মানব পাচার ও দাসত্ব
অস্ট্রেলিযাস্ট্রে মানব পাচার ও দাসত্ব গুরুের অপরাধ।
মানব পাচার ও দাসত্ব আইন লবরুদ্ধ।
পুরুষ বা নারী লনলবিস্ট্রেস্ট্রষ ককাস্ট্রনা বযলি এসব অপরাধ করস্ট্রি কস কারাগাস্ট্রর কেস্ট্রে পাস্ট্রর।
আপলন বা আপনার পলরলচে ককউ লবপদাপন্ন হস্ট্রি 000 নম্বকর পুলিেস্ট্রক কি করুন।
অস্ট্রেলিযার পুলিে লনরাপদ এবং লবশ্বাসস্ট্রোগয।
আপনার লবনামূস্ট্রিয কদাভাষী প্রস্ট্রযাজন হস্ট্রি 131 450 নম্বরে ক ান করুন।

অস্ট্রেিীয সরকার (Australian Government) ককাস্ট্রনা অবস্থাস্ট্রেই মানব পাচার বা
আধুলনক দাসত্ব সহয কস্ট্রর না।
অনয বযলির িাস্ট্রভর জনয মানুষস্ট্রক কোষণমূিক পলরলস্থলেস্ট্রে বাধয করা হস্ট্রি কসটাই হস্ট্রিা মানব পাচার ও দাসত্ব। এটা
পুরুষ, নারী এবং লেশুস্ট্রদর কেস্ট্রে ঘটস্ট্রে পাস্ট্রর। মানব পাচার এবং দাসস্ট্রত্বর অন্তভুি ি হস্ট্রে পাস্ট্রর:
•

আলেস্ট্রেযো, লনমিাণ, বনাযন, বা খলন লেস্ট্রে অেবা কৃলষকাস্ট্রজ, এবং ঘলনষ্ঠ সম্পস্ট্রকির কেস্ট্রে দাসত্ব, কৃেদাসত্ব বা
বাধযোমূিক শ্রম;

•

ঋস্ট্রণর বন্ধন;

•

কেৌন কোষণ;

•

বিপূবিক লবস্ট্রয; অেবা

•

অঙ্গ অপসারস্ট্রণর উস্ট্রেস্ট্রেয পাচার।

মানব পাচার ও দাসত্ব হকিা গুপ্ত অপরাধ।
মানব পাচার ও দাসত্ব হকিা এমন অপরাধ ো েনাি করা কঠিন হস্ট্রে পাস্ট্রর। এস্ট্রেস্ট্রে সংলিষ্ট বযলি কোষকস্ট্রদর কাছ
কেস্ট্রক প্রলেস্ট্রোধ বা োস্ট্রদর অলভবাসন মেিাদা হারাস্ট্রনার ভস্ট্রয সাহােয নাও চাইস্ট্রে পাস্ট্রর।
ককাস্ট্রনা বযলিস্ট্রক পাচার করা হস্ট্রে এমন িেস্ট্রণর অন্তভুি ি হকে পাস্ট্রর:
•

োস্ট্রক ভয কদলখস্ট্রয, হুমলক লদস্ট্রয বা কজার কস্ট্রর কাজ করাস্ট্রনা হস্ট্রে;

•

োস্ট্রক লদস্ট্রয অনুপস্ট্রোগী কাস্ট্রজর পলরস্ট্রবস্ট্রে কাজ করাস্ট্রনা হস্ট্রে;

•

োস্ট্রক কবেন কদযা হস্ট্রে না অেবা োর লনস্ট্রযাগকেি া বা েৃ েীয পস্ট্রের বড় অস্ট্রের ঋণ পলরস্ট্রোধ করা হস্ট্রে
বস্ট্রি কদখাস্ট্রনা হস্ট্রে; অেবা

•

ককাস্ট্রনা েৃ েীয পে োস্ট্রদর পাসস্ট্রপাটি বা অনযানয বযলিগে কাগজপে দখস্ট্রি করস্ট্রখস্ট্রছ, এবং োরা চাইস্ট্রি এসব
কাগজপে পাস্ট্রে না।
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আপলন, অেবা আপনার পলরলচে ককউ লক ঝুুঁ লকস্ট্রে আস্ট্রছ?
আপলন বা আপনার পলরলচে ককউ মানব পাচার বা দাসস্ট্রত্বর ঝুুঁলকস্ট্রে োকস্ট্রি সাহাস্ট্রেযর জনয আপলন 131 237
(131AFP) নম্বস্ট্রর অস্ট্রেলীয় ফেডাস্ট্রেল পুললশ (এএ লপ)(Australian Federal Police, AFP) এর সাস্ট্রে
কোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে পাস্ট্ররন বা AFP'ে ওস্ট্রয়বসাইট www.afp.gov.au-এ কেস্ট্রে পাস্ট্ররন। AFP আপনাস্ট্রক লনরাপস্ট্রদ রাখস্ট্রে
পাস্ট্রর, পরামেি লদস্ট্রে পাস্ট্রর এবং আবাসন, আলেিক সহাযো, পরামেি এবং আইলন ও অলভবাসন সম্পলকি ে পরামেি কসবার
কাস্ট্রছ কর ার করস্ট্রে পাস্ট্রর৷
সরকার পাচােকৃত বযলিস্ট্রেে কর্ম সূলচে জন্য সহায়তা (Support for Trafficked People Program)-এ অেিাযন
কস্ট্রর এবং পাচার বা দাসস্ট্রত্বর লেকার হওযা বযলিস্ট্রদর সহাযো প্রদাস্ট্রনর জনয ো অস্ট্রেিীয করড ক্রস (Australian
Red Cross)-এর মাধযস্ট্রম প্রদান করা হয।

অস্ট্রেলিযাস্ট্রে সহাযো করার মে অনযানয কসবা রস্ট্রযস্ট্রছ।
1800RESPECT হস্ট্রিা অস্ট্রেলিযার জােীয কেৌন লনেিােন, পালরবালরক এবং গৃহস্থালি সলহংসো সংক্রান্ত পরামেি
কসবা(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। লবনামূস্ট্রিযর এই
কসবা কটলিস্ট্র াস্ট্রন এবং অনিাইস্ট্রন কগাপনীয পরামেি এবং েেয প্রদান কস্ট্রর োস্ট্রক। পরামেিদাোরা আপনার কো শুনস্ট্রবন,
আপনার প্রস্ট্রের জবাব লদস্ট্রবন এবং আপনার স্থানীয এিাকায অনযানয সহাযো পলরস্ট্রষবাগুস্ট্রিা সম্পস্ট্রকি আপনাস্ট্রক পরামেি
লদস্ট্রে পাস্ট্ররন৷
1800 737 732 নম্বস্ট্রর ক ান করুন বা 1800RESPECT এর ওস্ট্রযবসাইট www.1800RESPECT.org.au-এ োন।

আপনার লক কদাভাষী প্রস্ট্রযাজন?
131 450 নম্বস্ট্রর অন্ুবাে এবং ফোভাষী ফসবায় (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service, TIS) ক ান
করুন। TIS-এর একজন কদাভাষী আপনাস্ট্রক অনযানয কসবার সাস্ট্রে কোগাস্ট্রোগ করস্ট্রে সাহােয করকে পাস্ট্রর, েস্ট্রব TIS
ককাস্ট্রনা পরামেি প্রদান কস্ট্রর না। সমস্ত ক ান কি লবনামূস্ট্রিয করা োয এবং কসগুস্ট্রিা কগাপনীয রাখা হয।

অস্ট্রেলিযায মানব পাচার ও দাসত্ব সম্পস্ট্রকি আরও েেয:
Support for Trafficked People Program সম্পস্ট্রকি আরও েস্ট্রেযর জনয www.dss.gov.au-এ সমাজ কসবা লবভাস্ট্রগর
ওস্ট্রযবসাইস্ট্রট বা www.redcross.org.au-এ Australian Red Cross এর ওস্ট্রযবসাইস্ট্রট োন। আপলন
national_stpp@redcross.org.au ঠিকানায Australian Red Cross-কক ইস্ট্রমইিও করস্ট্রে পাস্ট্ররন।
মানব পাচার ও দাসত্ব সম্পলকি ে আরও েস্ট্রেযর জনয www.homeaffairs.gov.au-এ অভযন্তরীণ লবষযক লবভাগ
(Department of Home Affairs) এর ওস্ট্রযবসাইস্ট্রট বা www.afp.gov.au-এ Australian Federal Police এর
ওস্ট্রযবসাইস্ট্রট লগস্ট্রয “human trafficking” ("মানব পাচার") লিস্ট্রখ অনুসন্ধান করুন।
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