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এমভি জগ আনন্দ এবং এমভি আনাস্তাভিয়ার অবস্থান িম্পর্কে  গণমাধ্যর্মর প্রর্ের 
জবার্ব িরকারী মখুপার্ের প্রভিভিয়া 
জানুযারী 01, 2021 
 
এমভি জগ আনন্দ এবং এমভি আনাস্তাভিয়ার অবস্থান িম্পর্কে  গণমাধ্যর্মর প্রর্ের জবার্ব িরকারী 
মুখপাে শ্রী অনুরাগ শ্রীবাস্তব বর্ের্েন: 
 
"গ্রেট ইস্টানন শিশ িং গ্র াম্পাশনর ভারতীয ভারী মালবাহী জাহাজ এমশভ জগ আনন্দ 13 জনু, 2020 সাল 
গ্রেক  চীকনর গ্রহকবই প্রকেকির শজিংতািং বন্দকরর  াকে গ্রনাঙ্গর  কর আকে এবিং তাকত 23 জন ভারতীয নাশব  
বতন মান। 2020 সাকলর 20 গ্রসকেম্বর গ্রেক  আরও এ টি জাহাজ এমশভ আনাস্তাশসযা, 16 জন ভারতীয 
নাশব  সহ, 20 গ্রসকেম্বর 2020 গ্রেক  চীকনর  যাশিশিযান বন্দকরর  াকে গ্রনাঙ্গর  কর আকে। এই েটুি 
জাহাজই তাকের মাল খালাকসর জনয অক ক্ষা  রশেল। েীর্ন শবলকম্বর  ারকে নাশব কের ও র ক্রমাগত চা  
বশৃি হকে। এই  শরশিশতকত নাশব কের ক্রমবর্নমান  ঠিন অবিা এবিং গ্রসশবষকয আমাকের উকেকগর  ারকে, 
এই েটুি মামলা জরুরী শভশিকত চাশলকয যাওযা হকে। 
 
অনযানয গ্রেি গ্রেক  আগত আরও গ্রবি  কয টি জাহাজ তাকের মাল খালাকসর জনয অক ক্ষায আকে তা 
আমরা অবিযই বঝুকত  ারশে। 
 
গ্রবইশজিংকয আমাকের েতূাবাস বারবার এই মামলাগুশল শবষকয চীকনর শবকেি মন্ত্র  এবিং িানীয প্রাকেশি  
 তৃন  কক্ষর  াকে অনকুরার্  কর আকবেন জাশনকযকে গ্রয জাহাজগুশলক  জাহাজ-র্াটায গ্রনাঙ্গর  রার 
এবিং/অেবা নাশব   শরবতন ন  রার অনমুশত গ্রেওযা গ্রহা । তারা গত  কয  মাস র্কর এই শবষযটি 
অনসুরে  রকে। ভারতীয রাষ্ট্রেতূ বযশিগতভাকব এই শবষযটি উ - ররাষ্ট্রমন্ত্রীর  াকে তুকল র্করকেন। চীনা 
েতূাবাকসর  ািা াশি মন্ত্র ও এই শবষযটি অনসুরে  রকে। 
 
চীনা  তৃন  ক্ষ জাশনকযকে গ্রয িানীয  তৃন  ক্ষ  তৃন   COVID-19 সম্পশ ন ত আকরাশ ত শবশভন্ন শবশর্শনকষকর্র 
 ারকে, এই বন্দরগুশল গ্রেক  নাশব   শরবতন কনর অনমুশত গ্রেওযা হকে না। চীনা শবকেি মন্ত্র  2020 সাকলর 
নকভম্বর নাগাে জাশনকযশেল গ্রয শজিংতািং বন্দর গ্রেক  নাশব   শরবতন ন সম্ভব হকব না। শিশ িং সিংিা/একজন্ট 
চীকনর শতযানশজন বন্দর গ্রেক  নাশব  গ্ররাকটিকনর জনয আকবেন  রকত  াকর এবিং িানীয  তৃন  ক্ষ গ্রসই 
অনকুরার্  াওযার  কর  রীক্ষা  কর গ্রেখকব। সিংশিষ্ট শিশ িং সিংিাগুশলক  দ্রুত নাশব   শরবতন কনর জনয 
আকবেন  রকত বলা হকযকে। 
 
শিশ িং সিংিাগুশল তাকের বতন মান গ্রনাঙ্গর  রা অবিান গ্রেক  েকূর জাহাজ চলাচকলর রসে  রীক্ষা  কর 
গ্রেখকে, আমাকের েতূাবাস শতযানশজকন সিংশিষ্ট  তৃন  কক্ষর সাকে নাশব   শরবতন কনর সুশবর্াকেন জাহাজ 
গ্রভড়াকনার অনকুমােকনর জনয গ্রযাগাকযাগ  রকে। িানীয চীনা  তৃন  কক্ষর অনকুমােকনর জনয আমরা শিশ িং 
সিংিাগুশলক  িীঘ্রই  শরবতন কনর জনয তাকের  শর ল্পনানযুাযী নাশব  তাশল াভুি  রার শবষযটি শনশিত 
 রকত অনকুরার্  করশে। 



 
আমরা আরও জানাই গ্রয এমশভ আনাস্তাশসযা বতন মাকন গ্র াকিিাকন অবিান  াকল সমদু্রমকর্য নাশব  
 শরবতন কনর সম্ভাবনাও খশতকয গ্রেখকে। আমাকের েতূাবাস গত াল চীনা  তৃন  ক্ষক  এই শব ল্প প্রস্তাব জাশনকয 
শচঠি শেকয অনকুমােন প্রােননা  করকে। 
 
গ্রবইশজিংকয আমাকের েতূাবাস গ্রেক  গ্রবইশজিং, গ্রহকবই এবিং শতযানশজকন চীনা  তৃন  কক্ষর সাকে র্শনষ্ঠ এবিং 
অশবশেন্ন গ্রযাগাকযাগ অবযাহত গ্ররকখকে। প্রােশম  মীমািংসার জনয নযাশেশিও চীনা েতূাবাকসর মার্যকম সর ারী 
ভাকব অনসুরে  রকে। 
 
একক্ষকে চীনা  ক্ষ গ্রেক  সহকযাশগতার আেহ প্র াি লক্ষয  রা গ্রগকে। আমরা আিা  শর গ্রয জাহাকজ উদূ্ভত 
মারাত্ম  অমানশব   শরশিশত শবকবচনা  কর  বাস্তশব  ও জরুশর শভশিকত শনশেনষ্ট সমযসীমার মকর্য এই 
সহাযতা প্রোন  রা হকব। 
 
 শরশিশতর  রবতী অেগশত শবষকয আমরা আ নাকের জানাকত ো ব।” 
 
ভনউ ভিভি 
জানুয়ারী 01, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


