
 

সীমােn সাবর্েভৗেমর aিভজান 

7i েসেpmর 2013, pধানমntী টিন আবট িনযুk হoয়া সহ  আেsিলয়ােত নতুন সরকার িনবর্ািচত হেয়েছ। 
সমdু uপkেল েনৗযােনর  মাধয্েম aৈবধভােব pেবশকািরেদর pিতেরােধ নবগিঠত সরকার eকটা কেঠার নতুন 
নীিতমালা সূচনা কেরেছ যার নাম সীমােn সাবর্েভৗেমর aিভযান। 
 
‘সীমােn সাবর্েভৗেমর aিভযান’ নতুন ei কেঠার নীিতমালািট িক?  
েনৗযান েঠকােত,  দু ৃ তেদর কবেল পেড় জীবেনর ঝঁুিক েনয়া সমdু পেথ pেবশকারীেদর pিতহত করেত 
aেsিলয়ার aিভবাসন কাযর্kেম dতা বজায় রাখেত সরকার েয সামিরক বািহিন পিরচািলত সীমাn pিতরkা 
বয্বsা িনেয়েছ তাi হল “সীমােn সাবর্েভৗেমর aিভযান”। 
 
িকভােব ei নতুন নীিতমালা পেূবর্র নীিতমালা েথেক িভn? 
পাপুয়া িনu িগিন (PNG) eবং নাu য়ান (Nauruan) সরকােরর সে  সিkয় চুিk েমাতােবক aৈবধ 
ভােব সমdু সীমায় আগমন কারীেদর িব েd বয্বsা pিkয়াকরেণর জনয্ পাপুয়া িনu িগিন (PNG) eবং 
নাu য়ান (Nauruan) সরকােরর কােছ পাঠােনা হেc । ei নতুন নীিতমালা মলূত eকিট dত sানাnর 
pিkয়া যার মাধয্েম আ য়pাথর্ীেদর আেsিলয়া আগমেনর 48 ঘnার মেধয্ পাপুয়া িনu িগিন (PNG) aথবা 
নাu য়া (Nauru) sানাnর করা হয়। eছাড়াo ei নীিতমালায় anভুর্k করা হেয়েছ uভয়sােন 
“pিkয়াকরণ েকnd” সmpসারণ eবং েনৗযােন আগমনকারী শরণাথর্ীেদর িফিরেয় আনার িবষয়। 
 
aেsিলয়া, PNG eবং Nauru সরকােরর মেধয্ চুিk েমাতােবক কী কী বয্বsা েনয়া হেয়েছ? 
aেsিলয়া ‐ PNG eবং aেsিলয়া ‐ Nauru সরকােরর মেধয্ sাkিরত চুিk aনযুায়ী aৈবধ ভােব সমdুসীমায় 
আগমনকারীেদর িব েd বয্বsা gহেণর জনয্ PNG aথবা Nauru পাঠােনা হেব eবং যারা িরিফuিজ pমািনত 
হেব তা েসখােনi মীমাংসা করা হেব eবং যারা িরিফuিজ pমািনত হেব না তােদরেক িনজ িনজ েদেশ aথবা 
েযi েদেশ তার বসবােসর aিধকার আেছ েসখােন েফরত পাঠােনা হেব। 
 
নতুন িবিধ 
 
aেsিলয়া, PNG eবং Nauru uভয় সরকােরর সােথ িরিফuিজেদর aিধক সুিবধা pদােনর লেk  
“আ িলক pিkয়াকরণ েকnd” িনমর্ােণর  জনয্ জায়গা aনসুnান করেছ। 
 
48 ঘnার মেধয্ PNG eবং Nauru েত sানাnর কী মিহলা o িশ েদর েkেt pেযাজয্? 
aৈবধভােব aেsিলয়ােত  আগমনকারী সকলেকi 48 ঘnার মেধয্ PNG  aথবা Nauru েত sানাnর করা 
হেব। িশ  eবং পিরবারবগর্ সকেলi ei sানাnর pিkয়ার anভুর্k। ৈবধ িভসা বয্ািতত aেsিলয়ায় 
আগমনকারী েকােনা মানষুেকi aেsিলয়ােত বসবােসর সুেযাগ েদয়া হেব না। 
 
 
আিভভাবকহীন apাpবয়sেদর েkেt িক করা হয়? 
আিভভাবকহীন apাpবয়sেদর o িভnেদেশ sানাnর বয্ািতেরেক aনয্ েকােনা বয্বsা েনi। েয সমs 
আিভভাবকহীন apাpবয়s aৈবধভােব aেsিলয়ােত আগমন করেব তােদর সকলেকi পাপুয়া িনu িগিন 
(PNG) aথবা Nauru েত sানাnর করা হেব। তেব e সমs আিভভাবকহীন apাpবয়sেদর েক আ িলক 
pিkয়াকরণ েকেnd sানাnেরর পর িকভােব তােদর েমৗিলক চািহদা পুরণ করা যায় েস িবষেয় aেsিলয়ান 
কতৃর্ পk, পাপুয়া িনu িগিন (PNG) eবং Nauru কতৃর্ পেkর সােথ eকিট aবকাঠােমা িনমর্ােণর জনয্ 
িনিবড়ভােব কাজ করেছ।  
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েনৗকা েলা েক িক ঘুের েযেত বলা হেব? 
aেsিলয়ান সরকার পিরবিতর্ ত হেয়েছ, েসi সােথ আiন েলা o পিরবিতর্ ত হেয়েছ। েকu যিদ ৈবধ িভসা 
বয্ািতত েনৗযােনর মাধয্েম aেsিলয়ায় aনpুেবেশর েচ া কের তাহেল তার aনpুেবশ েরাধ করা হেব। 
aনpুেবশকারী হয় েফরত েযেত পাের aথবা তােক dত pিkয়াকরেণর জনয্ PNG oথবা Nauru েত 
sানাnিরত করা হেব। েস েকােনা aবsােতi aেsিলয়ােত বসিত sাপন করেত পারেব না। 
 
মানষু পাচারকারীরা বেলেছ আিম aেsিলয়ায় sায়ীভােব বসবাস  eর জনয্ েযাগয্?  
মানষু পাচারকারীেদর dারা কখেনা pতািরত হেবন না। তারা েকবল মানেুষর টাকার েপছেনi থােক। 
যিদ েকu িভসা ছাড়া েনৗযােনর মাধয্েম aেsিলয়ায় আেস তেব তার জীবনসহ সবিকছু হারােনার  
ঝঁুিক রেয়েছ। 
 
যিদ আtীয়রা আেগ েথেকi aেsিলয়ােত বসবাস করেত থােক? তােত িক েকান পাথর্কয্ হেব যিদ তােদর 
আেগ েথেকi িভসা থােক? 

eটা েকােনা পাথর্কয্ ৈতির করেব না যােদর (িশ , পিরবার বা সি হীন apাpবয়s) পিরবার বতর্ মােন 
aেsিলয়ােত আেছ। aৈবধভােব aেsিলয়ায় আগমনকারী সকলেকi 48 ঘnার মেধয্ PNG aথবা Nauru েত 
sানাnর করা হেব। 
 
িক হেব আ য়pাথর্ীেদর যিদ তারা মূল ভূখেn েযেত পাের? তখেনা িক তারা ei বয্বsার aধীেন PNG বা 
Nauru েত sানাnিরত হাoয়ার জনয্ দায়বd হেব? 
আ য়pাথর্ীেদর েনৗকায় aেsিলয়ায় eেস েকাথায় েপাঁছায় েসটা েকান িবষয় না, তােদর সকলেক PNG বা 
Nauru েত sানাnিরত করা হেব। 
 
তােদর িক হেব যােদর udাs িহেসেব পাoয়া যােবনা? 
যােদর udাs িহেসেব পাoয়া যােবনা তােদর িনেজেদর েদেশ েফরত পাঠােনা হেব aথবা বসবােসর aিধকার 
আেছ েযখােন eমন eকিট েদেশ েফরত পাঠােনা হেব। 
 
নতুন চুিk aনযুায়ী কতজন  মানষুেক  PNG বা Nauru েত sানাnর করা েযেত পাের? 
sানাnিরত করার  েকান সেবর্াc সংখয্া িনধর্ািরেতা েনi। uভয় েদেশর মেধয্ সুিবধাসমহূ kমাগত সমpসািরত 
হেc। নতুম বয্বsার aধীেন PNG aথবা Nauru েত sানাnিরত হoয়া aথবা বসিত sাপন করেত পাের 
eমন েকােনা সংখয্ার সীমাবdতা েনi।  
 
আিম িকভােব aেsিলয়া বা aনয্ েদেশ sায়ী ভােব বসবােসর েযাগয্তা aজর্ ন করেত পাির?  
iuনাiেটড েনশনস হাiকিমশন ফর িরিফuিজস (UNHCR) aথবা inারনয্াশনাল aগর্নাiেজশনস ফর 
মাiেgশন (IOM) eর মাধয্েম িরিফuিজেদর িনিদর্  নীিতমালা aনযুায়ী sায়ীভােব বসবােসর জনয্ আেবদন 
করার সুেযাগ রেয়েছ। 
 


