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1. 2020 সালের জেুাইল়ে 15তম ভারত-ইউলরাপী়ে ইউনি়েি শীর্ষ সলেেলি নিও়ো নসদ্ধান্ত 
অিুসরলে 9ম ভারত-ইইউ মািবানিকার ডা়োেগ 12 এনিে 2021 ি়োনিনিলত অিুনিত হ়ে। 
2. নবলের িটুি বৃহত্তম গেতন্ত্র নহসালব, ভারত এবং ইইউ মািবানিকালরর িনত তালির িনতশ্রুনত 

পুিবষযক্ত কলর। এই িসলে তাাঁরা সবষজিীিতা, অখণ্ডতা, পারস্পনরক নিভষ রশীেতা এবং  
মািবানিকার সংক্রান্ত সকে আন্তঃসম্পনকষ ত নবর্ল়ের উপর নজার নিি। 

3. কলথাপকথি চোকােীি, অংশগ্রহেকারীরা সামানজক, অথষনিনতক ও সাংসৃ্কনতক ছাড়া 
মািবানিকারলকও শনক্তশােী করার নবর্ল়ে মতনবনিম়ে কলরি। তাাঁরা িাগনরক ও রাজনিনতক 
অনিকার, িমষনবোলসর স্বািীিতা, িারী ক্ষমতা়েি, নশশুলির অনিকার, সংখযােঘ ু ও িবুষেতর 
নগািীর অনিকার নিল়ে আলোচিা কলরি। ইউলরাপী়ে ইউনি়েি এবং ভারত উভ়েই 
আন্তজষ ানতকভালব স্বীকৃত মািবানিকার আইি ও মািিলণ্ডর নভনত্তলত মািবানিকার নক্ষলে আরও 
নবনশ কমষবযস্ততা গলড় নতাোর িল়োজিী়েতা িকাশ কলর। উভ়ে পক্ষই মািবানিকালরর িচালরর 
জিয মািবানিকার িনক্র়োগুনেলক শনক্তশােী করার গুরুত্ব এবং জাতী়ে মািবানিকার সংস্থা, 
িাগনরক সমালজর সনক্র়ে অংশগ্রহেকারী এবং সাংবানিকলির ভূনমকালক স্বীকৃনত নিি। ইউলরাপী়ে 
ইউনি়েি সব নক্ষলে দ্বীিাহীিভালব মৃতুযিলণ্ডর নবরুলদ্ধ পুিবষার তার নবলরানিতা িকাশ কলর। 

4. আন্তজষ ানতক পর্ষাল়ে, নবলশর্ত জানতসংলঘর সািারে পনরর্ি এবং জানতসংলঘর মািবানিকার 
কাউনিলে (ইউএিএইচআরনস), ভারত-ইইউ সহলর্ানগতা বৃনদ্ধ করার জিয তাাঁরা মতনবনিম়ে 
কলরি। এলক্ষলে, ভারতী়ে িনতনিনি িে নজলিভা়ে অবনস্থত জানতসংলঘর সালথ তালির নিজ নিজ 
স্থা়েী নমশলির মািযলম নি়েনমত মতনবনিম়ে কলর এবং ইউএিএইচআরনসর সালথ সহলর্ানগতার 
ইচ্ছা িকাশ কল র। 

5. ভারত ও ইইউ গেতন্ত্র, স্বািীিতা, আইিািুগ শাসি এবং মািবানিকালরর িনত শ্রদ্ধা নরলখ 
মািবানিকার রক্ষা নবর্ল়ে তালির িনতশ্রুনত পুিবষযক্ত কলরনছে। উভ়ে পক্ষই পলরর বছর 
ডা়োেলগর পরবতী পর্ষাল়ের অলপক্ষা়ে থাকলব। 

6. মািবানিকার ডা়োেলগর সভাপনতত্ব কলরি ভারতী়ে নবলিশ মন্ত্রলকর পনম ইম ইউলরালপর নর্ থ 
সনচব, শ্রী সন্দীপ চক্রবতী এবং ভারলত ইউলরাপী়ে ইউনি়েলির রাষ্ট্রিতূ নমঃ ইউলগা আস্তুল া। 
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