অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 17তম প্রস্তাি স্ট াষণা করম্বলর্:
স্টরাম্বিাকম্বলর অবভোপ স্টমাকাম্বিলা

প্রস্তািটি স্টটবলম্ব াগাম্ব াগ সংস্থাগুম্বলাম্বক স্টরাম্বিাকলগুম্বলা িন্ধ করার প্র ুবি স্থাপম্বর্র েতন আম্বরাপ
করম্বি
"স্টলাক ঠকাম্বর্া" কম্বলর মাধ্েম্বম েঠতা করা ও পবরচয় স্টগাপর্কারী প্রতারকম্বদ্র উম্বমাবচত করার
জর্ে স্টেটম্বক আইর্টি র্তু র্ হাবতয়ার প্রদ্ার্ করম্বি
স্ট সকল স্টকাম্পাবর্ স্টমম্বর্ চলম্বি র্া তাম্বদ্র জর্ে উম্বেখম্ব াগে র্তু র্ আবথন ক দ্ণ্ড

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুউমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 17 তম প্রস্তাব
স্ট াষণা কমরমের্ - স্টেটি হমে ক্রমাগত স্টরামবাকে বা উপদ্রব সৃষ্টিকারী কেগুমোর ষ্টবরুমে
েডাইমের উমেমযয একটি সামষ্টিক প্রস্তাব। এই বহুমাষ্টিক আইষ্টর্ পযামকজটি স্টটষ্টেমোগামোগ
স্টকাম্পাষ্টর্গুমোর উপমর এমর্ ধরমর্র প্রেুষ্টি স্থাপমর্র যতন ামরাপ করমব, োর মাধযমম িাহকরা
সমেহভাজর্ স্টরামবাকেগুমোমক ব্লক করমত সমর্ন হমবর্। এই উপদ্রব সৃষ্টিকারী কেগুমোমক যর্াি ও
বন্ধ করার জর্য প্রেুষ্টি স্টেভামব উন্নত হমেমে, ষ্টকিংবা স্টরাবকোররা স্টেমহতু এই উমদ্যাগগুমোমক পায
কাটাবার জর্য র্তু র্ উপাে সন্ধার্ করার প্রমেিা করমব, স্টটষ্টেকম সিংস্থাগুমো তামদ্র িাহকমদ্র
সুরক্ষার উমেমযয এগুমোমক প্রষ্টতমরাধ করার প্রেুষ্টি আপমেট করমত বাধয র্াকমব। এই প্রস্তাবটি
সরবরাহকারীমদ্র (Providers) দ্রুততার সামর্ বহুে বযবহৃত সুেভ প্রেুষ্টি িহণ করমত বাধয
করমব স্টেটি ষ্টর্উ ইেমকন র সিংখ্যা স্টর্মক উদ্ভূ ত র্ে এমর্ কে সহ িাহকমদ্রমক সম্ভাবয স্টরামবাকে
এবিং প্রতারর্া সম্পমকন সতকন করমব। এই প্রস্তাবটি ষ্টর্উ ইেমকন র "েু র্ট কে আইর্ (Do Not
Call Law)" স্টমমর্ েমে র্া এমর্ স্টকাম্পাষ্টর্গুমোর ষ্টবরুমে আষ্টর্নক জষ্টরমার্াও বহুোিংময বৃষ্টে
করমব।
"ষ্টর্উ ইেকন বাসীরা তামদ্র স্টফার্ পষ্টরমষবার জর্য েমর্ি পষ্টরমাণ অ্র্ন প্রদ্ার্ করমেও, এখ্র্ও
প্রষ্টতষ্টদ্র্ তামদ্রমক কমেক ষ্টমষ্টেের্ স্টরামবাকমের জ্বাোতর্ সহয করমত হমে। এই পদ্মক্ষমপর মাধযমম,
আমরা স্টটষ্টেকম স্টকাম্পাষ্টর্গুমোমক বেষ্টে - সাইেোইমর্ স্টর্মক বযবসা বন্ধ করুর্ এবিং আপর্ামদ্র
িাহকমদ্র কামে এই সকে হেরাষ্টর্মূেক কে স্টপ্ররণ করা বন্ধ করুর্ র্তু বা আমরা আপর্ামদ্রমক
দ্ােী করমবা," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্ববধ স্টরামবাকোরমদ্রমকও োড স্টদ্ো হমব র্া, আর

আমরা ষ্টর্উ ইেমকন র 'েু র্ট কে'' আইর্ েঙ্ঘর্কারীমদ্র ষ্টবরুমে আইষ্টর্ বযবস্থা ও ষ্টিগুণ জষ্টরমার্ার
ষ্টবধার্ করষ্টে।"
ষ্টবমযষজ্ঞরা ভষ্টবষযিাণী কমরমের্ স্টে, 2019 সামে জাতীেভামব, সমস্ত স্টমাবাইে স্টফার্ ট্র্যাষ্টফমকর 45
যতািংমযরও স্টবষ্টয কে হমব স্টরামবাকে বা হেরাষ্টর্সৃষ্টিকারী এবিং ষ্টহমসব কমর স্টদ্খ্া ষ্টগমেমে স্টে ষ্টর্উ
ইেকন বাসীর কামে দদ্ষ্টর্ক 10.4 ষ্টমষ্টেের্ স্টরামবাকে পাঠামর্া হমে। স্পুষ্টফিং প্রেুষ্টির মাধযমম সৃি
স্টরামবাকমের এই অ্ষ্টভযাপ প্রতারক এবিং ষ্টবমবকবষ্টজনত স্টটষ্টেমামকন টারমদ্র জর্য অ্সহাে ষ্টর্উ
ইেকন বাসীমক প্রতারণা করমত সহােক একটি প্রতারণাপূণন সুমোগ প্রদ্ার্ কমর। এগুমো মার্ুষমক
অ্জার্া র্ম্বর স্টর্মক আসা কেগুমোমক এষ্টডমে োওোর ষ্টদ্মক পষ্টরোষ্টেত কমরমে, ো িাহকমদ্র সামর্
স্টোগামোগ করমত স্টেিা করা বযবসামক ক্ষষ্টতিস্থ করমে এবিং স্বাস্থযসবা স্টপযাদ্ার ও পাবষ্টেক স্কু ে
স্টর্মক আসা গুরুত্বপূণন কেগুমোমক অ্িাহয করামে।
তাাঁর 2020 সামের স্টেট বিৃতার অ্িংয ষ্টহসামব, গভর্নর কুউমমা প্রতারক এবিং অ্ববধ
স্টরামবাকোরমদ্র বাধা প্রদ্ামর্র উমেমযয একটি ষ্টবস্তৃ ত পযামকজ প্রবতন র্ করমবর্।
স্টটবলম্বফার্ স্টসিাপ্রদ্ার্কারীরা স্টরাম্বিাকল ব্লক করুর্ র্তু িা জিািবদ্বহ করুর্
ষ্টর্উ ইেমকন র িাহকরা তামদ্র পষ্টরমষবার জর্য প্রষ্টতমামস স্টফার্ সরবরাহকারীমদ্র অ্র্ন প্রদ্ার্ কমর,
তবুও এই স্টকাম্পাষ্টর্গুমো প্রষ্টতষ্টদ্র্ তামদ্র িাহকমদ্র কামে েক্ষ েক্ষ আপষ্টিকর এবিং প্রতারণামূেক
কে স্টেমত স্টদ্ে। গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুোেী, স্টটষ্টেমোগামোগ সরবরাহকারীরা উপেভয স্টসরা স্টরামবাকে
ব্লষ্টকিং প্রেুষ্টি আমগ স্টর্মকই (By default) িাহকমদ্র জর্য রাখ্মত বাধয র্াকমব। েষ্টদ্ আমদ্ৌ কমর,
তাহমেও এই মুহুমতন , ষ্টকেু স্টকাম্পাষ্টর্ শুধুমাি অ্র্ুমরামধর ষ্টভষ্টিমত এই প্রেুষ্টি প্রদ্ার্ কমর র্ামক। স্টে
স্টকাম্পাষ্টর্গুমো স্টরামবাকে বন্ধ করার জর্য এই সকে স্টসরা উমেমযযগুমো স্টমাতামের্ করমত বযর্ন হমব,
তারা পাবষ্টেক সাষ্টভনস দ্প্তর (Department of Public Service) অ্র্বা স্টেমটর স্টভািা সুরক্ষা
ষ্টবভাগ (Division of Consumer Protection) কতৃন ক জবাবষ্টদ্ষ্টহর জর্য স্টোগয হমব ও তদ্মের
আওতাধীর্ হমব এবিং দদ্ষ্টর্ক 100,000 মাষ্টকনর্ েোর পেনে জষ্টরমার্ার সম্মুখ্ীর্ হমব।
সম্বেহজর্ক কলারম্বদ্র বিরত রাখার উম্বেম্বেে কম্বলর সতেতা াচাইকরণ প্র ুবি দ্রুততার সাম্বথ
িাস্তিায়ম্বর্র েতন
গভর্নমরর প্রস্তামবর আওতাে প্রষ্টতটি স্টটষ্টেমফার্ স্টসবা প্রদ্ার্কারী সিংস্থামক েত দ্রুত সম্ভব ষ্টযল্পষ্টভষ্টিক কে োোইকরণ স্টপ্রামটাকে STIR/SHAKEN স্টপ্রামটাকেমক, পুমরাপুষ্টর বাস্তবাের্ করমত বাধয
র্াকমব। স্টে সকে র্ম্বর ষ্টর্উ ইেমকন র র্ে স্টসগুমো সহ সকে স্টফার্ র্ম্বর সম্পমকন অ্ষ্টতষ্টরি কোর
আইষ্টে (ID) তর্য প্রদ্ার্ এবিং সম্ভাবয প্রতারণামূেক এবিং স্টরামবাকে ষ্টবষমে িাহকমদ্রমক সতকন
করার উমেমযয স্টটষ্টেমোগামোগ ষ্টযল্প কতৃন ক STIR/SHAKEN স্টপ্রামটাকে দতষ্টর করা হমেষ্টেে।
স্টবষ্টযরভাগ স্টটষ্টেমফার্ পষ্টরমষবা সরবরাহকারীরা পূমবন এই প্রেুষ্টিটি কােনকর করার প্রষ্টতশ্রুষ্টত ষ্টদ্মেও
এখ্র্ পেনে বাস্তবােমর্র স্টক্ষমি অ্মর্মকই একদ্ম অ্ল্প স্টর্মক শুরু কমর এমকবামরই স্টকার্ প্রকার
অ্িগষ্টত স্টদ্খ্ােষ্টর্।

"ডু র্ট কল" আইর্ লঙ্ঘর্কারী স্টরাম্বিাকলারম্বদ্র বিরুম্বে বিগুণ োবস্ত
ষ্টর্উ ইেমকন র "েু র্ট কে" আইর্টি, স্টেট ষ্টেষ্টভযর্ অ্ফ কর্ষ্টজউমার প্রমটকযর্ এর্মফাসনমমযর্
অ্র্ষ্টরটিমক (State Division of Consumer Protection Enforcement Authority), স্টেমটর েু র্ট
কে স্টরষ্টজষ্টিমত ষ্টর্বন্ধর্কারী ষ্টর্উ ইেকন বাসীমদ্র কামে অ্োষ্টেত কে কমর এমর্ অ্ষ্টর্িকর
বযষ্টিমদ্রমক যর্াি ও জষ্টরমার্ করমত সক্ষম কমর। স্টরামবাকে ব্লক করমত বযর্ন হওোর জর্য
স্টটষ্টেমোগামোগ স্টকাম্পাষ্টর্গুমোমক দদ্ষ্টর্ক 100,000 মাষ্টকনর্ েোমরর জষ্টরমার্া প্রদ্ামর্র পাযাপাষ্টয,
গভর্নর 'েু র্ট কে' েঙ্ঘর্কারীমদ্র জর্য বতন মার্ সমবনাচ্চ জষ্টরমার্ামক 11,000 মাষ্টকনর্ েোর স্টর্মক
ষ্টিগুর্ কমর কে প্রষ্টত 22,000 মাষ্টকনর্ েোর করার প্রস্তাব করমের্।
আপষ্টর্ েষ্টদ্ স্টকার্ও অ্োষ্টেত কে স্টপমে র্ামকর্, তাহমে ষ্টর্উ ইেকন বাসীমকwww.donotcall.gov-এ
অ্র্োইর্ কে করমত অ্র্বা 888-382-1222 র্ম্বমর কে করমত উৎসাষ্টহত করা হমে।

েু র্ট কে স্টরষ্টজষ্টিমত ষ্টকভামব ষ্টর্বন্ধর্ ষ্টকিংবা অ্ষ্টভমোগ দ্ামের করমবর্ স্টস সম্পমকন আরও তমর্যর
জর্য অ্র্ুিহ কমর িাহক সুরক্ষা ষ্টবভামগর (Division of Consumer Protection)-এর েু র্ট
কে ষ্টর্মদ্ন ষ্টযকাস্টদ্খ্ুর্।
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