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প্রতি 

মমিা ব্যানাতজি  
মাননীয়া মখু্যমন্ত্রী , 
পতিমব্ঙ্গ সরকার 

  
তব্ষয়: পাচাররর সারভাইভররের জনয তভকটিম ক্ষতিপূরণ তনতিি কররি মখু্যমন্ত্রীর হস্তরক্ষরপর অনরুরাধ 

  
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, 
  
আমরা উত্থান, তব্জতয়নী এব্ং ব্ন্ধনমুতি নারম তিন টি যুব্রনত্রী দের েল। আমারের েরলর সেসযরা পাচার, দ াষণ 
এব্ং তব্তভন্ন ধররনর তহংসার সারভাইভর। আমরা পতিমব্রঙ্গর উত্তর ও েতক্ষণ ২৪ পরগনার ব্াতসন্দা। সব্ 
তমতলরয়, তিনটি েরল ১৫০ জন সেসয ররয়রে। আমরা এই েল গুতল গঠন করার তসদ্ধান্ত তনরয়তেলযাম যারি আমরা এক 
সারে তমরল আমারের ভারলা ভারব্ জীব্ন যাপরনর জনয প্ররয়াজনীয় অতধকার এব্ং পতররষব্াগুতল দপরি লড়াই কররি 
পাতর, এব্ং যারি আমরা এরক অপররক সমেিন এব্ং অনযানয পাচার, দ াষণ এব্ং তব্তভন্ন ধররণর তহংসার 
সারভাইভররের সমেিন কররি পাতর। আজ, আমরা একসরঙ্গ কাজ কতর যারি আমারের অতভজ্ঞিা এব্ং পরাম িগুতল 
সংতিষ্ট কিতি পরক্ষর সারে ভাগ করর তনরি পাতর, যারি মানব্ পাচার, দ াষণ এব্ং অনযানয তহংসার ঘটনার 
সারভাইভররা সব্াই িারের অতধকার দপরি পারর। আমরা তব্শ্বাস কতর দয আমারের অতধকারগুতল তনতিি করার 
জনয কী কাজ কররে এব্ং কী কাজ কররে না দস সম্পরকি  আমারের অতভজ্ঞিা সরকাতর আতধকাতরকরের 
সারে  দ য়ার করা িাাঁরের প্ররয়াজনীয় পেরক্ষপ দনওয়া খ্ুব্ই গুরুত্বপণূি। 
  

আমারের প্ররিযক সেসযরকই তব্তভন্ন সমরয় দযৌন দ াষরণর জনয পাচারকারীরা পাচার করর তেল। এই পাচারকারীরের 
তব্রুরদ্ধ োনায় মামলা োরয়র কররতে আমরা। প্র াসন এব্ং তব্তভন্ন সংস্থার সাহারযয দসখ্ান দেরক দব্র হরয়, ব্া 
অরনক দক্ষরত্র তনরজরাই পাতলরয় তিরর আসার পর , আমরা আমারের স্থানীয় সংগঠন এব্ং আইনজীব্ীরের সাহাযয 
তনরয় আমারের দজলার দজলা আইতন পতররষব্া কিতি পরক্ষর কারে ক্ষতিপূররণর আরব্েন কররতে । ২০১৯ দেরক এখ্ন 
পযিন্ত তিএলএসএ ২৯ জন সারভাইভররের ক্ষতিপরূণ দেওয়ার তনরেি  তেরয়রে। আমরা প্রতিটি তনরেি র র তব্ব্রণ 
এই দমইল এর সারে পাঠাতি। েুভি াগযব্ ি, এি মাস দপতররয় দগরলও আজ পযিন্ত ২৯ জরনর দকউই িারের ব্যাঙ্ক 
অযাকাউরে টাকা পায়তন। যখ্ন িারা রাজয স্তররর আইতন পতররষব্া কিতি পরক্ষর কারে আরব্েন করর ক্ষতিপূরণ টাকা 
ব্যারঙ্ক পাওয়ার জনয িাাঁরেররক এস এল এস এ জানায় দয SLSA িহতব্রল টাকা দনই , এব্ং যিক্ষণ না িারা টাকা 
পারিন ক্ষতিপরূণ প্রাপকরের অরপক্ষা কররি হরব্। 
  
মযািাম, আমরা তনতিি দয আপতন জারনন দয এই কঠিন সমরয় আমরা তক ধররনর আতেিক সমসযার সমু্মখ্ীন 
হতি । ক্ষতিপূররণর এই টাকা আমারের জনয খ্ুব্ই গুরুত্বপণূি-আমারের মরধয দকউ দকউ উপাজি রনর জনয কু্ষদ্র-ব্যব্সা 
শুরু কররি চায়, আমারের কারও কারও জনয এই টাকা আমারের পড়ার ানা চালারি কারজ লাগরব্, অরনরকর 
প্ররয়াজন  তচতকৎসার জনয, আমারের তনজস্ব ব্াতড় তিতররি, আমারের ভতব্ষযৎ সুরতক্ষি কররি সাহাযয কররব্ তকেু 
টামি তিরপাতজট ইিযাতেরি অরেির তকেু অং  জমা দররখ্। আমরা সকরলই ব্েররর পর ব্ের ধরর খ্বু্ 
কঠিন পতরতস্থতির সারে লড়াই করর এই জায়গায় এরসতে দযখ্ারন আমরা আমারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরক্ষ 
তিএলএসএ দেরক আরে  দপরি শুরু কররতে। আমারের জনয পুতল  অতিসাররের আমারের এিআইআর দনওয়ার জনয 
রাতজ করারনা,  িারপর ক্ষতিপরূরণর জনয আরব্েন করা, তিএলএসএ -রি শুনাতনর জনয তেরনর পর তেন যাওয়া এব্ং 
অপরাধীরা আমারের উপর তক ধররনর অিযাচার করররে িা ব্ার ব্ার ব্লা, এব্ং এই সব্ তকেুর সারে ব্াতড়রি এব্ং 
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গ্রারম সব্ সময় কলঙ্ক/তিগমার দমাকারব্লা করা – প্রতিটা পেরক্ষপ আমারের পরক্ষ খ্ুব্ কঠিন তেল। আমরা আইন 
অনুযায়ী ক্ষতিপূররণর অতধকার দপরি  এই সব্তকেুর মধয তেরয় দগলাম। লড়াইটা কঠিন এব্ং লম্বা হরব্ দজরনও আমরা 
আইরনর উপর আস্থা রাখ্ার তসদ্ধান্ত তনরয়তেলাম। এখ্ন, এই মুহুরিি  যখ্ন আমারের রাজয সরকার 
আমারেররক ব্লরে দয িারের িহতব্রল টাকা দনই, আমরা উতিগ্ন, কু্ষব্ধ এব্ং হিা  দব্াধ করতে। 
  
একটি রারজযর মুখ্যমন্ত্রী দসই রারজযর দনিা, আপতন পতিমব্রঙ্গর নাগতরকরের জনয তসদ্ধান্ত গ্রহণকারী - িাই আমরা 
এই আ াহীন পতরতস্থতিরি সাহারযযর জনয আপনার কারে আসার তসদ্ধান্ত তনরয়তে। আমরা জাতন দয 2015 সারল 
আপতন পাচাররর সারভাইভররের আতেিক তনরাপত্তা তনতিি করার জনয মুতির আরলা নারম একটি তিম 
শুরু কররতেরলন যা আমারের মরন অরনক আ া জাতগরয়রে। আমরা জাতন আপতন নারী ও দমরয়রের অতধকাররর জনয 
লড়াই কররেন। আমারের জীব্ন রক্ষার জনয, আমারের এব্ং আমারের পতরব্াররর সুস্থ ও সুরতক্ষি জীব্ন তনতিি 
কররি এই তব্ষরয় প্ররয়াজনীয় পেরক্ষপ দনওয়ার জনয আমরা আপনারক অনরুরাধ করতে । আমরা আ া করতে দয 
আপনার সহরযাতগিা এব্ং তনরেি না দপরল রাজয আইতন পতররষব্া কিতি পক্ষ সারভাইভররের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জনয 
প্ররয়াজনীয় িান্ড দপরি পারর এব্ং তনতিি কররি পারর দয দকানও সারভাইভররের দক দযন িার অতধকার পাওয়ার 
জনয আইরনর তনরেি ত ি সমরয়র দচরয় দব্ত  অরপক্ষা কররি হরব্ না। এর জনয আমরা আপনার উপর তনভি র ীল। 
 

আমরা আপনার সাথে এই বিষথে একটি অনলাইন িা সামনা সামবন বমটিিং কথর জানাথে চাই বিবিম 
কথেথেশন পপথে পাচাথরর সারিাইিরথের অনযানয আর বক বক সমসযা হথে পশ্চিম িথে। আপবন 
অনুগ্রহ কথর এই বমটিিং এর জনয আমাথের একটি োবরখ এিিং সমে জানান - এই আমাথের 
অনুথরাধ।  
  
ধনযব্াোরন্ত, 

  
ব্ন্ধনমুতি, উত্থান, এব্ং তব্জতয়নী 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To, 

Smt Mamata Banerjee, 

The Hon’ble Chief Minister, 

Government of West Bengal 

  

Subject: Request for the Chief Minister’s intervention to ensure Victim Compensation for trafficked 

survivors 

  

Respected Madam, 

We are members of Bandhanmukti, Utthan, and Bijoyini – three collectives of youth leaders who are 

survivors of human trafficking. Our members are from the North and South 24 Parganas of West 

Bengal. Altogether, there are 150 members in the three collectives. We decided to form these 

collectives to support each other in accessing our rights and services necessary for our wellbeing, 

and also to support any other survivors of trafficking, exploitation and different forms of violence. 

Today, we work together to share our experiences and suggestions to the concerned authorities so 

that all survivors of human trafficking, exploitation and violence can receive support to access their 

rights. We believe that sharing our lived experiences of what’s working and what’s not working to 

ensure our rights is very important for the government duty-bearers to take necessary steps 

  

Each of us were trafficked for commercial sexual exploitation at different times. Upon rescue and 

return, we have applied for victim compensation to the District Legal Services Authorities in our 

districts with support from our local organisations and lawyers. Eventually, the DLSA has given orders 

allowing compensation to 29 of the survivors who had applied. We are enclosing the details of each of 

those orders as an annexure. Unfortunately, none of them have received the money in their bank 

accounts till date even after so many months. When they approached the SLSA to release the victim 

compensation amount which has been awarded between 2019 till date, they were told that the SLSA 

do not have the necessary fund, and the recipients of the compensation amounts need to wait until 

SLSA does get the funds. 

  

Madam, we are sure you know what kinds of financial difficulties we are faced with during this difficult 

times. The amount of compensation is very important for us – some of us want to start micro-

businesses to earn, for some of us the money will help in continuing education, for health treatments, 

for building a house of our own, for securing our future by putting part of the money in some term 

deposits etc. All of us have gone through very difficult hurdles over the years since being rescued to 

get to this point where we are starting to get orders from DLSA in favor of giving us compensation. It 

was very difficult for us convince the police to take FIRs, then to apply for compensation, attend the 

hearings in DLSA and repeat the ordeal we were put through by the criminals, battling stigma at home 

and in the villages all the while. We went through all of it to be able to claim our right to compensation 

as per the law. We decided to put our trust in the law, knowing that it will be difficult and long drawn. 

Now, at this point when we are told by our state government that they don’t have the funds, it leaves 

us feeling anxious, angry, and in despair. 

  

The Chief Minister of a state is the leader of the state, you are the decision maker for the citizens of 

West Bengal – so we decided to come to you for help in this hopeless situation. We know in 2015 you 

had even started a scheme called Muktir Alo to ensure financial security for trafficking survivors which 

has given us a lot of hope of support from you. We know you fight for the rights of women and girls. 

We request you to take necessary actions in this regard to protect our lives and to ensure that we and 

our families have a healthy and secured life. We are hopeful that with your support and direction, the 

State Legal Services Authorities can get the funds necessary to give compensation to the survivors 

and can ensure that no trafficking survivor has to wait longer than the time as given in law to receive 

their right. We are depending on you for this. 

 



We'd also like to request for a meeting with you, either online or in person, so we can share with you 

what are the challenges being faced by trafficking survivors residing in West Bengal in accessing their 

victim compensation. We request you, madam, to kindly give us a date and time for this meeting. 

  

Thanking you, 

yours faithfully. 

  

Bandhanmukti, Utthan and Bijoyini 

 
 

 

 


