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ভাৰত আৰ ুপাকিস্তানৰ মাজত বন্দীৰ তাকিিা কবকনময় 

 জানৱুাৰী 01, 2023 

 

ভাৰত আৰু পাকিস্তানন আকজ, কূটননকতি মাধ্যমৰ য ানেকি, নতুন কিল্লী আৰ ুইছলামাবাি িনু া স্থানত এনি 

সম নত, কনজ কনজ কজম্মাত থিা অসামকৰি বন্দী আৰু মাছমৰী াৰ তাকলিা কবকনম  িনৰ। 2008 চনৰ 

িতূাবাস উপলকিৰ নীকত অনুসকৰ, প্ৰকত বছনৰ 01 জানুৱাৰী আৰু 01 জলুাই তাকৰনে এনন তাকলিা কবকনম  

িৰা হ । 

 

ভাৰনত বতত মান ভাৰতী  কজম্মাত থিা 339জন পাকিস্তানী অসামকৰি বন্দী আৰ ু 95জন পাকিস্তানী 
মাছমৰী াৰ তাকলিা প্ৰিান িনৰ। এনি িনৰ, পাকিস্তানন কনজৰ কজম্মাত থিা ভাৰতী  বা ভাৰতী  বুকল 

কবশ্বাস িৰা 51জন অসামকৰি বন্দী আৰু 654জন মাছমৰী াৰ তাকলিা প্ৰিান িনৰ। 

 

চৰিানৰ আকজ পাকিস্তানৰ কজম্মাৰ পৰা অসামকৰি বন্দী, কনৰুনেশ ভাৰতী  সসকনি, আৰ ু নাও সহ 

মাছমৰী াসিলৰ শীঘ্ৰ মুকি আৰু প্ৰতযাৱতত নৰ আহ্বান িনৰ। এই সন্দভত ত, পাকিস্তানি 631জন ভাৰতী  

মাছমৰী া আৰু 02জন ভাৰতী  অসামকৰি বন্দীি মুিকল িকৰ ঘূৰাই পন াৱাৰ িাম কিপ্ৰতানৰ িকৰবনল 

আহ্বান িৰা হ , ক সিনল শাকস্ত সমূ্পৰ্ত িকৰনছ আৰু  াৰ ৰাষ্ট্ৰী তা কনকিত িকৰ পাকিস্তানি অৱেত িৰা 
সহনছ। তিপুকৰ, ভাৰতী  বুকল কবশ্বাস িৰা পাকিস্তানৰ কজম্মাত থিা বািী 30জন মাছমৰী া আৰ ু22জন 

অসামকৰি বন্দীি তাৎিকৰ্ি িতূাবাসৰ উপলকি প্ৰিান িকৰবনল আহ্বান িৰা হ । 

 

ভাৰনত প্ৰাথকমিতানৰ সিনলা মানৱী তা কবষ  সনবাধ্ন িৰাৰ প্ৰকত িা বদ্ধ সহ আনছ,  াৰ কভতৰত আনছ 

ইজনন কসজনৰ যিশত থিা বন্দী আৰু মাছমৰী া সবন্ধী  কবষ সমূহ। এই সন্দভত ত, ভাৰনত লেনত 

পাকিস্তানি আহ্বান িনৰ 71জন পাকিস্তানী বন্দীৰ ৰাষ্ট্ৰী তা কস্থকত কনকিত িৰাৰ বানব কনজৰ পিত 

প্ৰন াজনী  িা ত দ্ৰুত িকৰবনল,  াৰ প্ৰতযাৱতত ন সৰ আনছ পাকিস্তানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰী তা কনকি তা যপ্ৰৰৰ্ৰ 

অভাৱত। তিপুকৰ, পাকিস্তানি অনুনৰাধ্ িৰা সহনছ ভাৰতনল মুকি আৰ ুপ্ৰতযাৱতত নৰ বানব অনপিা িকৰ 

থিা সিনলা ভাৰতী  আৰু ভাৰতী  বুকল কবশ্বাস িৰা অসামকৰি বন্দী আৰু মাছমৰী াৰ সুৰিা, কনৰাপত্তা 
আৰু িলযাৰ্ কনকিত িকৰবনল। 

 

নতুন কিল্লী 
জানুৱাৰী 01, 2023 

 

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. 

 


