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জেনেভায় ভারনের চেুর্থ বিশ্বেেীে পর্থায়ক্রবিক পর্থান াচো 
(ইউবেভার্থা  বপবরওবিক বরবভউ) 
েনভম্বর 09, 2022  

 
বিশ্বেেীে পর্থায়ক্রবিক পর্থান াচো (ইউবেভার্থা  বপবরওবিক বরবভউ [ইউবপআর]) 
ওয়াবকথ িং গ্রুনপর 41 েি অবিনিশে 7-18ই েনভম্বর 2022 –এ জেনেভানে রাষ্ট্র 
র্নের িােিাবিকার পবরষদ (ইউএেএইচআরবর্)-এ অেুবিে হনে। এই 
অবিনিশনে চেুর্থ ইউবপআর চনক্রর েেয ভারনের োেীয় প্রবেনিদেটি 10ই 
েনভম্বর 2022 –এ পর্থান াবচে হনি। 
 
2.  শ্রী র্ঞ্জয় ভািথা, র্বচি(পবিি), শ্রী ইন্দ্রিবে পানে, ভারনের স্থায়ী প্রবেবেবি 
, শ্রীর্ুক্ত জক.এি. েটরাে, ভারনের এ বি. অবেবরক্ত র্ব বর্টর জেোনর  এিিং 
বিনদশিন্ত্রনকর, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রনকর, িবহ া ও বশশুবিকাশ িন্ত্রনকর, র্ািাবেক েযায় ও 
ক্ষিোয়ে িন্ত্রনকর, র্খ্যা ঘু বিষয়ক িন্ত্রনকর, গ্রািীণ বিকাশ িন্ত্রনকর এিিং 
এেআইটিআই আনয়ানের উচ্চপদস্থ আবিকাবরক ও োেীয় আইে বিশ্ববিদযা য়, 
বদবি-র উপাচার্থনদর বেনয় েঠিে ভারেীয় প্রবেবেবি দন র জেেৃত্ব বদনেে শ্রী 
েুষার জিনহো, ভারনের এ বি. র্ব বর্টর জেোনর ।     

 
3.  িােিাবিকানরর বিশ্বিযাপী প্রচার ও রক্ষার েেয ভারে র্বক্রয় ভূবিকা পা ে 
কনর। আিানদর র্ভযোেে েীবে ‘ির্ুধিি কুটুম্বকি’ িা ‘ বিশ্ব একটি পবরিার’ 
েীবের দ্বারা অেপু্রাবণে র্িগ্র িােিোবের ক যানণর েেয আিানদর দঢ়ৃ অবিকার 
একটি  িবুেয়াদ প্রদাে কনর, র্ার উপনর দাাঁবিনয় িােিাবিকানরর েেয আিানদর 
র্ািংবিিাবেক এিিং আইবে পবরকাঠানিা বেবিথে হনয়নে।  

4. বিশ্বিযাপী িােিাবিকানরর প্রচার ও রক্ষার েেয ভারে ইউএেএইচআরবর্ –র 
র্দর্যনদর এিিং অেযােয র্হনর্ােী রাষ্ট্রর্নের র্দর্য জদশগুব র র্ানর্ েঠেিূ কভানি 
েবিে রনয়নে। আিরা বিবভন্ন অিংশীদারনদর িনিয র্িং াপ, র্ম্পকথ  ও র্হনর্াবেোর 
উপনর জোর বদনয়বে। আিরা রাষ্ট্রগুব নক োনদর িােিাবিকানরর 
িািযিািকোগুব নক পূরনণ োনদর প্রািানেযর উপনর জরখ্াপাে কনরবে। আিরা 
কাউবিন র এনেোয় বিবভন্ন বিষনয় ঐকযিেয েনি জো ার জচষ্টা কনরবে এিিং 
েঠেিূ কভানি কাউবিন র আন াচোয় অিংশগ্রহণ কনরবে।  

 
5. ইউবপআর একটি গুরুত্বপূণথ পদ্ধবে র্া ভারে র্ির্থে কনর। এটি িােিাবিকার 



কাউবিন র একটি অেেয র্িকক্ষ পর্থান াচো পদ্ধবে র্ার অিীনে রাষ্ট্র র্নের 
র্দর্য রাষ্ট্রগুব  র্হনর্ােী র্দর্য জদশগুব র িােিাবিকার কিথক্ষিোর পর্থান াচো 
কনর।এর বিশ্বেেীে চবরত্র, েঠেি ূক ও আন াচোিূ ক আনিদে এিিং  র্দর্য 
জদশগুব র িনিয র্িং াপ ও র্হনর্াবেোর উপনর গুরুত্ব জদিার কারনণ এটি একটি 
অেযেি িােিাবিকার পদ্ধবে বহনর্নি আবিভুথ ে হনয়নে।  ইউবপআর প্রবক্রয়াটি 
রাষ্ট্রগুব র িােিাবিকানরর িািযিািকোগুব নক গ্রহণ এিিং পূরণ করার জক্ষনত্র 
জকন্দ্রীয়কোনক শবক্তশা ী কনর। অেয রাষ্ট্রগুব র পর্থান াচোয় ভারে র্বক্রয়ভানি 
অিংশগ্রহণ কনরনে এিিং আিরা 131টি র্দর্য জদশনক স্বােে োোই র্ারা আিানদর 
র্িকক্ষ পর্থান াচোয় বের্ুক্ত হিার েেয োনদর োি েবর্ভূক্ত কনরনেে। 
পর্থান াচোর অিীনে র্াকা রাষ্ট্রগুব নক র্ক  ইউবপআর র্ুপাবরশগুব নক হয় 
জর্গুব নক র্ির্থে কনর অর্িা জর্গুব নক উনিখ্ কনর অিস্থাে বেনে হনি। আিানদর 
ইউবপআর ফ াফ  প্রবেনিদে 2023-এর িাচথ  িানর্ িােিাবিকার পবরষনদর 52েি 
অবিনিশনে েৃহীে হনি।  
6.  2017 র্ান র ভারনের েৃেীয় ইউবপআর আিনেথ  আিানদর দ্বারা েৃহীে 
র্ুপাবরশগুব র িাস্তিায়ে র্হ িােিাবিকানরর প্রচার ও রক্ষার প্রবে পদনক্ষনপর 
রূপনরখ্ায় েঠিে ভারনের োেীয় বরনপাটথ  5ই অোষ্ট 2022 –এ েিা জদওয়া 
হনয়নে। ভারনের বরনপাটথ টি বিবভন্ন অিংশীদারনদর, েযায়া নয়র, োেীয় িােিাবিকার 
র্িংস্থাগুব র , একানিবিয়ার, র্ুশী  র্িাে র্িংস্থার এিিং র্ািারণ েেেনণর 
প্রবেবেবিনদর র্ানর্ আন াচো কনর োেীয় আইে বিশ্ববিদযা নয়র র্হনর্াবেোয় 
প্রস্তুে করা হনয়বে । 

   
 
বেউ বদবি 

েনভম্বর 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. 

 


