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ପାକସି୍ତାନ ବ ୈବେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟର 4 ଜୁନ 2020ର ବେସ  ଜି୍ଞପି୍ତ ନଂ 238/2020 ଉପବର ଗଣମାଧ୍ୟମ 
େଶନ ଉପବର ସରକାରୀ ମଖୁପାତ୍ରଙ୍କ େତକିି୍ରୟା  
ଜୁନ 05, 2020 
 
ପାକସି୍ତାନ ବ ୈବେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟର 4 ଜୁନ 2020ର ବେସ  ଜି୍ଞପି୍ତ ନଂ 238/2020 ଉପବର ଗଣମାଧ୍ୟମ େଶନର ଉତ୍ତରବର ସରକାରୀ 
ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀ ାସ୍ତ  କହଛିନ୍ତବିର୍ଯ, 
 
“ପାକସି୍ତାନର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମବନପବକଇ ା ଉଚତିବର୍ଯ ତାଙ୍କ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ  ର୍୍ ସ୍ୱୀକାର କରଛିନ୍ତବିର୍ଯ ପାକସି୍ତାନ 
30,000 ରୁ 40,000 ଆତଙ୍କ ାେୀଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ ବେଇଛ।ି ପାକସି୍ତାନର ବନତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଧିକାରକି ଭାବ  ସ୍ୱୀକାର କରଛିନ୍ତବିର୍ଯ ଅତୀତବର 
ଆତଙ୍କ ାେୀମାବନ ତାଙ୍କ ବେଶକୁ  ୟ ହାର କର ିଅନୟ ବେଶ ଉପବର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବେ। 
 
ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରରି୍େର ଆନାେିଟକିାେ ସବପାଟ ୍ଏ ଂ ସାଙ୍କସନସ ମନଟିରଂି ଟମିର ରବିପାଟ ୍ବକ ଳ ପାକସି୍ତାନର େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ର୍ଯାହା ସ୍ୱୀକାର କରଛିନ୍ତ ିତାହା ବୋହରାଇଛ।ି ଏହ ିରବିପାଟ୍ ଉପବର େଶନ ଉଠାଇ ା ପର ିବତ୍ତ୍ ପାକସି୍ତାନ ଆତ୍ମ ବିେର୍ଣ କର ିା ସହତି 
ନଜି ଅଧୀନବର ଥି ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆତଙ୍କ ାେକୁ ବର୍ଯବକୌଣସ ି େକାରର ସମର୍ନ୍କୁ  ନ୍ଦ କର ିା ଉଚତି। ମିଳତି ଜାତସିଂଘ ଏ ଂ 
ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସମୁୋୟ  ାସ୍ତ ତା ସହତି ଭେ ଭା ବର ପରଚିତି ବର୍ଯ ପାକସି୍ତାନ ବହଉଛ ିଆତଙ୍କ ାେର ସ୍ନାୟୁ ବକନ୍ଦ୍ର। ଏଠାବର ଜାତସିଂଘ 
ଦ୍ୱାରା ବଘାର୍ତି ସ ା୍ଧିକ ସଂଖୟକ ଆତଙ୍କ ାେୀ ଏ ଂ ଆତଙ୍କ ାେୀ ସଂଗଠନ ରହଛି।ି ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଆଙୁ୍ଗଳ ିନବିଦ୍ଶ କର ିାର ଏହାର ମରି୍ୟା 
େୟାସ ସତୟତାକୁ େୁବଚଇ ରଖିପାର ି ନାହିଁ। 
 
ଅଧିକନୁ୍ତ, ଭାରତ ଏ ଂ ଆଫଗାନସି୍ତାନର ବୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପାରମ୍ପାରକି ତର୍ା  ନୁ୍ଧତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ ୍ସମ୍ପକ୍ବର  ବିଭେ ସୃଷ୍ଟ ିକର ିାକୁ ପାକସି୍ତାନର 
େୟାସ ସଫଳ ବହ  ନାହିଁ। ଆଫଗାନସି୍ତାନର ବୋକମାବନ ଏ ଂ ଆନ୍ତଜା୍ତୀୟ ସମେୁାୟ ଭେ ଭା ବର ଜାଣଛିନ୍ତ ିପରସି୍ଥିତ ି‘ ଗିାଡେିା ାୋ’ 
କଏି ଏ ଂ ଆତଙ୍କ ାେୀଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ ବେ ା, ତାେିମ ବେ ା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବେ ା ଏ ଂ ଆର୍କି ସହାୟତା ବେ ା ଏ ଂ ନରିୀହ ଆଫଗାନ ିତର୍ା 
ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସମେୁାୟର ସେସୟଙ୍କ େତ ିହଂିସାକୁ ୋବୟାଜତି କର ିା ପାଇଁ ୋୟୀ କଏି।” 
 
ନୂଆେଲି୍ଲୀ 
ଜୁନ 05, 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. 


