factsheet

অপােরশন সােভিরন বডারস
ফ া শীট বা সত প ঃ যাঁরা ইিতমেধ অে
আেছন তাঁেদর জন েযাজ

িলয়ােত

অপােরশন সােভিরন বডারস কী?
অে িলয়ার সরকার ারা িত ত, অপােরশন সােভিরন বডারস হে িমিলটারী-চািলত এক ট সীমানা
িতর ামূলক উেদ াগ যা ঊপকূলবত অ েল মানুষ পাচােরর িব ে লড়াই এবং অে িলয়ার সীমা র
উে েশ কাযরত।

ার

অে িলয়া মানুষ পাচারকারীেদর অপরাধমূলক কাযকলােপর অবসান ঘটােত এবং জীবেনর ঝুঁ িক িনেয় অিনরাপদ
নৗকােত কের অরি ত মানুষেদর অে িলয়ােত আসা ব করার িত িত বজায় রাখেছ।
অে িলয়ােত ায় িতন বছর আেগ মানুষ পাচারকারী সবেশষ নৗকা আসেত পেরিছেলা। যসব মানুষ পাচারকারী
নৗকা অে িলয়ােত েবেশর চ া কেরিছেলা সসব েলােক বাধা দয়া হেয়েছ এবং য দশ থেক এেসিছেলা
সখােন ফরত পাঠােনা হেয়েছ।

অে

িলয়ার সীমা

র

ার নীিত েলা কী?

উপকূলবত অ েল মানুষপাচােরর পতন সাধন করেত ও এর িব ে লড়াই করেত , সমুে র মােঝ মানুষেদর জীবন
হারােনা রাধ করেত এবং অে িলয়ার সীমা র ায় অে িলয়া ক ঠন সীমা র াকারী মানদ বজায় রেখেছ।
যেকউ অৈবধভােব নৗকােত কের অে িলয়ােত আসেত চ া করেল তােক স য দশ থেক এেসেছ স দেশ
ফরত পাঠােনা হেব, অে িলয়ায় ায়ী হওয়ার আর কােনা উপায়ই থাকেব না। যিদ আপনার পিরবার ও বন্ধর
ু া িভসা
ছাড়া নৗকােত চেড় বেসন তেব অে িলয়ােত এেস পৗ ছেত পারেবন না।

এই িনয়ম িক সবার জন

েযাজ ?

হ াঁ। যেকউ অৈবধভােব নৗকােত কের অে িলয়ােত আসেত চ া করেল তােক স য দশ থেক এেসেছ স দেশ
ফরত পাঠােনা হেব। এই িনয় সবার জন েযাজ ঃ পিরবার, িশ ,স ীহীন িশ , িশি ত, এবং দ - এর কােনা
ব ািত ম হেব না।

মানুষ পাচারকারীেদর িব াস করেবন না, তারা িমথ া বেল. . .
আমরা জািন য মানুষ পাচারকারীরা অে িলয়ােক বাসভূ িম বানােনার জন মিরয়া হওয়া মানুষেদরেক অিবরত িমথ া
বেল যায় । মানুষ পাচারকারীরা অপরাধী ছাড়া আর িকছই নয় যারা আপনার পিরবারেক ঝুঁ িকর মুেখ ফেল দয়,
এবং তােদর টাকা িনেয় নয়।

factsheet

মানুষ পাচারকারীরা আপনার বন্ধু ও পিরবারেক বলেব য অে িলয়ােত আসা খুব সহজ, বা নীিত েলা সহজ হে
তােদরেক এসব িমথ া িব াস করেত বারণ ক ন! বধ িভসা ছাড়া আপিন অে িলয়ােত আসেত পারেবন না।
অে িলয়ার সরকার এর ক ঠন অব ান পিরবতন কের িন এবং করেবও না।

।

মানুষ পাচারকারীরা বলেব য আইন েলা তােদর জন েযাজ নয় বা আইন শী ই বদলাে । আইন েলা আপনার
বন্ধু ও পিরবােরর জন েযাজ , এর কােনা ব ািত ম হেব না। তােদরেক যেত দেবন না।
যেকউ অৈবধভােব নৗকােত কের অে িলয়ােত আসেত চ া করেল তারা অে
টাকা ন করার আেগ আপনার পিরবার ও বন্ধুেদরেক আবােরা ভাবেত বলুন।

আমার ভােলাবাসার মানুষ েলা িকভােব অে

িলয়ােত

ায়ী হেত পারেব না।

িলয়ােক বাড়ী বানােত পাের?

যসব মানুষ অে িলয়ায় পুনবাসেনর ব াপাের ভাবেছন, বা যােদর বন্ধু ও পিরবারগণ অে িলয়ায় পুনবাসেনর
ব াপাের ভাবেছন তােদর মেন রাখা উিচৎ য অে িলয়ােত বধভােবও আসা যায়। আপিন যিদ অে িলয়ায়
অৈবধভােব আসার চ া কেরন তেব কেখােনাই অে িলয়ােক বাড়ী বানােত পারেবন না।
The Department of Immigration and Border Protection-এর এক ট অফেশার পুনবাসন কায ম আেছ,
যা অে িলয়ার সরকােরর রফু জ অ া িহউেমিনটািরয়ান া াম-এর অংশ। এই কায ম ট মানবািধকার িবষয়ক
সাহায েয়াজন এমন ব
যােদর জন অন কােনা ায়ী সমাধান পাওয়া যাে না, তােদরেক পুনবাসেনর
ব ব া কের।
অফেশার পুনবাসন কাযয েমর জন যাঁরা উপযু
ওয়ািকং িভসার জন আেবদন করেত হেব।

নন, তাঁরা কােজর জন অে

িলয়ােত আসেত চাইেল তােদরেক

বধভােব অিভবাসেনর উপায় েলার ব াপাের আেরা তেথ র জন Department of Immigration and Border
Protection-এর ওেয়ব সাইট http://www.border.gov.au/ যান।
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