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পটেূধম:  

সন্ত্র়াসব়াদীর়া আক্রমণ কর়ার আর্ে অথব়া পর্র ত়ার্দর শন়াক্তকরণ এড়়ার্ন়ার জনয আন্তজে ়াডতক 
ডবম়ানবন্দর, বড় শ র, প্রধ়ান আন্তজে ়াডতক ইর্েন্ট, ডরর্স়ার্ে  এবং উচ্চ-ম়ার্নর যেু়ান্তক়ারী হক়ার্ন়া ডকছুর 
উপর মত দশৃযম়ান লক্ষ্যগুডলর্ত আঘ়াত  ়ান়ার হচষ্ট়া কর্র৷ সন্ত্র়াসব়াদ  ল হক়ান বযডক্ত ব়া সম্পডির 
উপর বল প্রর্য়াে, েীডত প্রদশেন, অথব়া মডুক্তপর্ণর উর্ের্শয ম়াডকে ন যকু্তর়াষ্ট্র অপর়াধমলূক আইন 
লঙ্ঘন কর্র বল প্রর্য়াে কর়া ব়া ড ংস়াত্মক ক়াজ কর়া৷ 

সন্ত্র়াসব়াদী ক়াযেকল়ার্পর জনয উচ্চ ঝুুঁ ডক সম্পন্ন লক্ষ্যগুডলর মর্ধয অন্তেূে ক্ত  ল স়ামডরক এবংঅসম়াডরক 
সুর্য়ােসুডবধ়াগুডল, আন্তজে ়াডতক ডবম়ানবন্দর, বড় শ র, উচ্চ-ম়ার্নর যেু়ান্তক়ারী হক়ার্ন়া ডকছু৷ এছ়াড়়াও 
সন্ত্র়াসব়াদীর়া বড় জম়ার্যত, জল ও খ়াদয সরবর়া , ইউটিডলটি, এবং কর্পে়ার্রর্ হকন্দ্রগুডলর্ক আক্রমণ 
করর্ত প়ার্র৷ এছ়াড়়াও, সন্ত্র়াসব়াদীর়া ি়াকর্য়ার্ে ডবর্ফ়ারক অথব়া র়াস়াযডনক এবং জজব স়ামগ্রী 
প়াঠির্য েীডত ছড়়ার্ত সক্ষ্ম৷ 

সন্ত্রাসবাদীরা প্রায়ই এইসব ধবষয় ধনবয় হুমধক মদয়: সন্ত্রাসবাদী কার্বকলাপগুধলর মবিয অন্তেূব ক্ত হল: 

 জনের্ণর মর্ধয েীডতর সৃডষ্ট কর়া৷ 

 জনেনর্ক হব়াঝ়ার্ত চ়ায হয ত়ার্দর 
সরক়ার সন্ত্র়াসব়াদ প্রডতর্র়াধ কর়ার হক্ষ্র্ে 
দুবেল৷ 

 ত়ার্দর উর্েশযগুডলর সম্পর্কে  তৎক্ষ্ণ়াৎ 
প্রচ়ার প়াওয়ার জনয৷ 

 

 সন্ত্র়াসব়ার্দর হুমডক; গুপ্ত তয়া, অপ রণ, 

ডছনত়াই, হব়াম়া ডবর্ফ়ারর্ণর েীডত প্রদশেন 
কর়া এবং হব়াম়া ডবর্ফ়ারণ ঘর়্ার্ন়া, 
স়াইব়ার আক্রমণ (কডম্পউর়্ার-ডেডিক), 

এবং র়াস়াযডনক, জজব, পরম়াণু ও 
হরডিওলডজকয়াল অর্ের বযব ়ার৷ 

 

 

সন্ত্র়াসব়াদী ঘর্ন়ার ঘর়্ার আশপ়ার্শর এল়াক়ার মর্ধয ডনর্দেডশক়ার জনয আপন়ার্ক পডুলশ, অডি-
ডনবে়াপনক়ারী এবং অনয়ানয কমেকতে ়ার্দর উপর ডনেে র করর্ত  র্ব৷ তর্ব, অনয়ানয সঙ্কর্পণূে 
পডরডিডতর্ত আপডন হযমনে়ার্ব ডনর্জর্ক প্রস্তুত র়ার্খন এখ়ার্নও হতমন প্রস্তুত র়াখর্ত প়ার্রন৷ 

র্খন সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়:  

 আপন়ার আশপ়ার্শর এল়াক়া সম্পর্কে  সর্চতন থ়াকুন৷ 

 অস্ব়াে়াডবক আচরণ হদখর্ল জ়ান়ান৷  

 ভ্রমর্ণর সময সতকে ত়া অবলিন করুন৷  

o অর্চন়া বযডক্তর্দর হথর্ক পয়ার্কজ গ্র ণ করর্বন ন়া৷  

o ম়ালপে হচ়ার্খর আড়়াল করর্বন ন়া৷  

o অস্ব়াে়াডবক, সর্ন্দ জনক আচরণ অথব়া হবওয়াডরশ হক়ার্ন়া ম়ালপে এবং অদু্ভত ডিে়াইস পর্ড় থ়াকর্ত 
হদখর্ল পুডলশ এবং ডনর়াপি়া কমীর্দরর্ক অডবলর্ি ত়া জ়ান়ান৷ 
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 আপডন হযসব েবর্ন প্র়াযশই য়াত়ায়াত কর্রন হসখ়ার্ন হক়াথ়ায আপৎক়ালীন প্রি়ানপথগুডল রর্যর্ছ ত়া হজর্ন ডনন৷  

 জরুরী অবি়ায েবন খ়াডল কর়ার জনয র়াস্ত়ার পডরকল্পন়া কর্র র়াখুন৷ 

 আপডন স়াধ়ারণত হযসব পডরর্েব়ার উপর ডনেে র কর্রন—ডবদুযৎ, হর্ডলর্ফ়ান, প্র়াকৃডতক েয়াস, হপট্রল প়াম্প, কয়াশ 
হরডজস্ট়ার, এটিএম এবং ইন্ট়ারর্নর্ হলনর্দন এগুডল ছ়াড়়া চল়ার জনয ছ়াড়়া ডনর্জর্ক প্রস্তুত র়াখুন৷ 

 ডনম্নডলডখত ডজডনসগুডল েবর্নর প্রডতটি তল়ায আর্ছ ডকন়া ত়া ডনডিত করর্ত েবর্নর ম়াডলর্কর সর্ে ক়াজ করুন: 

o হপ়ার্র্ে বল, বয়ার়্াডর চ়াডলত হরডিও এবং অডতডরক্ত বয়ার়্াডর 

o হবশ ডকছু র্চে ল়াইর্ এবং অডতডরক্ত বয়ার়্াডর 

o ফ়াস্টে  এইি ডকর্ (প্র়াথডমক ডচডকৎস়ার সরঞ্জ়াম) এবং হসই সিন্ধীয হছ়ার্ বই 

o শক্ত রু্ডপ এবং ধুর্ল়া প্রডতর্র়াধক়ারী ম়াস্ক  

o অডি ডনবে়াপক 

o ডবপজ্জনক এল়াক়াগুডল ডঘর্র র়াখ়ার জনয ফু্লর্র়ার্সন্ট(উজ্জ্বল রর্ের) হর্প বযব ়ার করুন 

 


