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ভারত এবং পাকিস্তানের মনযে বন্দীতাকিিা কবকেময়
জুলাই01, 2022
আজ ভারত ও পাকিস্তান কনউ কিকি ও ইসলামাবাদি এিদ াদে কূটননকতি চ্যাদনদলর মাধ্যদম 2008-এর
িনসুযলার অ্যািদসস চ্ু কির বযবস্থার অ্ধ্ীদন এদি অ্পদরর হেফাজদত থািা অ্সামকরি বন্দী এবং
মৎসজীবীদির তাকলিা কবকনময় িদরদে। এই ধ্রদনর বন্দীতাকলিা কবকনময় প্রকতবের 01 লা জানুয়াকর
এবং 01লা জুলাই িরা েদয় থাদি।
.
ভারত, ভারদতর হেফাজদত থািা 309 জন অ্সামকরি বযকি এবং 95 জন মৎসযজীবীর তাকলিা
পাকিস্তাদনর োদত তু দল কিদয়দে । এিইভাদব পাকিস্তান, ভারদতর োদত তাদির হেফাজদত থািা 49জন
অ্সামকরি বন্দী এবং 633 জন মৎসযজীবীদির তাকলিা তু দল কিদয়দে

ারা ভারতীয় বা ভারতীয় বদল

ধ্ারণা িরা েয়।
ভারত সরিার পাকিস্তাদনর হেফাজত হথদি অ্সামকরি বন্দী, কনরুদ্দষ্ট সামকরি বযকি এবং হনৌিা সে
মৎসযজীবীদির দ্রুত মুকি ও প্রতযাপপদনর জনয আেবান জাকনদয়দে। এই পকরদপ্রকিদত, পাকিস্তানদি বলা
েদয়দে হ , 536 জন ভারতীয় মৎসযজীবী এবং 03 জন ভারতীয় অ্সামকরি বন্দী
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পাকিস্তানদি তা জানানও েদয়দে, তাদির দ্রুত মুকি এবং প্রতযাপপদনর বযবস্থা িরদত।উপরন্তু, বাকি 105
জন মৎসযজীবী ও 20 জন অ্সামকরি বন্দী

ারা পাকিস্তাদনর হেফাজদত রয়দে এবং ভারতীয় বদল

ধ্ারণা িরা েদে তাদির অ্কতদ্রুত িনসুযলার অ্কভেমযতা প্রিান িরার জনয পাকিস্তানদি বলা েদয়দে।
এদি অ্পদরর হিদের বন্দী ও মৎসযজীবীসে সবপদিদে সিল রিদমর মানকবি কবষয়গুকল অ্গ্রাকধ্িাদরর
কভকিদত প্রিান িরার জনয ভারত অ্ঙ্গীিারবদ্ধ রদয়ে।
জাকনদয়দে হ

এই পকরদপ্রকিদত, ভারত পাকিস্তানদি আকজপও

তাদির তরফ হথদি মৎসযজীবী সে 57জন পাকিস্তাকন বন্দীদির পাকিস্তাদনর নােকরিত্বদি

কনকিত িরার জনয প্রদয়াজনীয় পিদিপ কনদত,

াদির পাকিস্তাদনর নােকরিত্ব প্রমাদণর অ্ভাদব প্রতযাপপন

স্থকেত েদয় আদে। হিাকভড-19-এর পকরদপ্রকিদত পাকিস্তানদি অ্নুদরাধ্ িরা েদয়দে হ

পাকিস্তাদনর

হেফাজদত থািা ভারতীয় এবং ভারতীয় বদল ধ্দর হনওয়া আসামকরি বন্দী এবং মৎসযজীবীদির কনরাপি,
সুরিা এবং োরীকরি কুেলতাদি সুকনকিত িরদত।
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