নিিার
িিাক্তিরণ

আপনি নি িরতে পাতরি
1.

আলামত সম্পর্কে জানুন। আমাতের আলামে িার্ডগুতলার অর্ডার নেি, ১৭টি ভাষায় মানিব্যাগ-আিাতরর এই িার্ডগুতলাতে মূল নিহ্নগুতলার
োনলিা রতয়তে। আপনি আপিার এলািায় এই িার্ডগুতলা নব্েরণ িরতে পাতরি। আমরা এোড়া প্রাথনমি উত্তরোো ও স্বাস্থ্য সেব্া

আইি প্রতয়াগিারী
েংস্থ্া, প্রাথনমি োড়া
প্রোিিারী, এব্ং স্বাস্থ্য
সেব্া সপিাোরব্তন্দ

প্রোিিারীতের জিযও আলামে িার্ড তেনর িতরনে। এই ওতয়ব্োইতে নগতয় এ েম্পতিড আরও জািুি: www.dhs.gov/Bluecampaign.

2.

মানব পাচার্েে সর্েহ হর্ল অভির্ াগ করুন। ককান বযভির্ক মানব পাচার্েে ভিকাে ভহর্সর্ব সর্েহ হর্ল, অথবা আপভন আইন
প্রর্ াগকােী সংস্থাে সদসয হর্ল এবং আপনাে এলাকাে এইচএসআই (HSI)-এে সার্থ ক াগার্ াগ কের্ত চাইর্ল, HSI
টিপলাইর্ন ক াগার্ াগ করুন:

•

(866) 347-2423 নম্বর্ে কল করুন (যুক্তরাষ্ট্র ও িািার্া সথতি সোল-নি)

•

(802) 872-6199 নম্বর্ে কল করুন (নব্তের সযতিাতিা স্থ্াি সথতি, িাজড প্রতযাজয)

•

অথব্া পািাতরর ঘেিার আভাে অিলাইতি www.ice.gov/tips ওতয়ব্োইতে অনভতযাগ িরুি (ইন্টারতিতে নব্তের সযতিাতিা স্থ্াি
সথতি)

উচ্চ প্রনিনিে আইি প্রতয়াগিারী েংস্থ্ার নব্তিষজ্ঞগণ সেি ও নব্েব্যাপী নেতি ২৪ ঘণ্টা, েপ্তাতে ৭ নেি, মািব্ পািার নব্ষয়ি অনভতযাগ গ্রেণ ও
মািব্ পািাতরর ঘেিা েেতে োনয়ত্বরে েেেিারীতের দ্রুে ো জািাতে িাজ িরতে। পািাতরর েংব্াে সব্িাতম অিলাইতি ও সোল-নি টিপলাইতির
মাধ্যতম জািাতিা যাতব্।
নযািনাল ভহউমযান ট্রাভিভকং ভের্সাসে কসন্টাে (NHTRC)-কক 1-888-373-7888 নম্বর্ে কল কর্ে:

•

আপিার এলািার সেব্া প্রোিিারীর েোয়ো নিি ও োতের োতথ সযাগাতযাগ রাখুি;

•

েম্ভাব্য মািব্ পািার িাযডিলাপ েম্পতিড েথয নেি; অথব্া

•

প্রনিিণ, িানরগনর েোয়ো, ব্া অিযািয েুনব্ধ্া িাওয়ার মাধ্যতম আপিার জ্ঞাতির পনরনধ্ ব্াড়াি।

NHTRC এিটি সেিব্যাপী, সোল-নি সেনলত াি লাইি যা সেতির সযতিাতিা স্থ্াি সথতি আো স াতির জব্াব্ নেতে নেতি ২৪ ঘণ্টা, েপ্তাতে ৭ নেি ও
ব্েতরর প্রনেটি নেিই েৎপর। NHTRC সিাি আইি প্রতয়াগিারী েংস্থ্া ব্া অনভব্ােি িেতড পি িয় এব্ং এটি এিটি সব্েরিানর েংস্থ্া-িেতড ি
পনরিানলে।

3.

আপনাে এলাকাে কহামলযান্ড ভসভকউভেটি ইনর্িভির্গিস (HSI) সম্পর্কে জানুন। HSI ভবর্িষ এর্জন্ট ও আপনাে এলাকা
ভনর্

মানব পাচাে

কমে েত ক্ষভতগ্রস্তর্দে সহা তাকােী ভবর্িষজ্ঞর্দে সার্থ ক াগার্ াগ স্থাপর্ন HSI টিপলাইতি িল িরুি এব্ং এমিনি সযৌথ-ভাতব্ েেে

পনরিালিা িরা যায় এরূপ সিাি ঘেিার মুতখামুনখ েওয়ার পূতব্ডই আপনি োতের োতথ নব্তিষ েম্পিড গতড় েু লুি। সিাি ঘেিা উেঘােতি
েেতযানগো িরুি ও ঘেিার েথয ও সগাতয়ন্দা েথয সিয়ার িরুি।

4.

আপনাে এলাকা কমে েত টাস্ক কিাসে -এে সার্থ ক াগার্ াগ করুন। মানব পাচাে ভবষ ক টাস্ক কিাসে গঠিত হ
কাউভন্ট, ও উপজাতী
এলাকা

কিডার্েল, কিট, স্থানী ,

আইন প্রর্ াগকােী সংস্থা ও আইন কমে কতোগণ ও ক্ষভতগ্রস্তর্দে কসবা প্রদানকােী এনভজও’ে

সমন্বর্ । আপনাে

মানব পাচাে ভবষ ক ককান টাস্ক কিাসে আর্ে ভক-না তা www.bja.gov ওতয়ব্োইেটি পনরেিডতির মাধ্যতম সজতি নিি। যনে এ

ধ্রতির সিাি োস্ক স ােড থাতি, োেতল সেটির োতথ েম্পিড গতড় েু লুি ও োতের োতথ সযাগ নেি।

5.

ভনর্জর্ক ও আপনাে সহকমীর্দের্ক ভবষ টি সম্পর্কে সর্চতন করুন। আপনি যনে আইি প্রতয়াগিারী েংস্থ্ার েেেয েি, আমাতের িনম্পউোরনভনত্তি
নব্িামূতলযর নমথনিয় প্রনিিতণ প্রশ্ন িরার ও েেে িরার নব্নভন্ন সিৌিল সিখাতিা েয়, যার মাধ্যতম আপনি আরও িাযডির েতে পারতব্ি। এই
ওতয়ব্োইতে যাি: www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. আপনি যনে প্রাথনমি উত্তরোো ব্া স্বাস্থ্য সেব্া
সপিাজীনব্ েি, সেতিতে আমাতের োধ্ারণ অিলাইি, নমথনিয় প্রনিিণটি গ্রেণ িরুি এব্ং আমাতের প্রাথনমি উত্তরোোর নভনর্ওটি সেখুি। এই
ওতয়ব্োইতে যাি:

www.dhs.gov/Bluecampaign.

6.

Blue Campaign ওর্ বসাইটটি পভেদিে ন করুন।আতরা প্রনিিণ, প্রিার উপিরণ, িনেগ্রস্ততের েোয়ো উপিরণ, ও মািব্ পািার সরাতধ্
নিভাতব্ লড়াই িরতে েতব্ সে েংক্রাে েতথযর জিয, এই ওতয়ব্োইতে যাি: www.dhs.gov/Bluecampaign। Facebook -এ আমাতেরতি
“পেন্দ িরুি”:www.facebook.com/bluecampaign অথব্া, BlueCampaign@hq.dhs.gov
সযাগাতযাগ িরুি।

ইতমইল ঠিিািায় আমাতের োতথ

আপনি নি িরতে
পাতরি?
মািব্ পািাতরর নিিার িিাক্তিরণ এব্ং েতন্দেভাজি মািব্ পািতরর ঘেিার
অনভতযাগ সপি

আপনি নি িরতে পাতরি?

শ্রমজভনত বা কসবা সংভিষ্ট আলামতসমূহ

পািাতরর নিিার িিাক্তিরণ ও েতন্দেভাজি মািব্
পািাতরর ঘেিার অনভতযাগ সপি

পািাতরর নিিার ব্যনক্ততের প্রিাতিয সেখা সযতে পাতর
আপিার োনয়ত্ব পালিিাতল আপনি মািব্ পািাতরর েম্ভাব্য নিিার সিাি ব্যনক্তর সেখা সপতে পাতরি। মািব্ পািাতরর নিিার ব্যনক্তরা
আপিার িনমউনিটিতেই আতেি। সিাি ব্াোয় সিালােতলর ঘেিা ঘেতল আইি প্রতয়াগিারী েংস্থ্ার ব্যনক্তরাও োতের সেখা সপতে পাতরি; মযাোজ

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটিতি নি এি িাতজ নিতয়াগ নেতয় সজার িতর অিয িাজ িরাতিা েতে?

•

েথািনথে ঋণ পনরতিাতধ্র িাতম েংনিষ্ট ব্যনক্তর নি সব্েি সিতে রাখা েতে?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটিতি নি সজার িতর সযৌি িাতজ ব্াধ্য িরা েতে? ব্যনক্তটি নি সযৌি-ব্ানণতজয নিযুক্ত সিাি নিতিার?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি অতিি সব্নি েময় ধ্তর ও/ব্া অস্বাভানব্ি েীঘড েময় ধ্তর িাজ িতরি?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্ত নি পনরনস্থ্নে ব্া িাতজর ধ্রি অিুযায়ী পযডাপ্ত সপািাি পনরধ্াি িরতেি?

ভন ন্ত্রর্ণে আলামতসমূহ
•

সেগুতলা িার িাতে আতে?

পালডার, ব্ার, ও নিপ ক্লাতব্ সিাি ঘেিা সমািাতব্লায় উপনস্থ্ে েতল অথব্া নিয়নমে যািব্ােি পরীিা িরার ে পািারিত ে ব্যনক্তর সেখা নমলতে
পাতর। প্রাথনমি উত্তরোো ও স্বাস্থ্য সেব্া সপিাজীনব্রা জরুনর সিাি পনরনস্থ্নেতে র্াি সপতল অথব্া োেপাোতল ব্া র্াক্তাতরর িাযডালতয় সরাগীর
নিনিত্ো িরাতিার েময় পািাতরর নিহ্নগুতলা লিয িতর থািতে পাতরি। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পনরেিডিগণ সরতস্তাোঁরা, িারখািা, নিমডাণ োইে, ব্া
খামাতরর িাতজ নিতয়ানজে অব্স্থ্ায় পািাতরর নিিার ব্যনক্ততের সেখতে পাতরি।

যুক্তরাতষ্ট্রর িাগনরিেে োরা সযতিাতিা ব্য়ে, ব্ণড, নলঙ্গ ব্া সেতির েতে পাতরি
োতের তব্ধ্ অনভব্ােতির অিুমনে থািতেও পাতর িাও থািতে পাতর। পািাতরর নিিার ব্যনক্ততের তব্ধ্ ও অবব্ধ্ উভয় ধ্রতির িাতজ নিতয়ানজে
সেখা সযতে পাতর; িাউতি িাউতি উচ্চ-সব্েতির িাকুনর, অথব্া এমিনি ভালব্াোর নমথযা আোতে প্রলু্ধ িরা েতে পাতর। প্রায়িই োতেরতি
ব্াোব্ানড়র িাতজ, খামার ব্া িারখািার শ্রনমি নেতেতব্, অথব্া অিযািয ধ্রতির জব্রেনস্তমূলি শ্রতম, ব্া সযৌি-ব্ানণতজয (পনেোব্তনত্ত) ব্াধ্য িরা
েয়। স র্াতরল আইিািুযায়ী, সযৌি-ব্ানণতজয েম্পতক্ত েতে রানজ েওয়া প্রনেটি অপ্রাপ্তব্য়স্ক নিশু মািব্ পািাতরর নিিার।

পািারিারীরা নিভাতব্ িাজ িতর

•

রাজবিনেি অনস্থ্রোর নিিারগ্রস্থ্

ব্যনক্তরা অেভুড ক্ত। পািারিারীরা সলািজিতি

াোঁতে স লতে ও ব্তি আিতে নব্নভন্ন ধ্রতির সিৌিল প্রতয়াগ

িতর, এগুতলার মতধ্য সিব্ল েনেংে আিরণ ব্া েনেংেোর হুমনি োড়াও মািনেি নিযডােিও অেভুড ক্ত। এ ধ্রতির মািনেি নিপীড়ি এেো েীব্র
েতে পাতর সয পািার েওয়া অতিি ব্যনক্তই নিতজতেরতি পািাতরর নিিার নেতেতব্ িিাক্ত িরতে পাতর িা অথব্া এমিনি জিেম্মুতখও েোয়ো
িাইতেও ভয় পায়।

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি যা ব্তলি সেটি নি নিনখতয় সেওয়া ব্তল মতি েয়? নেনি নি এমি সিাি ব্যনক্তর োতথ আতেি নযনি
োতি পনরিানলে িরতেি ব্তল মতি েয়?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্ত ব্া োর পনরব্ারতি নি িনেোধ্তির হুমনি সেওয়া েতয়তে?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্ততি সেতখ নি িনিে, ভীরু, নিংব্া ব্িয ব্তল মতি েয়?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্ততি নি সেতি স রে পাঠিতয় সেওয়ার ব্া োর নব্রুতে আইিী পেতিপ গ্রেতণর হুমনি সেওয়া েতয়তে?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি নব্ভ্রাে, ভীে মতি েয়, নিংব্া োর িরীতর নি মািনেি ব্া িারীনরি নিযডােতির নিহ্ন রতয়তে?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি ব্ন্ধু ব্ান্ধব্ ব্া পনরব্াতরর োতথ নিনব্ডতে সযাগাতযাগ িরতে পাতরি?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি নিনব্ডতে োমানজিভাতব্ সমলাতমিার ব্া ধ্মীয় আিার-অিুষ্ঠাতি অংি নিতে পাতরি?

জীবন াপর্নে পভেভস্থভতে আলামতসমূহ
•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটির োতথ নি ব্যব্োযড নজনিেপে িম এব্ং োর জীব্িযাপি নি অনস্থ্নেিীল?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি স্বাধ্ীিভাতব্ িলাত রা িতরি? নেনি নি নিনব্ডতে ব্াো সথতি সব্র েতে পাতরি? সেখাতি নি অতযৌনক্তি
সিাি নিরাপত্তা ব্যব্স্থ্া রতয়তে?

পািারিারীরা েুব্ডল োমানজি নিরাপত্তা-জাল েম্পন্ন ব্া োমানজি নিরাপত্তা-জাল নব্েীি ব্যনক্ততেরতি োতের নিিাতর পনরণে িতর। োরা এমি
ব্যনক্ততের লিযব্স্তু িতর যারা নব্নভন্ন িারতণ ঝুোঁ নিগ্রস্ত, এর মতধ্য অথডবিনেিভাতব্ েুেডিাগ্রস্ত, ব্াোয় িারীনরি নিপীড়ি, প্রািত নেি েুতযডাগ, ব্া

েংনিষ্ট ব্যনক্তর িিাক্তিরণ ও পনরনিনেমূলি র্কুতমন্টগুতলা নি োর নিতজর িাতে আতে; যনে িা থাতি োেতল

• েংনিষ্ট ব্যনক্ততি নি খাব্ার, পানি, ব্া ঘুম, নিনিত্ো সেব্া ব্া অিযািয সমৌনলি প্রতয়াজি সথতি ব্নিে িরা েতয়তে?
ভ্রমণ সংক্রান্ত আলামতসমূহ
•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি জাতি োর িূ ড়াে গেব্য সিাথায়? অথব্া নিভাতব্ োতেরতি সেখাতি সযতে েতব্?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি জাতি িূ ড়াে গেতব্য োর োতথ সি সেখা িরতে আেতব্?

• েংনিষ্ট নিশুটি নি এমি িারও োতথ ভ্রমণ িরতে যাতি সেতখ োর প্রিত ে নপো-মাো ব্া অনভভাব্ি ব্তল মতি েয় িা?

মািব্ পািাতরর নিহ্নেমূে

স্বাস্থয সংক্রান্ত আলামতসমূহ

মািব্ পািাতরর প্রধ্াি আলামে নিহ্নগুতলা িিাক্তিরণ এিটি জীব্ি ব্াোঁিাতে পাতর। িনেগ্রস্ততের নিনহ্নে িরার এটি েব্ডপ্রথম পেতিপ। নিতে

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তর িরীতর নি িাো োগ, সপাড়া নিহ্ন, অঙ্গোনি, ব্া েংক্রামি সরাতগর নিহ্ন রতয়তে?

উনিনখে েব্গুতলা আলামে নিহ্ন প্রনেটি মািব্ পািাতরর ঘেিায় নব্েযমাি থাতি িা। আলামে নিহ্নগুতলার সযতিাতিাটির উপনস্থ্নে ব্া অিুপনস্থ্নেই

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটিতি নি োর নিনিত্ো েংক্রাে ইনেব্তত্ত প্রোতি নিব্তত্ত ব্া ব্াধ্া সেওয়া েতয়তে?

মািব্ পািাতরর প্রমাণ ব্েি িতর িা।

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি মূে সরাগ, সশ্রাণীর ব্যাথা, গভড াব্স্থ্া, ব্া মলিালীর আঘাতে ভু গতেি?

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি েীঘডতময়ােী সমরুেতের ব্যাথা, শ্রব্ণ জটিলো, হৃেযতে রক্তিলািল জটিলো (িানর্ডওভােনিউলার), ব্া োেপ্রোে জনিে েমেযায় ভু গতেি?

অিুগ্রে িতর সোমলযান্ড নেনিউনরটি ইিতভনিতগিি (HSI) মাঠ িাযডালয় ব্া আপিার এলািার মািব্ পািার নব্ষয়ি োস্ক

•

েংনিষ্ট ব্যনক্তটির েতনষ্ট িনক্ত নি েুব্ডল ব্া সিাতখ েমেযা আতে?

স াতেডর েোয়ো নিি। মািব্ পািাতরর ঘেিা েেে পনরিালিা ও পািারিারীতের সগ্র োর িরার োনয়ত্ব HSI-এর। আপিার

• েংনিষ্ট ব্যনক্তটি নি সেখতে পুনষ্টেীি ব্া গুরুত্বর েে েমেযায় আক্রাে ব্তল মতি েয়?

সিাি েেতে েেতযানগো িরা ব্া সিাি আভাে েম্পতিড অনভতযাগ িরার সিতে, আপনি আইি প্রতয়াগিারী েংস্থ্ার েেেয েতল,

উর্ধ্ডেিতি জািাতিার ও যথাযথ স্থ্ািীয় িেতড পতির োতথ িাজ িরার

জিয আপিার সিতে প্রনেষ্ঠাি-নিনেড ষ্ট সিাি

সপ্রাতোিল থািতে পাতর। আপনি যনে প্রাথনমি উত্তরোো েি, মািব্ পািাতরর সিাি আভাে সপতল অিুগ্রে িতর
অনভতযাগ িরুি। আপিার ও িনেগ্রস্ত ব্যনক্তর নিরাপত্তা েব্ডানধ্ি গুরুত্বপূণ।ড আপভন আইন প্রর্ াগকােী সংস্থাে সদসয না হর্ল
কখর্নাই সর্েহিাজন পাচােকােীর্দে সোসভে কমাকার্বলা কের্ত ার্বন না বা সর্েহিাজন ক্ষভতগ্রস্ত বযভির্ক আপনাে
সর্েহ বুঝর্ত কদর্বন না।

