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আপনার সাথে সহায়তা করার পরিকল্পনাআপনার সাথে সহায়তা করার পরিকল্পনা
যেসব লোকরা হয়ত আধুনিক ক্রিতদাসত্ব এবং মানুষ পাচার করার শিকার যেসব লোকরা হয়ত আধুনিক ক্রিতদাসত্ব এবং মানুষ পাচার করার শিকার 
হয়েছেন, তাদের স্যাল্ ভেশন আর্মি সহায়তা দেয়। এটা হচ্ছে যখন অন্য হয়েছেন, তাদের স্যাল্ ভেশন আর্মি সহায়তা দেয়। এটা হচ্ছে যখন অন্য 
কেউ আপনার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, কারণ আপনি করতে চান না এরকম কেউ আপনার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, কারণ আপনি করতে চান না এরকম 
জিনিষ আপনাকে দিয়ে করিয়ে তারা নিজেদের জন্য কিছু লাভ করতে চায়।জিনিষ আপনাকে দিয়ে করিয়ে তারা নিজেদের জন্য কিছু লাভ করতে চায়।

আমাদের আমাদের 
পরিষেবায় পরিষেবায় 
স্বাগতমস্বাগতম

আপনার আপনার 
সাথে সাথে 
সহায়তা সহায়তা 

এগিয়ে যাওয়াএগিয়ে যাওয়া আপনার ভবিষ্যৎআপনার ভবিষ্যৎ

১। হয় টেলিফোনে নয়ত কোন কোন 
সময় মুখোমুখি হয়ে, স্যাল্ ভেশন 
আর্মির থেকে কেউ একজন আপনার 
সাথে যোগাযোগ করবে।
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হয় বাস করার একটা নতুন নিরাপদ 
জায়গায় নয়ত আপনি এখন যেখানে 
বাস করছেন সেখানে আপনার সাথে 
সহায়তা করার জন্য, আপনার ব্যক্তিগত 
সাপোর্ট ওয়ার্কারের সাথে আপনার 
আলাপ করিয়ে দেওয়া হবে। 

আপনার সাপোর্ট ওয়ার্কার আপনার 
সম্বন্ধে জেনে নেবেন, তিনি আপনার 
নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করবেন।

22

শারীরিক ও মানসিক 
কল্যাণ 

টাকাপয়সার বিষয়ে 
সাহায্য ও পরামর্শ

যানবাহনের ব্যাপারে 
সাহায্য

আপনাকে যেসব 
লোকরা শোষণ 
করেছে তাদের 

বিচারের উদ্দেশ্যে 
আদালতের কাছে 

নিয়ে যেতে পুলিশকে 
সাহায্য করা

কাউন্সেলিং ও 
অন্যান্য থেরাপী খুঁজে 

পাওয়ায় সাহায্য।

আপনি যেখানে, চাকরী 
পাওয়া সমেত, সাহায্য 
পেতে পারেন সেই সব 

ক্রিয়াকলাপ ও জায়গার 
সাথে যোগসূত্র।

আপনাকে বুঝতে সাহায্য 
করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য আপনার নিজের ভাষায় 
অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য 
কারুর থাকা এবং ইংরেজী 
ভাষার ক্লাসে যেতে পারা।

ব্যবহারিক সাহায্য 
ও নির্দেশনা

আইনগত অধিকার 
ও সহায়তা

বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার 
ব্যাপারে সহায়তা

অভিযোগ করার 
ব্যাপারে সাহায্য

দোভাষী ও অনুবাদ 
পরিষেবা

সাংস্কৃতিক এবং 
আধ্যাত্মিক 

প্রয়োজনগুলি

ভবিষ্যতের জন্য 
পরিকল্পনা

বাস করার জন্য 
একটা নিরাপদ জায়গা

আপনার জন্য তথ্যআপনার জন্য তথ্য

৮। আপনি এগিয়ে যাওয়ার পরেও কিছু জিনিষের ব্যাপারে আপনার হয়ত 
সাহায্য পাওয়ার দরকার হতে পারে। আমরা তখনও আপনাকে সাহায্য 
করতে পারব এবং আমরা নিশ্চিত করব যে আপনার যেন জানা থাকে যে 
কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

এটা যে আপনার ক্ষেত্রে ঘটে থাকতে পারে তার লক্ষণ আছে। আপনি যে সহায়তা পাবেন 
সেটার খরচ ন্যাশনাল রেফারাল মেকানিজম (NRM) নামের একটা জিনিষের মাধ্যমে 
ইউনাইটেড কিংডম-এর সরকার বহন করবে। এটা স্থির করেছে যে আপনি হয়ত আধুনিক 
ক্রিতদাসত্বের শিকার হতে পারেন। এর মানে হচ্ছে যে স্যাল্ ভেশন আর্মি আপনাকে 
সাহায্য করতে পারবে।  
আপনি কি কি সাহায্য পেতে পারেন এবং এটা কিভাবে কাজ করে তা এই প্রচারপত্র 
আপনাকে বলবে।

*পনার সাথে সহায়তা করার পরিকল্পনাটা 
হচ্ছে আপনার জন্য একটা বিশেষ 
পরিকল্পনা, যেটা আপনাকে নির্দেশ দেবে 
ও আপনার প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে 
আপনি যে সহায়তা পাবেন তার ওপর নজর 
রাখবে। এর মধ্যে থাকবে সঠিক সময়ে আরও 
স্বাবলম্বীভাবে বাস করার জন্য আমাদের 
ছেড়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে সাহায্য 
করার একটা পরিকল্পনা। আপনি যখন 
আমাদের ছেড়ে যাবেন তখন যাতে সব কিছু 
তৈরী থাকে তা নিশ্চিত করতে এটা আমাদের 
সাহায্য করবে। এর মধ্যে থাকবে আপনার 
থাকার জন্য একটা বাসস্থান। আপনার 
সাথে অন্ততঃ মাসে এক বার আমরা আপনার 
পরিকল্পনাটার পুনর্বিচার করে দেখব। 
আপনার জন্য কোন কিছুর পরিবর্তন হলে তা 
দয়া করে আমাদের জানাবেন। তাহলে আমরা 
আপনার বিশেষ পরিকল্পনাটার পরিবর্তন 
করতে পারব, যাতে সেটা তখনও আপনার 
প্রয়োজন মেটাতে পারে।

আপনার এগুলি আপনার এগুলি 
পাওয়ার অধিকার পাওয়ার অধিকার 

আছে!আছে!

আপনার কি আপনার কি 
রকম বোধ রকম বোধ 

হচ্ছে?হচ্ছে?

আপনি কি আপনি কি 
নিরাপদ বোধ নিরাপদ বোধ 

করছেন?করছেন?
অবিলম্বে আপনার অবিলম্বে আপনার 

কি কি সহায়তা কি কি সহায়তা 
পাওয়া দরকার?পাওয়া দরকার?

৩। আপনার সাপোর্ট ওয়ার্কার আপনার সাথে সহায়তা 
করার জন্য ব্যক্তিগত পরিকল্পনা সৃষ্টি করবেন*।

33

৪। আপনার সাপোর্ট ওয়ার্কার 
নিয়মিতভাবে আপনার সাথে দেখা করবেন 
অথবা যোগাযোগ করবেন। 

44
৫। আপনার সাপোর্ট ওয়ার্কার আপনার 
সাথে আপনার সহায়তা করার পরিকল্পনার 
পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং আপনি 
যখন আপনার জীবনের পরের পদক্ষেপগুলি 
নেওয়ার জন্য আমাদের ছেড়ে যাবেন তখন কি 
হবে তা আলোচনা করে স্থির করবেন।

55

ন্যাশনাল রেফারাল মেকানিজম-এর কাছ থেকে আপনি 
একটা চিঠি পাবেন। আপনি যে অবশ্যই আধুনিক ক্রিতদাসত্বের শিকার 
হয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য আছে কিনা তা 
এই চিঠিতে বলে দেওয়া হবে।

যখন আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন ও স্বাবলম্বীভাবে জীবন যাপন 
করতে পারবেন সেই সঠিক সময় পর্যন্ত আমরা আপনার সাথে 
সহায়তা করব।

66

৭। আপনি যখন স্বাবলম্বিত্বের 
কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন আপনার 
সাপোর্ট ওয়ার্কার নিয়মিতভাবে পরীক্ষা 
করে দেখবেন যে আপনার এগিয়ে যাওয়ার 
জন্য সব কিছু তৈরী আছে কিনা।

77
88

0800 808 37330800 808 3733

LLLLLLLL

✔

আপনি কেমন আপনি কেমন 
আছেন?আছেন?

গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্যতথ্য

আপনার যে সহায়তা আপনার যে সহায়তা 
পাওয়া দরকার তা পাওয়া দরকার তা 

কি আপনি পাচ্ছেন?কি আপনি পাচ্ছেন?
আপনি কি এগিয়ে আপনি কি এগিয়ে 

যাওয়ার জন্য যাওয়ার জন্য 
তৈরী আছেন?তৈরী আছেন?

আপনার সাথে সহায়তা আপনার সাথে সহায়তা 
করার পরিকল্পনা কি করার পরিকল্পনা কি 
এখনও আপনার জন্য এখনও আপনার জন্য 

কাজ করছে?কাজ করছে?

আপনার পরিকল্পনার আপনার পরিকল্পনার 
সব কিছু কি আপনার সব কিছু কি আপনার 
এগিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য 

তৈরী রয়েছে?তৈরী রয়েছে?

 আপনি যে 
আধুনিক ক্রিতদাসত্বের 

শিকার হয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত 

নেওয়ার জন্য যদি ন্যাশনাল 
রেফারাল মেকানিজম-

এর কাছে যথেষ্ট তথ্য থাকে, 

তাহলে ন্যাশনাল রেফারাল 
মেকানিজম-এর মাধ্যমে আরও 

৪৫ দিনের জন্য আপনার সাথে 
আমরা প্রচুর সহায়তা 

করতে পারব। 

 
আপনি যে 

আধুনিক ক্রিতদাসত্বের 
  শিকার হয়েছেন, সেই 

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য 

ন্যাশনাল রেফারাল 
মেকানিজম-এর কাছে যদি 
যথেষ্ট তথ্য না থাকে, তাহলে 
আরও ৯ দিনের জন্য আপনার 

সাথে আমরা প্রচুর সহায়তা 
করতে পারব।
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