কারণ,জীবন অমূলয্
মানব পাচার:

শিক্ ষ ার মাধ্ য মে মানব পাচার প্ র তিরোধ

খোলার জন্য তীরচিহ্নগুলি ব্যবহার করুন!)
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মানুষের জীবনের মূলয্ কি?
• এই মানুষ সারা বিশ্ব থেকে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ভিন্নভাবে বসবাস,করে এবং বিভিন্ন ঐতিহ্য আছে.
• তার মান আছে. (নারী পয়েন্ট ১ )
এই মহিলার যদি বাবা মারা যায় , তাহলে তার জীবন রক্ষার জন্য তিনি কি করবেন? অথবাএই মানুষটির ভাই বিপদের মধ্যে
থাকে তাহলে তার জীবন বাঁচাতে কি ধরনের ঝুঁকি হবে ?
• এই মানুষ গুলো তাদের জীবন বাচাতে সব দিতে পারে কারন
সব মানুষের জীবন অমূল্য
আরেকটি বিষয় হল যে আমরা সবাই একই জিনিষ জন্য সংগ্রাম করি
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আমরা সবাই জীবনের কি করতে চাই ?
অর্থনৈতিক উন্নয়ন:
(টাকা পয়েন্ট) “আপনি আরো অর্থ উপার্জন করতে চান? আপনি এটি দিয়ে কি কি করতে চান?আমার একটি নতুন ফোন
প্রয়োজন, জামাকাপড় মত যে জিনিস কিনতে অর্থ ব্যবহার হতে পারি, অথবা শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যবহরি করতে পারি
শিক্ষা:
(বই এবং সন্তানের পয়েন্ট) শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ
আমাদের শিশুদের ভাল ভবিষ্যত, আমাদের শিশুদের ভাল লেখাপড়া
ভাল কাজ, এবং আরো টাকা উপার্জন কারা
সমতা:
নির্বিশেষে আমরা আরো টাকা উপার্জন করার জন্য লেখপড়া করি এবং আমরা সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে চাই
(মাঝখানের মানুষ পয়েন্ট)
এই 3 “ই এর” শোষণ মধ্যে প্রাথমিক এন্ট্রি পয়েন্ট.

3

আমরা কাদের সম্মান করবো?
• ধর্মীয় নেতাদের
আমরা আশা করি তারদের ঈশ্বরের সঙ্গে একটি সম্পর্ক আছে।
• স্বামী / বন্ধু
তারা মানসিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের জন্য ভালবাসা প্রকাশ করে
• পরিবার এবং বন্ধুরা
অথবা মা, মাসি, পিসি, এবং প্রতিবেশীদের আমরা তরুণ যখন আমাদের জন্য যত্ন সাহায্য
• ধনী ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠিত পুরুষ
জীবনের ইচ্ছা, টাকা,সম্মান, অবস্থা সবেই পেয়েছে
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কেন এই শিশুরা চলে যাচেছ তারা কোথায় যাচ্ছে ?
• ধনী ব্যবসায়ী মানুষ এই পরিবারের টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে এবং তাদের সন্তান অন্য দেশে খেলাধুলা বা তার জন্য
কাজ করতে নিতে চায়। (পরিবার waving বিদায় পয়েন্ট) তিনি প্রতি মাসে ফিরে পরিবারের টাকা পাঠাতে প্রতিশ্রুতি দেয়।
• ধর্মীয় নেতারা এই পরিবাটির সন্তানের শহর মধ্যে একটি ভাল স্কুলে শিক্ষা নিতে দেওয়ার সুযোগ দেয় । তাদের সন্তানের
ছেড়ে দেখতে ভাল না কিন্তু খুশি, কারন ভাল শিক্ষা পাবে(পয়েন্ট পরিবারের উপরের ডান দিকের কোণায় অবস্থিত
আলিঙ্গন)
• মাসি, পিসি, বলে শহর মধ্যে একটি রেস্টুরেন্ট একটি বন্ধুর জন্য একটি কাজ দেওয়া হবে,অনেক টাকা আয় হবে এবং কাজটি
মজার হবে বলে অঙ্গীকার করে (মেয়ে পয়েন্ট গাড়ী উইন্ডোর খুঁজে খুঁজছেন).
• এই সব মানুষ তাদের সন্তানের দূরে পাঠাতে পছন্দ করেছেন, তারা বিশ্বস্ত কেউ ভাল কিছু অঙ্গীকার করে, দূরে এই
শিশুদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় ,যেখানে কেউ জানেনা. (বল দ্বারা গৃহীত সন্তানের পয়েন্ট)
এই পরিবারের মনে হয় তারা সঠিক তারা বিশ্বাস করতে পারে যে তারা তাদের বাড়িতে।এমনকি অন্য কোন পছন্দ নেই.
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সত্য কি ও প্রতারণা কি?
• স্বামী ও বন্ধু তারা তাদের স্ত্রী একত্রে কাজ করে এবং আঘাত না করে তারা নিরাপদ। তারা ভাল লোক। একজন মানুষ
ড্রাগ বা অর্থর জন্য অন্য পুরুষদের সাথে জোর করে যৌন কাজ, তার স্ত্রী বা বান্ধবীর জন্য নিরাপদ নয়।
• অনেক ঐতিহ্য থেকে ধর্মীয় নেতাদের আপনার বাড়িতে আসতে পারে. তারা
আপনার ভাষায় কথা বলে, আপনার মধ্যে বাস করতে পারে, তারা শেখান ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি, আপনি মনে করতে
পারেন. এই লোক ভালো
কখনও কখনও ধর্মীয় নেতাদের মত পাষাক সুন্দর কিন্তু তারা ঈশ্বরকে জানে না। একটি ধর্মীয় নেতা আপনাকে টাকা দিতে
এবং বাসা থেকে আপনার সন্তানের দূরে নিতে চায়, তাহলে সে নিরাপদ নয়.
• ধনী ব্যবসায়ী, আসতে পারে যেখানে আপনি বাস করেন। স্কুল নির্মাণ, বা ওষুধ দিতে পারে. তারা আপনার বাড়িতে পরিষ্কার
পানি সাহায্য করতে পারে. তারা ভাল লোক।
একটি ধনী মানুষ আপনাকে টাকা দিতে এবং বাড়ি থেকে দূরে আপনার সন্তান নিতে চায়, সে নিরাপদ নয়.
• প্রতিবেশী, খালা বা মায়েরা তাদের মেয়েকে একটি শিক্ষা এবং ভাল কাজ পেতে সাহায্য করে, ইনি ভাল নারী। একটি মহিলা
আপনি জানেন এমনকি কেউ, অন্য দেশে একটি কাজ বা শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতে চায়. তিনি ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা
করতে চায় এবং আপনার পরিচয় পত্র রাখতে চায়, সে নিরাপদ নয়.
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শিশুরা এখন কোথায় ?
• আমরা যাদের বিশ্বাস করতে সক্ষম তারাই আমাদের প্রতারিত করেচছ। পরিবার একটি মিথ্যা বিশ্বাস করে।এখন তাদের
সন্তানদের বিপজ্জনক পুরুষদের জন্য কাজ করতে বাধ্য করা হয়. (শৃঙ্খলিত হাত বিন্দু, নীচের অংশে ডানদিকে) তারা এখন
আটকা পড়ে আছে, এবং তারা যেতে পারে না, কোন উপায় নেই।
• (শিশু, মধ্যম ডান এবং মধ্যম বাম বিন্দু) অনেক শিশুদের
কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। তারা যথেষ্ট খাদ্য, পানি পায় না বা ঘুমও
হয় না।
তাদের পেটানো হয়। তারা যাদি বিশ্রাম বা খেলা করে তাদের হত্যা করা হবে।
• (অকৃত বিছানা এবং মেঝে সন্তানকে পয়েন্ট) অনেক শিশুকে রাতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। পুরুষদের তাদের সাথে যৌন
কাজ করতে হয়। শিশুদের প্রতি রাতে অনেক বার ধর্ষণ করা হয়
• (উপরের মেয়ে পয়েন্ট) অবশেষে মেয়েচটি ভেঙ্গ পরে। একটি ছোট রুমে তাকে মাদক দিয়ে বন্ধ করা হয়,তাই সে যুদ্ধ
করতে পারে না । তিনি নিরাপদ হতে পারে একমাত্র উপায়ে তাকে সুন্দর হতে হবে । পুরুষ তাকে ভোগ করবে। সে জানে না
তার জীবন মূল্যবান , সবার জীবন মূল্যবান।
কেউ এই শিশুদের সাহায্য করে না, তারা অপব্যবহার আর অবসাদ রোগ মারা যাবে
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শিশু এবং পরিবারের জন্য আশা আছে.
• (উপরের বাঁদিকের কোণায় পরিবারের পয়েন্ট) আপনার পরিবারকে শক্তভাবে ধরে রাখুন।স্কুল থেকে তাদের দূরে পাঠাতে বা
আপনি টাকা জন্য কারও সাথে তাদের ভ্রমণের জন্য টাকা নিবেন না। আপনার সন্তানের সনাক্তকরণ কাগজপত্র কাউকে
দিবেন না।
• (বিন্দু একটি ফোন সঙ্গে নারী থেকে) আপনি যদি দেখতে বা মানুষের কাছে শুনতে পান তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়
আর বিপজ্জনক জায়গায় কাজ করতে বাধ্য করা হয়।তাহলে কথা বলতে হবে।তাদের সুরক্ষা প্রাপ্য।তারা মূল্যবান ।বিপদ
হলে এই সংখ্যা ............কল করতে হবে। কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজে বিনামূল্যে সুরক্ষা করতে পারেন।
• আপনি কখনও একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আটকে গেলে, কাছাকাছি দর্শনীয় স্থান দেখুন।
এই ফোন নম্বর কল করুন: ..........................................
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহায্য চাইতে হবে , আপনার কষ্ট হবে না, উত্তর আসবে।
• একটি শিশু উদ্ধারে সক্ষম হলে (পয়েন্ট জিঁিজর খুলতে), অনেক পরিবার তাদের ফিরে আসার জন্য স্বাগতম জানায় না।
তাদের সন্তানের ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করে।শিশু তাই লজ্জিত ; অসুস্থ এবং এখন অবাঞ্ছিত হতে পারে।
• একটি খোলা দরজা দিয়ে সন্তানের (বিন্দু থেকে দরজা খোলার) এবং পরিবারের স্বাধীনতা ও নিরাময় খুঁজে পেতে পারেন.
সন্তানের বাড়িতে ফিরে তারপর অনেক উপায়ে আরোগ্য করতে পারবেন কারন একটি খোলা দরজা আছে।
• যদিও তাদের হৃদয় ভাঙ্গা এবং আহত হয় তবুও আবার নিরাময় খুঁজে পেতে পারে।

তাদের
জন্য পরিবর্তন:
আমি আপনাকে এই খোলা দরজা সম্পর্কে অন্য গল্প বলতে পারি?
ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের, স্বাধীনতা, নিরাময় এবং আমাদের একমাত্র বাস্তব আশা সুখবর শুনতে আপনার আমন্ত্রণ হিসাবে
এই দরজা খোলা হয়েছে.
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পরিসংখ্যান
• একটি শিশু প্রতি 30 সেকেন্ডে পাচার করা হয়. (ইউনিসেফ)
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক যৌন দাসত্ব মধ্যে প্রবেশ গড় বয়স হয়
13 বছর বয়সী. (বিচারপতি ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট)
• মানব পাচার 161 192 আউট দেশে দেখা দেয়. (জাতিসংঘ)
পতিতাবৃত্তি নারীদের 96% • পর্যন্ত অব্যাহতি চান কিন্তু তারা করতে পারেন না মনে হয়.
(মার্কিন শ্রম সংস্থা)
• মানব পাচার বছরে শিল্প প্রতি একটি 32 বিলিয়ন ডলার. (জাতিসংঘ)
• কিছু দেশে এটি পুরুষদের 70% সেক্স ক্রয় অনুমান করা হয়.
(ভিক্টর Malarek; জনস)
• ২ 27 মিলিয়ন মানুষ বিশ্বের enslaved হয়. এই ট্রান্স আটলান্টিক দাসব্যবসায় সময় enslaved আফ্রিকান সংখ্যা দ্বিগুণ বেশী. (কেভিন গাঁট,
ক্রীতদাসদের মুক্ত)

সর্বোত্তম কার্যাভ্যাস
একটি প্রতিষ্ঠানের এবং / বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব ব্যক্তি হিসাবে:
• আমরা শোষিত শিশুদের মুখের ছবি দেখাই না ।
• আমরা তাদের আসল নাম এবং অবস্থান ও গল্প শেয়ার করি না।
• আমরা তাদের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মিডিয়াতে কোন গল্প শেয়ার করি না।
• আমরা

তন্ন তন্ন সত্যি ভাল রিপোর্ট দিব।
নিউজ লেটার, ব্লগ, ফেসবুক, টুইটার, ইত্যাদিতে যে কোন আকারে প্রকাশিত সব ছবি
•আ
 মরা উপযুক্ত তথ্য দলের নেতা কাছে হস্তান্তর করব।
(শিকার অর্থাৎ নাম, বয়স, বিবরণ এবং অবস্থান)

দলের নেতা মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা যায় ও মুছে ফেলা হবে ।

কাজের ধাপ
• সচেতনতা

উইলিয়াম উইলবারফোর্স “আপনি অন্যান্য উপায় সন্ধান করতে পারেন কিন্তু আপনি আবার জানেন না বলতে পারেন না.” এখন আপনি শিক্ষিত
হয়েছেন,সহিংস প্রভাব আপনার নিজস্ব বৃত্ত মধ্যে সচেতনতা ,স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। আপনি জানেন অন্তত 10 জনকে ও জানেন না 10
ব্যক্তিদের। শেয়ার করুন.
• দ েবার
টাকা মানব পাচার মহামারী আনবে এবং এটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়. তাদের কাজ সমর্থনে আর্থিকভাবে সাহায্য ও সংগঠনের করে মানব পাচার
রোধ করার প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকুন ।
• প ্রার্থনা
যীশু বিনামূল্যে বন্দীদের মু্ক্ত করতে আসেন। আমরা শুধুমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রার্থনা মাধ্যমে সাফল্ল্য মন্ডিত করব এবং আধুনিক দাসত্ব বিনাশ
করব।
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