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Counter
Terrorism

দেখলে বলুন
সন্দেহজনক প্যাকেজ/পত্র ব্যবস্থা নির্দেশিকা

এমন ব্যক্তি দ্বারা U.S. প�োস্টাল এবং শিপিং সেক্টরের ক্ষতি করা যেতে পারে যে ডাকয�োগের মাধ্যমে
বিস্ফোরক অথবা রসায়ন সমৃদ্ধ পদার্থ পাঠিয়ে অন্যান্যদের ক্ষতি করার প্রয়াস করছে। এরকম
সন্দেহজনক প্যাকেজ/পত্রের সাধারণ উদাহরণ এরকম দেখতে হতে পারে:

প্যাকেজ/পত্রের ওপর সন্দেহজনক নির্দেশক:
প্রসারিত তার
কঠিন অথবা ভারী
সামঞ্জস্যহীন/অসমান প্যাকেজ পরিকাঠাম�ো
অদ্ভুত গন্ধ
ভুল পদবি এবং নাম
তেলতেলে দাগ, বিরর্ণতা/দানা বাঁধা
অতিরিক্ত টেপ অথবা দড়ি
অস্বাভাবিক টেপের সাথে সিল করা (যেমন ডাক্ট টেপ)
বেঠিক ঠিকানা

ডাকয�োগের স্ট্রিমে সম্ভাব্য হুমকি:

PP বাতাসজনিত বায়�োলজিক্যাল এজেন্ট
PP বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য
PP বিস্ফোরক উপাদান

সন্দেহজনক প্যাকেজ/পত্র চিহ্নিত হলে
সাধারণ পদক্ষেপ:
•
•
•
•
•

করবেন না: প্যাকেজ/পত্র ঝাঁকাবেন না অথবা সঙ্ঘাত করবেন না
করবেন না: খুলবেন না, শুঁকবেন না, স্পর্শ করবেন না অথবা স্বাদ নেবেন না
যা করবেন: তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সন্দেহজনক জনিসপত্র পৃথক করুন
যা করবেন: সুপারভাইজার, সুরক্ষা কর্মী অথবা স্থানীয় আইন বলবৎকরণকে জানান
যা করবেন: প�োস্টাল ইনস্পেক্টরের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন

যদি বায়�োলজিক্যাল/
রাসায়নিক হুমকির সন্দেহ হয়

• সংস্পর্শে আশা ত্বক সাবান এবং উষ্ণ জল দিয়ে
ধুয়ে নিন
• সংক্রমিত প�োশাক যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব
খুলে ফেলুন এবং প্লাস্টিক ব্যাগে রাখুন
• পুলিশকে কল করবেন
• অগ্নিনির্বাপক বিভাগকে কল করবেন HAZMAT ইউনিট

যদি প্যাকেজ/পত্র
ব�োমার সন্দেহ হয়

যদি গুড়ো/বাতাস হয়
সংক্রামকের সন্দেহ হয়

• স্পর্শ করবেন না
• যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব
এলাকা/ডাকয�োগ পরিত্যাগ
করবেন
• পুলিশকে কল করবেন
• অগ্নিনির্বাপক বিভাগকে কল
করুন

• ছলকে পড়া বস্তুগুলিকে তৎক্ষণাৎ ঢাকা দিন
• এয়ার হ্যান্ডলিং সিস্টেম বন্ধ করুন
• ঘর থেকে বেরিয়ে যান এবং সব দরজা বন্ধ
করুন
• সংক্রমিত প�োশাক যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব
খুলে ফেলুন এবং প্লাস্টিক ব্যাগে রাখুন

যে ক�োনও সন্দেহজনক গতিবিধির ব্যাপারে
নিউ ইয়র্ক স্টেট টের�োরিজম টিপ্স হটলাইনকে জানান

অথবা
সমস্ত কল মাশুল-বিহীন এবং কঠ�োরভাবে গ�োপন রাখা হবে
যে ক�োনও সন্দেহজনক গতিবিধির ব্যাপারে।
“যদি আপনি কিছু দেখেন তাহলে তা বলতে পিছবা হবেন না®” মেট্রোলপলিটন ট্রান্সপ�োর্টেশন অথরিটির অনুমতি সহ ব্যবহার করা হয়।

‘SEE SEND’ অ্যাপ পান

