
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা র্ুইম্বেন্স কল অোক্ট প্রণয়র্ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

এটি ডু র্ট কল ররবিবি আইর্ যা রটবলমাম্বকন টারম্বেরম্বক তাবলকায় থাকা র্েরগুম্বলাম্বত কল 
করম্বত েমথন কম্বর, রেখার্কার ফাাঁকম্বফাাঁকরম্বক িন্ধ কম্বর রেয়  

  
এই আইর্টি রযাগাম্বযাগ তথে রেয়ার িা বিবির আম্বগ গ্রাহম্বকর েম্মবত বর্ম্বত রটবলমাম্বকন টারম্বের 

েতন াধীর্ কম্বর  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ র্ুইমেন্স কল অ্যাক্ট প্রণয়র্ কমর আইমর্ (S.4777/A.2224) 
স্বাক্ষর কমরমে, যা ডু র্ট কল ররজজজির ফাাঁকমফাাঁকর বন্ধ কমর এবং লাইভ রটজলমামকন টারমেরমক 
জবমেতার ডু-র্ট-কল তাজলকায় েংযকু্ত হবার অ্পশর্ প্রোর্ করামক বাধ্যতামলূক কমর। 
রটজলমামকন টাজরমেরমক গ্রাহমকর রযাগামযাগ তথ্য রশয়ার বা জবেয় করার পূমবন তামের জলজিত েম্মজত 
থ্াকামক বাধ্যতামূলক কমর।  
  
"এই ফাাঁকটি জর্উ ইয়কন বােীমক জবরক্ত করার একটি লাইমেন্স যার েুমযাগ রটজলমামকন টাররা েীর্নকাল 
ধ্মর জর্ময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জর্উ ইয়কন বােী অ্র্াকাজিত কল কম পামব এবং তামের 
রগাপর্ীয়তা েরুজক্ষত থ্াকমব, এই র্তুর্ েুরক্ষার োহামযয আমরা তা জর্জিত করমত েহায়তা করমত 
পাজর।"  
  
2001 োমল, ডু র্ট কল কল আইর্টি কাযনকর হময়জেল, যা জর্উ ইয়মকন র গ্রাহকমেরমক  
প্রাক-ররকডন কৃত বা "ররামবাকল" গ্রহমণর জবকল্প রবমে জর্ময় েমথ্ন কমরজেল। জকন্তু, জাতীয় ডু র্ট 
কল ররজজজি প্রজতষ্ঠার পর রথ্মক, গ্রাহকরা লাইভ রটজল মামকন টিং কলগুমলা বৃজি রপময়মে বমল লক্ষয 
কমরমের্, রযটি রেট আইমর্ এই পজরবতন র্মক প্রময়াজর্ীয় কমর রতামল।  
  
রেম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "মার্ুষজর্ বযস্ত জীবর্যাপর্ কমর, এবং রয জজজর্েটি তামের 
রমাকামবলা করার রকামর্া প্রময়াজর্ রর্ই, তা হল রটজলমামকন টারমের শাজি জবঘ্নকারী কল। গত কময়ক 
বের ধ্মর, র্ুইমেন্স কলগুমলার পজরমাণ মারাত্মকভামব রবম়েমে এবং এই আইর্টি এই জবরজক্তকর 
কলগুমলামক জর্য়ন্ত্রণ করমব। আজম এই আইর্ জর্ময় অ্যামেমজিউমযার্ অ্যাজম পাউজলমর্র োমথ্ কাজ 
করমত রপমর বাজধ্ত হময়মে এবং আইর্টিমত স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমার ধ্র্যবাে জার্াই।"  
  



অোম্বেেবল েেেে এবম পবলর্ িম্বলর্, "রটজলমামকন টারমের এই জর্য়ন্ত্রমর্র বাইমর চমল যাওয়া 
জবরজক্তকর কমলর বর্যার জবরুমি ল়োইময় রর্তৃত্ব রেয়ার উমেমশয রভাক্তামের আমরা রবজশ হাজতয়ার 
প্রোর্ করার জমর্য আজম গভর্নমরর জর্কট কৃতজ্ঞ। আজম বহু জর্উ ইয়কন বােীর কামে শুমর্জে যারা 
তামের েমহযর চরম েীমায় রপৌমে জগময়মের্। আজম জর্মজই েব েময় এই কলগুমলা পাই, আর আজম 
জাজর্ এগুমলা কতটা জবরজক্তকর হমত পামর। এই জবলটি আইর্ পজরণত হবার ফমল আমামের 
বাজেন্দারা অ্বমশমষ এই রটজলমামকন টারমের তাজলকা রথ্মক জর্মজমক েজরময় রফলমত এবং তামের 
রযাগামযামগর তথ্য রশয়ার হওয়ামক বন্ধ করমত পারমব।"  
  
এই আইর্টি 90 জেমর্র মমধ্য কাযনকর হমব।  

  
###  
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