
প্রত্যেতেরই পছন্দ 
েরার অধিোর আতছ

WORKING TO ABOLISH SLAVERY 

আমি আিার পমরবারকে মিরাশ েরকে  
ভীে মিলাি, আমি জািোি োরা েখকিা 

আিার ছিকলবন্ধু কে ছিকি ছিকব িা মেন্তু আমি 
েখকিা ভামবমি ছে োরা আিাকে এিি োউকে 
মবকে েরার জি্য মবকেকশ পাঠাকব োর সাকে 
আিার েখকিা ছেখা হেমি। আিাকে ছবাঝাকিা 
হকেমিকলা ছে োকে মবকে েরা িাড়া আিার 

অি্য ছোি উপাে ছিই।
ছ�ািঃ

(+61 2) 9514 8115

ইকিইলঃ
antislavery@uts.edu.au

ছ�সবধুেঃ 
facebook.com/AntiSlaveryOz

वैब:
antislavery.org.au
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আমি েখি বধুঝকে পারলাি মে হকছে, আমি 
সহােে ছসবােকিমের সাকে ছোগাকোগ েরলাি 
এবং আিাকে এোরকপারমে  ওোচ মলকটে রাখা 
হকলা, োর িাকি হকছে আমি অক্রেমলো ে্যাগ 
েরকে পারব িা। োরা আিাকে মিরাপে 
বাসস্াি এবং মবিািকূল্য আইিকঞের পরািশমে 
পাবার ব্যবস্া েরকেও সাহাে্য েরকলা।

অত্রেধিয়াত্ জ�ার েতর ধিতয় 
জেয়া এেটি েণ্ডনীয় অপরাি।
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প্রকে্যকেরই োরা োকে মবকে েরকব ো 
পিন্দ েরার অমিোর আকি এবং োউকে 

ছজার েকর মবকে ছেো আইি মবরুদ্ধ। েখকিা 
েখকিা ছোকিা ব্যমতিকে মবকে েরার জি্য 

শারীমরে বা িািমসে চাপ ছেো হকে পাকর।

অ্যামটি-ছলেভামর অক্রেমলো মবিািকূল্য এবং 
ছগাপিীেোর সাকে আইিগে পরািশমে  
ও সহােে ছসবােিমেগুমলকে ছোগাকোকগর 

ব্যবস্া েরকে পাকর। 

আপিার আকরা েে্য বা সাহাকে্যর প্রকোজি 
হকল েো েকর আিাকের সাকে ছোগাকোগ 

েরুি।

Anti-Slavery Australia  
(অ্যামটি-ছলেভামর অক্রেমলো)

(+61 2) 9514 8115
antislavery@uts.edu.au

facebook.com/AntiSlaveryOz
antislavery.org.au

েমে আপিাকে, অেবা আপমি ছচকিি এিি 
োউকে ছজার েকর মবকে ছেো হকছে,  
বা ছজার েকর মবকে ছেো হকেকি,  
োহকল এিি সংস্া আকি োরা  
আপিাকে সাহাে্য েরকে পাকর। 

আকরা েে্য জািকে চাইকল বা মবিািূকল্য 
ছগাপিীে আইিগে সাহাকে্যর সকগে ছোগাকোগ 
েরকে চাইকল েো েকর অ্যামটি-ছলেভামর 
অক্রেমলোর সাকে (+61 2) 9514 8115  

িম্বকর ছোগাকোগ েরুি। 

জরুরী অবস্াে, েমে আপমি োৎক্ষমিে 
মবপকের সম্ধুখীি হি বা সমহংসোর 
 হুিমে োকে, মেিটি 0 (000)  

িম্বকর ছ�াি েরুি।

ছজার েকর মবকে ছেোর সম্াব্য অপরাি 
জািাকে হকল অক্রেমলোি ছ�ডাকরল পধুমলশকে 

131 237 (131 AFP) িম্বকর 
 ছোগাকোগ েরুি। 

ছেউ মবশ্াস েকরমি ছে এেজি েরুি ব্যমতি 
মহসাকব ছজার েকর আিাকে এই পমরমস্মের 
িকি্য ছ�লা হমছেকলা। আমি ভামবওমি ছে 
এরূপ ঘরা সম্ব েেক্ষি িা আিাকে ছজার 
েকর আিার মপোর ব্যবসামেে অংশীোকরর 

ছিকের সাকে মবকে ছেো হকলা। 

জ�ার েতর ধিতয়  
জেয়া োতে িতি?

আপধন এো নন। আপধন 
সাহাযযে জপত্ পাতরন! 

আিার পমরবার আিাকের পামরবামরে 
ব্যবসামেে স্াকেমের উন্নমের জি্য আিাকে 

ছজার েকর মবকে েরকে বাি্য েকরকি। আমি 
েমে জািোি ছোোে সাহাে্য পাওো ছেকে 
পাকর োহকল আমি মেি বিকরর মবষণ্ণো  
ও আমেমেে সিস্যা এড়াকে পারোি। 

আমরা আপনাতে ধিনামতূিযে 
জ�াপনীয় আইন�্ পরামর্শ 
জপত্ সাহাযযে েরত্ পাধর।
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