
 

 

নিরাপত্তা ও ইন্টেনিন্টেন্স নিষয়ক ককার্স 

থেকে থেয়া ক্লাস থোট 

 

 

 

 

 

“আবু আব্দুল্লাহ ববে আদম” 

বেরাপত্তা রক্ষাকেে োম থ াপে রাখা হক া 

ওয়াবিবরস্তাে, পাবেস্তাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রোবিত ১৪৩২ বহিঃ 

সুবিপত্র 

 

একটি কেন্টের নিরাপত্তান্টক েটুি োখায় নিভক্ত করা যায় 

 অভ্যন্তরীণ বেরাপত্তা 

 বাবহযে বেরাপত্তা 

েিিদ্ধ হন্টয় কাে করা 

 থ াকয়ন্দা সংস্থাগুক া থোোয় োজ েকর? 

 বযাবি ত বেরাপত্তা 

 দক র সদকসযর গুণাব ী 



 

 

 দক র েবেপত্র 

  ফাই  স্থাোন্তর েরা 

  ফাই  ধ্বংস েরার পদ্ধবত 

  পবরিয়পকত্রর মমাব ে ববষয়সমূহ 

 সদসযকদর মকযয তেয আদাে-প্রদাে েরা 

 োকজর বেছু মমাব ে ববষয় 

কযাগান্টযাগ মাধ্যম 

 ১. বিঠি 

বিঠি পাঠাকো 

  বিঠি হস্তান্তর েরা 

  বিঠি  ুোকো 

 ২. থটব কফাে 

 ৩. ওয়যারক স/ওয়াবে-টবে 

 ৪. এসএমএস/ফযাক্স 

নমটিিং ও কগট-টুন্টগোর (একত্র হওয়া) 

 বমটং আকয়াজে েরা 

র্ফন্টর নিরাপত্তা 

 থহাকট  বেরাপত্তা 

 বববভ্ন্ন যরকণর বাহে 

প্রপাগান্ডা / নিন্টরাধ্ী প্রচারণা 

 দক র ওপর প্রিারণার প্রভ্াব েমাকো 

 িত্রু বেভ্াকব প্রিারণা িা ায় 

আত্মরক্ষামূিক নিরাপত্তা 

 থসফ হাউজ 

   ক্ষয 

  প্রকয়াজেীয় গুণাব ী 

আক্রমণাত্মক নিরাপত্তা 

 োউকে অেুসরণ েরা 



 

 

  অেুসরণোরী/েজরদাকরর প্রকয়াজেীয় গুণাব ী 

  অেুসরণ েরার সময় থিসব ববষকয় েজর রাখা জরুবর 

  অেুসরণ েরার সময় থিসব সরঞ্জাম বযাবহার েরা জরুবর 

থেউ আপোকে অেুসরণ েরকছ বে ো বেভ্াকব জােকবে 

 াবি বদকয় োউকে অেুসরণ েরার বযাপাকর জরুবর ববষয়াবদ 

   াবি বদকয় োউকে অেুসরণ েরার সময় থিসব ববষকয় থখয়া  রাখকত হকব 

আপোর  াবিকে অেুসরণ েরা হকে বে ো বেভ্াকব জােকবে 

এে জায় ায় বস্থর থেকে েজরদাবর/সারকভ্ক ন্স 

কাভার কটানর/ছদ্মপনরচয় 

 অবফবসবয়া  

 আে-অবফবসবয়া  

 আে-অবফবসবয়া  ছদ্মপবরিকয়র প্রোর 

   ভ্ীর ছদ্মপবরিয় 

  সাযারণ ছদ্মপবরিয় 

 িোিে ছদ্মপবরিকয়র প্রকয়াজেীয় গুণাব ী 

িুকান্টিা 

 বেছু  ুোকো বা বেরাপদ স্থাকে রাখার আক  ববকবিয ববষয়াবদ 

কেে ড্রপ িক্স 

 থেে ড্রপ বক্স-এর িতে াব ী 

 সুববযা 

 অসুববযা 

 থিসব ববষকয় েজর রাখকত হকব 

  বিঠির থক্ষকত্র 

  অকের থক্ষকত্র 

  থি ড্রপ েরকছ 

  থি বপে-আপ েরকছ 

 বিকের িতে াব ী 

  িার প্রোর বিে 



 

 

কারও অোন্টে তার কাছ কেন্টক তেয কিয়া 

 প্রকনাত্তকরর আক  থিসব ববষয় প্রস্তুত েরকত হকব 

 বে যরকণর প্রন েরকত হকব 

নেজ্ঞার্ািাে/কেরা 

 প্রােবমে পিোয় 

 প্রনপবে 

 থজরা ঘর 

 সাযারণ বেছু পকয়ন্ট 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বেরাপত্তা ও ইকন্টব জন্স ববষয়ে থোসে থেকে থেয়া ক্লাস থোট 

 

ভুনমকা: 

এই অেুবাদট মুজাবহদীেকদর দ্বারা উদুে ভ্াষায় পবরিাব ত মূ  থোসেটর সংবক্ষপ্ত সংস্করণ। থোসেট 
মূ ত থসসব ভ্াইকদর উকেকিয সাজাকো িারা উচ্চঝুবেপূণে থক্ষত্রগুক াকত োজ েরকব। থোসেট 
বেরাপত্তা ও ইকন্টব কজন্স দইু ববষকয়ই থফাোস েকর। থিকহতু আমাকদর মূ   ক্ষয ভ্াইকদর বেরাপত্তা 
সম্পকেে  যারণা থদয়া, তাই খাস েকর ইকন্টব কজন্স সংক্রান্ত অকেে খুুঁটোট ববষয় আমরা বাদ রাখার 
বসদ্ধান্ত বেকয়বছ। 

মূ  থোকসের বভ্বত্তট থেয়া হকয়বছক া এেট পাবেস্তাবে ইকন্টব কজন্স মযােুয়া  থেকে। তাই এর বেছু 
ববষয় পাবেস্তাবে পবরকবি-পাবরপাববেেতার ওপর বেভ্ে র েকর থ খা। তব ুএটাই খুরাসাকে থদয়া প্রায় 



 

 

সব বেরাপত্তা ও ইকন্টব জন্স ববষয়ে থোকসের মূ  বভ্বত্ত বহকসকব বযাবহৃত হকয়কছ, তা উদুে , পিতু 
বেংবা আরবব থি ভ্াষাকতই থহাে। 
িাই থহাে, বেরাপত্তা েীবত এমে ববষয় িা থদি, িহর এবং ি বত ঘটোব ীর ওপর বেভ্ে র েকর 
দ্রুত বদক  িায়। এমেবে বযাবিববকিকষও এর পবরবতে ে হয়। ফক  ববসৃ্তত এেট বেরাপত্তা থোসে 
থদয়া অসম্ভব। 
থিমে ব া হকয়কছ, বাং া ভ্াষায় এই থোসেটর সংস্করণ প্রোি েরার  ক্ষয হকে বববভ্ন্ন স্থাকে 
েমেরত ভ্াইকদর ‘বেরাপত্তার মমাব ে ববষয়াবদ’ সম্পকেে  যারণা থদয়া, িা থেকে তারা তাকদর স্থাে-
পবরকবি অেুিায়ী বেয়ম-োেুে ও মাপোঠি থবর েকর বেকত পাকর। 
 

একটি কেন্টের নিরাপত্তান্টক েটুি োখায় নিভক্ত করা যায় 

 ১. অভ্যন্তরীণ বেরাপত্তা 

 ২. বাবহযে বেরাপত্তা 

 

অভযেরীণ নিরাপত্তা: 

একদর োজ হকে থিকোে উপাকয় ববকরাহ ও সভ্া-সমাকবি বেয়ন্ত্রণ েরা। প্রবতরক্ষার প্রেম সাবরকত 
োকে পুব ি িার োজ হকে অপরায সীবমত রাখা। পকরর সাবরকত োকে থরঞ্জারস। একদর দাবয়ত্ব 
থদকির বববভ্ন্ন এ াো রক্ষা েরা আর থোে বেবদেষ্ট এ াোয় থে প্রকবি েরকছ বা তযা  েরকছ 
তার ওপর েজর রাখা। এর পািাপাবি তাকদরকে ববকক্ষাভ্ সমাকবি থভ্কে থদয়ার োকজও বযাবহার 
েরা হয়। 
এেটা ববষয় থজকে রাখা জরুবর থি িবদ পুব ি/থরঞ্জারসরা োকজ এেবেষ্ঠ হয় তাহক  এেসময় 
সুববিার প্রবতষ্ঠা হয়। বেন্তু িবদ তারা ঘুষকখার দেুীবতপরায়ণ হয় তকব অববিার ছবিকয় পকি। 
পবরণাকম থদি অভু্যত্থাকের বদকে অগ্রসর হয়। আদিে সরোকরর এেট উদাহরণ হকে তাব বাে 
সরোর। তাকদর আইেপ্রকয়া োরীরা িবরয়ত থমাতাকবে োজ েরকতা – ভ্াক ার আকদি েরকতা 
আর মকন্দর বেকষয েরকতা। তােওয়া জীববো থেকে আকস ো, আকস ঈমাে থেকে। পুব কির িবদ 
ঈমাে োকে, পবরণবতকত তােওয়া আকস, ফক  থদকি সুববিার প্রবতষ্ঠা হয়। ঈমাকের বববভ্ন্ন যাপ 
আকছ। প্রেমট হক া হাত বদকয় মন্দকে প্রবতকরায েরা। বদ্বতীয়ট হক া বজহ্বার মাযযকম মন্দকে 
প্রবতকরায েরা। তৃতীয় ও সবেবেম্নট হকে অন্তর থেকে মন্দকে ঘৃণা েরা। আ হামদবু ল্লাহ, তাব বাে 
প্রেম যাপটই প্রকয়া  েকরবছক া। এোরকণই সারা ববকবর োবফররা তাকদরকে উৎখাত েরার থিষ্টায় 
দ বদ্ধ হকয়কছ। 



 

 

প্রবতরক্ষার পকরর সাবর হকে মসেযবাবহেী। এটা েকয়ে ভ্াক  ববভ্ি: থসো, মো ও ববমাে বাবহেী। 
একদর সবই রাকের বাবহযে বেরাপত্তার ওপর েজর রাকখ। বেন্তু মসেযবাবহেীর আকরেট অংি আকছ 
থিটা অভ্যন্তরীণ বেরাপত্তা বেকয় োজ েকর। পাবেস্তাকে একদর োম এফ.আই.এ। মুজাবহদীেকদর জেয 
এরা সবকিকয় ববপজ্জেে। একদর এেমাত্র  ক্ষয বজহাবদ বিন্তাযারা আকছ এমে থ ােকদর খুুঁকজ থবর 
েরা। িবদ এরেম এেজেকেও তারা থখাুঁকজ, এোকজ তারা ১০০০ েমী বেকয়া  েরকতও প্রস্তুত। 
তার োরণ এেজে বিন্তাদিেবাদী বযাবি অতযন্ত ববপজ্জেে, থস এেট অভু্যত্থাে ঘটকয় থফ কত পাকর। 
এর এেট উদাহরণ হকে থিইখ উসামা ববে  াকদে (রাবহমাহুল্লাহ) বিবে এই মহাে দ্বীকের জেয 
বেছু েরার বসদ্ধান্ত বেকয়বছক ে। আর োবফরকদর মাকঝ থসটা ববরাট আতংকের সৃবষ্ট েকর। বতবে 
বছক ে এেজে মাত্র, থছাট থছাট পদকক্ষপ বেকয় বতবে এই পিোকয় মপাকছকছে – ঠিে থিমে ববন্দ ু
ববন্দ ুজক র থফাুঁটা এেসময় প্রবাকহর সৃবষ্ট েকর। আর এর থেকে আমরা অতযন্ত গুরূত্বপূণে এেট 
বিক্ষা গ্রহণ েরকত পাবর – ‘ াভ্জেে োজ থসটাই থিটাকত বহা  োো িায়’। 
িানহযক নিরাপত্তা: 

এযরকণর বেরাপত্তার প্রযাে  ক্ষয হকে পাবেস্তাকের থ াপে তেযাবদ ববহববেকবর োকছ ফাুঁস হওয়া থেকে 
রক্ষা েরা। বদ্বতীয়  ক্ষয হকে অেয থদকির থ াপে তেয িুবর েরা। মূ  থি সং ঠেট এসব 
েমেোন্ড িা ায় থসটা হক া আই.এস.আই। তাকদর সবকিকয় বি ক্ষবত হকয়বছক া িখে েিঃ আব্দু  
োবদর খাে পারমাণববে তেয ববকদকি পািার েরকত ব কয় যরা পকি িাে। আর তাকদর সবকিকয় 
বি সাফ য একসবছক া ১৯৯১ সাক । ইসরাকয়  এবং ভ্ারত পাবেস্তাকের পারমাণববে থেকের ওপর 
থজট ও অেযােয ববমাে বযাবহার েকর আক্রমণ েরকত থিকয়বছক া। বেন্তু এে ইরাবে (বা ইরাবে) 
থ াে এই পবরেল্পো বাস্তবায়ে হওয়ার ১২ ঘন্টা আক ই এসম্পকেে  আই.এস.আই-থে জাবেকয় থদয়। 
পাবেস্তাবে সরোর থসোববহেীকে আসন্ন আক্রমকণর জেয প্রস্তুত েকর রাকখ। ফক  পারমাণববে 
থেকের ওপর আক্রমণট বাবত  েরা হয়। অদু্ভত এই থি, পাবেস্তাে ইকন্টব কজকন্সরই থেউ এেজে 
এই বযাপারট ইসরাকয়  ও ভ্ারকতর োকছ ফাুঁস েকর থদয় থি পাবেস্তাে সরোর আসন্ন আক্রমণটর 
বযাপাকর অব ত, িার ফক  তারা বমিেট বাবত  েকর। আমাকদর এই বযাপারটা বুঝকত হকব থি 
এে ইকন্টব কজন্স একজবন্স থিমে আকরে ইকন্টব কজন্স একজবন্সকত অেুপ্রকবি েরার থিষ্টা েকর, তারা 
মুজাবহদীেকদর মাকঝ অেুপ্রকবি েরার থিষ্টার থক্ষকত্রও থসটা সতয। 
 

 

েিিদ্ধ হন্টয় কাে করা 

 

কগান্টয়ন্দা র্িংস্থাগুন্টিা ককাোয় কাে কন্টর? 



 

 

থ াকয়ন্দা সংস্থাগুক ার জেয সবকিকয় ফ প্রস ুহকে সাংবাবদে বহকসকব একজন্ট বেকয়া  থদয়া। এছািা 
তারা টযাবক্স িা ে, থদাোেদার, ইতযাবদ বযাবহার েকর। তকব থববিরভ্া  থক্ষকত্র সাংবাবদেকদরই 
বযাবহার েরা হয়। থিমে েযাবেকয়  পা ে বছক া আকমবরোর থ াকয়ন্দা সংস্থার বেকয়াবজত একজন্ট। 
এেজে একজন্ট িখে এরেম থোে োভ্ার (ছদ্মপবরিয়) বযাবহার েকর, থসটা োকজ  াব কয় থস 
পৃবেবীর থিকোে জায় ায় িক  থিকত পাকর। থস িবদ অেুসন্ধাে েকর বা থ ােজেকে স্পিেোতর প্রন 
েকর থবিায়, থস থতা তার থপিাসু ভ্ োজই েরকছ, এেজে সাংবাবদে থিমে  কল্পর  ভ্ীকর 
িাওয়ার থিষ্টা েকর থতমে। আকরেট োরণ হকে, এট এেট সম্মাবেত থপিা, আর এটা থিকোে 
থদকির আম া ও উচ্চপদস্থ সরোবর েমেেতে াকদর সাকে থমিার সুকিা  েকর থদয়। োরণ থস 
সবসময় তাকদর সাক্ষাৎোর বেকত োকে এবং তাকদর সংবাদ সকম্ম কে উপবস্থত োকে। 
 

িযানক্তগত নিরাপত্তা: 

থিকোে দক র প্রযাে ভূ্বমো হকে তার সদসযকদর বহফািত েরা। আর পুকরা দক র মকযয 
ইকন্টব কজকন্স েমেরত ভ্াইকয়রা সবকিকয় গুরুত্বপূণে। এর প্রযাে োরণ হকে থি তাকদর োকছ বমিে 
সংক্রান্ত সব থ াপে তেয এবং অেযােয স্পিেোতর তেযাবদ োকে। 
এেট দক  দইু যরকণর সদসয োকে: 

ে) প্রোিয ভ্াইকয়রা – থিমে দক র  াবিিা ে, প্রবিক্ষে, ইতযাবদ 

খ) গুপ্ত ভ্াইকয়রা – িারা তেয-উপাত্ত জকিা েকর, সফকর বযস্ত োকে, ইতযাবদ। 

দক র থেষ্ঠাংি হকে এর ইকন্টব কজন্স সদসযরা। তাকদর বববভ্ন্ন ছদ্মকবকির প্রকয়াজে হয়। একদর হাকত 
অতযন্ত গুরুত্বপূণে তেয োকে বক ই োবফর ইকন্টব কজকন্সর সবকিকয় বি  ক্ষয হক া এই ইকন্টব কজন্স 
ভ্াইকয়রা।  
 

থোে থোে থক্ষকত্র আপবে এোই োজ েরকবে। বেন্তু অেয অকেে সমকয় আপোকে দক  োজ 
েরকত হকব। আপবে বেভ্াকব েতুে সদসয সংগ্রহ েরকবে? 

েন্টির র্েন্টর্যর গুণািিী 

১. মুস মাে 

২. েুেযতম বিক্ষা আকছ: একত থস দ্রুত ও সহকজ সববেছু বুঝকত ও যারণ েরকত পারকব। বিক্ষার 
যরণ থসকু ার (সু্ক /েক জ) বেংবা ইস াবম (মারাসা) হকত পাকর। সবকিকয় ভ্াক া হয় িবদ দইু 
যরকণর বিক্ষাই তার োকে। বেন্তু থতমে োউকে পাওয়া মুিবে । এরেম োউকে থপক  তার বদকে 
বািবত থখয়া  রাখকত হকব।  



 

 

৩. তার দ্বীকের জেয, আল্লাহর জেয এবং উম্মকতর জেয োজ েরার সবদো োেকত হকব: এই গুণ 
তাকে এই পকের প্রবত বববস্ত ও অেু ত েরকব। আমাকদর বুঝকত হকব থি বজহাদ ইস াকমর বিখর; 
তাই স্বভ্াবতই িয়তাে আমাকদর পেিুযত েরকত সবোত্মে থিষ্টা েকর িাকব। এেট উদাহরণ হকে 
পবরবাকর জেয তেব ফ ও সমসযার সৃবষ্ট হওয়া, বেন্তু একত এেজে সবতযোকরর মুজাবহদ বজহাকদর 
পে থেকে সকর িাকব ো, োরণ থস জাকে থি হাজাকরা মুস মাে পবরবার আকছ িারা োবফরকদর 
হাকত েষ্টকভ্া  েরকছ। 
৪. এমে ভ্াই িার তারববয়াহ আকছ: অেোৎ থস সঠিে আক্বীদাহ ও মােহাজ থবাকঝ, আর এই 
আক্বীদাহর জেয থস সববেছু থোরবাবে েরকত প্রস্তুত। এমে থেউ থি তার  কক্ষযর ওপর বস্থর, 
পবরবস্থবত িাই থহাে ো থেে, অেোৎ পে েঠিে থহাে বা সহজ, থস এই পকে অট  োেকত 
বদ্ধপবরের। তার এই গুণ আকছ বে ো জাোর জেয তাকে বববভ্ন্ন পবরক্ষার মকযয থফক  থদখকত 
হকব থস েঠিে পবরবস্থবতকত োজ েরকত পাকর বে ো এবং তার দাবয়কত্ব বস্থর োকে বে ো। েঠিে 
পবরক্ষায় থস থেতৃকত্বর বসদ্ধান্ত থমকে িক  বে ো তাও  ক্ষয েরা িায়। তাকে রুটকে অভ্যস্ত ো 
হওয়া থিখাকো জরুবর – থিমে বেবদেষ্ট সমকয় খাওয়া, বেবদেষ্ট সমকয় ঘুমাকো, ইতযাবদ। উচ্চ ঝুুঁ বেপূণে 
জায় ায় োজ েরার সময় থোে রুটে রাখা ি কব ো।  

৫. বুবদ্ধমত্তা এবং আত্মবববাস: েতৃপক্ষ বা থ াকয়ন্দা সংস্থার মুকখামুবখ হক  এসব োকজ আকস। থস 
ববিব ত হকয় এেট পুকরা অপাকরিে থভ্কস্ত থদকব ো। 
৬. বববস্ত হকত হকব: এই গুণ ো োেক  ো  থস টাোর থ াকভ্ পকি িত্রুর হকয় োজ েরকত 
পাকর। ঠিে এই সমসযার োরকণ পাবেস্তাকে থিইখ খাব দ োকম এে প্রবীণতর ভ্াই থগ্রফতার 
হকয়বছক ে। বতবে এে পাবেস্তাবে আেসাকরর সাকে োজ েরকতে থি রাবিয়ােকদর ববরুকদ্ধ  কিবছক া 
এবং তাকত এেটা পা হাবরকয়বছক া। তারা িখে এেসকে বছক া, থসই আেসাবর থখয়া  েরক া থি 
থিইকখর োকছ বি অংকের টাো আকছ। দীঘেসময় থস বজহাকদ িুি োো সকত্বও িয়তাে তাকে 
টাোট হাবতকয় বেকত প্র ুব্ধ েরক া। থস থিকয়বছক া থিইখকে থগ্রফতার েরার দাবয়কত্ব োো 
অবফসাকরর সাকে টাো ভ্া  েকর থেকব। এ াোর উধ্বেতে অবফসাকরর োকছ ব কয় থস তার 
পবরেল্পোর েো ব  , থি থস িবদ টাো ৫০:৫০ ভ্া  েরকত রাবজ োকে তাহক  থস ভ্াইটর 
ঠিোো অবফসারকে থদকব তাকে থগ্রফতার েরার জেয। অবফসারট এসব শুকে থসই আেসাবরর ওপর 
থরক  থ ক া এবং তাকে ব   আল্লাহকে ভ্য় েরকত আর আকমবরোেকদর সাহািয ো েরকত। থস 
তাকে বেকত োেক া আর তাকে বাবি বফকর থিকত এবং এরেম বিন্তাভ্াবো ভু্ক  থিকত উপকদি 
বদক া। বদে দকিে পর থসই আেসার আবার টাোটার েো বিন্তা েরকত শুরু ের । এবার থস 
আক র অবফসাকরর থিকয় উধ্বেতে এে অবফসাকরর োকছ থ ক া। এই অবফসারট থরইকে থেতৃত্ব বদকয় 
ভ্াইটকে আটে েরক া আর টাো বাকজয়াপ্ত েকর বেক া। থিইখকে আকমবরোর হাকত তুক  থদয়া 
হক া। বেছুবদে পর আেসাবরট থসই অবফসাকরর োকছ ব কয় টাোর েো বজজ্ঞাসা েরক  তাকে 
অবাে েকর বদকয় অবফসার তাকে জবেকদর সাহািয সহকিাব তা েরার থদাষ বদকত োে । অবকিকষ 



 

 

থস আেসাবরটকে আটে েকর আকমবরোর হাকত তুক  থদয় আর তারা তাকে পকর বেউবায় পাঠায়। 
তার থ ােসাে থদখুে, থস ো থপক া দবুেয়া, ো থপক া আবখরাত। থিকোে মুজাবহকদর জেয এট 
এেট মূ যবাে বিক্ষা – এখে বজহাদ েরকছে বক  িয়তাে আপোকে থছকি থদকব এটা েখেও 
ভ্াবকবে ো। বরং থস আরও থবিী পবরেম েরকব এবং এমেভ্াকব প্র ুব্ধ েরকব িা থস আক  
েখেও েকরবে। 
৭. এেগুুঁকয় বা থজবদ ো 

৮. এমে থেউ থি ভ্াইকদর মকযয সমসযার সৃবষ্ট েকর ো: োরণ একত দক র েমেপন্থা আর ভ্ববষযৎ 
পবরেল্পোর ওপর প্রভ্াব পিকত পাকর। 
৯. এমে থেউ থি থ াভ্ী বা দবুেয়ায় আসি ো: োরণ থতমে হক  িত্রুকদর জেয এরেম োউকে 
বেকে থফ ার সুকিা  মতবর হকত পাকর। 
১০. এমে থেউ থি তার সাকে সংবিষ্ট েয় এমে ববষকয় অবতবরি প্রন েকর ো: িবদ থস যরা 
পকি এবং তাকে তেয ফাুঁস েরকত বাযয েরা হয়, দ  ও োকজর ক্ষবত থিে সীবমত োকে।  

১১. অবতবরি েো বক  ো: ভু্ ক্রকম তেয ফাুঁস হকয় থিকত পাকর। 
 

েন্টির িনেপত্র 

একত অন্তভু্ে ি োকে ভ্াইকদর োম, দক র  ক্ষয/উকেিয, ভ্ববষযৎ পবরেল্পো, ইতযাবদ। এগুক া বববভ্ন্ন 
ফরমযাকট োেকত পাকর: ফাই , বসবে/বেস্ক, অবেও, বভ্বেও অেবা ছবব। সব েখেও এে জায় ায় 
রাখা িাকব ো। ফাই  বববভ্ন্ন যরকণর হকত পাকর: 
১. সাযারণ ফাই : একত োেকত পাকর দক র খরকির বহসাব, থিমে খাবার, থপট্র , োিাকরর বফস, 
ইতযাবদ।  

২. থ াপেীয় ফাই : একত োকে দক র সাযারণ থ াপেীয় তেয আর সদসযকদর োম। 
৩. অবতক াপেীয় ফাই : একত োকে বেছু থেতাকদর এবং স্পিেোতর এ াোগুক াকত থ া-থ কভ্  
োকজ বেকয়াবজত ভ্াইকদর োম। 
৪. স্পিেোতর ফাই : একত োকে দক র পবরেল্পোসমূহ, অেেদাতাকদর োম, দক র  ক্ষয এবং 
েমেপন্থা। 
৫. টপ বসকক্রট ফাই : একত োকে ইকন্টব কজন্স ববভ্াক  েমেরত ভ্াইকদর সংক্রান্ত তেয, তারা 
থোোয় োজ েরকছ, বভ্.আই.বপ-থদর ওপর বরকপাটে  এবং অেুরূপ অতযন্ত স্পিেোতর তেয। 

িবদ সাযারণ, থ াপেীয় এবং অবতক াপেীয় ফাই  হারায়, থসবযাপাকর তদন্ত েরকত হকব। ভ্াইকদরকে 
তাকদর দাবয়ত্ব থেকে ববিুযত েরকত হকব আর পদ থেকে সবরকয় বেকত হকব। থোে েঠিে িাবস্ত থেই। 



 

 

বেন্তু িবদ স্পিেোতর/টপ বসকক্রট ফাই  হারায় থসকক্ষকত্র পূণে তদন্ত েরকত হকব। তদকন্তর পর িবদ 
দক র প্রবত োরও বববাসঘাতেতা প্রমাবণত হয় তাকে মৃতুযদকন্ডর মাযযকম েত  েরকত হকব। এসবই 
থ াপকে েরা জরুবর আর তার অপরায দক র বাবেকদর োকছ প্রোি েরা উবিৎ ো।  

দক র থেতার অেুমবত ছািা ফাই  দক র সদসযকদর মকযয আদাে-প্রদাে েরা িাকব ো। আপোকে 
িবদ এেটা ফাই  পাঠাকো হয় িা আপোর োকছ থেে এবং বেভ্াকব আসক া তা আপোর জাো 
থেই, এবযাপাকর আপোকে আপোর উধ্বেতে ভ্াইকদর োকছ বরকপাটে  েরকত হকব। আপবে িবদ থদকখে 
থেউ থোে ফাই  অসাবযােতাবিত থফক  থরকখ ব কয়কছ, আপোকে থসটা উধ্বেতে ভ্াইকদর োকছ 
মপাকছ বদকত হকব এবং থসই বযাবির িোিে ববিার-সাকয়স্তার োজ তাকদর ওপর থছকি বদকত হকব। 
ফাই  হারাক  তার থভ্তকরর সব তকেযর বেরাপত্তা বেবিত েরকত হকব। থিমে, িবদ ভ্াইকয়রা 
থোেও বেবদেষ্ট বাবিকত অে  ুবেকয় রাকখ, আর থসবযাপাকর িবদ হারাকো ফাইক  উকল্লখ োকে তাহক  
অেগুক া অেয থোোও সবরকয় থফ া ভ্াইকদর ওপর অবিয েতে বয। 
ফাই  স্থাোন্তর েরা: 

প্রেকম বেবিত েরকত হকব ফাই  সবতযই পাঠাকত হকব বে ো। িবদ সম্ভব হয়, ফাই  পাঠাকো 
হকয়কছ থসটা বেবিত েরার জেয প্রাপকের োছ থেকে সই বেকত হকব। এর সাকে ফাইক র যরণ, 
পবরমাণ, ইতযাবদ অন্তভু্ে ি েরকত হকব। ফাই ট িবদ খুবই গুরুত্বপূণে হয় থসটাকে ৩ থেকে ৪ ভ্াক  
ববভ্ি েরকত হকব। িবদ এেটা অংি থখায়া িায় বেংবা যরা পকি িায় পুকরা ফাই ট হারাকো 
থেকে রক্ষা পাওয়া িাকব। 
ফাই  পাঠাকোর োকজ বেকয়াবজত ভ্াইটর জাো োেকত হকব ফাই ট গুরুত্বপূণে বে ো (িাকত 
প্রকয়াজকে থস বািবত থখয়া  রাখকত পাকর)। ফাই টর  ন্তবয সংক্রান্ত তেয তাকে মুখস্ত েকর 
রাখকত হকব, থিমে প্রাপে ভ্াইটর োম, ঠিোো, ইতযাবদ। িবদ এসব তাকে ব কখ রাখকতই হয়, 
তাকে বেবিত েরকত হকব সব তেয িোিে সংকেকতর সাহাকিয থ খা।  

সাযারণ ফাই  থিকোে ভ্াইকে বদকয় পাঠাকো থিকত পাকর। থ াপেীয় এবং অবতক াপেীয় ফাই  
শুযুমাত্র বেভ্ে রকিা য বাছাইেৃত ভ্াইকদর বদকয় পাঠাকত হকব। স্পিেোতর ও টপ বসকক্রট ফাই  েখেই 
স্থাোন্তর েরা উবিৎ ো। 
ফাই  ধ্বংি েরার পদ্ধবত: 

প্রেকম ফাই ট টুেকরা টুেকরা েকর োটকত হকব, তারপর আগুকে থপািাকত হকব, থিকষ ছাই বা 
অববিকষ্টর ওপর পাবে থেক  বদকত হকব। ো কজর ওপর ব  পকয়ন্ট ে ম বদকয় ব খক  থি ো কজ 
থ খা হকয়কছ তার বেকির েমপকক্ষ ৩-৪ পাতা ধ্বংি েরকত হকব। এসব ফাই  থছায়ার জেয হাকতর 
গ্লাভ্ বযাবহার েরার অভ্যাস েরুে, িাকত িত্রুর হাকত পিক  এর থেকে তারা বে.এে.এ থবর 
েরকত ো পাকর।  
পবরিয়পকত্রর মমাব ে ববষয়সমূহ: 



 

 

িত্রুর থদকি অবস্থাে েরক  আপোর পাসকপাটে  আপোর োোর জায় ায় রাখকবে ো। এর োরণ 
হকে থি িবদ পুব ি বাবিট থরইে েকর আর পাসকপাটে ট জব্দ েকর, আপবে সহকজ থসকদি থেকে 
থবর হকত পারকবে ো। আপোর ছদ্মপবরিয় অেুিায়ী পবরিয়পত্র সবসময় বহে েরকত হকব। েখেই 
দটু বভ্ন্ন পবরিয়পত্র এেসকে বহে েরকবে ো। অপাকরিে েরার সময় সবেদা জা  ো জপত্র 
বযাবহার েরকবে। 
পাসকপাটে  বতে যরকণর হয়: 

১. আস  – এটা থোেও অপাকরিকে বহে েরা িাকব ো।  

২. আস  ছবব সহ বেন্তু এর তেয জা  বা অেয োকরা। 

৩. ছবব আর তেয সবই অেয োকরা। 
আদবিেেভ্াকব দক র থেতা আর ইকন্টব কজকন্সর ভ্াইকদর উবিৎ বববভ্ন্ন থদকির এোবযে পাসকপাটে  রাখা 
িাকত প্রকয়াজকে তাকদরকে সহকজ স্থাোন্তর েরা িায়। 
 

র্ের্যন্টের মন্টধ্য তেয আোি-প্রোি করা 

তেয আদাে-প্রদাকের অসংখয পদ্ধবত আকছ: বিঠি, থমাবাই , ইন্টারকেট, ইতযাবদ। থখয়া  রাখকত 
হকব, থ াকয়ন্দা সংস্থাগুক া এসব পদ্ধবতর েো জাকে। তাই তারা অকেে বহুভ্াবষে একজন্টকদর 
বযাবহার েকর। তারা একজন্টকদরকে থপাস্ট অবফকস বেকয়া  েকর আর িন্ত্র বযাবহার েকর সকন্দহজেে 
বিঠি পকি। বিঠি িবদ সাংকেবতে ভ্াষায় থ খা োকে তারা থসটাকে থছকি থদয় আর প্রাপেকে 
অেুসরণ েকর।  

আকরেভ্াকব থ াকয়ন্দারা আবি পাকত থফাে থেটওয়ােে গুক াকত একজন্ট স্থাপে েরার মাযযকম। একক্ষকত্র 
বহুভ্াবষে একজন্ট বযাবহার েরা তাকদর জেয ববকিষভ্াকব জরুবর োরণ তারা থ ােজকের 
েকোপেেকে আবি পাতকব। তারা সব আন্তজে াবতে ে  থট্রস েকর। থেটওয়াকেে  তারা এমে বযাবস্থা 
স্থাপে েকরকছ িা ববকিষ বেছূ িব্দ বযাবহৃত হক ই স্বয়ংবক্রয়ভ্াকব বসকস্টমকে সতেে  েকর থদয়। 
এরেম ববকিষ িব্দ অকেে আকছ, থিমে: উসামা, ইরাে, আফ াবেস্তাে, ব ববয়া, তাঘুত, ইতযাবদ। 
পাবেস্তাকে িবদ থেউ এসব িব্দ বযাবহার েকর আর তাকে থট্রস েরা হয়, তার উপর ৩ থেকে ৬ 
মাস েজরদাবর েরা হয়। থমাবাই  থিা াকিা  সম্পবেে ত এেট উদাহরণ হকে এে মসাবদ ভ্াই থি 
১৯৯৭-৯৮ সাক  বজহাকদ সমৃ্পি বছক ে। বতবে খুব বনু্ধসু ভ্ বছক ে আর সবসময় ভ্াইকদর সাকে 
থিা াকিা  রাখার জেয তাকদর থফাে োম্বার বেকত িাইকতে। অকেকে বদ্বযা েরকতা, বেন্তু ভ্াইট 
থবি বসবেয়র বছক ে, তাই তারা ভ্াবকতা এই তেয থদয়াকত থতমে থোে ঝুুঁ বের আিঙ্কা থেই। 
থ াকয়ন্দারা এই ভ্াইটকে আটে েকর তার থমাবাই  থফাে জব্দ ের  আর বববিত হক া িখে 
থদখক া থসখাকে ৭০০ োম্বার রকয়কছ। তাকে তারা ৬ মাস আটকে রাকখ, আর তার থফাকে পাওয়া 



 

 

সব থ ােকদর থট্রস েকর। বতে বদকের মকযয তারা ৭০,০০০ ভ্াইকে আটে েকর। এর থেকে আমরা 
খুবই গুরুত্বপূণে বিক্ষা বেকত পাবর: আমাকদর োকজ আমরা োউকে স্পিেোতর তেয থদয়ার বসদ্ধান্ত 
তার বববাসকিা যতার ওপর বভ্বত্ত েকর থেই ো। বরং তেযট থদয়ার প্রকয়াজেীয়তার ওপর বভ্বত্ত 
েকরই এই বসদ্ধান্ত থেয়া জরুবর। একে আমরা বব  ‘োট-আউট বসকস্টম’। 
এফ.আই.এ-এর সবকিকয় গুরুত্বপূণে ভু্বমো হকে রাজেীবতকত জবিত থ ােজকের ওপর েজর রাখা, 
তারা থদকি বা থদকির বাইকর থিখাকেই োকুে, আর তাকদর ি াকফরা আর পবরবিতকদর ওপর েজর 
রাখা। এরপর থিই দক র ওপর তারা েজর রাকখ তা হক া ইস াবম আব ম ও ইমামরা। তারা 
বেয়বমত ইমামকদর খুতবা/বিৃতা থিাকে এবং ক্ষমতাসীে সরোকরর ববরুকদ্ধ ববকরাকহর ইন্ধে 
থজা াকোর  ক্ষণ বা ইবেকতর থখাজ েকর। বজহাকদর আহ্বাে েকর এমে আব মকদর গুপ্তহতযা েরা 
এসব থ াকয়ন্দা সংস্থার জেয ববর  থোে ঘটো েয়, থিমে থিইখ িামিাই, বিবে সরোকরর ববরুকদ্ধ 
ফাতওয়া বদকয়বছক ে, ফক  তাকে হতযা েরা হয়। এফ.আই.এ-এর আকরেট ভু্বমো হকে থদকির 
পারমাণববে অে প্রবতরক্ষা েরা। তারা ববমােবন্দর, থট্রে থস্টিে, ইতযাবদ স্থাকে একজন্ট স্থাপে েকর 
সকন্দহজেে থিকোে বেছুর বযাপাকর তেয জকিা েরার জেয। তারা সাংবাবদে, এে.বজ.ও এবং 
ত্রাণেমীকদর ওপরও গুপ্তিরব বর েকর জবেকদর মুখপাত্র বহকসকব তারা োজ েরকছ বে ো তা বেবিত 
েরার জেয। এসব থ াকেরা থদকির উধ্বেতে রাজেীবতববদকদর সাকে ঘবেষ্ট সম্পেে  রাকখ, তাই তারা 
থসসব সরোবর েমেেতে াকদর প্রবত হুমবেস্বরুপ বে ো তা িািাই েরা প্রকয়াজে হয়। 
 

 

কান্টের নকছু মমানিক নিষয় 

 োউকে থোে জায় ায় োজ েরকত পাঠাকো হক  তাকে থসই জায় া, থসই এ াোয় অববস্থত 
ববপদ থিমে থ াকয়ন্দা সংস্থার ভ্বে, পুব ি থস্টিে, আর এসব সংস্থা থসই এ াোকয় বেভ্াকব 
োজ েকর, এসব বযাপাকর সংবক্ষপ্ত বববরণ বদকত হকব।  

 তেযােুসন্ধাে েরার সময় ছবব খুবই মু যবাে (থখয়া  রাখকত হকব অকেে এ াোয় ছবব থতা া 
বেবষদ্ধ)। এ াোটর ওপর আক্রমণ েরার সম্ভাবয উপায়ও বিবেত েরা িায়। 

 বেছু বেছু বেরাপত্তা/স্পিেোতর ভ্বে থদয়া , থবিা বা োুঁটাতার বদকয় থঘরা োকে। তারা টহ  
থদয়ার জেয বেরাপত্তা প্রহরী বেকয়া  েকর, ইক ক্ট্রবেে বেরাপত্তা (বসবসটবভ্ েযাকমরা, 
তাপ/ববি ে সংকবদেিী  িন্ত্র), কুের ইতযাবদ বযাবহার েকর। 

 অকেেসময় তারা থবিা/থবষ্টবেগুক াকে মবদযুতীেরণ েকর রাকখ, তাই বািবত সতেে তা বেকত হকব। 
বেছু থদয়াক র দইু পরত োকে, এেটার পর আকরেটা। েখেও তাকদর মাকঝ ১০ ফুকটর মত 
দরুত্ব োকে। দইু থদয়াক র মাকঝর জায় াটাকত প্রহরী বা কুেকরর টহ  োকে অেবা 



 

 

মবদযুতীেরণেৃত পাবে োকে। একেে জায় ায় একেে যরকণর বেরাপত্তা বযাবস্থা প্রকয়া  েরা হয়; 
তাই থিকোে অপাকরিকের আক  থসসব বযাবস্থা পিেকবক্ষণ েকর বেকত হকব। 

 বভ্.আই.বপ-রা উচ্চবেরাপত্তা সম্বব ত থোে ভ্বকে েুেকত থ ক  তাকদরকে অকেেগুক া বেরাপত্তা 
 বন্ড পার হকত হয়। প্রেকম তাকদরকে এোবযে বেরাপত্তােমী সহ এেট অবতবে েকক্ষ বেকয় 
িাওয়া হয়। িতক্ষণ তাকদর পবরবিবত সম্পকেে  বেবিত ো হওয়া িায় এবং থভ্তকর প্রকবি েরার 
অেুমবত ো থদয়া হয়, ততক্ষণ তারা এখাকেই োকে। এই েকক্ষ বভ্.আই.বপ-থদর োজেমে  ক্ষয 
েরার জেয েযাকমরা এবং েবণিন্ত্র োকে। বেরাপত্তােমীরা তাকদর আ মকের সময়, িক  িাওয়ার 
সময়  াবির সংখযা, তার সােীকদর সংখযা, ইতযাবদ থোট েকর রাকখ। বেরাপত্তােমীরা িাকত 
বভ্.আই.বপ-থদর পবরবিবত বুঝকত পাকর থসজেয তাকদর  াবিকত সাযারণত থোে বিে বা প্রতীে 
োকে।  

 

কযাগান্টযাগ মাধ্যম 

বববভ্ন্ন যরকণর থিা াকিা  মাযযম আকছ িা মুজাবহদীেরা বযাবহার েরকত পাকরে। প্রেম থিটা 
আক ািো েরা হকব তা হক া বিঠি। 
১. নচঠি 

বিঠি বযাবহার েরা হয় োরণ এটাকত খরি েম, আর িবদ ঠিেমকতা েরা িায়, মাযযমট অতযন্ত 
বেরাপদ। বিঠির থ খেকে বিবক্ষত হকত হকব, বেভ্াকব বিঠিকে সংকেকত পবরণত েরকত হয় জােকত 
হকব এবং অেযােয বেরাপত্তা মোি  তার জাো োেকত হকব। িবদ প্রাপকের োকছ সংকেতগুক া ো 
োকে তাহক  এমেভ্াকব বিঠি ব খকত হকব িাকত স্পষ্ট বণেণা ছািাই প্রাপে বিঠির অেে বুকঝ বেকত 
পাকর। প্রকয়াজে ো হক  দীঘে বিঠি থ খা থেকে ববরত োো উবিৎ। বিঠি থ খার আক  বিঠিকত 
থিসব ববষকয় থ খা হকব তা পকয়ন্ট আোকর থোট েকর বেকত হকব। বিঠিট থ খার সময় থসটাকে 
এেট স্বাভ্াববে ও সাযারণ বিঠির মকতা েকর ব খকত হকব।  
বিঠি পাঠাকো: 

ে. সাযারণ োে বযাবস্থাগুক ার মাযযকম – সময় থবিী থ ক  িায় আর সহকজই হাবরকয় 
থিকত পাকর। 

খ. ববকিষ ত্ববরত ও বেরাপদ োে থিমে UPS, DHL, এরেম োে থসবা প্রবতষ্ঠাকের 
মাযযকম – থিসব প্রবতষ্ঠাে োম এবং থপ্ররকের ঠিোো িায় থসগুক া পবরহার েরুে।  

 . ভ্াইকদর োরও মাযযকম – এই বযাবস্থা সবকিকয় বেরাপদ ও দ্রুত হকত পাকর। 
বিঠি হস্তান্তর েরা: 



 

 

প্রেকম বেবিত হকত হকব বিঠি সঠিে বযাবিকেই থদয়া হকে। বিঠিটর এেট ফকটােবপ েকর রাখা 
উবিৎ। দক র ফাই  স্থাোন্তর েরার বযাপাকর থিসব সতেে তাম ূে বযাবস্থার েো উকল্লখ েরা হকয়কছ 
থসগুক া একক্ষকত্রও বেকত হকব – থিমে বেভ্ে রকিা য ও বববাসকিা য থোে ভ্াইকে বযাবহার েরা, 
ঠিোো মুখস্ত রাখা, ইতযাবদ। দক র ফাই  ধ্বংি েরার থি পদ্ধবত উকল্লখ েরা হকয়কছ, পিা হকয় 
থ ক  বিঠিটাকেও এেই পদ্ধবতকতই েষ্ট েকর থফ কত হকব। 
বিঠি  ুোকো: 

অকেে পদ্ধবত আকছ; অল্প েকয়েটা উকল্লখ েরা হক া। 
ে. ে কমর থভ্তর  ুোকো 

খ. টুেকপকস্টর থভ্তর 

 . বই-পুস্তকের থভ্তর 

ঘ. বাচ্চাকদর দকুযর টকের থভ্তর 

ে. তাববকজর থভ্তর (বেছু জাবহ  মুস মাে এসব বজবেস   ায় ঝুব কয় রাকখ অশুভ্ আত্মা 
থেকে বেস্তার পাওয়ার জেয!) – আপবে বেকজর জেয এেট তাববজ বাবেকয় তার থভ্তর 
বিঠি রাখকত পাকরে। 

বিঠি বহে েরার সময় দরোর ো হক  অবত স্পিেোতর এ াো এবিকয় ি কত হকব। বিঠির 
বযাপাকর অসতেে  হওয়া িাকব ো। ববকক্ষাভ্ সভ্া-সমাকবকি অংি থেয়া বা এসকবর োছ বদকয় িাওয়া 
পবরহার েরুে। 

বিঠি অদ -বদ  েরার জেয স্থাে আক  থেকেই ঠিে েকর থেয়া োেকত হকব। বিঠি হস্তান্তর েরার 
আক  এ াোট ঘুকর থদকখ বেকত হকব সকন্দহজেে বেছু আকছ বে ো। িবদ প্রোিয জায় ায় সাক্ষাত 
েরা হয় তাহক  হাত থম াকোর সময় বিঠি হস্তান্তর েকর বেকত পাকরে। অেবা বিঠিটাকে পবত্রোর 
মকযয েুবেকয় তাকে থসটা পিকত বদকত পাকরে। পবরবস্থবত ও পাবরপাববেে অবস্থার ওপর বেভ্ে র েকর 
বববভ্ন্ন পন্থা বযাবহার েরা িায়। বিঠি হস্তান্তর েরা হকয় থ ক  তত্ক্ক্ষণাৎ এ াো তযা  েরকত হকব। 
থেোোটা, থরসু্টকরকন্ট খাওয়া দাওয়া, এরেম বেছু েরার বিন্তা েরা িাকব ো। 
 

২. কটনিন্টফাি 

এটা সবাই বযাবহার েকর। এটা এেজে মুজাবহকদর জেয সবকিকয় দরোরী ও োিেের িন্ত্র, আবার 
সবকিকয় ববপজ্জেেও। আটে হওয়া ভ্াইকদর অবযোংিই থমাবাই  থফাকের োরকণ থগ্রফতার হয়। 
আক ই উকল্লখ েরা হকয়কছ, প্রবতট ে  মবেটর েরা হয়, আর প্রবিক্ষণপ্রাপ্ত বহুভ্াবষে একজন্টরা 
বেকয়াবজত োকে েোবাতে ায় আবি পাতার জেয।  



 

 

ে  েরার আক  েোবাতে ার ববষয়গুক া সব থোট েকর বেকত হকব। েতুবা েো দরোকরর থিকয় 
থবিী দীঘে হকব, আর বযয়বহু ও হকব। আর একত েতৃপক্ষ আপোর সঠিে অবস্থাে বেণেয় েরার 
জেয িকেষ্ট সময় পাকব। থি এ াোয় োকেে থসখাকে েখেই বেকজর থফাে বযাবহার েরকবে ো।  

থি এ াোয় োকেে থসখােোর থোেও থফাে বক্সও েখেও বযাবহার েরকবে ো। এেই বক্স 
এেবাকরর থবিী বযাবহার েরকবে ো। বেন্তু িবদ এমে এ াোয় োকেে থিখাকে খুব থবিী বক্স 
থেই, থসকক্ষকত্র এেই বক্স আবার বযাবহার েরার আক  েমপকক্ষ এেমাস অকপক্ষ েরুে। দইুজে 
ভ্াইকে থফাে েরকত হক  এেই বক্স থেকে তাকদর ে  েরকবে ো। োরণ িবদ েতৃপক্ষ একদর 
এেজেকে অেুসরণ েরকত োকে, অেযজেকেও তারা থপকয় িাকব, থেেো আপবে তাকদর মকযয 
সংকিা  েকর বদকয়কছে। েো থিষ হকয় থ ক  থিকোে এেটা োম্বাকর ে  েকর েো ো বক  
েমপকক্ষ ১৫ থসকেন্ড অকপক্ষা েরুে, তারপর থফাে োবমকয় রাখুে। আকিপাকি থেউ োো অবস্থায় 
েকোপেেে িা াকো এবিকয় ি ুে – পুব ি একস আকিপাকির থ ােজকের সাকে েো ব ক  তারা 
আপোর বববরণ বদকত পাকর। থফাে বক্স বযাবহার েরার আক  থফােটা পরীক্ষা েকর থদকখ বেকত 
হকব সকন্দহজেে বেছু আকছ বে ো। েোবাতে া সংবক্ষপ্ত রাখুে। ে  থিষ হক  তত্ক্ক্ষণাৎ এ াো 
তযা  েরুে। আকরেট ববষয় হয়কতা স্বাভ্াববেই মকে হকব, বেন্তু বেবিত েরা জরুবর থফাকের 
অেয পাকি থি আকছ থস ঠিে বযাবি বে ো। সংকেত বা ইিারা বযাবহার েরুে, থিমেটা আক ও 
উকল্লখ েরা হকয়কছ, আর বেবিত েরুে থসগুক া অস্বাভ্াববে বা সহকজ  ক্ষণীয় ো হয়। 
িবদ থোেও ভ্াইকয়র সাকে মুকখামুবখ েো ব কত হয়, বেবিত েরকত হকব থিে বেকজকদর থমাবাই  
থফােগুক া োকছ ো োকে। থমাবাই  এবং বসম প্রবতবেয়ত পবরবতে ে েরা জােকত হকব – এটা 
বাকজকটর ওপর বেভ্ে র েকর। থমাবাই  এেই থরকখ শুযু বসম বদ াকোর ভু্ ট েরকবে ো, োরণ 
েতৃপক্ষ দটুাকেই থট্রস েকর। এেট থমাবাই  শুযু ইেোবমং েক র জেয আর আকরেট শুযু ে  
েরার জেয রাখার অভ্যাস েরুে। পাবেস্তাকে ‘জযাি’ বযাবহার েরা সবকিকয় উত্তম, োরণ এটা 
আপোর অবস্থাে ১০০ বমটাকরর মকযয ঠিেভ্াকব বেণেয় েরকত পাকর, বেন্তু ‘ইউ থফাে’ ৩ বমটাকরর 
মকযয ঠিেভ্াকব আপোর অবস্থাে বেণেয় েরকত পাকর, আর অেযােয থেটওয়ােে  আপোর অবস্থাে 
এেদম বেভু্ে  ভ্াকব বেণেয় েরকত পাকর।  
 

৩. ওয়যারন্টির্/ওয়ানক-টনক 

এগুক া থ বর া িুকদ্ধ থবিী বযাবহৃত হয়। এগুক া খবুই সুববযাজেে, বেন্তু থবি বেছু অসুববযাও 
আকছ, থিমে:  

 খারাপ আবহাওয়ায় থিা াকিা  বববিত হয় 

 িত্রু সব েোবাতে া শুেকত পাকর 

 িত্রু সহকজই ববি ঘটাকত পাকর 



 

 

 তারা আপোর অবস্থাে বেণেয় েরকত পাকর 

এসব অসুববযার পাল্টা বযাবস্থা বেকত হক  বেকম্নাি োজগুব  েরা িায়: 

 েকোপেেকের মদঘে েম রাখকত হকব – অপ্রকয়াজেীয় েো ব ার জেয বযাবহার েরা িাকব 
ো (এটা থমাবাই  থফাকের জেযও প্রকিািয) 

 েো ব ার জেয বেবদেষ্ট সময় ঠিে েকর বেকত হকব। 

 ওয়াবে-টবে বযাবহাকরর স্থাে পবরবতে ে েরুে। থিকিে মুজাবহদ িাবম  বাসাকয়ভ্ বেহত 
হকয়বছক ে ওয়াবে-টবে বযাবহাকরর োরকণ, োবফররা থসই এ াোয় থবাম থফক বছক া (থদখা 
িাকে থি োবফরকদর োকছ এমে প্রিুবি আকছ িার সাহাকিয তারা ওয়াবে-টবে 
বযাবহারোরীর অবস্থাে থবর েরকত পাকর)। এছািা সযাকট াইট থফাকের মাযযকম বববববসকে 
সাক্ষাৎোর থদয়ার সময় দবক্ষণ ওয়াবিবরস্তাকের মুজাবহদ থেে মুহাম্মাকদর ওপর থবামা থফ া 
হকয়বছক া। 

 ওয়াবে-টবের বেকির ‘থমাে’ বযাবহার েরা থ ক  থসটা অবযে বেরাপদ। অেোৎ উপকরর 
থমাে শুযু তখেই বযাবহার েরুে িখে দকূর োরও োকছ বাতে া পাঠাকত হয়।  

 ক্রস োম্বাকর বাতে া পাঠাকো: এর অেে এে বিকুকয়বন্সকত বাতে া আসকব, আর েো ব ার 
থবাতাম িাপক  অেয বিকুকয়বন্সকত বাতে া িাকব। এই পদ্ধবত বযাবহার েরার সময় এেই ক্রস 
োম্বার সবার সাকে বযাবহার েরা িাকব ো। একেে দ /বযাবির জেয একেে ক্রস োম্বার 
বযাবহার েরকত হকব। 

 

 

 

৪. এর্.এম.এর্/ফযাক্স 

এস.এম.এস বা ফযাক্স খুব সহকজই পিা িায়। আপোর োোর এ াোয় এগুক া বযাবহার েরকবে 
ো। িবদ বযাবহার েরকতই হয়, অবিযই আস  োম থদয়া িাকব ো। এেই জায় া থেকে সবসময় 
ফযাক্স েরা িাকব ো (এসব সতেে তার অবযোংিই অেযােয থিা াকিা  মাযযকমর মকতা এেই)। 
ফযক্স েরা হক  থমবিকের ‘েযাকি থমমবর’ মুকছ বদে। আর তত্ক্ক্ষণাৎ এ াো তযা  েরুে। িবদ 
জােকত পাকরে থোেও ভ্াই আটে হকয়কছ আর থস জাকে আপবে থিা াকিাক র থোে মাযযম 
বযাবহার েকরে, থিমে আপোর থমাবাই  োম্বার, তাহক  থসই মাযযম থফক  বদকয় অেয বেছু বেকে 
বেকত হকব – এটা সব থিা াকিা  মাযযকমর জেযই প্রকিািয। 
 

নমটিিং (অনধ্ন্টিেি) ও কগট-টুন্টগোর (একত্র হওয়া) 



 

 

এই দইুকয়র মকযয পােেেয হকে থি থ ট-টুক দার বেছুটা উম্মুি আর একত অকেকে উপবস্থত োেকত 
পাকর। বেন্তু বমটং অকেেটা রুদ্ধ, একত অল্পসংখযে থ াে োকে। এর থ াপেীয়তার োরকণ এর জেয 
থবিী বেরাপত্তা প্রকয়াজে। থ ট-টুক দাকর থিকোে ববষকয় আক ািো েরা িায়, বমটং আকয়াজে েরা 
হয় োজ সম্পকেে  বেবদেষ্ট বেছু ববষয় বেকয় েো ব কত। 
নমটিিং আন্টয়ােি করা 

বমটকের জেয বেযোবরত স্থাে এবং সময় ভ্াইকদরকে জাবেকয় বদকত হকব। থোে োরকণ িবদ বেরাপত্তা 
বেকয় সমসযা হয়, তাকদরকে সংকেকতর মাযযকম জাবেকয় বদে তারা থিে ো আকস – থিমে তাকদরকে 
থফাে েকর ব া ‘থভ্াকল্টজ অকেে থবিী’। থেউ িবদ টযাবক্স বদকয় আকস থস টযাবক্স থেকে বেযোবরত 
স্থাকে ো থেকম এেটু দকুর োমকব। থেউ তার বযাবি ত  াবিকত এক  থসটা এমেভ্াকব পােে  েরকব 
থিে প্রকয়াজকে সহকজ এবং দ্রুত পা াকত পাকর। বেযোবরত জায় ায় প্রকবি েরার আক  প্রকতযকের 
থদকখ থেয়া জরুবর তাকে অেুসরণ েরা হকে বে ো। বেবিত েরকত হকব বমটকের সময় থোে 
থমাবাই  থফাে সাকে থেই। পবরযাকের থপািাে এ াোর জেয িোিে হকত হকব। বমটকে 
অংিগ্রহণোরী এবং তাকদর গুরুকত্বর ওপর বেভ্ে র েকর ববকবিো েরকত হকব থসফ হাউজ/ভ্বকের 
বাইকর গুপ্ত রক্ষী রাখার প্রকয়াজে আকছ বে ো, িারা সম্ভাবয পুব কির থরইে সম্পকেে  সতেে  েরকত 
পারকব। পুব ি থবিী োকছ িক  এক  তারা পুব িকে বযাহতও েরকত পারকব, থিমে সরু রাস্তায় 
 াবি থরকখ িাো বদ াকোর ভ্াে েকর।  

থসফ হাউজটর েমপকক্ষ দইুটা দরজা োো উবিৎ। ভ্াইকদর বভ্ন্ন বভ্ন্ন এ াো থেকে একস বভ্ন্ন 
বভ্ন্ন দরজা বদকয় প্রকবি েরকত হকব। সবাই এেই সমকয় মপাছাকব ো, বেন্তু সবাই বমটং শুরু 
হওয়ার আক ই উপবস্থত োেকব। বাবিটকত সকন্দহজেে বেছু আকছ বে ো পরীক্ষা েকর থদখকত 
হকব। বমটং থিষ হক  বেবিত েরকত হকব থি থসখাকে বমটং হকয়কছ এবং ভ্াইকদর সংখযা এসব 
বেকদেি েকর এমে সব প্রমাণ সবরকয় থফ া হকয়কছ – থিমে িাকয়র োপ সরাকো। 

বমটং পবরিা ো েরার সময় আক ািোর সব ববষয় ব কখ প্রস্তুত রাখকত হকব। বমটং ৩০ বমবেকটর 
থবিী হওয়া ি কব ো। থোে প্রকয়াজে বা জরুবর পবরবস্থবতকত বমটং োো হয়, আর তা থোটকির 
২৪ ঘন্টার মকযয অেুবষ্ঠত হকত হকব। এেবার বমটং বেযোবরত েরা হক  তা স্থব ত েরা উবিৎ ো। 
জরুবর অবস্থায় েতে বযগুক া জাো োেকত হকব – থিমে পুব ি এক  বে েরকত হকব। থসফ হাউজ 
তযা  েরকত বাযয হক  অেয থসফ হাউকজ থিকত হকব থিখাকে পবরবস্থবত সম্পকেে  সবাইকে বিবফং 
(অববহতেরণ) েরা হকব – থিমে থে আটে হকয়কছ, ঘটো বে বছক া, ইতযাবদ। বিবফং থিষ হক  
সবাই থসখাে থেকে িক  িাকব। বে ঘকটকছ থবাঝার জেয তদন্ত িা  ুেরকত হকব। 
র্ফন্টর নিরাপত্তা 

অবযোংি থ াে থগ্রফতার হয় সফরোক  অপিোপ্ত সতেে তামূ ে বযাবস্থা থেয়ার োরকণ। সফর 
সবসময় ঝুুঁ বেপূণে (িকেষ্ট সতেে  ো হক ), িবদ থদি উচ্চ হুুঁবিয়াবরকত ো োকে থসকক্ষকত্রও। 



 

 

স্বভ্াবতই একেে এ াোর জেয একেে েমেপন্থা প্রকয়াজে, বেন্তু মূ  যারণাগুক া এেই। তা হকে, 
ছদ্মপবরিয় অেুিায়ী থপািাে পরা – অেোৎ যেী বযবসায়ীর পবরিয় বেকয় থছুঁিা োপি পরা িাকব 
ো। পযান্ট-পাজামা থ ািাব র বেকি োেকত হকব। থবিভু্ষা সাযারণ থ ােজকের মকতা হকত হকব – 
থিমে সাযারণ িুক র স্টাই  রাখা, থসটা অ-ইস াবম স্টাই  হক ও। সফকরর সময় সাকে বে বে 
বজবেস আকছ তা জাো োেকত হকব। থবিীরভ্া  থক্ষকত্রই অবত ঝুুঁ বেপূণে জায় ায় ছদ্মপবরিয় ইস াবম 
হকব ো, তাই সাকে আতর, বমসওয়াে বা এরেম ইস াবম বজবেসপত্র রাখা ি কব ো। শুযু এেট 
পবরিয়পত্র বহে েরকত হকব। প্রকয়াজে ো হক  ববপজ্জেে বেছু বহে েরা িাকব ো, থিমে বন্দেু, 
ছুবর, ইতযাবদ। িবদ এমে বেছু বহে েরকতই হয়, থসটাকে অেয োরও োছাোবছ রাখকত হকব, 
িাকত পুব ি থসটা থপক ও আপোকে সকন্দহ ো েকর। ছদ্মপবরিয় অেুিায়ী টাোপয়সা রাখকত হকব, 
িবদ ো বি অংকের টাো স্থাোন্তর েরকত বাযয োকেে। 

বেিত েকর বেে থি  ন্তকবযর এ াোট থিকেে। বমিকের ওপর  ক্ষযবস্থর োেকত হকব আর 
সফরোক  ‘আমর বব  মা’রুফ ওয়া োবহয়া ’আবে  মুেোর’ (ভ্া  োকজর আকদি এবং মন্দ 
োকজর বেকষয) েরকত থিকয়  ক্ষয থেকে ববিুযত হওয়া িাকব ো। মারামাবর এবিকয় ি ুে োরণ 
একত আপোর প্রবত পুব কির দবৃষ্ট আেষেণ হকত পাকর। আপোর টকেট বেকজরই থেো উবিৎ, আর 
থসটার িাত্রাপে জাো োেকত হকব। মপাছাকোর পর টকেটট ধ্বংি েকর থফ ুে। (বাস/থোি 
বযাবহার েরক ) থপছকের বসকট বসা পবরহার েরুে োরণ একত পুব কির দবুষ্ট আেষেণ হয়। িবদ 
সম্ভব হয়, সবেকিষ  ন্তবযস্থক  োমকবে ো, বরং তার োছাোবছ ব কয়ই থেকম পিুে। একত বাকস 
আপোর থপছকে থ ক  োো গুপ্তিরকদর থঝকি থফ কত পারকবে আর আপোর আস   ন্তবয তারা 
জােকত পারকব ো। 
কহান্টটি নিরাপত্তা 

সাযারণত এসব জায় ায় থ াকয়ন্দা অবফসাররা োকে। বেছু স্পিেোতর এ াোয় এসব অবফসাররা 
একস থহাকটক  োো থ ােজকের োম থেয় আর তাকদর পবরিয় পরীক্ষা েকর। ছদ্মপবরিয় অেুিায়ী 
থহাকট  বেকত হকব।  রীব ছাত্র হকয় পাুঁি তারা থহাকটক  োো িায় ো। োমরায় েুকে প্রেকমই 
জাো া আর পদে াগুক া বন্ধ েকর বদকত হকব। তারপর খুকজ থদেকত হকব থোে েযাকমরা বা গুপ্ত 
েবণ িন্ত্র আকছ বে ো – এসব োেকত পাকর বাবতর বেকি, থদয়াক  টাোকো ছববর পাকি, ইতযাবদ 
জায় ায়। থহাকটক র থফাে বযাবহার েকর োরও সাকে থিা াকিা  েরা এবিকয় ি ুে। স্পিেোতর 
ববষয় বেকয় থহাকটক র োমরায় বকস আক ািো েরকত হক  টবভ্ উচ্চ ভ্ব উকম থছকি থরকখ েো 
ব ুে। বেন্তু উত্তম হকব এযরকণর বমটং থহাকটক র বাইকর থোে পােে  বা থরসু্টকরকন্ট বকস েরা। 
অকেে থহাকটক , ববকিষত বযাস্ত িহরগুক াকত, পুরুষকদর আেষেণ েরার জেয  ববকত োরীরা 
থঘারাঘবুর েরকত োকে। এরা হকত পাকর পবততা বেংবা থেফ অেেবাে পুরুকষর থখাকজ োো োরী। 
তাকদর মত ব িাই থহাে ো থেে, এটা ববরাট সমসযার সৃবষ্ট েকর। বেছু থ াকয়ন্দা সংস্থা একদর 
বযাবহার েকর বেবদেষ্ট থ ােকদর পবরিকয়র সতযতা পরীক্ষা েকর থদখার জেয। িয়তাে আপোকে 



 

 

প্র ুদ্ধ েরার এই সুকিা  বেকত পাকর। হয়কতা থোেও সুন্দরী িুবতী আপোর সাকে েো ব কত 
িাইকব। বেকজকে এরেম পবরবস্থবত থেকে রক্ষা েরকত প্রেকমই আপোকে আল্লাহর োকছ দঢ়ৃতার 
(ইবস্তক্বামা) জেয থদায়া েরকত হকব। বদ্বতীয়ত, বাস্তবসম্মত এবং বববাসকিা য থোে অজহুাত থদবখকয় 
আপোকে তার োছ থেকে সকর থিকত হকব – থিমে েকয়ে বছর যকর আপোর এেজে বান্ধবী 
আকছ এবং আপবে তার প্রবত অেুরত, অেবা আপবে সমোমী। বাহাোর যরণ বেভ্ে র েকর ভ্াইটর 
আত্মবববাস এবং থস বেরেম পবরবস্থবত আর স্থাকে আকছ তার ওপর।  
 

নিনভন্ন ধ্রন্টণর িাহি 

ে রবভ্বত্তে রণকোিক  সবকিকয় সুববযাজেে বাহে হকে থমাটরসাইকে । এটা বদকয় িােবাহকের মযয 
বদকয় িক  িাওয়া িায়, সরু রাস্তা বদকয় িাওয়া িায়, এবং থফক  বদকত হক  তু োমূ েভ্াকব সস্তা। 
সব যরকণর বাহে বযাবহাকরর জেয তার প্রকয়াজেীয় সে  ো জপত্র ( াইকসন্স, বাহকের ো জ, 
ইতযাবদ) োেকত হকব। রাস্তার আইেোেুে থমকে ি কত হকব। বাহেটকত সবসময় জ্বা ােী ভ্কর 
রাখকত হকব, জরুবর পবরবস্থবতকত প্রকয়াজে হকত পাকর। ‘প ায়ে’  াবি বযাবহার েরকত হক  থসটাকে 
থসই বদকে মুখ েকর রাখকত হকব থিবদে বদকয় আপবে থিকত িাে। ভ্াইকদর পা াকোর জেয  াবি 
বেকয় অকপক্ষা েরার সময় ইবঞ্জে িা ু রাখুে। অেোৎ থত  বািাকোর জেয ভ্াইরা  াবিকত ওঠার 
পর  াবি িা  ুেরার থিষ্টা েরকবে ো। এর উকেিয হকে ইবঞ্জে িা ুর থিষ্টা েরার সময় সম্ভাবয 
সমসযা এিাকো। বেবিত েরকত হকব িা ে পা াকোর পে এবং এ াোট ভ্া ভ্াকব থিকে।  াবি 
পরীক্ষা েবরকয় সব ঠিেঠাে আকছ বে ো থদকখ বেকত হকব (থিে োজ েকর,  াইটগুক া োজ 
েকর, ইতযাবদ)।  াবিটা িুবর েরা বেংবা ভ্ািা েরা হকত পাকর। এমে  াবি বযাবহার েরা িাকব 
ো থিটা বদকয় দক র থোে সদসযকে থট্রস েকর থবর েরা িাকব।  ন্তকবযর বদকে সরাসবর পে এবিকয় 
ি ুে। এসব পকে পব কির অবযে উপবস্থবত োকে, এবং আরও োকে বসবসটবভ্, িা পকর 
অপাকরিকের বযাপাকর পুব কির তদকন্ত সাহািয েরকত পাকর।  াবিকত বেএেএ থরকখ িাওয়া এবিকয় 
ি ুে, োরণ পুব ি  াবিটাকে থপক  বেএেএ বদকয় আপোকে িোি েরকত পাকর। এটা েরার এেটা 
পন্থা হকে সারা িরীর োপি বদকয় োো (ট-িাটে  ো পরা, োরণ হাত থখা া োকে)। আর 
থোে বযাবি ত বজবেস  াবিকত থরকখ িাকবে ো। 
 

প্রপাগান্ডা / নিন্টরাধ্ী প্রচারণা 

(অেুবাদকের থোট: মুজাবহদীেকদর ববরুকদ্ধ োবফররা থি বববভ্ন্ন যরকণর প্রিারণা িা ায় তা সম্পকেে  
দীঘে বববরণ থদে থিইখ। বেন্তু থিকহতু এটা বেরাপত্তা ববষয়ে থ খা, এটা বেভ্াকব ঝুুঁ বেপূণে এ াোয় 
েমেরত থোে ভ্াইকয়র থক্ষকত্র প্রকিাজয তা আবম বুবঝ োই। উপরন্তু, এে থদকির বযাবহৃত প্রিারণা 



 

 

অেয থদকির থিকয় বভ্ন্ন। িাই থহাে, বেভ্াকব এই প্রিারণার প্রভ্াব থেকে দ কে বাবিকয় রাখা িায় 
তার এেট ব স্ট থিইখ বণেণা েকরকছে।) 
েন্টির ওপর নিন্টরাধ্ী প্রচারণার প্রভাি কমান্টিা 

 দ কে েমেবযস্ত রাখকত হকব 

 থোে বমেযা/রটোর আববভ্ে াব হক  দক র সদসযকদর তত্ক্ক্ষণাৎ থসবযাপাকর অববহত েরকত 
হকব 

 থেউ দক র মাকঝ এসব রটো ছিাকো জাবর রাখক  তাকে িাবস্ত বদকত হকব 

 ভ্াইকদর দ্বীবে সকিতেতা বৃবদ্ধ েরকত হকব 

 ভ্াইকদর থিকোে সমসযার সমাযাে েরকত হকব – তাকদর থোে সকন্দহ, প্রন, ভ্রান্ত যারণা, 
ইতযাবদ োেক  তা দরূ েরকত হকব 

 ভ্াইকদরকে সঠিে এবং সমবিত প্রবিক্ষণ বদকত হকব, ববকিষত আমীরকে মােয েরার বযাপাকর 

 দক র থেতাকদর ও সদসযকদর মকযয বেয়বমত অবযকবিে ও মবঠকের আকয়জে েরকত হকব 
(অবিযই িবদ থেতাকদর বেয়বমত আত্মপ্রোি েরা বেরাপদ হকয় োকে তকবই) 

 

েত্রু নকভান্টি প্রচারণা চািায় 

 বমেযা প্রবতশ্রুবতর মাযযকম – উদাহরণস্বরূপ, থজোকর  থমািাররাফ পাবেস্তাকের উপজাতীয় 
এ াোয় অবস্থােরত ববকদিী মুজাবহদীেকদর প্রবতশ্রুবত থদে থি িবদ তারা আত্মসমপেণ েকর 
তাকদরকে সাযারণ ক্ষমা থদয়া হকব 

 জে ণ দক র প্রবত আস্থা হারায় এমে তেয ছিাকোর মাযযকম  

 বমেযা প্রবতকবদে বদকয় 

 দবুেয়াবব আকমাদ-প্রকমাদ দ্বারা মুজাবহদীেকদর প্রক াভ্ে থদবখকয়, িাকত তারা এই বরেতময় 
পে থেকে সকর আকস – থিমে মসাবদ আরকব তারা এই পে থছকি থদয়ার বববেমকয় 
মুজাবহদকে ভ্া   াবি, ঘরণী েী এবং আর িা বেছু থস িায় তাই বদকয় থদয় 

 

আত্মরক্ষামূিক নিরাপত্তা 

কর্ফ হাউে 

উকেিয 

 বমটং/অবযকবিে েরার জেয 

 ভ্াইকদর প্রবিক্ষণ (তারববয়াহ) থদয়ার জেয 



 

 

 অপাকরকের আক  বা পকর ববোম েয়ার জেয – বভ্ন্ন বভ্ন্ন অপাকরিকের জেয বভ্ন্ন বভ্ন্ন 
বাবি বযাবহার েরা উবিৎ 

 অো ার বহকসকব বযাবহার েরা 

 ভ্াইকদর আত্মক াপকের জেয 

থসফ হাউকজর প্রকয়াজেীয় গুণাব ী 

 সরোবর ভ্বেসমূহ বেংবা উচ্চ বেরাপত্তা দ্বারা সুরবক্ষত স্থাে থিমে ববমােবন্দর থেকে দকূর 
হকত হকব। 

 অপরাযমূ ে েমেোকন্ডর জেয বযাবহার েরা হয় এরেম থোে বাবি বা এ াো হওয়া িাকব 
ো থিখাকে বেরাপত্তা েবমেকদর উপবস্থবত থবিী োকে। 

 এর রাস্তাটর থোো ও থবর হওয়ার বদে আ াদা হকত হকব। 
 বাবির মাব ে এর আস  উকেিয জােকত পারকব ো – ভ্ািাটয়ার বববাসকিা য ছদ্মপবরিয় 

োেকত হকব। 
 থসফ হাউকজর বেজস্ব বেরাপত্তা োেকত হকব, বাইকর – ছদ্মকবকি – এবং থভ্তকর (অবিযই 

এটা বেভ্ে র েকর পবরবস্থবত এবং দক  ভ্াইকদর সংখযার ওপর)। 
 একত োোর জেয প্রকয়াজেীয় আসবাব োেকত হকব, থিমে সাযারণ  ৃহ-সরঞ্জাম, 

োো/েম্ব , ইতযাবদ – এসব থবিী বব াসবহু  বেংবা জীণে-িীণে হওয়া উবিৎ ো। 
 অপাকরিে থিষ হক  জায় াট পবরহার েরকত হকব, োরণ পুব ি অপাকরিকের জেয বযবহৃত 

বাবি অেুসরণ েকর থবর েকর থফ কত পাকর। এবং িবদ সকন্দহ হয় থি বাবিট থিাকখ পকি 
থ কছ বা িোি হকয়কছ, থিমে বাইকর সকন্দহজেে থ ােজেকে থদখা িাকে, অবব কম্ব বাবিট 
তযা  েরুে। 

 বাবিট থ াছাকো ও সুববেযস্ত রাখকত হকব, এবং থোোয় বে আকছ তা জাো োেকত হকব। 
িবদ পবরতযা  েরকত বা পা াকত বাযয হে তাহক  আপোর জাো োেকব গুরুত্বপূণে ও 
স্পিেোতর বজবেসপত্র থোোয় আকছ। 

 ‘থমাবাই  থসফ হাউজ’ থিমে থহাকট  বযাবহার েরক  ৫ বদকের থবিী থসখাকে অবস্থাে 
েরকবে ো। এরেম জায় া বযাবহার েরকত হকব সীবমত সমকয়র জেয থোে এ াোয় 
োেকত হক , থিমে থোে ভ্াইকদর প্রবিক্ষকণর জেয। 

 বেয়বমত থসফ হাউজ বদ াকত হকব। 

 এ াোর থ ােজকের সাকে অবতবরি থম াকমিা এবিকয় ি ার থিষ্টা েরকত হকব। োরও 
বাবিকত িা থখকত থ ক  তাকেও আপোর বাবিকত িা খাওয়ার জেয োেকত হয়। তকব 
অবিয বেকজকে প্রবতকবিীকদর থেকে একেবাকর আ াদা েকর থফ কবে ো, োরণ একত 



 

 

আপোর ওপর সকন্দকহর উকরে হকত পাকর। ে রীর তু োয় গ্রামাঞ্চক  আপোকে থবিী 
সামাবজেতা বজায় রাখকত হকব। 

 আপোর বাবির বেেটবতী স্থােীয় থদাোেপাট, থরকস্তারা এবং মসবজদ এবিকি ি কত হকব। 

 আদবিেেভ্াকব থসফ হাউকজ  াবি রাখার বযাবস্থা োো উবিৎ। 

 জাো া সবেক্ষণ বন্ধ রাখকত হকব। 

 বাবিটকত অকেেগুক া ঘর োেক  ভ্াইকদর/ সরঞ্জামাবদ ঘরগুক াকত ভ্া  েকর বদকত হকব। 
 সরঞ্জামাবদ (থিমে অেিে) দীঘেসমকয়র জেয মজতু েরকত হক  থসগুক াকে বঘকর বািবত 

থদয়া  মতবর েরা থিকত পাকর, িাকত প্রেম থদখায় শুযু এেটা সাযারণ থদয়া  মকে হয়। 
এে ঘকর এই পন্থা অব ম্বে েরক  অেয ঘরগুক াকত বভ্ন্ন পন্থা বেকত হকব, থিমে থমকঝ 
খেে েকর পুুঁকত রাখা বা ছাকদর উপকর গুকজ রাখা।  

 

 

আক্রমণাত্মক নিরাপত্তা 

আক্রমণাত্মে বেরাপত্তার অেে িত্রুর মাকঝ ব কয় তেয জকিা েরা। 
 

কাউন্টক অিুর্রণ করা 

এর উকেিয হকে োরও সম্পকেে  এবং থস িাকদর সাকে সাক্ষাৎ েকর তাকদর বযাপাকর তেয জকিা 
েরা। একে গুপ্ত এবং প্রোিয এই দইুকয় থেণীবদ্ধ েরা িায়। পাকয় থহকট,  াবি বযাবহার েকর, 
েযাকমরার সাহাকিয, ইতযাবদ উপাকয় এটা েরা িায়। এর সমকয়র মদঘেয বেভ্ে র েকর তাকে ২৪ ঘন্টা 
অেুসরণ েরা বা বদকের বেবদেষ্ট থোে অংি যকর অেুসরণ েরার ওপর, থিমে থস সন্ধযাকব ায় বে 
েকর থসটা থদখা। অেবা থসটা আরও  ভ্ীর হকত পাকর, থিমে তার সময়সবুি জাো। একক্ষকত্র তাকে 
২ সপ্তাকহর জেয অববরত েজকর রাখকত হকব এবং তার খাবার থেকে শুরু েকর  াবি রাখার স্থাে 
সববেছু থোট েরকত হকব। এই েজরদাবর েরা থিকত পাকর এে জায় ায় বস্থর থেকে (থিমে 
ইন্টারকেট েযাকফ বা েবফর থদাোকে বকস পবত্রো পিকত পিকত টাক েকটর ওপর েজর রাখা) অেবা 
ি মাে অবস্থায়। এসববেছুই বেভ্ে র েকর পবরবস্থবত, টাক েট এবং থোোয় অবস্থাে েরকছে তার 
ওপর। 
 

অেুসরণোরী/েজরদাকরর প্রকয়াজেীয় গুণাব ী: 

 পবরবস্থবত অেুিায়ী বদ াকো বা খাপ খাওয়াকো। 



 

 

 এ াো ভ্া ভ্াকব থিকে, থিমে রাস্তাঘাট, থদাোেপাট, ইতযাবদ। 

 এ াোর থ ােজকের মববিষ্টয জাকে। 

 বব ষ্ঠ, ববজ্ঞ এবং সতেে । 

 বেকজর োকজর ওপর বেয়ন্ত্রণ আকছ। 

 আমীকরর প্রবত অেু ত। 

 তার বমিেকে ভ্া বাকস এবং অেুপ্রাবণত। 

 দ বদ্ধভ্াকব োজ েরার ক্ষমতা/দক্ষতা আকছ। 
 থদখকত সাযারণ, এবং অেযকদর থেকে আ াদা েরা িায় এমে বেছু থেই, থিমে থিহারায় 

বি ক্ষতবিে। 
 িবদ দইুজে ভ্াই এেসাকে োজ েকর তাহক  তাকদর োছাোবছ উচ্চতার হকত হকব, এবং 

বভ্ন্ন রকের থপািাে পিকত হকব। 

 বববাসকিা য ছদ্মপবরিয় আর তার সমেেকে প্রকয়াজেীয় ো জপত্র োেকত হকব। 
 

অেুসরণ েরার সময় থিসব ববষকয় েজর রাখা জরুবর: 

 েজর রাখা শুরু েরার আক  এ াোয় ব কয় সববেছুর সাকে পবরবিত এবং অভ্যস্ত হকত 
হকব, থিমে রাস্তা, থদাোেপাট, ইতযাবদ। 

 টাক েটকে অেুসরণ েরার সময় তার থিাকখ থিাখ রাখকবে ো, একত তার দবৃষ্ট আেষেণ হকব। 
তার থিাকখর বদকে তাোকত হক  থরাদ-িিমা পরা থিকত পাকর (তকব ১০০% োক া ো, 
োরণ থসটা সকন্দহজেে), একত থস বুঝকত পারকব ো আপবে বেকসর বদকে তাোকেে। 
সঠিে/প্রাসবেে স্থাে ও সমকয় িিমা বযাবহার েরকত হকব, অেোৎ অকেে রাকত্র িিমা 
পরকবে ো, োরণ থসটা িিমা পরার স্বাভ্াববে সময় ো।  

 টাক েকটর খুব থবিী োকছ, তার ছায়ার দরুকত্ব োেকবে ো। 

 বেবিত েরকত হকব টাক েট আপোকে ো থদখকত পায়। 

 অেযবেছুর দ্বারা  ক্ষযিুযত হকবে ো। 

 েখেই অে, অকবয বা সকন্দহজেে বেছু বহে েরকবে ো। 

 অেুসরণ েরার সময় থোে এ াোয় প্রকবি েরকছে থসটার বদকে  ক্ষয রাখকত হকব। 
বেরাপত্তাকববষ্টত থোে এ াো থিখাকে আপোকে োমাকো হকব এবং বজজ্ঞাসাবাদ েরা হকব, 
এমে থোোয় অেুসরণ েকর েুকে িাওয়া অবাবিত।  



 

 

 টাক েকটর প্রবত  ভ্ীর মকোকিা  রাখকত হকব, তার প্রবতট েিািিা থখয়া  েরকত হকব। থস 
হয়কতা হঠাৎ োকে/বাকম থমাি বেকত পাকর,  ক্ষয ো রাখক  তাকে আপবে হাবরকয় থফ কবে।  

 িবদ থস থোে ভ্বকে েুকে পকি? একক্ষকত্র প্রেমত জােকত হকব ভ্বেট বে (থহাকট , বাবি, 
বযাবসাকেে, ইতযাবদ)। িবদ আপোরা দজুে োকেে, এেজেকে বাইকর থেকে ভ্বেটর 
থোো ও থবর হওয়ার রাস্তার বদকে থিাখ রাখকত হকব টাক েট তার অেুসরণোরীকে থযাুঁো 
বদকে বে ো থদখার জেয। অেযজেকে থভ্তকর েুেকত হকব, বেন্তু তার ভ্বকে থোোর জেয 
বববাসকিা য বাহাো প্রকয়াজে। 

 িবদ থস বাকস উকঠ িায়? তাহক  পকরর বাসস্টকপ ব কয় থসই বাসটকত উকঠ পিকত হকব। 
দজুে োেক  এেজে টাক েকটর সাকেই বাকস উঠকব এবং অেযজে বাইকর থেকে বাসটকে 
অেুসরণ েরকব। 

 টাক েকটর থিকোে অস্বাভ্াববে োজ থোট েরকত হকব। থিমে তার মাোয় টুবপ আকছ এবং 
থস থসটা বেবদেষ্ট বেছু স্থাকে খুক  থফ কছ।  

 থদখকত হকব টাক েকটর সাকে থেউ আকছ বে ো এবং টাক েকটর থোে অেুসরণোরী আকছ বে 
ো থসটা থস  ক্ষয েরকছ বে ো। 

 েম আক াবেত জায় া এবিকয় ি ুে, োরণ হয়কতা টাক েট আপোকে আক্রমণ েরার উকেকিয 
থসখাকে বেকয় িাকে (িবদ যকর থেয়া হয় থি থস জাকে আপবে তাকে অেুসরণ েরকছে)। 

 োউকে অেুসরণ েরার সময় থপািাে পবরবতে ে েরুে, থিমে ট-িাটে  বদক  থফ া। 
 একের অবযে বযাবি অেুসরণ েরক  বেকজকদর মকযয থিা াকিা  েরার জেয সংকেত মতবর 

েকর বেকত হকব। থিমে থোমকর জযাকেট থপবিকয় রাখক  তার অেে ববপদ। 

 সাকে থফাে রাখকত হকব িবদ থোে জরুবর অবস্থায় প্রকয়াজে হয় থসজেয। 

 খুিরা টাোপয়সা রাখকত হকব। িবদ থোে োরকণ  ণিােবাহে বযাবহার েরকত হয় তখে 
দরোর হকব। িবদ আপোর োকছ শুযু বি থোট োকে, সম্ভাবো োকে থি থিই বাহে 
বযাবহার েরকবে (থিমে বাস) থসখাকে খুিরা থেই।  

 থিই এ াোয় অেুসরণ বা েজরদাবর েরকবে তা িবদ বি হয় তাহক  থছাট থছাট অংকি 
তা ভ্া  েকর থেয়ার বযাবস্থা েরকত হকব। 

 এর একেেট অংকির দাবয়ত্ব একেে ভ্াইকে বদকত হকব। 
 

অেুসরণ েরার সময় থিসব সরঞ্জাম বযাবহার েরা জরুবর: 

 এ াোর সাকে সামঞ্জসযপণূে থপািাে পবরযাে েরা 



 

 

 দ বদ্ধ হকয় োজ েরক  সবার থপািাে বভ্ন্ন হওয়া 

 হাতঘবির সময় বমব কয় থেয়া 

 থোটখাতা এবং ে ম সাকে রাখা 

 দীঘে পে োউকে অেুসরণ েরার সময় পবরবতে ে েরার মত থপািাে রাখা 

 আরামদায়ে জতুা পরা 

 

 

ককউ আপিান্টক অিুর্রণ করন্টছ নক িা নকভান্টি োিন্টিি 

 আপোর পবরকবি-পবরবস্থবতর বযাপাকর সবেক্ষণ সজা  ও সতেে  োেকত হকব 

 িবদ সকন্দহ হয় থি থোে বেবদেষ্ট বযাবি আপোকে অেুসরণ েরকছ তাহক  পবত্রোর থদাোে 
বা এরেম বেছু খুকজ বেকয় থসখাকে োমুে। তারপর ঘুকর থ ােটর থিাকখর বদকে তাোে। 
থস তার ছদ্মকবি রক্ষা েরার জেয দবৃষ্ট সবরকয় থেকব। এটা েকয়েবার পুেরাবৃবত্ত েরকত 
পাকরে। 

 আকরেট উপায় হকে বাকস উকঠ আবার থেকম িাওয়া এবং থ ােট আপোকে অেুসরণ েকর 
বে ো থদখা। এরেম েরার অেযতম স্থাে হকে থহাকট । 

 অেবা আপবে এেটা টুেরা ো জ থফ কত পাকরে থদখার জেয থি থ ােট থসটা উঠিকয় 
থেয় বে ো। থস অেুসরণোরী হক  ভ্াবকব আপবে এমে বেছু থফক  থ কছে িা তাকদর 
োকজ আসকব। 

 আকরেট পন্থা হকে, আপবে এেটা রাস্তা বদকয় থহকট িাে, তারপর থমািট মদাকি পার হে। 
থমাি পার হকয় থ ােটর দবৃষ্টর আিা  হক  থেকম িাে। তারপর অকপক্ষা েকর থদখুে থমাি 
ঘুকর থেউ মদাকি আসকছ বে ো। আপোর অেুসরণোরীকে আপোর সাকে তা  বমব কয় 
ি কত হক  মদািাকত হকব। 

 থোে থদাোকের জাো ার পাকি দাবিকয় ববক্রয়সামগ্রী থদখার ভ্াে েরকত পাকরে। বেন্তু 
আসক  আপবে োকির ওপর আপোর থপছে বদকয় থহকট িাওয়া মােুকষর প্রবতফ ে থদখকবে 
আর তাকদর েমেোন্ড এবং প্রবতবক্রয়ার বদকে থখয়া  েরকবে। 

 খুব বযস্ত থোে রাস্তার এমে জায় া বদকয় পার হকত পাকরে থিখাে বদকয় থেউ সাযারণত 
পার হয় ো। তারপর থদখুে আর থেউ রাস্তাট পার হকে বে ো। 

 থখা া মাকঠ িক  িাে এবং  ক্ষয েরুে আপোকে থেউ অেুসরণ েকর থসখাকে িাকে বে 
ো। 



 

 

আপোর অেুসরণোরীকে থখায়াকত হক  ওপকরর েকয়েট পন্থা অব ম্বে েরকত পাকরে (৩, ৭ ও 
৮)। অেবা থোে জোেীণে জায় ায় েুকে পিুে িাকত বভ্কির মাকঝ অেুসরণোরীকদর পকক্ষ 
আপোর সাকে তা  বমব কয় রাখা েঠিে হকয় পকি। আকরেট পদ্ধবত হকে টযাবক্স বেকয় অেয 
এ াোয় িক  িাওয়া। 
 

গানি নেন্টয় কাউন্টক অিুর্রণ করার িযাপান্টর েরুনর নিষয়ানে 

 াবি বদকয় অেুসরণ পাকয় থহকট অেুসরকণর অেুরূপ। 
 বেবিত েরুে  াবির ইবঞ্জে ভ্া  অবস্থায় আকছ, এবং আপোর সাকে  াবির সঠিে 

ো জপত্র আকছ। 
 থখয়া  রাখকত হকব  াবির রং ও মকে  অেযসব  াবির থিকয় থিাকখ পিার মকতা আ াদা 

ো হয়। এমে থোে বিে থিে  াবিকত ো োকে িা  াবিটকে অেয  াবি থেকে আ াদা 
েকর থতাক । 

 থতক র টযাঙ্ক ভ্রা োেকত হকব। 

 এ াো ভ্া ভ্াকব জাো-পবরবিত োেকত হকব। 
  াবিকত থোে যরকণর থিা াকিা  বযাবস্থা রাখকত হকব, থিমে ওয়াবে-টবে বা থমাবাই  

থফাে। 

 রাস্তার বেয়ম-োেুে সব থমকে ি কত হকব। 

 ড্রাইভ্াকরর োজ হকে টাক েট  াবিটকে অেুসরণ েরা আর েজকরর মকযয রাখা। সামকের 
পযাকসঞ্জাকরর োজও থসই  াবির ওপর েজর রাখা আর অেয থোে সকন্দহজেে  াবির 
ওপরও থিাখ রাখা। তার আকরেটা োজ হকে িবদ টাক েট  াবি থেকে থেকম পাকয় থহকট 
িায়, তাকেও থেকম পাকয় থহকট টাক েটকে অেুসরণ েরকত হকব। থপছকে আরও পযাকসঞ্জার 
োেক  তাকদরও সামকের পযাকসঞ্জাকরর মকতা এেই োজ। 

 াবি বদকয় োউকে অেুসরণ েরার সময় থিসব ববষকয় থখয়া  রাখকত হকব: 

 ট্রাবফে বাবতকত টাক েট  াবিটকে হাবরকয় থফ া এিাকত হকব। িবদ থস ট্রাবফে আইে ভ্াকে 
আপবে ভ্ােকবে ো। 

 থতক র োটার বদকে থখয়া  রাখকত হকব। 
 িবদ এ াো অেুিায়ী  াবির োম্বার থেট ভ্া  েরা োকে তাহক  থিই এ াোয় ি কবে 

থসই এ াোর োম্বার থেট  া াকো  াবি বযাবহার েরুে। 

  াবির সমস্ত প্রকয়াজেীয় ো জপত্র সাকে রাখকত হকব। 



 

 

 টাক েট  াবিটর থিকোে বিে থোট েরকত হকব। িবদ  াবিটকে হাবরকয় থফক ে এবং পকর 
আবার থদখকত পাে, এটাই থসই  াবি বে ো বেিত হকত পারকবে। 

  াবিট িবদ থোে অন্ধ  ব কত থোকে (িার থোো ও থবর হওয়ার রাস্তা এেই) একক্ষকত্র 
এেজে  াবি থেকে থেকম পেট বদকয় থহকট ব কয় টাক েট  াবিটর থখাজ েরকবে। আর 
বেকজকদকর  াবি এই রাস্তা থেকে দকূর পােে  েরকত হকব।  

 

আপিার গানিন্টক অিুর্রণ করা হন্টে নক িা নকভান্টি োিন্টিি 

 আপবে  বত বািাক  সকন্দকহর  াবিটও  বত বািায়, আর আপবে  বত েমাক  থসটাও তাই 
েকর। 

 িুপিাপ থোে এ াোয় ব কয় আপোর  াবিটকে তযা  েরুে। তারপর থদখুে থসই এেই 
 াবি তখেও আপোকে অেুসরণ েরকছ বে ো। 

 থোে থ া িত্বকর ৩-৪ বার ঘুরুে।  াবিট হয় আপোকে অেুসরণ েরকব এবং তাকত থস 
যরা পকি িাকব, অেবা থস বাযয হকব থোে এেটা রাস্তা যকর থবর হকয় থিকত, িার ফক  
থস আপোকে থখায়াকব। 

 দ্রুত  াবি িাব কয় হঠাৎ োকে/বাকম থমাি বেে। তারপর জ বদ  াবি োমাে এবং  ক্ষয 
েরুে থোে  াবি থমাি ঘুকর দ্রুত আসকছ বে ো (এই এেই পদ্ধবত বযাবহার েরা হয় 
হাটা অবস্থায় থেউ আপোকে অেুসরণ েরকছ বে ো জাোর জেয)। 

িবদ তাকদরকে থছাটাকত িাে, প্রেকম বেবিত থহাে আপোকে অেুসরণ েরা হকে বে ো। অকেে 
ভ্াই এে  াবি েকয়েবার থদখার োরকণ িবঙ্কত হকয় বমিে তযা  েকর বসকত পাকরে। আপোকে 
বুঝকত হকব থি আপবে িবদ থোে এ াোর বদকে থিকত োকেে, খুব সম্ভবত আপোর বপছকের 
‘সকন্দহজেে’  াবিটর িা েও থসই এেই এ াোয় িাকে। অেুসরণোরী  াবি থছাটাকোর এেটা 
উপায় হকে ি মাে ট্রাবফকের থভ্তর েুকে পিা। থসখাকে আপবে ক্রমা ত থ ে পবরবতে ে েরকত 
োেকবে। িীঘ্রই থস তার দবৃষ্ট থেকে আপোকে হারাকব। আকরেটা উপায় হকে িবদ  াবিকত থবি 
েকয়েজে ভ্াই োকেে তারা থেকম একেে বদকে িক  িাকবে। 
এক োয়গায় নস্থর কেন্টক িেরোনর/র্ারন্টভন্টিন্স 

 থোে বেবদেষ্ট জায় ায় অবস্থাে েরার জেয িোিে োরণ প্রকয়াজে, থিমে রাস্তায় বেছু 
বববক্র েরা বা িাকয়র থদাোকে বকস খাওয়া-দাওয়া েরা। 

 েজর রাখার স্থাকে িা বেছু ঘকট সববেছু থোট েরকত হকব, থিমে থে আসকছ িাকে, 
অস্বাভ্াববে থোেবেছু, ইতযাবদ। সববেছুর সাকে তার সময়টাকেও থোট েরকত হকব। োজটা 
েরকত হকব খুব গুবছকয়। 



 

 

 পাবরপাববেেতার প্রবত মেকিা ী হকত হকব। এেটা ঘটো বছ  থিখাকে এেজে রুি 
থজোকর কে বযাবহার েরা হকয়বছ  এে আকমবরোে থজোকরক র ড্রাইভ্াকরর ছদ্মকবকি গুপ্তির 
হকয় োজ েরকত। থস এই োকজ ৪ বছর বেিুি বছ । এেবদে তারা  াবিকত থত  
ভ্রবছক া, আর রুি থ ােট থত কে থপট্র  োকম উকল্লখ েরক া। আকমবরোয় থত কে ব া 
হয়  যাকসা ীে। আকমবরোে থজোকর  এটা শুকে সকন্দহ েরক া এবং ঘাটকত থফরার পর 
রুিটকে থগ্রফতার েরাক া। একত রুি গুপ্তিরটর ছদ্মপবরিয় ফাুঁস হকয় িায়।  

 টাক েটকে আপবে বেভ্াকব বিেকবে? 

o তাকে আপবে আক  থেকে থিকেে। 

o তার ছবব থদকখকছে। 
o তার িারীবরে  ঠকের বববরণ আপোকে থদয়া হকয়কছ (থিমে  ম্বা, হা ো  িে, 

থমাুঁি, িিমা পকি, ইতযাবদ)। 

 দক র অেয সদসযকদর সাকে থিা াকিা  েরার জেয সংকেত বযাবহার েরকত হকব। থসটা 
বাস্তবসম্মত এবং সহকজ  ক্ষণীয় ো এমে হকত হকব। অেোৎ রাত বতেটায় থোে বৃবষ্ট 
ছািাই আপবে ছাতা খুক  বসকবে ো। মােুষ এটা থদখক  সকন্দহাবিত হকব। 

 

কাভার কটানর/ছদ্মপনরচয় 

োকজ বেকয়াবজত বযাবির আস  পবরিয় থ াপে রাকখ এই োভ্ার থস্টাবর। দযুরকণর ছদ্মপবরিয় 
আকছ: অবফবসয়া  এবং আে-অবফবসয়া । দটুারই সুববযা এবং অসুববযা আকছ। 
 

অনফনর্য়াি 

থোে থদকির সহায়তা পাওয়া িাকে এমে থক্ষকত্র এটা বযাবহৃত হয়। সহায়তা ব কত থিমে তাকদর 
কুটকেবতে পাসকপাটে  বযাবহার েরা িাকে। এমে ছদ্মপবরিকয়র োরকণ কূটকেবতে ছাি পাওয়া িায়, 
িার অেে আপোর বজবেসপত্র তল্লাবি েরা হকব ো। আপবে থোে বজবেস বা বিঠিপত্র সহকজ 
স্থাোন্তর েরকত পারকবে। বেন্তু আপবে উকমাবিত অবস্থায় োেকবে োরণ সবাই জােকব আপবে 
থে। ববকিষ ববকিষ স্থাকে িাওয়াও আপোর জেয বেবষদ্ধ হকব োরণ থসটা আপোর জেয ববপজ্জেে 
হকত পাকর। আপোকে অেুসরণ েরা সহজ হকব, ববকিষ েকর িবদ আপবে  াবি বযাবহার েকরে, 
োরণ আপোর  াবিকত কুটকেবতে  াইকসন্স থেট োেকব। 
 

আি-অনফনর্য়াি 



 

 

একক্ষকত্র আপোর বেকজর ছদ্মপবরিয় প্রকয়াজেীয় ো জপত্রসহ বেকজকেই মতবর েরকত হকব। থোে 
থদকির োছ থেকে সরাসবর থোে সাহািয পাকবে ো, সুতরাং োজ েরকত হকব এো বা থোে দ  
মতবর েকর। থিকহতু আপোকে থেউ থিকে ো, ি াকফরা েরা সহজতর হকব। অেোৎ আপোকে 
অেুসরণ বা অেুসন্ধাে েরা েঠিে হকব।  

বেন্তু িবদ যরা পকি িাে আপোকে আটে েরা হকব এবং ওই থদকিই িাবস্ত থদয়া হকব। এমেও 
সম্ভাবো আকছ থি আপবে বেরুকেি হকয় িাকবে আর আপোর বযাপাকর থেউ থোে থখাুঁজ েরকব ো 
(এমেটা হকত পাকর থসসব থদকি থিখাকে মােবাবযোকরর খারাপ থরেেে  আকছ)। 
 

আি-অনফনর্নয়াি ছদ্মপনরচন্টয়র প্রকার 

 ভ্ীর ছদ্মপবরিয়: 

এযরকণর োভ্ার সাযারণত বববভ্ন্ন থপিাজীবব থিমে োিার, ইবঞ্জবেয়ার, বিক্ষে, ইতযাবদ হকয় 
োকে। এেজে বমসরী গুপ্তির বছ  িার োম বছ  বরফাত জামা । থস বমসকরর ইহুবদ থ াবষ্ঠর মকযয 
অেুপ্রকবি েরকত সক্ষম হয়। থস সবাইকে বববাস েরাকত সক্ষম হয় থি থস এেজে ইহুবদ এবং এই 
ছদ্মপবরিয় বযাবহার েকর থস ইসরাকয়ক  েুকে পকি। থসখাকে থস বববাহ েকর এবং তার সন্তাে-
সন্তবতও হয়। ৩৩ বছর থস এই পবরিয় যকর রাকখ। পবরকিকষ থস জামোবেকত ইসরাকয়ক র দতূ 
বহকসকব বেিুি হয়। থসখাকেই তার মৃতুয হয়। থস এেট োম্বার থরকখ িায় এবং তার েীকে বক  
িায় তার মৃতুয হক  এই োম্বাকর থফাে বদকত। তার মৃতুযর পর তার েী িোিে থসই োম্বাকর থফাে 
বদক  থসটা সরাসবর বমসরী থ াকয়ন্দা ববভ্াক । তাকে জামোবেকত দাফে েরার পর বমসরী থ াকয়ন্দা 
ববভ্াক র থ ােজে একস তার েবর খুকি তাকে থবর েকর বমসকর বেকয় ব কয় দাফে েকর।  

আকরেট িমেপ্রদ  ল্প আকছ পাবেস্তাকে এেট ছদ্মপবরিয় বেকয়। পাবেস্তাবে এে প্রবিক্ষণকেকের 
বেেটবতী এ াোর/মসবজকদর এেজে ইমাম বছ । ৩৬ বছর যকর থসখাকে থস ইমাম বছ , তার 
বয়স ৭০ হওয়া পিেন্ত। থসই এ াোয় তার েী-সন্তাে বছ । থস অেুভ্ব ের  থি তার হাবেেয়া 
হকয়কছ (এে যরকণর থরা  িা থপকটর বেোর থঘকষ হয়), এবং তার অপাকরিে েরা প্রকয়াজে। 
তার অপাকরিে শুরু হওয়ার পর থদখা থ   থি তার খৎো েরা োই। েতৃপক্ষ তাকে আটে েকর 
বজজ্ঞাসাবাদ এবং বেিোতে েকর। থস স্বীোর েকর থি থস RAW-এর গুপ্তির (ভ্ারকতর থ াকয়ন্দা 
ববভ্া )। 
সাযারণ ছদ্মপবরিয়: 

থিকোে জায় ায় োজ েরকত থ ক  ছদ্মপবরিকয়র প্রকয়াজে। থসটা হকত পাকর দীঘে থোে পবরিয়, 
অেবা সল্প সমকয়র জেযও হকত পাকর, থিমে আপবে োরও বাবিকত েিা োিক ে, িাকে খুজকছে 
থস থেই, তখে আপোকে তত্ক্ক্ষণাৎ বেকজর এেটা পবরিয় বদকত হকব এবং থেে এই থ ােকে 
খুজকছে তা ব কত হকব। 



 

 

 

 

 

যোযে ছদ্মপনরচন্টয়র প্রন্টয়ােিীয় গুণািিী 

 েব  পবরিয়: প্রকয়াজকে তত্ক্ক্ষণাৎ বদক  থেয়া িায় এরেম পবরিয়। উদাহরণস্বরূপ, আপবে 
থোে বাকস িাকেে, থেউ আপোকে বজকজ্ঞস ের  আপবে থোো থেকে একসকছে, আপবে 
এেটা িহকরর োম ব ক ে। আপোকে অবাে েকর বদকয় থস জাো  থসও এেই িহকরর। 
অতিঃপর থস থসই এ াো সম্পকেে  বেবদেষ্ট প্রন েরা শুরু ের । আপবে তখে ব কত পাকরে 
থি আপোর বপতা থসই এ াোর বেন্তু আপবে অেয থোোও োকেে। 

 এমে পবরিয় থেয়া িাকব ো িা আপোর ওপর সকন্দহ সৃবষ্ট েকর। থিমে হয়কতা আপবে 
ব ক ে, আপবে এেজে অংে বিক্ষে, বেন্তু আপোকে থোে সাযারণ সমীেরণ বজকজ্ঞস 
েরা হক া এবং আপবে তার উত্তর জাকেে ো।                                                                                                                                                               

 ছদ্মপবরিয়টকে সমেেে েকর এমে পবরিয়পত্র সবসময় সাকে রাখকবে। 

 ছদ্মপবরিকয়র মদঘেয িতবদে প্রকয়াজে ততবদে হকত হকব। থিমে িবদ আপোর োভ্ার হয় থি 
আপবে অল্প বেছুবদকের জেয এই এ াোয় একসকছে, বেন্তু আপবে থসখাকে ৬ মাস থেকে 
িাে, আপোর ওপর সকন্দকহর সৃবষ্ট হকব। 

 নক ধ্রন্টণর ছদ্মপনরচয় ধ্ারণ করন্টিি তা ভািমন্টতা কভন্টি নিন্টত হন্টি। অিযািয 
নিষয় নিন্টিচিা িা কন্টর র্রার্নর ককাি পনরচয় নিন্টয় কিন্টিি িা। কযমি, আপনি 
তািাহুন্টিা কন্টর একেি ধ্িী িযাির্ায়ীর পনরচয় নিন্টিি, নকন্তু আপিার কান্টছ 
ভাি কপাোক আোক ককিার মত টাকা কিই। 

 
িুকান্টিা 
এই নিষয়টিন্টত রন্টয়ন্টছ নিরাপত্তা র্িংস্থাগুন্টিার কাছ কেন্টক অিুর্নিত ভাইন্টের িুনকন্টয় 
রাখা। কাউন্টক িা ককাি িস্তুন্টক কগাপন্টি স্থািাের করাও এন্টত অেভুস ক্ত। 
 
নকছু িুকান্টিা িা নিরাপে স্থান্টি রাখার আন্টগ নিন্টিচয নিষয়ানে 

 নকছু িুকান্টি তা নস্থর ককাি োয়গায় িুকান্টিা কযন্টত পান্টর (অেসাৎ ককাি 
িানিন্টত), অখিা চিে নকছুন্টত। 

 িস্তু হন্টি তা কঠিি িা তরি কর্টা নিন্টিচিা করন্টত হন্টি।  
 ককাি নেনির্ নকভান্টি মেতু করা হন্টি কর্িযাপান্টর নর্দ্ধাে কিয়ার আন্টগ োিন্টত 

হন্টি তা কতনেি রাখা প্রন্টয়ােি। 



 

 

 নচঠি িা এরকম নকছু িহিকান্টি যার মন্টধ্য কর্টা িুকান্টিা হন্টয়ন্টছ কর্টান্টকও 
িুকান্টিার কচষ্টা করাটা ভুি হন্টি। কযমি ঘনির মন্টধ্য নচঠি িুকান্টি তারপর 
ঘনিটান্টকও যনে িুকান্টিা হয়, র্ন্টন্দন্টহর উন্টেক হন্টি যনে ঘনিটা পাওয়া যায়। 

 নিন্টফারক িা অস্ত্র িুকান্টত হন্টি তা নচনির িি িস্তার মন্টধ্য িুকান্টিা যায়। নচনি 
মেতু করার িি গুোমঘর োকন্টি কর্খান্টি ৭০% িযান্টগ নচনি রাখন্টিি। িানক 
৩০% িযান্টগ নচনি ও অস্ত্র েটুাই রাখন্টিি।  

 কার কান্টছ োনয়ত্ব কেয়া হন্টে কর্টাও নিন্টিচিা করন্টত হন্টি। কযমি, েনরে ককাি 
এিাকায় তরুণ কাউন্টক আপনি িযাপটপ কনিউটার রাখন্টত নেন্টিি, তান্টক পনুিে 
োমান্টি এটা নিন্টয় অন্টিক প্রশ্ন করন্টি। 

 চিান্টফরা করার র্ময় এমি ককাি োয়গায় নকছু িুকান্টিি িা যা েনৃষ্ট আকষসণ 
কন্টর, কযমি হাতকযান্টমরা িা িতুি কমািাইি কফাি। 

 অন্টিক নকছু িহি করন্টত হন্টি তা ভাগ কন্টর নিি, একর্ান্টে িহি করন্টিি িা।  
 ককাি িানিন্টত নকছু িুকান্টত হন্টি নিনভন্ন পন্থা িযািহার করন্টত হন্টি (কর্ফ হাউে 

নিষয়ক অধ্যায়টিন্টত এটা উন্টেখ করা হন্টয়ন্টছ)। 
 পান্টর্সি পাঠান্টত হন্টি কখিও র্রার্নর প্রাপন্টকর কান্টছ পাঠান্টিি িা। 
 নিপজ্জিক নকছু পাঠান্টত হন্টি আটা িা নচনির র্ান্টে ভন্টর পাঠান্টত হন্টি। 

(প্লানটন্টকর িযান্টগ পাঠান্টত হন্টি যান্টত নেনির্টির ককাি ক্ষনত িা হয়) 
 ককাি ভাইন্টক নেন্টয় পান্টর্সি পাঠান্টত হন্টি তান্টক যনে োনি কেভ করন্টত হয়, যাত্রার 

নেিই কযি কর্ কেভ িা কন্টর, কারণ কযখান্টি োনি নছি কর্খান্টি র্াো োগ কেখা 
যান্টি। তাই তান্টক যাত্রা করার নেিটির কন্টয়কনেি আন্টগ কেভ করন্টত হন্টি। 

 
কেে ড্রপ িক্স 
এই িযািস্থায় ককািনকছু হস্তাের করা হয় এমি েেুন্টির মান্টে যারা এন্টক অপরন্টক কচন্টি 
িা এিিং কখিও র্াক্ষাৎ কন্টর িাই। এই িযািস্থার র্ুিনধ্াটা স্পষ্ট, একেি আন্টরকেিন্টক 
কেন্টখ িা, তাই নিরাপত্তা র্ুরনক্ষত োন্টক। 
 
কেে ড্রপ িক্স-এর েতস ািিী 

 এিাকা: এমি োয়গা কযখান্টি আপনি নকছুক্ষণ অিস্থাি করন্টিও র্ন্টন্দহ রৃ্নষ্ট করন্টি 
িা। একটা ভাি উোহরণ হন্টে কিরস্থাি। এর্ি োয়গায় িাস্তির্ম্মত ছদ্মপনরচয় 
িযািহার করন্টত হন্টি। এিিং র্হন্টে মপাছান্টিা যায় এমি হন্টত হন্টি এিাকাটি (শুধ্ ু
অস্ত্র মেতু করার কক্ষন্টত্র এর িযানতক্রম; অস্ত্র িুকান্টত হন্টি কযখান্টি র্হন্টে যাওয়া 
যায় িা)।  

 োয়গাটি র্হন্টে েেৃযমাি হন্টত হন্টি, এিিং েীঘস র্ময় িৃনষ্ট েন্টির কারন্টণ 
মািামান্টির ক্ষয়-ক্ষনত িা হয় কর্ নেন্টক কখয়াি রাখন্টত হন্টি। 



 

 

 মাটির নিন্টচ পুুঁন্টত রাখা হন্টি অল্প িৃনষ্টন্টতই কযি অিািৃত হন্টয় িা যায় এমি হন্টত 
হন্টি। 

 (অস্ত্র পুুঁন্টত রাখার কক্ষন্টত্র) কমপন্টক্ষ েটুি নচহ্ন নেন্টয় োয়গাটিন্টক নচনহ্নত করন্টত 
হন্টি। র্রার্নর মেনু্টতর ওপন্টর িা হন্টয় কমপন্টক্ষ ১০-১৫ ফুট েরুন্টত্ব নচহ্নগুন্টিা স্থাপর্ 
করন্টত হন্টি। 

 নচঠি িা অিুরূপ নকছু রাখার র্ময় কয নচঠিটা তুিন্টি তার েিয নচহ্ন করন্টখ কযন্টত 
হন্টি। কযমি, েইুটা পাের করন্টখ কগন্টি তার অেস নচঠি/িস্তু রাখা হন্টয়ন্টছ। ৩টা 
পােন্টরর অেস ককাি কারন্টণ আপনি নেনির্টা রাখন্টত পান্টরি িাই। এর্ি নচহ্ন 
এিাকার র্ান্টে র্ামঞ্জর্যপণূস হন্টত হন্টি। 

 
র্ুিনধ্া   

 নিন্টয়ানেত ভাইরা এন্টক অপরন্টক কেন্টখ িা। 
 পনুিন্টের করইে হন্টি শুধ্ ুএকেি ভাই আটক হন্টিি। 
 কযন্টকাি োয়গায় রাখা যান্টি কযখান্টি কিাকেন্টির আিান্টগািা আন্টছ, কযমি 

িাগাি, গ্রন্থাগার, নর্ন্টিমা হি, সু্কি, কোকািপাট, েনপিং কর্োর, ইতযানে। 
 
অর্ুনিধ্া    

 েীঘস র্ময় িস্তুটি করন্টখ নেন্টি আিহাওয়ার কারন্টণ ক্ষনতগ্রস্ত হন্টত পান্টর। 
 নিরাপত্তা িা পাহারা কেয়ার মত ককউ কিই। 
 যনে এমি এিাকা হয় কযখান্টি কিাকেি কিেী হাটাচিা কন্টর িা, আর কর্খান্টি 

আপিার পান্টয়র ছাপ কেখা যায়, কর্টা অিুর্রণ কন্টর ককউ িুক্বানয়ত নেনির্ কপন্টয় 
যান্টি। 

 রান্টতর কিিায় র্ঠিক স্থািটি খুুঁন্টে পাওয়া কঠিি হন্টি।  
 
 

কযর্ি নিষন্টয় িের রাখন্টত হন্টি 
 বেবিত েরুে আপোকে থেউ অেুসরণ েরকছ ো। থোে বেবদেষ্ট এ াোয় বেবদেষ্ট সমকয় 

থেে আপবে অবস্থাে েরকছে তার এেটা োভ্ার/বববরণ মতবর েকর রাখুে। 
 িা  ুোকবে তা ভ্া ভ্াকব  ুোকত হকব এবং সুরবক্ষত োেকত হকব। 
 (বিঠি বা অেুরূপ বেছুর থক্ষকত্র) রাখা এবং তুক  থেয়ার মাঝখাকের সময়টুকু থিে দীঘে ো 

হয়। 
 এই োকজ বেিুি দইু ভ্াইকে ভ্া  সময়জ্ঞাে রাখকত হকব। োজটর সময় বেবদেষ্ট ও 

বস্থরীেৃত হকত হকব। 
 



 

 

বিঠির থক্ষকত্র: 
 সংকেকতর মাযযকম ব খকত হকব। 
 থোে বেছুকত থমািাকো োেক  তা থিে দবৃষ্ট আেষেে ো হয়। 

 
অকের থক্ষকত্র: 

 ভ্া ভ্াকব থমািাকত/পযাে েকর বেকত হকব িাকত থখা া েঠিে হয়। 
 থছাট থছাট পযাকেকট ভ্কর বেকত হকব। সব এে বযাক  রাখা ি কব ো। এর উকেিয হকে থি 

িবদ োউকে এসব তু কত পাঠাকো হয়, থস থিে পাকয় থহকট এসব সহকজ বহে েরকত পাকর। 
 িবদ ববকফারে হয়, থেকটাকেটরগুক া আস  ববকফারে পদাকেের সাকে এে বযাক  ভ্রকবে 

ো। 
 
থি ড্রপ েরকছ (থরকখ িাকে): 

 বেবিত থহাে থি আপোকে অেুসরণ েরা হকে ো।  
 বেযোবরত স্থাকে আইকটমট রাখার পরই বিে স্থাপে েরুে। িবদ আক  বিেট বসাকো হয়, 

আর আইকটমট রাখার জায় ায় ব কয় থরকখ থিষ েরার আক ই আপোকে থোে োরকণ িক  
থিকত হয়, তাহক  থি বজবেস বেকত আসকব থস আিংবেত হকয় পিকব থি তার আক ই থেউ 
থসটা তুক  বেকয় থ কছ। দক র জেয এটা অোবিযে সমসযার সৃবষ্ট েরকব। 

 ড্রপ েরার োজ হকয় থ ক  তত্ক্ক্ষণাৎ এ াো তযা  েকর িক  িাে।  
 িাওয়ার সময় বেবিৎ থহাে আপোকে অেুসরণ েরা হকে বে ো। 

 
থি বপে-আপ েরকছ (তুক  বেকে): 

 বিেগুক ার বদকে তাকে মকোকিা  বদকত হকব। ববপদ বিে োেক  আইকটমগুক ার যাকরোকছ 
থিে থস ো িায়। 

 তুক  থেয়া হকয় থ ক  তাকে বিে স্থাপে েরকত হকব। (আক র মতই এটাও েরকত হকব 
োজ হকয় িাওয়ার পর) 

 োজ হকয় থ ক  থস তত্ক্ক্ষণাৎ এ াো তযা  েরকব। 
 
নচন্টহ্নর েতস ািিী 

 এমে জায় ায় বিেট রাখা িাকব ো থিখাকে সহকজ এটা ক্ষবতগ্রস্ত হকত পাকর। থিমে, 
বাচ্চাকদর থখ ার জায় ায় পাের বযাবহার েরক  যকর থেয়া িায় বাচ্চারা থসটা বেকয় 
থখ কব, ফক  বিেট েষ্ট হকয় িাকব। 

 থ ােজকের দবৃষ্ট আেষেে এমে বেছু ো হয়। 
 সকন্দহজেে ো হয়। 
 থি ড্রপ/বপে-আপ েরকছ শুযু থসই থিে বিেট স্থাপে েকর। 



 

 

 ড্রপ/বপে-আপ েরা হকয় ব কয়কছ এটা থবাঝাকোর জেয এেটা বিে োেকত হকব। 
 বিে বসাকোর আক  বেবিৎ হকত হকব থেই আপোকে অেুসরণ েরকছ ো। 
 োজ থিষ হক  তকবই বিে স্থাপে েরুে। 
  ুোকো বজবেকসর োছাোবছ েখেও বিে স্থাপে েরকবে ো। 

 
িার প্রোর বিে: 

 বযাস্ত – থোে োরকণ ড্রপ েরা হয় োই 
 ববপদ – বপে-আপ বজে ে েরুে 
 ড্রপ েরা হকয়কছ 
 বপে-আপ েরা হকয়কছ 

 
 
কারও অোন্টে তার কাছ কেন্টক তেয কিয়া  

এটা থিকোে জায় ায় ঘটকত পাকর এবং সাযারণত পবরেবল্পতভ্াকব েরা হয় ো। হয়কতা োরও 
সাকে  ল্পগুজব শুরু েরক ে এবং বেছুক্ষণ পর বুঝকত পারক ে থস থোে এে স্পিেোতর জায় ায় 
োজ েকর, িার সম্পকেে  আপবে তেয খুজকছে। রাসূ  (সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়া সাল্লাম) বদকরর 
িুকদ্ধ িখে এে কুরাইি ববন্দকে বজজ্ঞাসাবাদ েরবছক ে, বতবে এই মোি  বযাবহার েকরবছক ে। 
বতবে জােকত িাবেক ে ইস াকমর ববরুকদ্ধ  িকত েতজে িত্রু জকিা হকয়কছ। প্রনট সরাসবর ো 
েকর (োরণ একত থ ােট সােীকদর সাহািযাকেে বমকেয ব কত পাকর) বতবে বজজ্ঞাসা েরক ে তারা 
েতগুক া উট জকবহ েকরকছ। থ ােট ব   প্রবতবদে ১০টা েকর। রাসূ  তখে বহসাব েরক ে এে 
এেটা উট ১০০ জকের মত থখকত পাকর। বাস্তববেই থদখা থ   থসবদে কুরাইিকদর থেতৃকত্ব ১০০০ 
থ াে বছ । 
প্রেকম আপবে এমে থোে ববষকয় তার সাকে েো ব কত শুরু েরুে িা আপবে থি ববষকয় আসক  
জােকত িাে তার সাকে সমৃ্পি মাত্র। তারপর যীকর যীকর আপবে আস  ববষয়টকত িক  িাে। তার 
িবরত্র পিেকবক্ষণ েকর থদখকবে থস থোে বজবেকস বা বে যরকণর বজবেকস আগ্রহী। তাকে খাবার বা 
পােীয় বদকত পাকরে। বাকস োেক  আপবে িবদ িেক ট থবর েকরে, তাকেও এেট িেক ট বদে। 
একত তার মে আপোর বদকে ৠজ ুহকব। তাকে এমে যারণা বদকবে থি থস অকেে গুরুত্বপূণে এবং 
বুবদ্ধমাে - মুােকষর স্তুবত পছন্দ েরাটা খুবই স্বাভ্াববে, ববকিষ েকর থস িবদ িঙ্কাপন্ন হকয় োকে। 
তাকে প্রন েরার সময় থস িা ব কছ থসটা বেকয় অবতবরি প্রন েরকবে ো, একত তার মকে সকন্দহ 
জা কত পাকর থি আপবে তার োছ থেকে তেয থবর েরার থিষ্টা েরকছে, এবং এটা থোে সাযারণ 
েকোপেেে েয় বরং এেটা থজরা। প্রন েরার সময় তার োছ থেকে বে তেয বেকবে তা মকে 
মকে থোট েকর রাখুে। এমেভ্াকব প্রন েরকবে থিে মকে হয় েোবাতে া থেকেই স্বাভ্াববেভ্াকব 
প্রনগুক া আপোর মকে আসকছ, আোি থেকে পিকছ ো। এেই প্রন এেবাকরর থবিী েরকবে ো 



 

 

(িবদও হয়কতা আপোর আরও পবরষ্কার উত্তর প্রকয়াজে অেবা আপবে তার েো বুঝকত পাকরে 
োই)। উত্তর থদয়ার সময় তার মুকখর অবভ্বযবিগুক া থখয়া  েরুে। প্রন েরার সময় তািাহুকিা 
েরকবে ো, একত সকন্দকহর সৃবষ্ট হকত পাকর থি আপবে তাকে বজজ্ঞাসাবাদ েরকছে। থস থোোয় 
থেকম পিকব তা আপোর জাো োো উবিৎ, িাকত আপোর হাকত প্রন েরার জেয েতটুকু সময় 
আকছ তার এেটা যারণা আপবে েরকত পাকরে। সব প্রকয়াজেীয় তেয থপকয় থ ক  যীকর যীকর 
আপোকে অেয ববষকয় িক  থিকত হকব। িাত্রার থিষ পিেন্ত থি ববষকয় জােকত িাবেক ে থস ববষকয় 
েো বক  িাওয়ার প্রকয়াজে থেই। 
 

প্রন্টশ্নাত্তন্টরর আন্টগ কযর্ি নিষয় প্রস্তুত করন্টত হন্টি 

 এযরকণর বযাপারটা এমে থি আক  থেকে পবরেল্পো েরা হয় ো (িবদ ো আপোর োকছ 
তার সম্পকেে  তেয োকে, এবং ইকে েকরই আপোর সাকে তার ‘হঠাৎ থদখা’ হকয় িায়)। 

 তার িবরত্র এবং বয়স সম্পকেে  যারণা েরার থিষ্টা েরুে (িবদও অল্প আক ািোর থপ্রবক্ষকত 
এটা েরা েঠিে)। আপবে বেিই ৭০ বছর বয়সী োউকে প্রন েরকবে ো থস ফুটব  
থখক  বে ো। 

 এটা মাোয় রাখকবে থি থিই প্রবতষ্ঠাকের বযাপাকর আপবে জােকত িাকেে থসখাকে তার পদ 
বে। থস িবদ থসখাকে থেফ এেজে থেরাণী হয়, তাকে থবিী প্রাকয়াব ে বা ববস্তাবরত প্রন 
েকর  াভ্ থেই োরণ সম্ভবত থস থসসব জােকব ো।  

 তার দবুে তা থবর েরার থিষ্টা েরুে। থিমে, থস িবদ থতাষাকমাদ পছন্দ েকর তাকে 
ক্রমা ত প্রিংসা েকর িাে। থস থোে ববজ্ঞাে ববষয়ে তেয বদক  তাকে থতাষাকমাবদ েকর 
প্রন েরুে থস থোে বববববদযা য় থেকে পাস েকরকছ।  

 তার পছন্দেীয় ববষয় বেকয় েো ব ুে। এর অেে ি বত ববষয়াবদ সম্পকেে  আপোকে অব ত 
োেকত হকব (শুযু খবরাখবর ো, বরং থিাববকজর খবর থিমে ফুটব , বসকেমা, ইতযাবদ)। 

 সবকিকয় গুরুত্বপূণে হকে বেভ্াকব োরও সাকে সুন্দর বযাবহার েরকত হয় এবং থদখাকত হয় 
থি আপবে তার বনু্ধ।  

 

নক ধ্রন্টণর প্রশ্ন করন্টত হন্টি 

 তার দবুে তাকে তার ববরুকদ্ধ বযাবহার েরুে। থস িবদ বািা  হয় তকব োজ অকেেটা 
সহজ হকয় িায়। অকেকে আবার দাবম্ভে হকয় োকে, থসকক্ষকত্র িবদ থস আপোকে বক  তার 
বয়স ৩৫, আপাবে তাকে ব ুে আপবে অবাে হকয়কছে োরণ তাকে থদখকত ২৫ মকে হয় – 
অেোৎ তার প্রিংসা েরুে। 



 

 

 প্রনগুক া হকত হকব থছাট থছাট। 

 সহকজ থবাঝা িায় এমে প্রন েরুে। 
 এমে ভ্াব থদখাে থি থিই ববষকয় আপবে জােকত িাকেে থসবযাপাকর আপবে থবিী বেছু 

জাকেে ো। 
 

 

নেজ্ঞার্ািাে/কেরা 

বজজ্ঞাসাবাদ বা থজরাকে দইু ভ্াক  ভ্া  েরা িায়: পুব কির থজরা এবং থ াকয়ন্দা ববভ্াক র থজরা। 
দইুটা দরুেম। আমরা বদ্বতীয়ট বেকয় আক ািো েরব। 

থিসব ববষয় উকঠ আসকব তাকত মূ ত দটু উপোর হকব। প্রেমটা হকে ভ্াইকদরকে থজরা বেভ্াকব 
পবরিা ো েরা হয় থসসম্পকেে  তেয থদয়া িাকত তারা থজরা সাম াকত পাকর। বদ্বতীয়ট হকে এসব 
পদ্ধবত (এর মকযয থিগুক া জাকয়ি) বযাবহার েকর ভ্াইরা বেকজরাও বেরাপত্তা েমী, গুপ্তির, 
ইতযাবদ, একদর বজজ্ঞাসাবাদ েরকত পারকব। 
 

 

প্রােনমক পযসায় 

 আপোকে আটে েরার পর তারা তত্ক্ক্ষণাৎ থজরা শুরু েরার থিষ্টা েরকব। এর উকেিয 
হকে আপোকে বিন্তা েরার থোে সময় ো থদয়া, োরণ আপবে েতুে এই পবরকবকি 
আেবিেতার মকযয োেকবে।  

 আপোকে তারা কু্ষযাতে  রাখকব। আপোকে অপমাে েরার থিষ্টা েরকব িাকত আপবে থরক  
িাে এবং স্বাভ্াববে বিন্তা ো েরকত পাকরে। এর সাকে সাকে তারা আপোকে আপোর 
পবরবাকরর েো মকে েরাকত শুরু েরকব (এটা সাযারণত বেছুক্ষণ পর েরা হয়), িাকত 
আপবে দবুে  হকয় পকিে আর তারা আপোর োছ থেকে তেয থবর েরকত পাকর। 

 তারা বববভ্ন্ন মোি  বযাবহার েরকব আপোর দঢ়ৃতা ভ্াোর জেয। তার মকযয এেটা হকে 
আপোকে তাকদর আোবিত তকেযর বববেমকয় মুবি থদয়ার প্রবতশ্রুবত। আকরেটা হকে োউকে 
বেজে ে োরাবাকস রাখা এবং তার সকে খারাপ আিরণ েরা, থিমে অন্ধোকর রাখা, 
থজরাোরী ছািা আর োরও সাকে েো ব কত ো থদয়া, তার বদকে খাবার ছুকি থদয়া 
(তার সাকে পশুর মত আিরণ েরা)। এগুক া োউকে দবুে  েরার মোি াবদর েকয়েটা 
মাত্র। 

 



 

 

প্রশ্নপিস 

 প্রন শুরু হওয়ার আক  প্রনোরীর এেট উকেিয োকে। 
 তারা এমে প্রন বদকয় শুরু েরকব িার উত্তর তাকদর জাো, থিমে আপোর পবরবাকরর 

সদসযকদর োম, তারা বে েকর, ইতযাবদ। এর উকেিয হকে আপোকে পরখ েকর থদখা 
আপবে সতয ব কত শুরু েরকবে ো শুরু থেকেই বমেযা ব কবে। 

 প্রন দ্রুত বা যীকর যীকর েরা হয়। দটুাকতই সুববযা অসুববযা আকছ। 

 সববেছু থরেেে  েরা হয়। এেজে প্রন েকর আর আকরেজে োকে আপোর মুকখর 
অবভ্বযবি এবং প্রকনর সাকে সাকে তার পবরবতে ে  ক্ষয েরার জেয।  

 ভ্া  পুব ি, খারাপ পুব ি,  ম্ভীরভ্াকব, ঠাট্টা-তামািার সাকে, ইতযাবদ থোে পদ্ধবতকত 
আপোকে তারা থজরা েরকব থসটা বেভ্ে র েকর আপোকে তারা বেভ্াকব ববকিষণ েকরকছ 
তার ওপর। তারা মেস্তত্বববদ বযাবহার েকর থি আপোর পূবেইবতহাস, ববন্দ অবস্থার সাকে 
বেভ্াকব মাবেকয় ি কছে, ইতযাবদর ওপর বভ্বত্ত েকর আপোকে ববকিষে েকর এবং আপোর 
োছ থেকে সকবোত্তম থোে উপাকয় তেয থবর েরা িায় তা প্রস্তাব েকর। তাকদর েজকর 
থিকোে সম্ভাবয দবুে তা পিক  তা তারা বযাবহার েরকব। থিমে িবদ তারা থদকখ থি 
আপবে  াজেু এবং ববেয়ী, আপোকে অস্ববস্তর মকযয থফক  এমে মোি  তারা থবিী থবিী 
বযাবহার েরকব, থিমে োরী েমী দ্বারা আপোকে বববে েকর তল্লািী েরা, এবং এরেম 
আরও পদ্ধবত। তাই আপোকে সব দবুে তা থ াপে েরকত হকব িাকত তারা থসগুক াকে 
আপোর ববরুকদ্ধ বযাবহার েরকত ো পাকর। 

 প্রনগুক ার উত্তর যীকর যীকর থদয়া বিখকত হকব। মাকঝ মাকঝ ভ্াে েরকত পাকরে থি আপবে 
প্রনট শুেকত পাে োই বা থবাকঝে োই। এর উকেিয হকে প্রকনর উত্তর বেকয় ভ্াবার জেয 
সময় থবর েকর থেয়া। 

 

কেরা ঘর 

 থজরা েরার জেয বযাবহৃত ঘরটা হকব মববিষ্টযহীে। রে সাযারণত সাদা হয়। থোে 
আসবাবপত্র োেকব ো। এমে থোে বেছুই োেকব ো িা আপোর দবৃষ্ট আেষেণ েরকত 
পাকর। থি থিয়াকর আপোকে বসকত থদয়া হকব তা আরামদায়ে হকব ো। থোে জাো া 
োেকব ো। পাবরপাববেে িব্দ আসার থোে উপায় োেকব ো (উকেিযমূ ে োরণ ছািা)। 
এসকবর উকেিয হকে িাকত থজরা ি াোক  আপোর মে অেযবদকে িাওয়ার সুকিা  ো পায়। 

 

র্াধ্ারণ নকছু পন্টয়ে 



 

 

 আপোর োকছ পাওয়া বজবেসপত্র তারা থজরায় বযাবহার েরকব। তাই সবসময় থখয়া  রাখুে 
আপোর োকছ বে বে আকছ। আটে হওয়ার সময় আপোর োকছ সমসযা সৃবষ্ট েরকত পাকর 
এমে বজবেস িা আকছ তা পবরতযা  েরার থিষ্টা েরুে, থিমে SD োেে , ো কজ থ খা 
তেয, ইতযাবদ। 

 প্রহরীরা আপোর সাকে েো ব ার থিষ্টা েরকত পাকর। থোে এেজে থদখাকোর থিষ্টা েরকব 
থি থস অেযকদর থিকয় আ াদা, িাকত থস আপোর আস্থা  াভ্ েরকত পাকর। থজকে রাখুে থি 
তার উকেিয আপোর োছ থেকে তেয হাবস  েরা। তেয থবর েরার আকরে পদ্ধবত হকে 
আপোকে অেয সহববন্দকদর সাকে রাখা। আপবে েখেই একদর আস  পবরিয় জােকত 
পারকবে ো। তারা ব কব তারা এই জায় ায় ৫ বছর যকর আকছ োরণ তারা সহকিাব তা 
েকর োই। তাই থস আপোকে উপকদি বদকব থি সববেছু বক  থদয়াই ভ্াক া। আর িবদও বা 
তারা আপোকে পবরবিত ভ্াইকদর সাকে রাকখ, তাকদর উকেিয আপোকদর েোবাতে ার ওপর 
আবি পাতা।   

 তারা আপোকে এেই প্রন বেয়বমত ববরবতকত েরকব। তারপর আপোর জবাবগুক া তারা 
তাকদর থোকটর সাকে বমব কয় থদখকব। আপোকে এেটা িুবিসেত বমেযা মকে রাখকত হকব 
এবং থসটাই বারবার ব কত হকব। িবদ েোর এবদে থসবদে হয়, েখেও স্বীোর েরকবে ো 
থি আপবে বমেযা বক কছে। দাবব েরুে থি আপবে প্রনটা বুঝকত পাকরে োই।  

 তারা িবদ আপোর মকোব  ভ্ােকত বযেে হয়, আপোকে ৫টা সম্ভাবয প্রোকর থেণীবদ্ধ 
েরকব: 

o আপবে আপোর দক র জেয িবঙ্কত, অেোৎ আপবে িাে ো তাকদর থোে ক্ষবত 
থহাে। 

o আপবে আপোর দ কে ভ্য় পাকেে, অেোৎ তেয থদয়ার োরকণ আপোর ওপর 
তারা প্রবতকিায বেকত পাকর। 

o আপবে এেগুকয়, তারা আপোকে বে েকর তাকত আপোর বেছু িায় আকস ো; 
আপবে থোেক্রকমই তেয থদকবে ো। 

o আপবে এমে তেয বদকয় থদয়ার ফ  বেকয় িবঙ্কত; থিমে মৃতুযদন্ড। 
o আপোকে বেরাপত্তা প্রবিক্ষণ থদয়া হকয়কছ এবং আপবে জাকেে বেভ্াকব থজরা-

বজজ্ঞাসাবাদ সাম াকত হয়। 

 েখেও স্বীোর েরকবে ো থি আপবে প্রকনর উত্তর থদকবে ো। এর অেে আপবে উত্তরট 
জাকেে। সবকিকয় ভ্া  উপায় হকে দাবব েরা থি আপবে উত্তর জাকেে ো। আমরা 
বেকজকদর ওপর থেকে িতটুকু সম্ভব িাপ েমাকত থিষ্টা েরব। 



 

 

 অিুিােন্টকর কিাট: উপকরাি পকয়ন্টগুক া থসসব থদকির জেয প্রকিাজয থিখাকে আপোর িুপ 
োোর অবযোর থেই, থিমে পাবেস্তাে, ইরাে, ইতযাবদ। এসব থদকি আপোর ‘মােবাবযোর’ 
 ঙ্ঘে েরা হকব এবং আপোর ওপর িাবরবরে বেিোাতে েরা হকব িবদ প্রকনর জবাব ো 
থদে। বেন্তু পবিকম, থিখাকে থেউ আপোকে জবাব বদকত বাযয েরকত পারকব ো, থসখাকে 
এসব থজরার জেয উপকদি হকে সব প্রকনই ‘মন্তবয থেই’ ব া, এমেবে থসসব প্রকনও থিখাকে 
আপাতদবৃষ্টকত জবাব থদয়া আপোর জেয ভ্া  হকব বক  মকে হয়, থিমে ‘ববকফারে 
প্রবিক্ষণ বেকয়কছে?’ এমে প্রকন তত্ক্ক্ষণাৎ মকে হকত পাকর ‘ো’ ব াই ঠিে হকব। বেন্তু 
এেটা প্রকনর উত্তর বদক  আকরা অকেে প্রকনর দয়ুার খুক  িাকব। িবদ মাম া আদা কত িায়, 
থসখাকে আপবে িাইক  বেকজর সমেেকে েো ব কত পারকবে।  

 বমেযা বববৃবত প্রদাে েরুে। আপোকে িবদ তারা এেটা ো জ থদয় প্রকনর জবাব থ খার 
জেয, জবাব থ খার আক  প্রনগুক া বেকয় ভ্া  েকর বিন্তা েকর বেে।  

 জবাব খুব যীকর থদকবে। 

 অপ্রকয়াজেীয় িাপ বেকজর ওপর থটকে আেকবে ো। 

 থিকোে পবরণাকমর জেয মােবসেভ্াকব প্রস্তুত োকুে। অবাে হকবে ো িবদ আপোকে প্রহার 
েরা হয়, ইতযাবদ। 

 


