
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2022  গভর্ নর কোবথ হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বিজিটাল হেয়ার বরম্বেয়ার অোক্টম্বক আইম্বর্ েবরণত কম্বরম্বের্  

  

আইর্ (S4104-A/A7006-B) উেম্বভাক্তাম্বদর তাম্বদর বর্িস্ব ইম্বলকট্রবর্ক বিভাইস ঠিক 

করম্বত সক্ষম করার ির্ে উেলভে সরঞ্জাম এিং অংে ততবর কম্বর  

  

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র থডজিটার হপষায থযপষায অ্যাক্ট (S4104-A/A7006-B)-এ স্বাক্ষয ক্পয 

আইপন থযণত ক্পযপেন মা থনউ ইষক্নপক্ হভযাভপতয অ্থধক্াপযয গযাযাথি হদওষায িনয 

হদপয প্রথভ হেপট থযণত ক্পযপে, হভযাভত ীথভত ক্যায িনয প্রথতপমাথগতাভূরক্ প্রপেষ্টা 

হথপক্ গ্রাক্পদয যক্ষা ক্পয৷  

  

"হমপতু প্রমুজি এফং স্মাটন থডবাইভূ আভাপদয দদনজিন িীফপনয িনয ক্রভফধ নভান 

প্রপষািনীষ পষ উঠপে, গ্রাক্পদয তাযা হম থডবাইভূপয উয থনবনয ক্পয হগুপরাপক্ 

এক্টট ভপষাপমাগী পযাপন পিই টঠক্ ক্যপত ক্ষভ ওষা উথেত," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "এই আইনটট গ্রাক্পদয তাপদয থডবাইভূ হভযাভত ক্যায িনয আযও বাপরা 

থফক্পেয াপথ ক্ষভতাষন ক্যপফ, মায পপর তাপদয থডবাইপয আষুষ্কার ফ নাথধক্ পফ, অ্থ ন 

াশ্রষ পফ এফং ইপরক্ট্রথনক্ ফিনয হ্রা ক্যপফ।"  

  

বিজিটাল হেয়ার বরম্বেয়ার অোক্ট (S4104-A/A7006-B) এয িনয ভূর যঞ্জাভ থনভ নাতাপদয 

(original equipment manufacturers, OEMs) থডজিটার ইপরক্ট্রথনক্ মন্ত্াং এফং 

যঞ্জাভগুথরয িনয ডাষগথনথেক্ এফং হভযাভপতয তথয স্বাধীন হভযাভত প্রদানক্াযী এফং 

হবািাপদয ক্াপে উরবয ক্যপত পফ মথদ এই ধযপনয অ্ং এফং হভযাভপতয তথয OEM 

অ্নুপভাথদত হভযাভত প্রদানক্াযী এফং থযপলফাদাতাপদয ক্াপেও উরবয থাপক্। এই আইনটট 

থনউ ইষক্নপক্ হদপয প্রথভ হেপট থযণত ক্যপফ হমখাপন OEM হথপক্ এই ধযপনয তপথয 

প্রপষািন৷ প্রাষই, মন্ত্াং এফং যঞ্জাভগুথরপত ীথভত অ্যাপেপমাগযতায াাাথ ভযানুষার 

এফং ডাষাগ্রাপভয অ্বাপফয ক্াযপণ থডজিটার আইপটভগুথরয হভযাভত ক্যা ক্টঠন। এই থফপর 

স্বাক্ষয ক্যায ভাধযপভ, থনউ ইষক্ন হবািাপদয ুযক্ষা থদপে এফং থডজিটার হভযাভপতয ফািাযপক্ 

প্রথতপমাথগতা এফং এয ক্র হবািা, উপদযািা এফং থযপফগত ুথফধায িনয উনু্মি ক্যপে।  

  

হেট বসম্বর্টর বর্ল হেসবলর্ িম্বলর্, "এই নতুন হভযাভপতয অ্থধক্ায আইন, ভাথক্নন মুিযাপে 

এটটয প্রথভ ধযপনয, হবািাযা মথদ তাপদয ইপরক্ট্রথনক্ থডবাইভূ হভযাভত ক্যপত হফপে হনষ 

তপফ হক্ফর তাপদয িনয ফৃত্তয েি এফং াভথ নয প্রদান ক্যপফ না, তপফ উপেখপমাগযবাপফ 



হোট ফযফায িনয আযও ুপমাগ প্রদান ক্পয ইপরক্ট্রথনক্ ফপিনযয থযভাণ হ্রা ক্যপফ। এই 

গুরুত্বূণ ন নতুন আইনটট ক্াম নক্য পত হদখায িনয তাপদয দৃশ প্রথতশ্রুথতয িনয আথভ 

অ্যাপম্বথর দয পাথ  গবন নয হাক্রপক্ ধনযফাদ িানাপত োই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে েোঠট্রবসয়া োব  িম্বলর্, "থনউ ইষক্ন আফায িাথতপক্ হনতৃত্ব থদহে — 

আি, ভাথক্নন মুিযাপেয হভযাভপতয থফর, থডজিটার হপষায থযপষায অ্যাক্ট, এ স্বাক্ষয ক্পয 

আইপন থযণত পষপে — হবািাপদয প্রথপভ যাখা, স্বাধীন হভযাভপতয হদাক্ানগুথরয িনয 

হখরায হক্ষত্র ভান ক্যা, এফং রযান্ডথপরগুথরপত আভাপদয ই-ফিনয হ্রা ক্যা। আইপনয অ্ধীপন, 

ইহরক্ট্রথনে থনভ নাতাপদয অ্ফযই গুরুত্বূণ ন তথয এফং স্বাধীন হভযাভপতয হদাক্ানগুথরয 

প্রপষািনীষ অ্ংগুথরয অ্যাপেপয অ্নুভথত থদপত পফ অ্পনক্ ইপরক্ট্রথনক্ পণযয হভযাভত 

মূ্পণ ন ক্যায িনয, মা হভযাভপতয ফািাপয ফ প্রমুজিয ক্রভফধ নভান এক্পেটটষা আথধপতযয 

অ্ফান ঘটটপষ প্রথতপমাথগতাপক্ উৎাথত ক্পয। এক্ই ভপষ, আভযা থনউ ইষক্ন হেপট প্রথত 

ফেয হপপর হদওষা এক্টট প্রতযাথত 655,000 টন থফলাি ই-ফিনযও হ্রা ক্যথে, হমখাপন হই 

ফপিনযয 85% এক্টট রযান্ডথপপর হল ষ। আইনটটপত স্বাক্ষয ক্যায িনয গবন নয হাক্রপক্ 

ধনযফাদ, থপনপট থফরটটপক্ স্পনয ক্যায িনয থপনটয থনর হেথরনপক্ এফং থডজিটার 

হপষায থযপষায অ্যাক্টপক্ পরতায ভুখ হদখাপনায িনয ফেপযয য ফেয ধপয ক্াি ক্পযপেন 

এভন অ্ক্লান্ত হভযাভত আইনিীফীপদয ধনযফাদ। মথদও এই নতুন আইনটট ফ প্রমুজিয দ্বাযা 

হভযাভপতয অ্থধক্াপযয থফরুপে এক্টট হিাযাপরা প্রোযণায পয এক্টট ক্টঠন ভপ াতায 

প্রথতথনথধত্ব ক্পয, আথভ গথফ নত হম হবািা এফং হোট ফযফা হল ম নন্ত থফিষী পষপে। আভযা 

আাফাদী হম এটট অ্নযানয হেটপক্ ক্পভ ন উদ্ফুে ক্যপফ, িাতীষ ম নাপষ হভযাভপতয অ্থধক্ায 

আইন প্রণষপনয প্রপেষ্টাপক্ জিারী ক্যপফ এফং ক্র আপভথযক্ান অ্ফপপল এক্টট ফযাক্ 

এফং প্রকৃ্ত 'হভযাভপতয অ্থধক্ায' উপবাগ ক্যপফ।"  

  

###  
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