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য ৌথ যেস বিিবৃি- দশম ভারি-ইউররাপীয় ইউবিয়ি 
মািিাবিকার সংলাপ 
জলুাই 15, 2022  

 

15ই জলুাই 2022 িাবররে বিউ বদবিরি দশম ভারি-ইইউ মািিাবিকার সংলাপ অিুবিি 
হরয়রে। ভারি এিং ইইউ মািিাবিকাররক রক্ষা ও েচার করার যক্ষরে িারদর েবিশ্রুবি পুিরায় 
িযক্ত করররে। এই েসরে, উন্মকু্ত এিং গণিাবিক সমাজ বহরসরি িারা সকল মািিাবিকাররর 
সিবজিীিিা, অবিভাজযিা, আন্তঃবিভব রিা এিং আন্তঃসম্পরকব র উপরর যজার বদরয়রে।   

 
2.  সংলাপটি মািিাবিকার বিষয়ক বিসৃ্তি পবরসরর আরলাচিার অিুমবি বদরয়রে। 
অংশগ্রহণকারীরা 2021-এর এবেরলর বিগি সংলাপ যথরক ভারি এিং ইইউর মরিয িারদর বিজ 
বিজ  পদ্ধবি, েরচষ্টা এিং অজব রির রূপররো িুরল িররি।  

 
3.  ভারি এিং ইইউ, িাগবরক ও রাজনিবিক অবিকার, সংেযালঘু ও দিুবল যগািীর মািুষরদর 
অবিকার, িমব ও বিশ্বারসর স্বািীিিা, অিলাইি ও অফলাইরি মিামি েকারশর স্বিীিিা, িারীর 
ক্ষমিায়ি, বশশুরদর অবিকার, এলবজবিটিবকউআই+ অবিকার, অবভিাসীরদর অবিকার, গণিি 
এিং মািিাবিকাররর যক্ষরে ে ুবক্তর িযিহার, মািিাবিকার ও সুরক্ষার সমসযািলী, িযিসায় এিং 
মািিাবিকার, জিস্বারযয সহর াবগিা, এিং মািবিক সহায়িা ও বিপ বয় োণ বিরয় িারদর মি ও 
বচন্তা বিবিময় করররে। 

 
4.  উভয়পক্ষ, মািিাবিকার রক্ষক এিং সাংিাবদক ও সংগঠরির স্বািীিিা ও শাবন্তপুণব 
জমারয়রির েবি শ্রদ্ধা সহ স্বািীিিা রক্ষা, সুশীল সমারজর কা বকিব ারদর স্বািীিিা ও বিবচেযর 
গুরুরের েবি সহমি হরয়রে। ইইউ সিবরক্ষরে, শুিুমাে িযবিক্রম িারদ মৃিুয দরের েবি িারদর 
বিররাবিিা পুিরায় িযক্ত করররে। ভারি উন্নয়রির অবিকাররক একটি স্বিি, সিবজিীি, 
অপবরিিব িীয় এিং যমৌবলক অবিকার বহরসরি স্বীকৃবি যদিার বিষরয় িার অিযাি পুিিবযক্ত 
করররে  া সকল যদরশর মািুরষর যক্ষরে ের াজয।  
 
5. ভারি এিং ইইউ, আন্তজব াবিকভারি স্বীকৃি মািিাবিকার আইি এিং মারির উপর বভবি করর 
মািিাবিকাররর বিষরয় আরও যিবশ সমৃ্পক্তিা িাড়ারিার েরয়াজিরক িযক্ত করররে। উভয় িরফ, 
মািিাবিকার এিং জািীয় মািিাবিকার েবিিািগুবলর গুরুেপুণব ভূবমকা, সুশীল সমারজর 
কা বকিব া এিং সাংিাবদকরদর রক্ষা ও েচাররর জিয জািীয় ও আন্তজব াবিক মািিাবিকার 
কমবপন্থারক শবক্তশালী করার গুরেরক স্বীকৃবি বদরয়রে।  

 
6. ভারি এিং ইইউ িযিসা ও মািিাবিকার বিষরয় রাষ্ট্রসরের বিরদব বশকা িীবির িাস্তিায়রির 
বিষরয় এরক অপররক আপরেট বদরয়রে। ইইউ ভারিীয় পক্ষরক করপবাররট বযবিশীলিার কাররণ 



অিযািসায় বিরয় িার সাম্প্রবিক উরদযারগর কথা জাবিরয়রে। ভারি ইইউরক িযিসায় ও 
মািিাবিকাররর উপরর এর েথম জািীয় কমব পবরকল্পিার অিযার আপরেট বদরয়রে। ভারি ও 
ইইউ, িযিসায় ও মািিাবিকাররর যক্ষরে সহর াবগিারক গভীর কররি।  

 
7.  িারা উভরয়, ইউবিভাসবাল বপবরয়বেক বরবভউ(ইউবপআর) কমবেবক্রয়া সহ এিং 
মািিাবিকাররর যক্ষরে আন্তজব াবিক যফারারম, বিরশষি রাষ্ট্রসরের সািারণ পবরষরদ এিং 
রাষ্ট্রসরের মািিাবিকার পবরষরদ(ইউএিএইচআরবস)সহর াবগিা িাড়ারিার গুরুরের উপরর 
িহুপাবক্ষকিার েবি িারদর অেীকাররক পিুরায় িযক্ত করররে। যজরিভা বভবিক রাষ্ট্রসরে ভাররি 
যায়ী বমশি এিং ইউররাবপয় ইউবিয়ি িারদর আদািেদাি অিযহি রােরি এিং 50 িম  
ইউএিএইচআরবস অবিরিশরির ফাাঁরক বলে সমিা, জল ও স্বাযযিযিযার উপরর পাশ্বব-ইরভরের 
পরর আরও য ৌথ কা বক্রম সংগঠিি কররি।  

 
8.  ভারি এিং ইইউ গণিি, স্বািীিিা, আইরির শাসি এিং মািিাবিকাররর জিয শ্রদ্ধার 
িবেি আদশব ও মূলযরিারির েবি িারদর অেীকাররক পুিরায় িযক্ত করররে। ভারি ও ইইউ 
2023-এ পরিিী মািিাবিকার সংলারপর জিয উন্মেু হরয় আরে।   

 
9.  মািিাবিকার সংলারপর  ুগ্ম যপৌররাবহিয করররেি ভাররির পররাষ্ট্র বিষয়ক মিরকর ইউররাপ 
পবিরমর  ুগ্ম সবচি শ্রী কু্ত সন্দীপ চক্রিিী এিং ভাররি ইউররাপীয় ইউবিয়রির রাষ্ট্রদিূ শ্রী ুক্ত 
উরগা আস্তুরিা। 
 
বিউ বদবি 
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. 

   
 
 


