
বাই নাউ,  
পে পেটার 
পোন সম্পর্্ককে  

আেনার যা জানা 
প্রর়্াজন

সাক্ষর ্করার আর্ে চিন্া ্করুন। 
বাই নাউ, পে পেটার আেনাকে দ্রুত সিদ্ান্ত সনকত প্রেুব্ধ েরকত 
োকর। তবুও, িাক্ষর েরার আকে সেছুটা িময় সনন। জিসনিটি 
িম্পকেকে  সবচার সবকবচনা েরুন। পিটি পেনার িবকচকয় ভাে 
উোয় পোন পনওয়াই সেনা পিটাও সবচার সবকবচনা েরুন। 
যতক্ষণ েযকেন্ত আেসন িম্পপূণকে মপূে্য প্রদান েকর পিটি ক্রয় েরার 
িন্য যকেষ্ট অেকে িঞ্চয় েরকত না োকরন ততক্ষণ পিই জিসনিটি 
পেনার িন্য সবেম্ব েরাই ভাে উোয় হকত োকর।

চবশদ চববরনগুলে েড়ুন। 
বাই নাউ, পে পেটার পোনগুজে েসরক�াধ েরার পক্ষকরে সভন্ন 
ধরকনর িময়িীমা, জি এবং িুকদর হার রকয়কছ। সেছু পোন জি- 
এবং িুদ-মুক্ত হওয়ার দাসব েকর সেন্তু পদরীকত পেকমন্ট েরার 
বা পেকমন্ট সমি েরার পক্ষকরে তারা পবস� েকর চািকে েকর। 
সবসভন্ন পোম্পাসনর পেকে পনওয়া পোনগুজেকে পেকমন্ট েরার 
িাধারণত সবসভন্ন িময়িপূচী োকে। 

আপনি সম্ভবত স্্টটোরে বটো অিলটোইরি “বটোই 
িটোউ, স্প স্লটটোে” বটো “স্প ইি 4” স্পরেন্ট 
অপশিগুলল স্েরেরেি, তরব আপনি কী 
জটোরিি স্ে স্সগুলল আসরল কী? এগুলল 
হরলটো স্বল্পরেয়টোেী স্লটোি েটো আপিটোরক স্কটোিও 
নকেু স্কিটোকটোটটো কেটোে জি্য স্েটোট নকলতিরত 
স্সটিে েূল্য পনেরশটোধ কেটোে এবং স্সটি 
কেটোে জি্য আপিটোরক স্কটোিও অনতনেক্ত লি 
বটো সুে িটো স্েওয়টোেও সুরেটোগ করে স্েয়, যচদ 
আেচন সম়মর্�া েুর্রা মূে্য েচরর্শাধ 
্কর্র পদন। েরু্্ভ টোগ্যবশত, আপিটোে ইচ্টোে 
স্েরয় স্বনশ অর্্ভ েেে কেটো সহজ হরয় 
স্েরত পটোরে। উপরর্টোক্তটো ও শ্রনেক সুেক্টো 
নবর্টোগ (Department of Consumer and 
Worker Protection, DCWP) আপিটোরক 
আপিটোে অর্্ভ বাটোেটোরত সটোহটোে্য কেটোে জি্য 
এই টিপসগুলল ততনে করেরে।
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চরটানকে েলেচস পি্ক ্করুন। 
আেসন পয সনসদকে ষ্ট পোনটি পনন তার সরিান্ড, সরটানকে এবং 
এক্সকচঞ্জ েীভাকব োি েকর পি িম্পকেকে  আেসন ভােভাকব 
িাকনন তা সনশ্চিত েরুন। উেকভাক্তারা বাই নাউ, পে পেটার 
উোয়টি ব্যবহার েকর পেনা আইকটম পিরত পদওয়ার পক্ষকরে 
অিসুবধার িমু্খীন হকয়কছন বকে সরকোটকে েকরকছন।

প্কনার আর্ে বার্জট ্করুন। 
আেসন পয িময়মত আেনার পোনটি েসরক�াধ েরকত 
োরকবন তা সনশ্চিত েরুন। পোন েসরক�াধ েরাোেীন 
িমকয় আেনার আয় পযন পোন েসরক�াধ েরার ো�াোস� 
আেনার বািস্ান, খাবার, এবং েসরবহকনর মকতা 
প্রকয়ািনীয় জিসনিেরেগুজের িন্য েরা খরচগুজেকেও 
বহন েরকত োকর। যসদ আেনার আয় িপ্াকহ েসরবসতকে ত 
হয়, তাহকে আেনার প্রকয়ািনীয় আইকটমটি িম্পপূণকে মপূকে্য 
পেনার িন্য আেনার পিই েসরমাণ অেকে িঞ্চয় েরা আরও 
ভাে উোয় হকত োকর। NYC আসেকেে ক্ষমতায়ন পেন্দ্রগুজে 
আেনাকে এেটি বাকিট ততসর েরকত িাহায্য েরকত োকর।

বাই নাউ, পে পেটার পোন ্কীভার্ব 
আেনার পরেচিট প্কারর্্ক প্রভাচব� 
্করর্� োর্র �া বুঝুন। 
বাই নাউ, পে পেটার পোম্পাসনগুজে প্রধান পক্রসিট 
বু্যকরাগুজেকত পেকমকন্টর সরকোটকেগুজে িামঞ্জি্যেপূণকেভাকব 
প্রদান েকর না। পদরীকত েরা পেকমন্ট অসধোং� পক্ষকরে 
পক্রসিট প্কার েমাকত োকর, এবং িমকয় েরা পেকমন্ট 
পক্রসিট প্কারকে উন্নত নাও েরকত োকর। আেসন যসদ 
আেনার পক্রসিট প্কারকে উন্নত েরকত চান, তকব আেসন 
অন্য পোন বা পক্রসিট পপ্রািাক্ট িম্পকেকে  সবচার সবকবচনা 
েরকত োকরন।

আেনার পনও়া বাই নাউ, পে পেটার 
পোর্নর সংখ্্যা সীচম� ্করুন। 
এেই িমকয় পব� েকয়েটি পোন েসরক�াধ েরার সবষয়টি 
েঠিন হকয় উঠকত োকর োরণ পিগুজে পেকমন্ট েরার িন্য 
সভন্ন িময়িপূচী এবং সভন্ন সভন্ন �তকে াবেী োেকত োকর। 
অকনেগুজে বাই নাউ, পে পেটার পোন এেই িমকয় েসরক�াধ 
েরার সবষয়টি এস়িকয় চেুন। যসদ আেনার এোসধে পোকনর 
প্রকয়ািন হয়, তাহকে পেকমন্ট প্রদান েরার তাসরখ এবং 
�তকে াবেীকে এেটি ক্রমসবন্যাকি রাখকত এেই পোম্পাসনর িাকে 
পেনকদন েরুন। পোকনর অেকে েসরক�াধ েরার পক্ষকরে িহায়তা 
েরার িন্য যাকত আেসন পটক্সট এবং ইকমে সরমাইন্ডার োন তা 
সনশ্চিত েরুন।

আেচন যচদ স্ব়ংলরে়ভার্ব পের্মন্ট 
্করর্� না িান �াহর্ে অর্টা-পে  
বন্ধ ্করুন। 
অকনে বাই নাউ, পে পেটার পোম্পাসনর পক্ষকরে অকটাম্যাটিে 
পেকমন্ট হে সিিল্ট অে�ন। যসদ আেনার ব্যাংে অ্যাোউন্ট 
ওভারড্াফ্ট অনুকমাদন েকর, অেবা আেসন যসদ আকেভাকে 
পেকমন্ট েরার েসরেল্পনা েকরন, তাহকে অকটাম্যাটিে পেকমন্ট 
অে�নটি আেনার িন্য িঠিে নাও হকত োকর। অকটাম্যাটিে 
পেকমন্ট বন্ধ েরার আইসন অসধোর আেনার আকছ। 
আেসন যসদ অকটাম্যাটিে পেকমন্ট বন্ধ েরকত না োকরন, 
আেসন পোম্পাসনকে এবং আেনার ব্যাংেকে “অনুকমাদন 
প্রত্যাহাকরর” এেটি সচঠি োঠাকত োকরন। আরও তকে্যর িন্য 
consumerfinance.gov ওকয়বিাইটটি সভজিট েরুন।

আেনার সাহার্য্যর প্রর়্াজর্ন 
চবনামরূ্ে্য আচ্থকে্ক েরামশকে োভ ্করুন। 
NYC আসেকেে ক্ষমতায়ন পেন্দ্রগুজে িরািসর ব্যজক্তেতভাকব 
বা পিাকনর মাধ্যকম সবনামপূকে্য পে�াদার আসেকেে েরাম�কে প্রদান 
েকর। এেটি অ্যােকয়ন্টকমন্ট সনধকোরণ েরার িন্য  
nyc.gov/TalkMoney ওকয়বিাইটটি সভজিট েরুন অেবা 
311 নম্বকর েে েরুন।

অচভর্যাে
DCWP এে সটোরর্ nyc.gov/dcwp ওরয়বসটোইরট 
নগরয় অর্বটো 311 িম্বরে কল করে স্েটোগটোরেটোগ করুি 
এবং “অনর্রেটোগ জেটো করুি” বলুি।

https://www.consumerfinance.gov/
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.nyc.gov/site/dca/index.page

