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#1 একটি ি্িসোর অনমুবতপয়রের অিস্োন 
এিং কৃত অবভয়যোয়গর ইবতহোস যোচোই 
করুন

েহু	েিন	নানা	প্র�ালিি	দশলল্পি	প্রদত DCA েযেেসা	�িোি	অনমুদতপরে	দিলয়	
োল�।	যদি	যাচাই	�িলত	হয়	বয	ব�ান	এ�টি	েযেেসাি	তেধ	অনমুদতপরে	আলে	
দ�না	তলে	বসটি	বিিাি	িনযে nyc.gov/consumers যান।	আপদন	দনদি্শষ্ট	
�ালিি	সমলয় 311–এই	নম্বলি	�্	�লি	্াইনটি DCA –ব�	হস্তান্তি	�িলত	
ে্লত	পালিন	এেং	বয	ব�ান	েযেেসাি	বক্ষলরে	সা�দত�	অনমুদতপলরেি	সঠি�	
অেস্ান	অেো	বয	ব�ান	বক্রতা-�ৃত	অদিলযালগি	ইদতহাস	যাচাই	�লি	দনলত	
পালিন।	যদি	আপদন	বয	প্র�াি	েযেেসাি	অনমুদতপলরেি	স�ান	�িলেন, বসই	
প্র�াি	অনমুদতপরে	বসই	েযেেসাটিি	প্রদত DCA ্�	না	�লি	োল�, তলে	আমিা	
যালত	ব�ান	ি�লম	যদি	বসইটি	অনযে	ব�ান	শহলিি, বিলশি, িালিযেি, অেো	
ব��ীয়	এলিসিীি	দ্ািা	দনয়দ�ত	হয়	তা	যাচাই	�লি	বিোি	িনযে	আপনাল�	
সহায়তা	�িে, যালত	আপদন	আিও	বেশী	দশক্ষা	দনলত	পালিন।

#2 ধ�োরগুবল বরফো� পবলবস এিং ধ�বডট 
কোয়ড্শ র সীমো স��ী� ধকোন তে্, ধযটি 
টো�োয়নো িো�্তোমলূক, এইগুবল স�য়� 
ধখোঁজ বনন

• বরফো� পবলবস �োষের:	ব্ািগুদ্	তালিি	দনলিলিি	িনযে	দিফান্ড	পদ্দস	
ততিী	�লি	দনলত	পালি, দ��	বয	ব�ান	এ�টি	তাদ্�া	অেশযেই	দনে�ন	
স্ালনি	�ালে	টাদঙ্লয়	িািলে, বযিালন	আপদন	সহলিই	বসটি	বিিলত	পান।	
টাদঙ্লয়	িািা	দচহ্নটি	অেশযেই	দিফান্ড	পাোি	এেং	েি্	�িোি	সমস্ত	
শত্শ গুদ্ল�	দেল�ষণ	�িলে, বযমন	ব্ািটি	দি্�	�িোি	দফ	বনয়	দ�না, 
িদসি	্ালগ	দ�না, বফিলতি	বক্ষলরে	ব�ান	সময়সীমা	আলে	দ�না, অেো	
নগলি	ো	বক্রদেলট	ো	ব্াি	বক্্রদেট-এ	দিফান্ড	বিয়	দ�না।	যদি	ব�ান	
দিফান্ড	বনই	এমন	�ম্শসূচী	টাদঙ্লয়	িািা	হয়, আপদন 30 দিলনি	মলধযে	
বয	ব�ান	প্র�িণ	বফিত	দিলত	পালিন, এেং	বসই	েযেেসা	বক্ষরেটি	অেশযেই	
আপনাল�	নগলি	ো	বক্রদেলট	ব�নোি	িনযে	বেলে	বনোি	সুলযাগ	বিলে।

• ধ�বডট কোড্শ -এর সীমোি�তোর বচ�গুবল: যদি	ব�ান	েযেেসালয়	বক্রদেট	
�াে্শ 	েযেেহালি	দনধ্শাদিত	সীমােদ্ধতা	োল�, বযমন	নযুেনতম	পদিমালণি	
ক্রয়	েযেেহাি, বসই	বক্ষলরে	ব্াি	অেশযেই	উিয়ত	দনে�ন	স্ালন	এেং	
সামলনি	প্রলেশ	পলে	স্পষ্ট	িালে	�ম্শসূচী	টাদঙ্লয়	িািলত	হলে।

#3 েোম ধেয়খ বনন, ধযটি ধ�োরগুবল ধযয়কোন 
বজবনস িো পবরয়সিোর ধপ্রবষেয়ত অিশ্ই 
টোব�য়� রোখয়ি।

েযেেসালয়	বয	দিদনসগুদ্	দেক্রয়	হয়,	হয়	দিদনসটিি	গালয়	অেো	বযিালন	
বসটি	প্রিশ্শন	�িা	হলছে	বসই	স্ালন	বসইগুদ্ি	িাম	অেশযে	�লি	টাদঙ্লয়	বিওয়া	
উদচত।	ব�ান	দিদনলসি	িাম	দস্ি	�লি	বিওয়া	িালমি	বেল�	বেশী	বনওয়া	ো	
চাি্শ 	�িা	আইনত	অবেধ।	েযেেসালয়	বয	পদিলসোগুদ্	দেক্রয়	হয়,	উিাহিণ	
দহসালে	ে্া	যায়	সযোল্ান-গুদ্	ো	�াই	দ�নািস-বিি	বক্ষলরে	অে্শ াি	দনে�লনি	
স্ালন	ো	বযিালন	অে্শ াি	বনওয়া	হলছে	বসিালন	বসইগুদ্ি	দেক্রলয়ি	িাম	অেশযে	
�লি	টাদঙ্লয়	বিওয়া	উদচত।	এ�ই	পদিলসোি	িনযে	পুরুষ	এেং	মদহ্ালিি	
বক্ষলরে	আ্ািা	আ্ািা	িাম	চাি্শ 	�িা	অবেধ,	যদিও	মূ্ যেতাদ্�ায়	হয়ত	
অনযোনযে	�ািণিদনত	িালমি	তফাতগুদ্ি	উললেি	�িা	ো�লত	পালি।	উিাহিণ	
দহসালে	ে্া	যায়,	এ�িন	�াই	দ�নাি	“পুরুষলিি	শাট্শ ”	এেং	“মদহ্ালিি	
শাট্শ ”	এি	বক্ষলরে	আ্ািা	িাম	ধায্শ	�িলত	পালি	না,	দ��	শাট্শ -এি	শাদিিী�	
তফালতি	প্রদত	দিদত্	�লি	িাম	আ্ািা	হলত	পালি	(অসম	মাপ	অেো	অনযোনযে	
বিৗত	দেলশষ�	বযমন	বপাশাল�	েযেেহৃত	চুমদ�	ো	অনযে	চ�চল�	চা�দতি	িনযে,	
�াপলে	কঁ্দচ	ো	চুলনাট	বেদশ	হল্,	অেো	উ�্,	�ারু�ায্শ	�িা	েন্শাঢযে	
বোতাম	ো�ল্)

#4  বরবস� ধচয়� বনন
NYC	-বত,	এ�টি	েযেেসালয়	$20	–এি	বেশী	িালমি	দ�েু	দ�নল্	অেশযেই	
স্য়ংদক্রয়	িালে	আপনাল�	দিদসটে	বিওয়া	হলে,	এেং	যদি	আপনাি	ক্রয়	
মূ্ যে	$5	এেং	$20	-এি	মলধযে	অেস্ান	�লি	তলে	আপদন	চাইল্	আপনাল�	
দিদসটে	বিওয়া	হলে।	বসই	দিদসটে-এ	হয়ত	আপনাি	বক্রদেট	�ালে্শ ি	বময়াি-
তাদিি	নাও	ব্িা	ো�লত	পালি	তলে	এলত	বযইগুদ্	দ্দিত	োল�	োধযেতামূ্ �	
বসইগুদ্	হ্:

•	 েযেেসাি	নাম	এেং	ঠি�ানা,	এেং	যদি	DCA	–এি,	“দেপাট্শ লমন্ট	অফ	
�নদিউমাি	অযোলফয়াস্শ”,	অনমুদতপলরেি	িােীিাি	হয়	তলে	বসটি,	এেং	
তাি	অনমুদত	পলরেি	ক্রম-নম্বি

•	 প্রদতটি	দিদনলসি	িনযে	�ত	পদিমাণ	অে্শ	বিওয়া	হলয়লে

•	 বমাট	�ত	পদিমাণ	অে্শ	বিওয়া	হলয়লে,	এ�টি	আ্ািা	্াইলন	যদি	ব�ান	
টযো�	প্রলয়াগ	হয়	তলে	বসটিি	উললেিও	ো�লে

•	 ক্রলয়ি	তাদিি
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•	 যদি	$100	–পদিমাণ	মলু্যেি	বেশী	ব�ান	প্র�াি	ইল্�ট্রদন�	দিদনস	
ব�না	হয়	তলে	বসটি	ব�ান	ব�াম্ানীি	ততিী	তাি	নাম	তাি	মলে্						
এেং	দেেিণ

DCA	-এলত	ব�ান	অদিলযাগ	িাদি্	�িলত	বগল্	আপনাি	প্রলয়ািনীয়	
দিদসলটেি	িি�াি।

#5 ভুয়�ো বিজ্োপন এিং ধ�োঁকো খোও�োর হোত 
ধেয়ক সোি�োন

দেক্রলয়ি	িনযে	দেজ্াপনগুদ্লত	নাম, প্র�ািলিি, দেক্রয়-েস্তুি	আ�াি/মাপ, 
এেং	এি	সালে	যদি	ব�ান	সীমােদ্ধতা	বেল�	োল�, বযটি	হয়ত	ফাইন	দপ্রন্ট-এ	
োল�	না, এই	সমস্ত	দেষয়গুদ্্ি	দেস্তাদিত	দেেিণ	আেশযে�। “বেইট	অযোন্ড	
সুইচ” দেজ্াপনটি, বযটি	সাধািণ	িালে	সঞ্চলয়ি	দে্ষলয়	অঙ্ী�াি	�লি	োল�	
অেচ	আপদন	যিন	ব্ািগুদ্লত	দগলয়	বিলিন	বসটি	োস্তলে	অ্িযে, এই	ধিলনি	
দেজ্াপন	প্রচাি	অবেধ।	ব্ািগুদ্লত ‘বিয়াদত	দেক্রয়’ দচহ্নটিলত	স্পষ্ট	িালে 
‘বিয়াদত	দেক্রলয়ি	আলগি	মূ্ যে’ প্রিশ্শন	�িা	োধযেতামূ্ �।	এেং	বসইটি	যলেষ্ট	
পদিমালণ	্িযে	হওয়া	উদচত।	যদি	ব�ান	ব্াি	দেজ্াদপত	�লি	োল�	বয	এটিলত	
আগুন, বধায়ঁা, অেো	ি্	দ্ািা	ক্ষদতগ্রস্ত	পলণযেি	ো	সাধািণ	িালম	েযেেসাি	
অলযাগযে	ব�ান	পলণযেি, দ্ক্যেইলেটিং, বময়ািপুদত্শ 	হলয়	যাওয়া	পণযে, অেো	এটি	
সংষ্াি	হলছে	েল্	এমন	�ািণেশত	ব�ান	প্র�াি	দেলশষ	ধিলণি	বিয়াদত	দেক্রয়	
চ্লে, তলে	বসই	ব্াি	অেশযেই	আলগ	বেল� DCA -এি	�াে	বেল�	দেলশষ	
অনমুদতপলরেি	েযেেস্া	�লি	িািলে	এেং	এটি	োধযেতামূ্ �।	বয	ব�ান	প্রস্তালেি	
িনযে	সে	বেল�	িাল্া	দনয়ম-দেদধ	হ্	যদি	এটি	বিলি	মলন	হয়	এি	গুণমা্ন	
সতযেই	িাল্া, তলে	বসটিি	বক্ষলরে	তাই	হওয়া	উদচত।

#6 ধকেল-গুবল, গ্োসপোম্পগুবল, এিং ঘর গরম 
করিোর ধতল বিতরণকোরী ট্োকগুবলর 
ধষেয়রে DCA শীলয়মোহর িো সীল ধেয়খ বনন 
যোয়ত ধিোঝো যো� ধয তোরো পবরেশ্শয়ণ 
উত্ীণ্শ হয়�য়ে।

যাোে্শতাি	দেচাি	�িোি	িনযে DCA সমস্ত	ব্াি	এেং	এয়ািলপাট্শ -এ	েযেেহৃত	
বকে্-গুদ্ল�	পদিিশ্শণ	�লি	বিলি। NYC গযোস	ব্শন-গুদ্	এেং	দেতিন�ািী	
ট্রা�গুদ্ি	দ্ািা	দনগ্শত	গযোসদ্লনি	মালপি	যাোে্শতা	এেং	গুণমালনি	দেচাি	
�িোি	িনযে DCA এইগুদ্ল�ও	পদিিশ্শণ	�লি	বিলি।	ব্ািগুদ্লত	বকে্	ো�া	
আেশযে�	যালত	আপদন	প্রদত	পাউলন্ডি	ওিন	এেং	িাম	বিিলত	পান, এেং	তািা	
অেশযেই	পালরেি	ওিন	অেো “টাি” ওিন	�িা	দিদনসটিি	বেল�	োি	দিলয়	িাম	
ধলিন।

#7  আপনোর পবরচ� বনরোপয়ে রোখুন
ব�ান	বফালন, ইলম্-এ	অেো	দ্লি, ো	ব�ান	বসাশা্	দমদেয়া	সাইলট	�িনওই	
ব�ান	েযেদতিগত	তেযে	�াউল�	বিলেন	না, দেলশষত	যদি	আপদন	ব�ান	সে্শিনীন	
�দম্উটাি	ো	ওয়াই-ফাই	েযেেহাি	�লিন।	�াউল�	ব�ান	েযেদতিগত	তেযে	
সম্বদ্ত	ব�ান	�াগি	বিলেন	না।	আপনাি	�দম্উটাি, টযোেল্ট	এেং	স্াট্শ 	বফান	
িাইিাস, ‘মযো্ওয়াি’ ইতযোদিি	বেল�	দনিাপত্া	এেং	ফায়ািওয়া্	সফটওয়যোলিি	
দ্ািা	সুিদক্ষত	িািুন। annualcreditreport.com –এই	ওলয়েসাইলট	দগলয়	
ব�ান	প্র�াি	অস্ািাদে�	�াি�লম্শি	দেষলয়	বিিাি	িনযে	প্রদত	েেি	আপনাি	
দরি	বক্রদেট	দিলপাট্শ 	পয্শাল্াচনা	�রুন	যদি	আপদন	ব�ান	প্র�ালি	পদিচয়-সংক্রান্ত	
চুদিি	দশ�াি	হলয়	োল�ন, তলে	আপনাি	বক্রদেট	দিলপাট্শ -এ	এ�টি	িাদ্য়াদতি	
সত�্শ তাি	উললেি	�রুন	এেং	এই	চুদিটিি	দেষলয়		বফোিা্	বট্রে	�দমশন-ব� 
(FTC) ftc.gov/idtheft –এই	ওলয়েসাইলটি	ঠি�ানায়	িানান।	এেং	আপনাি	
স্ানীয়	পুদ্শ	োনালতও	িানান।

#8 ধকোন চুবতির ধষেয়রে ধসইগুবল সঠিক ভোয়ি 
খঁুটিয়� পড়নু, আয়লোচনো কয়র বনন এিং  
যয়নের সোয়ে পয্শোয়লোচনো করুন।

ব�ান	মূ্ যেোণ	দ্রেযে	ো	পদিলসো	ক্রয়	�িাি	আলগ	সুপাদিলশি	িনযে	
দিজ্াসা	�রুন	ো	যাচাই	�রুন।		সেলচলয়	িা্	ব্নলিন	পাোি	বচষ্টা	
�িোি	িনযে	মতুি	মলন	আল্াচনা	�রুন।	সেসময়	স্াক্ষি	�িোি	
আলগ	চুদতিপরেগুদ্	িা্	�লি	পলে	বিলি	দনন	এেং	এটি	দনদচিত	�রুন	

বয	সমস্ত	দ্দিত	নদেলত	িলয়লে		যা	দ�েু	তা	মিুযে	দেেিলণ	আপদন	যা	
অঙ্ী�াি	�লিলেন	তাি	সালে	দমল্	যায়।		বযই	ধিলনি	দেক্রয়	প্রলচ্াগুদ্	
অদতদিতি	আগ্রাসী	অেো	আপনাল�	অস্দস্তলত	বফল্	বসইগুদ্ি	বেল�	িলূি	
োক্ন।	এেং	�িনওই	বযটি	আপদন	েঝুলত	পািলেন	না	অেো	বযটিি	
ব�ান	স্ান	িাদ্	আলে	বযিালন	অনযে	ব�উ	পলি	পূিণ	�লি	দিলত	পালি	
এমন	ব�ান	নদেলত	স্াক্ষি	�িলেন	না।

#9 আপবন আপনোর ঋণ সঠিক উপোয়� 
বন�ন্ত্রণ করুন, আপনোর আবে্শক অিস্োও 
বন�ন্ত্রয়ণ রোখুন।

যদি	আপদন	ঋণ-গ্রস্ত	হলয়	পলেন	ো	এি	সালে	সংগ্রাম	�লিন,	তলে	দেনামলূ্যে	
এ�টি	সাক্ষাত�ালিি	িনযে	কল করুন 311–এই	নম্বলি।	েযেদতিদেলশলষ	এ�	
এ�	�লি	আদে্শ�	পিামশ্শ	পাওয়া	যালে	শহলিি	বয	ব�ান	এ�টি	দফনাদসিয়া্	
এম্াওয়ািলমন্ট	বসন্টালি।		বপশািাি	পিামশ্শিাতা	আপনাল�		ঋণ-সংগ্রাহ�লিি	
সালে	ব্নলিলনি	িনযে	সহায়তা	�িলত	পালি, আপনাি	বক্রদেট	দিলপাট্শ 	েলুঝ	
দনলত	পালি, এ�টি	োলিট	ততিী	�িলত	পালি, এ�টি	েযোঙ্ক	অযো�াউন্ট	িুল্	দিলত	
পালি	এেং	আিও	অলন�	দ�েু	�িলত	পালি।	দেনামলূ্যে	অেো	স্ল্প	িিলচি	
আদে্শ�	দশক্ষা	পাঠক্রলম	এেং	�ম্শশা্ায়	এেং	দনিাপি	েযোদঙ্কং	অযো�াউন্ট-এি	
িনযে	এেং	বযাগিালনি	িনযে	সাহাযযে	�িলত	বিিুন nyc.gov/consumers।

#10 যবে ধকোন প্রকোর ি্িসোর ধষেরে আপনোর  
       ধকোন সমস্োর সমো�োন নো করয়ত পোয়র  
       তয়ি আপবন একটি অভয়যোগ েোবখল 
       করয়ত পোয়রন।
DCA বত	এ�টি	অদিলযাগ	িাদি্	�িলত	যান nyc.gov/consumers 
অেো ধযোগোয়যোগ করুন 311 এই	নম্বলি। DCA দমদেলয়টিগণ	আপনাল�	
সহায়তা	�িলেন।	আপদন	েহুদেধ	িাষায়	আপনাি	অদিলযাগ	িাদি্		
�িলত	পালিন।
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