
Official Spokesperson's response to a query from the media 

in the case of Shri KulbushanSudhirJadhav 
July 08, 2020 

 শ্রী কুলভূষণ সুধির যাদব প্রসঙ্গে সংবাদ মািযঙ্গমর প্রঙ্গের উত্তঙ্গর 
সরকাধর মখুপাঙ্গের প্রধিধিয়া 
জলুাই 08.2020 

 
শ্রী কুলভূষণ সধুির যাদব প্রসঙ্গে সংবাদ মািযঙ্গমর প্রঙ্গের উত্তঙ্গর, ধবঙ্গদশ মন্ত্রঙ্গকর মুখপাে শ্রী অনুরাগ 
শ্রীবাস্তব বঙ্গলঙ্গেনঃ 
 

“শ্রী কুলভূষণ যাদঙ্গবর ককঙ্গস আইধসঙ্গজ-র রায়ঙ্গক সমূ্পণণ এবং কাযণকররূঙ্গপ পালন করার জনয  
আমরা কূটননধিক চ্যাঙ্গনঙ্গলর মািযঙ্গম লাগািারভাঙ্গব বঙ্গল আসধে।এই ককঙ্গস সংবাদ মািযঙ্গম আজ 
পাধকস্তাঙ্গনর কদওয়া ধববৃধিঙ্গি আইধসজ-এর রায়ঙ্গক  আক্ষধরকঅঙ্গথণ ধকন্তু আদশণহীন ভাঙ্গব কাঙ্গযণ 
পধরণি করার কক্ষঙ্গে িারাবাধহক কমৌনিার ভান করার কচ্ষ্টা করা হঙ্গে”।       

 
ধিধন বঙ্গলঙ্গেন, “ শ্রী যাদব, ধযধন পাধকস্তাঙ্গন কারারুদ্ধ হঙ্গয় আঙ্গেন ধিধন ধরধভউ ধপটিশন দাধখল 
করার উঙ্গদযাগ ধনঙ্গি রাধজ হনধন পাধকস্তাঙ্গনর এই দাধব, ধবগি চ্ার বের িঙ্গর পাধকস্তান কয 
প্রহসঙ্গনর কখলা চ্াধলঙ্গয় যাঙ্গে এটি িারই িারাবাধহকিার অংশ। একটি প্রাহসধনক ধবচ্াঙ্গরর মািযঙ্গম 
শ্রী যাদবঙ্গক মৃিুযদন্ড কদওয়া হঙ্গয়ঙ্গে। ধিধন পাধকস্তাঙ্গনর সামধরক কারাগাঙ্গর রঙ্গয়ঙ্গেন। িার ককসটিঙ্গক 
পুনরায় ধবঙ্গবচ্না করার জনয যাঙ্গি ধিধন আঙ্গবদন করঙ্গি রাধজ না হন িার জনয স্পষ্টি িাঙ্গক 
বলপ্রঙ্গয়াগ কঙ্গর বািয করা হঙ্গয়ঙ্গে। অিযাঙ্গদঙ্গশর প্রধিকাঙ্গরর আঙ্গলাচ্নার জনয ভারি শ্রী যাদঙ্গবর 
সাঙ্গথ অপ্রধিহিভাঙ্গব সাক্ষাৎ করঙ্গি কচ্ঙ্গয়ঙ্গে।অিযাঙ্গদঙ্গশ প্রধিকাঙ্গরর বযবস্থার অপ্রিুলিা থাকা স্বঙ্গেও 
কাপুরুঙ্গষাধচ্িভাঙ্গব ধবপদ এড়াঙ্গনার ধনলণজ্জ প্রঙ্গচ্ষ্টায়, আইধসঙ্গজ-র রায়ঙ্গক কাঙ্গযণ পধরণি করার কক্ষঙ্গে 
িার অধিকাঙ্গরর কচ্ষ্টাঙ্গক পধরিযাগ করার জনয শ্রীযাদঙ্গবর উপঙ্গর পাধকস্তান অবশযই বলপ্রঙ্গয়াগ 
কঙ্গরঙ্গে”।     
 

শ্রীবাস্তব এও বঙ্গলঙ্গেন, “পাধকস্তাঙ্গনর সামধরক আদালঙ্গির মিুৃযদন্ডঙ্গক পুনরায় সমীক্ষা করার জনয 
হাই ককাটণ ঙ্গক অনুমধি কদবার জনয পাধকস্তান 20কশ কম 2020 িাধরঙ্গখ একটি অিযাঙ্গদশ পাশ কঙ্গরঙ্গে। 
িারা বরাবর বঙ্গল আসঙ্গে কয, িাঙ্গদর আইঙ্গন কাযণকধর পযণাঙ্গলাচ্না এবং পুণধবণঙ্গবচ্নার অনুমধি 
রঙ্গয়ঙ্গে ধকন্তু আমরা বরাবর এর প্রধিবাদ কঙ্গর আসধে। এখন, প্রায় একবের বাঙ্গদ িারা সমূ্পণণ 
ধবপরীি ধদঙ্গক ঘুঙ্গর ধগঙ্গয় কলাকঙ্গদখাঙ্গনা ধকেু সমীক্ষার উপায় অবলম্বন কঙ্গর অিযাঙ্গদশ জাধর কঙ্গরঙ্গে। 
আমরা ইধিমঙ্গিযই অিযাঙ্গদঙ্গশর ধবষয়বস্তু ও ধকভাঙ্গব এটি আইধসঙ্গজ-র রায়ঙ্গক লঙ্ঘন কঙ্গরঙ্গে কসই 
সম্বঙ্গে আমাঙ্গদর গুরুির ভাবনার কথা বযক্ত কঙ্গরধে। পাধকস্তান শুিুমাে প্রধিকাঙ্গরর একটি ধবভ্রম 
তিধর করার কচ্ষ্টা করঙ্গে”। 
 



শ্রী বাস্তব আঙ্গরা বঙ্গলন, “আমাঙ্গদর বারংবার অনুঙ্গরাি স্বঙ্গেও, শ্রী যাদঙ্গবর সাঙ্গথ স্বািীন এবং 
অবািভাঙ্গব সাক্ষাঙ্গি   পাধকস্তান িমাগিভাঙ্গব ভারিঙ্গক বধিি কঙ্গর যাঙ্গে। কযঙ্গকান রকঙ্গমর 
পযণাঙ্গলাচ্না এবং পুনধবণঙ্গবচ্নার মকদ্দমা পধরচ্ালঙ্গন শ্রী যাদঙ্গবর হঙ্গয় উপধস্থি থাকার জনয 
পাধকস্তাঙ্গনর বাইঙ্গরর একজন আইধনজীধবঙ্গক অনমুধি কদবার জনয ভারি বারংবার অনুঙ্গরাি 
কঙ্গরঙ্গে।পাধকস্তান এঙ্গক অস্বীকার কঙ্গরঙ্গে। 2017 সাল কথঙ্গক, যখন সামধরক আদালি একটি প্রাহসধনক 
ধবচ্ার কঙ্গরধেল, এই ককঙ্গসর এফআইআর, প্রামানযনধথ, আদালঙ্গির ধনঙ্গদণশ, ইিযাধদ সহ ককান রকঙ্গমর 
প্রাসধেক নধথ হস্তান্তর করঙ্গি পাধকস্তান অস্বীকার কঙ্গরধেল। স্পষ্টি পাধকস্তান, আইধসঙ্গজ-র রাঙ্গয় 
সম্মি থাকার একটা মরীধচ্কা তিধর করার  কচ্ষ্টা কঙ্গর যাঙ্গে”।  

 

পধরঙ্গশঙ্গষ ধিধন বঙ্গলন, “আইধসঙ্গজ ইধিমঙ্গিয অধভমি কপাষন কঙ্গরঙ্গে কয, পাধকস্তান আন্তজণ াধিক 
আইনঙ্গক গুরুিরভাঙ্গব লঙ্ঘন করঙ্গে। সরকার শ্রীযদবঙ্গক রক্ষা করঙ্গি এবং িাঙ্গক ধনরাপঙ্গদ ভারঙ্গি 
ধফধরঙ্গয় আনঙ্গি আপ্রাণ কচ্ষ্টা চ্াধলঙ্গয় যাঙ্গব। কসই অবধি, ভারি সকল সঠিক উপায়গুধলঙ্গক 
ধবঙ্গবচ্নার মঙ্গিয রাখঙ্গব”। 
 

ধনউ ধদধি 
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. 


