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ইিমে�শন অয্া� বডর্ার ে�ােটকশন ম�ী
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শি�শালী ও িনরাপদ সীমাে�র ১০০০ িদন
সবর্েশষ মানু ষ পাচারকারী েনৗকা অে�িলয়ােত এেস েপৗঁছােনার ১০০০ িদন পার হেয়েছ এবং সমূ ে� মানু ষ পাচারকারীেদর হােত সবর্েশষ
জানা মৃ তুয্ হেয়েছ িতন বছর সমেয়রও আেগ।
ইিমে�শন অয্া� বডর্ার ে�ােটকশন ম�ী জনাব Peter Dutton বেলেছন েয এবয্াপারিট েতমিন থাকেব েস বয্াপাের অে�িলয়ার
সরকার �িত�াব�।
“এই সফলতা েথেক এটাই েবাঝা যাে� েয েজােটর কিঠন সীমা� র�া নীিতগেলা কাজ কেরেছ এবং করেছ,” জনাব
Dutton বেলেছন।
“অপােরশন েসােভিরন বডর্াসর্-এর আেগ, অে�িলয়া েদেখেছ জলেযােগ ৫০,০০০-এরও েবশী অৈবধ অনু �েবশকারী ৮০০-এরও েবশী
মানু ষপাচারকারী েনৗকােত এেসেছ, ৮০০০-এর েবশী িশশেক আটক করা হেয়েছ এবং দুঃখজনকভােব ১২০০ জেনর েবশী মানু ষ সমূে�
মারা েগেছ।
“অপােরশন েসােভিরন বডর্াসর্ জলপেথ মানু ষ পাচার থামােত েপেরেছ এবং অগিনত জীবন বাঁচােত স�ম হেয়েছ। এই সফলতায় সরকার
আটেক থাকা িশশেদর সরােত এবং ১৭িট িডেটনশন েক� ব� করেত স�ম হেয়েছ।
“যিদও আমােদর সফলতা সে�ও আমরা জািন েয মানু ষ পাচােরর হুমিক এখনও রেয় েগেছ,” জনাব Dutton বেলেছন।
“িবগত ১০০০ িদেন অপােরশন েসােভিরন বডর্াসর্ ৩০িট মানু ষ পাচারকারী েনৗকা এবং ৭৬৫ জেনরও েবশী েলাক যাঁরা অৈবধভােব
অে�িলয়ােত আসার েচ�া কেরিছল তাঁেদর বাধা িদেয়েছ ও েফরত পািঠেয়েছ।
“মানু ষ পাচারকারীরা আমােদর �িতর�ার মােঝ পথ েখাঁজার অগিনত েচ�া চািলেয়েছ, িক� �িতিট ঘটনােতই আমােদর সীমা� র�ার
স�মতা তােদর থামােত সফল হেয়েছ।
“মানু ষ পাচারকারীেদর সনা� করা , বাধা েদয়া এবং েফরত পাঠােনার অে�িলয়ার �মতা এযাব কাল পযর্� এখিন সবচাইেত শি�শালী।
“এই মাইলে�ােনর কৃিত� অে�িলয়ার ১৬ িট এেজি�র যাঁরা অপােরশন েসােভিরন বডর্াসর্-এ অবদান েরেখছন ও েসসব কম�েদর যাঁরা
�িতিদন অে�িলয়ার সীমা� িনরাপদ রাখেত কাজ কের যাে�ন।
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“আিম আেরা কৃত�তা জানােত চাই েসসব আ�জর্ািতক অংশীদারেদর অবদােনর �িত যা অপরাধী মানুষ পাচারকারীেদর েনটওয়াকর্ েক
বাধা িদেয়েছ ও েভে� েফেলেছ।
“অে�িলয়া ও আমােদর আ�িলক অংশীদাররা এই অ�লবয্াপী মানু ষ পাচারকারীেদর দমন করেত দৃঢ়�িত� হেয়ই থাকেব।
“আমােদর এটা িনি�ত করেত হেব েয আর েকােনা মানু ষ েযন অিনরাপদ েনৗকায় তাঁেদর জীবেনর ঝুঁ িক েনয়ার ফাঁেদ না পেড়ন এবং
তাঁেদর পিরবােরর অথর্ৈনিতক ভিবষয্ মানু ষ পাচারকারীেদর �তারনায় ন� না কেরন।
েযেকউ অৈবধভােব েনৗকােত কের অে�িলয়ােত আসার েচ�া করেল কেখােনাই অে�িলয়ােত �ায়ী হেত পারেব না। এর েকােনা
বয্ািত�ম হেব না।
আেরা তথয্ঃ মাননীয় ম�ী জনাব Dutton-এর কাযর্ ালয় – ০২ ৬৭৭ ৭৮৬০
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