হুমস্টক এব্ং েীস্টত প্রিশনয
প্রস্টতজিযা স্টনরিয স্টশকা

মার্কিন র্িচার র্িভাগ
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একটি িযক্তিগত
ু র্ক
হম
ু র্ক
একটি শারীর্রক ইন-পারসন ফেি হল যখন আপর্ন হম
প্রদ্ানকারী িযক্তির র্নকিিতী হওযার কারণণ আসন্ন
র্িপণদ্ পণ়েন। আপনার র্তনটি র্িকল্প আণে:
1. পালান: একটি পালারনাে পথ স্টিস্টিত করুন। এমন সব্
জিস্টনস ফেরল স্টিন যা আপনারক ধীে করে স্টিরত পারে।
সম্ভব্ হরল অনযরিে পালারত সাহাযয করুন। 911 ফোন
করুন।
2. লযকান: হুমস্টকে িৃশয ফথরক িূরে লয়কান. িেিা লক ব্া
এস্টি ব্লক করুন । আপনাে ফসল ফোন (োইরেি ফমাড সহ)
নীেব্ করুন এব্ং হুমস্টক ফশষ না হওযা পযন্ত
য নীেব্ থাকয়ন।
3.
ল়োই: লডাই কো একটি ফশষ অব্লম্বন হওযা উস্টিত
এব্ং শুধয়মাত্র তখনই যখন আপনাে িীব্ন আসন্ন স্টব্পরি
পরড। হুমস্টক অক্ষম কোে ফিষ্টা করুন. যতিা সম্ভব্
শােীস্টেক আগ্রাসন স্টনরয কাি করুন।
ু র্ক যা প্রাপকণক তাৎক্ষর্ণক
একটি ফমৌর্খক-িযক্তিগত হম
র্িপণদ্র মণযয রাণখ না িা পণর চালাণনার উণেণশয করা
হয।
• স্টলখয়ন ব্া অনযথায হুমস্টকটি টিক ফযমনটি ফযাোরযাে কো
হরযস্টিল তা ফেকডয করুন।
• ফয ব্যজি হুমস্টক স্টিরযরি তাে সম্পরকয যতিা সম্ভব্ ব্র্নামূ
য লক
স্টব্ব্ের্ ফেকডয করুন: নাম, ফিহাো, ত্বরকে েঙ, স্টলঙ্গ, উচ্চতা,
ওিন, িুল এব্ং ফিারখে েঙ, েরযস, ফপাশাক, ব্া অনয
ফকারনা স্বতন্ত্র বব্স্টশষ্টয।
• আইন প্ররযােকােীরক হুমস্টকে প্রস্টতরব্িন করুন।

ু র্ক
বিদ্যয র্তন িাতিা হম

ফ ান করা
ু র্ক
হম
ু র্ক হল ফির্লণ াণন প্রাপ্ত
ফ ান করা হম
ু র্ক। আপনার কলকারী এিং হম
ু র্ক
হম
সম্পণকি যতিা সম্ভি তথ্য পাওযার ফচষ্টা
ু র্কটি কাোকার্ে
করা উর্চত, যর্দ্ না হম
থ্াণক িা অর্িলণে আপনার িা অনযণদ্র
ক্ষর্ত করণত পাণর।
• শান্ত থাকয়ন এব্ং হযাং আপ কেরব্ন না।
• যতক্ষর্ সম্ভব্ কলকােীরক িালয় োখয়ন
এব্ং হুমস্টকটি স্টনস্টিযষ্ট, ব্াস্তব্সম্মত স্টকনা
ব্া আপনাে ব্া অনযরিে িনয
তাৎক্ষস্টর্ক স্টব্পি ফডরক আরন স্টকনা তা
স্টনধাের্
য কেরত তথয িাওযাে ফিষ্টা
করুন।
• সম্ভব্ হরল আরশপারশে অনযরিে
ফশানাে িনয এব্ং আইন প্ররযােকােীরক
অব্স্টহত কোে িনয সংরকত স্টিন।
• ফোরনে ইরলকট্রস্টনক স্টডসরে ফথরক
ফযরকারনা তথয কস্টপ করুন।
• হুমস্টকে সটিক শব্দ স্টলখয়ন ।
• সম্ভব্ হরল কল ফেকডয করুন।
• আইন প্ররযােকােী কমীরিে সারথ
স্টব্স্তাস্টেত আরলািনা কোে িনয উপলব্ধ
থাকয়ন।

ু র্ক হল
একটি ইণলকট্রর্নক িাতিা হম
সরাসর্র িাতিা, ইণমল িা ফসাশযাল
ু র্ক।
র্মর্িযার মাযযণম প্রাপ্ত একটি হম
ু র্ক িা প্রাপক
এণত ব্ল্যাকণমইণলর হম
ু র্ক
ফমণন না র্নণল র্িরূপ পর্রণর্তর হম
অন্তভুি
ি থ্াকণত পাণর।
• অিানা ফপ্রেকরিে কাি ফথরক ফকারনা
ইরলকট্রস্টনক ব্াতযা ব্া সংযয়জি খয়লরব্ন না।
• অিানা ব্া অযাস্টিত ব্যজিরিে সারথ
ফসাশযাল স্টমস্টডযারত ফযাোরযাে কেরব্ন
না।
• স্টনজিত করুন ফয আপনাে স্টনোপত্তা
ফসটিংস সয়েক্ষাে সরব্াচ্চ
য স্তরে ফসি কো
আরি।
ু র্ক প্রাপ্ত হয:
যর্দ্ একটি ইণলকট্রর্নক হম
ফমরসি স্টডস্টলি কেরব্ন না। েরেনস্টসক
পেীক্ষা গুরুত্বপূর্ স্টয ব্ব্ের্ উরমািন কেরত
পারে.
ব্াতযাটি কম্পম্পউিারে ফখালা ফেরখ স্টিন।
অস্টব্লরম্ব আইন প্ররযােকােীরক অব্স্টহত
করুন।
ব্াতযা, স্টব্ষয লাইন, তাস্টেখ এব্ং সময ময়দ্রর্,
িস্টব্ ব্া অনয়স্টলস্টপ করুন।
সমস্ত ইরলকট্রস্টনক প্রমার্ সংেক্ষর্ করুন।

আপর্ন যর্দ্ তাৎক্ষর্ণক শারীর্রক র্িপণদ্ পণ়েন, 911 এ কল করুন।
আপস্টন যস্টি হুমস্টকে সম্ময়খীন হন, অনয়গ্রহ করে আপনাে স্থানীয FBI স্টেল্ড অস্টেরস ফযাোরযাে করুন (তাস্টলকাগুস্টল www.fbi.gov-এ উপলব্ধ)
অথব্া 1-800-CALLFBI (ব্া 1-800-225-5324) ব্া www.fbi.gov/tips-এে মাধযরম একটি টিপ িমা স্টিন।
আপর্ন ফ াণন িা অনলাইণন এ র্িআইণক একটি ফিনামী টিপও র্দ্ণত পাণরন।

সাইিার
আক্রমণ
একটি সাইিার অযািাক আপনার
ইণলকট্রর্নক র্িভাইণস আপস
করণত পাণর এিং িযক্তিগত তথ্য
প্রকাশ করণত পাণর।
-শজিশালী পাসরেি ব্যব্হাে করুন
এব্ং একাস্টধক ওরযব্সাইরিে িনয
-একই পাসরেি ব্যব্হাে কেরব্ন না।
-স্বযংজিযোরব্ আপরডি কোে িনয
অযাস্টি-োইোস এব্ং অযাস্টিমযালওযযাে অযাস্টেরকশন ফসি করুন।
-স্টসরিম এব্ং সফ্টওযযাে আপরডিগুস্টল
উপলব্ধ হওযাে সারথ সারথ প্ররযাে
করুন।
-স্টি-েযাক্টে প্রমার্ীকের্ প্ররযাে করুন।
স্টনযস্টমত ফডিা ব্যাকআপ করুন।
আপর্ন যর্দ্ সণেহ কণরন ফয
আপর্ন সাইিার আক্রমণণর র্শকার
হণযণেন:
-আপনাে কম্পম্পউিাে স্টসরিম ময়রি
ফেলরব্ন না ব্া পস্টেব্তযন কেরব্ন না।
-আপনাে অযাকাউিগুস্টলরক পস্টেিয
িুস্টে ফথরক েক্ষা কেরত অস্টব্লরম্ব
-আপনাে আস্টথক
য প্রস্টতষ্ঠারনে সারথ
ফযাোরযাে করুন।
-পাসরেি পস্টেব্তযন করুন এব্ং
-সরেহিনক কাযকলারপে
য
িনয
অযাকাউি স্টনেীক্ষর্ করুন।--
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ু র্ক এিং ভীর্ত প্রদ্শনি
হম
প্রর্তক্তক্রযা র্নণদ্ির্শকা

ু র্ক িা ভীর্তর সম্মযখীন হই তাহণল আমার কার সাণথ্ ফযাগাণযাগ করা উর্চত: স্থানীয পযর্লশ িা FBI?
আর্ম যর্দ্ হম
•
•

•

এ
•
•
•
•
•

আপস্টন ব্া অনযো তাৎক্ষস্টর্ক শােীস্টেক স্টব্পরি পডরল, 911 ডাযাল করে স্থানীয পয়স্টলশরক কল করুন৷
আপস্টন যস্টি ফকারনা ফেডারেল অপোরধে সারথ যয়ি ফকারনা হুমস্টকে সম্ময়খীন হন, তাহরল আপনাে স্থানীয FBI স্টেল্ড অস্টেরসে সারথ ফযাোরযাে করুন (www.fbi.gov-এ তাস্টলকা) 1-800-কল FBI (ব্া 1-800225-5324) ব্া www.fbi.gov/tips-এে মাধযরম কল করে। উিাহের্গুস্টলে মরধয েরযরি স্টব্রিশী সেকারেে এরিি, সংেটিত অপোধ ব্া একিন সেকাস্টে কমকতয
য াে হুমস্টক। আপনাে স্টেরপািয ফব্নামী হরত
পারে.
সমস্ত ঘিনা এেস্টব্আই তিরন্তে সীমারেখা পূের্ করে না। আপস্টন যস্টি এমন একটি ঘিনাে স্টশকাে হন যা ফেডারেল অপোরধে সীমারেখা পূের্ করে না, তাহরল আপনারক আপনাে স্থানীয পয়স্টলশ স্টব্োরে
স্টেরপািয কেরত হরত পারে। স্থানীয এব্ং োিয স্টব্িােব্যব্স্থাে সরেহোিন অপোরধে তিরন্তে িনয স্টব্স্টেন্ন সীমারেখা েরযরি।

র্িআই যর্দ্ আমার সাক্ষাৎকার ফনয তাহণল আর্ম কী আশা করণত পার্র?

একিন FBI এরিি আপনাে সারথ স্টেল্ড অস্টেরস ব্া অনয ফকারনা স্থারন ফিখা কেরত পারে।
FBI আপনারক অপোধী সম্পরকয যতিা সম্ভব্ তথয এব্ং আপস্টন ফয হুমস্টকে সম্ময়খীন হরযরিন তাে স্টব্শি স্টব্ব্ের্ স্টিরত ব্লরব্।
প্ররযািরন FBI আপনাে সারথ ফযাোরযারেে তথয িানরত িাইরব্।
FBI আপনাে পস্টেিয এব্ং ফোপনীযতা েক্ষা কোে ফিষ্টা কেরব্।
উপযয়ি হরল, তথয ও সহাযতা প্রিারনে িনয সাক্ষাত্কারেে সময একিন FBI স্টেস্টক্টম / স্টশকাে স্টব্রশষজ্ঞ উপস্টস্থত থাকরত পারেন, অথব্া তাো আপনাে সাক্ষাত্কারেে পরে ফোন ব্া স্টিটিে মাধযরম আপনাে
সারথ ফযাোরযাে কেরত পারেন।

একটি অর্ভণযাগ তদ্ন্ত এিং/অথ্িা তদ্ন্ত শুরু করার জনয FBI-এর ফেশণহাল্ড/ সীমাণরখা কী?
•
•

এ
•
•
•

•

এেস্টব্আই হুমস্টকে তিন্ত কেরত সক্ষম যা মাস্টকন
য ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করে এব্ং প্রাপরকে ক্ষস্টত ব্া স্টব্পি সূস্টিত কো ।
হুমস্টক-সম্পস্টকত
য অস্টেরযারেে িনয ব্যজিরিে স্টব্িাে কোে িনয মাস্টকন
য সেকারেে ক্ষমতা স্টব্স্টেন্ন কােরর্ে উপে স্টনেযেশীল, ফযমন: প্রমারর্ে গুর্মান, করম ি
য স্টডত ব্যজিরিে সনাি
কোে ক্ষমতা, ষডযরন্ত্রে সনািকের্ এব্ং/অথব্া অপোধীরিে ফগ্রেতাে কোে ক্ষমতা।

র্িআই তদ্ন্ত শুরু করণল আর্ম কী আশা করণত পার্র?

যস্টি FBI স্টব্শ্বাস করে ফয একটি ফেডারেল অপোধ সংঘটিত হরযরি, এক ব্া একাস্টধক FBI স্টব্রশষ এরিি তিন্ত পস্টেিালনা কেরব্। তিরন্তে অংশ স্টহসারব্, স্টব্রশষ এরিিো প্রমার্ সংগ্রহ
কেরব্, যাে মরধয আপনাে এব্ং অনযানয েুিরোেীরিে সাক্ষাৎকাে অন্তেুি
য থাকরত পারে।
আপনারক ফেডারেল গ্রযান্ড িয়স্টেে সামরন আপনাে অস্টেজ্ঞতা ব্র্না
য কেরত ব্লা হরত পারে।
একটি ব্যাপক তিন্ত সম্পন্ন কো হরব্। তিন্ত ফশষ হরত অরনক সময লােরত পারে, এব্ং আপনারক প্রস্টতস্টিরনে ফকস ফডরেলপরমি সম্পরকয আপরডি কো হরব্ না। একটি তিরন্তে প্রধান
ঘিনা, ফযমন ফগ্রপ্তাে ব্া অস্টেযয়রিে স্টব্ষরয আপনারক ব্লাে িনয সমস্ত প্ররিষ্টা কো হরব্। FBI িনসাধােরর্ে কারি প্রকাশ কোে আরে যথা সম্ভব্, আপনারক এই ধেরনে তথয প্রিান কেরত
প্রস্টতশ্রুস্টতব্দ্ধ। যাইরহাক, এেস্টব্আইরক অব্শযই সব্সময সতকয থাকরত হরব্ ফযন সংরব্িনশীল তথয প্রকাশ না করে যা তিন্তরক ক্ষস্টতগ্রস্ত কেরত পারে ব্া আইন প্ররযােকােীে িনয স্টব্পি
ব্াডারত পারে।
একিন FBI স্টশকাে স্টব্রশষজ্ঞ স্টিস্টিত স্টশকাে ফক সমথন,
য তথয, এব্ং প্ররযািনীয ফয ফকারনা স্থানীয সম্পরিে িনয ফেোরেল প্রিান কেরত উপলব্ধ থাকরব্ ।

এমনস্টক আপনারক কীোরব্ হুমস্টক ব্া েয ফিখারনা হরযরি তাে স্টব্শি স্টব্ব্ের্ প্রস্টতরব্িন কেরলও একটি তিন্ত শুরু করে না, এটি সম্ভব্ত এেস্টব্আইরক হুমস্টকে সন্ধান কেরত এব্ং প্রব্র্তা সনাি কেরত সহাযতা করে অনযানয ক্ষস্টতগ্রস্থরিে
সহাযতা কেরব্।

শহে এব্ং োিয িাো তাস্টলকােুি FBI স্টেল্ড অস্টেরসে ফযাোরযারেে তথয WWW.FBI.GOV এ উপলব্ধ। আপস্টন যস্টি আসন্ন স্টব্পরিে মরধয থারকন, 911 এ কল করুন।

