আপনি নি পাচার হওয়ার নিিার?
আপিাকি নি নিকের ইচ্ছার নিরুকে কিািও িাে িরকে িাধ্য িরা হকচ্ছ? আপিার কচিা কিউ নি আপিার
েদারনি িা নিয়ন্ত্রণ িরকে?
এই িযক্তি নি সনহিংসো িযিহার িরকে িা আপিাকি হুমনি নদকচ্ছ? আপনি নি নিনব িধ্ায় চকে কেকে পাকরি িা?
আপনি চাি িা এমি িাে িরকে কিউ আপিাকি িাধ্য িরকে পাকর িা িা আপিার ইচ্ছার নিরুকে রাখকে পাকর িা।

নিেু ইনিে কে আপিার কিাষণ িরা হকচ্ছ:









আপনি প্রায় নিিামূল্যে কাজ কল্েি িা
আপনি দীর্ সময়
ঘ
ধল্ে কাজ কল্েি এিং প্রায় ককািও ফাকা সময় পাি িা
আপিাে কাজটি নিপজ্জিক এিং আপিাে ককািও সুেক্ষা কিই
আপিাে পনেচয় পত্রগুনয আিক কো হল্য়ল্ে
আপিাল্ক হুমনক কদওয়া িা ব্ল্োকল্ময কো হয়
আপিাল্ক নিল্জে নিল্য়াগকর্ঘাল্ক অর্ কফের্
ঘ
নদল্র্ হয়
আপনি সিদা
ঘ ভল্য় র্াল্কি
আপনি নিল্জে কমল্ক্ষল্ত্রই
ঘ
র্ুমাি

আপনি যনদ এই পনেনিনর্ল্র্ নিল্জল্ক নচনির্ কল্েি র্ল্ি আমাল্দে সাল্র্ কযাগাল্যাগ
করুি। আমো আপিাে কর্া শুিল্িা। আপনি অজ্ঞার্সাল্ে, নিিামূল্যে এিং ককািও
িাধেিাধকর্া োডাই কর্া িযল্র্ পাল্েি।
আপনি যনদ স্বাচ্ছন্দ্ে কিাধ িা কল্েি িা সোসনে আমাল্দে সাল্র্ কযাগাল্যাগ কেল্র্
অক্ষম হি র্ল্ি একজি িি্ধুে সাল্র্ িা যাল্ক নিশ্বাস কল্েি এমি ককািও িেক্তিে
সাল্র্ কর্া িযুি; সম্ভির্ ককািও ডািাে িা নিক্ষক। র্াল্দেল্ক আমাল্দে িা পুনযল্িে
সাল্র্ কযাগাল্যাগ কেল্র্ িযুি।

আমাকদর সাকে কোগাকোগ
িরুি
PAG-ASA
Rue des Alexiens 16b
1000 Brussels
কসাম –শুক্র 9 :00 – 17 :00
(অোপল্য়ন্টল্মন্ট োডা)
Tel : 02 511 64 64
Email : info@pag-asa.be
WhatsApp SMS : 0470 94 07 77
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

েনদ পনরনিনে
আপৎিােীি হয়,
পুনযল্িে সল্ে
কযাগাল্যাগ করুি : 112

আপনি উনবগ্ন কিাধ্ িরকে পাকরি:
আপনি নি আমাকদর সাকে কিিাকম কোগাকোগ
িরকে পাকরি?

আপিার িে নি কগাপি রাখা হয়?

হোাঁ, আপনি সিদা
ঘ কিিাল্ম আমাল্দে সাল্র্
কযাগাল্যাগ কেল্র্ পাল্েি। আপনি যা িযল্েি র্া
আমো কিাি কেল্িা, র্ল্ি আপিাে িাম িা এমি
ককািও র্র্ে সংেক্ষণ কেল্িা িা যাে মাধেল্ম
আপিাল্ক ককউ সিাি কেল্র্ িা নচনির্ কেল্র্
পাল্ে। আমো এোডাও কপিাদাে কগাপিীয়র্াে
সাল্পক্ষ, সুর্োং আমো আপিাে সম্মনর্ োডা
ককািও র্র্ে ভাগ কেল্িা িা।

হোাঁ, আপনি নিল্জে কয র্ানযকা কর্ল্ক আমাল্দে
িম্বেটি মুে কফযল্র্ িা অিে িেক্তিে কফাি িেিহাে
কেল্র্ পাল্েি। আপনি এোডাও আমাল্দে একটি
কমল্সজ পাঠাল্র্ পাল্েি এিং আপিাে সল্ে
কযাগাল্যাগ কোে জিে আমাল্দে একটি অজািা
িম্বল্ে কফের্ কয কোে অিুল্োধ কেল্র্ পাল্েি।

আপিার িাকে আিাকসর িাগেপত্র কিই?

আপনি নি পুনেকির কেকি ভয়
পাকচ্ছি?

সমসো কিই। আপনি যনদ বিধ অিানসক
কাগজপত্র োডা কিযক্তজয়াল্ম র্াল্কি র্াহল্যও
আপনি আমাল্দে সাল্র্ নিনবধায়
ঘ কর্া িযল্র্
পাল্েি। আমো আপিাে সম্মনর্ োডা ককািও
পদল্ক্ষপ কিল্িা িা।

সমসো কিই। পুনযি আপিাে সহায়র্া এিং সুেক্ষাে
জিে েল্য়ল্ে, র্ল্ি আমো আপিাে সম্মনর্ োডা
র্াল্দে সাল্র্ কযাগাল্যাগ কেল্িা িা। সুর্োং আপনি
নচন্তা িা কল্ে আমাল্দে সাল্র্ কর্া িযল্র্ পাল্েি।

.

