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হেয় uঠেবন। রা দূত জানান, দুঘ র্টনার কারণ জানেত তারা িময়ানমার কতৃর্পে র সে  কথা বলেছন। িতিন 
জানান, দুঘ র্টনায় িবমানিটর বড় ধরেনর য় িত হেয়েছ। 
 
iয়া ন িবমানব র কতৃর্প  দুঘ র্টনার ত  িনি ত কের বেলেছ, আহতেদর তাৎ িণকভােব uপযু  িচিকৎসা 
েদoয়া হেয়েছ। বাত র্া সং া eeফিপ জানায়, িবমানিটেত বাংলােদশ, িময়ানমার, কানাডা, চীন, ভারত, া  o 
সুiজার াে র যা ী িছেলন। iueনিবর খবের বলা হয়, দুঘ র্টনায় িবমানিটর সব আেরাহীi আহত হেয়েছন। 
 
iয়া ন েথেক িবমােনর eকিট সূ  জানায়, রানoেয় েথেক িছটেক পড়ার পরপরi uেড়াজাহাজ েথেক যা ী o 
েদর নািমেয় আনা হয়। eর মে  26 জনেক গুরুতর আহত aব ায় পাoয়া যায়। তােদর ানীয় হাসপাতােল 

ভিত র্ করা হেয়েছ। আহতেদর মে  পাiলট শামীম নজরুলo রেয়েছন। িতিন মাথায় বড় ধরেনর েচাট েপেয়েছন। 
বািক যা ীেদর েয়াজন aনুযায়ী াথিমক িচিকৎসা েদoয়া হেয়েছ।  
 
সূ  জানায়, দুঘ র্টনায় uেড়াজাহাজিটর সামেনর aংশ aেনকটাi দুমেড়মুচেড় েগেছ। িময়ানমােরর গণমা েমর 
খবের বলা হেয়েছ, দুঘ র্টনার পের iয়া ন িবমানব রিট ব  কের েদoয়া হয়। e সময় েবশ কেয়কিট 
uেড়াজাহাজেক েনিপেদােত aবতরণ করেত বলা হয়। ায় দুi ঘ া পর iয়া ন িবমানব রিট চালু হয়।  
 
িময়ানমােরর িবিভ  গণমা ম o সামািজক েযাগােযােগর মা েম আসা ছিবেত uেড়াজাহাজিটেক ভাঙা ডানা িনেয় 
রানoেয়র পােশ ঘােসর মে  পেড় থাকেত েদখা যায়। eিভেয়শন েসফিট েনটoয়াক র্ জািনেয়েছ, uেড়াজাহাজিটর 
িফuিজলাজ েভেঙ িতন টুকেরা হেয় েগেছ, তলাo েফেট েগেছ। িত  হেয়েছ uভয় পাখাi। তেব দুঘ র্টনার পর 
িবমােন আগুন ধেরিন। সংি রা জানান, uেড়াজাহাজিট aবতরেণর সময় আবহাoয়া িছল খুবi খারাপ, ঘন ঘন 
ব পাত হি ল। িময়ানমাের ায়i সামিরক িবমান দুঘ র্টনার কবেল পড়েলo েবসামিরক িবমান দুঘ র্টনায় খুবi 
িবরল।  

 


