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ভারত ও পাকিস্তানের মনযে বন্দী তাকিিা কবকেময় 
জােয়ুারী 01,2022 
 
ভারত ও পাকিস্তাে আজ এিইসানে কূটনেকতি চ্োনেনির মাযেনম কেউ কিকি ও ইসিামাবানি তানির কেজ 
কেজ হেফাজনত োিা অসামকরি বন্দী এবং মৎসেজীবীনির তাকিিা কবকেময় িনরনে। এটি 2008 সানির 
চু্কির  ্তঅ  অেসুানর পাকিত েনয়নে ।এই চু্কি অেসুানর প্রকতবের 1িা জােয়ুাকর এবং 1 িা জিুাই এই 
যরনের তাকিিা কবকেময় িরা েনয় োনি। 
 
ভারত তার হেফাজনত োিা 282 জে পাকিস্তাকে অসামকরি বেকি এবং 73 জে পাকিস্তাকে 
মৎসেজীবীনির তাকিিা প্রিাে িনরনে। এিই ভানব, পাকিস্তাে তার হেফাজনত  োিা 51 জে অসামকরি 
বেকি এবং 577 জে  মৎসেজীবীর তাকিিা প্রিাে িনরনে, যারা ভারতীয় অেবা ভারতীয় বনি যনর 
হেওয়া েনয়নে।  
 
সরিার পাকিস্তানের হেফাজনত োিা অসামকরি বন্দী, কেন াোঁজ ভারতীয় সামকরি বোকি এবং হেৌনিা সে 
মৎসেজীবীনির দ্রুত মকুি এবং স্বনিন্ প্রতোবতঅ ে িরার জেে আেবাে জাকেনয়নে। এই পকরনপ্রকেনত, 
পাকিস্তােনি বিা েনয়নে 02 জে ভারতীয় অসামকরি বন্দী এবং 356 জে ভারতীয় মৎসেজীবীনির দ্রুত 
মকুি কিনত এবং স্বনিন্ কফকরনয় কিনত। এনির ভারতীয় োগকরত্ব সুকেকিত িরা েনয়নে এবং পাকিস্তােনি 
হসটা জাকেনয় হিওয়া েনয়নে।পাকিস্তানের হেফাজনত োিা 182 জে মৎসেজীবী এবং 17 জে অসামকরি 
বেকি, যারা ভারতীয় বনি যারণা িরা েনয়নে তানির অকত দ্রুত িেসুেিার অকযিার হিবার জেে 
পাকিস্তােনি বিা েনয়নে।  
 
সরিার পাকিস্তােনি এটাও অেনুরায িনরনে হয, অকতদ্রুত কচ্কিৎসা কবন্ষজ্ঞ িনির সিসেনির কভসার 
অেনুমািে কিনত এবং তানির পাকিস্তাে সফনরর সুকবযা প্রিাে িরনত, যানত তারা পাকিস্তানের কবকভন্ন 
হজনি োিা ভারতীয় বনি যনর হেওয়া মােকসি ভারসামেেীে বন্দীনির মােকসি অবস্থানি কবচ্ার িরনত 
পানরে। পাকিস্তানে এিটি হযৌে কবচ্ারি িকমটির দ্রুত সফনরর আনয়াজে িরার  প্রস্তাবও হিওয়া েনয়নে।   
 
ভারত সবসময় এনি অপনরর হিন্র বন্দী এবং মৎসেজীবী সম্পকিঅ ত কবষয়  সে সিি মােকবি কবষনয় 
অগ্রাকযিানরর কভকিনত সমসো সমাযানের জেে প্রকতশ্রুকতবদ্ধ। এই পকরনপ্রকেনত, মৎসেজীবীসে 68 জে 
পাকিস্তাকে িনয়কি, যানির পাকিস্তাকে োগকরিত্ব এ েও কেযঅাকরত েয়কে, যার িারনণ তানির স্বনি্ 
প্রতোবতঅ নণর িাযঅ কবিকিত েনে, তানির োগকরিত্ব সকুেকিত িরার হেনে দ্রুত পিনেপ গ্রেনণর জেে 
ভারত পাকিস্তানের িানে আকজঅ  হপ্ িনরনে।নিাকভড-19 অকতমাকরর িো মাোয় হরন , সিি ভারতীয় 
বা ভারতীয় বনি যারণা িরা অসামকরি বন্দী এবং মৎসেজীবীনির কেরাপিা, সুরো এবং িিোনণর প্রকত 
িেে রা ার জেে পাকিস্তােনি অেনুরায িরা েনয়নে।      
 
 
কেউ কিকি 
জােয়ুাকর 01, 2022 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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