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ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বন্দীৰ তাকিিাৰ আদান-প্ৰদান 
জানুৱাৰী 01, 2021 
 
ভাৰত আৰু পাকিস্তান আকজ, নতুন কিল্লী আৰু ইছলামাবািত একি সময়কত কূটননকতি মাধ্যকমকৰ, কনজৰ 
কজম্মাত থিা অসামকৰি বন্দী আৰু মাছমৰীয়াৰ তাকলিা আিান-প্ৰিান িকৰ। এয়া হৈকছ 2008 চুকিৰ 
অধ্ীনত য’ত একন তাকলিা প্ৰকতবছৰৰ 1 জানুৱাৰী আৰু 1 জনু তাকৰকে আিান-প্ৰিান িৰা ৈয়। 
 
ভাৰকত কনজৰ কজম্মাত থিা 263জন পাকিস্তানী অসামকৰি বন্দী আৰু 77জন মাছমৰীয়াৰ তাকলিা 
পাকিস্তানি প্ৰিান িকৰ। সসই ধ্ৰকে, পাকিস্তাকন কনজৰ কজম্মত থিা 49জন অসামকৰি বন্দী আৰু 
270জন মাছমৰীয়াৰ, কয ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় বুকল সকন্দৈ িৰা হৈকছ, তাকলিা প্ৰিান িকৰ। 
 
চৰিাকৰ অসামকৰি বন্দী, কনৰুকেশ ভাৰতীয় প্ৰকতৰক্ষা িমী আৰু মাছমৰীয়াসিলৰ, সতওঁকলািৰ নাওঁ 
সৈ, পাকিস্তানৰ কজম্মাৰ পৰা আগতীয়া মুিকল আৰু প্ৰতযপপেৰ িাবী িকৰ। এই সন্দভপ ত, পাকিস্তানি 03 
জন ভাৰতীয় অসামকৰি বন্দী আৰু 185জন ভাৰতীয় মাছমৰীয়াৰ যাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা কনকিত হৈকছ আৰু 
পাকিস্তানি অৱগত িৰা হৈকছ, মুিকল আৰু প্ৰতযাপপে েৰ িকৰবনল সিাৱা ৈয়। তিপুকৰ, পাকিস্তানি 
তাৎক্ষকেত িতূাবাসৰ সসৱা প্ৰিান িকৰবনল সিাৱা ৈয় ভাৰতীয় মাছমৰীয়া আৰু 22জন অসামকৰি 
বন্দীনল কয পাকিস্তানৰ কজম্মাত আকছ আৰু যাি ভাৰতীয় বুকল কবশ্বাস িৰা হৈকছ। 
 
চৰিাকৰ পাকিস্তানি অনুকৰাধ্ িকৰকছ কচকিৎসা কবকশষজ্ঞ িলৰ সিসযসিলৰ কভজা প্ৰিান েৰ িকৰবনল 
আৰু সতওঁকলািৰ পাকিস্তান ভ্ৰমেৰ বযৱস্থা িকৰবনল ভাৰতীয় বুকল ভবা অসুস্থ মনৰ বন্দীসিলৰ মানকসি 
অৱস্থা পৰীক্ষা িকৰবনল, কয পাকিস্তানত কবকভন্ন িাৰাগাৰত বন্দী হৈ আকছ। পাকিস্তাননল যুটীয়া নযাকয়ি 
সকমকতৰ এি সসানিালৰ ভ্ৰমে আকয়াজনৰ প্ৰস্তাকৱা কিয়া হৈকছল। 
 
ভাৰকত প্ৰকতশ্ৰুকতবদ্ধ সৈাৱা অবযাৈত ৰাকেকছ, অগ্ৰাকধ্িাৰত, সিকলা মানৱীয় কবষয়, যাৰ কভতৰত আকছ 
িইুেন সিশৰ বন্দী আৰু মাছমৰীয়াৰ কবষয়কটা। এই সন্দভপ ত, ভাৰকত পাকিস্তানি কনজৰ পক্ষত 
প্ৰকয়াজনীয় িাযপ েৰ িকৰবনল হিকছ 80জন পাকিস্তানী বন্দীৰ, যাৰ কভতৰত মাছমৰীয়াও আকছ, 
ৰাষ্ট্ৰীয়তা অৱস্থা কনকিত িকৰবনল, যাৰ প্ৰতযাপপে হৰ আকছ পাকিস্তাকন দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয়তা কনকিত িৰাৰ 
অকপক্ষাত। সিাকভড-19 মৈামাৰীি লক্ষয ৰাকে, পাকিস্তানি অনুকৰাধ্ িৰা হৈকছ সিকলা ভাৰতীয় আৰু 
ভাৰতীয় বুকল ভবা বন্দী আৰু মাছমৰীয়াসিলৰ সুৰক্ষা, কনৰাপত্তা আৰু যত্ন কনকিত িকৰবনল। 
 
নতুন কদল্লী 
জানুৱাৰী 01, 2021 
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