BIMSTEC েতিণ এশ্ী়ে অঞ্চল এেং েতিণ-পূেব এশ্ী়ে অঞ্চদ্দলর মদ্দযয বসিুেন্ধন তহসাদ্দে কাজ 

কদ্দর কারণ মা়োনমার এেং থ্াইলযান্ড হল েতিণ-পূেব এতশ়্োর বেশ্, ব গুতল এই সংস্থার সেসয। 

BIMSTEC োতণজয, তেতনদ্দ়োগ, মৎসযসম্পে, প্র ুতক্ত, জ্বালাতন, সাংসৃ্কতিক উন্ন়েন, কৃতর্ উন্ন়েন, 

পতরেহন, ব াগাদ্দ াগ, স্বাস্থয, প বিন ইিযাতে বিদ্দত্র সহা়েিা প্রোদ্দনর মাযযদ্দম সেসযদ্দের 

অথ্বননতিক উন্ন়েদ্দন গুরুত্বপূণব ভূতমকা পালন কদ্দর। 

ভারদ্দির জনয BIMSTEC-এর গুরুত্ব 

BIMSTEC-এর সকল সেসযদ্দের মদ্দযয ভারি ব দ্দহিু েৃহিম অথ্বনীতি, িাই এতি অিযন্ত গুরুত্ব 

েহন কদ্দর। ভারদ্দির জনয, BIMSTEC হল একতি সহজাি প্ল্যািফমব,  া আমাদ্দের 'বনোরহুি 

ফার্স্ব' এেং 'অযাক্ট ইর্স্'-এর মূল তেদ্দেশ্ নীতি অগ্রাতযকারগুতল পূরণ কদ্দর। ব দ্দহিু ভারি 
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মহাসাগদ্দর সােদ্দমতরন র্লার্ল এেং জাহাজ পতরেশ্বন েৃতির সাদ্দথ্ সাদ্দথ্ র্ীন েদ্দঙ্গাপসাগর 

অঞ্চদ্দল েৃঢ় কমবকাণ্ড র্ালাদ্দে, িাই BIMSTEC বেশ্গুতলর মদ্দযয িার অভযন্তরীণ সম্পকবদ্দক 

সুসংহি করা ভারদ্দির স্বাথ্ব। 

BIMSTEC-এর র্যাদ্দলন্জ 

 তেও এই অঞ্চদ্দলর সেবেযাপী প্রেৃতিদ্দি BIMSTEC-এর একতি তেশ্াল িাৎপ ব রদ্দ়েদ্দি িেুও 

এতি কাতিি সাফলয অজবন করদ্দি পাদ্দরতন এেং সংস্থাতিদ্দক বেশ্ কদ্দ়েকতি র্যাদ্দলদ্দের মুদ্দখামুতখ 

হদ্দি হদ্দ়েদ্দি, ব মন- 

● সাদ্দকবর মদ্দিা অনযানয আঞ্চতলক সমো়ে সংস্থার িুলনা়ে সেসযরা BIMSTEC সম্পদ্দকব অজ্ঞ। 

● কদ্দ়েকতি সেসয বেশ্ আঞ্চতলক সং াদ্দির সেুখীন হদ্দে  ার ফদ্দল এই সংস্থা়ে িাদ্দের 

সহদ্দ াতগিা হ্রাস করা হদ্দ়েদ্দি। 

● BIMSTEC সংস্থাতি সহদ্দ াতগিার 14তি বিত্র কভার কদ্দর,  া একতি েড সংখযা, িাই সমস্ত 

বিদ্দত্র প্রতিশ্রুতিেি হও়ো খুেই কতিন। 

● BIMSTEC শ্ীর্ব সদ্দেলন প্রতি 2 েির পর একোর অনুতিি হও়োর কথ্া তিল, তকন্তু এই 

সংস্থার মাত্র 5তি সভা অনুতিি হদ্দ়েদ্দি,  া এর সেসযদ্দের অজ্ঞিা প্রকাশ্ কদ্দর। 

● এই সংস্থা়ে মুক্ত োতণজয রু্তক্তর (FTA) অভাদ্দের ফদ্দল সেসয বেশ্গুদ্দলার মদ্দনাদ্দ াগ েযথ্ব 

হদ্দ়েদ্দি। 
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প্রতিিাকাদ্দল BIMSTEC এর সেসয বেশ্ বকানগুতল তিল? 

BIMSTEC 1997 সাদ্দলর 6ই জুন োংলাদ্দেশ্, ভারি, শ্রীলঙ্কা এেং থ্াইলযান্ড নাদ্দম 4তি বেশ্ 

দ্বারা প্রতিতিি হদ্দ়েতিল। 

BIMSTEC এর েিবমান বর়্োরমযান বক? 

BIMSTEC-এর বর়্োরমযান সাযারণ সম্পােক তহদ্দসদ্দে পতরতর্ি। BIMSTEC-এর েিবমান 

সাযারণ সম্পােক হদ্দলন ভুিাদ্দনর রাষ্ট্রেূি বিনতজন বলকদ্দফল। 

বকান বেশ্ 2022 সাদ্দল BIMSTEC শ্ীর্ব সদ্দেলন আদ্দ়োজন কদ্দরতিল? 

2022 সাদ্দল BIMSTEC শ্ীর্ব সদ্দেলনতি ভারু্ব়োল বমাদ্দি অনুতিি হদ্দ়েতিল,  া শ্রীলঙ্কার 

গণিাতন্ত্রক সমাজিাতন্ত্রক প্রজািন্ত্র দ্বারা আদ্দ়োতজি হদ্দ়েতিল। 

শ্রীলঙ্কা়ে অনুতিি পঞ্চম BIMSTEC শ্ীর্ব সদ্দেলদ্দনর তথ্ম তক তিল? 

শ্রীলঙ্কা়ে অনুতিি পঞ্চম BIMSTEC শ্ীর্ব সদ্দেলদ্দনর তথ্ম তিল “Towards a Resilient 

Region, Prosperous Economies, Healthy People”। 

বকান বেশ্ 2022-2023-এর জনয BIMSTEC-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ কদ্দরদ্দি? 

একতি সমৃি, তস্থতিস্থাপক, শ্তক্তশ্ালী এেং উনু্মক্ত েদ্দঙ্গাপসাগর অঞ্চদ্দলর জনয 2022 - 2023-

এর জনয BIMSTEC-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ কদ্দরদ্দি থ্াইলযান্ড। 

ভুিান কখন BIMSTEC-এ ব াগোন কদ্দর? 

http://www.byjusexamprep.com/
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Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation (BIMSTEC) 1997 সাদ্দল প্রতিতিি হদ্দ়েতিল। 2004 সাদ্দল ভুিান এই সংস্থা়ে 

ব াগ বে়ে। 

BIMSTEC এর সের েপ্তর বকাথ্া়ে? 

BIMSTEC এর সের েপ্তর োংলাদ্দেদ্দশ্র ঢাকা়ে অেতস্থি। 

BIMSTEC তকভাদ্দে SAARC-এর বর্দ্দ়ে ভাদ্দলা? 

SAARC-এর অনুপতস্থতিদ্দি BIMSTEC ভারিদ্দক আঞ্চতলক সহদ্দ াতগিা অেযাহি রাখার সুদ্দ াগ 

বে়ে। BIMSTEC, SAARC ও ASEAN-এর মদ্দযয বসিুেন্ধদ্দন পতরণি হদ্দ়েদ্দি। সুিরাং, 

BIMSTEC-এর তেদ্দক ভারদ্দির আকতর্বি হও়ো খুেই স্বাভাতেক। 

http://www.byjusexamprep.com/

