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গভর্ নর হ াচুল আইম্বর্র প্োম্বকম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ হরাম্বিাকল বর্য়ন্ত্রণ করার ের্ে  

   

(S.6267a/A.268a) আইর্ অর্ুযায়ী হেবলকবিউবর্ম্বকের্ সংস্থাগুবলর ের্ে বর্বদনষ্ট 

র্েরসিূ  হিম্বক হরাম্বিাকল ব্লক করা িাধ্েতািূলক  

  

(S.4281a/A.585a) আইর্ অর্ুযায়ী কল করার র্েরগুবল যাচাই করার ের্ে ভম্বয়স 

প্বরম্বেিা প্রদার্কারীম্বদর STIR/SHAKEN কল প্রিাণীকরম্বণর কাঠাম্বিা প্রম্বয়াগ করা 

আিেেক  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থক্ছু থিথি স্বাক্ষর ক্রর আইরর্ পথরণত ক্রররছর্ যা হরারিাক্রলর 

থিরুরে লডাইর়ের জর্য হেডাররল পদরক্ষরপর উপর থভথি ক্রর ততথর  রি। S.6267a/A.268a 

আইর্ অথতথরক্ত প্রদার্ক্ারীরদর পথরিযাপ্ত ক্রর অিাথিত হরারিাক্ল ব্লক্ ক্ররত 

হেথলক্থিউথর্রক্শরর্র হক্াম্পাথর্গুথলরক্ থর্থদনষ্ট র্ম্বর হিরক্ হরারিাক্লগুথল ব্লক্ ক্রা আিশযক্ 

ক্রর। S.4281a/A.585a আইরর্ ভর়েস পথররেিার প্রদার্ক্ারীরদর STIR/SHAKEN ক্ল 

প্রিাণীক্ররণর ক্াঠারিা িাস্তিা়ের্ ক্রা আিশযক্ ক্রর এো যাচাই ক্রার জর্য হয এক্টে ক্ল 

আসরল হয র্ম্বরটে প্রদথশ নত  রে হসখার্ হিরক্ই আসরছ।  

  

"থর্উ ই়েক্নিাসীরা থিরক্তক্তক্র, সুরযাগসন্ধার্ী হরারিাক্রলর েরল থিরক্ত এিং আিরা হসগুথলরক্ 

িািারর্ার জর্য িযিস্থা থর্ক্তে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এই আইর্টে হেথলক্ি 

হক্াম্পাথর্গুথলরক্ এই ক্লগুথল আসাই প্রথতররাি ক্ররত সক্ষি ক্ররি, হসই সারি আিারদর 

রারজযর সরক্াররক্ ক্ষিতা হদরি এো থর্ক্তিত ক্ররত হয ভর়েস পথররেিার প্রদার্ক্ারীরা এই 

ক্লগুথল হক্ ক্ররছ তা যাচাই ক্ররছ যারত দুষৃ্কতক্ারীরদর থিরুরে িলিৎক্রণ িযিস্থা হর্ও়ো 

হযরত পারর।"  

  

A.6267a/A.268a আইরর্ রাষ্ট্রী়ে থিথিরত 2017 সারল FCC দ্বারা প্রক্াথশত এক্টে থর়্েরির 

থিিার্গুথলরক্ আইরর্ অন্তভুনক্ত ক্রর যা 2021 সারলর জরু্ িারস ক্ায নক্র  র়েথছল, যা 

হেথলক্থিউথর্রক্শর্ হক্াম্পাথর্গুথলরক্ থর্থদনষ্ট র্ম্বর হিরক্ ক্ল সক্তি়েভারি আেক্ারত হদ়ে৷ 

এগুথলর িরিয এির্ ক্লগুথল অন্তভুনক্ত িাক্রি হযগুথলর অবিি  ও়োর সম্ভাির্া সি হচর়ে হিথশ, 

ক্ারণ হসগুথল এির্ র্ম্বর হিরক্ আসরছ যা িথ িু নখী ক্ল ক্রর র্া িা ক্ররত পারর র্া৷ এই 

িররর্র র্ম্বরগুথল "স্পুথেং" থিরির থর্রদনশক্ হযখারর্ সথতযক্াররর ক্লাররর পথরচ়ে এক্টে জাল, 

অবিি র্ম্বররর থপছরর্ ঢাক্া িারক্৷  



  

রাম্বেের বসম্বর্ের হেম্বরবি কুবর্ িম্বলম্বের্, "হরারিাক্লগুথল থিঘ্নক্ারী, অর্ুপ্ররিশক্ারী এিং 

পথরিার ও সম্প্রদা়েগুথলর জর্য হক্ার্ উপক্ার ক্রর র্া৷ স্পযাি এিং হরারিাক্লগুথল ব্লক্ ক্রা 

ঝুুঁ থক্রত িাক্া গ্রা ক্ জর্সংখযারক্ লুন্ঠর্িূলক্ অভযাস হিরক্ রক্ষা ক্ররত পারর, থিরশে ক্রর 

আিারদর ি়েিরদর, যারা ি ািারী চলাক্ালীর্ িযািাররদর থশক্ার  র়েরছর্। যতো সম্ভি অবিি 

ক্লগুথল িন্ধ ক্ররল তা থর্উ ই়েক্নিাসীরদর তারদর হোর্ িযি ার ক্রার সি়ে থর্রাপদ হিাি 

ক্ররত সা াযয ক্ররি। এই আইর্টে, যা হিথশরভাগ হরারিাক্লরক্ ব্লক্ ক্রর তার পষৃ্ঠরপােক্ 

 রত হপরর এিং স্পযাি হোরর্র ক্লগুথলরক্ িন্ধ ক্রার জর্য ততথর গভর্ নররর থিরলর পযারক্রজ 

এটে অন্তভুনক্ত ক্ররত হপরর আথি গথি নত"  

  

S.4281a/A.585a আইর্ অর্ুযা়েী ভর়েস পথররেিার প্রদার্ক্ারীরদর STIR/SHAKEN ক্ল 

প্রিাণীক্ররণর ক্াঠারিা িাস্তিা়ের্ ক্রা আিশযক্। 2020 সারলর িাচন িারস, FCC, হেডাররল 

TRACED আইর্ অর্ুসারর, এক্টে থর়্েি জাথর ক্রররছ হযখারর্ প্রদার্ক্ারীরদর 2021 সারলর জরু্ 

িারসর িরিয STIR/SHAKEN িাস্তিা়ের্ ক্ররত  রি। এই থিলটে দুষৃ্কতক্ারীরদর জর্য িথি নত 

রাষ্ট্রী়ে িলিৎক্ররণর িযিস্থা ক্ররি এিং রাজযরক্ FCC দ্বারা আিশযক্ STIR/SHAKEN িাস্তিা়ের্ 

থর্ক্তিত ক্ররত হদরি। STIR/SHAKEN প্রিাণীক্ররণর হপ্রারোক্ল ক্তিরটাগ্রাথে িযি ার ক্রর 

এো যাচাই ক্রার জর্য হয এক্টে ক্ল সথতযই হসটের প্রদথশ নত র্ম্বর হিরক্ এরসরছ যা 

দুষৃ্কতক্ারীরদর হোর্ র্ম্বরগুথল হিআইর্ীভারি "স্পুথেং" ক্রার প্রথতররাি ক্রর। STIR/SHAKEN 

হিআইর্ী ক্লগুথলর উৎস হেস ক্রা আরও স জ ক্রর হতারল, হযর তু প্রথতটে ক্রলর জর্য 

এক্টে সর্াক্তক্রণ িরাদ্দ ক্রা িাক্রি। উৎসটে এক্িার সর্াক্ত  র়ে হগরল, অপরািীরদর 

থিরুরে িলিৎক্ররণর িযিস্থা হর্ও়ো হযরত পারর।  

  

রাম্বেের অোম্বসেবলর সদসে অোবি প্াউবলর্ িম্বলম্বের্, "এই থিলগুথল হরারিাক্লগুথলর 

িতনিার্ এিং িিিি নিার্ দুরভনারগর অিসার্ ঘোরর্ার জর্য এক্টে গুরুত্বপূণ ন পদরক্ষপ। হসই 

সারি হসগুথল প্রতারণািূলক্ এিং িয়েিহুল হরারিাক্রলর থিি হিরক্ গ্রা ক্রদর রক্ষা ক্ররত 

স া়েতা ক্ররি। হরারিাক্লগুথল প্রথতথদর্ থিরক্তক্তর ক্ারর্, হক্উ আর হোরর্র উির থদরত চার্ 

র্া। আপথর্ এির্থক্ স্থার্ী়ে র্ম্বরগুথল হিরক্ আসা ক্লগুথলরক্ও থিশ্বাস ক্ররত পাররির্ র্া। 

সরিরা ক্ারীরদর এির্ প্রযুক্তক্ত িযি ার ক্রা আিশযক্ ক্রর যা স্পুে ক্রা র্ম্বর জাথল়োথত ক্রা 

র্ম্বরগুথলরক্ প্রথতররাি ক্রর এিং সক্তি়েভারি হসই ক্লগুথলরক্ ব্লক্ ক্রর যা স্পষ্টভারি অবিি, 

এই থিলগুথল এই উপদ্রি হশে ক্রার জর্য এক্টে গুরুত্বপূণ ন পদরক্ষপ। আথি গভর্ নর হ াচুলরক্ 

সািুিাদ জার্াই এই থিলরক্ আইরর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য এিং এই হেথলরোরর্র  ়েরাথর্র 

অিসার্রক্ অগ্রাথিক্ার হদও়োর জর্য।"  

  

###  
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