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aৈবধভােব iuেরােপর পেথ যা া 

ভূম সাগের েনৗকা ডুেব 48 বাংলােদিশর মৃতুয্ 
কূটৈনিতক িতেবদক    

িলিবয়া েথেক aৈবধভােব iতািল যাoয়ার পেথ ভূম সাগের েনৗকা ডুেব ায় 71 জন aিভবাসী াণ হািরেয়েছ। তােদর েবিশর 
ভাগi বাংলােদিশ। া  ত  aনুযায়ী, বাংলােদিশর সংখয্া 48। িতuিনিসয়ার েরড ি েস  গতকাল শিনবার e ত  িনি ত 
কেরেছ। 

u ার হoয়া aিভবাসীেদর ত  aনুযায়ী, iতািল aিভমুখী েনৗকািটেত 62 জন বাংলােদিশ o িতনজন িমসরীয় ছাড়াo মরে া o 
চােদর কেয়কজন িছেলন। বািকরা িছেলন আি কান। u ার হoয়া ি েদর মে  eকিট িশশুসহ েমাট 25 জন বাংলােদিশ রেয়েছ। 
েসi িহসােব েনৗকাডুিবেত মৃতুয্ হেয়েছ 48 বাংলােদিশর। 

েনৗকাডুিবর পর u ার হoয়া aিভবাসীরা িতuিনিসয়ার েরড ি েস েক জানায়, গত বৃহ িতবার রােত িলিবয়ার u র-পি মা লীয় 
জুয়ারা uপকূল েথেক eকিট বড় েনৗকা iতািলর uে েশ যা া কেরিছল। গভীর রােত ভূম সাগের িতuিনিসয়ার জলসীমায় oi বড় 
েনৗকা েথেক ায় 86 জনেক েছাট eকিট েনৗকায় নামােনা হয়। oi েছাট েনৗকািট পের ডুেব যায়। 

িতuিনিসয়ার দি ণা লীয় শহর জারিজেস েরড ি েস  কম র্কত র্া েমানিজ ি ম বেলন, oi aিভবাসীেদর বাতাসভিত র্ েছাট eকিট 
েনৗকায় গাদাগািদ কের েতালার 21 িমিনেটর মে  েসিট ডুেব যায়। িতuিনিসয়ার েজেলরা 27 জনেক u ার কের জারিজেসর 
uপকূেল িনেয় আেস। 

u ার হoয়া aিভবাসীরা জািনেয়েছ েয েনৗকািট ডুেব যাoয়ার পর েথেক তারা ায় আট ঘ া ঠা া পািনেত েভেসেছ। েজেলরা 
তােদর aব ান বুঝেত েপের িতuিনিসয়ার েকা  গাড র্েক খবর েদয়। 

eিদেক িতuিনিসয়ার িতর া ম ণালয় বেলেছ, িতনজেনর মরেদহ গত শু বার u ার করা হেয়েছ। 

েমানিজ ি ম বেলন, যােদর u ার করা হেয়েছ তােদর যিদ িতuিনিসয়ার েজেলরা না েদখত তাহেল হয়েতা তারা সাগের ডুেবi মারা 
েযত। আর েনৗকাডুিবর িবষয়িট হয়েতা েকu জানেতi পারত না। 

ভূম সাগর পেথ iuেরােপ aিভবাসন তয্াশীেদর u াের দাত  িত ানগুেলার জাহাজ কাজ কের। তেব iতািলর সরকার e 
ধরেনর aিভযােনর সমােলাচনা করায় oi জাহাজগুেলার তৎপরতাo কেম eেসেছ। 

iতািলর ক র ডানপ ী সব্রা ম ী মাে o ালিভিন ‘ে াড েপাট র্স’ (ব র ব ) নীিত aনুসরণ করেছন। িতিন সাগর েথেক u ার 
হoয়া েকােনা aিভবাসীেক তাঁর েদেশ ঢুকেত েদেবন না বেল আেগi েঘাষণা কেরেছন। তেব িলিবয়া েথেক যা া করা দুিট েনৗকা 
সম ায় পড়ায় গত শু বার 71 জেনরo েবিশ aিভবাসী iতািলেত aবতরণ করার সুেযাগ েপেয়েছ। 

জািতসংঘ শরণাথ  সং া iueনeiচিসআর ভূম সাগরেক িবেশব্র ভয়াবহতম পথ িহেসেব uে খ কের আেরা য্ােজিড eড়ােত 
aনুস ান o u ার aিভযান েজারদােরর আহব্ান জািনেয়েছ। iueনeiচিসআেরর ভূম সাগরিবষয়ক িবেশষ দূত িভনেস  েকাচেটল 
বেলন, oi a লজুেড় aনুস ান o u ার কায র্ ম েজারদাের স মতা েয়াজন। িতিন সতকর্ কের বেলন, ‘আমরা যিদ eখনi 
uে াগ না িনi তাহেল আগামী স াহ o মাসগুেলােত e ধরেনর আেরা মম র্াি ক ঘটনা েদখেত হেব।’ 



iueনeiচিসআেরর ত  aনুযায়ী, ভূম সাগর িদেয় aৈবধভােব iuেরােপ যাoয়ার েচ া েমi াণঘাতী হেয় uঠেছ। চলিত 
বছেরর িতন মােস িলিবয়া েথেক সাগরপেথ iuেরােপ যাoয়ার েচ া কেরেছন—eমন aিভবাসীেদর িত িতনজেনর মে  eকজেনর 
মৃতুয্ হেয়েছ। 

3122 সােল িলিবয়ায় গৃহযু  শুরুর পর েসখান েথেক uে খেযাগয্সংখয্ক িলবীয় o a া  েদেশর বািস া সাগরপেথ iuেরােপ 
যাoয়ার জ  ভূম সাগরেক রুট িহেসেব বহার কের আসেছ। আ জর্ািতক aিভবাসন সং ার (আioeম) ত  aনুযায়ী, e 
বছেরর জানুয়াির েথেক গত শু বার পয র্  28 হাজার aিভবাসী ভূম সাগর পািড় িদেয় iuেরােপ েপৗঁেছেছ। ei যা াপেথ ায় 611 
aিভবাসীর মৃতুয্ হেয়েছ। iueনeiচিসআেরর িহসােব েদখা েগেছ, গত বছেরর িদব্তীয়ােধ র্ ভূম সাগর পািড় িদেয় iuেরােপ 
েপৗঁছােনা aিভবাসীেদর মে  uে খেযাগয্সংখয্ক বাংলােদিশ রেয়েছ। 

কূটৈনিতক সূ গুেলা বলেছ, aতয্  ঝুিঁকপূণ র্ সাগর েপিরেয় iuেরােপ েপৗঁছােত পারেলi েয aিভবাসীেদর ায়ী আ য় িমলেব eমন 
নয়। যারা iuেরােপ aব ােনর েযাগয্তা মাণ করেত পারেব না তােদর েফরত পাঠােনার নীিত aনুসরণ করেছ iuেরাপীয় 
েদশগুেলা। 

 


