
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা অর্লাইর্ বিপণম্বর্র বিবিবর্য়ম উন্নত করম্বত ডেটা ডগাপর্ীয়তা সমীক্ষা শুরু 

কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের www.NY.Gov/DataPrivacySurvey ডেখম্বত অর্ুম্বরাি করা হম্বে রাজ্েিোপী 
ডেটা ডগাপর্ীয়তা কম্বথাপকথম্বর্ অংেগ্রহণ করার জ্র্ে।  

  
ডেসিুক ডগাপর্ভাম্বি িেিহারকারীম্বের িেবিগত তথে অোম্বেস কম্বর, এই বরম্বপাম্বটন র বর্উ ইয়কন  

ডেম্বটর তেম্বের অংে হল এই সমীক্ষা  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের গ্রাহক সুরক্ষা নিভাগ 
(New York State Division of Consumer Protection) নর্উ ইয়কন িাসীমের ঘেো ঘগাপর্ীয়তা 
সংক্রান্ত সমসযা ও র্ীনতনর্র্নারণ সংক্রান্ত নিষময় অ্িনহত করার সুমোগ ঘেওয়ার জর্য একটি ঘেো 
ঘগাপর্ীয়তা গ্রাহক সমীক্ষা শুরু কমরমে। গত ঘেব্রুয়ানর মামস গভর্নর ঘে োক নেময়নেমের্ নর্উ 
ইয়কন  নেপােন মমন্ট অ্ে ঘেেমক (New York Department of State), নর্উ ইয়কন  ঘেে 
নেপােন মমন্ট অ্ে োইর্যানিয়াে সানভন মসস (New York State Department of Financial 
Services) এিং অ্র্যার্য রামজযর সংস্থাগুনের সামে অ্ংশীোনরমে এই নিষয়টির তেন্ত করমত, ঘে 
ঘেসিুক ঘগাপর্ভামি িযিহারকারীমের িযনিগত তেয অ্যামেস করমে, তার নরমপােন  তেন্ত করমত। 
এই উমেযাগটি তারই অ্র্ুসরণ কমর এিং তার সামে একমোমগ কাজ কমর।  
  
"নেনজোে েুমগ প্রায় প্রনতটি নর্উ ইয়কন িাসীর একটি অ্র্োইর্ উপনস্থনত রময়মে এিং ইন্টারমর্েমক 
নর্রাপে করার উপায়গুনে সর্াি করার জর্য গ্রাহকরা একটি গুরুেপূণন সংস্থার্", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই সমীক্ষাটি র্ীনতপ্রস্তুতকারকমের ঘগাপর্ীয়তার নিষয়গুনে সম্বমে গুরুেপূণন অ্ন্তেদন নি প্রোর্ 
করমি ো কােনকর র্ীনতগুনে ততনর করার জর্য আমামের প্রমেিামক অ্িনহত করমি ো অ্র্োইর্ 
ঘকাম্পানর্গুনেমক িযনিগত তেয অ্পিযিহার করা ঘেমক নিরত করম ি।"  
  
র্তুর্ সমীক্ষাটী উত্তরোতামের প্রনতটি পনরিামরর স্মােন  নেভাইমসর সংখ্যা, িযিহৃত অ্পামরটিং 
নসমেম এিং ঘসাশাে নমনেয়া, অ্যাপস এিং ইন্টারমর্ে ব্রাউজারগুনেমত ঘগাপর্ীয়তা ঘসটিংস অ্যামেস 
করমত হয় কীভামি তা জামর্ নকর্া তা সম্পমকন  নজজ্ঞাসা কমর। সামানজক ঘোগামোগ মার্যমগুনে, 
অ্যানিমকশর্ এিং/িা ব্রাউজারগুনের দ্বারা সংগদহীত, সংরনক্ষত িা নিনক্র করা হয় এমর্ িযনিগত 
তেযগুনের র্রমণর িণনর্া নেমত িো হয় গ্রাহকমের ; অ্র্ুমনত োডা ঘসই র্রমণর তেয সংগ্রহ িা 
ভাগ করা সংক্রান্ত ঘকার্ নর্নেনি অ্নভজ্ঞতা িা উমদ্বগ; এিং ভনিষযমত নক রকমমর তেয ঘগাপর্ীয়তা 
সংক্রান্ত গ্রাহক সুরক্ষা গ্রাহকমের নর্রাপে ঘিার্ করামি।  

http://www.ny.gov/DataPrivacySurvey
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বর্উ ইয়ম্বকন র ডসম্বেটাবর অি ডেট ডরাসা ডরাজ্াম্বো, কর্বজ্উমার ডপ্রাম্বটকেম্বর্র বর্উ ইয়কন  
বিভাম্বগর তত্ত্বািিাম্বর্ বিবর্ আম্বের্, িম্বলর্, "অ্র্োইর্ তেয ঘগাপর্ীয়তা নর্ময় আমামের তেন্ত 
েেমত োকাকােীমর্, এই সমীক্ষাটি আমামের র্ীনত এিং নির্ার্গুনে নকভামি উন্নত করা উনেত তা 
নর্র্নারণ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রনতনক্রয়া প্রোর্ করমি। আনম জনরপটি পরূণ করমত কময়ক নমনর্ে 
সময় ঘর্ওয়ার জর্য সিাইমক অ্র্ুমরার্ কনর োমত আমরা নর্উ ইয়কন িাসীমের তের্নির্ িযনিগত 
ঘগাপর্ীয়তা সংক্রান্ত উমদ্বগগুনেমক আমরা ভােভামি িুঝমত পানর।"  
  
সম্ভািয র্তুর্ আইর্ এিং নির্ার্ সহ অ্র্োইর্ িাজারস্থে এিং ঘসাশাে নমনেয়া ঘশামম্বামে নর্উ 
ইয়কন  ঘেমের র্ীনতগুনেমক অ্িনহত করার জর্য এঈ সনমক্ষার েোেেগুনে িযিহার করা হমি। 
সমীক্ষাটি জর্নপ্রয় অ্যানিমকশর্গুনের ঘগাপর্ীয়তা র্ীনতগুনের নিমেষণ সহ নেনজোে েুমগর জর্য 
গ্রাহক নশক্ষা উমেযাগ সম্বমে গভর্নমরর সাম্প্রনতক ঘ াষণাটির পমরই আমস।  
  
কর্নজউমার সরুক্ষা নিভাগ এোডাও নর্উ ইয়মকন র সকেমক "আপর্ার ঘসটিংস জার্ুর্" এর জর্য 
অ্র্ুমরার্ কমর োমত তারা নেভাইসসমূহ, ঘসাশাে নমনেয়া িযােেমনগুনে, অ্যানিমকশর্ এিং সফ্টওয়যার 
ঘকার্ তেয সংগ্রহ কমর এিং ঘকার্ উমেমশয তা সংগ্রহ কমর ঘসই নিষময় সমেতর্ হর্।  
  
কর্নজউমার ঘপ্রামেকশর্ নিভাগটির গ্রাহক ঘহল্পোইর্ হে 800-697-1220, ঘসামিার ঘেমক 
শুক্রিার, সকাে 8:30 ঘেমক নিমকে 4:30 পেনন্ত পাওয়া োমি। নিভাগটির ওময়িসাইমে মার্যমম ঘে 
ঘকার্ও সময় গ্রাহমকর র্ানেশ জমা ঘেওয়া ঘেমত পামর। এই নিভাগটির সামে ঘোগামোগ করা 
ঘেমত পামর েুইোমর @NYSConsumer এ নগময় অ্েিা ঘেসিুমক 
www.facebook.com/nysconsumer এ।  
  
বসম্বর্টর োয়ার্ সোবভম্বর্া িম্বলর্, "নেনজোে মামকন েমিসটি সুমোগ এিং ক্ষনত, েইুই নর্ময় আমস - 
নিমশষ কমর িযিহারকারীর অ্র্ুমনত িযতীত তার িযনিগত তেয ভাগ কমর ঘর্ওয়ার সম্পমকন  
পনরমষিাগুনের উপর সাম্প্রনতক নরমপােন গুনে সহ। ঘমািাইে নেভাইস িা ঘসাশাে ঘর্েওয়ানকন ং িযিহার 
কমর এমর্ সি নর্উ ইয়কন িাসীরা এই সমীক্ষাটি পরূণ করমত সামার্য নকেু সময় িযয় করমত হমি 
োমত আমরা গ্রাহকমের জর্য র্তুর্ সুরক্ষা ততনর করমত সিনানর্ক সম্ভািয তেয সহ সনিত হমত 
পানর।"  
  
ডসম্বর্টর ডকবভর্ টমাস িম্বলম্বের্, "আনম জর্নপ্রয় অ্র্োইর্ সংস্থাগুনের ঘগাপর্ীয়তা র্ীনতগুনেমত 
কম ার র্জর ঘেওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমা এিং গ্রাহক সুরক্ষা নিভামগর প্রশংসা কনর। নর্উ 
ইয়কন িাসীমের ঘেমক সরাসনর তামের অ্র্োইর্ অ্ভযাসগুনের কো শুমর্, আমরা গ্রাহক সুরক্ষাগুনেমক 
শনিশােী কমর এমর্ নর্য়ম ও নির্ার্সমূহ ততনর করমত এিং আইর্ প্রণয়র্ করমত পানর।"  
  
সংসে সেসে মাইম্বকল ডের্ম্বেক্কার িম্বলর্, "কর্নজউমার অ্যামেয়াসন অ্যান্ড ঘপ্রামেকশর্ সম্পনকন ত 
অ্যামসম্বনে কনমটির (Assembly Committee on Consumer Affairs and Protection) সভাপনত 
নহসামি, আনম ঘেো ঘগাপর্ীয়তা সমীক্ষায় অ্ংশগ্রহমণর জর্য সকে নর্উ ইয়কন িাসীমের আমন্ত্রণ 
জার্াই। নর্রাপত্তা েঙ্ঘমর্র সিনো উপনস্থত ঝুুঁ নক সহ, এটি গুরুেপূণন ঘে আমরা আইর্ প্রণয়র্ কনর 

https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/03.05.19.KnowYourSettings.pdf
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https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/form/ComplaintForm1.asp
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ো নর্রাপমে সমস্ত নর্উ ইয়কন িাসীমের িযনিগত তেয সুরনক্ষত রাখ্মি; এই সমীক্ষা আমামের তা 
অ্জন র্ করমত ঘেমি।"  
  

###  
  

 
অ্নতনরি তেয ঘপমত ঘেখ্ুর্ www.governor.ny.gov 
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আর্সািস্ক্রাইি করুর্ 
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