
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

তথ্ে বর্রাপত্তা ভম্বের থথ্ম্বক বর্উ ইয়কন িাসীম্বের রক্ষা করম্বত গভর্নর কুওম্বমা আইর্ পাে 
কম্বরম্বের্  

  
S.5575B/A.5635 - িা SHIELD অোক্ট (SHIELD Act) -বর্রাপত্তা লঙ্ঘম্বর্র যথ্াযথ্ বিজ্ঞবি 
প্রোর্ করার জর্ে িেবিগত গ্রাহম্বকর তথ্ে পবরচালর্াকারী িেিসাগুবলর উপর কম্ব ার 

িাধ্েিাধ্কতা আম্বরাপ কম্বর  
  

A.2374/S.3582 অর্ুযায়ী উপম্বভািা থেবিট বরম্বপার্ন িং এম্বজবিগুবলম্বক, একর্ বর্রাপত্তা লঙ্ঘম্বর্র 
দ্বারা ক্ষবতগ্রস্ত উপম্বভািাম্বের পবরচয় চুবর প্রবতম্বরাধ্ এিিং প্রেমর্ পবরম্বেিার প্রস্তাি বেম্বত হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুমমা আজ নর্রাপত্তা ভমের থেমে নর্উ ইয়েন বাসীমের রক্ষা েরমে আইর্ 
স্বাক্ষর েমরমের্ । গভর্নর স্টপ হ্যাে অ্যান্ড ইমপ্রুভ ইমেেট্রনর্ে ডাটা নসনেউনরটি (Stop Hacks 
and Improve Electronic Data Security) -বা SHIELD - অ্যাক্ট (S.5575B/A.5635)-এ 
স্বাক্ষর েমরর্, যা নর্রাপত্তা েঙ্ঘমর্র যোযে নবজ্ঞনি প্রোর্ েরার জর্য ক্ষনেগ্রস্ত উপমভাক্তামের 
েেয চাের্াোরী বযবসাগুনের উপর েম ার বাধ্যবাধ্েো আমরাপ েমর। এোডাও গভর্নর, 
উপমভাক্তা থেনডট নরমপাটিন িং এমজনি গুনেমে, এেটি নর্রাপত্তা েঙ্ঘমর্র দ্বারা ক্ষনেগ্রস্ত উপমভাক্তামের 
পনরচয় চুনর প্রনেমরাধ্ এবিং প্রশমর্ পনরমেবার প্রস্তাব থেওয়ার জর্য আইর্ (A.2374/S.3582) 
স্বাক্ষর েমরর্।  
  
"প্রযুনক্ত থযমহ্েু আমামের দের্নির্ জীবমর্র প্রনেটি পেমক্ষমপ প্রাধ্াণ্য নবস্তার েমরমে, োই এটা 
েমশ আরও থবনশ গরুত্বপূণ্ন থয আমরা থোম্পানর্গুমোমে ভরসা েমর থয েেয প্রোর্ েনর োর 
নর্রাপত্তা নর্নিে েরমে আমরা যোসাধ্য থচষ্টা েরব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েঠির্ বাস্তবটি 
হ্ে নর্রাপত্তা ভমের ঘটর্াগুনে প্রায়ই ঘটমে এবিং এই আইমর্র মাধ্যমম নর্উ ইয়েন  উপমভাক্তামের 
সুরক্ষা বৃনির জর্য পেমক্ষপ নর্মে এবিং থোম্পানর্গুনে যখর্ সিংমবের্শীে থডটার অ্পবযবহ্ার েরমে 
েখর্ োমেরমে দেনিয়ে নেমে বাধ্য েরমে।"  
  
অোটবর্ন থজর্াম্বরল থলর্বেয়া থজমস িম্বলম্বের্, "SHIELD অ্যাক্ট এখর্ প্রচনেে আইর্ এবিং 
থেোমের বযনক্তগে েমেযর উন্নেের সুরক্ষা প্রোর্ েমর । সিংস্থাগুনেমে োমের েেয সুরনক্ষে 
েরার জর্য জবাবনেনহ্ েরমে হ্মব, নর্উ ইয়েন বাসীমের এটুকু মমর্র শানি প্রাপয । আইমর্র এই 
গুরুত্বপূণ্ন অ্িংমশর জর্য গভর্নর কুওমমা এবিং নবমের সহ্-প্রমযাজে, নসমর্টর েমাস এবিং অ্যামসম্বেী 
সেসয থডর্মডমের পক্ষসমেনর্ এবিং সহ্ায়োর জর্য োমেরমে আমরাধ্র্যবাে জার্াই।"  



  
2017 সামের জেুাইমামসর থশমের নেমে, নের্টি মখুয থেনডট নরমপাটিন িং সিংস্থার এেটি, ইকুযইিযাক্স 
আইএর্নস. (Equifax Inc.), থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর সহ্ বযনক্তগে েেয নর্ময় এেটি গুরুের 
েেয েঙ্ঘর্ প্রেযক্ষ েমর । এই ভমের মাত্রা এখর্ও অ্জার্া, নেন্তু থোম্পার্ীর প্রনেনেয়া অ্পযনাি 
নেে এবিং এটা অ্গ্রহ্ণ্মযাগয থয উপমভাক্তামের নর্মজমের থোর্ থোে র্া োো সমত্বও োমের 
পনরচময়র েেয চুনর যাওয়ার ভার োমেরই বহ্র্ েরমে হ্মব। 2019 সামের 22থশ জেুাই, গভর্নর 
কুওমমা, থস্টট নডপাটন মমন্ট অ্ি নির্ানিয়াে সানভন মসস (State Department of Financial 
Services) এবিং থস্টট অ্যাটনর্ন থজর্ামরে থজমস েেয ভমের নর্ষ্পনত্তর জর্য ইকুযইিযাক্সমে 
19,200,000 ডোর জনরমার্ার েো থঘােণ্া েমরর্। ওই নর্ষ্পনত্তর অ্িংশ নহ্মসমব, ইকুযইিযাক্স নর্উ 
ইয়মেন র উপমভাক্তামের থেনডট মনর্টনরিং পনরমেবা এবিং নবর্ামূমেয বানেনে থেনডট নরমপাটন  প্রোর্ 
েরমে, এবিং েঙ্ঘমর্র দ্বারা ক্ষনেগ্রস্ত গ্রাহ্েমের ক্ষনেপুরণ্ প্রোর্ েরমে সম্মে হ্য়।  
  
বেল্ড অোক্ট (S.5575B/A.5635)  
নর্উ ইয়মেন র েেয ভমের প্রজ্ঞাপর্ আইর্ থসমেমে এবিং বেন মার্ প্রযুনক্তর সামে সেনে রামখ র্া। 
অ্র্যার্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বা নর্উ ইয়েন  থস্টট থডটা নর্রাপত্তা প্রনবধ্ামর্র আওোভুক্ত থয সমস্ত 
বযবসাগুনের উপর আমগ থেমেই বাধ্যবাধ্েো োগু আমে োমের উপর আবার র্া চানপময় এবিং 
থোট বযবসার উপর অ্েযনধ্ে খরমচর থবাঝা র্া চানপময় অ্মর্ে থস্টমটরই যুনক্তসেে েেয সুরক্ষা 
োগু েরা প্রময়াজর্।  
  
এই আইর্ নর্রাপত্তা এবিং যোযে প্রজ্ঞাপমর্র েঙ্ঘর্ সম্পমেন , উপমভাক্তামের বযনক্তগে েেয 
পরচাের্াোরী বযবসাগুনের উপর নর্ম্ননেনখে েম ার বাধ্যবাধ্েো আমরাপ েমর:  

• োমের সিংনিষ্ট পাসওয়াডন  বা নর্রাপত্তা প্রশ্ন এবিং উত্তমরর সমে বাময়ামমনট্রে েেয এবিং ইমমে 
ঠিোর্া সিংযুক্ত েরার জর্য নবজ্ঞনি আইমর্র অ্ধ্ীমর্ আওোভুক্ত েমেযর পনরনধ্ প্রসানরে 
েরা;  

• বযনক্তগে েেয ভমের সময় নবজ্ঞনির আবশযেো এবিং পিনে আপমডট েরা যা থোম্পানর্ 
এবিং থস্টমটর সিংস্থাগুনেমে অ্র্ুসরণ্ েরমে হ্মব;  

• শুধ্ু যারা বযবসায় নেি োরা র্র্, নর্উ ইয়মেন র এেজর্ বানসিার বযনক্তগে েেয 
পনরচাের্াোরী থয থোর্ বযনক্ত বা সিংস্থার মমধ্য আবশযেোর সম্প্রসারণ্;  

• বযনক্তগে েমেয অ্র্র্ুমমানেে প্রমবশানধ্োর অ্িভুন ক্ত েরার জর্য এেটি ডাটা ভমের সিংজ্ঞা 
প্রসানরে েরা; এবিং  

• এেটি বযবসার আোমরর সমে মার্ার্সই যুনক্তসেে েেয নর্রাপত্তা আবশযেো দেনর েরা।  
  
এই নবেটি আইমর্ পনরণ্ে হ্ওয়ার 240 নেমর্র মমধ্য োযনের হ্মব।  
  
থেতা সুরক্ষা কবমর্র (Committee on Consumer Protection) সভাপবত বসম্বর্টর থকবভর্ থ্মাস 
িম্বলর্, " দ্রুে পনরবেন র্শীে প্রযুনক্তর সমে আমামের আইমর্র সেনে রাখাটা গুরুত্বপূণ্ন। SHIELD 
অ্যাক্ট নর্রাপত্তার মার্ উন্নে েমর যামে আর থোমর্া নর্উ ইয়েন বাসী অ্মহ্েুে েেয েঙ্ঘর্ ও 



সাইবার-হ্ামোর নশোর র্া হ্র্। থযমহ্েু আমরা আমামের আইমর্র আধ্ুনর্োয়মর্ এবিং সেে নর্উ 
ইয়েন বাসীমের বযনক্তগে েেয রক্ষা েরমে োজ েরনে, োই এই োমজ গভর্নমরর থর্েৃমত্বর জর্য 
আনম োমে ধ্র্যবাে জার্ামে চাই।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে মাইম্বকল থির্ম্বিকার, কর্বজউমার অোম্বেয়াসন এিিং থপ্রাম্বটকের্ কবমর্র 
(Committee on Consumer Affairs and Protection) সভাপবত িম্বলর্, "SHIELD অ্যাক্টটিমে 
স্বাক্ষর েমর আইমর্ পনরণ্ে েরার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামে সাধ্বুাে জার্াই। উপমভাক্তামের 
বযনক্তগে েেয রক্ষা েরমে এবিং সিংমবের্শীে বযনক্তগে েেয যামের থেওয়া হ্ময়মে থসই েমেযর 
যোযে সিংরক্ষণ্ ও সুরক্ষার বযাপামর োমের নর্নেনষ্ট মার্েমে আবি েরার থয আইর্ োর সচূর্ার 
জর্য অ্যাটনর্ন থজর্ামরমের অ্নিস, নসমর্ট এবিং গভর্নমরর অ্নিসমে সহ্ায়ো েরমে থপমর আনম 
গনবনে।। এই নবমে থোর্ও েেয ভমের ঘটর্া ঘটমে যোযে নবজ্ঞনিগুনে অ্বশযই সময়মে েেরার 
েোও উল্লমেহ্ েমর।"  
  
পবরচয় চুবর প্রবতম্বরাধ্ ও প্রেমর্ পবরম্বেিা (A.2374/S.3582)  
এই আইর্ এেটি থেনডট নরমপাটিন িং এমজনি থেমে েেয ভমের দ্বারা ক্ষনেগ্রস্ত থভাক্তামের েীঘনমময়ােী 
সুরক্ষার র্যূর্েম পনরমাণ্ চােু েমর। এর আবশযেো অ্র্ুযায়ী থয সেে থেনডট নরমপাটিন িং এমজনি 
উপমভাক্তার থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর সম্বনেে েেয ভে েরার অ্পরামধ্ অ্নভযুক্ত োমেরমে 
আজীবর্ পনরচয় চুনর প্রনেমরাধ্ পনরমেবা প্রোর্ েরমে হ্মব, এবিং যনে প্রমযাজয হ্য়, ক্ষনেগ্রস্ত 
গ্রাহ্েমের জর্য পনরচয় চুনর প্রশমর্ পনরমেবা প্রোর্ েরমে হ্মব। এই আইর্ অ্র্ুযায়ী উপমভাক্তা 
থেনডট নরমপাটন গুনের উপর নর্রাপত্তা বযবস্থা বাস্তবায়র্ এবিং উমত্তাের্ সিংোি নিও নর্নেি েরমব, 
যনে ওই প্রনেমবের্গুমো থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর সম্বনেে েেয ভমের অ্িংশ হ্ময় োমে। উপরন্তু, 
আইর্ অ্র্ুযায়ী থেনডট নরমপাটিন িং এমজনিগুনেমে এেটি থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর সহ্ েেয ভমের 
থেনডট নিজ উপমভাক্তামের জার্ামে হ্মব, এবিং থোর্ খরচ োডা উপমভাক্তামের োমের থেনডট 
নিজ েরার অ্নধ্োর প্রোর্ েরমব।  
  
এই নবেটি আইর্ হ্ওয়ার 60 নের্ পমর োযনের হ্মব, এবিং এই আইমর্র োযনের োনরমখর আমগ 
নের্ বেমরর থবনশ সময় ধ্মর এেটি ের্নজউমার থেনডট নরমপাটিন িং এমজনির নর্রাপত্তা নবনিে 
েরার থক্ষমত্র প্রমযাজয হ্মব।  
  
বসম্বর্টর বলরয় কমবর িম্বলর্, "প্রারনিে ইকুযইিযাক্স হ্যাে থেমে থোম্পানর্র অ্পযনাি প্রনেনেয়ায় 
এটা পনরষ্কার থয েেয থচারমের থেমে উপমভাক্তামের সুরক্ষার জর্য যেটা েরা েরোর নর্উ ইয়েন  
থস্টট োর থেমে অ্মর্ে থবনশ েরমে। উ নে প্রযুনক্তর নর্েয নববনেন ে েনুর্য়ায়, হ্যাোরমের হ্ামে 
এে সহ্মজ থশে হ্ময় যাওয়া থেমে থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর এবিং বযানকিং েমেযর মমো বযনক্তগে 
েেয থ োমর্ার রক্ষােবচ োো আশু প্রময়াজর্। উপমভাক্তামের থগাপর্ীয় েেয প্রোনশে হ্ময় 
যাওয়ার থক্ষমত্র থেনডট নরমপাটিন িং সিংস্থাগুমোমে আজীবর্ পনরচয় চুনর সরুক্ষা এবিং ঝুুঁ নে প্রশমর্ 
পনরমেবা প্রোর্ েরার আবনশযেো োগু েরার আইর্মে এনগময় নর্ময় যাওয়ার জর্য আনম গনবনে। 
নর্উ ইয়েন বাসীমের রক্ষায় সহ্ায়ো েরমে এই নবেটি স্বাক্ষর েমর আইমর্ পনরণ্ে েরার জর্য 
আনম গভর্নর কুওমমামে ধ্র্যবাে জার্াই।"  



  
অোম্বসেবল সেসে থজেবর বিম্বর্াউইৎজ িম্বলর্, "আমামের নবেটিমে স্বাক্ষর েমর আইমর্ পনরণ্ে 
েরার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামে ধ্র্যবাে জার্াই। এই নবপুে সিংখযে উপমভাক্তার বযনক্তগে েেয 
োমের জীবদ্দশায় থোমর্া র্া থোমর্া সমময় েেয ভমের োরমণ্ েনঙ্ঘে হ্ময়মে। থরেডন  অ্র্ুযায়ী 
সবমেমে ভয়কর েঙ্ঘমর্র ঘটর্া ঘমটনেে 2017 সামে যখর্ থেমশর অ্র্যেম প্রধ্ার্ থেনডট 
নরমপাটিন িং এমজনি েঙ্ঘর্ েমরনেে এবিং েক্ষানধ্ে উপমভাক্তামের থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর এবিং 
অ্র্যার্য সিংমবের্শীে েেয চুনর নগময়নেে। এেটি থেনডট নরমপাটিন িং এমজনি যখর্ উপমভাক্তামের 
থসাশযাে নসনেউনরটি র্ম্বর হ্ারামব েখর্ এই আইর্ নর্নিে েরমব থয ক্ষনেগ্রস্ত উপমভাক্তাগণ্ 
যোযে থেনডট মনর্টনরিং এবিং পনরয়-চুনর প্রশমর্ পনরমেবা পামব । থেনডট নরমপাটিন িং এমজনিগুনে 
আমামের েেয রক্ষার থক্ষমত্র এেটি গুরুত্বপূণ্ন ভূনমো পাের্ েমরমে োমেরমে সমবনাচ্চ মার্ ধ্মর 
রাখমে হ্মব। অ্পবযবহ্ারোরীমের থেমে আমামের েেয রক্ষা েরমে বযেন হ্মে এই সত্তামে জবাবনেনহ্ 
েরার বাধ্যবাধ্েোর থক্ষমত্র এই গুরুত্বপূণ্ন উপমভাক্তা আইর্ এেটি গুরুত্বপূণ্ন পেমক্ষপ।"  
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