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যটুীয়া সংবাদ বববৃবি – 10ম ভাৰি-ইউৰৰাপীয় ইউবিয়ি 
মািৱ অবিকাৰ আৰ াচিা 
জলুাই 15, 2022 
 

1. 10ম ভাৰত-ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ি মািৱ অনিকাৰ আৰলাচিা 15 জলুাই 2022 তানৰৰে িতুি 
নিল্লীত অিুনিত কৰা হয়। ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি সকৰলা মািৱ অনিকাৰ 
সুৰনিত আৰু প্ৰচাৰ প্ৰনত নিজৰ প্ৰনতশ্ৰুনত পুিৰ উৰল্লে কৰৰ। এই সন্দভভ ত, মুকনল আৰু 
গণতানিক সমাজ নহচাৰপ, ততওঁৰলাৰক সকৰলা মািৱ অনিকাৰৰ সাৰ্ভজিীিতা, অনৰ্ভাজযতা, 
আন্তঃনিভভ ৰশীলতা আৰু আন্তঃসম্পকীয়তা উৰল্লে কৰৰ। 
 

2. এই আৰলাচিাত মািৱ অনিকাৰৰ নৰ্ষয়সমুহৰ এক ৰ্হল পনৰসৰৰ ওপৰত আৰলাচিা কৰা 
হয়। অংশগ্ৰহণকাৰীসকৰল এনপ্ৰল 2021 চিৰ তশহতীয়া আৰলাচিাৰ নপছত ভাৰত আৰু 
ইউৰৰাপীয় ইউনিয়িৰ মাজত নিজ নিজ পিৰিপ, প্ৰৰচষ্টা আৰু কৃনতত্বসমূহ উৰল্লে কৰৰ। 
 

3. ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি িাগনৰক আৰু ৰাজনিনতক অনিকাৰ, সংেযালঘু আৰু িৰু্ভল 
তগাটসমূহৰ মািুহৰ অনিকাৰ, িমভ ৰ্া নৰ্শ্বাসৰ স্বািীিতা, অিলাইি আৰু অফলাইি 
ৰ্াকস্বািীিতা আৰু মন্তৰ্য প্ৰকাশৰ স্বািীিতা, িাৰী সৰ্লীকৰণ, নশশুসকলৰ অনিকাৰ, 
এলনজনৰ্টিনকউআই+ অনিকাৰ, প্ৰব্ৰজিকাৰীসকলৰ অহনিকাৰ, গণতি আৰু মািৱ অনিকাৰৰ 
তিত্ৰত প্ৰযুনিৰ ৰ্যৱহাৰ, সুৰিা আৰু মািৱ অনিকাৰ, ৰ্যৱসায় আৰু মািৱ অনিকাৰ, 
ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যত সহৰযানগতা, আৰু মািৱীয়তা সাহাযয আৰু নৰ্পযভয় উপশমৰ ওপৰত ভাৰ্ 
নৰ্নিময় কৰৰ। 
 

4. িৰুয়া পিই িাগনৰক সমাজৰ স্বত্তািীকাৰীসকলৰ, যাৰ নভতৰত আৰছ মািৱ অনিকাৰৰ ৰিক 
আৰু সাংৰ্ানিকসকলৰ, স্বািীিতা, মুনি আৰু বৰ্নচত্ৰযতা ৰিা কৰা আৰু সহৰযাগ আৰু 
শানন্তপূণভ সভাৰ স্বািীিতা সন্মািৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰৰ। ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি সকৰলা তিত্ৰত 
আৰু নৰ্িা ৰ্যনতক্ৰৰম মৃতুযিণ্ডৰ প্ৰনত নিজৰ নৰ্ৰৰানিতা পুিৰ উৰল্লে কৰৰ। ভাৰৰত সকৰলা 
তিশৰ জিগণৰ ৰ্াৰৰ্ প্ৰৰযাজয এক নিনিভষ্ট, সাৰ্ভজিীি, অনৰ্নিন্ন আৰু তমৌনলক মািৱ 
অনিকাৰ নহচাৰপ নৰ্কাশৰ অনিকাৰৰ স্বীকৃনতৰ ওপৰত নিজৰ নস্থ্নত পুিৰ উৰল্লে কৰৰ। 
 

5. ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৰৱ স্বীকৃত মািৱ অনিকাৰ আইি আৰু মািৰ 
নভনত্তত মািৱ অনিকাৰৰ ওপৰত অনিক সংৰযাগ নৰ্কাশ কৰাৰ প্ৰৰয়াজি প্ৰকাশ কৰৰ। িৰুয়া 
পিই মািৱ অনিকাৰৰ সুৰিা আৰু প্ৰচাৰৰ ৰ্াৰৰ্ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মািৱ অনিকাৰ 
পদ্ধনতসমূহ শনিশালী কৰাৰ গুৰুত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মািৱ অনিকাৰ প্ৰনতিাি, িাগনৰক সমাজৰ 
স্বত্তািীকাৰী আৰু সাংৰ্ানিকসকলৰ গুৰুত্বপূণভ ভূনমকা স্বীকৃত কৰৰ। 



 
6. ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি ইজৰি নসজিক ৰ্যৱসায় আৰু মািৱ অনিকাৰৰ ওপৰত 

ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ পথপ্ৰিশভক িীনতৰ নিজ নিজ ৰূপায়ণৰ নৰ্ষৰয় অৱগত কৰৰ। ইউৰৰাপীয় 
ইউনিয়ৰি ভাৰতীয় পিক অিযৱসায় অিুযায়ী কপভৰৰট ৰ্হিশীলতাৰ ওপৰত নিজৰ তশহতীয়া 
পিৰিপসমূহৰ নৰ্ষৰয় অৱগত কৰৰ। ভাৰৰত ইউৰৰাপীয় ইউনিয়িক ৰ্যৱসায় আৰু মািৱ 
অনিকাৰৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় নক্ৰয়া পনৰকল্পিাৰ নস্থ্নতৰ নৰ্ষৰয় অৱগত কৰৰ। 
ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি ৰ্যৱসায় আৰু মািৱ অনিকাৰৰ তিত্ৰত সহৰযানগতা গভীৰ 
কনৰৰ্। 
 

7. িৰুয়া পিই ৰ্হুপানিকতাৰ প্ৰনত নিজৰ প্ৰনতশ্ৰুনত পুিৰ নিনিত কৰৰ, যাৰ নভতৰত আনছল 
নৰ্শ্বৰ্যাপী পযভযাৰৃ্ত্ত পুিৰীিণ (ইউনপআৰ) পদ্ধনত, আৰু মািৱ অনিকাৰৰ তিত্ৰত 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সহৰযানগতা উন্নত কৰাৰ গুৰুত্ব, নৰ্ৰশষনক ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সািাৰণ সভা আৰু 
ৰাষ্ট্ৰ সংঘ মািৱ অনিকাৰ পনৰষিত (ইউএিএইছআৰনচ)। নজনিভাত নস্থ্ত ৰাষ্ট্ৰ সংঘনল 
ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়িৰ স্থ্ায়ী অনভযাৰি নিজৰ কাযভ অৰ্যাহত ৰানেৰ্ আৰু 50তম 
ইউএিএইছআৰনচ সনন্মলিৰ তপ্ৰিাপটত নলংগ সমতা, জল আৰু স্বাস্থ্য প্ৰণালীৰ ওপৰৰ তগৌণ-
অিুিািৰ নপছত আগনল আৰু যুটীয়া কাযভকলাপ আৰয়াজি কনৰৰ্। 
 

8. ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি গণতি, স্বািীিতা, আইিৰ নিয়ম আৰু মািৱ অনিকাৰৰ 
প্ৰনত সন্মািৰ উনমহতীয়া িীনত আৰু আিশভৰ প্ৰনত নিজৰ প্ৰনতশ্ৰুনত পুিৰ উৰল্লে কৰৰ। 
ভাৰত আৰু ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ৰি 2023 চিৰ আগন্তুক মািৱ অনিকাৰ আৰলাচিানল ৰ্াট 
চাইৰছ। 
 

9. এই মািৱ অনিকাৰ আৰলাচিাৰ সহ-অিযিতা কৰৰ ভাৰতৰ নৰ্ৰিশ নৰ্ষয়ক মিালয়ৰ পনিম 
ইউৰৰাপৰ যুটীয়া সনচৰ্, শ্ৰী সন্দীপ চক্ৰৱতী, আৰু ভাৰতনল ইউৰৰাপীয় ইউনিয়িৰ িতূ, নমঃ 
ইৰগা আৰষ্টাৰটাৰৱ। 

িতুি নিল্লী 
জলুাই 15, 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. 

 
 


