
পাচার এবং/অথবা ��তর �শাষেনর
িশকার ব�ি�েদর সাহায� করার জন� �টাল
ি� ন�েরর (NUMERO VERDE) কায��ম:

• ইতালীর �য �কান জায়গা �থেক সাহােয�র জন� আেবদন
কারীেদর আেবদন �েলা সং�হ কের;

• �াসি�ক �টিলেফান কল �েলা শনা� কের অন�ান� সকল
সািভ� স �েলার সংেগ সমি�ত এক� িফ�ার অ�াকশন �হণ
কের;

• অিভবাসন এবং পাচার সং�া� বত� মান আইন এবং
জবরদি� ও ��তর �শাষেনর ্অব�া �থেক পালােনার
স�াবনা স�েক�  অবিহত কের;

• �াসি�ক আেবদন �িলেক পাচার িবেরাধী �ক� �েলােত
��রন কের এবং তােদর আনচিলক দ��তার িভি�েত ভ��
�ভাগীেদর সহায়তাএবং সামািজক ভােব �িতি�ত করার জন�
িবিভ� কম�সিূচর বা�বায়ণ কের;

• যারা পাচার এবং/ অথবা ��তর �শাষেণর স�াব� িশকার
হণ তােদরেক ব�ি�গত,সামািজকএবং �ািতষঠািনক িবষয়
�েলা স�েক�  পরামশ� িদেয় থােক;

• এই সং�হা� সারা ইতালীেত ছিড়েয় থাকা পাচার িবেরািধ
সং�া �েলার সহায়তায় ভ��েভািগেদরেক (যারা এর আওতায়
থাকেত চান)এক� নত�ন বাস�ান খুঁেজ িদেত সাহায� কের;

• এ� সামািজক িমিডয়া �েলা ব�বহার কের �টাল-ি� ন�েরর
িব�ার এবং পাচােরর িবষেয় গণ- সেচতনতা বাড়ােনার �চার
�চারনা চািলেয় থােক;

• এ� ব�ভািষক এক� ওেয়ব সাইট
www.osservatoriointerventitratta.it এবং SIRIT নামক
এক� ডাটােবস ও পিরচালনা কের থােক;

• এই সং�া জাতীয় �নটওয়ারেকর এর র��নােব��ন এবং
শি�শালী করেনক জন� িবিভ� ধরেনর িম�ং এবং
পার�িরক সমােলাচনার আেয়াজন কের;

“মানব  পাচার  মানবািধকার  লংঘন  এবং
মানু েষর  ময�াদা  ও  সততার  লংঘন

সং�া�  এক�  অপরাধ . ”
 

পাচােরর  িব�ে�  ইউেরািপয়ান  কনেভনশন  এর  পরামশ�  
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�টাল- ি� ন�র হল একটা িডভাইজ যা মি�সভার �থেক পাশ করা
এক� �িত�ান �যখােন-“ সকেলর সম অিধকার” িনি�ত কের।.

“মানষু পাচার” বলেত একজন ব�ি� �যখােন িতিন বসবাস কেরন
�সখান �থেক বল ��ােয়াগ বা �তারনার মাধ�েম অন� �কান
যায়গায় তােক িনেয় যাওয়া �ক বুঝায়। এেদরেক িবিভ� কােজর
মাধ�েম �যমন: �যৗন �শাষণ, �িমক �শাষণ, অৈবধ অথ�নীিত, িভ�া
বৃি� এবং অংগ পাচার সং�া� কােজর সংেগ স�ৃ� কের।.

পাচার বা ��তর �শাষেনর িশকার ব�ি�রা এ �থেক �বর হেয়
আসেত চাইেল
সামািজকীকরেণর কায��ম �েলােত স��ৃ হেত পাের,
মি�পিরষেদর স�িতেত এবং রা�য় অথ�ায়ন �ারা এই �েজ�
�েলােত সমঅিধকার িনি�ত করা হয়। �িত� �ক� ��াবকারী
সং�া িহেসেব সরকারী বা �বসরকারী সামািজক �িত�ান �েলা
অংশ �হণ কের।�ক� বা�বায়ণ সং�া �িলর এক� network
�তরী কের যা �মাকািবলা কের:

• �থম �যাগােযােগর কায��ম:
�শাষেনর ঝঁুিকেত থাকা জনগেনর সােথ �থম �যাগােযােগর
কায��ম �িল �া�হ� সরু�া সং�া�, পাচার এবং ��তর
�শাষেনর স�াব� িশকার ব�ি�েদর �বর কের এেন এই �সবা
�দয়া হয়;

• সরকারী সং�া �েলার কায��ম:
সরকােরর ব�- জাতীক এেজ� �েলার সহায়তায়
িভক�মেদর িচি�ত করা হয় এবং আনচিলক কিমশেণর
মাধ�েম এেদরেক আ�জ�ািতক সরু�ার �ীকৃিত �দয়া হয়।;

এই সািভ� স�, ২০০২ সাল �থেক চাল ুরেয়েছ যা বত� মােন �ভেনেতা
�রেজােন (REGIONE VENETO) �ারা পিরচািলত হয়।.

এই সং�া�র �ধান �াপেকরা হেলন সকল �কার �শাষেনর
�ীকার ব�ি�রা, এই �ধান �াপক ছাড়াও �টাল- ি� না�ােরর
অ�রভ�� সং�া �েলা হে�:

• তাৎ�িনক সরু�া ও �াথিমক সহেযািগতা:
�শাষেনর �ীকার ব�ি�েদর তাৎ�িনক সরু�া এবং �াথিমক
সহায়তা িহসােব অিবলে� থাকার জায়গার ব�ব�া করা,
সা��েসবা এবং অিবলে� সকল �কার আইিন �সবা িনি�ত
করা হয় যা সংিবধােনর ২২৮/২০০৩ এর অনেু�েদর ১৩
ধারায় বিন�ত আেছ;

• ��� িবেশেষ এই প�িতর মাধ�েম িভক�েমরা এক� �ায়ী
আবািসক পারিমট পাবার লে��র িদেক অ�সর হেয় থােক,
যা সংিবধােনর ২৮৬/১৯৯৮ এর অনেু�েদর ১৮ ধারায়
উে�খ আেছ;

• সামািজক সুর�া ও কম�সং�হােনর ব�ব�া:
সামািজক সরু�ার আওতায় আসা ব�ি�েদরেক সামািজক
কম�সং�হােনর ব�ব�া করেত সহেযািগতা করা হয় যােত তারা
িনেজেদর জন� আবাসেনর ব�ব�া করেত স�ম হয়।.

িবিভ� সামািজক �িত�ান;

সরকারী ও �বসরকাির সং�া;

আইন �েয়াগকারী সং�া;

সাধারণ নাগিরক.

এই সািভ� স� অিত দ�� ও �িশ�ণ �া� কম� �ারা গ�ত
যারা িবিভ� ভাষায় কথা বলার �মতা রােখ এবং যারা
�েয়াজনীয় সব রকম তথ� িদেয় িভক�মেক 
সহেযািগতা কের থােক।.

নীেচর উে�িখত ভাষা�েলােত আমােদর কম�রা কথা বলার
গ�ারান� িদেয় থােক।:

• আলবােনেস;

• ইংিলশ 

• আরবী,  

• মালেডাভান

• নাইেজরীয়ান

• বাংলা

• পত�� িগজ 

• �বলা�িশয়ান। 

• �রামািনয়ান

• বলুেগিরয়ান। 

• রািশয়ান

• চাইিনজ    

• উদু�  । 

• ফরািস

• ��ািনশ

• ইউে�নীয়
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