
যদি আপদি বা আপিার পদরদিত কেউ মািব পািাররর দিোর হি, তাহরে জাতীয় মািব  
পািাররর হটোইরির (The National Human Trafficking Hotline) (888) 373-7888  
িম্বরর ক�াি েরুি অথবা 233733 িম্বরর কটক্সট েরুি অথবা NYPD দবরিষ দিোর (NYPD 
Special Victims)/মািব পািাররর হটোইি িম্বর (646) 610-7272 এ কযাগারযাগ েরুি 

শিশু পাচার আটকাতে আমাতের সাহায্য করুন

আকািী নীল
 হরো মািব পািার  

সরিতিতা ও প্রদতররারের 

আিষু্াদিে রঙ। এেটি  

আোিী িীে ররঙর পদটি  

পরর আমরা মািব পািার  

এবং দিশু কযৌি কিাষরের 

সরিতিতা বদৃধি েররত  

সহায়তা েদর।

আধশুনক যতুে মানব পাচার হতলা োসত্ব

কারসাশি
ভয় দেখাতনা
প্রতলাভন
মানহাশন
অর্থ
হুমশক
ভয়
শনগ্রহ
দিাষণ

দকান দকান 
বাচ্াতের পাচাতরর 
ঝঁুশক রতয়তে?

পলােক এবং েহৃহীন 
যবুক/যবুেী

ফস্ার দকয়াতর রাকা 
বাচ্ারা

সািাপ্রাপ্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক 
শকতিার-শকতিারী

অবমাননার ইশেহাস 
আতে এমন সব বাচ্ারা

মােকাসশতির ইশেহাস 
আতে এমন সব বাচ্ারা

প্রশেবন্ী বাচ্ারা

LGBTQ যবুক/যবুেী

িরণারথী, অশভবাসী ও 
ইংতরিী বলতে পাতর না 
এমন সব ব্যশতিরা

শিশুরা  
শবশরির 
িন্য নয় 
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