
অনলাইনন মুন�ামুখ� 
সাক্ানে 

ফ�ানন

খিকখিম সান�াি্ট খ�নল্ান্ড (খিকু) একখি 
সংস্া যািা খিখিন্ন িানি �িামর্ট খিন়ে 
অ�িানেি খরকাি ি্খতিনিি, োনিি কানেি 
ফলাকনিি , যািা অ�িানেি সাক্ষী হন়েনেন 
োনিি  সাহায্ কনি। 

যািা মানি �াচানিি অথিা শ্রখমক ফরাষনেি খরকাি 
হন়েনেন োনিি সিাইনক খিকখিম সান�াি্ট সংস্া খিকু 
সাহায্ কনি । 
আ�খন খননে অথিা আ�নাি ফকানও খনকিেন 
খনম্নখলখ�ে অখিজ্ঞোি সম্ু�ষীন হন়েনেন খক?
 • ফকউ খক আ�নানক অবিে খকেু কিাি েন্য ফোি 

কিনে অথিা এমন ফকাননা কাে কিাি েন্য ফোি 
কিনে ফয কাে আ�খন কিনে চান না?

 • ফকউ খক (উিাহিেস্বরূ� স্তষী, আত্ষী়ে, কানেি মাখলক) 
আ�নানক খন়েন্ত্রে কিনে? আ�খন খক কনিন িা কাি 
সানথ কথা িনলন?

 • আ�নানক খক িলা হন়েনে ফয খ�নল্ানন্ড আসাি 
কািনে   আ�নাি ফিনা হন়েনে অথিা আ�খন খক 
ইখেমনে্ কাউনক িাকা খিন়েনেন?

 • আ�নানক খক এমন কথা িলা হন়েনে ফয,  আ�নানক 
যা িলা হনি ফসই অনুযা়েষী কাে না কিনল আ�নানক 
এই ফির ফেনে চনল ফযনে হনি অথিা আ�নাি এই 
ফিনর থাকাি অনুমখে (ফিখসন্ডন্স �াখম্টি) থাকনি না?

 • ফকউ খক আ�নানক আ�নাি ি্খতিগে খিষ়ে সম্বনধে  
অন্যনিি োনানি িনল  হুমখক খিনছে?

 • আ�নাি খক ি়ে হ়ে, উিাহিেস্বরূ�, আ�নাি কানেি 
মাখলক অথিা আ�নাি স্বামষী /স্তষী আ�নাি অথিা 
আ�নাি কানেি ফলানকি ক্খে কিনে �ানি যখি 

আ�খন োনিি সনগে একমে না হন িা চাকখি ফেনে 
খিনে চান অথিা সম্পক্ট না িা�নে চান?

 • আ�খন এ�ানন খক কাে কিনে এনসনেন অথিা ফকান 
�খিখস্খেনে আ�নানক কাে কিনে হনি ফসই ি্া�ানি 
খক আ�নানক িুল �িি ফিও়ো হন়েখেল?

 • আ�খন এ�ন ফয ফিেন �ানছেন োি ফথনক ফিখর 
ফিেন ফিিাি প্রখেশ্রুখে ফিও়ো হন়েখেল খক? 

 • আ�খন খক খন়েখমে সপ্ানহ �াঁচ খিননি ফিখর িা খিনন 
৮  ঘনিাি ফিখর কাে কনিন? োি েন্য আ�নানক 
আলািা ফিেন ফিও়ো হ়ে খক?

 • ফকউ খক আ�নাি নানম ফিনা কনিনে এিং আ�নানক 
খিন়ে কাগে�নরে সই কখিন়ে খনন়েনে আি আ�খন 
িুঝনে �ানিনখন কাগনে খক ফল�া আনে ?

 • ফকউ খক আ�নাি ি্াংক একাউনি ি্িহাি কিনে 
অথিা আ�নাি আখথ্টক �খিখস্খে খন়েন্ত্রে কিনে? 

যখি আ�খন উ�নি উখলিখ�ে একখি অথিা একাখেক 
প্রননেি উত্তি "হাঁ" খিন়ে থানকন, ফসই ফক্নরে অনুগ্রহ 
কনি help@riku.fi খিকানা়ে ফয ফকাননা িাষা়ে ইনমইল 
কনি ফযাগানযাগ করুন অথিা riku.fi/trafficking 
ওন়েিসাইনিি ফয ফকাননা ফ�ান নম্বনি ফ�ান কনি 
ফযাগানযাগ করুন । 

BENGALI

    040 632 9293



অনলাইন 

ফ�ানন ফযাগানযাগ করুন 

মুন�ামুখ� সাক্াৎ

আমানিি সনগে ফযাগানযাগ করুন যখি:
 • আ�খন ফকাননা অ�িানেি খরকাি হন়ে 

থানকন 
 • আ�খন ফকাননা অ�িানেি সাক্ষী হন়ে থানকন 
 • আ�নাি কানেি ফকউ অ�িানেি খরকাি হন়ে 

থানক 
 • আ�নাি মনন হ়ে ফয আ�খন খননে অ�িানেি 

খরকাি হন়েনেন এিং ফসই অখিজ্ঞোি 
ি্�ানি কারুি সানথ কথা িলনে চান অথিা 
�িামর্ট চান। 

আমিা গ্রাহকনিি ফগা�নষী়েো িো়ে ফিন� 
কাে কখি । আ�খন যখি আমানিি সনগে 
ফ�ানন অথিা অনলাইনন ফযাগানযাগ কনিন, 
ফসই ফক্নরে আ�নাি খননেি �খিচ়ে ফগা�ন 
কনিও ফযাগানযাগ কিনে �ানিন । আ�খন যখি 
আমানিি সানথ ি্খতিগেিানি ফি�া কিনে 
চান , োহনল আমানিি  ফয ফকাননা একখি   
অখ�নস খমখিং-এি েন্য অনুনিাে কিনে �ানিন 
। আমিা আ�নাি অনুমখে োো অন্য কাউনক 
আ�নাি ফকস সম্পখক্টে েথ্ োনানিা না । 

খ�নল্ান্ডএ খিকু সংস্াি অখ�স খিনামনূল্ 
সাহায্ কনি। প্রন়োেন হনল ফিািাষষীি ি্িস্া 

কিা হ়ে । ফিািাষষী কনিাি ফগা�নষী়েো িো়ে িা�াি 
েন্য িা়েিদ্ধ। ফযাগানযাগ কিাি েথ্ �ানিন  riku.fi. 
ওন়েিসাইনি ।

আ�খন একেন সাহায্কািষীি েন্য অনুনিাে 
কিনে �ানিন, খযখন আ�নাি সনগে ফি�া 

কনি খিখিন্ন ি্�ানি আনলাচনা কিনে �ািনিন এিং 
আ�নানক খিখিন্ন ি্�ানি �িামর্ট খিনে �ািনিন। 
প্রন়োেন হনল খেখন আ�নাি সনগে �ুখলর ফটেরনন অথিা 
আিালনে ফযনে �ািনিন ।

খিকু একখি ফিসিকািষী সংস্া (এনখেও) যাি সনগে 
িােনষীখে িা েনম্টি ফকানও সম্পক্ট ফনই।

োেষী়ে ফহল্পলাইন নম্বি ১১৬ ০০৬ 
ফসামিাি-শুক্রিাি সকাল ৯ িা ফথনক সধে্া ৮ িা 
(সাোিনে খ�খনর িাষা়ে) 
আইখন �িামনর্টি েন্য ফহল্পলাইন নম্বি ০৮০০ ১৬১১৭৭
ফসামিাি-িহৃস্পখেিাি খিকাল ৫  িা ফথনক সনধে্ ৭ িা 
(খ�খনর িাষা়ে) 

Riku.fi ওন়েিসাইনি খিকখিম সান�াি্ট সংস্া খিকু 
সম্পনক্ট এিং ফ�ৌেিািষী আইননি খিচাি প্রখক্র়ো 

সম্বনধে খিখিন্ন িাষা়ে �িি ফিও়ো হ়ে।

আ�খন যখি ফকানসমন়ে মানি �াচাি অথিা 
শ্রখমকনিি ফরাষে কিা  হনছে িনল সনদেহ 

কনিন  েনি সাহায্ ও �িামনর্টি েন্য help@riku.fi 
-  খিকানা়ে ইনমইল কনি ফযাগানযাগ করুন । ইনমইলখি 
আ�খন খননেি িাষা়ে খল�নে �ানিন ।

RIKUchat /খিকু চ্াি- একখি োত্ক্খেক 
�খিনষিা িা খিন়েল িাইম সাখি্টস। এই চ্ানি 

সাোিনে খ�খনর িাষা ি্িহাি কিা হ়ে ।


