ACP মূল সূতর্

প্র তি শ্রত
ু ি

► নথিভুকত্ হওয়ার পরে আপনি একটি ACP আইডি কার্ড
পাবেন

ACP এই কার্য ক্র মে অংশগ্র হণকারীদের জন্য সম্ভ াব্য
সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্য কর ডাকযোগে-ফরওয়ার্ড করা
পরিষেবা প্র দান করায় প্র তি শ্রতু িবদ্ধ। বিভিন্ন স্ট েট ও
স্থ ানীয় পরিষেবা এজেন্স ি ও ভুকত্ ভূগ ীর আইনজীবিদের সাথে
কাজ করে, আমাদের অফিস
এর পরিষেবা ভুকত্ ভূগ ীদের জন্য একটি নিরাপত্ত া পরিকল্পনার
একটি গুরতু ব্ পূরণ্ অংশ হিসেবে প্র দান করে।

► ACP আপনার বাস্ত ব ঠিকানার বদলে ব্য বহার করার
জন্নয্ একটি আইনসম্ম ত বিকল্প ঠিকানা নিযুকত্ করবে
► ACP বিকল্প ঠিকানায় পাঠানো সব প্রথম শ্র েনীর ও
অনুম োদিত ডাকযোগ আপনার বাস্ত ব ঠিকানায় প্র েরণ
করবে
► একজন অংশগ্র হণকারী হিসেবে, আপনি আইনসম্ম ত
নথি পত্র ের প্র ক্র িয়ার পরিষেবার জন্য NY সেক্র েটারি
অভ স্ট েটকে এজেন্ট হিসেবে মনিত করেন
► প্য াকেজসমূহ (প্র েসক্র ি পশন এবং সরকারী এজেন্স ির
পাঠানো কোনকিছ ু ছাড়া) ফরওয়ার্ড করা হবে না
► কার্য ক্র মটি তখনই কাজ করবে যখন আপনার
নির্য াতনকারী জানবে না আপনি কোথায় বাস করছেন
► বন্ধ ু , পরিবার এবং আপনার কাজের ব্য বসাগুল োকে
জানান আপনি একজন অংশগ্র হণকারী এবং তাদের
আপনার ACP ঠিকানা ব্য বহার করতে দিন
► ACP কর্ম ীদের আপনার বর্ত মান দাক্য োগের ঠিকানা
দিয়ে আপডেট করে রাখুন

ঠিকানা
Программа
конфиденциальности
গোপনীয়তার
адресных данных
কার্
য ক্র ম
Address Confidentiality Program
P.O. Box 1110
Albany, NY 12201-1110
ফোন: (518) 474-7306

ঠিকানা
গোপনীয়তার
কার্য ক্র ম
► আপনি কি গার্হস্থয্

সহিংসতা, লুকিয়ে পিছু নেওয়া,
এবং/অথবা মানুষ পাচারের শিকার
হয়েছেন?

► আপনি কি আপনার

নির্যাতনকারীর খুজ
ঁ ে পাবে বলে
ভয়

--------------

টোল ফ্র ি: (855) 350-4595
ফ্য াক্স: (518) 474-0709
ইমেল: acp@dos.ny.gov
www.dos.ny.gov
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নিউ ইয়র্ক স্টেট ঠিকানা
গোপনীয়তা কার্যক্রম
(ACP) আপনাকে আপনার
বাড়ি, স্কল
ু , এবং কাজের
ঠিকানার গোপনীয়তা
বজায় রাখতে সাহায্য
করে।পাচ্ছেন?নির্যাতনকারীর
খুজ
ঁ ে পাবে বলে ভয় পাচ্ছেন?

ACP কি?

কিভাবে ACP কাজ করে?

কিভাবে আমি আবেদন করতে পারি?

নি উ ইয়র্ক ের ঠিকানা গোপনীয়তার কার্য ক্র ম (ACP)
গার্হ স্থয্ সহিংসতা, লুক িয়ে পিছ ু নেওয়া, যৌন অপরাধ,
এবং/অথবা মানুষ পাচারের ভুকত্ ভুগ ীদের আসল ঠিকানা
আড়াল করার অনুম তি দেয়। একবার আপনি এই বিনামূলয্ ের
কার্য ক্র মের জন্য আবেদন করে যোগ্য হয়ে গেলে,
ACP আপনাকে একটি আলবেনি পোস্ট অফিস বক্স
নিযুকত্ করবে যেটা আপনি আপনার আনুষঠ্ ানিক ঠিকানা
হিসেবে ব্য বহার করতে পারেন। স্ট েট ও স্থ ানীয় সরকারী
এজেন্স ি গুল োর আপনার ACP ঠিকানা স্ব ীকার করা
প্র য়োজন। বেসরকারী কোম্পানি গুল োর (ডি পার্ট মেন্ট
স্ট োর, ইউটিলি টি কোম্পানি গুল ো, ইত্য াদি) এই বিকল্প
ঠিকানা স্ব ীকার করা প্র য়োজন নেই - কিন্তু অনেকেই
তা করবে এবং অন্য ান্য রা সম্ম ত হতে পারে আপনি তাদের
ACP কার্য ক্র ম ব্য াখ্য া করলে। আপনি আদালত সংক্র ান্ত
নথি পত্র আলবেনিতে সেক্র েটারি অভ স্ট েট-এর অফিসে
দেওয়ার নির্দ েশও করতে পারেন, সেগুল ো তারপর
অনুম োদিত ডাকযোগে আপনার গোপন ঠিকানায় পাঠানো
হবে।

আপনাকে অবশ্য ই একটি ACP আবেদন সম্পূরণ্ করে জমা
দিতে হবে। একবার অনুম োদিত হয়ে কার্য ক্র মে নথিভুকত্
হয়ে গেলে, আপনাকে একটি ACP সনাক্ত করণ কার্ড যাতে
আপনার নাম ও নতুন বিকল্প ঠিকানা আছে সেটা ডাকযোগে
পাঠানো হবে। এই ঠিকানা সব প্রথম-শ্র েনীর, নিবন্ধ িত
এবং প্র ত্য য়িত ডাক প্র াপ্ত ির জন্য ব্য বহার করা যেতে
পারে। এই ডাকতি ACP কার্য ক্র মে আসবে এবং তারপর
আপনার আসল বাস্ত ব ঠিকানায় আপনাকে প্র েরণ করা হবে
(তৃত ীয়-শ্র েনীর ডাকে, যেমন ক্য াটালগ, ফরওয়ার্ড করা
হবে না)। স্থ ানীয় এবং স্ট েট সরকারী এজেন্স ি গুল োর সাথে
আপনার সবসময় আপনার বিকল্প ঠিকানা ব্য বহার করা উচিৎ।
বেসরকারী কোম্পানি গুল োর সাথে (ডি পার্ট মেন্ট স্ট োর,
ব্য াঙ্ক, ইউটিলি টি কোম্পানি, ইত্য াদি) ঠিকানাটি ব্য বহার
করা আপনার পছন্দ ের উপর নির্ভ র করে। প্র য়োজন হলে,
আপনার ACP অংশগ্র হণ যাচাই করতে আপনি আপনার
ACP সনাক্ত করণ কার্ড ব্য বহার করতে পারেন। আপনাকে
কার্য ক্র মটিতে চার বছরের জন্য নথিভুকত্ করা হবে: আপনি
কার্য ক্র মটি অব্য াহত রাখতে চাইলে আপনাকে পুন রায়
আবেদন করতে হতে পারে।

আবেদনপত্র উপলভ্য আছে এখানে
www.dos.ny.gov/acp
ওয়েবসাইটে কর্ম ীর সাথে এজেন্স ি গুল োর একটি তালিকা
আছে যারা কার্য ক্র ম ব্য াখ্য া করতে পারবেন এবং
ভুকত্ ভূগ ীদের আবেদন প্র ক্র িয়ায় সাহায্য করতে পারবেন।
অথবা, আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা
আপনাকে ডাকযোগে, ফ্য াক্স বা ইমেল মারফত একটি ফর্ম
পাঠাতে পারি। এছাড়াও, আমরা আপনাকে আবেদনটি সম্পূরণ্
করাতেও সহায়তা করতে পারি। আমাদের টোল-ফ্র ি নম্ব র
1-855-350-4595

কে যোগ্য ?
এই কার্য ক্র মটি গার্হ স্থয্ সহিংসতা, লুক িয়ে পিছ ু নেওয়া,
যৌন অপরাধ, এবং/অথবা মানুষ পাচারের ভুকত্ ভুগ ী যারা
নিরাপত্ত ার জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন বা একটি নতুন
অবস্থ ানে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য
উপলভ্য। ভুকত্ ভুগ ী ব্য ক্ত ির সাথে একই পরিবারে বাস করা
অন্য ন্য ব্য ক্ত িরাও (উদাহরণস্ব রূপ: শি শু , পিতামাতা, সঙ্গ ী
বা সহোদর) অংশগ্র হণ করার যোগ্য হতে পারে।

অন্য ান্য নি উ ইয়র্ক স্ট েট
সংস্থ ানগুল ি

• যৌন নির্য াতন এবং গার্হ স্থয্ সহিংসতার জন্য নি উ
ইয়র্ক স্ট েট হটলাইন 1-800-942-6906

• গার্হ স্থয্ সহিংসতার প্র তিরোধের জন্য নি উ ইয়র্ক
স্ট েট অফিস www.opdv.ny.gov
• গার্হ স্থয্ সহিংসতার বিরুদধ্ ে নি উ ইয়র্ক স্ট েট সংঘ
www.nyscadv.org 518-482-5465
• যৌন নির্য াতনের বিরুদধ্ ে নি উ ইয়র্ক স্ট েট সংঘ
www.nyscasa.org

ACP ঠিকানাগুল ো দেখতে এইরকম হয়:

• মানুষ পাচার সংস্থ ান কেন্দর্
1-888-373-7888
•নি উ ইয়র্ক অ্য াটর্ন ি জেনারেল
https://ag.ny.gov/feature/human-trafficking

