
Pakistan CdA summoned and demarched on the abduction 

and torture of Indian High Commission Officials 
June 16, 2020 

__________________________________________________________________ 

ভারতীয় হাই কমিশনের আমিকামরকনের অপহরণ এবং অতযাচার করার জেয 
পামকস্তানের চাজজ -েয-অযানেয়ারস কক তলব করা হনয়নে এবং তানক ডীিারস প্রোে 
করা হনয়নে।  
জেু 16, 2020 

 

ইসালািাবানে ভারনতর হাই কমিশনের েইু আমিকামরকনক পামকস্তানের মেরাপত্তা এনজমি দ্বারা 
আপহরণ এবং অতযাচার করার জেয পামকস্তানের হাইকমিশনের চাজজ -েয-অযানেয়াসজনক তলব করা 
হনয়নে এবং তার হানত প্রমতবাে পত্র প্রোে করা হনয়নে।  

 

15 ই জেু 2020 তামরনে পামকস্তামে এনজমি ভারতীয় হাই কমিশনের েইু জে আমিকামরকনক বল 
পূবজক অপহরণ কনর এবং কবআইমে ভানব তানের  10 ঘন্টার কবমশ সিয় িনর আটক কনর 
রানে।ইসলািাবানে ভারনতর উচ্চ আনয়াগ এবং ভারনতর মবনেশ িন্ত্রক, মেমি-র কড়া পেনেপ গ্রহণ 
করার পনর তানের িমুি কেওয়া হয়।এই েইু ভারতীয় আমিকামরকনক মজজ্ঞাসাবাে, অতযাচার এবং 
শারীমরক আঘাত করা হয়  যার েনল তারা প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হে।তানের উপনর কাল্পমেক এবং 
িেগড়া আনরাপ আোর জেয বলপ্রনয়াগ করা হয় এবং মভমডওগ্রােী করা হয়। উচ্চ আনয়ানগর কয 
গামড়নত কনর তারা যামিনলে কসটিও ভীষে েমতগ্রস্থ হনয়নে। 

 

এবংএই প্রসনে পামকস্তামে কততজ পেনক ভারনতর তরে কেনক কড়া মেন্দা ও ভৎসো করা হনয়নে। 
পামকস্তাে কততজ পে কেনক এই পূবজপমরকমল্পত, ভয়ংকর এবং উনেশয প্রনণামেত মিয়াকলাপ এবং মবগত 
কনয়কমেে িনর হাই কমিশনের আমিকামরকনের উপনর কজারোর েজরোরী, হয়রামে এবং ভীমত 
প্রেশজে করা ইসলািাবানে ভারতীয় হাই কমিশনের স্বাভামবক কাজকনিজ বযাঘাত সতমি কনরনে। 
পামকস্তাে কততজ পে দ্বারা ভারতীয় হাই কমিশনের আমিকামরকনের উপনর ভুনয়া এবং সাজানো 
অমভনযাগ সমূ্পণজ রূনপ েসযাৎ করা হনয়নে। 

 

পামকস্তানের এই িরনের মিয়াকলাপ শুিুিাত্র কূটনেমতক সম্পনকজ র মভনয়ো কেনভেশে 1961 , কসই 
সানে 1992  সানল স্বােমরত ‘ভারত ও পামকস্তানে কূটনেমতক /কেসুলার আমিকামরক –কের প্রমত 
বযবহানরর ককাড অব কেডাক্ট এবং 2018 সানল উভয় পে দ্বারা পুণরায় সুমেমিত করা চুমিনক 
লঙ্ঘে করাই েয় বরং কূটনেমতক আচরনণর প্রমতমিত আেশজ এবং অেুশীলনের পমরপন্থী। 
 

এই ঘটাোয় আিানের গভীর উনদ্বগ হল এই কয, পামকস্তানের এনজমি ভারতীয় মিশনের অেয 
আমিকামরকনের  শারীমরক অতযাচানরর িিুমক মেনয়নে। এটি মবনশষ ভানব উনিেয কয, ভারতীয় হাই 
কমিশনের আমিকামরক, কিজচারী, তানের পমরবার এবং সম্পমত্তর মেরাপত্তা ও সুরোর োময়ত্ব 



পামকস্তানের।   

 

এই িরনের িিাগত একতরো উনত্তজোর পারে চমড়নয় কেয়া পামকস্তামে মিয়াকলাপ, ভারনতর 
মবরুনে পামকস্তানের মেরবমিন্ন শত্রুতািূলক কাযজকলাপ এবং সীিান্ত পানরর আতংকবােীনের িেত 
কেবার িত মবষয় কেনক েজর কঘারানত সেি হনবো। 

 
মেউ মেমি 
জেু 16, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


