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গভর্নর কুওম্বমা য ৌর্ অপরাধ, বপছু যর্ওযা এিং মার্ি পাচাম্বরর বেকার িেবিম্বের ঠিকার্ার 
যগাপর্ীযতা কা নক্রম্বম (ADDRESS CONFIDENTIALITY PROGRAM) অংেগ্রহম্বের আইম্বর্ 

স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্।  
  

বিপার্ন ম্বমন্ট অি যেম্বর্র ঠিকার্া যগাপর্ীযতা কা নক্রম (Department of State's Address 
Confidentiality Program) অপরাধীম্বের কাছ যেম্বক ক্ষবতগ্রস্ত িেবিম্বের ঠিকার্া যগাপর্ রাখম্বির্।  
  
গভর্নর কুওম্বমা: "আক্রমেকারীরা তাম্বের খুুঁম্বে পাম্বি এিং তাম্বের উপর আিার আঘাত করম্বত 
পাম্বর এমর্ ক্রমাগত ভীবত বর্ম্বয োকম্বত হম্বি র্া য ৌর্ আক্রমে ও মার্ি পাচাম্বরর মম্বতা েঘর্ে 
অপরাম্বধর বেকার িেবিম্বের। এই আইম্বর্ স্বাক্ষর করার মাধেম্বম আমরা ের্সাধারম্বের র্ের 
যেম্বক তাম্বের ঠিকার্া প্রবতরক্ষার মাধেম্বম অবধকতর অপিেিহার যেম্বক তাম্বের রক্ষা করম্বত 
সাহা ে করি এিং তাম্বের েীির্ বর্ম্বয এবগম্বয  াওযার মম্বতা স্বাচ্ছন্দ্ে প্রোম্বর্র আো করবছ।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ য ৌর্ অ্পরাধ, পপছু যর্ওযা এবং মার্ব পাচামরর পিকার 
বযপিমের যেমের ঠিকার্া যগাপর্ীযতা কা নক্রম পবভামগ অ্ংিগ্রহমের অ্র্ুমপত পেময আইর্ 
(S.5444/A.7515) -যত স্বাক্ষর কমরর্। এই যরাগ্রাম তামের রকৃত বাপ়ি, সু্কল বা কামজর 
ঠিকার্ার পপরবমতন  যেে পবভামগর রেত্ত একটি পবকল্প ঠিকার্া বযবহার কমর তামের অ্পরাধীমের 
কাছ যেমক ঠিকার্া যগাপর্ রাখার অ্র্ুমপত যেয। পবলটি আইমর্ পপরেত হওযার 90 পেমর্র মমধয 
কা নকর হমব।  
  
"আক্রমেকারীরা তামের খুুঁমজ পামব এবং তামের উপর আবার আঘাত করমত পামর এমর্ ক্রমাগত 
ভীপত পর্ময োকমত হমব র্া য ৌর্ আক্রমে ও মার্ব পাচামরর মমতা জঘর্য অ্পরামধর পিকার 
বযপিমের", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইমর্ স্বাক্ষর করার মাধযমম আমরা জর্সাধারমের র্জর 
যেমক তামের ঠিকার্া রপতরক্ষার মাধযমম অ্পধকতর অ্পবযবহার যেমক তামের রক্ষা করমত সাহা য 
করব এবং তামের জীবর্ পর্ময এপগময  াওযার মমতা স্বাচ্ছন্দ্য রোমর্র আিা করপছ।"  
  
"সমামজর সবমচময অ্রপক্ষতমের রক্ষায পর্উ ইযকন  যর্তা হমযমছ এবং বতন মামর্ যসই রমচষ্টা অ্বযাহত 
আমছ", যলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবে যহাচুল িম্বলর্। "এই র্তুর্ আইর্ য ৌর্ অ্পরাধ আক্রান্তমের 
তারা তামের পপরচয রক্ষা, মমর্র িাপন্ত ও পর্রাপত্তা রোমর্র জর্য বযবস্থা পর্মত পারমব যস পবষময 
পর্পিত করমব,  া মুপিলাভ ও আমরাগয লামভর জর্য অ্পপরহা ন।"  
  



পূবনবতী আইমর্র অ্ধীমর্, শুধু গাহন স্থয সপহংসতার ভুিমভাগীরা ঠিকার্া যগাপর্ীযতা কা নক্রমম 
অ্ংিগ্রহমের য াগয পছল।  াইমহাক, য ৌর্ অ্পরাধ, পপছু যর্ওযা বা মার্ব পাচামরর পিকার অ্মর্ক 
বযপির ঠিকার্ার যগাপর্ীযতা কা নক্রমমর সুপবধা রমযাজর্ হয কারে তারা রাযই আক্রমেকারী বা 
সম্ভাবয আক্রমেকারীর কাছ যেমক যগাপর্ কমর একটি র্তুর্ ঠিকার্ায  াওযার মাধযমম রকৃত বা 
হুমপকস্বরুপ আক্রমে এ়িামর্ার যচষ্টা কমর। য ৌর্ অ্পরাধ, পপছু যর্ওযা ও মার্ব পাচামরর পিকার 
বযপিমের ঠিকার্ার যগাপর্ীযতা কা নক্রমমর সপুবধা রোমর্র মাধযমম, এই আইর্ তামের রকৃত 
ঠিকার্ামক যগাপর্ যরমখ তামের আক্রমে যেমক রক্ষা করমত সাহা য করমব।  
  
যসম্বর্র্র েবুলযা সালাোর িম্বলর্, "অ্পধকাংি য ৌর্ অ্পরাধ, পপছু যর্ওযা ও মার্ব পাচামরর 
পিকামরর পর টিমক োকা বযপি তামের আক্রমেকারীরা আবামরা তামের আক্রমে করমব যস ভময 
োমক। এই আইর্ স্বাক্ষর করার মাধযমম, আমরা তামের রমযাজর্ীয অ্পধক সরুক্ষা রোর্ করপছ 
এবং য  মমর্র িাপন্ত তামের রমযাজর্ ও তারা োপবোর তা রোর্ করপছ। এর ফমল শুধু 
ভপবষযমতর িারীপরক আক্রমে র্য, যসই সামে মার্পসক ও মর্স্তাপিক ক্ষপতও রপতমরাধ করমব। 
আপম গভর্নর কুওমমামক এই সমসযায যর্তৃৃ্ ত্ব োমর্র জর্য সাধুবাে এবং এই আইর্টি স্বাক্ষর করার 
জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সেসে কোর্াবলর্া কু্রে িম্বলর্, "এই আইর্ গাহন স্থয আক্রমে যেমক যবুঁমচ োকার জর্য 
গুরুত্বপূেন হময উমেমছ, পবমিষ কমর  ারা আক্রমেকারীর ক্রমাগত ভয পর্ময বাস কমর। পপছু 
যর্ওযা ও মার্ব পাচামরর মমতা অ্পরাধ যেমক যবুঁমচ োকার জর্য ঠিকার্ার যগাপর্ীযতা কা নক্রমমর 
সম্প্রসারে আমামের সমামজর সবমচময ঝুুঁ পকপূেন সেসযমের রক্ষা করমত সাহা য করমব। আপম 
গভর্নরমক এই আইর্ স্বাক্ষমরর জর্য এবং গাহন স্থয আক্রমে ও মার্ব পাচার যেমক যবুঁমচ োকার জর্য 
তাুঁর চলমার্ রপতশ্রুপতর জর্য ধর্যবাে জার্াই।"  
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