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The Department of Consumer Affairs Office of Financial 
Empowerment (OFE) works to educate, empower, and 
protect New Yorkers and their communities so they can 
improve their financial health and build assets. 

No Matter Your Financial  
   Situation, We’re Here to Help.

KEEP MORE AT TAX TIME.
NYC Free Tax Prep provides free tax filing services so you 
can claim valuable tax credits and avoid paying high fees. 
Some sites are open year-round. Visit nyc.gov/taxprep to 
learn more.

SAVE MORE WITH SAFE AND  
AFFORDABLE PRODUCTS.
OFE works with banks and credit unions to offer products 
designed just for you. For example, NYC SafeStart Account 
is a savings account with no overdraft fees, no to low monthly 
fees, and a low opening deposit requirement. Visit nyc.gov/dca 
to find a financial institution near you.

CONTACT US TODAY! 
Call 311. Ask about Free Tax Preparation, NYC SafeStart  
Account, or Financial Empowerment Centers.

The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) protects and enhances 
the daily economic lives of New Yorkers to create thriving communities.

PLAN MORE FOR YOUR FUTURE.
NYC Financial Empowerment Centers offer free  
one-on-one financial counseling and coaching to help 
you manage your budget and plan for the future. 
Whether you want to save for a home, plan for an 
emergency, or reduce debt, our financial counselors 
can help. Call 311 to schedule an appointment.

FOR MORE 
INFORMATION

Visit nyc.gov/dca
Email OFE.Outreach@dca.nyc.gov
Follow us @NYCDCA
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ডিপার্ট মেন্ট অফ কনডিউোর অ্ামফয়ার্ট আড ্্টক ক্ষেতায়ন 
রংক্ান্ত অডফর (Office of Financial Empowerment, OFE) 
নিউ ইয়র্ক বাসী ও তাদের জিসমাজগুনিদর নিক্াোি, ক্মতাোি, এবং 
সুরক্া দেওয়ার জি্য রাজ রদর যাদত তারা তাদের আন ্্কর স্াদথ্্যর উন্ননত 
ররদত পাদর এবং সম্পে গদে তুিদত পাদর। 

আপনার আড ্্টক পডরডথিডত যাই হ�াক না হকন,  
 আপনামক রা�ায্ করার িন্ আেরা এখামন আডি।

কর হেওয়ার রেময় আমরা হবডি রাখুন।
NYC ডরি র্াক্স হরেপ নবিামদূি্য রর ফাইনিং পনরদেবা প্রোি রদর যাদত 
আপনি মূ্ি্যবাি রর দরেনিট োনব ররদত পাদরি এবং উচ্চ ফী দেওয়া এনেদয় 
চিদত পাদরি। নরছু সাইট সারা-বছর ধদর দ�ািা ্াদর। আদরা জািার জি্য 
nyc.gov/taxprep দে�ুি।

ডনরাপে ও রাশ্রয়ী েমূল্র পণ্গুডলর হক্ষমরে আমরা 
রঞ্চয় করুন।
শুধুমাত্র আপিার জি্য পনররনপিত পণ্যগুনি প্রোি ররার জি্য OFE ব্যাঙ্ক ও 
দরেনিট ইউনিয়িগুনির সাদ্ রাজ রদর। উোহরণস্রূপ, NYC SafeStart 
অ্াকাউন্ট হি দরাদিা ওভারড্াফট ফী ছাো, িামমাত্র বা এদরবাদরই দরাদিা 
মানসর ফী ছাো, এবং �াতা দ�ািার জি্য রম আমািদতর প্রদয়াজিীয়তা সহ 
এরটি দসনভং অ্যারাউন্ট। আপিার রাছারানছ এরটি আন ্্কর প্রনতষ্াি �ুদঁজ 
পাওয়ার জি্য nyc.gov/dca দে�ুি।

আোমের রাম্ আিই হযাগামযাগ করুন! 
311 নম্বমর হফান করুন। ডবনােমূল্ কর রেস্তুডত, NYC SafeStart 
অ্াকাউন্ট, বা আড ্্টক ক্ষেতায়ন হকন্দ্রগুডল সম্পদর্ক  নজজ্াসা ররুি।

সমনৃধিিািী সম্প্রোয় ততনর ররদত নিউইয়র্ক বাসীদেরদর NYC উপদভাক্া 
নবেয়র েপ্তর NYC Department of Consumer Affairs (DCA) 
সুরক্া দেয় ও তেনির আন ্্কর অবথ্ার উন্ননত রদর।

আপনার ভডবষ্মতর িন্ আমরা পডরকল্পনা করুন।
NYC আড ্্টক ক্ষেতায়ন হকন্দ্রগুডল নবিামদূি্য মদু�ামনু� আন ্্কর 
পরামি্কোি এবং দরানচং প্রোি রদর যাদত আপনি আপিার বাদজট সামাি 
নেদত পাদরি এবং ভনবে্যদতর জি্য পনররপিিা ররদত পাদরি। আপনি এরটি 
বানের জি্য সাশ্রয় ররদত চাি, এরটি আপৎরািীি অবথ্ার জি্য পনররপিিা 
ররদত চাি, বা ঋণ রমাদত চাি, দযটাই দহার িা দরি আমাদের আন ্্কর 
পরামি্কোতারা সাহায্য ররদত পাদরি। এরটি অ্যাপদয়ন্টদমদন্টর সময়সূনচ 
নিধ্কারণ ররার জি্য 311 নম্বমর হফান করুন।

আমরা তম্্র িন্
nyc.gov/dca দে�ুি
ইদমি ররুি OFE.Outreach@dca.nyc.gov
@NYCDCA এ আমাদের অিসুরণ ররুি

The Of�ce of Financial 
Empowerment can help.

WITH  
YOUR

DO



The Of�ce of Financial 
Empowerment can help.

WITH  
YOUR

DO
The Department of Consumer Affairs Office of Financial 
Empowerment (OFE) works to educate, empower, and 
protect New Yorkers and their communities so they can 
improve their financial health and build assets. 
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