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ভারত এবং পাকিস্তানের মনযে বন্দীনের তাকিিার আোে প্রোে। 

জিুাই 01, 2020 

ভারত এবং পাকিস্তাে আজ কূটনেকতি চ্োনেনির মাযেনম এিইসানে কেউ কেকি এবং 
ইসিামাবানে তানের জজি জেফাজনত োিা োগকরি বন্দী এবং মৎসেজীবীনের তাকিিা 
কবকেময় িনরনে। 2008 সানির চু্কি অেুসানর এই বনন্দাবস্ত অেযুায়ী প্রকতবের 1 িা 
জােুয়ারী এবং 1 িা জিুাই এইযরনের তাকিিা কবকেময় িরা েনয় োনি। 

ভারনতর জজি জেফাজনত োিা 265 জে পাকিস্তাে োগকরি বন্দী এবং 97 জে 
মৎসেজীবীর তাকিিা ভারত পাকিস্তানের োনত তুনি কেনয়নে। এিইভানব, পাকিস্তাে 
তানের জজি জেফাজনত োিা  54 জে োগকরি বন্দী এবং 270 জে মৎসেজীবীর 
োনমর তাকিিা কবকেময় িনরনে , যারা েয় ভারতীয় অেবা যানেরনি ভারতীয় মনে 
িরা েনয় োনি। 

ভারত সরিার পাকিস্তানের জজি জেনি োগকরি বন্দী, কেন াোঁজ সামকরি বেকি এবং 
জেৌনিা সে মৎসেজীবীনের দ্রুত মুকি জেওয়া ও প্রতোপপে িরার িো বনিনে। এই 
জপ্রকিনত,  পাকিস্তােনি 7 জে ভারতীয় োগকরি বন্দী এবং 106 জে মৎসেজীবীনের 
মুকি এবং প্রতোপপনের িাজটি দ্রুততার সানে িরনত বিা েনয়নে, এনের ভারতীয় 
োগকরিত্ব সকুেকিত িরা েনয়নে এবং জসটি পাকিস্তােনি জাকেনয় জেওয়া েনয়নে।এর 
অকতকরি, পাকিস্তাে জি, পাকিস্তাে জজি জেফাজনত োিা ভারতীয় মৎসেজীবী এবং 
ভারতীয় োগকরি বনি গণ্ে িরা 18  জে বন্দীনি তাৎিকণ্ি িেসিুার অোিনসস 
প্রোে িরার িোও বিা েনয়নে। 

সরিার পাকিস্তােনি এও জাকেনয়নে জয, তারা জযে কচ্কিৎসা কবনেষজ্ঞনের েনির 
সেসেনের কভসা প্রোে িরার িাজটি ত্বরাকিত িনর এবং কবকভন্ন পাকিস্তাকে জজি 



জেফাজনত োিা ভারতীয় কেনসনব গণ্ে িরা বন্দীনের মােকসি অবস্থা পরীিা িরার 
জেে জসনেনে তানের যাত্রার সুকবযা প্রোে িনর। ভারত সরিার পাকিস্তােনি এও 
জাকেনয়নে জয, তারা জযে পাকিস্তানে সংযুি েোয় িকমটির প্রারকিি যাত্রার আনয়াজে 
িনর এবং ভারতীয় মৎসেজীবীনের জেৌনিা মুকি এবং প্রতোপপনের সনে যুি এিটি 
চ্ার সেনসের েিনি দ্রুত িরাচ্ী যাত্রার বনন্দাবস্ত িনর। 

ভারত সিি মােকবি কবষয় উনি  িরানি অগ্রগণ্েতা জেবার জেে কেনবকেত্  যা 
কিো উভয় জেনের জজি জেফাজনত োিা বন্দী এবং মৎসেজীবীনের সানে সম্বন্ধযুি। 
এই জপ্রকিনত ভারত পাকিস্তােনি অেুনরায িনরনে জয তারা যাে তানের তরফ জেনি 
মৎসেজীবীসে 88 জে পাকিস্তাকে বন্দীনের োগকরিত্ব সুকেকিত িরার প্রনয়াজেীয় 
িাজনি ত্বরাকিত িনর, যানের প্রতোপপণ্ আটনি রনয়নে পাকিস্তাে িততপ ি োগকরিত্ব 
প্রমানণ্র অভানব। 

কেউ কেকি 

জিুাই 01, 2020 

 

 

 

 

 

 

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