
ACP মলূসতূর্
►  নথিভকু্ত হওয়ার পরে আপনি একটি ACP আইডি কারড্ 

পাবেন

► ACP আপনার বাসত্ব ঠিকানার বদলে বয্বহার করার 
জনন্য্ একটি আইনসমম্ত বিকলপ্ ঠিকানা নিযকু্ত করবে

►  ACP বিকলপ্ ঠিকানায় পাঠানো সব পর্থম শর্েন ীর ও 
অনমুোদিত ডাকযোগ আপনার বাসত্ব ঠিকানায় পর্েরণ 
করবে

►  একজন অংশগর্হণকার ী হিসেবে, আপনি আইনসমম্ত 
নথিপতর্ের পর্ক্রিয়ার পরিষেবার জনয্ NY সেক্রেটারি 
অভ সট্েটকে এজেনট্ হিসেবে মনিত করেন

►  পয্াকেজসমহূ (পর্েসক্রিপশন এবং সরকার ী এজেনস্ির 
পাঠানো কোনকিছ ু ছাড়া) ফরওয়ারড্ করা হবে না

►  কারয্ক্রমটি তখনই কাজ করবে যখন আপনার 
নিরয্াতনকার ী জানবে না আপনি কোথায় বাস করছেন

►  বনধ্ ু , পরিবার এবং আপনার কাজের বয্বসাগলুোকে 
জানান আপনি একজন অংশগর্হণকার ী এবং তাদের 
আপনার ACP ঠিকানা বয্বহার করতে দিন

►  ACP করম্ ীদের আপনার বরত্মান দাক্যোগের ঠিকানা 
দিয়ে আপডেট করে রাখনু

পর্তি শর্তুি
ACP এই কারয্ক্রমে অংশগর্হণকার ীদের জনয্ সমভ্াবয্ 
সবচেয়ে নিরাপদ ও কারয্কর ডাকযোগে-ফরওয়ারড্ করা 
পরিষেবা পর্দান করায় পর্তি শর্তুিবদধ্। বিভিনন্ সট্েট ও 
সথ্ান ীয় পরিষেবা এজেনস্ি ও ভকু্তভগূ ীর আইনজীবিদের সাথে 
কাজ করে, আমাদের অফিস
এর পরিষেবা ভকু্তভগূ ীদের জনয্ একটি নিরাপতত্া পরিকলপ্নার 
একটি গরুতুব্পরূণ্ অংশ হিসেবে পর্দান করে।
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► আপনি কি গার্হস্থ্য 
সহিংসতা, লুকিয়ে পিছু নেওয়া, 
এবং/অথবা মানুষ পাচারের শিকার 
হয়েছেন?

► আপনি কি আপনার 
নির্যাতনকারীর খুঁজে পাবে বলে 
ভয়

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

নিউ ইয়র্ক স্টেট ঠিকানা 
গোপনীয়তা কার্যক্রম 
(ACP) আপনাকে আপনার 
বাড়ি, স্কুল, এবং কাজের 
ঠিকানার গোপনীয়তা 
বজায় রাখতে সাহায্য 
করে।পাচ্ছেন?নির্যাতনকারীর 
খুঁজে পাবে বলে ভয় পাচ্ছেন?

ঠিকানা
গোপনীয়তার 
কারয্ক্রম

Программа 
конфиденциальности 
адресных данных

ঠিকানা 
গোপনীয়তার 
কারয্ক্রম



ACP কি?
নি উ ইয়রক্ের ঠিকানা গোপনীয়তার কারয্ক্রম (ACP) 
গারহ্সথ্য্ সহিংসতা, লকুিয়ে পিছ ু নেওয়া, যৌন অপরাধ, 
এবং/অথবা মানষু পাচারের ভকু্তভগু ীদের আসল ঠিকানা 
আড়াল করার অনমুতি দেয়। একবার আপনি এই বিনামলূয্ের 
কারয্ক্রমের জনয্ আবেদন করে যোগয্ হয়ে গেলে, 
ACP আপনাকে একটি আলবেনি পোসট্ অফিস বক্স 
নিযকু্ত করবে যেটা আপনি আপনার আনষুঠ্ানিক ঠিকানা 
হিসেবে বয্বহার করতে পারেন। সট্েট ও সথ্ান ীয় সরকার ী 
এজেনস্ি গলুোর আপনার ACP ঠিকানা সব্ ীকার করা 
পর্য়োজন। বেসরকার ী কোমপ্ানি গলুোর (ডিপারট্মেনট্ 
সট্োর, ইউটিলি টি কোমপ্ানি গলুো, ইতয্াদি) এই বিকলপ্ 
ঠিকানা সব্ ীকার করা পর্য়োজন নেই - কিনত্ু অনেকেই 
তা করবে এবং অনয্ানয্রা সমম্ত হতে পারে আপনি তাদের 
ACP কারয্ক্রম বয্াখয্া করলে। আপনি আদালত সংক্রানত্ 
নথিপতর্ আলবেনিতে সেক্রেটারি অভ সট্েট-এর অফিসে 
দেওয়ার নিরদ্েশও করতে পারেন, সেগলুো তারপর 
অনমুোদিত ডাকযোগে আপনার গোপন ঠিকানায় পাঠানো 
হবে।

কে যোগয্?
এই কারয্ক্রমটি গারহ্সথ্য্ সহিংসতা, লকুিয়ে পিছ ু নেওয়া, 
যৌন অপরাধ, এবং/অথবা মানষু পাচারের ভকু্তভগু ী যারা 
নিরাপতত্ার জনয্ চলে যেতে বাধয্ হয়েছেন বা একটি নতনু 
অবসথ্ানে চলে যাওয়ার পরিকলপ্না করছেন তাদের জনয্ 
উপলভয্। ভকু্তভগু ী বয্ক্তির সাথে একই পরিবারে বাস করা 
অনয্নয্ বয্ক্তিরাও (উদাহরণসব্রপূ: শি শ ু , পিতামাতা, সঙগ্ ী 
বা সহোদর) অংশগর্হণ করার যোগয্ হতে পারে।

কিভাবে ACP কাজ করে?
আপনাকে অবশয্ই একটি ACP আবেদন সমপ্রূণ্ করে জমা 
দিতে হবে। একবার অনমুোদিত হয়ে কারয্ক্রমে নথিভকু্ত 
হয়ে গেলে, আপনাকে একটি ACP সনাক্তকরণ কারড্ যাতে 
আপনার নাম ও নতনু বিকলপ্ ঠিকানা আছে সেটা ডাকযোগে 
পাঠানো হবে। এই ঠিকানা সব পর্থম-শর্েন ীর, নিবনধ্িত 
এবং পর্তয্য়িত ডাক পর্াপত্ির জনয্ বয্বহার করা যেতে 
পারে। এই ডাকতি ACP কারয্ক্রমে আসবে এবং তারপর 
আপনার আসল বাসত্ব ঠিকানায় আপনাকে পর্েরণ করা হবে 
(তৃত ীয়-শর্েন ীর ডাকে, যেমন ক্যাটালগ, ফরওয়ারড্ করা 
হবে না)। সথ্ান ীয় এবং সট্েট সরকার ী এজেনস্ি গলুোর সাথে 
আপনার সবসময় আপনার বিকলপ্ ঠিকানা বয্বহার করা উচিৎ। 
বেসরকার ী কোমপ্ানি গলুোর সাথে (ডিপারট্মেনট্ সট্োর, 
বয্াঙক্, ইউটিলি টি কোমপ্ানি, ইতয্াদি) ঠিকানাটি বয্বহার 
করা আপনার পছনদ্ের উপর নিরভ্র করে। পর্য়োজন হলে, 
আপনার ACP অংশগর্হণ যাচাই করতে আপনি আপনার 
ACP সনাক্তকরণ কারড্ বয্বহার করতে পারেন। আপনাকে 
কারয্ক্রমটিতে চার বছরের জনয্ নথিভকু্ত করা হবে: আপনি 
কারয্ক্রমটি অবয্াহত রাখতে চাইলে আপনাকে পনুরায় 
আবেদন করতে হতে পারে। 

ACP ঠিকানাগলুো দেখতে এইরকম হয়:

কিভাবে আমি আবেদন করতে পারি?
আবেদনপতর্ উপলভয্ আছে এখানে 
www.dos.ny.gov/acp
ওয়েবসাইটে করম্ ীর সাথে এজেনস্ি গলুোর একটি তালিকা 
আছে যারা কারয্ক্রম বয্াখয্া করতে পারবেন এবং 
ভকু্তভগূ ীদের আবেদন পর্ক্রিয়ায় সাহাযয্ করতে পারবেন।
অথবা, আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করনু এবং আমরা 
আপনাকে ডাকযোগে, ফ্যাক্স বা ইমেল মারফত একটি ফরম্ 
পাঠাতে পারি। এছাড়াও, আমরা আপনাকে আবেদনটি সমপ্রূণ্ 
করাতেও সহায়তা করতে পারি। আমাদের টোল-ফ্রি নমব্র 
1-855-350-4595

অনয্ানয্ নি উ ইয়রক্ সট্েট 
সংসথ্ানগলুি
•  যৌন নিরয্াতন এবং গারহ্সথ্য্ সহিংসতার জনয্ নি উ 
ইয়রক্ সট্েট হটলাইন  1-800-942-6906

•  গারহ্সথ্য্ সহিংসতার পর্তিরোধের জনয্ নি উ ইয়রক্ 
সট্েট অফিস www.opdv.ny.gov

•  গারহ্সথ্য্ সহিংসতার বিরদুধ্ে নি উ ইয়রক্ সট্েট সংঘ                             
www.nyscadv.org   518-482-5465

•  যৌন নিরয্াতনের বিরদুধ্ে নি উ ইয়রক্ সট্েট সংঘ     
www.nyscasa.org  

•  মানষু পাচার সংসথ্ান কেনদ্র্   
1-888-373-7888

•নি উ ইয়রক্ অয্াটরন্ি জেনারেল 
https://ag.ny.gov/feature/human-traffi cking         


