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এম ভি জগ আনন্দ আৰ ুএম ভি এনননেভিয়াৰ অৱস্থানৰ ভিষনয় কৰা সংিাদ 
মাধ্যমৰ ওপৰত কাৰ্যকভৰ মুখপাত্ৰৰ প্ৰভতভিয়া 
জানুৱাৰী 01, 2021 
 
এম ভি জগ আনন্দ আৰু এম ভি এনননেভিয়াৰ অৱস্থানৰ ভিষনয় কৰা সংিাদ মাধ্যমৰ ওপৰত 
প্ৰভতভিয়া ভিিানপ, কাৰ্যকভৰ মুখপাত্ৰ, শ্ৰী অনুৰাগ শ্ৰীিাস্তনৱ কয়: 
 
“গ্ৰেট ইষ্ট্ৰাৰ্ণ চিচ িং গ্ৰ াম্পানীৰ ভাৰতীয় আয়তন সামেী জাহাজ এম চভ জগ আনন্দ জনু 13, 2020 
তাচৰখৰ  ৰা নাচৱ দল ৰুপ  23জন ভাৰতীয় নাগচৰ ৰ সসপত িীনৰ গ্ৰহপেই অঞ্চলৰ চজিংটািং েন্দৰ 
ওিৰত লিংগৰ সহ আপে। আন এঝন জাহাজ, এম চভ এপনপেচিয়া, য’ত 16জন ভাৰতীয় নাগচৰ  
নাচৱ দল চহিাপ  আপে, িীনৰ  াওচিচিয়ান েন্দৰৰ ওিৰত গ্ৰিপেম্বৰ 20, 2020 তাচৰখৰ  ৰা লিংগৰ 
সহ আপে। এই দপুয়াখন জাহাপজ চনজৰ  ৰ্য-সামেী চেস্তাৰৰ োপে অপ ক্ষা  চৰ আপে। এই দীঘলীয়া 
 লমৰ োপে নাচৱ দলৰ সদসযস লৰ মাজত তাৰৰ্া োচি সগ আপে। এই োপে আৰু আমাৰ নাচৱ দলৰ 
সদসযস লৰ োচি সগ থ া  ে ৰ  চৰচিচতৰ োপে, এই দটুা চেসয়  অচত গুৰুত্ব চদয়া সহপে। 
 
আচম জাচনেলল  াইপোোঁ গ্ৰয আন গ্ৰদশপৰা েহুপতা জাহাজ চনজৰ সামেী চেস্তাৰৰ োপে অপ ক্ষা  চৰ 
আপে। 
 
গ্ৰেইচজিংৰ আমাৰ দতূাোপস োৰম্বাৰ এই চেষয় িীন চেপদশ চেষয়  মন্ত্ৰালয় আৰু িানীয়  ততণ  ক্ষৰ 
আগত উত্থা ন  চৰপে, এই অনুপৰাধৰ সসপত গ্ৰয জাহাজপ ইখন  েন্দৰলল আচহেলল আৰু/ো নাচৱ দল 
সলচন  চৰেলল অনুমচত চদয়া হয়। গ্ৰতওোঁপলাপ  গ্ৰযাপৱ গ্ৰ ইমাহ ধচৰ এই চেষয় উত্থা ন  চৰ আচহপে। 
ভাৰতীয় দপূত চনপজই এই চেষয় উ  চেপদশ মন্ত্ৰীৰ আগত উত্থা ন  চৰপে। মন্ত্ৰালপয়ও িীন দতূাোসৰ 
সসপত এই চেষয়ত গ্ৰযাগাপযাগত আপে। 
 
িীন  ততণ  ক্ষই জনাই গ্ৰয িানীয়  ততণ  ক্ষই জাচ  চদয়া গ্ৰ াচভি-19 সম্বন্ধীয় োধাৰ োপে, এই 
েন্দৰপ ইটাত নাচৱ দলৰ সলচনৰ অনুপমাদননণাই। িীন চেপদশ চেষয়  মন্ত্ৰালপয় নপৱম্বৰ 2020ৰ গ্ৰশষ 
িাপল জনাই গ্ৰয যচদও চজিংটািং েন্দৰৰ  ৰা নাচৱ দলৰ সলচন সাধয নহ’ে, জাহাজ 
গ্ৰ াম্পানী/এপজণ্টস পল িীনৰ টিয়াঞ্জীন েন্দৰৰ  ৰা নাচৱ দলৰ সলচনৰ োপে আপৱদন  চৰে  াপৰ, 
আৰু িানীয়  ততণ  ক্ষই গ্ৰতপন অনুপৰাধ গ্ৰ াৱা চ েত গ্ৰসয়া  ৰীক্ষা  চৰে। সম্পচ ণ ত জাহাজ 
গ্ৰ াম্পানীসমূহ  নাচৱ দলৰ সলচনৰ আপৱদন তাৎক্ষচৰ্ ভাপৱ  চৰেলল গ্ৰ াৱা সহপে। 
 
 
  



যচদও জাহাজ গ্ৰ াম্পানীপোপৰ েতণ মান আশ্ৰয়িলৰ  ৰা জাহাজপোৰ িলাই চনয়াৰ  চৰ ল্পনা  ৰীক্ষা  চৰ 
আপে, আমাৰ দতূাোপস টিয়াঞ্জীনৰ সম্পচ ণ ত  ততণ  ক্ষৰ সসপত গ্ৰযাগাপযাগত আপে নাচৱ দলৰ সলচনৰ 
োপে অনুপমাদন  ােলল। আচম জাহাজ গ্ৰ াম্পানীসমূহপ া অনুপৰাধ  চৰপে িানীয় িীন  ততণ  ক্ষৰ 
অনুপমাদনৰ োপে তাৎক্ষচৰ্ ভাপৱ নাচৱ দল সলচনৰ  চৰ ল্পনাৰ আপৱদন চদয়া চনচিত  পৰ। 
 
আচম এয়া গ’ম  াইপোোঁ গ্ৰয এম চভ এপনপেচিয়াই  াওচিচিয়ানৰ চনজৰ েতণ মান আশ্ৰয়িলত সাগৰত 
নাচৱ দলৰ সলচনৰ সম্ভাৱনা  ৰীক্ষা  চৰ আপে। আমাৰ দতূাোপস গ্ৰযাৱা  াচল িীন  ততণ  ক্ষলল চলপখ এই 
চে ল্পৰ প্ৰস্তাৱ চদ আৰু ইয়াৰ োপে অনুপমাদন চেিাপৰ। 
 
গ্ৰেইচজিংত আমাৰ দতূাোপস গ্ৰেইচজিং, গ্ৰহপেই আৰু টিয়াঞ্জীনৰ িীন  ততণ  ক্ষৰ সসপত ঘচনষ্ঠ আৰু অচেচিন্ন 
গ্ৰযাগাপযাগ অেযাহত ৰাচখপে। মন্ত্ৰালপয় নতুন চদল্লীৰ িীন দতূাোসৰ সসপতও আপলািনা  চৰপে এ  দ্ৰুত 
সচমধানৰ োপে। 
 
আচম িীন  ক্ষৰ ভাষয লক্ষয  চৰপোোঁ, য’ত গ্ৰতওোঁপলাপ  এই চেষয়ত চনজৰ সহপযাচগতা আগেপিাৱাৰ ইিা 
প্ৰ াশ  চৰপে। আচম আশা  চৰপোোঁ গ্ৰয এই সহপযাচগতা এ  তৎ ৰ,  াযণ চৰ আৰু সময়-সীমােদ্ধ 
ধৰপৰ্ প্ৰদান  ৰা হ’ে, জাহাজসমূহত সহ থ া গুৰুতৰ মানৱীয়  চৰচিচতলল লক্ষয ৰাচখ। 
 
আচম আপ ানাপলা   আগলল খেৰ চদ থাচ ম।” 
 
নতুন ভদল্লী 
জানুৱাৰী 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. 
 


