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শ্ৰী কুলভূষণ সুধীৰ যাদৱ কেচ সন্দভভ ত সংবাদ মাধযমম েৰা প্ৰশ্নত চৰোৰী 
মুখপাত্ৰৰ প্ৰতততিয়া 
জলুাই  08, 2020 

 

শ্ৰী কুলভূষণ সুধীৰ যাদৱ কেচ সন্দভভ ত সংবাদ মাধযমম েৰা প্ৰশ্নত ববমদশিে পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰলায়ৰ মুখপাত্ৰ 
শ্ৰী অনুৰাগ শ্ৰীবাস্তমৱ েয়: 
 

আশম কূটননশতে মাধযমৰ জশৰয়মত শ্ৰী কূলভূষণ যাদৱৰ কেচমটাৰ কেত্ৰত আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় নযায়ালয়ৰ শবচাৰ 
সম্পূণভৰূমপ আৰু োযভেৰীভামৱ ৰূপায়ণ েশৰবনল কচষ্টা েশৰ আম াোঁ| পাশেস্তামন আশজ প্ৰোি েৰা কপ্ৰ  
শববৃশতত কতওোঁমলােৰ দ্বাৰা আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় নযায়ালয়ৰ শবচাৰ ৰূপায়ণ েৰাৰ কেত্ৰত গ্ৰহণ েৰা কমৌনতাে 
ঢাশে ৰখাৰ এে প্ৰমচষ্টামহ কদখা যায়| 
 

পাশেস্তানৰ দাবী, কতওোঁমলােৰ শজম্মাত থো শ্ৰী যাদমৱ আমবদনৰ পুনৰ শবমবচনা েশৰবনল অস্বীোৰ েশৰম  
আৰু এই কভমোোঁভাওনা শবগত চাশৰ ব ৰ ধশৰ চশল আশহম | শ্ৰী যাদৱে এে প্ৰহসশনে শবচাৰ প্ৰশক্ৰয়াৰ 
দ্বাৰা মৃতুযদণ্ডৰ িাশস্ত শবহা বহম | কতওোঁে পাশেস্তানৰ সামশৰে বাশহনীৰ শজম্মাত ৰখা বহম  আৰু কতওোঁে 
স্পষ্টৰূপত এই আমবদনৰ পুনৰ শবমবচনা অস্বীোৰ েশৰবনল বাধয েমৰাৱা ভাৰমত শ্ৰী যাদৱৰ বসমত এই 
অশধসূচনাৰ উপায়সমূহ আমলাচনা েশৰবনল এে শনশবভঘ্ন প্ৰমৱিৰ অনুমশত শবচাশৰশ ল| অশধসূচনাৰ 
অধীনত অপযভাপ্ত উপায়সমূহৰ অনুসন্ধান েৰাৰ প্ৰয়াসত, পাশেস্তামন শ্ৰী যাদৱে স্পষ্ট ৰূপত আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় 
নযায়ালয়ৰ শবচাৰে োযভেৰী েৰাৰ কেত্ৰত দাবী েশৰব পৰা কতওোঁৰ অশধোৰসমূহে অগ্ৰাহয েশৰবনল 
বাধয েৰাইম | 
 

২০ কম' ২০২০ত জাশৰ েৰা এে অশধসূচনাৰ দ্বাৰা, পাশেস্তামন  উচ্চ নযায়ালয়ে কতওোঁমলােৰ সামশৰে 
আদালতৰ দ্বাৰা শবহা িাশস্তৰ পুনৰ শবমবচনা েশৰবনল অনুমশত প্ৰদান েশৰম | কতওোঁমলামে এই েথা দাবী 
েশৰ আশহম  কয এই আইনসমূমহ োযভেৰী সমীো আৰু পুনৰ শবমবচনাৰ অনুমশত শদম  যাৰ আশম সদায়  
শবমৰাশধতা েশৰ আশহম াোঁ| এশতয়া, প্ৰায় এব ৰৰ শপ ত কতওোঁমলামে সম্পূণভ শবপৰীত পন্থামৰ এে 
অশধসূচনা জাশৰ েশৰম  আৰু কোমনা এে সমীোত উপনীত হ'বনল অশিৰ বহ পশৰম | ইশতমমধযই আশম 
এই অশধসূচনাৰ সমলসমূহ আৰু ই আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় নযায়ালয়ৰ শবচাৰে অমানয েৰাৰ কেত্ৰত আমাৰ গভীৰ 
শচন্তা বযক্ত েশৰম াোঁ| পাশেস্তামন এই অশধসূচনাৰ দ্বাৰা মামথাোঁ এে ভ্ৰম কহ সৃশষ্ট েশৰবনল শবচাশৰম | 

 

আমাৰ বাৰম্বাৰ অনুমৰাধৰ শপ মতা পাশেস্তামন ভাৰতে শ্ৰী যাদৱৰ বসমত মুক্ত আৰু শনশবভঘ্ন সাোতৰ 
অনুমশত অস্বীোৰ েশৰ আশহম | শ্ৰী যাদৱৰ সমীো আৰু পুনৰ শবমবচনাৰ কোমনা এে আইনী প্ৰশক্ৰয়াত 
পাশেস্তানৰ বাশহৰৰ এগৰােী অশধবক্তাে উপশিত থাশেবনল অনুমশত শদবনল ভাৰমত অহৰহভামৱ অনুমৰাধ 



জনাই আশহম | শয পাশেস্তামন অস্বীোৰ েশৰ আশহম | ২০১৭ চনৰ পৰা, সামশৰে আদালমত এই 
প্ৰহসশনে শবচাৰৰ শুনাশন জাশৰ েৰাৰ শপ ত, পাশেস্তামন ভাৰতে এই কেচ সন্দভভ ত কোমনা প্ৰোৰৰ 
এফ.আই.আৰ., প্ৰমাণ, আদালতৰ শনমদভি আশদ হস্তান্তৰ েশৰবনল অসন্মত হয়| পাশেস্তামন স্পষ্ট ৰূপত 
আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় নযায়ালয়ৰ শবচাৰ মাশন চলাৰ কেত্ৰত এে মশৰচীো সৃশষ্ট েশৰবনল কচষ্টা েশৰম | 

 

আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় নযায়ালময় ইশতমমধয এই েথা বেম  কয পাশেস্তামন আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলঙ্ঘন েশৰম | 
ভাৰত চৰোমৰ শ্ৰী যাদৱৰ সুৰো আৰু কতওোঁৰ ভাৰতনল শনৰাপদ প্ৰতযাবতভ নৰ বামব যৰপমৰানাশস্ত কচষ্টা 
েশৰব| কসই পযভন্ত, ভাৰমত সেমলা উপযুক্ত শবেল্পৰ শবমবচনা েশৰব| 
 
 

 

নতুন তদল্লী 
জলুাই  08, 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. 

 



 


