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ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত িাৰাবন্দীসিলৰ নামৰ তাকলিাৰ 
কবকনময় 

 

জলুাই 01, 2020 

 

ভাৰত আৰু পাকিস্তানে আকজ ততওঁনলািৰ কজম্মাত থিা অসামকৰি িাৰাবন্দী আৰ ু
মাছমৰীয়াসিলৰ োমৰ তাকলিা কূটনেকতি বযৱস্থানৰ েতুে কিল্লী আৰু ইছলামাবািত 
এনিসময়নত আিাে-প্ৰিাে িনৰ। 2008 চেৰ চুকি অেুসকৰ এই পিনেপ তলাৱা হৈনছ 
কি চুকিৰ অধীেত প্ৰকত বছনৰ 1 জােুৱাৰী আৰু 1 জলুাইত এনে তাকলিাসমূৈ 
আিাে-প্ৰিাে িৰা ৈয়। 

 

ভাৰনত 265 গৰািী পাকিস্তােী অসামকৰি িয়িী আৰু 97 গৰািী মাছমৰীয়াৰ োমৰ 

তাকলিা কিনয়। এনিিনৰ পাকিস্তানেও ততওঁনলািৰ কজম্মাত থিা ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় 
বুকল কবশ্বাস িৰা 58 গৰািী অসামকৰি িয়িী আৰু 270 গৰািী মাছমৰীয়াৰ োমৰ 
তাকলিা কিনয়। 
 

ভাৰত চৰিানৰ অসামকৰি িয়িীসিল, কেৰুকিষ্ট হৈ থিা ভাৰতীয় প্ৰকতৰো িমী আৰ ু
মাছমৰীয়াসিল আৰু ততওঁনলািৰ োঁৱসমূৈ পাকিস্তােৰ কজম্মাৰ পৰা সময়তনি আগনত 
মুকি আৰু স্বনিশ তপ্ৰৰণৰ িাবী জোইনছ। এই পকৰনপ্ৰকেতত, ভাৰনত পাকিস্তােি 
ততওঁনলািৰ কজম্মাত থিা 7 গৰািী ভাৰতীয় অসামকৰি িয়িী আৰু 106 গৰািী 
ভাৰতীয় মাছমৰীয়া, িাৰ জাকতগত পকৰচয় কেকিত তৈাৱাৰ লগনত পাকিস্তােনিা 
এইকবষনয় অৱগত িৰা হৈনছ, ততনে তলািৰ মুকিৰ সকুবধা িকৰ কিবনল হিনছ। 
তানৰাপকৰ, পাকিস্তােি ভাৰতীয় মাছমৰীয়াসিল আৰু 18 গৰািী ভাৰতীয় অসামকৰি 
িয়িী বুকল কবশ্বাস িৰা তলািনিা ততাকলনি িান্সলুাৰ প্ৰনৱশৰ অেুমকত কিবনল তিাৱা 
হৈনছ, কি বতত মাে তিশনেৰ কজম্মাত বন্দী হৈ আনছ। 
 



ভাৰত চৰিানৰ পাকিস্তােি তিশনেৰ কবকভন্ন তজইলত থিা ভাৰতীয় বকুল কবশ্বাস িৰা 
িয়িীসিলৰ মােকসি কস্থকতৰ বুজ ল'বনল তিাৱা ভাৰতীয় কচকিৎসা কবনশষজ্ঞৰ িলি 
কভছা প্ৰিােৰ সুকবধা িকৰ কিয়াৰ লগনত ততওঁনলািৰ পাকিস্তাে পকৰিশতেৰ বযৱস্থা িকৰ 
কিবনল; িুটীয়া কবচাৰিৰ িকমটিৰ আগতীয়া পাকিস্তাে পকৰিশতেৰ বযৱস্থা আৰু ভাৰতীয় 
মাছমৰীয়া োঁওসমূৈৰ মুকি আৰ ুস্বনিশ তপ্ৰৰণৰ হসনত সংগকত ৰাকন ৪ জেীয়া সিসযৰ 
এটা িলৰ িৰাচীনল আগতীয়া পকৰিশতেৰ বযৱস্থা িকৰবনল অেুনৰাধ িকৰনছ | 

 

পৰস্পৰৰ েযাকয়ি কজম্মাত থিা িয়িী আৰু মাছমৰীয়াসিলৰ লগনত আে সিনলা 
মােৱীয় কবষয়ৰ ওপৰত মাত মতাৰ তেত্ৰত ভাৰনত অগ্ৰাকধিাৰ প্ৰিাে িনৰ | এই 
পকৰকস্থকতত, ভাৰনত পাকিস্তােি ততওঁনলািৰ পেৰ পৰা সিনলা প্ৰৱন্ধ িকৰ িাৱতীয় 
পিনেপ গ্ৰৈণ িকৰ মাছমৰীয়ানি আকি িকৰ 88 গৰািী পাকিস্তােৰ িয়িীৰ জাকতগত 
পকৰচয় কেকিত িকৰবনল অেুনৰাধ জোইনছ, িাৰ পাকিস্তােৰ পৰা জাকতগত পকৰচয়ৰ 
তেত্ৰত সৈাঁকৰ তোনপাৱাৰ বানব স্বনিশ তপ্ৰৰণৰ বযৱস্থাত কবলম্ব হৈনছ। 
 

নতুন কিল্লী 
জলুাই 01, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


