
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এিং বর্উ ইয়কন  অোটবর্ন জের্াম্বরল জলটিবেয়া জেমস ইকুইফ্োম্বের (EQUIFAX) 
সাম্বে 19.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 2017 সাম্বলর জডটা বিচ সংক্রান্ত বর্ষ্পবির কো জ াষণা 

কম্বরম্বের্  
  

আবেনক পবরম্বষিা বিভাগ (Department of Financial Services, DFS) এিং বর্উ ইয়কন  অোটবর্ন 
জের্াম্বরম্বলর অবফ্স (New York Attorney General's Office) কুইফ্োে এিং দটুি 

সািবসবডয়াবরম্বক েবরমার্া কম্বরম্বে  
  

DFS ইর্ম্বভবিম্বগের্ অর্ুসন্ধার্ কম্বর জদম্বেম্বে জে জক্রবডট জরটিং এম্বেবির তেে বর্রাপিা সংক্রান্ত 
অর্ুেীলর্ অপেনাপ্ত, গ্রাহম্বকর জডটা সুরক্ষার বর্বিত করম্বত িেেন হম্বয়ম্বে এিং বিম্বচর পম্বর অপেনাপ্ত 

গ্রাহক পবরম্বষিা প্রদার্ কম্বরম্বে  
  

ইকুইফ্োেম্বক ক্ষবতপরূণ বহম্বসম্বি 425 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদার্ করম্বত হম্বি, বর্উ ইয়কন  
গ্রাহকম্বদর জক্রবডট মবর্টবরং পবরম্বষিা প্রদার্ করম্বত হম্বি, পাাঁচ িেম্বরর ের্ে বির্ামমূ্বলে িাবষনক 

জক্রবডট বরম্বপাটন  প্রদার্ করম্বত হম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জলটির্িয়া জেমস আে জ াষণা কমরমের্ জে 
র্র্উ ইয়কন  ইকুইফ্যাক্স ইর্কম ন্ামরমটডমক 2017 সামলর তথ্য লঙ্ঘমর্র ের্য দায়বদ্ধ করমে, ো 8.5 
র্মর্লয়র্ র্র্উ ইয়কন বাসী সহ লক্ষ্য লক্ষ্য আমমর্রকার্মদর সংমবদর্িীল আর্থ্নক ও বযর্িগত তথ্য 
প্রকাি কমরমে। এই র্র্ষ্পর্িটি আর্থ্নক ্র্রমষবা র্বভাগ এবং র্র্উ ইয়কন  অ্যাটর্র্ন জের্ামরল অ্র্ফ্মসর 
জের্ডট জরটিং এমের্ি এবং তার দটুি সহায়ক সংস্থা, ইকুইফ্যাক্স ইর্ফ্রমমির্ সার্ভন মসস এলএলর্স 
(Equifax Information Services LLC) এবং ইকুইফ্যাক্স কর্র্েউমার সার্ভন মসস এলএলর্সর 
(Equifax Consumer Services LLC) উ্র ্ৃথ্ক তদমের র্ভর্িমত করা। র্র্ষ্পর্ির অ্ধীমর্ 
জকাম্পার্র্টি 10 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করমব DFSজক, 9.2 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার প্রদার্ 
করমব র্র্উ ইয়কন  অ্যাটর্র্ন জের্ামরমলর অ্র্ফ্সমক, ো বহু-রােয অ্যাটর্র্ন জের্ামরলমদর প্রমদয় 175 
র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর অ্ংি এবং ইকুইফ্যাক্স 425 র্মর্লয়র্ মার্কন র্ ডলার অ্বর্ধ ক্ষ্র্ত্ূরণ 
তহর্বল বাবদ প্রদার্ করার প্রর্তশ্রুর্ত কমরমে। গ্রাহকমদর।  
  
"জের্ডট জরটিং সংস্থাগুর্ল গ্রাহকমের আর্থ্নক ও বযর্িগত তথ্য সুরর্ক্ষ্ত রাখার দায়বদ্ধতা রময়মে 
এবং এই জিাচর্ীয় তথ্য লঙ্ঘর্ এবং সংস্থাটির প্রর্তর্েয়া ্ুমরা্রু্র অ্গ্রহণমোগয র্েল", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "র্র্উ ইয়মকন  আমরা এই সংস্থাগুর্লমক একটি স্পষ্ট বাতন া ্াঠার্ি জে জভািামদর 



বযর্িগত তথ্য উমমাচমর্র ঝুুঁ র্কর মুমখ রাখমল তামদর দায়বদ্ধ করা হমব এবং ভর্বষযমত র্র্উ 
ইয়কন বাসীমদর সরুর্ক্ষ্ত থ্াকা র্র্র্িত করমত আমরা এই এমের্িগুর্লর উ্র কমঠার র্ের রাখব।"  
  
অোটবর্ন জের্াম্বরল জলটিবেয়া জেমস িম্বলম্বের্। "ইকুইফ্যাক্স জগা্র্ীয়তার জচময় লাভ এবং মার্ুমষর 
জচময় জলাভমক জবর্ি প্রাধার্য র্দময়মে, এবং তামদর অ্বিযই দায়বদ্ধ করমত হমব লক্ষ্য লক্ষ্য মার্ুষমক 
ঝুর্ির মুমখ জফ্লার ের্য। এই সংস্থার অ্র্ু্েিুতা, অ্বমহলা, এবং র্িমল র্র্রা্িা মার্ মার্কন র্ 
েুিরামের ের্সংখযার অ্মধনমকর ্র্রচয়মক র্ব্ন্ন কমরমে। এখর্ সংস্থাটির উর্চৎ সঠিক কাে করা 
এবং তামদর তথ্য লঙ্ঘমর্র লক্ষ্ লক্ষ্ ক্ষ্র্তগ্রস্তমদর ের্য জকবল ক্ষ্র্ত্ূরণ প্রদার্ করাই র্য়, 
ভর্বষযমত ্র্রচয় চুর্রর র্বরুমদ্ধ লড়াই করার ের্য প্রময়াের্ীয় সরঞ্জামগুর্লও প্রর্তটি আমমর্রকার্মক 
প্রদার্ করমত হমব োমদর অ্তযে সংমবদর্িীল তথ্য অ্যামক্সস করা হময়র্েল।"  
  
ফ্াইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস এর সুপারইম্বেম্বেে বলো এ. জলসওম্বয়ল িম্বলর্, "প্রথ্মত এবং সবনামগ্র, 
আে জ ার্ষত র্র্ষ্পর্ি ইকুইফ্যাক্সমক তামদর গ্রাহকমদর প্রর্ত তামদর দার্য়মে জিাচর্ীয় লঙ্গমর্র ের্য ও 
তামদর সংমবদর্িীল বযর্িগত ্র্রচয় উমমাচর্কারী তথ্য সুরর্ক্ষ্ত র্া রাখমত ্ারার ের্য দায়বদ্ধ 
করা হময়মে এবং র্র্উ ইয়কন বাসীমদর র্কেুটা মমর্র িার্ে এবং সরুক্ষ্া ্ুর্রুদ্ধার কমরমে। র্র্উ 
ইয়কন বাসীমদর ের্য গ্রাহক সুরক্ষ্া ির্িিালীকরমণর ের্য, DFS এখর্ জের্ডট জরটিং এমের্িমক 
লাইমসি জদওয়া এবং DFS এর তত্ত্বাবধামর্ থ্াকা বাধযতামূলক কমর এবং সম্ভাবয লঙ্ঘমর্র র্বরুমদ্ধ 
আরও ভালভামব র্েরদার্র করার ের্য র্বভামগর লযান্ডমাকন  সাইবার সুরক্ষ্া ্দ্ধর্ত জমমর্ চলা 
বাধযতামূলক কমর।"  
  
ের্রমার্া োড়াও, ইকুইফ্যাক্স র্র্উ ইয়কন  গ্রাহকমদর জের্ডট মর্র্টর্রং ্র্রমষবা এবং র্বর্ামূমলয 
বার্ষনক জের্ডট র্রম্াটন  প্রদার্ করমব, এবং লঙ্ঘমর্র দ্বারা ক্ষ্র্তগ্রস্ত গ্রাহকমদর কামে ক্ষ্র্ত্ুরণ 
প্রদার্ করমব। জডটা লঙ্ঘমর্র দ্বারা প্রভার্বত র্র্উ ইয়কন  গ্রাহকরা র্তর্টি প্রধার্ জের্ডট-মর্র্টর্রং 
্র্রমষবাগুর্ল - ইকুইফ্যাক্স, এক্সর্্য়ার্ (Experian) এবং ট্রািইউর্র্য়র্ (Transunion) দ্বারা 
কম্মক্ষ্ চার বেমরর জের্ডট ্েনমবক্ষ্মণ তার্লকাভুি হমত ্ামরর্ এবং ্াুঁচ বেমরর ের্য প্রর্ত 12 
মামস ইকুইফ্যাক্স জথ্মক দটুি র্বর্ামূমলয জের্ডট র্রম্াটন  ্ামবর্। গ্রাহকরা ডাটা লঙ্ঘমর্র ফ্মল জকাটন -
র্র্েুি অ্যাডর্মর্র্মেটমরর কামে র্র্র্দনষ্ট র্কেু ক্ষ্র্তর ের্য ্র্রমিামধর দার্ব েমা র্দমত সক্ষ্ম 
হমবর্। গ্রাহকমদর ক্ষ্র্ত্ূরণ প্রদামর্র ের্য জপ্রাগ্রামটি র্র্ষ্পর্ি সম্পর্কন ত ইকুইফ্যামক্সর র্বরুমদ্ধ দাময়র 
করা বহু-জেলা র্ভর্িক ক্লাস অ্যাকির্ মামলা অ্র্ুোয়ী ইর্তমমধযই জে র্র্ষ্পর্িগুর্ল হময়মে, তার 
সামথ্, এবং তার সামথ্ জফ্ডারাল জট্রড কর্মির্ (Federal Trade Commission, FTC) এবং 
কর্ঞ্জউমার ফ্াইর্াি জপ্রামটকির্ েুমরা (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)-র 
সামথ্ জে র্র্ষ্পর্িগুর্লমত ইর্তমমধযই জ্ ুঁেমর্া হময়মে। ইকুইফ্যাক্স CFPB-জক অ্র্তর্রি 50 র্মর্লয়র্ 
মার্কন র্ ডলার প্রদার্ করমব।  
  
DFS লঙ্ঘমণর আমগ ও জসই সময় এবং তার সামথ্ সংস্থাটির র্র্রা্িা সংোে অ্ভযাসগুর্ল এবং 
তার সামথ্ তামদর জোগামোগ ও গ্রাহকমদর সরবরাহকৃত ্র্রমষবাগুর্ল তদে কমরর্ লঙ্ঘমর্র 
জ াষণার ্মর অ্র্বলমে, এবং খুুঁমে ্ায় জে সংস্থাগুর্ল ডড-ফ্রাি অ্যাক্ট (Dodd-Frank Act) 
এবং আর্থ্নক জসবা আইর্ (Financial Services Law) § 408 লঙ্ঘর্ কমর এমর্ অ্র্ুিীলর্গুর্লমত 
ের্ড়ত।  



  
DFS তদমে জদখা জগমে জে 2017 সামলর তথ্য লঙ্ঘণ র্র্উ ইয়মকন র গ্রাহকমদর সংমবদর্িীল তথ্য, 
োর মমধয রময়মে তামদর ্ূণন র্াম, জসািাল র্সর্কউর্রটি র্ের, েমমর তার্রখ, ঠিকার্া এবং র্কেু 
গ্রাহকমদর জক্ষ্মে, জের্ডট কাডন  র্ের, ড্রাইভামরর লাইমসি র্ের এবং র্বতমকন র র্র্থ্ সহ 
সংমবদর্িীল বযর্িগত তথ্য প্রকাি কমরমে, এবং এইভামব গ্রাহক এবং বযবসাগুর্লর ের্য ক্ষ্র্তর 
কারণ, আর্থ্নক ক্ষ্র্ত সহ।  
  
DFS এোড়াও জ্ময়মে জে 7ই জসমেের 2017 তার্রমখ জডটা লঙ্ঘমর্র জ াষণার ্মর, ইকুইফ্যাক্স 
ইর্কম ন্ামরমটড এবং এর দটুি সাবর্সর্ডয়ার্র ক্ষ্র্তগ্রস্থ গ্রাহকমদর ্েনাপ্ত সহায়তা প্রদার্ করমত বযথ্ন 
হময়মে, োর মমধয গ্রাহকমদর এমর্ একটি ওময়বসাইমটর োওয়ার র্র্মদনি জদওয়া হময়মে ো 
ইকুইফ্যামক্সর মার্লকার্াধীর্ র্য়; গ্রাহকমদর সতকন  কমর র্দমত বযথ্নতা জে তামদর তথ্য জকবলমাে 
আেমণকারীরা শুধু অ্যামক্সস কমরর্র্, তা চুর্র করা হময়মে; এবং গ্রাহকমদর এমর্ একটি ওময়বসাইট 
প্রদার্ কমরমে ো তামদর র্র্র্িতভামব বলমত ্ারমে র্া জে তারা এক দ্বারা প্রভার্বত হময়মের্ 
র্কর্া।  
  
সংস্থার র্র্রা্িা প্রযাকটিসগুর্লর সম্পমকন  DFS এর ফ্লাফ্লগুর্লর মমধয রময়মে  

• সংস্থাগুর্লর অ্্েনাপ্ত তথ্য র্র্রা্িা অ্র্ুিীলর্ কােনকর র্েল এবং জেতামদর তামদর জের্ডট 
ফ্াইমল তমথ্যর সমূ্পণনতা বা র্র্ভুন লতা র্র্ময় র্বতকন  করার ের্য তামদর অ্র্লাইর্ গ্রাহকমদর 
ের্য র্বতমকন র জ্াটন ালমক প্রভার্বত কমর এমর্ একটি গুরুতর দবুনলতা সর্াি করমত বযথ্ন 
হময়র্েল।  

• অ্যা্ার্চ োটস, একটি ওম্র্-জসাসন ওময়ব অ্যার্িমকির্ জফ্রমওয়াকন  সম্পর্কন ত জসই দবুনলতা, 
ো র্বতমকন র আমবদর্ সম্পর্কন ত কামে ো সংস্থাগুর্ল বযবহার করত।  

• সংস্থার দবুনলতা মূলযায়র্ দলটি সমচতর্ র্েল জে দবুনল োটমসর সংস্করণটি জকাথ্ায় বযবহৃত 
হময়র্েল তার সমূ্পণন দিৃযমার্তা তামদর র্েল র্া।  

  
প্রাসর্ঙ্গক সমময়, ইকুইফ্যাক্স ইর্ফ্রমমির্ র্সর্কউর্রটি জপ্রাগ্রামমর অ্ভযেরীণ ও বর্হরাগত ্েনামলাচর্া 
্র্রচার্লত কমরর্েল ো উন্নর্ত করা োয় এমর্ র্বষয়গুর্ল র্চর্িত কমরর্েল এবং তামদর র্র্েস্ব 
র্ীর্তগুর্লর দ্বারা র্র্ধনার্রত র্কেু র্র্রা্িা বযবস্থা সময়মত বাস্তবায়র্ করমত বযথ্ন হময়র্েল। 
উ্রন্তু, সংস্থাগুর্লর অ্ভযেরীণ র্র্থ্গুর্ল প্রমাণ কমর জে তারা সমচতর্ র্েল জে তারা উন্নয়র্ ও 
্রীক্ষ্ার ্র্রমবমি বযর্িগত সর্ািকরণ তথ্য সংরক্ষ্ণ করমের্, োর ফ্মল ্র্রচয় চুর্রর ঝুুঁ র্ক, 
তমথ্যর অ্্বযবহার এবং োর্লয়ার্তর সম্ভাবর্ামবমড়মে। সংস্থাগুর্ল গ্রাহকমদর র্র্র্দনষ্ট বযর্িগত 
সর্ািকরণ তথ্য এর্র্েে করমত বযথ্ন হময়মে এবং তামদর র্র্েস্ব র্ীর্ত লঙ্ঘর্ কমর র্র্র্দনষ্ট 
ইর্কার্মং এবং আউটমগার্য়ং ট্রযার্ফ্কমক র্ডর্েে করমত বযথ্ন হময়মে।  
  
সমূ্পণন সম্মর্তর আমদমির একটি কর্্ ্াওয়া োমব এখামর্।  
  
মামলাটি DFS এর সহকারী কাউমিল জসরওয়াত ফ্ারুক ও সহকারী কাউমিল লরা সারর্ল 
লমড়মের্ র্সর্ভল ইর্মভর্িমগির্স ইউর্র্ট জড্ুটি সু্ার্রর্মটর্মডন্ট র্েমিাফ্ার র্ব. মুলর্ভর্হল এবং, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executed_Consent_Order_Equifax.pdf


কর্র্েউমার সরুক্ষ্া ও আর্থ্নক বলবতকরণ র্বভামগর র্র্বনাহী সু্ ার্রমন্টমন্ডন্ট কযাথ্র্রর্ এ. জলর্ময়ার, 
এবং তার সামথ্ বযাংর্কং র্বভামগর এর্ক্সর্কউটিভ জড্ুটি সু্ার্রর্মটর্মডন্ট র্িরীর্ ইমার্ম এবং 
লাইমসিড ফ্াইর্যার্িয়াল সার্ভন মসস জড্ুটি সু্ার্রর্মটর্মডন্ট ওময়র্ন্ড জহর্র্রর তত্ত্বাবধামর্।  
  

###  
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