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ভাৰত আৰ ুপাকিস্তানৰ মাজত বন্দীৰ তাকিিা কবকনময় 
জলুাই 01, 2022 
 
ভাৰত আৰ ুপাকিস্তানে কূটনেকতি মাধ্যমৰ য ানেকি আকজ েতুে কিল্লী আৰ ুইছলামাবািত এনি সময়নত, 
কেজ কেজ কজম্মাত থিা অসামকৰি বন্দী আৰ ু মাছমৰীয়াসিলৰ তাকলিা কবকেময় িনৰ। িতূাবাস 
উপলকিৰ ওপৰত 2008 চেৰ চুকিৰ অধ্ীেত, এনে তাকলিাসমহূ প্ৰকত বছনৰ 01 জােৱুাৰী আৰ ু01 
জলুাই তাকৰনে কবকেময় িৰা হয়। 
 
ভাৰনত কেজৰ কজম্মাত থিা 309জে পাকিস্তােী অসামকৰি বন্দী আৰ ু 95জে মাছমৰীয়াৰ তাকলিা 
পাকিস্তােি প্ৰিাে িনৰ। এনিিনৰ, পাকিস্তানে কেজৰ কজম্মাত থিা ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় বকুল কবশ্বাস 
িৰা 49জে অসামকৰি বন্দী আৰ ু633জে মাছমৰীয়াৰ তাকলিা প্ৰিাে িনৰ। 
 
চৰিানৰ পাকিস্তােৰ কজম্মাৰ পৰা অসামকৰি বন্দী, কেৰনুেশ ভাৰতীয় সামকৰি বলৰ সসকেি আৰ ু
মাছমৰীয়াসিলৰ কেজৰ োওৰ সসনত যসােিানল মকুি আৰ ুপ্ৰতযপপণৰ বানব আহ্বাে িনৰ। এই সন্দভপ ত, 
পাকিস্তােি 536 ভাৰতীয় মাছমৰীয়া আৰ ু 03 ভাৰতীয় অসামকৰি বন্দীৰ মকুি আৰ ু প্ৰতযাপপণ েৰ 
িকৰবনল আহ্বাে িৰা হয়, ক  কেজৰ িণ্ড সমাপ্ত িকৰনছ আৰ ু াৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা কেকিত িৰা সহনছ আৰ ু
পাকিস্তােি অৱেত িৰা সহনছ। তিপুকৰ, পাকিস্তােি ভাৰতীয় বকুল কবশ্বাস িৰা পাকিস্তােৰ কজম্মাত থিা 
বািী 105 মাছমৰীয়া আৰ ু 20 অসামকৰি বন্দীনল তাৎক্ষকণি িতূাবাস উপলকি প্ৰিােৰ বানব আহ্বাে 
িৰা হয়। 
 
ভাৰত প্ৰকতশ্ৰুকতবদ্ধ অগ্ৰাকধ্িাৰত সিনলা মােৱীয়তা কবষয় সনবাধ্ে িৰাৰ প্ৰকত,  াৰ কভতৰত আনছ 
ইজনে কসজেৰ যিশৰ বন্দী আৰ ু মাছমৰীয়াৰ সম্পিীয় কবষয়সমহূ। এই সন্দভপ ত, ভাৰনত পাকিস্তােি 
আহ্বাে জোই কেজৰ পক্ষত প্ৰনয়াজেীয় িা প েৰ িকৰবনল মাছমৰীয়ানি ধ্কৰ 57জে পাকিস্তােী বন্দীৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ কিকত কেকিত িৰাৰ বানব,  াৰ প্ৰতযাপপণ বািী সৰ আনছ পাকিস্তােৰ ফালৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয়তা 
কেকিয়তাৰ অভাৱত। ি’কভড-19 মহামাৰীৰ প্ৰকত লক্ষয ৰাকে, পাকিস্তােি সিনলা ভাৰতীয় আৰ ু
ভাৰতীয় বকুল কবশ্বাস িৰা অসামকৰি বন্দী আৰ ু মাছমৰীয়াৰ সুৰক্ষা, কেৰাপত্তা আৰ ুিলযাণ কেকিত 
িকৰবনল অেনুৰাধ্ িৰা হয়। 
 
নতুন কিল্লী 
জিুাই 01, 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. 

 


