
Emerging Centres of Power 

ইউর োপীয় ইউনিয়ি (EUROPEAN UNION (EU) ) 

• দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সমাদ্বি পদ্ধর ইউদ্ধরাদ্ধপর অিস্থা এিং 
মযযাদার দ্বিষয়টি দ্বিদ্ধয় অদ্ধিক ইউদ্ধরাপীয় নিতার মদ্ধযে 

দ্বিযািন্দ্ব নদখা দ্বদদ্ধয়দ্বিল। ইউদ্ধরাপীয় রাষ্ট্রগুদ্বল নয কাঠাদ্ধমার 
ওপর দ্বিদ্বি কদ্ধর তাদ্ধদর সম্পকয  গদ্ধ়ে তুদ্ধলদ্বিল, দ্বিতীয় 

দ্বিশ্বযুদ্ধের পর তা ধ্বংস হদ্ধয় যায়। 

• 1945 সাদ্ধলর পদ্ধর ঠান্ডা যুে ইউদ্ধরাদ্ধপর সংহত করদ্ধি 

সহায়তা কদ্ধর। ইউদ্ধরাপীয় অর্যিীদ্বত (Marshall Plan)  
মাদ্ধসযল প্লাদ্ধির কারদ্ধে যুক্তরাদ্ধষ্ট্রর িোপক আদ্বর্যক সহায়তায় 

পুিরুদ্বিত হদ্ধয়দ্বিল। 

• The Organization for European Economic Cooperation 

(OEEC) িা ইউদ্ধরাপীয় অর্যনিদ্বতক সহায়তা সংস্থা 1948 
সাদ্ধল পদ্বিম ইউদ্ধরাপীয় রাজ্েগুদ্বলদ্ধক সহায়তা প্রদাদ্ধির জ্িে 

প্রদ্বতদ্বিত হদ্ধয়দ্বিল। এই সমসোটির মাযেদ্ধম পদ্বিম ইউদ্ধরাপীয় 
রাষ্ট্রগুদ্বল িাদ্বেজ্ে ও অর্যনিদ্বতক দ্বিষদ্ধয় সহদ্ধযাদ্বগতা শুরু 

কদ্ধর। 

• রাজ্নিদ্বতক সহদ্ধযাদ্বগতার আদ্ধরকটি পদদ্ধেপ দ্বিল 1949 
সাদ্ধলর প্রদ্বতদ্বিত হওয়া (European Council)ইউদ্ধরাপীয় 

কাউদ্বিল। 

• (USSR)ইউএসএসআর দ্বিদ্ধেদ্ধদর ফদ্ধল 1992 সাদ্ধল ইউদ্ধরাপীয় 
ইউদ্বিয়ি গঠিত হদ্ধয়দ্বিল যা ইউদ্ধরাপীয় পুুঁদ্বজ্িাদী নদশগুদ্ধলার 

একটি সংগঠি দ্বিল। এটি একটি সাযারে বিদ্ধদদ্বশক ও 



সুরোিীদ্বত িোয়দ্বিচাদ্ধরর সহদ্ধযাদ্বগতা এিং একক মুদ্রা 

বতদ্বরর দ্বিদ্বি স্থাপি কদ্ধরদ্বিল। 

• ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়ি সমদ্ধয়র সাদ্ধর্ সাদ্ধর্ একটি অর্যনিদ্বতক 
ইউদ্বিয়ি নর্দ্ধক ক্রমিযযমাি রাজ্নিদ্বতক ইউদ্বিয়দ্ধি প্রদ্বতদ্বিত 

হদ্ধয়দ্ধি। 

• ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়দ্ধির অর্যনিদ্বতক রাজ্নিদ্বতক কূটনিদ্বতক 
এিং সামদ্বরক প্রিাি রদ্ধয়দ্ধি কারে ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়ি 
হল দ্বিদ্ধশ্বর িৃহিম অর্যনিদ্বতক সংগঠি , যা এটিদ্ধক তার 
দ্বিকটতম প্রদ্বতদ্ধিশী এিং এদ্বশয়া ও আদ্বিকায় প্রিাি 

নফলদ্ধত সহায়তা কদ্ধর। এটি (World Trade 

Organization)ওয়ার্ল্য  নেড অগযািাইদ্ধজ্শি দ্বহসাদ্ধি 
আন্তজ্য াদ্বতক দ্বিশ্ব অর্যনিদ্বতক িেিস্থায় গুরুত্বপূেয ব্লক দ্বহদ্ধসদ্ধি 

কাজ্ কদ্ধর। 

• অর্যনিদ্বতকিাদ্ধি ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়ি হদ্ধলা দ্বিদ্ধশ্বর িৃহিম 

অর্যিীদ্বত। 2005 সাদ্ধল এর (GDP)দ্বজ্দ্বডদ্বপ 12 দ্বেদ্বলয়ি 

ডলাদ্ধরর নর্দ্ধকও নিদ্বশ দ্বিল। এর মদু্রা (Euro) ইউদ্ধরা, মাদ্বকয ি 

ডলাদ্ধরর অদ্বযপতের জ্িে হুমদ্বক স্বরূপ হদ্ধত পাদ্ধর। 

• রাজ্নিদ্বতক এিং অর্যনিদ্বতক দ্বিদ্বিদ্ধত দ্বিদ্ধটি এিং িাি 

ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়দ্ধির দইু সদসে, যারা আিার UN Security 

Council এর স্থায়ী সদস ে। এই দটুি নদশ UNSC নত অস্থায়ী 
সদসে দ্বহদ্ধসদ্ধিও রদ্ধয়দ্ধি যা ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়িদ্ধক মাদ্বকয ি 

িীদ্বত গুদ্বলদ্ধত প্রিাি নফলদ্ধত সেম কদ্ধরদ্ধি। নযমি, ইরাদ্ধির 
পারমােদ্বিক কমযসূদ্বচর দ্বিষদ্ধয় িতয মাি অিস্থাি, কূটিীদ্বত 
িেিস্থা, অর্যনিদ্বতক দ্বিদ্বিদ্ধয়াগ এিং মািিাদ্বযকার ও 



পদ্বরদ্ধিশগত অিিদ্বত দ্বিদ্ধয় চীদ্ধির সাদ্ধর্ সংলাদ্ধপর নেদ্ধে 

প্রিাি দ্বিস্তার করা। 

• প্রদ্বতরোর নেদ্ধে ও ইউদ্ধরাপীয় ইউদ্বিয়দ্ধির সদ্বিদ্বলত 
সশস্ত্রিাদ্বহিী দ্বিদ্ধশ্বর দ্বিতীয় িৃহিম নদশ এিং নযাগাদ্ধযাগ 

প্রযুদ্বক্তর সিদ্ধচদ্ধয় গুরুত্বপূেয উৎস। 

 

 

চীরি  অর্থনিনিক উত্থোি 

• 1978 সাদ্ধলর অর্যনিদ্বতক সংস্কাদ্ধরর পর নর্দ্ধক চীি একটি 

অর্যনিদ্বতক শদ্বক্ত দ্বহদ্ধসদ্ধি িৃদ্বে নপদ্ধয়দ্ধি। দ্বচদ্ধির জ্িসংখো, 
অর্যনিদ্বতক শদ্বক্ত, িূদ্বম সম্পদ, আঞ্চদ্বলক অিস্থাি এিং 
রাজ্নিদ্বতক প্রিাদ্ধির িারা 2040 সাদ্ধলর মদ্ধযে, চীি দ্বিদ্ধশ্বর 
িৃহিম অর্যিীদ্বত দ্বহদ্ধসদ্ধি মাদ্বকয ি যুক্তরাষ্ট্রদ্ধক িাদ্ব়েদ্ধয় 

যাওয়ার সম্ভািিা প্রকাশ কদ্ধর। 

• 1949 সাদ্ধল গেপ্রজ্াতন্ত্রী চীি স্বাযীি হওয়ার পর, মাও এর 
নিতৃদ্ধত্ব অর্যিীদ্বতর নসাদ্বিদ্ধয়ত মদ্ধডলটি  গ্রহে করা হয়  
যার মদ্ধযে চাকদ্বর, সমাজ্ কলোে, সকদ্ধলর দ্বশো এিং উন্নত 

স্বাস্থে িেিস্থার আশ্বাস নদওয়া হয়। চীি এখি দ্বিজ্স্ব সংস্থার 
ওপর দ্বিিয র কদ্ধর এিং চীিা অর্যিীদ্বত 5 নর্দ্ধক 6 শতাংশ 

হাদ্ধর িৃদ্বে করা শুরু কদ্ধর। 

• 1970 দশদ্ধক গৃহীত প্রযাি িীদ্বতগত দ্বসোদ্ধন্তর মাযেদ্ধম চীদ্ধির  

রাজ্নিদ্বতক ও অর্যনিদ্বতক দ্বিদ্বেন্নতা নশষ হয়। এরমদ্ধযে 
1972 সাদ্ধল চীি-মাদ্বকয ি সম্পকয  স্থাপদ্ধি আযুদ্বিকীকরদ্ধের 



চারটি নেে (নযমি কৃদ্বষ দ্বশল্প দ্বিজ্ঞাি ও প্রযুদ্বক্ত) অন্তিুয ক্ত 

দ্বিল। 

• 1982 এিং 1990 সাদ্ধল কৃদ্বষ ও দ্বশদ্ধল্পর নিসরকাদ্বরকরে 
করা হয়। 

• 1978 সাদ্ধল নদং দ্বজ্য়াওদ্বপং একটি ‘Open Door Policy' 
‘ওদ্ধপি নডার িীদ্বত’ ন াষো কদ্ধরদ্বিদ্ধলি যার লেে দ্বিল 
দ্বিদ্ধদশ নর্দ্ধক মূল যি এিং প্রযুদ্বক্তদ্ধত দ্বিদ্বিদ্ধয়াগ কদ্ধর উচ্চ 

উৎপাদিশীলতা অজ্য ি করা। 

• দ্বিদ্ধশষ অর্যনিদ্বতক অঞ্চল স্থাপি করা হদ্ধয়দ্বিল। চীদ্ধির 
অর্যিীদ্বত প্রদ্বতিায় রাদ্ধজ্ের নকন্দ্রীয় িূদ্বমকা দ্বিল। 

• এখদ্ধিা চীিা অর্যিীদ্বত চীদ্ধির প্রদ্ধতেকদ্ধকই উপকৃত করদ্ধত 

পাদ্ধরদ্বি। নিকারদ্ধত্বর হার নিদ্ধ়েদ্ধি, কাদ্ধজ্র পদ্বরদ্বস্থদ্বত এিং 
মদ্বহলাদ্ধদর কমযসংস্থাি খারাপ। 

• আঞ্চদ্বলক ও দ্বিশ্বিোপী চীি অর্যনিদ্বতক শদ্বক্ত দ্বহদ্ধসদ্ধি স্বীকৃত 

হদ্ধত চদ্ধলদ্ধি। দ্বিদ্বিন্ন অিদাি মূলক কারেগুদ্বল, নযমি 
ইদ্বিদ্ধগ্রশি এিং আন্ত দ্বিিয রতা, জ্াপাি, মাদ্বকয ি যুক্তরাষ্ট্র, 
রাদ্বশয়া এিং  তাইওয়াদ্ধির সাদ্ধর্ তার সম্পকয  গুদ্বলদ্ধক 

মজ্িুত কদ্ধরদ্ধি। এমিদ্বক লাদ্বতি আদ্ধমদ্বরকা এিং আদ্বিকায়, 
চীদ্ধির দ্বিদ্বিদ্ধয়াগ এিং সহায়তা িীদ্বতগুদ্বল এিং িাদ্বহেক 
দদৃ্বিিদ্বি, চীিদ্ধক দ্বিশ্বিোপী নখদ্ধলায়া়ে দ্বহদ্ধসদ্ধি গদ্ধ়ে তুলদ্ধত 
সাহাযে করদ্ধি। 


