
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিপার্ন ম্বমন্ট অফ ফাইর্াবিয়াল সাবভন ম্বসসম্বক (DEPARTMENT OF FINANCIAL 

SERVICES, DFS) িাক বিম্বয়ম্বের্ এই িাবির তিন্ত করম্বত যে বিজ্ঞাপর্িাতারা যফসিুক 
প্ল্োর্ফমন িেিহার কম্বরর্ বিষম্বমে বলপ্ত হিার জর্ে  

  
যোর্া োয় যফসিুম্বকর বিজ্ঞাপর্ প্ল্োর্ফমন বিজ্ঞাপর্িাতাম্বির অর্ুমবত প্রিার্ কম্বর 

িেিহারকারীর িোপক িেবিগত যির্াম্বত র্োপ করার এিং জাবত, ির্ন, জাতীয় উত্স, ধমন, 
পাবরিাবরক অিস্থা, বলঙ্গ এিং অক্ষমতার উপর বভবি কম্বর বর্ধনারর্ করম্বত যক যকার্ বিজ্ঞাপর্ 

যিখম্বত পাম্বির্।  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ ফাইর্াডিয়াল সাডভন মসসমে ডর্মদনশ ডদময়মের্ এই 
র্াডলমশর তদন্ত েরমত যে রাজয-ডর্য়ডিত ডিজ্ঞাপর্দাতারা যফসিুে ইমের ডিজ্ঞাপমর্র প্ল্যার্ফমন 
িযিহার েরমের্ সুরডিত যেণীমদর ডিরুমে বিষময প্রদশনর্ েরার জর্য।  
  
"যফসিুে ডিজ্ঞাপর্দাতামদর ডিরুমে অ্ডভমোগগুডল অ্তযন্ত উমেগজর্ে এিং ডর্উ ইয়েন  ো ডেেুমত 
ডিশ্বাস েমর তার পডরপডি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আডম এই দাডিগুডল তদন্ত েরার জর্য 
ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ ফাইর্াডিয়াল সাডভন মসসমে ডর্মদনশ ডদডি এটি ডর্ডিত েরমত সাহােয েরমত যে, যে 
ডর্উ ইয়েন িাসীরা ডর্মজমদর এিং তামদর পডরিামরর জর্য আিাসর্ খুুঁজমের্, তামদর ডিরুমে 
যোর্রেম বিষময প্রদশনর্ র্া েরা হয়। আমরা আক্রমর্াত্মে পদমিপ যর্মিা ডর্ডিত েরমত যে 
এই তথােডথত ডর্ডিত অ্র্ুশীলর্গুডলর ডপেমর্ োরা রময়মে তামদর যের্ সমূ্পণনরূমপ দায়িে েরা 
হয়।"  
  
"আমরা যফসিুমের ডিরুমে গভীরভামি উদডিঘ্নতা সৃডিোরী অ্ডভমোগগুডল সমূ্পণনরূমপ উমমাচর্ 
েরার জর্য পদমিপ ডর্ডি", যলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবি যহাচুল িম্বলর্। "আমামদর রাজয যোর্ 
ধরমণর বিষময সহয েরমি র্া এিং ডর্উ ইয়মেন র সেমলর জর্য র্যােযতা ও সমতা ডর্ডিত েরার 
জর্য সডক্রয়ভামি োজ েরমি। এই তদন্ত জর্গমণর অ্ডধোর রিা েরার জর্য এেটি গুরুত্বপূণন 
পদমিপ।"  
  
ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস এর সুপারইম্বন্টম্বেন্ট বলো এ. যলসওম্বয়ল িম্বলর্, "DFS সেল ডর্উ 
ইয়েন িাসীমদর প্রডত অ্ডিোরিে এটি ডর্ডিত েরমত যে তারা সুরডিত এিং তামদর ডিরুমে 
যোর্রেম বিষমযমূলে আচরণ র্া েরা হয়, তা যস যসাশাল ডমডিয়া অ্যামপ জডিত থাোর সময়ই 
যহাে িা শুধু এেটি িযাংে অ্যাোউন্ট যখালার যিমেই যহাে। ডিভাগটি এই ডিরডিের 
অ্ডভমোগগুডল পরীিা েরার জর্য যফসিুে ডিজ্ঞাপর্দাতামদর তদন্ত েরমি এিং আমরা প্রময়াজর্ীয় 



 

 

যে যোর্ পদমিপ ডর্মত প্রস্তুত ডর্ডিত েরমত যে সমস্ত আডথনে পডরমষিা প্রদার্োরী ডর্উ ইয়মেন র 
েম ার সংডিডধিে এিং ডর্য়িে গ্রাহে সরুিাগুডলর সামথ সিডতপূণনভামি োজ েমরর্।"  
  
ডরমপার্ন  অ্র্েুায়ী, যফসিুমের ডিজ্ঞাপর্ প্ল্যার্ফমন ডিজ্ঞাপর্দাতামদর জাডত, িণন, জাতীয় উত্স, ধমন, 
পাডরিাডরে অ্িস্থা, ডলি এিং অ্িমতা সম্পডেন ত অ্র্যার্য যেডণর মমধয যভািামদর িাদ যদওয়ার 
জর্য ডজপ যোি তথয িযিহার েমর ডিজ্ঞাপর্গুডল সংমশাধর্ িা ব্লে েরমত যদয়। যফসিুে তার 
ডিজ্ঞাপমর্র প্ল্যার্ফমনটিমে আিাসর্ এিং আিাসর্ সম্পডেন ত ডিজ্ঞাপর্দাতামদর তামদর পেিসই 
গ্রাহেমদর োমে যপ ুঁমে যদওয়ার শডিশালী মাধযম ডহমসমি তুমল ধমর। ডিজ্ঞাপর্দাতামদর জর্য উপলব্ধ 
ডর্ডদনি সরঞ্জামগুডল োিাও, যফসিুে িযিহারোরীমদরমে যদওয়া ডিজ্ঞাপমর্ প্রডতটি িযিহারোরীর 
সম্ভািয প্রডতডক্রয়া প্রমজক্ট েরার জর্য ও যেণীিে েরার জর্য যমডশর্ লাডর্নং এিং ভডিষযোণীমলূে 
ডিমেষণগুডলও িযিহার েমর, ো তামদর সুরডিত িগন োরা সংজ্ঞাডয়ত যগাষ্ঠীগুডলমে পণূঃডর্মনার্ 
েরমত পামর।  
  
যসম্বর্র্র যকবভর্ র্মাস, কর্বজউমাসন অি অোম্বফয়াসন কবমটির যচয়ারমোর্, িম্বলর্ "িি যসাশাল 
ডমডিয়া প্ল্যার্ফমনগুডলর আমামদর িযডিগত যির্ার অ্ভূতপূিন অ্যামেস আমে। এটি গুরুত্বপূণন যে 
আমরা আমামদর িযডিগত তথয সুরডিত এিং ডিডজর্াল বিষময প্রডতমরাধ েরমত সডক্রয় পদমিপ 
গ্রহণ েডর। আডম এই সমসযাটির গুরুতরতা স্বীোর েরার জর্য এিং আমামদর িযডিগত তথয 
প্রতারণামূলে ও বিষমযমলূে উপাময় িযিহার েরা হমি র্া তা ডর্ডিত েরার উমেমশয পদমিপ 
যর্ওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশংসা েডর। আডম ডর্ডিত যে DFS এই অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন 
সমসযাটির সমাধার্ েরমত এিং ডর্উ ইয়েন  যের্ জমুি গ্রাহেমদর যগাপর্ীয়তা রিা আমরা উন্নত 
েরার োজ অ্ডিরত রাখমি।"  
  
বসম্বর্র্র িায়ার্ সোবভম্বর্া, ইন্টারম্বর্র্ অোে যর্কম্বর্ালবজ সািকবমটির (Internet and 
Technology Subcommittee) যসম্বর্র্ যচয়ার, িম্বলর্ "ইন্টারমর্র্ ও প্রেুডি সম্পডেন ত েডমটির 
সভাপডত ডহসামি, যগাপর্ীয়তা এিং গ্রাহমের তথয আমামদর অ্তযন্ত উমেমগর ডিষয়। আমরা এই 
অ্ডধমিশর্ গ্রাহে যগাপর্ীয়তা সংক্রান্ত শুর্াডর্ েমরডে এিং আডম শীঘ্রই সি ডর্উ ইয়েন িাসীমদর 
আর ভামলাভামি সুরডিত রাখার জর্য আইর্ প্রণয়র্ েরার ডিষময় অ্গ্রসর হমত পারমিা িমল আশা 
েডর। গভর্নর কুওমমা আপর্ামে ধর্যিাদ প্রথম দ্রুত পদমিপ যর্ওয়ার জর্য, এই দ্রুত ডিিতন র্শীল 
ডিডজর্াল েুমগ আমামদর অ্গ্রসর হওয়া ডর্ডিত েরমত।"  
  
বিধার্সভার সিসে মাইম্বকল যির্ম্বিকার, কর্বজউমার অোম্বফয়াসন কবমটির সভাপবত িম্বলর্, 
"যোর্ও ধরমণর বিষময েখমর্া সহয েরা উডচত র্য় এিং অ্র্লাইর্ ডিজ্ঞাপমর্ যর্তা ডহসামি 
যফসিুমের অ্র্র্য অ্িস্থার্ তার ডিজ্ঞাপমর্র অ্র্ুশীলমর্র মমধয বিষমমযর পডরণডতগুডলমে সুদরূপ্রসারী 
েমর যতামল। আডম গভর্নর কুওমমার এই আডথনে পডরডস্থডতর তদমন্তর জর্য ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ 
ফাইর্াডিয়াল সাডভন মসসমে ডর্মদনশ যদওয়ার ডসোমন্তর প্রশংসা েরডে।"  
  
সংসি সিসে ক্লাইি ভোম্বর্ল, ইন্টারম্বর্র্ অোে যর্কম্বর্ালবজর সািকবমটির সভাপবত, িম্বলর্, 
"আডম গভর্নর কুওমমার এই পদমিমপর প্রশংসা েডর। ডর্উ ইয়েন িাসীমদর যির্া এিং তথয 
সঠিেভামি সুরডিত রময়মে তা ডর্ডিত েরা ডর্উ ইয়েন  যেমর্র জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। তথয ও 



 

 

তথয সংক্রান্ত কুডেতীর ঘর্র্া প্রায়শই ঘমর্। এই োজ আমামদর র্াগডরেমদর রিা েরার উমেমশয 
এেটি গুরুত্বপূণন পদমিমপর প্রতীে।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র গ্রাহক সুরক্ষা উম্বিোগ  
গভর্নর কুওমমার প্রশাসমর্র অ্ধীমর্, ডর্উ ইয়েন  রাজয জমুি গ্রাহেমদর সরুিা ডর্ডিত েরার জর্য 
ডর্য়িে এিং আইর্ী পদমিপ ডর্ময়মে। মাচন  মামস গভর্নর মৃত ঋণদাতামদর ও তামদর পডরিামরর 
ডিরুমে ঋণ সংগ্রহ সীডমত েরার এেটি র্তুর্ আইর্ যঘাষণা েমরর্, ঋণ সংগ্রহ সংস্থাগুডল মৃতমদর 
আত্মীয়মদর অ্থন প্রদামর্র জর্য চাপ প্রময়াগ েরার যে শলগুডল িযিহার েরার যচিা েমরমে এমর্ 
ডরমপার্ন  পাওয়ার পমর। সংমশাধমর্র অ্ধীমর্, ঋণ সংগ্রহোরী সংস্থাগুডল যোর্ও ভুল উপস্থাপর্া 
েরমত পারমি র্া ঋণ পডরমশাধ েরার যিমে পডরিামরর দায়িেতা সম্পমেন ।  
  
এই িের, আমগ, গভর্নর ডিডজর্াল েুমগর জর্য এেটি ডশিামূলে উমদযাগও চালু েমরডেমলর্, 
জর্ডপ্রয় ওময়ি অ্যাডপ্ল্মেশর্ এিং পডরমষিাডদর পডরমষিার শতন ািলী এিং যগাপর্ীয়তা র্ীডতগুডল 
পরীিা েরা সহ, যফসিুে যগাপমর্ িযিহারোরীমদর িযডিগত তথয অ্যামেস েমর এই ডরমপার্ন  
পাওয়ার পমর। যফব্রুয়াডরমত গভর্নর কুওমমা ডর্উ ইয়েন  যের্ ডিপার্ন মমন্ট (Department of 
State) অ্ফ ফাইর্যাডিয়াল সাডভন মসস এিং অ্র্যার্য রাজয সংস্থাগুডলমে এই ডরমপার্ন গুডল তদমন্তর 
ডর্মদনশ ডদময়ডেমলর্ এিং যফিামরল ডর্য়িেমদর অ্র্ুমরাধ েমরডেমলর্ যে তারাও যের্ গ্রাহেমদর 
অ্ডধোর রিা েরার জর্য পদমিপ যর্র্।  
  
যম মামস গভর্নর ডর্উ ইয়েন  যের্ ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ ফাইর্যাডিয়াল সাডভন মসস এিং ডর্উইয়েন  যের্ 
ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ র্যামেশর্ অ্যান্ড ফাইর্যািমে (New York State Department of Taxation and 
Finance) র্ামিনার্যাে (TurboTax), H&R ব্লে (H&R Block) এিং অ্র্যার্য প্রধার্ র্যাে 
ডরর্ার্ন প্রস্তুতোরীর ডিরুমে তদমন্তর আহিার্ জার্ার্ এই ডরমপামর্ন র যে তারা গুগল 
অ্যািভার্ন াইজমমন্ট এিং ওময়িসাইর্ বিডশিয িযিহার েমরর্ প্রতারণামলূেভামি অ্ডতডরি র্যাে ফাইল 
েরার ডিেল্পগুডল লুডেময় রামখর্ স্বল্প-আময়র মার্ুষমদর যথমে োরা তামদর র্যাে ডির্ামূমলয ফাইল 
েরার যোগয।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যাপল যফসর্াইম অ্যাপ সম্পমেন  ডর্উ ইয়েন িাসীমদর প্রডত এেটি 
গ্রাহে সতেন তা জাডর েমরমের্, ডরমপার্ন  অ্র্ুোয়ী ো িযিহারোরীমদর তারা যে িযডিমে েল 
েরমের্ ডতডর্ েল গ্রহণ েরার িা িাডতল েরার আমগই তার ডিভাইস যথমে অ্ডিও এিং ডভডিও 
গ্রহণ েরার সুমোগ যদয়। গভর্নর কুওমমা, অ্যার্ডর্ন যজর্ামরল যলটিডশয়া যজমমসর সামথ অ্ডিলমে 
িযিস্থা গ্রহণ েমরর্ এিং যগাপর্ীয়তা লঙ্ঘমর্র তদমন্তর যঘাষণা েমরর্, ডর্উ ইয়েন িাসীমদর গ্রাহে 
সংক্রান্ত অ্ডভমোগ জার্ামর্ার জর্য ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ যেমর্র ডিডভশর্ অ্ফ ের্ডজউমার সুরিা 
ডিভামগর সামথ যোগামোগ েরার ডর্মদনশ যদর্।  
  
এ োিাও, 2020 অ্থনিেমরর প্রর্ডয়ত িামজমর্র অ্ংশ ডহসামি, ডর্উ ইয়মেন  োে ঋণ পডরমষিা 
প্রদার্োরী লাইমসডিং সংস্থাগুডলর জর্য িযাপে সংস্কার িাস্তিায়মর্র আইর্, ো ডিধার্সভা পাশ 
েমরমের্, তা স্বাির েমরর্ গভর্নর। সরুিাগুডল অ্র্যার্য উমেখমোগয ঋমণর পণযগুডলমে ডর্য়িণোরী 
আইর্ ও ডিডধগুডলর সামথ সামঞ্জসযপূণন মার্ পরূণ েরা প্রময়াজর্ীয় েমর এমদর জর্য। গভর্নমরর 



 

 

প্রস্তাি ডর্ডিত েরমি যে যোমর্া োে ঋণ পডরমষিা প্রদার্োরী ঋণগ্রহীতামে ভুল পমথ চাডলত 
েরমত পারমি র্া অ্থিা যোমর্া লুণ্ঠর্মূলে োজ িা অ্ভযামস ডলপ্ত হমত পারমি র্া, যপমমমন্টর 
অ্পিযিহার েরমত পারমি র্া, যক্রডির্ ডরমপাটিন ং এমজডিগুডলমে ভুল তথয প্রদার্ েরমি র্া, অ্থিা 
এমর্ অ্র্য যোমর্া অ্ভযামস ডলপ্ত হমত পারমি র্া ো ঋণগ্রহীতার িডত েরমত পামর|  
  
ইকুইফযামের মমতা যক্রডির্ ডরমপাটিন ং এমজডিগুডলর যির্া লঙ্ঘমর্র ফমল লি লি ডর্উ ইয়েন িাসীমদর 
িযডিগত তথয প্রোশ হময় পমি, এর ফমল গভর্নমরর ডর্মদন মশ ডিপার্ন মমন্ট অ্ফ ফাইর্যাডিয়াল 
সাডভন মসস এেটি চূিান্ত ডিধার্ জাডর েমর ো ডর্উ ইয়মেন  গুরুত্বপূণন ডক্রয়ােলাপ রময়মে এমর্ 
এমজডিমদর DFS এর সামথ ডর্িন্ধর্ েরা প্রথমিার, এিং ডর্উইয়মেন র, জাতীয় স্তমর প্রথম, সাইিার 
ডর্রাপত্তা িযিস্থা যমমর্ চলা িাধযতামূলে েমর। এই আইর্টি DFS সুপাডরর্মর্র্মিন্টমে অ্র্ুমমাদর্ 
যদয় এেটি ের্ডজউমার যক্রডির্ ডরমপাটিন ং সংস্থার ডর্উ ইয়মেন র ডর্য়ডিত আডথনে প্রডতষ্ঠার্ এিং 
গ্রাহেমদর সামথ িযিসা েরার অ্র্ুমমাদর্ অ্স্বীোর, স্থডগত এিং সম্ভািযভামি িাডতল েরার, েডদ 
যদখা োয় যে সংস্থাটি ডেেু ডর্ডষে অ্র্শুীলমর্র প্রডত ডর্মষধাজ্ঞা যমমর্ চলমের্ র্া।  
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