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“সংবাদ ববজ্ঞবি” 

 

“পশুর চ্যানেনে ভল্টনেটটি উদ্ধানর প্রনয়াজেীয় পদনেপ গ্রহণ কনরনে ম াংো বন্দর” 

ম াংো বন্দনরর হারবাাবিয়া এোকায় একটি বাবণবজযক জাহাজ MV ELINA-B মেনক কয়ো বেনয় বিনর যাওয়ার স য় 

িারবদে-১ ৩৫০ টে কয়ো মবাঝাই একটি ভল্টনেট ডুনব যায়। 

 

এ সম্পনকে ম াংো বন্দনরর বববৃবি বেম্নরূপঃ- 

 

এ বভ িারবদে-১ মসা বার (১৫ েনভম্বর) রাি আনু াবেক ৯:৩০ ঘঃ প্রায ়৩৫০ টে কয়ো বেনয় চ্যানেনের পূব ে বদনক রওো 

মদয়। একই স নয় ম াংো বন্দর মেনক ০২ টি  ানচ্ েন্ট শীপ (বাবেবজযক জাহাজ) বন্দর িযাে করবেে। প্রােব কভানব ধারণা 

করা হনে িারবদে-১ এ মকাে কব উবেনকশে মসট বেেো অেবা কব উবেনকশে বন্ধ োকায় িারা বাবেবজযক জাহানজর 

বন্দর িযানের ববষয়টি বুঝনি পানর োই। এজন্য িারা সরাসবর এ বভ Handy Perth এর বপেনে বেনয় ধাক্কা  ানর ও 

চ্যানেনের পূব ে বদনক বেনয় ডুনব যায়। 

 

এববষনয় সংবশষ্ট এনজন্ট ও মকবরয়ার এর প্রাি িথ্য অনুযায়ী জাো যায়, এটি একটি একনহচ্ বববশষ্ট ভেনেট যা পণ্য 

পবরবহনণর জন্য মেৌ পবরবহণ অবধদির কর্তেক বেবষদ্ধ। এটার ধারণ ে িা বেে ৪০০ টে এবং এনি আনু াবেক ৩৫০ টে 

কয়ো মোড মদয়া হয়। মেৌ পবরবহণ অবধদির এর খুেো অবিস এর দাবয়ত্বপ্রাি ক েকিো এ ধরনণর ভল্টনেট ব্যবহানরর 

ববষনয় কন ার পদনেপ বেনবে বনে ম াংো বন্দরনক জাবেনয়নেে। 

 

ভল্টনেটটিনি ০৫ জে োববক/শ্রব ক বেে বনে জাো জায়, িার  নে ০৩ জে বেন াজ হয়। দূঘ েটোর পর পরই ঘটো স্থনে 

ম াংো বন্দর কর্তেপনের একজে দাবয়ত্বপ্রাি ক েকিোসহ ০১ টি টি  ও মকাষ্ট োনড ের ০২ টি টি  উদ্ধার কায েক্র  চ্াোয়। অদ্য 

ববকাে আনু াবেক ৫:৩০ ঘঃ মকাষ্ট োড ে ও স্থােীয় ডুবুবররা ০২ জমের োশ উদ্ধার কনরনে বনে জাো যায়। 

 

এ ববষনয় ম াংো বন্দর কর্তেপে ০৩ সদস্য বববশষ্ট একটি িদন্ত কব টি ে ে কনরনে। খুব দ্রুিই ডুবন্ত জাহাজটি উদ্ধার কনর 

চ্যানেে মেনক সবরনয় মেয়া হনব। ডুনব যাওয়া ভেনেটটি চ্যানেনের পূব ে বদনকর সী াোয় োকায় জাহাজ চ্োচ্নে মকাে ববঘ্ন 

হনে ো। 
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