যদি আপনি

কিছু

খামার সুরক্ষাকারী হিসেবে আপনার ভূমিকা
সন্ত্রাসবাদের সম্ভাব্য লক্ষণ এবং সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের
ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার সঙ্গে
য�োগায�োগ করছি। খামারের কর্মীরা হলেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের
মধ্যে একজন যাদের খাদ্য প্রক্রিয়ার করা ক্ষতির প্রথম লক্ষণ
আবিস্কার করার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা আপনাকে
সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদের ক�োনও স্বীকৃ ত লক্ষণের ব্যাপারে আপনার
খামার পর্যবেক্ষক, স্থানীয় আইন বলবৎতরণ, এবং/বা নিউ ইয়র্ক
স্টেট টের�োরজিটের�োরিজম হটলাইনকে 1-866-723-3697
(1-866-SAFE-NYS) নম্বরে খবর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
যে ব্যক্তিরা সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটাতে চলেছেনলেছেন তারা তাদের
কাজে সফল হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট রসায়ন, সামগ্রী, ক�ৌশল
বা প্রশিক্ষণ অর্জন করার জন্য খামার সহ কমিউনিটি সংস্থা এবং
ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করতে পারে। একজন খামার
কর্মী বা সরবরাহকারীর ছদ্মবেশে একজন সন্ত্রাসবাদী খাদ্য সরবরাহের
জায়গায় প্রবেশ করতে পারে। এই যাত্রায় যে ক�োনও সময় আমাদের
খাদ্য সরবরাহের ওপর আক্রমণ হতে পারে, খামার থেকে আরম্ভ হয়
এবং রেস্টুরেন্টের টেবিল বা বাড়িতে সমাপ্ত হতে পারে। ব্যাপক
অসুস্থতা এবং যথেষ্ট আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি করার জন্য কেবল
স্বল্প পরিমাণে খাদ্য সরবরাহে ক্ষতি করার প্রয়�োজন হয়। বিভিন্ন
ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাণু, ভাইরাস ও ক্ষতিকার অরগানিজম
আছে যা নেতিবাচকভাবে আমাদের খাদ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদের ক্রিয়াকলাপের শীঘ্র শনাক্তকরণ এবং জানান,
যারা নিউ ইয়র্ক স্টেটের নাগরিক এবং এটির সম্পদের ক্ষতি করতে
ইচ্ছুক তাদের বিরুদ্ধে প্রতির�োধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ
করতে পারে, যারা নিউ ইয়র্ক স্টেটের নাগরিক ও এটির সম্পদের
ক্ষতি করতে ইচ্ছুক। সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা লক্ষিত
সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের ঘটনা অপরাধ সম্পর্কিত
নাও হতে পারে কিন্তু অদ্ভূ ত বা অস্বাভাবিক হতে পারে কারণ এটি
সম্প্রদায়ের মধ্যেকার দৈনিক কাজের স্বাভাবিক পদ্ধতির সঙ্গে
মিলছে না। ল�োকেদের দৈনিক রুটিন এবং জীবনযাপন পদ্ধতিকে
প্রশ্ন করা, বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের অবিশ্বাস করা উদ্দেশ্য নয়; বরং
সেই সমস্ত বিষয় চিহ্নিত এবং রিপ�োর্ট করার জন্য সম্পদ প্রদান
করা যেগুলি আবশ্যকভাবে স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না।
সন্দেহজনক কাজের যে ক�োনও লক্ষণের ব্যাপারে দিনে 24 ঘন্টা,
সপ্তাহের সাত দিন নিউ ইয়র্ক স্টেট টের�োরিজম টিপ্স হটলাইনে
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS) নম্বরে রিপ�োর্ট করা
যেতে পারে।

রক্ষাকবচ - নিউইয়র্ক
তাহলে তা

দেখেন বলুন

নিউ ইয়র্ক স্টেটের টের�োরিজম টিপস
হটলাইনের এই নম্বরে ক�োনও সন্দেহজনক
কার্যকলাপের খবর দিন:

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
নিউ ইয়র্ক স্টেট জুড়ে

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
নিউ ইয়র্ক সিটিতে

OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
NEW YORK STATE DEPARTMENT OF
AGRICULTURE AND MARKETS
10B Airline Drive
Albany, NY 12235
www.agmkt.state.ny.us

কৃষি
Kathy Hochul
গিভ্

আপনি কীভাবে সন্ত্রাসবাদ প্রতির�োধ
করতে পারেন।
• রুটিন জানুন।
• আপনার চারপাশে কী ঘটছে তা সম্পর্কে জানুন।
• গুরুতর কিছু শুনলে বিবেচনা করুন।
যদি আপনি কিছু দেখেন, কিছু বলুন!
নিউ ইয়র্ক স্টেটের টের�োরিজম টিপস হটলাইনের এই নম্বরে ক�োনও
সন্দেহজনক কার্যকলাপের খবর দিন: 1-866-SAFE-NYS
(1-866-723-3697)। এই কলগুল�ো বিনামূল্যের এবং কঠ�োরভাবে
গ�োপনীয় রাখা হবে। আপৎকালীন অবস্থা বা অপরাধ সম্পর্কে
জানাতে 911 নম্বরে ফ�োন করুন।
এখন আপনি কিছু দেখলে,
কিছু দেখলে
তা পাঠিয়ে দিন!
“আপনি কিছু দেখলে, তা পাঠিয়ে দিন
(See Something, Send Something)”
যে কাউকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ ছবির
তা পাঠান
আকারে ধারণ করা বা ন�োটের আকারে
লিখে রাখার এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের গ�োয়েন্দা বিভাগে তথ্য
পাঠান�োর অনুমতি দেয়। সেখানে তথ্য পর্যাল�োচনা করা হবে এবং
প্রাসঙ্গিক হলে উপযুক্ত আইন বলবৎকরণ সংস্থার কাছে পাঠান�ো
হবে। iPhone এবং Android ফ�োন ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে
অ্যাপটি ডাউনল�োড করতে পারেন, যেখানে ক�োন ধরনের
খবরাখবর রাখতে এবং কখন সন্দেহজনক কার্যকলাপ জানাতে
হবে তা সম্পর্কে বলা আছে।
অনলাইনে অ্যাপ
ডাউনল�োড করুন:
www.NY.gov/SeeSendNY বা
QR ক�োড স্ক্যান করার জন্য ফ�োন
ব্যবহার করুন

সংগ্রহ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
• সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের সঠিক অবস্থান এবং বিবরণ।
• ওখানে কি বন্দুক বা ছু রির মত�ো ক�োনও অস্ত্র কি যুক্ত ছিল?
• ওখানে কি ক�োনও গাড়ি যুক্ত ছিল? যদি তা হয়, রং, মেক, মডেল
এবং স্টাইল সহ সম্ভাব্য সবচেয়ে সঠিক বিবরণ প্রদান করুন।
গাড়িটি ক�োন দিকে যাচ্ছিল তা সহ লাইসেন্স প্লেটও (স্টেট এবং
নম্বর সহ) গুরুত্বপূর্ণ।
• জড়িত ল�োক(গুলির) বিবরণ, জাতি, আনুমানিক বয়স, উচ্চতা
এবং ওজন সহ এবং অন্য ক�োনও বিবরণ যা তাদেরকে চিহ্নিত
করতে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন উচ্চারণ,
তারা কি প�োশাক পরেছিলেন, ট্যাটু এবং ক্ষতের চিহ্ন।
• অন্য ক�োনও তথ্য যা আপনি একত্রিত করতে পেরেছিলেন।

পশুপাখিদের মধ্যে সন্দেহজনক চিহ্ন
এবং লক্ষণের ব্যাপারে রিপ�োর্ট করুন
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

অস্বাভাবিক লক্ষণ বা আচরণ বা হঠাৎ অব্যাখ্যাত মৃত্যু।
ব্যাপক সংখ্যা পশুদের মধ্যে গুরুতর অসুস্থতা বা মৃত্যু।
অস্বাভাকি এঁটুল বা শূককীট।
মুখ, নাক, স্তন বা খুরের আশে পাশে ফ�োস্কা বা ফেটে যাওয়া
ফ�োস্কা।
স্নায়ুতাত্ত্বিক অসুস্থতা যা পশুদের উঠে দাঁড়াতে বা
স্বাভাবিকভাবে হাঁটায় প্রতির�োধ সৃষ্টি করে।
ক্ষুধার অভাব বা অন্যান্য খাওয়ার সমস্যা।
প�োল্ট্রির চ�োখ এবং গলার আশেপাশে ফু লে যাওয়া, ডিম
উৎপাদনে ঘাটতি বা মুরগি পাতলা খ�োলসের ডিম পাড়ছে।
দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর মধ্যে দুধ উৎপাদনে ঘাটতি।
অনেক সংখ্যায় মরা প�োকামাকড়, ইঁদর
ু বা বন্যপ্রাণী।
ভেসিকউলার অসুস্থতা, চামড়া ফেটে যাওয়ার অসুস্থতা,
বা অসুস্থতা যার কারণে র�োমন্থক প্রাণী বা ঘ�োড়ার মধ্যে
রক্তস্রাব হয়।
একই র�োগের লক্ষণ একাধিক জায়গায় পশুপাখিদের প্রভাবিত
করছে।
একটু অসুস্থতা যার কারণে নতু ন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং যা
পূর্বে কখনও সেই পশুর মধ্যে দেখা যায় নি, বা ম�ৌসুমের
বাইরে ঘটিত ক�োনও র�োগ।

খাদ্য এবং কৃষি লক্ষ্যের উদাহরণ
•
•
•
•

পশুসম্পত্তি
• খেতেখামারে কাজ করা কর্মী
ফসল
• পশুপালক
জল সরবরাহ
• খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
খাদ্য এবং কৃ ষি পরিবহন প্রক্রিয়া

যে বিষয়গুলির ব্যাপারে কর্মীকে লক্ষ্য
রাখতে হবে
• কেন্দ্র বা খেতের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করছে এমন ব্যক্তি।
• কেন্দ্র বা খেতের মধ্যে বা চারিপাশে ক্রিয়াকলাপের
অননুম�োদিত ছবি ত�োলা।
• রসায়ন, বায়�োলজিক্যাল এজেন্ট, টীকাকরণ বা ওষুধ
ব্যবহারকারী অননুম�োদিত ব্যক্তি।
• রসায়ন, বায়�োলজিক্যাল এজেন্ট বা সার সম্পর্কিত পুস্তক,
নথিপত্র বা ওয়েবসাইট।
• একজন ব্যক্তি যিনি ক�োনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বা উদ্দেশ্য ছাড়া
কৃ ষি-সম্পর্ক তি সরঞ্জাম ভাড়া বা ধার নেওয়ার প্রয়াস করছে।
• অ্যানহাইড্রস অ্যাম�োনিয়া বা অন্যান্য রসায়নের চু রি।
• পশুসম্পত্তি, ফসল, রসাযন এবং সার বা স্প্রেযিং ডিভাইসের
মত�ো খেতের সরঞ্জামের চু রি।

সন্ত্রাসবাদের
আটটি লক্ষণ জেনে নিন
1. নজরদারী: ক�োনও ব্যক্তি রেকর্ড করছে, দেখছে, সাধারণত
ছবি তু লছে বা কার্যকলাপের উপর নজর রাখছে বিশেষ করে
গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণের কাছাকাছি।
2. সন্দেজনক প্রশ্ন করা: কর্মী সংখ্যা এবং কর্মী, কেন্দ্রের নির্দিষ্ট
তথ্য, প্রতিক্রিয়া প্রোট�োকল এবং নিরাপত্তা, যা আদতেই জানার
দরকার নেই।
3. নিরাপত্তার পরীক্ষাসমূহ: পরীক্ষা হিসেবে নিরাপত্তা লঙ্ঘন বা
অনুপ্রবেশ; এর মধ্যে একাধিক বা ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয় এমন
ভু ল করে বাজান�ো অ্যালার্ম এবং/অথবা নিরাপত্তা স্থলগুলিতে
গিয়ে হারিয়ে গেছেন এমন সব ল�োকজন থাকতে পারে।
4. অর্থের জ�োগান: বড় পরিমাণে নগদে পেমেন্ট, জমা, অর্থ
ত�োলা বা অর্থ ট্রান্সফার; প্রচু র নগদ পাচার; সন্দেহজনক
আর্থিক জালিয়াতি; জাল সামগ্রী বিক্রয়; অথবা ভু য়�ো অনুদান।
5. জিনিসপত্র সংগ্রহ করা: আক্রমণের জন্য প্রয়�োজনীয় জিনিস
ক্রয়, চু রি যাওয়া, হারান�ো বা স্থানীয় সূত্রে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়
এমন পণ্যদ্রব্য; বিস্ফোরক, অস্ত্র, রাসায়নিক সরঞ্জাম,
কম্পিউটার, নীল নকশা, মানচিত্র, ভু য়�ো পরিচয়পত্র, নিরাপত্তা
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
6. অনধিকার স্থানে সন্দেহজনক ব্যক্তি: সেইসব ল�োকজন
যাদের ইউনিফর্ম, ক্রেডেনশিয়াল থাকার কথা নয়, অস্বাভাবিক
আচরণ করছে বা বেআইনিভাবে এইসব রেখেছে বা সঙ্গে রয়েছে
নকল/চু রি করা/ভিন্ন উদ্দেশ্যে নেয়া গাড়ি।
7. পালান�োর মহড়া: ক�োনও ব্যক্তি আক্রমণের পরে পালান�োর
জন্য সময় ও পালান�োর রাস্তা খ�োঁজার মহড়া দিচ্ছে।
8. আক্রমণের ব্যবস্থা করা: আক্রমণের জন্য সামগ্রী এবং/অথবা
ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের প্রস্তুতি।

