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ভারত-পাকিস্তানের মনযে বন্দী তাকিিার কবকেময়
জােুয়ারী 01, 2021
আজ ভারত ও পাকিস্তান এিযর্াযে কূটননকতি পর্যাযে নোকিকি ও ইসলামাবাযি তাযির হেফাজযত
থািা হবসামকরি বন্দী এবং মৎসযজীকবযির তাকলিা কবকনমে িযরযে। 2008 সাযলর চু কি অনুসাযর
প্রকতবের 1 জানুোরী এবং 1 জুলাই এই জাতীে তাকলিা কবকনমে িরা েে।
ভারযতর হেফাজযত থািা 263 জন পাকিস্তানী হবসামকরি বন্দী এবং 77 জন মৎসযজীকবর তাকলিা
ভারত আজ পাকিস্তাযনর োযত তু যল কিযেযে। এিইভাযব, পাকিস্তান তার হেফাজযত থািা ভারতীে
বা র্াযির ভারতীে বযল আন্দাজ িরা েযে এমন 49 জন হবসামকরি বন্দী এবং 270 জন
মৎসযজীকবর তাকলিা তু যল কিযেযে।
পাকিস্তাযনর হেফাজত হথযি হবসামকরি বন্দী, কনয াোঁজ ভারতীে প্রকতরক্ষা িমী এবং মৎসযজীকবযির
তাযির হনৌযিাসে শীঘ্রই মুকি ও প্রতযাবাসযনর আহ্বান জাকনযেযে ভারত সরিার। এ প্রসযে,
পাকিস্তানযি 03 জন ভারতীে হবসামকরি বন্দী এবং 185 জন ভারতীে মৎসযজীকবর নােকরিযের
কবষযে কনকিত েযে, তাযির দ্রুত মুকি এবং প্রতযাবাসযনর বযবস্থা িরযত পাকিস্তাযনর িাযে অনুযরাধ
জানাযনা েযেযে। এোডাও, পাকিস্তানযি তাযির হেফাজযত থািা সিল ভারতীে মৎসযজীবী এবং 22
জন ভারতীে বযল আন্দাজ িরা হবসামকরি বন্দীযির অকবলযে িূতাবাযসর সাোর্য কিযত বলা
েযেযে।
পাকিস্তাযনর কবকভন্ন িারাোযর িীর্যকিন বন্দী থািা ভারতীে িারাবন্দীযির মানকসি অবস্থা কনধযারযের
জনয কবযশষজ্ঞ কচকিৎসি িযলর পাকিস্তান সফযরর সুকবধাযথয দ্রুত কভসা প্রিান িরার জনয ভারত
সরিার পাকিস্তানযি অনুযরাধ িযরকেল। র্থাশীঘ্র সম্ভব হর্ৌথ জুকিকশোল িকমটির পাকিস্তান সফযরর
বযবস্থা িরারও প্রস্তাব িরা েযেকেল।
িুই হিযশই বন্দী নােকরি এবং মৎসযজীবীযির সম্পকিয ত সিল মানকবি কবষেযি অগ্রাকধিার কিযত
ভারত বদ্ধপকরির। এই প্রসযে মৎসযজীকব সে 80 জন পাকিস্তানী বন্দীর নােকরিে কনকিত িরার
জনয পাকিস্তানযি প্রযোজনীে পিযক্ষপ হনওোর আহ্বান জাকনযেযে ভারত সরিার, হর্ িারযে তাযির
প্রতযাবাসন মুলতু কব আযে। COVID-19 মোমারীর পকরযপ্রকক্ষযত, ভারতীে মযন িরা েে এমন সমস্ত
হবসামকরি বন্দী এবং মৎসযজীকবযির কনরাপত্তা, সুরক্ষা এবং িলযাে কনকিত িরার জনয পাকিস্তানযি
অনুযরাধ িরা েযেযে।
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