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দিশু পাচার প্রদেকরাধ ও নীদে অদিকসর দেেকয় 

ACS এর মশশু পাচার প্রমিররাধ ও নীমি অমিস 
(OCTPP) পাচাররর সরচিনিা রাডারি কাজ করর এরং 
পাচার হওয়া এরং ঝঁুমকরি থাকা যুরক-যুরিীরের 
ও িারের পমররাররর সাহারযযের জনযে উপলব্ধ উপযুক্ত 
পমররেরামে সনাক্ত কররি সহায়িা করর। OCTPP 
অনসুন্ারনর প্রমিমরিয়া জানায়, পরািশ্ ও প্রযুমক্তগি 
সহায়িা প্রোন করর, প্রমশক্ষণ মরকমশি ও প্রোন 
করর, চাইল্ড ট্ামিমকং ডেটাররস (Child Trafficking 
Database, CTDB) রজায় রারে এরং পাচার হওয়া 
এরং ঝঁুমকরি থাকা যুরক-যুরিীরের সারথ কারজর 
সরর্াত্তি অনশুীলরনর জনযে নীমিগুমল এরং পদ্ধমিগুমল 
মরকমশি কররি অংশীোররের সারথ কাজ করর। 
OCTPP  “Movin’ On” এরও ডনিৃত্ব করর: ACS এর 
চাইল্ড টযোটু ইরামেরকশন প্ররজক্ট, যা ডশামেি এরং গযোং 
জমডি িরুণরের জনযে মচমকৎসা সরররাহকারীরের সারথ 
টযোটু পরািরশ্র ডরিারালগুমলরি িরনারযাগ ডেয়।

সোই:  
• নযোশনাল মহউিযোন ট্যোমিমকং হটলাইনরক 888-373-7888 
এ কল করুন রা 233733 ডি ডটক্সট করুন

• NYPD মহউিযোন ট্যোমিমকং হটলাইন: 646-610-7272

• ডকানও মশশু যমে পাচার হয় এরং রামড ডথরক রা 
ডপ্রাগ্াি ডথরক মনরুমদিষ্ট থারক িরর অনগু্হ করর মনরুমদিষ্ট 
মশশুটির মরেরয় স্ানীয় পুমলরশর কারে মররপাট্ করুন 
এরং নযোশনাল ডসন্ার ির মিমসং অযোন্ড এক্সপ্লরয়রটে 
মচলররেন (NCMEC) ডক 1-800-THE-LOST (800-
843-5678), এ সূমচি করুন অথরা িারের সাইরার 
টিপলাইন www.missingkids.com রযেরহার করুন

• যমে সরদেহভাজন পাচারকারী একজন মপি-িািা 
রা আইনীভারর মশশুটির জনযে োয়ী রযেমক্ত হন: NY 
ডটেটওয়াইে ডসন্টাল ডরমজটোর অি চাইল্ড এমরউজ 
অযোন্ড িযোলট্ীটরিন্ এ: 1-800-342-3720

• যমে আপনার মরশ্াস করার কারণ থারক ডয একটি 
যুরক রা যুরিীরক ডরমসরেমসিয়াল ডকয়ার এ রাো 
অরস্ায় িার সারথ অপরযেরহার করা রা িারক উরপমক্ষি 
করা হরছে িরর মনউ ইয়ক্ ডটেট জামটেস ডসন্ারর 
1-855-373-2122 এ কল করুন দিশুরা 

দেক্রকয়র 
েস্তু নয় $

আকািী নীল
িানর পাচার সচরিনিা ও 
প্রিমরোধরর সরকারী রং। 
একটম আকাশী নীল রঙরর 
পট্টম পরর আিরা িানর পাচার 
এরং শমশু যৌন শোেণরর 
সচরিনিা রৃে্ধম করির 
সহায়িা করম।

মশশু পাচার সম্পকককে  
যোঝাএরং  
আপদন মক  
কররি  
পাররন

আপদন যদি ACS, িস্ার যকয়ার, দপ্রকভদটিভ সাদভকে কসস ো 
জকুভনাইল জাদস্স যেকক হন, েকে অনগু্রহ ককর একিরককও 
অেদহে করুন: 
• ACS চাইল্ড ট্ামিমকং ডিইলরক্সরক:  
Child.trafficking@acs.nyc.gov এ

• NYPD ডক, একটি মশশুর জনযে ডসক্স ট্ামিমকংরয়র 
ডিোররল সংজ্াটি পূরণ করর 15-OCFS-ADM-16 
অনসুারর, OCFS-3922 িিট্ি রযেরহার করর। িিট্ি পূরণ 
করার পরর, NYPD ডক এই নম্বরর িযোক্স করুন:  
212-694-3149 অথরা 212-694-0264, এরং িার পর 
212-694-3013, এ একটি ডিান কল করর িরলা আপ 
করুন ডযটা হল ভাইস মেমভশন অমিস ডযটা ডসািরার 
ডথরক শুরিরার, সকাল 10 টা ডথরক সন্যো 6 টা পয্ন্ত 
উপলব্ধ থারক। সন্যো 6 টার পর রা সপ্াহারন্ত  
646-610-7272 এ কল করুন

• একটির মশশুর ডক্ষররে ডযৌন মনয্ািরনর ডিোররল 
সংজ্াটি পূরণ করর, ক্ষমিগ্স্ত রযেমক্তর মনমচিিকরণ 
প্রমরিয়া শুরু কররি NYS অমিস অি ডটর্ারামর অযোন্ড 
মেসএমরমলটি অযোমসরটেসি (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA) ডক। মনউ ইয়ক্ ডটেট 
ডরিাররল অি মহউিযোন ট্যোমিমকং মভমক্টি ডক  
518-485-9611 এ িযোক্স করুন

আপমন যমে মরশ্াস কররন ডয রযেমক্তটি আশু 
মরপরের সম্ুেীন, িাহরল 9-1-1 এ কল 
করুন।

আররা জানরি, অনগু্হ করর  
www1.nyc.gov/site/acs/youth/traffickedyouth.page 
ডেেুন

• পাচার করা মশশুরের ডকস/ডকস অনুসন্ারনর প্রমিররেন কররি:  
   Child.trafficking@acs.nyc.gov

• আসন্ন প্রমশক্ষণ স্রক্ িরথযের জনযে:  
   Traffickingtraining@acs.nyc.gov

• চাইল্ড ট্যোমিমকং ডেটাররস (CTDB) এর ডকানও উরবেরগর জনযে:  
   CTDB@acs.nyc.gov

• ডশােণকারীর এরং গযোং এর টযোটু সরারনা স্রক্ অনুসন্ারনর জনযে:  
  Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov



দিশু শ্রম পাচার:
যেন ডকানও 18 রেররর কি রয়সী মশশুরক ডজার করর, প্রিারণা করর 
রা রাধযে করর শ্রি রা পমররেরাগুমল স্ােরনর জনযে অন্তভ্ুক্ত করা হয়।

• েলপেূকেক যযমন: যখন একজন ে্যদতি অন্য একজন ে্যদতিকক সদহংসোর 
মাধ্যকম  িারধর, ধে্ণ, োেযে/ঘুি রঞ্চনা, রলপূর্ক িােক রযেরহার রা 
অপহরণ করর মনয়ন্ত্রণ করর

• প্রোরণা যযমন: মানেুকক ঠদককয় এমন দকেু করকে যঠকল যিওয়া যা 
োরা অন্যো করকে না প্রিারণাপূণ ্কিস্ংস্ান চুমক্ত, ডপ্রি/মররয়র 
প্রমিশ্রুমি, প্ররলাভন মেরয় পারটে যাওয়া

• োধ্য করা: উত্তরজীেী ো োকির দপ্রয়জনকির হুমদক যিওয়া যযমন 
মনর্াসন রা ব্যোকরিইরলর হুিমক, ঋণ োসত্ব, রাি হুিমক, িজমুর রা 
আইনী নমথগুমল আটরক রাো করা, িানমসক িযোমনপুরলশন

যযৌন পাচার (যিডাকরল সংজ্া): 
ট্ামিমকং মভমক্টিস ডপ্রারটকশন অযোক্ট (Trafficking Victims Protection 
Act, TVPA) অনুযায়ী: "রামণমজযেক ডযৌন করি্র উরদিরশযে একজন রযেমক্তর 
মনরয়াগ, আশ্রয় ডেওয়া, পমররহন, মরধান, রা প্রামপ্"

দিশু যযৌন পাচার:
ডকানও েৃষ্টান্ত ডযোরন 18 রেররর কি রয়সী একজন রযেমক্ত ডকানও 
িূলযেরান রস্তুর মরমনিরয় ডযৌন মরিয়াকলাপ রা কি্ক্ষিিা মরমনিয় 
করররেন। এটি মশশুরের রামণমজযেক ডযৌন ডশােণ (Commercial Sexual 
Exploitation of Children, CSEC) মহসারর পমরমচি।

দিশু যযৌন পাচার: দিশুকির োদণদজ্যক যযৌন যিােণ (CSEC)
CESC হয় যেন 18 রেররর কি রয়সী একজন রযেমক্ত ডকানও িূলযেরান 
রস্তুর মরমনিরয় ডযৌন মরিয়াকলাপ রা কি্ক্ষিিা মরমনিয় করর। CESC ডি 
অন্তভ্ুক্ত হরি পারর:

• ডকানও পামরশ্রমিক রা ডকানও িলূযেরান রস্তুর রেরল ডযৌন স্রক্ 
জমডি হওয়া রা সম্ি হওয়া রা জমডি হওয়ার প্রস্তার করা

•  মশশু পরন্াগ্ামি (ডযৌনিাপূণ ্েমর, মভমেও)
•  উরত্তজক নাচ রা অনষু্ান
•  নগ্ন হত্তয়া
•  এসররিাট্ ডসরা
•  োেযে, ডপাশাক, থাকার জায়গা, রা অনযোনযে ডিৌমলক চামহোগুমলর জনযে 
ডযৌন রামণজযে

যয যেুক-যেুেীকির পাচাকরর দেকিে ঝঁুদক োকক োকির 
মকধ্য অন্তভুকে তি:

• রামড ডথরক পামলরয় যাওয়া রা গৃহহীন যুরক-যুরিীরা 
• িটোর ডকয়ার মসরটেি এরং/অথরা জরুভনাইল জামটেস মসরটেি (গুমল)র 
িরধযে জমডি মশশুরা

• অপরযেরহাররর (মররশে করর ডযৌন মনয্ািন), মনয্ািন রা অররহলার 
ইমিহাস থাকা মশশুরা

• ডনশা করার ইমিহাস থাকা মশশুরা
• প্রমিরন্ী মশশুরা (িানমসক অসুস্িা, উন্নয়নিলূক, শারীমরক)
• LGBTQ যুরক-যুরিীরা
• শরণাথথী, অমভরাসীরা রা ইংররমজ ভাো না জানা যুরক-যুরিীরা

দিশু যযৌন ও শ্রম পাচাকরর জন্য সেককে ো দচহ্ন (যরড ফ্্যাগগুদল):

• ঘর ডথরক ঘন ঘন এরং/অথরা উরলেেরযাগযে সিরয়র জনযে পামলরয় যায়;

• িানমসক, শারীমরক, রা ডযৌন মনয্ািরনর লক্ষণ ডেোয়;

• একটি রয়রস অরনক রড সহরযাগী আরে রা মনয়ন্ত্রণ করার িি ডকানও রযেমক্ত রা ডজযেষ্ প্রাপ্রয়রকের সারথ অরনক 

সিয় রযেয় করর;

• গাহ্স্যে সমহংসিা/ঘমনষ্ সঙ্ী সমহংসিা স্মক্ি ইমঙ্ি রা েরর;

• রয়স স্রক্ মিথযো ররল রা সনাক্তকররণর একটি জাল িথযে রহন করর;

• মনরয়াগকি্া বোরা আরাসন সরররাহ করা হয়;

• পমররার, রনু্রের, রা অনযোনযে সারপাট্ ডনটওয়াক্গুমলর সারথ উরলেেরযাগযেভারর ডযাগারযাগ কমিরয় ডেয়;

• রনু্রের রা একটি আইনি োয়ী নয় এিন প্রাপ্রয়রকের রামডরি থাকার একটি পযোটান্ প্রেশ্ন করর;

• এই মরেয়গুমল মনরয় আরলাচনা কররি অমনছেকু ডয িারা কীভারর অথ্ উপাজ্ন করর, ডকাথায় রাস করর, কীভারর 

রা কেন এরসরে

• ইউ. এস. এ;

• সিয়সূচী এরং/অথরা অরথ্র উপর মনয়ন্ত্ররণর ঘাটমি আরে;

• প্রচুর পমরিারণ অথ্ রা রযেয়রহুল সািগ্ী ররয়রে যা ডকনার িার যুমক্তসঙ্িভারর সািথ্যে ডনই;

• সািামজক পমররেরামে, PINS, আোলি ইিযোমে মসরটেিগুমলরি জমডি;

• কুেরল থাকার ডচরয় ডরমশ কাজ করর রা প্রায়ই কুেরল উপমস্ি থারক না;

• আত্মঘািী িিােশ্ এরং/অথরা মরেণ্নিা অনভুর করর।

• আঘারির জনযে রযোেযো িারের িীব্রিার সরঙ্ সঙ্ি নয়; 

• রহু ডযৌন সংরিামিি সংরিিণ এরং/অথরা গভ্পাি হরয়রে; 

• সরদেহজনক টযোটু রা পুরড যাওয়ার মচহ্ন (ব্রযোমন্ডং) আরে; 

• প্রকারশযে ডযৌন আচরণ প্রেশ্ন করর;

• ডযৌন মনয্ািরনর প্রিাণ প্রেশ্ন করর;

• মপিািািা রা পালনকারীরের স্রক্ হমেস রা িথযে প্রকাশ কররি অমনছেকু; 

• ডযাগারযারগ সীিারদ্ধ এরং/অথরা উমবেগ্ন, ভয়াি্, মরেন্ন, মরনয়ী, চাপ এরং স্ায়মরক আচরণ প্রেশ্ন করর; 

• মশকার মহসারর সনাক্ত কররি অমনছেকু রা অক্ষি; 

• যুরা একই গল্পটি একইভারর অরনকগুমল রার ররল যারি এিন ডচহারা িুরট ওরে ডয ওরক এটা ডশোরনা হরয়রে; 

• একটি পমরমস্মির (উোহরণস্বরূপ ডেরী) ডচরয় িুলনায় অরনকগুণ ডরমশ পমরণমির ভীি প্রেশ্ন করর।

মানে পাচার দক?

মানে পাচাকরর ধরন:

িানর পাচার হরছে আধুদনক িাসত্ব। যেনই 
একজন রযেমক্ত রলপূর্ক, প্রিামরি হরয় করারি 
রা রাধযে হরয় অনযে কাররা উপকাররর জনযে 
ডযৌন এরং/অথরা শ্রি পমররেরামেরি জমডি 
হয় িেনই িানরামধকার লঙ্ঘন হয়, অথরা 
যেন 18 রেররর কি রয়সী একজন িরুণ 
রযেমক্ত রামণমজযেক ডযৌনিায় জমডি হয়।

• শ্রি পাচার 

• ডযৌন পাচার 

•  মশশুরের রামণমজযেক  
ডযৌন ডশােণ

• অঙ্ পাচার

CSEC   একটি অপরাধ! এটি দরকপারকে  করা উদচে, এেং  
উত্তরজীেীকির উপযুতি যসো প্রিান করা উদচে!


