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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি তথ্ে সুরক্ষা অবিকার সুবর্বিত 
করার প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর অ্ংশ হিমসমে একটি সেনাঙ্গীণ 
আইর্ স্ট াষণা কমরমের্ যা হর্উ ইয়কন োসীমদ্র তামদ্র েযহিগত তমযযর উপর স্বচ্ছতা এেং হর্য়ন্ত্রণ 
প্রদ্ার্ করমে এেং র্তুর্ স্টগাপর্ীয়তা সুরক্ষা প্রদ্ার্ করমে। এই আইর্ োধ্যতামূেক করমে স্টয স্টযসে 
স্টকাম্পাহর্ হর্উ ইয়কন োসীমদ্র েৃিৎ সংখ্যমকর তযয সংগ্রি কমর তারা স্টযমকার্ তযয সংগ্রমির উমেশয 
প্রকাশ কমর এেং স্টসই উমেমশয প্রময়াজর্ীয় তযয সংগ্রি কমর। গভর্নর কুওমমা একটি কর্হজউমার 
স্টেটা প্রাইমভহস হেে অ্ফ রাইটস (Consumer Data Privacy Bill of Rights) প্রহতষ্ঠা করমের্ যা 
প্রমতযক হর্উ ইয়কন োসীমক তামদ্র কাে স্টযমক সংগৃিীত তযয অ্যামেস, হর্য়ন্ত্রণ এেং মুমে স্টফোর 
অ্হধ্কার হর্হিত করমে; এই অ্হধ্কারগুহে প্রময়ামগর জর্য সরেরািকারীমদ্র কাে স্টযমক বেষমযমূেক 
েযেিার র্া পাওয়ার অ্হধ্কার হর্হিত করমে; এেং পহরমষোয় সমার্ প্রমেশাহধ্কামরর অ্হধ্কার 
হর্হিত করমে।  
  
"হর্উ ইয়কন োসীরা তামদ্র জীেমর্ প্রযুহির মূেয এেং সুহেধ্ার প্রশংসা কমর, হকন্তু অ্গ্রগহত স্টমৌহেক 
স্টগাপর্ীয়তার হেহর্মময় আসমত িমে র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এমর্ এক হেমে স্টযখ্ামর্ আমরা 
কাজ করা, হশক্ষা এেং এমর্হক আমামদ্র পহরোরমক স্টদ্খ্ার জর্য প্রযুহির উপর হর্ভন রশীে, হর্উ 
ইয়কন োসীমদ্র তামদ্র তযয সংগ্রি এেং েযেিার করা স্টকাম্পাহর্গুহের কাে স্টযমক স্বচ্ছতা এেং 
জোেহদ্হিতা প্রাপয। হর্উ ইয়কন  একটি শহিশােী স্টগাপর্ীয়তা আইর্ পাস করার জর্য কাজ করমে 
যা হর্উ ইয়কন োসীমদ্র েযহিগত তযয রক্ষা করমে এেং উদ্ভাের্মক উৎসাহিত করমে।"  
  
এই প্রস্তাে স্বাস্থ্য, োময়ামমহিক এেং অ্েস্থ্ার্ উপাত্ত সি সংমেদ্র্শীে স্টেণীর তযযমক স্পষ্টভামে রক্ষা 
কমর এেং স্টভািা তমযযর অ্বেধ্ েযেিামরর জর্য প্রমযাজয সত্তামক দ্ায়ী করার জর্য শহিশােী প্রময়াগ 
পদ্ধহত বতহর কমর। হর্উ ইয়কন  স্টেট তামদ্র হর্য়ন্ত্রক র্ীহতর মমধ্য সমন্বয় এেং ধ্ারাোহিকতা উন্নত 
কমর হেহজটাে মামকন টমেমস প্রহতমযাহগতা এেং উদ্ভাের্ হর্হিত করমত অ্র্যার্য রামজযর সাময কাজ 
করমে।  
  
জাহতর স্টর্তৃস্থ্ার্ীয় এই আইর্ হর্উ ইয়কন োসীমদ্র স্টগাপর্ীয়তা রক্ষায় গভর্নর কুওমমার আমগর 
প্রমেষ্টার উপর হভহত্ত কমর গম়ে উমেমে। 2019 সামে গভর্নর কুওমমা েপ িযাকস এন্ড ইমপ্রুভ 
ইমেকিহর্ক স্টেটা হসহকউহরটি অ্যামে স্বাক্ষর কমর হর্উ ইয়কন োসীমদ্র তযয হর্রাপত্তা অ্হধ্কার রক্ষা 
কমরর্, যা স্টভািামদ্র সুরক্ষা েৃহদ্ধ কমর এেং ভুে তমযযর জর্য েযেসায়ীমদ্র জোেহদ্হি করমত োধ্য 



করমত সািাযয কমর। 2017 সামে, হর্উ ইয়কন  প্রযম-ইর্-দ্য-স্টর্শর্ সাইোর হর্রাপত্তা হেহধ্মাো 
প্রহতষ্ঠা কমর, যা আহযনক স্টসো হেভাগ (Department of Financial Services) দ্বারা হর্য়হন্ত্রত 
েযাংক, েীমা স্টকাম্পাহর্, এেং অ্র্যার্য আহযনক স্টসো প্রহতষ্ঠামর্র স্টভািামদ্র েযহিগত তমযযর সুরক্ষা, 
হর্রাপত্তা এেং হর্ভুন েতা হর্হিত করার জর্য একটি সাইোর হর্রাপত্তা স্টপ্রাগ্রাম প্রহতষ্ঠা এেং েজায় 
রাখ্মত হর্মদ্নশ স্টদ্য়।  
  

###  
  
  
 

অ্হতহরি তযয স্টপমত স্টদ্খ্ুর্ www.governor.ny.gov 
হর্উ ইয়কন  স্টেট | এহেহকউটিভ স্টেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সােস্ক্রাইে করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fdba1931-a2212070-fdb8e004-000babda0106-2ffcc170cb39fa5c&q=1&e=28a39b4c-66a7-4961-aa00-73f7dd3ab246&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8F28E1226CFC3DEC8525865E0068991D00000000000000000000000000000000

