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ভারত এবং পাকিস্তানের মনযে বন্দী তাকিিা কবকেময় 
জানুয়ারি 01, 2023 
 

আজ রনউ রিরি এবং ইসলামাবাদি ভািত এবং পারিস্তাদনি মদযে তাদিি হেফাজদত বন্দী 
অসামরিি নাগরিি এবং মৎসেজীবীদিি তারলিা রবরনময় িিা েদয়দে। 2008-এি িনসেুলাি 
অোিদসস চুরি অনুসাদি প্ররত বেি 1লা জানয়ুারি এই যিদনি তারলিা রবরনময় িিা েদয় 
থাদি।   

 
ভািত বতত মাদন তাদিি হেফাজদত বন্দী থািা পারিস্তাদনি 339  জন অসামরিি নাগরিি এবং 
95 জন মৎসেজীবীি তারলিা প্রিান িদিদে এবং পারিস্তান তাদিি হেফাজদত বন্দী থািা 
ভািতীয় অথবা ভািতীয় বদল যদি হনওয়া  51 জন অসামরিি নাগরিি এবং  654 জন 
মৎসেজীবীি তারলিা প্রিান িদিদে। 
  
সিিাি পারিস্তাদনি হেফাজদত থািা অসামরিি বন্দী, রনদ াোঁজ থািা ভািতীয় সামরিি বেরি 
এবং মৎসেজীবীদিি তাদিি হনৌিা সদমত দ্রুত মরুি এবং স্বদিদে হপ্রিণ িিাি জনে আহ্বান 
জারনদয়দে। এই পরিদপ্ররিদত, ভািত 631 জন ভািতীয় মৎসেজীবী এবং 02 জন ভািতীয় 
অসামরিি বরন্দদি দ্রুত মুরি হিওয়া এবং স্বদিদে হপ্রিণ িিাি জনে পারিস্তানদি জারনদয়দে , 
যাদিি সাজাি হময়াি ইরতমদযেই হেষ েদয় রগদয়দে এবং তাদিি নাগরিিত্বও প্ররতপন্ন  েদয়দে।   
এোড়াও, পারিস্তাদনি হেফাজদত থািা বারি 30 জন মৎসেজীবী এবং 22 জন অসামরিি 
বন্দীদিি, যািা ভািতীয় বদল যদি হনওয়া েদয়দে, তাদিি দ্রুত িনসেুলাি অোিদসস প্রিান 
িিাি জনে পারিস্তানদি বলা েদয়দে।   

 
ভািত, এদি অপদিি হিদে বন্দী এবং মৎসেজীবীদিি সাদথ সম্পরিত ত রবষয়গুরল সে সিল 
মানরবি রবষয়গুরলদি অগ্রারযিাদিি রভরিদত সমাযান িিদত অঙ্গীিািবদ্ধ। এই পরিদপ্ররিদত, 
ভািত, মৎসেজীবী সে 71 জন পারিস্তারন বন্দীদিি নাগরিিত্ব প্ররতপন্ন িিাি জনে পারিস্তাদনি 
তিফ হথদি দ্রুত প্রদয়াজনীয় পিদিপ হনবাি জনে আরজত  জারনদয়দে । পারিস্তাদনি নাগরিিত্ব 
প্ররতপন্ন িিাি অভাদব তাদিি স্বদিে প্রতোবতত ন স্থরগত েদয় আদে।  সিল ভািতীয় এবং 
ভািতীয় বদল যদি হনওয়া অসামরিি বন্দী এবং মৎসেজীবীদিি, যাদিি মুরি এবং ভািদত 
প্রতোবতত ন স্থরগত েদয় আদে, তাদিি সুিিা, রনিাপিা এবং ভাদলা থািাদি সুরনরিত িিাি 
জনে পারিস্তানদি অনুদিায িিা েদয়দে।  
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