
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বিপার্ন ম্বমন্ট অি বির্োবিয়াল সাবভন ম্বসস (DEPARTMENT OF FINANCIAL 

SERVICES, DFS) এিং বিপার্ন ম্বমন্ট অি র্োম্বেের্ অোন্ড ও বির্োি (DEPARTMENT OF 

TAXATION AND FINANCE)-কক র্োে বরর্ার্ন প্রস্তুতকারীগণ কততন ক বির্ামূম্বলে র্োে জমা 
কেওয়ার বিকল্পসমূহ হ্রাস করার অবভযকু্ত ককৌেম্বলর িোপাম্বর তেন্ত করার বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসস এবং নর্উ ইয়র্ন  
স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব টযামেশর্ অ্যান্ড ও নির্যাি-স্টর্ টারমবা টযাে (TurboTax), এইচ অ্যান্ড আর ব্লর্ 

(H&R Block) এবং অ্র্যার্য প্রধার্ টযাে নরটার্ন প্রস্তুতর্ারীমের বযাপামর তেন্ত র্রার নর্মেনশ নেময়মের্ যামের 

বযাপামর সম্প্রনত প্রর্ানশত নরমপামটন  অ্নভমযাগ র্রা হময়মে স্টয তারা প্রতারণামলূর্ভামব গুগল নবজ্ঞাপর্ ও 

ওময়বসাইট পদ্ধনত বযবহার র্মর নবর্া খরমচ টযাে জমা স্টেওয়ার উপমযাগী নর্ম্ন আময়র মার্ুষমের জর্য টযাে 

জমা স্টেওয়ার অ্নতনরক্ত নবর্ল্পসমূহ স্টগাপর্ র্মরমের্।  

  

"এই সর্ল শীষনস্থার্ীয় টযাে নরটার্ন প্রস্তুরর্ারীগমণর নবরূমদ্ধ আর্ীত অ্নভমযাগসমূহ উমেগজর্র্ এবং যখর্ 

সম্পেশালী র্মপনামরশর্সমূমহর লাভ সুরনিত র্রমত জর্স্বার্ন িনতগ্রস্থ হমব তখর্ নর্উ ইয়র্ন  অ্লসভামব বমস 

র্ার্মব র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন বাসীমেরমর্ সুরনিত রাখা নর্নিত র্রমত সহায়তা র্রার 

জর্য আনম নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসস এবং নিপাটন মমন্ট অ্ব টযামেশর্ অ্যান্ড ও নির্যাি-স্টর্ এই 
সর্ল োনবসমূহ খনতময় স্টেখার নর্মেনশ নেনি। এই সর্ল প্রতারণামলূর্ র্মনর্ামের বযাপামর আমরা স্টর্ামর্া 
প্রর্ার োড় স্টেব র্া এবং এইসব গুরুতর েষু্কমমনর জর্য োয়ী বযনক্তমেরমর্ আইমর্র আওতায় আর্া হমব।"  

  

আমমনরর্ার স্টয সর্ল বানসন্দার সমনিত স্টমাট আয় 66,000 মানর্ন র্ িলার বা তার স্টচময় র্ম তারা 
অ্ভযন্তরীণ রাজস্ব পনরমষবা (Internal Revenue Service, IRS), টযাে সিটওয়যার সরবরাহর্ারীগণ ও 

নর্উ ইয়র্ন সহ অ্র্যার্য স্টেটসমূমহর মধযর্ার অ্ংশীোনরত্ব - নি িাইল অ্যালাময়ি (Free File Alliance) এর 

মাধযমম নবর্া খরমচ তামের টযােসমূহ জমা স্টেওয়ার জর্য স্টযাগয নহমসমব নবমবনচত হমবর্। নরমপাটন  অ্র্ুযায়ী 
টযাে সিটওয়যার সরবরাহর্ারীগমণর ওময়বসাইট গ্রাহর্গণমর্ নবর্া খরমচ তামের টযাে জমা স্টেওয়ার জর্য 
স্টযাগয হওয়া সমেও তামেরমর্ স্টসবা গ্রহমণর জর্য অ্র্ন প্রোর্ র্রমত প্রমরানচত র্মরনেল এবং গুগল সাচন  
(Google searches) স্টর্মর্ নবর্া খরমচ টযাে জমা স্টেওয়ার এই নবর্ল্পসমূহ লুনর্ময় নেল।  

  

বর্উ ইয়ম্বকন র কভাক্তা সুরক্ষা উম্বেোগসমূহ  

গভর্নর কুওমমার প্রশাসমর্র অ্ধীমর্, নর্উ ইয়র্ন  সমগ্র স্টেমট স্টভাক্তা সরুিা নর্নিত র্রমত নর্য়ন্ত্রণমূলর্ ও 

আইনর্ উমেযাগ গ্রহণ র্মরমে। নর্েু নরমপামটন  ঋণ সংগ্রহর্ারী স্টর্াম্পানর্সমূহ র্ততন র্ ঋণ পনরমশামধর জর্য 
আত্মীয়মের উপর চাপ প্রময়াগ র্রমত নবনভন্ন স্টর্ৌশল বযবহার র্রার বযাপারটি প্রর্ানশত হওয়ার পর মাচন  মামস 

স্ট াষণা র্মরর্ যার মাধযমম মতত ঋণ গ্রহীতা ও তামের পনরবামরর নবরূমদ্ধ ঋণ সংগ্রমহর নবষয়মর্ সীনমত র্রা 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-advises-consumers-about-new-protections-grieving-families-targeted-debt


 

 

হয়। সংমশাধমর্র অ্ধীমর্, ঋণ সংগ্রহর্ারী স্টর্াম্পানর্সমূহ এখর্ স্টর্মর্ আর ঋণ পনরমশাধ র্রার স্টিমে 

পনরবামরর বাধযবাধর্তা সম্পমর্ন  স্টর্ামর্া ভুল উপস্থাপর্া র্রমত পারমব র্া।  

  

এই বেমরর প্রর্ম নেমর্, স্টিসবুর্ র্ততন র্ গ্রাহর্মের বযনক্তগত তর্যাবলীমত প্রমবশ র্রার বযাপামর নবনভন্ন নরমপাটন  
প্রর্ানশত হওয়ার পর গভর্নর নিনজটাল প্রজমের জর্য এর্টি নশিা উমেযাগও চাল ুর্মরর্ যার মমধয জর্নপ্রয় 

ওময়ব অ্যানিমর্শর্ ও স্টসবাসমূমহর স্টসবার শতন াবনল ও স্টগাপর্ীয়তা র্ীনতমালাসমূমহর বযাপামর এর্টি পরীিা 
চালামর্াও অ্ন্তভুন ক্ত নেল। স্টিব্রুয়ানর মামস, গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়র্ন  নিপাটন মমন্ট অ্ব স্টেট (New York 

Department of State), নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসস এবং অ্র্যার্য স্টেট এমজনিসমূহমর্ এই 
সর্ল নরমপাটন  খনতময় স্টেখার নর্মেনশ নেময়নেমলর্ এবং গ্রাহর্মের অ্নধর্ারসমূহ রিায় স্টিিামরল নর্য়ন্ত্রর্মের 

র্ামেও পেমিপ গ্রহণ র্রার আমবের্ র্মরনেমলর্।  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা জার্ুয়ানরমত অ্যাপল স্টিস টাইম (Apple FaceTime) অ্যামপর এর্টি বাগ সম্পমর্ন  
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রনত এর্টি স্টভাক্তা সতর্ন তা জানর র্মরমের্, নরমপাটন  অ্র্ুযায়ী স্টযটি বযবহারর্ারীমের তারা 
স্টয বযনক্তমর্ র্ল র্রমের্ নতনর্ র্ল নরনসভ র্রা বা নরমজক্ট র্রার আমগই তার নিভাইস স্টর্মর্ অ্নিও এবং 
নভনিও নরনসভ র্রার সুমযাগ প্রোর্ র্মর। অ্যাটনর্ন স্টজর্ামরল স্টলটিনশয়া স্টজমস এর সামর্ অ্ংশীোনরমত্বর 

মাধযমম গভর্নর কুওমমা তাৎিনণর্ভামব পেমিপ গ্রহণ র্মরনেমলর্ এবং স্টগাপর্ীয়তা ভমের বযাপামর তেমন্তর 

স্ট াষণা নেময়নেমলর্ এবং নর্উ ইয়মর্ন র বানসন্দামেরমর্ গ্রাহর্মের অ্নভমযাগসমূহ সম্পমর্ন  নরমপাটন  র্রার জর্য 
নিপাটন মমন্ট অ্ব স্টেট'স নিনভশর্ অ্ব র্র্নজউমার স্টপ্রামটর্শর্ (Department of State's Division of 

Consumer Protection)-এ স্টযাগামযাগ র্রার নর্মেনশর্া নেময়নেমলর্।  

  

স্টসইসামর্ FY 2020 অ্র্ুমমানেত বামজমটর অ্ংশ নহমসমব, গভর্নর আইর্সভা র্ততন র্ পাশর্ত ত আইমর্ স্বাির 

র্মরনেমলর্ যার মাধযমম নর্উ ইয়মর্ন র বানসন্দাগণ র্ততন র্ গতহীত নশিার্ী ঋণ স্টসবা প্রোর্র্ারী স্টর্াম্পানর্সমূমহর 

লাইমসি প্রোমর্র স্টিমে সুেরূপ্রসারী সংস্কার বাস্তবায়র্ র্রা হমি। এই সর্ল সুরিার শতন  হমলা তামেরমর্ 

অ্র্যার্য উমেখমযাগয ধামরর পণযসমূহ নর্য়ন্ত্রণর্ারী আইর্ ও নর্য়মাবলীর সামর্ সংনিষ্ট মার্েে অ্জন র্ র্রমত 

হমব। র্তুর্ আইর্ নর্নিত র্রমব স্টয স্টর্ামর্া নশিার্ী ঋণ পনরমষবা প্রোর্র্ারী ঋণগ্রহীতামর্ ভুল পমর্ চানলত 

র্রমত পারমব র্া অ্র্বা স্টর্ামর্া লুণ্ঠর্মূলর্ র্াজ বা অ্ভযামস নলপ্ত হমত পারমব র্া, পনরমশানধত অ্মর্নর 

অ্পবযবহার র্রমত পারমব র্া, স্টেনিট নরমপাটিন ং এমজনিগুনলমর্ ভুল তর্য প্রোর্ র্রমব র্া, অ্র্বা এমর্ অ্র্য 
স্টর্ামর্া অ্ভযামস নলপ্ত হমত পারমব র্া যা ঋণগ্রহীতার িনত র্রমত পামর|  

  

র্ময়র্ নমনলয়র্ নর্উ ইয়র্ন  বানসন্দার বযনক্তগত স্টিটা প্রর্াশর্ারী ইকুইিযাে (Equifax)-এর মমতা অ্র্যার্য 
স্টেনিট নরমপাটিন ং এমজনিসমূমহর স্টিটা সম্পনর্ন ত লঙ্ঘমর্র বযাপারটি উমে আসার পর গভর্নমরর নর্মেনশর্া 
অ্র্ুসামর নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসস এর্টি চূড়ান্ত র্ীনতমালা প্রণয়র্ র্মর স্টযখামর্ শতন ামরাপ র্রা 
হয় স্টয নর্উ ইয়মর্ন  উমেখমযাগয র্াযন পনরচালর্ার্ারী এমজনিসমূহমর্ DFS বরাবর নর্বন্ধর্ র্রমত হমব এবং 
নর্উ ইয়মর্ন র িােন -ইর্-েয-স্টর্শর্ সাইবার নর্রাপত্তা মার্েে স্টমমর্ চলমত হমব। এই আইমর্ DFS 

সুপানরমন্টমন্ডন্টমর্ স্টর্ামর্া গ্রাহর্ স্টেনিট নরমপাটিন ং এমজনিমর্ নর্উ ইয়মর্ন র নর্য়নন্ত্রত আনর্নর্ প্রনতষ্ঠার্ বা 
গ্রাহর্মের সামর্ বযবসা র্রার অ্র্ুমমাের্ প্রতযাখযার্ র্রা, বানতল র্রা বা তামর্ সম্ভাবযভামব নতরস্কার র্রার 

িমতা স্টেওয়া হময়মে যনে স্টসই এমজনিমর্ সুনর্নেনষ্ট নর্নষদ্ধ র্াযনেমমর বযাপামর আইর্ লঙ্ঘর্ র্রমত স্টেখা 
যায়।  

  
###  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-consumer-education-initiative-digital-marketplace-consumers
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-new-york-department-state-and-department-financial-services-investigate
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-consumer-alert-facetime-bug-reportedly-lets-people-spy-users
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-attorney-general-james-announce-investigation-apple-facetime-privacy-breach
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