
েলবানেন অিভবাসী 

গৃহকম�েদর জনয্ 

পিরেষবা ময্ািপং



সংগঠন েসবা পর্কার েযাগােযােগর তথয্ মন্তবয্

Egna Legna আইনী, আশর্য়, আিথৰ্ক েটিলেফান: 76-841530
ইেমইল: contact@egnalegna.org
ময্ােসঞ্জার/ েফসবুক: m.me/EgnaLeg-
naBesidet 
ওেয়বসাইট: https://engnalegna.org/

এআরএম-
বণৰ্বাদ িবেরাধী 
আেন্দালন /
 
এমিসিস-অিভবাসী 
েকন্দর্

আইনী এবং সামািজক �কানা: ৈবর�ত, হামরা , সাদাত িস্টর্ট, 
িহসােব একই ভবন Globini ভর্মণ ও 
এিডসেনর েরাস্টাির, সাত তলা। 
েফান নম�র: 01 – 788025

ইেমইল: contact@armlebanon.org 
েফসবুক: www.facebook.com/ARMleb 
ওেয়বসাইট: www.armlebanon.org 
 
  

েকইেসর কাজ চলেছ,
খাদয্ িবতরন, 
স�াস্থয্কর িকট এবং 
িশ� খাদয্ সরবরাহ 
অথৰ্ৈনিতক সঙ্কট �র� 
হওয়ার সােথ সােথ �র� 
হেয়িছল

েকস ওয়াকৰ্
 
সুপািরশ
 
খাবার, স�াস্থয্কর 
েখলনা এবং িশ�র 
সরবরাহ িবতরণ
 
উেচ্ছদ পরামশৰ্ যার 
মেধয্ আেলাচনা 
রেয়েছ 

কাফা আইনী, িচিকৎসা, 
সামািজক, মানিসক

েহল্পলাইন: 76-090910
লয্ান্ডলাইন: 01- 392220/ 1
�কানা: Badaro 43, Ba েথেক ydoun 
িবিল্ডং, পর্থম  তলা

েকবলমাতর্ 
অিভবাসী 
গৃহকম�েদর জনয্ 
যারা িবিভন্ন পর্কার 
িনযৰ্াতন বা েশাষেণর 
িশকার হেয়েছন বা 
হেচ্ছন। 

মাউন্ট েলবানেন এক� 
আশর্য়েকন্দর ্আেছ।



আেমল 
এেসািসেয়শন 
আন্তজৰ্ািত- আেমল

পাচার সম্পিকৰ্ত, সামািজক, 
স�াস্থয্, মেনা- সামািজক,
 আইনী েসবা 

ৈবর�ত:
বুজৰ্ এল বড়জনহ , েটিলেফান: 01- 
273426
েহই এল সেলাম , েটিলেফান: 05- 483100
মুশারিফয়াহ , েটিলেফান: 01- 273473

েবকা:
শেমস্টার , েটিলেফান: 08- 330138
কােমদ এলেলাজ, েটিল: 03- 814903
এরসাল , েটিলেফান: 08- 240413
এল আইন, েটিলেফান: 08- 325141

দি�ণ েলবানন:
টায়ার, েটিলেফান: 07- 343108
বােজৗিরয়াহ , েটিলেফান: 07- 375135
িখয়াম , েটিলেফান: 07- 840052
হালতা , েটিলেফান: 07- 840052
ফািডৰ্স , েটিলেফান: 07- 840052

এএআই সদর দফতর:
�কানা: েমৗসাইতেবহ, ৈবর�ত

চলমান
 
িচিকৎসা সহায়তা 
তহিবেলর উপর িনভৰ্র 
কের
 
পর্িত রিববার দ�তা 
এবং ভাষার ক্লাস

ইনান 
অয্ােসািসেয়শন

আইনী, 
মেনাসামািজক
কাউিন্সিলং

েটিলফয্াক্স: 01-3330 91 
হটলাইন: 81 - 116182
ইেমল: insan@insanlb.org                                                 
েফসবুক: www.facebook.com/insanorg
�কানা এক : আছরািফহ, আিদব ইশাক 
এস �র্ট, 
েবল ভুয্ িবিল্ডং , পর্থম তলা            
�কানা �ই : িসন এল িফল, আন্তরািনক 
িস্টর্ট , েজান এক , পর্থম তলা

চলমান, নগদ সহায়তা 
েনই

আইনী পরামশৰ্ এবং 
ফেলাআপ
 
িলঙ্গিভত্িতক 
িনযৰ্াতন েথেক েবঁেচ 
যাওয়ােদর 
মনস্তাত্িত�ক 
কাউিন্সিলং
 

অিভবাসী কম� এবং 
অিভবাসী 
গৃহকম�েদর 
অিধকােরর িবষেয় 
অয্াডেভােকিস এবং 
সেচতনতা বৃিদ্ধ
 
COVID-19 
সঙ্কেটর সময়, 
অৈবধ অিভবাসী 
শর্িমকেদর জনয্ 
িপিসআর পরী�ার 
বয্য়ভার বহন করা 
হয়, খাদয্ সহায়তা, 
ভাড়া সহায়তা এবং 
মহামািরেত 
�িতগর্স্তেদর 
জনয্ সহায়তা 

সংগঠন েসবা পর্কার েযাগােযােগর তথয্ মন্তবয্



েলবানেনর 
মানবািধকার 
েকন্দর্ - িসএলিডএইচ
CLDH

আইনী Address: Beirut, Dora, Mar Youssef 
েলবানেনর মানবািধকার েকন্দর্
বােখাস িবিল্ডং, সপ্তম তলা
র�েয় মার ইউসুফ, েডারা, ৈবর�ত েলবানন

েটিলেফান/ ফয্াক্স : 01-240023 / 0 
1-240061

হটলাইন / সামািজক কম�: 79 - 171272
সুর�া েহ িফকার (আইনী) #: 76 – 329319

চলমান

শর্ম মন্তর্ণালয় িবিভন্ন েসবা হটলাইন: 1741

সংগঠন েসবা পর্কার েযাগােযােগর তথয্ মন্তবয্

আটক েকন্দর্ এবং 
মিহলা কারাগার 
পিরদশৰ্ন
 
অিভবাসী 
গৃহকম�েদর আইনী 
সহায়তা

কািরতাস েলবানন 
অিভবাসী েকন্দর্ 
(িসএলএমিস) 

সুর�া, আইনী, 
িচিকৎসা

িসএলএমিস সদর দফতর:
�কানা: ৈবর�ত, িসন এল িফল, েমটন
েটিলেফান: 01- 502554
ই-েমইল: carimigr@inco.com.lb অথবা 
executive@caritas.org.lb
ওেয়বসাইট: http://www.caritas.org.lb/
েলবানন মাইেগর্শন েসন্টার:
মাউন্ট েলবানন: েদয়ার আল-কামার, 
আজালটুন, সারবা।
েবকা: দহর আল-আইন, জহেল

েলবানেনর 
অিভবাসী কম�েদর 
জনয্ স�তন্তর্ 
অবদােনর 
পাশাপািশ আইনী 
এবং িবিভন্ন 
পিরেসবা েদয়
 
ওষুেধর বয্য় এবং 
েযেকান ধরেণর 
িচিকৎসা পরী�ার 

েবথ আেলফ স্কুল� 
আছরািফেহর 
কয্াম্পােস িবনা মূেলয্ 
অিভবাসী শর্িমকেদর 
বাচ্চােদর গর্হণ কের
 
তােদর আশর্য়েকন্দর্ 
রেয়েছ তেব �কানা�িল 
পর্কাশ করেত পাের না


