ব্যক্তিগত
নিরাপত্তার
জিনিসপত্র যা
সঙ্গে রাখতে হবে।
• বৈধ ভেসেল রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স।
• নেভিগেশনাল লাইট এবং ফ্লেয়ার।
• উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পরিধেয় – অনুম�োদিত ব্যক্তিগত
ফ্লোটেশন ডিভাইস।
• অগ্নি নির্বাপক।
• হর্ন, হুইসেল, বা বেল।

যদি আপনি

কিছু

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

আপনার সম্প্রদায়কে সচেতন
করে তু লুন
• আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে এই বার্তাটি জানান।
• আপনার এলাকার সামুদ্রিক সুরক্ষা এবং সুরক্ষা অঞ্চলের ব্যাপারে
জানুন।
• সামুদ্রিক নিরাপত্ত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হন।

আরও তথ্যের জন্যঃ
U.S. Department of
Homeland Security
www.dhs.gov
U.S. Coast Guard
www.uscg.mil
America’s Waterway Watch
www.americaswaterwaywatch.org

OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
“যদি আপনি কিছু দেখেন তাহলে তা বলুন ®”
মেট্রোলপলিটন ট্রান্সপ�োর্টে শন অথরিটির অনুমতি সহ ব্যবহার করা হয়।

মেরিটাইম
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, তাহলে তা তা 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।
কিছু দেখলে

এখন আপনি কিছু দেখলে,
তা পাঠিয়ে দিন!
“আপনি কিছু দেখলে, তাহলে তা পাঠিয়ে দিন
(See Something, Send Something)”
তা পাঠান
যে কাউকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ ছবির
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-এ:
বা QR ক�োড স্ক্যান করার জন্য আপনার
স্মার্টফ�োন ব্যবহার করুন।

সন্দেহজনক আচরণের বর্ণনা দেয়া
•
•
•
•
•

কাদের প্রতি আপনি নজর রাখবেন?
কী দেখেছেন? নির্দি ষ্টভাবে জানান।
ক�োথায় এটি দেখেছেন?
কখন এটি দেখেছেন?
কেন এটি সন্দেহজনক?

আপনি সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখলে
•
•
•
•
•

সরাসরি ক�োনও পদক্ষেপ নেবেন না।
সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।
আপনার সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।
যত সম্ভব বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।
যত দ্রুত সম্ভব উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষকে জানান।

যে নির্দি ষ্ট ক্রিয়াকলাপের
ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন
• বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠাম�ো, সৈন্য ঘাটি, সেতু এবং
গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠাম�োর আশে-পাশে ভিডিওটেপিং।
• নদী, সমুদ্র ইত্যাদি কেন্দ্রের আশেপাশে সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ
বা ঘুরে বেড়ান�ো।
• সাধারণ ব�োটিং প্রশ্নের চাতূ র্যপূর্ণ উত্তর; অন্যান্যদের সঙ্গে সংস্পর্শ
এড়িয়ে চলার স্বেচ্ছাকৃ ত প্রয়াস বা মনয�োগ আকর্ষণ করা।
• অস্বাভাবিক সময়ে বা সাধারণ সাপ�োর্ট ছাড়া সেতু , পাইপ বা
গুরুতু পূর্ণ পরিকাঠাম�োর সময় ডাইভিংয়ের কাজ।
• সন্দেহজনক গিয়ার বা সঠিক সরঞ্জামের অভাব।
• সেতু , পাইপ বা প্রধান সম্পদের কাছে জলপথের মধ্যে বিচিত্র বস্তু
প্রবেশ করান�ো।
• নির্দি ষ্ট মেরিটাইম সিউরিটি জ�োনে প্রবেশকারী ভেসেল (যেমন
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, এয়ারপ�োর্ট ইত্যাদির পাশে)।
অস্বাভাবিক অবস্থানে শিকারী বা জেলে।
• সন্দেহজনক চার্টার বা ভাড়া নেওয়া। কেউ একটি চার্টারের
সাধারণ পথ বা ট্রিপ পরিবর্তন করার অনুর�োধ করছে।
• অনুপযুক্ত বড় নগদ পেমেন্ট, ডকেজের দৈনিক বিস্তার।
• সংবেদনশীল এলাকায় বা বাইরের ভেন্ডরের কাছে চাকরি
পাওয়ার প্রয়াস, যার কাছে সম্ভাব্য লক্ষ্যে প্রবেশ করার অধিকার
আছে।
• গাড়ির ল�োডিং এবং অফল�োডিং সংযুক্ত করার জন্য প্রস্থান/
ডকিং প্রক্রিয়ার স্বেচ্ছাকৃ ত রেকর্ডিং।
• একটি ফেরি টার্মিনাল কেন্দ্রের মধ্যে সিকিউরিটি প্রক্রিয়া/ID
যাচাইয়ের ফিল্মিং করা।
• সময়সূচী, যাত্রীর ক্ষমতা, অনব�োর্ড সুরক্ষা প্রক্রিয়া এবং সরঞ্জাম,
এবং সৈন্য ও ঊর্জা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠাম�ো কেন্দ্রের
সম্পর্কে কর্মীদের প্রশ্ন করা।
• যাত্রাপথে এবং ডকিং কেন্দ্রে উভয় জায়গার খুব কাছাকাছি
সন্দেহজনক কাঠের পরিকাঠাম�ো।
• জাহাজের ওপর গাড়ি রেখে যাওয়ার প্রয়াস এবং উপকূলে হাঁটা।
• একই ফেরিতে ধারাবাহিক যাত্রা করা।
• ভেসেলের চারিপাশে আলাদা-আলাদা ভাবে বিচরণকারী
ব্যক্তিগণ যারা পরিচালনার ব্যাপারে আপতদৃষ্টিতে ন�োট লিখছেন
ছেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণের পর ন�োট তু লনা করার জন্য দল
হিসেবে দেখা করছেন।

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 নির্দি ষ্ট
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. অর্থে র 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।

