
মানব পাচারেে সংজ্ঞা হচ্ছে:
•  য�ৌন কচ্্মের জন্য প ঞাচঞার, য�খঞাচ্ন বল 
প্রচ়্ঞাগ, প্রতঞারণঞা বঞা যজঞার কচ্র য�ৌন 
বঞাণণচ্জ্য বঞাধ্য করঞা হ়, অথবঞা য�
ব্যণতিচ্ক এ ধরচ্নর কঞাচ্জ বঞাধ্য করঞা
হচ্ছে তঞার ব়স ১৮ হ় নঞাই; অথবঞা

•  ইছেঞার ণবরচু্ধে আটক, যগঞালঞাণ্, ঋণ 
দঞাসত্ব, বঞা দঞাসচ্ত্বর উচ্দেচ্্্য বল প্রচ়্ঞাগ, 
প্রতঞারণঞা বঞা যজঞার কচ্র শ্র্ বঞা যসবঞা
আদঞাচ়্র জন্য, যকঞান ব্যণতিচ্ক ণনচ়্ঞাগ, 
আশ্র়, পণরবহন, আচ়্ঞাজন বঞা য�ঞাগঞাড় 
করঞা।

মানব চচাোচালারনে সংজ্ঞা হচ্ছে 
ইছেঞাকৃতভ ঞাচ্ব অণভবঞাসন আইনচ্ক ফঞাঁ ণক
ণদচ়্ �তুিরঞাচ্্রে ্ঞানষু ণনচ়্ আসঞা। �ু তিরঞাচ্্রে 
নঞাগণরক নন এ্ন ব্যঞাণতিচ্দর ণনচ়্ আসঞা এবং 
ইচ্তঞা্চ্ধ্য �তুিরঞাচ্্রে অবস্ঞানরত ণভনচ্দ্ীচ্দর 
অববধভঞাচ্ব পণরবহন এবং আশ্র় প্রদঞান এই 
অপরঞাচ্ধর অন্তভু মে তি।

এগচু্লঞা এচ্ক অপচ্রর স্ঞাথমেক পণরভঞাষঞা ন়।
•    চচাোচালান হচ্ছে পণরবহন-ণভণতিক
•    পাচাে হচ্ছে য্ঞাষণ-ণভণতিক

পাচাে বনাম চচাোচালান

সন্দেহজনক কার্যকলাপ অবহহত করুন:
1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423)

www.dhs.gov/bluecampaign



 আক্ঞান্ত ব্যণতির কঞাচ্ে ণক তঞার পণরণচণত এবং 
ভ্র্চ্ণর কঞাগজপত্র আচ্ে; নঞা থঞাকচ্ল, এই 
কঞাগজপচ্ত্রর ণন়ন্ত্রণ কঞার হঞাচ্ত?

 আইন প্রচ়্ঞাগকঞারী এবং অণভবঞাসন ক্মেকতমে ঞাচ্দ রচ্ক
কী বলচ্ত হচ্ব তঞা ণক আক্ঞান্ত ব্যণতিচ্ক ণ্ণখচ়্
যদও়ঞা হচ়্ণেল?

 আক্ঞান্ত ব্যণতির যবতন ণক যচঞারঞাচঞালঞাচ্নর ণফস 
পণরচ্্ঞাচ্ধর জন্য যকচ্ট যনও়ঞা হচ্ছে? (্ধুু্ ঞাত্র 
যচঞারঞাচঞালঞাচ্নর ণফস পণরচ্্ঞাধচ্ক পঞাচঞার বচ্ল
ণবচ্বচনঞা করঞা হ় নঞা।)

 আক্ঞান্ত ব্যণতিচ্ক ণক য�ৌন ক্মে সম্ঞাদচ্ন বঞাধ্য 
করঞা হচ়্ণেল?

 আক্ঞান্ত ব্যণতির ণক চলঞাচচ্লর স্ঞাধীনতঞা রচ়্চ্ে?

পাচারেে আলামত
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 আক্ঞান্ত ব্যণতি �ণদ পঞাণলচ়্ �ঞাও়ঞার যচষ্ঞা কচ্র
আক্ঞান্ত ব্যণতি বঞা তঞার পণরবঞারচ্ক ণক ক্ষণত করঞার 
হু্ণক যদও়ঞা হচ়্চ্ে?

 আক্ঞান্ত ব্যণতিচ্ক ণক যফরত পঞাঠঞাচ্নঞা বঞা আইন 
প্রচ়্ঞাগকঞারী ব্যবস্ঞার হু্ণক প্রদঞান করঞা হচ়্চ্ে?

 আক্ঞান্ত ব্যণতির ণক যকঞান ক্ষণত করঞা হচ়্চ্ে বঞা
তঞাচ্ক খঞাবঞার, পঞাণন, ঘু্ , ণচণকৎসঞা বঞা দদনণদিন 
জীবন �ঞাপচ্নর চঞাণহদঞা যথচ্ক বণচিত করঞা হচ়্চ্ে?

 আক্ঞান্ত ব্যণতিচ্ক ণক অবঞাচ্ধ বনু্-বঞান্ব বঞা
পণরবঞাচ্রর সঞাচ্থ য�ঞাগঞাচ্�ঞাগ করচ্ত পঞাচ্র?

 আক্ঞান্ত ব্যণতি ণক য�ৌন বঞাণণচ্জ্য ক্মেরত যকঞান 
ণকচ্্ঞার বঞা ণকচ্্ঞারী?

 আক্ঞান্ত ব্যণতিচ্ক ণক সঞা্ঞাণজক ভঞাচ্ব য্লঞাচ্্্ঞা় 
বঞা ধ্মী় আচঞার অনষু্ ঞাচ্ন য�চ্ত যদও�ঞা হ়?




