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ভাৰত আৰ ুপাকিস্তানৰ মাজত িয়দীৰ তাকিিা কিকনময় 
জানুৱাৰী 01, 2022 
 
ভাৰত আৰু পাকিস্তানন আকজ এনি সময়নত নতুন কিল্লী আৰু ইছলামাবািত কূটননকতি মাধ্যমৰ 
য ানেকি, কনজ কনজ কজম্মাত থিা অসামকৰি িয়িী আৰু মাছমৰীয়াৰ তাকলিা কবকনময় িনৰ। এয়া 
হৈনছ 2008 চনৰ চুকিৰ চতত  অৱলম্বন িকৰ  াৰ অধ্ীনত প্ৰকত বছনৰ 1ম জানুৱাৰী আৰু 1ম 
জলুাইৰ কিনা এনন তাকলিা কবকনময় িৰা ৈয়। 

ভাৰনত পাকিস্তানি ভাৰতৰ কজম্মাত থিা 282জন পাকিস্তানী অসামকৰি িয়িী আৰু 73জন 
মাছমৰীয়াৰ তাকলিা প্ৰিান িনৰ। এনিিনৰ, পাকিস্তানন কনজৰ কজম্মাত থিা ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় 
বুকল সনেৈ িৰা 51জন অসামকৰি িয়িী আৰু 577জন মাছমৰীয়াৰ তাকলিা প্ৰিান িনৰ। 

চৰিানৰ পাকিস্তানৰ কজম্মাৰ পৰা অসামকৰি িয়িী, কনৰুনেশ ভাৰতীয় সুৰক্ষা িমী আৰু 
মাছমৰীয়াসিলৰ যতওঁনলািৰ নাওৰ হসনত দ্ৰুত মুকি আৰু প্ৰতযপতণৰ আহ্বাবান িনৰ। এই সেভত ত, 
পাকিস্তানি আহ্বান জননাৱা ৈয় 02জন ভাৰতীয় অসামকৰি িয়িী আৰু 356জন ভাৰতীয় 
মাছমৰীয়াৰ মুকি আৰু প্ৰতযাপতণ দ্ৰুত িকৰবনল  াৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা কনকিত িৰা হৈনছ আৰু পাকিস্তানি 
অৱেত িৰা হৈনছ। তিপুকৰ, পাকিস্তানি আহ্বান িৰা হৈনছ পাকিস্তানৰ কজম্মাত থিা 182জন 
ভাৰতীয় মাছমৰীয়া আৰু ভাৰতীয় বুকল সনেৈ িৰা 17জন অসামকৰি িয়িীি তাৎক্ষকণি িতূাবাসৰ 
উপলকি প্ৰিান িকৰবনল। 

চৰিানৰ লেনত পাকিস্তানি অনুনৰাধ্ িনৰ কচকিৎসা কবনশষজ্ঞ িলৰ সিসযসিলৰ কভজা অনুমকত দ্ৰুত 
িকৰবনল আৰু যতওঁনলািৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সুকবধ্া প্ৰিান িকৰবনল পাকিস্তানৰ কবকভন্ন িাৰাোৰত 
বেী হৈ থিা অকিৰ মনৰ ভাৰতীয় বুকল সনেৈ িৰা িয়িীসিলৰ মানকসি অৱিা পৰীক্ষা 
িকৰবনল। লেনত পাকিস্তাননল  ুটীয়া নযাকয়ি সকমকতৰ ভ্ৰমণ আনয়াজন প্ৰস্তাকৱত িৰা ৈয়। 

  



ভাৰত প্ৰকতশ্ৰুকতবদ্ধ অগ্ৰাকধ্িাৰত, ইজনন কসজনৰ যিশৰ িয়িী আৰু মাছমৰীয়াসিনল যক্ষত্ৰনি ধ্কৰ 
সিনলা মানৱতা কবষয় সনম্বাধ্ন িৰাৰ প্ৰকত। এই সেভত ত, ভাৰনত লেনত পাকিস্তানি আহ্বান 
জনাইনছ কনজৰ পক্ষত প্ৰনয়াজনীয় িা ত দ্ৰুত িকৰবনল 68জন পাকিস্তানী িয়িীৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা কিকত 
কনকিত িকৰবনল,  াৰ কভতৰত মাছমৰীয়াও আনছ,  াৰ প্ৰতযাপতণ বািী হৰ আনছ পাকিস্তানৰ ফালৰ 
পৰা ৰাষ্ট্ৰীয়তা কনকিয়তাৰ প্ৰনয়াজনৰ বানব। ি'কভড-19 মৈামাৰীৰ প্ৰকত লক্ষয ৰাকি, পাকিস্তানি 
অনুনৰাধ্ িৰা হৈনছ সিনলা ভাৰতীয় আৰু ভাৰতীয় বুকল কবশ্বাসিৰা অসামকৰি িয়িী আৰু 
মাছমৰীয়াসিলৰ সুৰক্ষা, কনৰাপত্তা আৰু মংেল কনকিত িকৰবনল। 

নতুন কিল্লী 

জানুৱাৰী 01, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


