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জেনেভাত ভাৰতৰ চতুৰ্থ বিশ্বিযাপী পৰ্যথযািৃত্ত বেৰীক্ষণ 
 নৱেম্বৰ 09, 2022 
 

1. বিশ্বিযাপী পৰ্্যযািৃত্ত বনৰীক্ষণ (ইউবপআৰ) কৰ্্ৰত গ াটৰ 41তৰ্ সবিলন 7-18 নৱেম্বৰ 
2022 তাবৰৱে অনুবিত হৈৱে গেৱনভাৰ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ ৰ্ানে অবিকাৰ পবৰষদত 
(ইউএনএইেআৰবি)। এই সবিলনত 4থ ইউবপআৰ িক্ৰৰ িাৱি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিিবৃত 
10 নৱেম্বৰ 2022 তাবৰৱে বনৰীক্ষণ কৰা ৈ'ি। 

 
2. শ্ৰী তুষাৰ গৰ্ৈতাই, ভাৰতৰ সিানীয় েবলবিটৰ গেৱনৱৰল, ভাৰতৰ প্ৰবতবনবি দলৰ 

গনতৃত্ব কবৰৱে, ৰ্য'ত আৱে শ্ৰী সঞ্জয় েৰ্্া, সবিি (পবিৰ্), শ্ৰী ইন্দ্ৰ ৰ্বণ পাৱে, 
ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰবতবনবি, বৰ্িঃ গক এৰ্ নটৰাে, ভাৰতৰ সিানীয় অবতবৰক্ত েবলবিটৰ 
গেৱনৱৰল আৰু বিৱদশ বিষয়ক ৰ্ন্ত্ৰালয়,  ৃৈ বিষয়ক ৰ্ন্ত্ৰালয়, ৰ্বৈলা আৰু বশশু উন্নয়ন 
ৰ্ন্ত্ৰালয়, সাৰ্াবেক নযায় আৰু সিলীকৰণ ৰ্ন্ত্ৰালয়, সংেযালঘ ু বিষয়ক ৰ্ন্ত্ৰালয়, গ্ৰাৰ্ীণ 
উন্নয়ন ৰ্ন্ত্ৰালয়, আৰু বনবত আৱয়া ৰ গেযি বিষয়াসকল, আৰু বদল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন 
ৰ্ৈাবিদযালয়ৰ উপািাৰ্্য। 

 
3. ভাৰৱত ৰ্ানে অবিকাৰৰ বিশ্বিযাপী প্ৰিাৰ আৰু ৰক্ষাত এক সবক্ৰয় ভূবৰ্কা পালন কৱৰ। 

'িসুধিভ্  কুটুম্বৰ্' িা 'বিশ্বেন এক পবৰয়াল'ৰ আৰ্াৰ সভযতা ত নীবতৱৰ অনুৱপ্ৰবৰত হৈ, 
সৰ্গ্ৰ ৰ্ানেতাৰ কলযাণৰ িাৱি আৰ্াৰ িবলি প্ৰবতশ্ৰুবতৱয়, এক আিাৰ প্ৰদান কৱৰ ৰ্যাৰ 
ওপৰত আৰ্াৰ ৰ্ানে অবিকাৰৰ সংবিিাবনক আৰু আইনী আন্তিঃ াাঁথবন বনৰ্্াণ কৰা 
হৈৱে। 

 
4. ভাৰৱত ইউএনএইেআৰবি-ৰ সদসযসকল আৰু সতীথ্ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সদসয গদশসৰ্ূৈৰ হসৱত 

 ঠনৰ্ূলকভাৱে সংৱৰ্যা  কবৰৱে বিশ্বিযাপী ৰ্ানে অবিকাৰ প্ৰিাৰ আৰ ুৰক্ষা কৰাৰ িাৱি। 
আবৰ্ বিবভন্ন অংশীদাৰৰ ৰ্ােত আৱলািনা, সংৱৰ্যা  আৰু সৈৱৰ্যাব তাৰ ওপৰত গোৰ 
বদৱোাঁ। আবৰ্ গদশসকলৰ প্ৰািানয উৱল্লে কবৰৱোাঁ বনে বনে ৰ্ানে অবিকাৰ দাবয়ত্ব 
পালনত। আবৰ্ পবৰষদত ঐকৰ্ত  ঠনৰ িাৱি প্ৰৱিষ্টা কবৰৱোাঁ পবৰষদৰ সূিীৰ বিবভন্ন 
বিষয়ৰ ওপৰত আৰু আবৰ্ এক  ঠনৰ্ূলকভাৱে পবৰষদৰ আৱলািনাসৰ্ৈূত অংশগ্ৰৈণ 
কবৰৱোাঁ। 

 
5. ইউবপআৰ হৈৱে এক গুৰুত্বপূণ্ পদ্ধবত ৰ্যাক ভাৰৱত সমূ্পণ্ভাৱে সৰ্থ্ন কৱৰ। এয়া হৈৱে 

ৰ্ানে অবিকাৰ পবৰষদৰ এক সুকীয়া সতীথ্ বনৰীক্ষণ প্ৰবক্ৰয়া ৰ্যাৰ অিীনত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ 
সদসয গদশসৰ্ূৱৈ সতীথ্ সদসয গদশসৰ্ূৈৰ ৰ্ানে অবিকাৰ প্ৰদশ্ন বনৰীক্ষণ কৱৰ। ই এক 
সফল ৰ্ানে অবিকাৰ পদ্ধবত বৈিাৱপ উদয় হৈৱে, ইয়াৰ বিশ্বিযাপী িবৰত্ৰ,  ঠনৰ্ূলক 
আৰু আৱলািনাৰ্ূলক বদশ, আৰু সদসয গদশসৰ্ূৈৰ ৰ্ােত আৱলািনা আৰ ু সৈৱৰ্যাব তাৰ 



গুৰুত্ব স্থাপনৰ িাৱি। ইউবপআৰ পদ্ধবতৱয় ল ৱত গদশসৰ্ূৈৰ গকবন্দ্ৰয়তা পুনৰ িলিৎ কৱৰ 
বনে বনে ৰ্ানে অবিকাৰ দাবয়ত্ব গ্ৰৈণ আৰু পালনত। ভাৰৱত আন গদশৰ বনৰীক্ষণত 
সবক্ৰয়ভাৱে অংশগ্ৰৈণ কবৰৱে আৰু আবৰ্ 131েন সদসয গদশক স্বা তৰ্ েনাইৱো, বৰ্য 
পঞ্জীয়ন কবৰৱে আৰ্াৰ সতীথ্ বনৰীক্ষণত েবিত ৈ'িধল। বনৰীক্ষণৰ অিীনস্থ গদশৰ্ূৱৈ 
প্ৰাপ্ত কৰা সকৱলা ইউবপআৰ ৰ্ৱনানয়নত বস্থবত ল'ি লাব ি, গসয়া সৰ্থ্ন কবৰ িা লক্ষয 
কবৰ। আৰ্াৰ ইউবপআৰ বিিৃবত ৰ্ানে অবিকাৰ পবৰষদৰ 52তৰ্ সবিলনত গ্ৰৈণ কৰা 
ৈ'ি ৰ্াি্ 2023 িনত। 
 

6. 5 আ ষ্ট 2022 তাবৰৱে দাবেল কৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিিৃবতৱয় আৰ্াৰ পদৱক্ষপসৰ্ূৈ 
উৱল্লে কৱৰ ৰ্ানে অবিকাৰৰ প্ৰিাৰ আৰু ৰক্ষাৰ প্ৰবত, ৰ্যাৰ বভতৰত আৱে 2017 িনৰ 
ভাৰতৰ 3য় ইউবপআৰ িক্ৰত আবৰ্ গ্ৰৈণ কৰা ৰ্ৱনানয়নসৰ্ূৈৰ ৰপূায়ণ। ভাৰতৰ বিিবৃত 
বদল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদযালয়ৰ সৈৱৰ্যাব তাত হতয়াৰ কৰা হৈৱে, বিবভন্ন অংশীদাৰৰ 
হসৱত আৱলািনাৰ এক শৃংেলৰ বপেত, বিিার বিভা , ৰাষ্ট্ৰীয় ৰ্ানে অবিকাৰ প্ৰবতিান, 
বশক্ষা বিভা , না বৰক সৰ্াে সং ঠনসৰ্ূৈ, আৰু সািাৰণ েনতাৰ প্ৰবতবনবিসকলৰ 
পৰাৰ্শ্ৰ হসৱত। 

 
েতুে বিল্লী 
েনেম্বৰ 09, 2022 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


