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এন্আরএম বা ‘রাষ্ট্রীয় সুিাপরিমলূক িদ্ধপত’ হল মান্ব িাচার এবং আধুপন্ক ক্রীতোসদের 
পিকার হওয়া মান্ষুদের িন্াক্ত করার একটি কাঠাদমা। 

এই প্রপক্রয়ার মদধয পেদয়, পন্পিত করদত হদব যে পিকার হওয়া মান্ুষরা যেন্ সহায়তা প্রাপ্ত 
হন্ এবং তাাঁদের অপিজ্ঞতাগুপল যেন্ স্বীকৃত হয়। 

1. 

একটি পিশুদক রিযুক্ত করা হদয়দে 
(উোহরণস্বরূি অথে, উিহার, সামাপজক 
মেোো যেওয়ার িিথ কদর এবং/বা 
তাদেরদক সমাদজ অন্তিুে ক্ত হওয়ার অন্িূুপত 
বা িপরচয় যেওয়ার িিথ কদর – আমরা 
এটাদক ‘গ্রুরমিং’ বপল) 

 
অথবা 
 

পিশুটিদক A যথদক B-যত চালাি করা 
হয়য়য়ে (এটা লম্বা েরূদে বা অল্প েরূদে 
হদত িাদর, যেটা একই গ্রাম, ন্গর বা 
িহদরর মদধযও হদত িাদর) 

 
অথবা 
 

পিশুটিদক যগািদন্ ধয়র রাখা হয়য়য়ে। ধদর 
রাখার অথে হল কাউদক ধদর লুপকদয় 
রাখা, উোহরণস্বরূি িারীপরক শ্রম 
করাদন্ার জন্য যকাদন্া খামার বাপিদত, 
ওপরন্া বাপিদত যেটিদক ড্রাদগর কারবার 
করার যকন্দ্রস্থল পহদসদব বযবহার করা হদে 
(প্রায়িই যেটিদক একটি ‘ফাাঁে বাপি’ বলা 
হয়)। 

2. 

এটা শশাষণ করার উয়েয়শে করা হদয়দে। 
 

সুতরাং, উোহরণস্বরূি, একজন্ 
তরুণ/তরুণীদক ড্রাগ চালান্ করার ও 
যি াঁদে যেওয়ার জন্য যেদন্ কদর এক 
জায়গা যথদক অন্য জায়গায় িাঠাদন্া হল। 
আমরা এটিদক অপরাধমূলক শশাষণ 
বপল। 

 
আর একটি উোহরণ হদত িাদর, একজন্ 
তরুণ/তরুণীর বযাংক অযাকাউন্টদক 
যবআইন্ীিাদব অপজে ত অথে ধদর রাখার 
জন্য বযবহার করা। আমরা এটিদক 
আরথিক শশাষণ বপল। 

 
শ্রমগি শশাষয়ণর উোহরণ হদত িাদর, 
একজন্ তরুণ/তরুণীদক িাপরশ্রপমক ন্া 
পেদয় ‘কাজ’ করাদন্া। 
 

অথবা শযৌিগিভায়ে শশারষি, যেদহতু 
তাদেরদক এক বা একাপধক বযপক্তর সাদথ 
যে ন্তা করদত বাধয করা হদয়দে। 

এিআরএম কী? 

 
মািে পাচার কী? 

 
যকাদন্া পিশু িাচাদরর পিকার হদয়দে বদল তখন্ই শুধু স্বীকৃত হওয়া উপচত, েপে পন্ম্নপলপখত েটুি 
পজপন্স ঘদট থাদক: 
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সমস্ত রশশু শশাষয়ণর ময়িাই, মািে পাচার এেিং আধুরিক ক্রীিদাসত্বয়িও িরুণ/িরুণী এেিং িায়দর 
রিয়ন্ত্রণকারী েেরক্তয়দর ময়ধে ক্ষমিার ভারসামেহীিিা থায়ক (উদাহরণস্বরূপ, েয়স ো সামারিক 
মযিাদার কারয়ণ)। 

 
েপে যকাদন্া পিশুর সাদথ এমন্ বযবহার করা হয় োদত তার মদন্ হয় যেন্ যস কাদরার ‘যগালাম’ 
(সম্পপির মদতা) অথবা তাদক যকাদন্া জায়গায় কাজ করদত বাধয করাদন্া হয় এবং যস যসই জায়গা 
যেদি চদল যেদত সক্ষম ন্া হয়, তাহদল যসটিদক বলা হয় আধুপন্ক ক্রীতোসে। 

 
এটা যখয়াল রাখা জরুপর যে, যে যকাদন্া িপরদবি যথদক আসা যে যকাদন্া পিশুদকই গ্রুম কদর যিাষণ 
করা যেদত িাদর। এটাদত যকাদন্া লজ্জার বযািার যন্ই, তদব লক্ষণগুপল িন্াক্ত করা এবং যস পবষদয় 
পরদিাটে  করা জরুপর, োদত পন্পিত করা োয় যে পিশুটি সঠিক সহায়তা িাদব। এন্আরএম স্বািাপবক 
সুরক্ষা িদ্ধপতগুপলর যকাদন্া পবকল্প ন্য়, বরং এন্আরএম প্রপক্রয়া এগুপলর িপরিূরক হওয়া উপচত্। 
অতএব, আিন্ার উদেগ সম্বদে িুপলদির কাদে এবং আিন্ার স্থান্ীয় সামাপজক িপরদষবাগুপলর কাদে 
পরদিাটে  করাও গুরুেিূণে। 

 
এিআরএম সুপাররশমূলক প্ররক্রয়া 

 
পিতামাতারা পন্দজ পন্দজ এমআরএম এর মাধযদম সিুাপরি করদত িারদবন্ ন্া, পকন্তু পন্পেেষ্ট পকেু প্রপতষ্ঠান্ 
যেমন্ িপুলি এবং সামাপজক যসবার োপয়ে হল যে, েপে তাাঁরা সদেহ কদরন্ যে যকউ মান্ব িাচাদরর 
পিকার হদয়দে, তাহদল তার জন্য যহাম অপফদসর কাদে সুিাপরি করা। সুিাপরি করার োপয়দে থাকা 
যিিাোরদের প্রথম প্ররিরক্রয়া-প্রদািকারী বলা হয়। 
◼ েপে িাচার হওয়ার লক্ষণগুপল (ো ইপিতকারী ন্াদমও িপরপচত) উিপস্থত থাদক, তাহদল যসগুপল 

একজন্ প্রথম প্রপতপক্রয়া-প্রোন্কারীর কাদে যহাম অপফদস সুিাপরি করার জন্য েদথষ্ট হওয়া 
উপচত্। 

 
◼ যহাম অপফস তখন্ পসদ্ধান্ত যন্দব যে যসই বযপক্ত িাচাদরর পিকার হওয়া একজন্ বযপক্ত 

পহদসদব স্বীকৃত হদবন্ পকন্া।  

 
◼ পকেু োতবয প্রপতষ্ঠান্ও এন্আরএম এর মাধযদম সিুাপরি করদত িাদর এবং আিন্াদক িরামিে 

পেদত িাদর। উোহরণস্বরূি, আিপন্ সহায়তা যিদত, এন্এসপিপসপস যহল্পলাইন্ বা আধুপন্ক 
ক্রীতোসে যহল্পলাইন্-এ কল করদত িাদরন্। 

 

এিআরএম এর মাধেয়ম শিওয়া রসদ্ধায়ের অথি কী? 
 

পসদ্ধান্ত যন্ওয়ার প্রপক্রয়াটিদত েটুি ধাি রদয়দে: 
 

1. একটা যুরক্তসম্মি রভরিয়ি রসদ্ধাে িাাঁচ পেদন্র মদধয পন্দত হদব। এর অথে হল ‘আরম সয়েহ 

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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যহাম অপফস তাদের চূিান্ত পন্িঃসপেগ্ধ পিপিদত পসদ্ধান্ত যন্ওয়ার আদগ িেেন্ত, অপতপরক্ত তথয তাদেরদক 
িাঠাদন্া যেদত িাদর। যে যকাদন্া প্রাসপিক ন্তুন্ তথয তাদের পসদ্ধান্ত পন্দত সাহােয করদব। েপেও 
পিতামাতারা এন্আরএম এর মাধযদম যকাদন্া সুিাপরি করদত িাদরন্ ন্া, পকন্তু সুিাপরি করা হদয় 
োওয়ার িদর, আিপন্ ন্তুন্ তথয িাঠাদত িাদরন্। েপে সম্ভব হয়, তদব প্রারপম্ভকিাদব সুিাপরিকারী 
বযপক্ত বা প্রপতষ্ঠাদন্র সাদথ অংিীোপরে কদর এটি করার জন্য আমরা উত্সাপহত কপর। ন্তুন্ তথয 
nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk ইদমদল িাঠাদত হদব।  

করর রকন্তু প্রমাণ করয়ি পারে িা’ যে, তারা িাচার হওয়ার পিকার হদয়দে। 
 

2. এর িদর, একটা চূিান্ত রিিঃসরেগ্ধ রভরিয়ি রসদ্ধাে পন্দত হদব। এর অথে হল যে তারা িাচার 

হওয়ার পিকার ‘‘িা হওয়ার শচয়য় হওয়ার সম্ভােিা শেরশ রয়য়য়ে’। 
 

েপে যকাদন্া বযপক্তদক িাচার হওয়ার পিকার পহদসদব িন্াক্ত করা হয়, তাহদল যস যকাদন্া অিরাধ করার 
জন্য যগ্রপ্তার হদয় থাকদল বা িাপির সম্মুখীন্ হদল, তার সাদথ অন্যরকম বযবহার করা হদব, কারণ 
তরুণ/তরুণীটি যিাপষত হপেল। এই িপরপস্থপতদত, িাচাদরর পিকার হওয়া বযপক্তদেরও একটি আইন্ী 
প্রপতরক্ষা বযবহার করার অপধকার আদে, যেটিদক আধুপন্ক ক্রীতোসে প্রপতরক্ষা বলা হয় এবং এই 
পবষদয় তাদেরদক তাদের আইন্জীপবর সাদথ আদলাচন্া করদত হদব।   

 
েপে যকাদন্া পিশু যহাম অপফস যথদক একটি ইপতবাচক পন্িঃসপেগ্ধ পিপিদত পসদ্ধান্ত লাি কদর, তাহদল যস 
সহায়তা িাওয়ার অপধকার লাি করদব, যেমন্ যথরাপি, োদত যস তার িূবে অপিজ্ঞতা যথদক মুক্ত হদত 
িাদর। সামাপজক িপরদষবাগুপলর এই সহায়তা যেওয়ার কথা এবং এন্আরএম এর মাধযদম যন্ওয়া 
পসদ্ধান্তটি যেন্ তাদের সুরক্ষাোয়ক পসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রপক্রয়ার অি হয়। পিতামাতা পহদসদব, আিপন্ ইপতবাচক 
পসদ্ধান্তটিদক সামাপজক িপরদষবাগুপলর যথদক সহায়তা লাি করার জন্য বযবহার করদত িাদরন্। আিন্ার 
সন্তান্ও স্বাধীন্ পিশু িাচার অপিিাবকে িপরদষবা যথদক সহায়তা লাি করার অপধকার যিদত সক্ষম 
হদত িাদর। 

 

েপে আিন্ার সন্তান্ েুক্তরাদজয আশ্রয় বা সুরক্ষা যখাাঁদজ, তাহদল এন্আরএম এর মাধযদম যন্ওয়া পসদ্ধান্তটি 
যসই যক্ষদে প্রাসপিক হদত িাদর। পকেু যক্ষদে, এন্আরএম এর মাধযদম যন্ওয়া একটা ইপতবাচক পসদ্ধাদন্তর 
সুবাদে, যহাম অপফস আিন্ার সন্তান্দক েুক্তরাদজয থাকার জন্য পবদবচন্ামলূক অন্ুমপত পেদত িাদর। 
আিন্ার সন্তাদন্র অপিবাসন্ সপলপসটারদক েত তািাতাপি সম্ভব এই কাদজর মদধয পন্দয়াপজত করা 
জরুপর, সবদচদয় িাদলা হয় েপে এন্আরএম জমা যেওয়ার আদগ করা হয়। তাাঁরা তারির এন্আরএম 
সম্বদে এবং আিন্ার সন্তাদন্র সুরক্ষার োপবর সাদথ এটির সংদোগ সম্পদকে  িরামিে পেদত িারদবন্। 

https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/protecting-children/trafficked-children
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এিআরএম এর মাধেয়ম শিওয়া রসদ্ধায়ে আপরি সন্তুষ্ট িা হয়ল? 

 
আিপন্ এন্আরএম এর মাধযদম যন্ওয়া পসদ্ধাদন্ত সন্তুষ্ট ন্া হদল, আিন্ার বা আিন্ার সন্তাদন্র অপধকার 
থাকদব যহাম অপফসদক পেদয় এন্আরএম এর মাধযদম যন্ওয়া পসদ্ধাদন্তর িুন্পবেদবচন্া করাদন্ার। পসদ্ধান্তটিদত 
আিপি জান্াদন্ার জন্য আইন্ী প্রপতপন্পধ রাখার অপধকারও আিন্ার থাকদব এবং এটা একজন্ জন্ 
আইন্ সপলপসটারদক পেদয় করাদত হদব (আিন্ার িপরপস্থপতর উির পন্িে র কদর এটার জন্য আইন্ী 
সহায়তা িাওয়া যেদত িাদর)। আিপন্ একজন্ জন্ আইন্ সপলপসটারদক এখাদন্ খুাঁদজ যিদত িাদরন্। 

 

শকাথায় সহায়িা পাওয়া যায়ে 
 

সহায়তা যিদত বা আিন্ার যে যকাদন্া উদেগ পন্দয় কথা বলার জন্য, আিপন্ আধুপন্ক ক্রীতোসে 
যহল্পলাইন্ 0800 012 1700 ন্ম্বদর বা এন্এসপিপসপস যহল্পলাইন্ 0808 8005000 ন্ম্বদর কল করদত িাদরন্। 

 
েপে আিন্ার সন্তান্ তার িপরপস্থপত পন্দয় আিন্ার সাদথ কথা বলদত ন্া চায়, বা এমপন্পক েপে বদলও, 
তাহদলও তাদক জাপন্দয় পেন্ যে যস সবসময় চাইল্ডলাইন্ 0800 1111 ন্ম্বদর কল করদত িাদর বা তাদের 
সাদথ অন্লাইদন্ চযাট করদত িাদর, োর পবিে এখাদন্ যেওয়া আদে। েুক্তরাদজযর পকেু এলাকাদত, 
পিশুরা স্বাধীন্ পিশু িাচার অপিিাবকে িপরদষবার সরাসপর সহায়তা লাদির অপধকার যিদত িাদর। 
আিন্ার সন্তান্ এই সহায়তা যিদত িাদর পকন্া তা জান্দত, আিপন্ বান্োদ ে্ ার 24 ঘন্টার সহায়তা লাইন্ 
0800 0434303 ন্ম্বদর কল করদত িাদরন্। 

 
আপিার সোয়ির ক্ষরি হওয়ার ঝুুঁ রক রয়য়য়ে েয়ল যরদ আপরি উরিগ্ন হি, িাহয়ল অিুগ্রহ কয়র 101 ো 
999 িম্বয়র আপত্কালীি রভরিয়ি পরুলশয়ক কল করুি এেিং িায়দরয়ক েোখো করুি শয আপিার 
সোিয়ক পাচার করা হয়ে েয়ল আপরি আশঙ্কা করয়েি। 

 
আমরা আিন্াদক আিন্ার স্থান্ীয় সামাপজক যসবা টিমদক কল করার জন্যও উত্সাপহত করপে – 
োর পবিে আিন্ার স্থান্ীয় কাউপিদলর ওদয়বসাইদট িাওয়া োদব। আিপন্ এখাদন্ আিন্ার স্থান্ীয় 
কাউপিল খুাঁদজ িাদবন্। 

https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.childline.org.uk/
https://www.gov.uk/find-local-council

