
অবৈধ মানুষ পাচার এক অপরাধ 
» আপনার কর্মস্থল কক কিপজ্জনক? 

» আপনাকক িা আপনার পকরিার কক কক হুর্কক কেওয়া হকয়কে? 

» ককউ কক আপনার কাকে প্রচুর পকরর্াকে টাকা োিী ককরকে যাকে আপকন কাজ কপকে পাকরন? 

» আপনার কক কাকরার কাকে ককানও কেনা আকে? আপনার কনকয়াগকেম া কক আপনার পাসকপাটম  
কনকজর কাকে করকে কেকয়কে? 

» আপকন কক আপনার কনকয়াগকেম ার নার্ ও ঠিকানার িযাপাকর কনকিে নন? 

» আপনাকক কক টাকা কেওয়া হয়কন ককন্তু কস কিষকয় আপকন ককেু করকে পারকেন না? 

» আপনাকক কক কনিমাসন / কিকপাকটম শকনর হুর্কক কেওয়া হকয়কে? 

» আপনাকক কক ককউ এই কিষকয় কথা না িলকে িকলকে িা আপনাকক সাহাযয কনকে িারন ককরকে? 
 

 

আপকন একা নন। আর্াকের সাকথ কযাগাকযাগ করুন: 
» কনকজর নার্ আর্াকের না জাকনকয়; 

» আপকন কিনা অনুর্কের/পাকর্মকট কাজ করকলও; 
» যকে আপকন এই কেকশ কিআইনী ভাকিও িসিাস ককরন 

 

পাচাকরর কশকার িযকিকের জনয নযাশনাল অযাকসকেন্সকসকের্ 
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