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মানব পাচার একিট গুরুতর মানবািধকার ল�ন। 

৮০০২৯০২৯০এই েসবািট িবনামূেল্য
এবং েবনামী 

আপিন যিদ কখেনা েশাষেণর পিরি�িতেত পের থােকন,
আপিন সহায়তা েপেত পােরন। 

কল করুন

িবনামূেল্য – েবনামী - ২৪ ঘ�া চালু

ইতািলেত এমন িকছু সং�া রেয়েছ 
যারা েশাষেণর িশকার হেয়েছ বা হে� 
এমন মানুষেদরেক সুরক্ষা ও সহায়তা 
�দান কের থােক। 

এই সং�াগুেলা েগাপন বাস�ােন আবাসন, আইিন ও �া�্য 
সহায়তা �দােনর মাধ্যেম সুরক্ষা �দান কের এবং আপিন 
চাইেল ইতািলেত আপনার অব�ান িনি�ত করেত সহায়তা 
করেত পাের। 

তারা আপনােক িনিদৰ্� িকছু শেতৰ্ একিট িবেশষ সহায়তা 
কাযৰ্�ম শুরু করার ��াব িদেব যা আপনােক শুরুেতই 
ব্যাখ্যা করা হেব। 

আপিন এই সং�াগুেলার সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন 
তােদর েসবা স�েকৰ্ আরও জানেত অথবা তাৎক্ষিনক 
সহায়তা েপেত। 



আপিন যিদ এই পিরি�গুেলার একিটর মেধ্য িনেজেক 
েপেয় থােকন তেব আপিন: 

"আিম দীঘৰ্ একিট সফর কেরিছ কারণ আমার 
বাবা িস�া� িনেয়িছেলন আমােক ইউেরােপ 

আসেত হেব আমার পিরবারেক সাহায্য করার 
জন্য। এখন আিম ৈদিনক ১০ ঘ�া কের 

স�ােহ �িতিদন িব�ামহীন কাজ কির। আিম 
েযখােন কাজ কির েসখােনই বাস কির এবং 
িযিন আমােক ইতািলেত কাজ িদেয়েছন েসই 

ব্যি�র কােছ এখনও সফেরর খরচ বাবদ ঋণ 
েশাধ করেত হেব"। 

"তারা আমােক এই কথা বেল এখােন আসেত রািজ 
করান েয, এখােন আিম আরও ভাল জীবন লাভ করেত 
পারেবা। এখন আিম রা�ায় বাস কির, আিম অেথৰ্র জন্য 
িভক্ষা কির এবং েসই টাকা েথেক িকছু টাকা তােদরেক 

িদেত হয় যারা আমােক এখােন িনেয় এেসেছ"। 

"আিম একজন মিহলােক িব�াস কেরিছলাম, িযিন আমার 
জীবন পিরবতৰ্েনর জন্য আমােক ইতািলেত পাঠােনার 

�িত�িত িদেয়িছেলন। এখন, এক ভয়াবহ সফেরর পর, 
আমার ঋণ পিরেশােধর জন্য এখােন আমােক পিততাবৃি� 

করেত বাধ্য করা হে�"। 

আইন ও আপনার অিধকার আেছ এমন সহায়তা স�েকৰ্ তথ্য েপেত পােরন।

আপনার �েয়াজনীয় িচিকৎসা সহায়তা েপেত পােরন। 

িনরাপদ �ােন থাকার ব্যব�া েপেত পােরন, যিদ আপিন িনেজর িনরাপ�ার ব্যাপাের উি�� 
থােকন। 

ইতািলেত থাকেত চাইেত পােরন আ�জৰ্ািতক আ�েয়র আেবদন অথবা অন্য েকােনা �কৃিতর 
থাকার অনুমিতর জন্য আেবদন করার মাধ্যেম।

ে��ায় ও সহায়ক একিট �ত্যাবতৰ্ন �কে�র মাধ্যেম িনরাপেদ িনজ েদেশ েফরার জন্য 
আেবদন করেত পােরন। 
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