
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা এিং অোটবর্ন জের্াম্বরল জেমস অোম্বেল (APPLE) জেসটাইম (FACETIME) 

জগাের্ীয়তা লঙ্ঘম্বের তদম্বের কথা জ াষো করম্বলর্  

  

জেসটাইম ত্রুটি সম্পবকন ত র্াবলে োর্াম্বত, কল করুর্ 1-800-697-1220  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জলটির্িয়া জেমস আে জেসটাইম ত্রুটি সম্বমে গ্রাহমের 

সতেন  েরমত অ্যাপমলর বযর্নতা এবং র্বষয়টি সংমিাধর্ েরমত মন্থরতা র্র্ময় তদমের ের্া জ াষণা েরমলর্| 

ত্রুটিটি র্র্উ ইয়মেন র গ্রাহেমদর জগাপর্ীয়তা র্বপন্ন েমরমে যামে তারা েল েরমের্ তামদর র্িভাইস জর্মে 

অ্র্িও এবং র্ভর্িও জপমত র্দময় তারা েল গ্রহণ বা বার্তল েরার আমগই|  
  

"র্র্উ ইয়েন বাসীমদর োর্ার অ্র্ধোর আমে জয তামদর জোর্ র্র্রাপদ এবং তামদর র্বরুমে বযবহার েরা যামব 

র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মারাত্মে ত্রুটির পশ্চামত যা র্র্উ ইয়েন ারমদর জগাপর্ীয়তা র্বপন্ন েমরমে, 

আর্ম এই গুরুতর গ্রাহে অ্র্ধোর সংক্রাে র্বষয় র্র্ময় অ্যাটর্র্ন জের্ামরমলর তদমের সমর্নর্ ের্র এবং গ্রাহে 

সুরক্ষার র্বভাগমে (Division of Consumer Protection) র্র্মদনি ের্র জয ভামব জহাে এমত সাহাযয েরমত| 

বযবসাগুর্ল র্র্উ ইয়মেন র গ্রাহে সুরক্ষা সংক্রাে আইর্গুর্ল জমমর্ চলমে এবং এই ধরমর্র জগাপর্ীয়তা লঙ্ঘর্ 

যামত আর র্া  মট তা র্র্র্শ্চত েরমত আমামদর তমর্যর সমূ্পণন র্হমসব প্রময়াের্|"  

  

"র্র্উ ইয়েন বাসীমদর তামদর বযর্িগত জযাগামযাগগুর্ল এবং তামদর জগাপর্ীয়তার অ্র্ধোরগুর্লর মমধয জবমে 

জর্বার মত পর্রর্ির্তমত পড়া উর্চত র্য়", অোটবর্ন জের্াম্বরল জলটিটিয়া জেমস িম্বলম্বের্। "এই জেসটাইম 

লঙ্ঘর্ লক্ষয লক্ষয র্র্য়ইয়েন বাসীর র্র্রাপত্তা এবং জগাপর্ীয়তামে গুরুতরভামব র্বপন্ন েমর যারা তামদর র্বশ্বাস 

অ্যামপল এবং তার পমণযর উপর জরমেমে বেমরর পর বের ধমর| আমার দপ্তর এেটি পুঙ্খার্ুপুঙ্খ তদে েরমব 

এই পর্রর্ির্তর প্রর্ত অ্যামপমলর প্রর্তর্ক্রয়ার এবং র্র্উ ইয়েন  জেমটর আইমর্র সামপমক্ষ সংিাটির োমের 

মূলযায়র্ েরমব| আমামদর হামত যত সরঞ্জাম আমে তা আমরা বযবহার েরব র্র্র্শ্চত েরমত জয গ্রাহেমদর স্বার্ন 
সব সময় সুরর্ক্ষত র্ামে|"  

  

তদমের অ্ংি র্হমসমব, র্িপাটন মমন্ট অ্ে জেমটর গ্রাহে সুরক্ষার র্বভাগ (Department of State's Division 

of Consumer Protection) গ্রাহেমদর জেসটাইম ত্রুটি সম্পর্েন ত র্ার্লি গ্রহণ েরমে| জহল্পলাইর্  

1-800-697-1220 উপলব্ধ জসামবার জর্মে শুক্রবার সোল 8:30 জর্মে সেযা 4:30|  

  

র্রমপাটন  বমল ত্রুটিটি অ্যামপমলর র্েমর র্র্ময় আমসর্ এেের্ গ্রাহে এে সপ্তামহরও আমগ র্মর্িয়ামত জসটা 
বযাপেভামব জিয়ার হবার আমগ এবং সংিাটি প্রভার্বত ববর্িষ্ট্যটি অ্ক্ষম েরার ের্য পদমক্ষপ গ্রহণ েরে  

যতক্ষণ তার এেটি সংমিার্ধত সংস্করণ প্রোর্িত হমে|  

  



জসামবার গভর্নর কুওমমা এেটি গ্রাহে সতেন তা োর্র েমরর্ ত্রুটিটি সম্বমে এবং জেসটাইম বযবহারোরীমদর 

পরামিন জদর্ সামর্য়েভামব অ্যাপটি অ্ক্ষম েরার ের্য যতক্ষণ অ্যামপল এেটি সংমিাধর্ োর্র েমর|  
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