
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বিবিটাল মাম্বকন টম্বেম্বের গ্রাহকম্বের ির্ে ভভাক্তা বেক্ষা উম্বেোগ চাল ুকম্বরম্বের্  

  

ভভর্ম্বমা (Venmo) এর ভগাপর্ীয়তা র্ীবত বিম্বেষম্বের মাধ্েম্বম শুরু এই উম্বেোগটি িেবক্তগত তম্বযের 

উপর ভেেিমু্বকর অোম্বেে বর্ম্বয় তেম্বের অংে বহম্বেম্বি ভ াষো করা হম্বয়ম্বে  

  

ভভাক্তা েরুক্ষা বিভাগ েবিয়ভাম্বি ভভাক্তাম্বেরম্বক বিবিটাল যমু্বগর েম্ভািে ভগাপর্ীয়তা বিষয়ক 

ঝুুঁ বকেমূহ েম্পম্বকন  অিবহত  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, একটি সম্প্রতি ঘ াতষি িদন্ত তরম ার্ন সমূমের মাধ্যমম জার্া 
ঘগমে ঘে ঘেসবুক ঘগা মর্ বযবোরকারীমদর বযতিগি িমযয প্রমবশ করমে, তর্উ ইয়কন  ঘের্ এর ঘভািা সুরক্ষা 
তবভাগ (New York State Division of Consumer Protection) তিতজর্াল েুমগর জর্য একটি তশক্ষা 
উমদযাগ শুরু করমে এবং ঘসইসাময জর্তপ্রয় ওময়ব অ্যাতিমকশর্ ও  তরমষবাসমূমের ঘসবার শিন াবতল ও 

ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালাসমূে  রীক্ষা করমব। প্রতিটি ঘকাম্পাতর্র ঘসবার শিন াবতল  রীক্ষা করার  র ঘভািা 
সুরক্ষা তবভাগ একটি র্ীতিমালা তবষয়ক সু াতরশমালা প্রণয়র্ করমব এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী ঘভািা সুরক্ষা 
তর্তিি ও সমযনর্ করমি অ্র্যার্য েযােয  দমক্ষ  গ্রেণ করমব।  

  

ঘভািা তশক্ষা উমদযাগ জর্তপ্রয় অ্যাতিমকশর্ ঘভর্মমা এর ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালা তবমেষমণর মাধ্যমম শুরু েমব। 

ঘভািা সুরক্ষা তবভাগ আসন্ন মাসগুমলামি অ্র্যার্য অ্যা  ও  তরমষবাসমূমের  তরমষবা শিন াবতল ও ঘগা র্ীয়িা 
র্ীতিমালাসমূমের বযা ামর ভতবষযৎ ঘভািা তশক্ষা কােনক্রম  তরচালর্া করমব। গভর্নর কুওমমা 2019 জািীয় 

ঘভািা সুরক্ষা সপ্তাে চলাকামল এই তশক্ষা প্রকল্প ঘ াষণা কমরর্।  

  

"তিতজর্াল েুমগ েখর্ই ঘভািার ঘগা র্ীয়িার প্রশ্ন ওমে অ্শুভ শতি িখর্ই সবনশিি  তর্ময় োতজর েয়", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "তর্উ ইয়মকন র বাতসন্দামদরমক সেজমবাধ্য জ্ঞামর্র সাোমেয ঘকাম্পাতর্গুমলা কীভামব 

বযতিগি িযয বযবোর করমে িার সম্ভাবয প্রিারণা বা ঘগা র্ ভাষা সম্পমকন  অ্বগি েওয়ার মাধ্যমম গ্রােকগণ 

িামদর তর্মজমদরমক আরও ভামলাভামব রক্ষা করমি  ারমবর্ এবং িারা আসমল ঘকার্ অ্যা  বা ঘসবা বযবোর 

করমি চার্ ঘসবযা ামর তসদ্ধান্ত তর্মি  ারমবর্।"  

  

"তর্উ ইয়মকন র সকল বাতসন্দার বযতিগি িযয তর্রা দ ও সুরতক্ষি যাকা তর্তিি করার জর্য আমরা  দমক্ষ  

গ্রেণ করতে", ভলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবয ভহাচুল িম্বলর্। "ঘের্ এর ঘভািা সুরক্ষা তবভামগর ঘর্িৃত্বাধ্ীর্ 

তশক্ষা উমদযাগ ঘভািাগমণর েমযষ্ট সমচির্ যাকা ও প্রিারণার তশকার র্া েওয়া তর্তিি করমি র্ীতিমালা ও 

ঘসবাসমূে  েনামলাচর্া করমব।"  

  

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-directs-new-york-department-state-and-department-financial-services-investigate
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week


 

 

"আমামদর মামকন র্মিস প্রাযতমকভামব অ্র্লাইমর্র জর্য তববতিন ি েময়মে ঘেটি অ্সীম সম্ভাবর্া ও সম্ভাবয োাঁদ ও 

প্রিারণা উভয়টিই তর্ময় আসমে", বর্উ ইয়কন  ভেম্বিটাবর অি ভেট এর ভরাোর্া ভরাোম্বিা িম্বলর্, বযবর্ 

ভভাক্তা েরুক্ষা বিভাগ ও তত্ত্বািধ্ার্ কম্বরর্। "ঘগা র্ীয়িার বযা ারসমূে, িযয ঘশয়ার করা জর্তপ্রয় 

অ্র্লাইর্  তরমষবা ও অ্যাতিমকশর্সমূমের সুতর্তদনষ্ট শিন াবতল তর্তবড়ভামব  েনমবক্ষণ করার মাধ্যমম তর্উ ইয়কন  
ঘের্ বিন মার্ সময়কার গ্রােকগণমক প্রাপ্ত সবনাতধ্ক গুরুত্ব ূণন িযয তদময় প্রস্তুি করমে।"  

  

ঘভর্মমা, একটি জর্তপ্রয় অ্যন ট্রান্সোমরর তিতজর্াল অ্যাতিমকশর্, ঘেটি অ্মর্কগুমলা অ্যাতিমকশমর্র মমধ্য মাত্র 

একটি অ্যাতিমকশর্ ঘেখামর্ বযবোরকারীগণ ঘেসবুমকর িযয তদময় লগইর্ করমি  ামরর্। 2009 সামল শুরু 

েওয়া ঘভর্মমা অ্যন ট্রান্সোমরর একটি তিতজর্াল অ্যাতিমকশর্ ঘেটি সাধ্ারণভামব সঙ্গীমদর প্রতিতদর্কার 

তজতর্স ত্র ঘেমর্- বনু্ধমদর তিঙ্ক, ভাগাভাতগকৃি কযাব রাইি, অ্র্ুদার্ ইিযাতদর খরচসমূে  তরমশাধ্ করার জর্য 
বযবোর করা েয়। ঘভর্মমা এর মূল ঘকাম্পাতর্ ঘ  যাল, ইর্ক.।  

  

ঘভর্মমা এর ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালায় বণনর্া করা েময়মে ঘে িামদর অ্যা  বযবোরকারীগণ অ্যা টি বযবোর 

করা বন্ধ করার  মরও বযবোরকারীমদর িযয িৃিীয়  ক্ষসমূমের সাময ঘশয়ার কমর যামক। ঘগা র্ীয়িা 
র্ীতিমালা আরও উমেখ কমর ঘে েতদ ঘকামর্া বযবোরকারী িামদর ব্রাউজার ঘসটিং এ অ্যাম র জর্য "ট্রযাক 

করমবর্ র্া" তর্বনাচর্ কমর িবুও ঘভর্মমা ঘসই ঘসটিংমক তবমবচর্া কমর র্া।  

  

একটি অ্যাতিমকশর্ তেমসমব, িামদর ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালা ও বযবোরকারী চুতি েযাক্রমম 29 মাচন , 2018 এবং 
27 জলুাই, 2018 িাতরমখ োলর্াগাদ করা েময়তেল। ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালা ঘেটি বযবোরকারী চুতির 

 তরবিন র্সমূমের ঘচময় ঘবতশ তবসৃ্তি ঘসটিমক  ুর্রায় 20 তিমসম্বর, 2018 িাতরমখ োলর্াগাদ করা েময়তেল। 

বিন মার্ ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালা অ্র্লাইমর্  াওয়া োমব। ঘভািা সুরক্ষা তবভাগ  াাঁচটি তবভামগর বযা ামর 

আমলাক াি করমে ঘেগুমলার বযা ামর ঘভািাগণমক সজাগ যাকমি েমব:  

  

োম্বিক গ্রাহকম্বের তযে:  
  

এটিম্বত কী িলা হম্বয়ম্বে: "ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালার প্রাসতঙ্গকিা: আ তর্ েখর্ আর আমামদর গ্রােক 

যাকমবর্ র্া িখর্ এই র্ীতিমালার বণনর্া অ্র্ুোয়ী আমরা আ র্ার িযয ঘশয়ার করা অ্বযােি 

রাখমবা।"  

  

এটি কী ভিাঝায়: এমর্তক েতদ ঘকউ আর গ্রােক র্াও যামক িােমলও ঘভর্মমা িামদর িযয ঘশয়ার 

করা অ্বযােি রাখমব। ঘভর্মমা এই িযয কিতদর্ সংরক্ষণ করমব ঘসটি িামদর র্ীতিমালায়  তরষ্কার 

র্য়।  

  

কুবকি ও অর্োর্ে ট্র্োবকং প্রযবুক্ত:  

  

এটিম্বত কী িলা হম্বয়ম্বে: "আমরা ঘেসব িযয সংগ্রে কতর: শর্ািকরণ িযয - আ র্ার র্াম, রাস্তার 

ঠিকার্া, ইমমইল ঠিকার্া, জন্ম িাতরখ এবং SSN (বা সরকার কিৃন ক ইসুযকৃি অ্র্যার্য শর্ািকরণ 

র্ম্বর)।"  

  

https://venmo.com/
https://venmo.com/
https://venmo.com/legal/us-privacy-policy
https://venmo.com/legal/us-privacy-policy


 

 

এটি কী ভিাঝায়: সুস্পষ্ট (অ্যন ট্রান্সোমরর জর্য আতযনক িযযাবলী) সংগ্রমের  াশা াতশ ঘভর্মমা 
বযবোরকারীমদর সরকার কিৃন ক ইসুযকৃি ID র্ম্বর, বযবোরকারীমদর সরবরােকৃি র্ম্বরসে সামাতজক 

তর্রা ত্তা র্ম্বরও সংগ্রে কমর যামক।  

  

এটিম্বত কী িলা হম্বয়ম্বে: "আমরা কীভামব কুতকজ বযবোর কতর: ঘভর্মো   সাতভন মসস এর তর্তদনষ্ট তকেু 

তবষয় ও ববতশষ্টয এবং আমামদর ওময়বসাইর্ শুধ্ুমাত্র কুতকজ বযবোমরর মাধ্যমম  াওয়া োমব, সুিরাং 
আ তর্ েতদ কুতকজ তর্তিয় বা ধ্বংস করমি চার্ িােমল আ র্ার জর্য ওময়বসাইর্সমূে ও ঘভর্মমা 
সাতভন মসস বযবোর করা সীতমি বা অ্সম্ভব েমি  ামর।"  

  

এটি  কী ভিাঝায়: কুতকজ বযবোরকারীমক ঘভর্মমা এর একজর্ বযবোরকারী তেমসমব শর্াি কমর 

যামক। র্ীতিমালা বণনর্া কমর ঘে েতদ বযবোরকারী িামদর িার্েমমন এই িযয অ্যামেস করা প্রিযাখযার্ 

কমর িােমল িারা িার্েমনটি " ূণনভামব বযবোর" করমি  ারমব র্া।  

  

এটিম্বত কী িলা হম্বয়ম্বে: আমরা কীভামব কুতকজ বযবোর কতর: ট্রযাক করমবর্ র্া: ট্রযাক করমবর্ র্া 
(Do Not Track, DNT) একটি ঐতিক ব্রাউজার ঘসটিংস ো আ র্ামক তবজ্ঞা র্দািাগণ ও অ্র্যার্য 
িৃিীয়  ক্ষসমমূের মাধ্যমম ট্রযাতকং েওয়ার বযা ামর আ র্ার অ্গ্রাতধ্কারসমূে প্রকামশর অ্র্মুতি ঘদয়। 

আমরা DNT তসগর্যালসমূমের উত্তর প্রদার্ কতর র্া।  

  

এটি কী ভিাঝায়: এ ঘযমক ঘবাঝা োয় ঘে এমর্তক েতদ বযবোরকারী িামদর ব্রাউজামর "ট্রযাক 

করমবর্ র্া" ঘসর্ কমর যামক িােমল ঘভর্মমা ঘসটিমক উম ক্ষা কমর।  

  

তৃতীয় পক্ষেমূহ:  

  

এটিম্বত কী িলা হম্বয়ম্বে: "আমরা ঘেভামব অ্র্যার্য  মক্ষর সাময বযতিগি িযয ঘশয়ার কতর: আমরা 
োমদর সাময আ র্ার বযতিগি িযয ঘশয়ার কমর যাতক: আ র্ার অ্র্ুমতি সাম মক্ষ বা আ র্ার 

তর্মদনশর্া অ্র্েুায়ী অ্র্যার্য িৃিীয়  ক্ষসে আ তর্ েতদ ঘকামর্া িৃিীয়  মক্ষর অ্যাকাউন্ট বা িার্েমমনর 

সাময অ্যাকাউন্ট সংমোগ অ্র্ুমমাদর্ কমর যামকর্। এই ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালার ঘক্ষমত্র এমর্ ঘকামর্া 
িৃিীয়  মক্ষর সাময "অ্যাকাউন্ট সংমোগ" ো আ তর্ আ র্ার ঘভর্মমা অ্যাকাউন্ট এবং র্র্-ঘভর্মমা 
অ্যাকাউন্ট, ঘ মমন্ট ইন্সটু্রমমন্ট বা িার্েমন ো আ তর্ আইতর্ভামব তর্য়ন্ত্রণ কমরর্ বা মাতলক িার সাময 

সংমোগ অ্র্ুমতি তদময়মের্ বা সতক্রয় কমরমের্। আ তর্ েখর্ এমর্ একটি সংমোগ অ্র্ুমমাদর্ করমবর্ 

িখর্ ঘভর্মমা ও িৃিীয়  ক্ষ আ র্ার বযতিগি িযয ও অ্র্যার্য িযয সরাসতর তবতর্ময় করমব। 

অ্যাকাউন্ট সংেুি করার কময়কটি উদােরমণর মমধ্য রময়মে: আ র্ার ঘভর্মমা অ্যাকাউন্টমক একটি 

ঘসাশযাল তমতিয়া অ্যাকাউন্ট বা ঘসাশযাল ঘমমসতজং ঘসবার সাময েুি করা; আ র্ার ঘভর্মমা 
অ্যাকাউন্টমক ঘকামর্া িৃিীয়  মক্ষর ঘির্া সংগ্রে বা আতযনক ঘসবা ঘকাম্পাতর্র সাময েুি করা, েতদ 

আ তর্ েতদ এই ধ্রমর্র ঘকাম্পাতর্মক আ র্ার ঘভর্মমা অ্যাকাউন্ট লগ-ইর্ িযযাবলী প্রদার্ কমর 

যামকর্ বা ঘকামর্া বযবসাতয়মক  তরমশাধ্ করার জর্য আ র্ার ঘভর্মমা অ্যাকাউন্ট বযবোর করা বা 
ঘকামর্া বযবসাতয়মক আ র্ার ঘভর্মমা অ্যাকাউন্ট ঘযমক অ্যন ঘর্ওয়ার অ্র্ুমতি ঘদওয়া।"  

  



 

 

এটি কী ভিাঝায়: েতদ একজর্ বযবোরকারী ঘকামর্া িৃিীয়  মক্ষর সাময সংমোমগর অ্র্ুমতি ঘদয় 

িােমল ঘভর্মমা ও ঘসই িৃিীয়  ক্ষ িযয তবতর্ময় করমব। এর মমধ্য আ তর্ আ র্ার ঘভর্মমা 
অ্যাকাউন্ট লগ ইর্ করমি বযবোর কমরর্ এমর্ ঘেমকামর্া ঘসাশযাল তমতিয়া অ্যাতিমকশর্।  

  

ভলর্ম্বেম্বর্র ির্ে ভভর্ম্বমা িেিহার করা:  
  

েখর্ ঘকামর্া বযবোরকারী ঘকামর্া বযবসার জর্য ঘভর্মমা বযবোর কমর  তরমশাধ্ কমর িখর্ ঘলর্মদর্ 

সম্পন্ন করার জর্য িামদর িযয ঘসই ঘলর্মদমর্  াোমর্া েমব। ঘকার্ িযয ঘশয়ার করা েমব িার তববরণ 

জটিল:  

• ঘভর্মমা বণনর্া কমরমে ঘে িারা প্রতিতদর্কার ঘলর্মদর্ সম্পন্ন করার জর্য, ঘভর্মমা এর  ণয ও 

ঘসবাসমূে তব ণর্ করমি এবং বযবোরকারী ও অ্র্যার্য আতযনক ঘকাম্পাতর্সমূমের কামে 

ঘেৌযভামব তব ণর্ করমি িযযাবলী ঘশয়ার কমর যামক।  

• এোড়াও ঘভর্মমা ঘলর্মদর্ ও "অ্যাতেতলময়র্মদর" অ্তভজ্ঞিাসমূে সম্পমকন  িযয ঘশয়ার কমর 

যামক, ঘেগুমলা সাধ্ারণি িৃিীয়- মক্ষর তব ণর্ ঘকাম্পাতর্ োরা এইসব িযয অ্র্যার্য 
ঘকাম্পাতর্র সাময ঘশয়ার কমর যামক।  

  

িামদর ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালায়, ঘভর্মমা তর্মচর চার্ন টি অ্ন্তভুন ি কমর যামক:  

  

ভয েকল কারম্বে আমরা আপর্ার িেবক্তগত তযে 
ভেয়ার করম্বত পাবর  

ভভর্ম্বমা বক 

ভেয়ার কম্বর 

যাম্বক?  

আপবর্ বক এই 

ভেয়ার করাম্বক 

েীবমত করম্বত 

পারম্বির্?  

আপর্ার প্রবতবেম্বর্র িেিোবয়ক কাযনািলীর ির্ে—  

ঘেমর্- আ র্ার ঘলর্মদর্সমমূের প্রতক্রয়াকরণ করমি, 

আ র্ার অ্যাকাউন্ট(সমূে) তর্য়ন্ত্রণ করমি, আদালমির 

আমদশসমূে ও আইতর্ িদন্তসমূমের উত্তর তদমি, ঘক্রতির্ 

বুযমরার কামে তরম ার্ন  করমি  

েযাাঁ  র্া  

আমাম্বের বিপের্ েংিাে উম্বেম্বেে—  

আ র্ার কামে আমামদর  ণযসমূে বা ঘসবাসমূে ঘ ৌাঁমে তদমি  
েযাাঁ  র্া  

অর্োর্ে আবযনক ভকাম্পাবর্র োম্বয ভযৌয বিপেম্বর্র 

ির্ে  
েযাাঁ  র্া  

আমাম্বের অোবেবলম্বয়টম্বের দের্বির্ িেিোবয়ক 

উম্বেম্বেে—  

আ র্ার ঘলর্মদর্ ও অ্তভজ্ঞিাসমূে সম্পতকন ি িযয  
েযাাঁ  র্া  



 

 

ভয েকল কারম্বে আমরা আপর্ার িেবক্তগত তযে 
ভেয়ার করম্বত পাবর  

ভভর্ম্বমা বক 

ভেয়ার কম্বর 

যাম্বক?  

আপবর্ বক এই 

ভেয়ার করাম্বক 

েীবমত করম্বত 

পারম্বির্?  

আমাম্বের অোবেবলম্বয়টম্বের দের্বির্ িেিোবয়ক 

উম্বেম্বেে—  

আ র্ার ঋণমোগযিা সম্পতকন ি িযয  
র্া  আমরা ঘশয়ার কতর র্া  

আপর্ার কাম্বে বিপের্ করম্বত আমাম্বের 

অোবেবলম্বয়টম্বের ির্ে  র্া  আমরা ঘশয়ার কতর র্া  

আপর্ার কাম্বে বিপের্ করম্বত আমাম্বের র্র্-

অোবেবলম্বয়টম্বের ির্ে  র্া  আমরা ঘশয়ার কতর র্া  

  

ভমম্বেবিং অোপেমূহ:  

  

এটিম্বত কী িলা হম্বয়ম্বে: "আ তর্ েতদ ঘভর্মমা এর মাধ্যমম ঘ মমন্ট  াোমর্ার জর্য Siri (তসতর) বা 
iMessage (আইমমমসজ) বযবোর করা তর্বনাচর্ কমরর্ বা ঘভর্মমা সাতভন মসসমক অ্র্য ঘকামর্াভামব 

বযবোর কমরর্ িােমল এই বযবোর অ্যা ল এর iMessage এবং/বা Siri এর মমধ্য ঘেটি প্রমোজয েয় 

ঘসটি বযবোমরর তর্য়ম ও শিন াবতল এবং ঘভর্মমা বযবোরকারী চুতির অ্ধ্ীমর্  ড়মব। Siri বা 
iMessage বযবোমরর মাধ্যমম আ তর্ আমামদরমক আ র্ার ঘভর্মমা অ্যাকাউমন্টর তকেু ঘির্া অ্যা ল 

এর সাময ঘশয়ার করার অ্র্মুতি ঘদর্ (োর মমধ্য রময়মে আ র্ার বনু্ধ িাতলকা, আ তর্ ঘে বযতিমদর 

সাময অ্তি সাম্প্রতিক এবং সবমচময় ঘবতশবার ঘলর্মদর্ কমরমের্ িামদর িাতলকা, ঘলর্মদর্ তর্মদনশর্াবলী 
এবং ঘলর্মদমর্র ঘর্ার্সমূে) োমি োমি অ্যা ল ঘক iOS এ Siri বা iMessage এর মাধ্যমম কৃি 

ঘলর্মদমর্র আমবদর্সমূে সম্পন্ন করার অ্র্ুমতি ঘদওয়া োয়। অ্যা ল এর সাময ঘশয়ারকৃি ঘির্া 
অ্যা মলর িৎকালীর্-চলমার্ বযবোরকারী চুতি ও ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালা অ্র্ুোয়ী বযবহৃি েমব। 

আ তর্ আ র্ার iPhone (আইমোর্) এর "Siri" বা "iMessage" ঘসটিংস এর অ্ধ্ীমর্ ঘেমকামর্া 
সময় iOS এ ঘভর্মমামি অ্যা মলর অ্যামেসমক মঞ্জরু বা প্রিযাোর করমি  ারমবর্।"  

  

এটি কী ভিাঝায়: ঘভর্মমা এর ঘগা র্ীয়িা র্ীতিমালা বিন মামর্ বণনর্া কমর ঘে েতদ ঘকামর্া 
বযবোরকারী Siri বা অ্র্যার্য iOS ঘমমসতজং অ্যা সমূে বযবোর কমর িােমল অ্র্যার্য িযয ঘেমর্- 

বযবোরকারীর বনু্ধ িাতলকা, ঘে সকল বযতির সাময িারা তর্য়তমি ঘলর্মদর্ কমরমে িামদর িাতলকা ও 

অ্র্যার্য সংতেষ্ট িযয অ্যা ল এর সাময ঘশয়ার করা েমব।  

  

ঘভািা সুরক্ষ   তবভাগ এর তশক্ষা উমদযাগ গ্রােকরা প্রতিতদর্ ঘেিায় তিতজর্াল মামকন র্মিমস ঘে সকল ঘসবার 

শিন াবতল েীকার কমর যামক - এবং প্রায়ই  ড়া  ুমরা ুতর ঘবাঝা োড়াই িা কমর যামক, ঘসই অ্গতণি বিমবযর 

মমধ্য সামতগ্রকভামব ঝাত ময়  ড়া অ্বযােি রাখমব। ঘভািা সুরক্ষা তবভাগ এই সকল প্রায়শই জটিল েময় ওো 



 

 

ঘসবার শিন াবতল  রীক্ষা করমব এবং ঘসগুমলার রেসয উমন্মাচর্ করমব এবং িার র জর্গণমক উমেখমোগয 
ঘকামর্া বিবয যাকমল ঘসটি অ্বতেি করমব।  

  

ঘে সকল ঘসবার শিন াবতল ও বযবোরকারীমদর চুতিসমূে  রীক্ষা করা েমি ঘসগুমলা এমর্ ইতঙ্গি করার জর্য 
বযাখযা কর   োমব র্া ঘে ঘসগুমলা সরবরােকারী ঘকাম্পাতর্সমূে ঘকামর্া খারা  কাজ, অ্নর্তিক বা 
প্রিারণামলূক আচরমণর সাময জতড়ি। এই উমদযামগর অ্যন েমলা ঘভািামদরমক স্মরণ কতরময় ঘদওয়া ঘে 

 ণয/ঘসবাসমূমের তর্য়ম ও শিন াবতলমি গুরুত্ব ূণন িযয অ্ন্তভুন ি যাকমি  ামর ো িামদর বযতিগি জীবর্মক 

ক্ষতিগ্রস্থ করমি  ামর।  

  

ঘভািা সুরক্ষা তবভাগ এর গ্রােক ঘেল্পলাইর্ েমলা 800-697-1220, ো ঘসাম ঘযমক শুক্রবার সকাল 8:30 ঘযমক 

তবমকল 4:30  েনন্ত  াওয়া োমব তিতভশর্ ওময়বসাইমর্র মাধ্যমম ঘভািা অ্তভমোগ ঘেমকামর্া সময় দাময়র করা 
ঘেমি  ামর। এোড়াও তিতভশমর্র সাময রু্ইর্ার @NYSConsumer বা ঘেসবুক 

www.facebook.com/nysconsumer এর মাধ্যমম ঘোগামোগ করা োমব।  
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