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About the Glossary

শব্দককাষ সম্বকে

To help consumers during the debt collection
process, the Department of Consumer and Worker
Protection (DCWP)* created this glossary, which
includes commonly used terms in debt collection
communications plus references (laws, agencies)
important for consumers to know. Bilingual
glossaries in the top 10 languages spoken by New
Yorkers with limited English proficiency are available
at nyc.gov/dca

ঋণ োংগ্রহ করার প্রক্রিয়া চলাকালীন গ্রাহকপ্টের েহায়তা করপ্টত,
গ্রাহক এবাং কর্মী েুরক্ষা ক্রবভাগ (Departmant of Consumer
and Worker Protection, DCWP)* এই শব্দপ্টকাষটি ততক্রর
কপ্টরপ্টে, যার র্মপ্টযে ঋণ োংগ্রহ করা োংিান্ত সযাগাপ্টযাপ্টগর োপ্টে
এর্মন সরফাপ্টরন্সগুক্রল (আইন, এপ্টেক্রন্সের্মূহ) অন্তভুু ক্ত রপ্টয়প্টে যা
গ্রাহকপ্টের োনা েরুক্রর। ইাংপ্টরক্রের েীক্রর্মত েক্ষতা েহ ক্রনউ ইয়প্টকু
বেবােকারীরা সয প্রযান 10টি ভাষায় কো বপ্টলন তাপ্টের েনে
ক্রিভাক্রষক শব্দপ্টকাষ উপলভে এখাপ্টন nyc.gov/dca

Note:
•
•
•

দ্রষ্টবে:
Italicized words in descriptions are also
defined in the glossary.
Unless stated otherwise, all descriptions
reflect New York City laws and rules.
This glossary is not intended as legal advice.

•

ক্রববরপ্টণ ইটাক্রলক করা শব্দগুক্রলও শব্দপ্টকাপ্টষ োংজ্ঞাক্রয়ত

•

আপ্টে।
অনেভাপ্টব বণুনা না করা হপ্টল, ের্মস্ত ক্রববরণগুক্রলপ্টত ক্রনউ

•

ইয়কু শহপ্টরর আইন এবাং ক্রবক্রযক্রনয়র্ম প্রক্রতফক্রলত হয়।
এই শব্দপ্টকাষটিপ্টক আইক্রন পরার্মশু ক্রহপ্টেপ্টব ক্রবপ্টবচনা করা
যাপ্টব না।

*DCWP is the Agency’s new name. In all references,
DCWP also means DCA (Department of Consumer
Affairs), the Agency’s old name. The Agency is in the
process of implementing the legal name change in public
information. In the meantime, DCWP and DCA are the
same City Agency.

*DCWP হল এপ্টেক্রন্সর নতু ন নার্ম। ের্মস্ত সরফাপ্টরপ্টন্স DCWP-এর র্মাপ্টন
হল DCA (উপপ্টভাক্তা ক্রবষয়ক ক্রবভাগ) (Department of Consumer
Affairs), যা হল এপ্টেক্রন্সর পুরপ্টনা নার্ম। এপ্টেক্রন্স েবুেনীন তপ্টেে আইক্রন
নার্ম পক্ররবতু ন বাস্তবায়প্টনর প্রক্রিয়াযীন। এর র্মপ্টযে, DCWP এবাং DCA
হল একই ক্রেটি এপ্টেক্রন্স।

Glossary / শব্দককাষ
A
অবমাননাকর ভাষা

Abusive language
Swear words (or curse words) or any words that
insult or offend.

গালর্মন্দ করা শব্দগুক্রল (বা শাপশাপান্ত করা শব্দগুক্রল) অেবা এর্মন
শব্দ যা অপর্মান বা অেম্মান কপ্টর।

A debt collector may not use abusive language
when attempting to collect a debt. This includes
in writing or when speaking to consumers.

ঋণ োংগ্রহ করার ের্ময় সকানও ঋণ োংগ্রাহক অবর্মাননাকর শব্দ
বেবহার করপ্টত পারপ্টবন না। এর র্মপ্টযে ক্রলপ্টখ োনাপ্টনা বা
উপপ্টভাক্তার োপ্টে কো বলা অন্তভুু ক্ত।

অযাকাউন্ট

Account
A record or file of a debt.

ঋপ্টণর সরকর্ু বা ফাইল।

A debt collector often refers to an account when
claiming a consumer owes money.

উপপ্টভাক্তার সেপ্টক পাওয়া টাকা োক্রব করার ের্ময় সবক্রশরভাগ
সক্ষপ্টেই ঋণ োংগ্রাহক একটি অোকাউন্ট সরফার কপ্টরন।

জমা সুদ
েুপ্টের পক্ররর্মাণ (অেু যার সনওয়া বা যাপ্টর পণে বা পক্ররপ্টষবা
সকনার েনে যাযু করা অেুরাক্রশ) ঋপ্টণর োপ্টে সযাগ করা হয়, যা

Accrued interest
The amount of interest (cost to borrow money or
purchase goods and services on credit) added to
a debt, which increases the amount of money a
borrower owes.

ঋণগ্রহীতার ঋপ্টণর পক্ররর্মাণপ্টক বাক্রিপ্টয় সেয়।

Consumers have a right to request an itemization
of a debt showing accrued interest and to dispute
a debt.

গ্রাহপ্টকর ের্মা হওয়া েুপ্টের পক্ররর্মাণ সেখাপ্টনা ঋপ্টণর ক্রববরণ
পাওয়ার অনুপ্টরায করার এবাং ঋপ্টণ সকানও অেঙ্গক্রত োকপ্টল সেই

Arrears

বককয়া

ক্রবষপ্টয় আপ্টলাচনা অক্রযকার আপ্টে।

An unpaid and overdue debt.

প্রোন না করা বা বপ্টকয়া োকা ঋণ।

B
Bankruptcy discharge
A court order that means a consumer does not
have to pay a debt and a creditor or collector may
no longer attempt to collect the debt.

দদউরিয়া হওয়ার কারকণ বরখাস্তকরণ

সকাপ্টটুর একটি আপ্টেশ যার অেু হল উপপ্টভাক্তাপ্টক পাওনাোরপ্টক
ঋণ পক্ররপ্টশায করপ্টত হপ্টব না অেবা োংগ্রাহক আর ঋণ োংগ্রহ
করার সচষ্টা করপ্টত পারপ্টবন না।

দবটার রবজকনস বুযকরা
(Better Business Bureau, BBB)

Better Business Bureau (BBB)
A private nonprofit organization that promotes
ethical marketplace practices.

একটি সবেরকাক্রর অলাভেনক োংস্থা যা র্মাপ্টকুটপ্টেে োংিান্ত
তনক্রতক কাযুকলাপগুক্রলর কো প্রচার কপ্টর।

In addition to filing a complaint with DCWP,
consumers can file a complaint about a debt
collector with BBB.

DCWP-এ অক্রভপ্টযাগ োক্রখল করার োপ্টে োপ্টে, উপপ্টভাক্তারা ঋণ
োংগ্রাহপ্টকর বোপাপ্টর BBB-এর কাপ্টেও অক্রভপ্টযাগ োক্রখল করপ্টত
পাপ্টরন।

DCWP:

DCWP:

Call 311 or visit nyc.gov/dca

311-সত সফান করুন বা nyc.gov/dca-এ যান।

BBB:

BBB:

Visit bbb.org and click “File a Complaint.”

bbb.org-এ যান এবাং “একটি অক্রভপ্টযাগ োক্রখল করুন”-এ ক্রিক
করুন।

C
Cease communication letter
A letter a consumer may send to a debt collector
demanding that the collector stop any further
contact with the consumer about an account.
A consumer may send the letter at any time in
the collection process.
Instructions and a template Cease Debt Collection
Communication Letter are available at
nyc.gov/dca

Charge off
Any amount that a creditor no longer expects to be
repaid and writes off as a bad debt for accounting
purposes even though the debt is still owed.

বে করার পত্রািাপ

এর্মন একটি ক্রচঠি যা উপপ্টভাক্তা একেন ঋণ োংগ্রাহকপ্টক পাঠাপ্টত
পাপ্টরন এটি োক্রব করার েনে সয ঋণ োংগ্রাহক সকানও
অোকাউপ্টন্টর ক্রবষপ্টয় উপপ্টভাক্তার োপ্টে সযাগাপ্টযাগ করা বন্ধ

করুন। উপপ্টভাক্তা োংগ্রপ্টহর প্রক্রিয়া চলাকালীন সযপ্টকানও ের্মপ্টয়
ক্রচঠিটি পাঠাপ্টত পাপ্টরন।
ঋণ োংগ্রহ বন্ধ করার পোলাপ োংিান্ত ক্রনপ্টেুশাবলী এবাং সটর্মপ্টেট
nyc.gov/dca–এ উপলভে

অনাদায়ী অর্থ রারশ
এর্মন সকানও অেুরাক্রশ যা পাওনাোর পক্ররপ্টশাপ্টযর আশা কপ্টরন না
এবাং সেটিপ্টক অনাোয়ী অেুরাক্রশ ক্রহপ্টেপ্টব ক্রচক্রিত কপ্টরন এর্মনক্রক
সেই অেুরাক্রশ পাওনা োকা েপ্টেও।

A charge off appears on a consumer’s credit report.

অনাোয়ী অেুরাক্রশ উপপ্টভাক্তার সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাপ্টটু প্রেক্রশুত হয়।

Collection
The process of seeking money claimed to be owed.
Debt collectors must obey federal, State, and
New York City laws and rules about what they
can and cannot do in the collection process.

সংগ্রহ
পাওয়া অেু োক্রব করার প্রক্রিয়া।
োংগ্রহ করার ের্ময় ঋণ োংগ্রাহক কী করপ্টত পাপ্টরন এবাং কী
করপ্টত পাপ্টরন না সেই েম্বন্ধীয় যুক্তরাষ্ট্রীয়, সেট এবাং ক্রনউ ইয়কু
ক্রেটির আইন এবাং ক্রবক্রযক্রনয়র্মগুক্রল তাপ্টের অবশেই সর্মপ্টন চলপ্টত
হপ্টব।

Collection fees
A fee (or charge) that a debt collector adds to
the amount it attempts to collect from a consumer.
The fee must be authorized by an agreement or
permitted by law.

সংগ্রহ করা সংক্রান্ত রি

উপপ্টভাক্তার সেপ্টক ঋণ োংগ্রহ করার েনে সয ক্রফ (বা চােু)
একেন ঋণ োংগ্রাহক অেুরাক্রশর োপ্টে যুক্ত কপ্টরন। ক্রফ অবশেই
চু ক্রক্ত িারা বা আইন অনুোপ্টর অনুপ্টর্মাক্রেত হপ্টত হপ্টব।

Consumers have a right to request an itemization
of a debt showing any collection fees and to
dispute a debt.

ঋপ্টণর ক্রবষপ্টয় আপ্টলাচনা করার েনে উপপ্টভাক্তার ঋপ্টণর এর্মন
ক্রববরণ চাওয়ার অক্রযকার আপ্টে সযটি োংগ্রহ করা োংিান্ত ক্রফ

Collector (See Debt collector)

োংগ্রাহক (ঋণ সংগ্রাহক সেখুন)

Communication disclosures

দ াগাক াগ সংক্রান্ত উকমাচন

In all letters and conversations with consumers,
debt collectors must disclose:
•
•
•
•
•

a call-back number to a phone that is answered
by a natural person;
the name of the debt collector;
the original creditor of the debt;
the name of the person to call back; and
the amount of the debt at the time of the
communication.

In all letters to consumers, debt collectors must
include their DCWP license number. An example is
1234567-DCA.

প্রেশুন কপ্টর।

উপপ্টভাক্তার োপ্টে আোন প্রোন করা ের্মস্ত ক্রচঠিপে এবাং
কপ্টোপকেপ্টন, ঋণ োংগ্রাহকপ্টের অবশেই ক্রনম্নক্রলক্রখতগুক্রল উপ্টমাচন
করপ্টত হপ্টব:
•
•
•
•
•

এর্মন একটি কল-বোক করার নম্বর সযটিপ্টত সফান করপ্টল
সকানও বেক্রক্ত উত্তর সেন;
ঋণ োংগ্রাহপ্টকর নার্ম;
ঋপ্টণর আেল পাওয়াোপ্টরর নার্ম;
সয বেক্রক্তপ্টক কল-বোক করা হপ্টব তার নার্ম; এবাং
সযাগাপ্টযাপ্টগর ের্ময় ঋপ্টণর অেুরাক্রশ।

উপপ্টভাক্তাপ্টক সলখা ের্মস্ত ক্রচঠিপ্টত, ঋণ োংগ্রাহকপ্টের অবশেই
তাপ্টের DCWP লাইপ্টেন্স নম্বর অন্তভুু ক্ত করপ্টত হপ্টব।
উোহরণস্বরূপ 1234567-DCA।

Consumer Financial Protection Bureau
(CFPB)
A U.S. government agency that enforces federal
consumer financial laws and protects consumers
in the financial marketplace.
In addition to filing a complaint with DCWP,
consumers can file a complaint about a debt
collector with CFPB.

কনরজউমার রিনযারিয়াি দরাকটকশন বুযকরা
(Consumer Financial Protection Bureau,
CFPB)
র্মাক্রকুন যুক্তরাপ্টষ্ট্রর এর্মন একটি এপ্টেক্রন্স যারা যুক্তরাষ্ট্রীয়
কনক্রেউর্মার ক্রফনোক্রন্সয়াল আইনগুক্রল বলবৎ কপ্টর এবাং
যুক্তরাষ্ট্রীয় র্মাপ্টকুটপ্টেপ্টে উপপ্টভাক্তাপ্টের েুরক্রক্ষত রাপ্টখ।

DCWP-এ অক্রভপ্টযাগ োক্রখল করার োপ্টে োপ্টে, উপপ্টভাক্তারা
সকানও ঋণ োংগ্রাহপ্টকর ক্রবষপ্টয় CFPB-সতও অক্রভপ্টযাগ োক্রখল
করপ্টত পাপ্টরন।

DCWP:

DCWP:

Call 311 or visit nyc.gov/dca.

311-সত সফান করুন বা nyc.gov/dca-এ যান।

CFPB:

CFPB:

Visit consumerfinance.gov and click
“Submit a Complaint.”

consumerfinance.gov-এ যান এবাং “একটি অক্রভপ্টযাগ
োক্রখল করুন”–এ ক্রিক করুন।

Consumer Reporting Agencies (CRA)
(See Credit Bureaus)

কমরজউমার ররকপার্থং একজরি
(Consumer Reporting Agencies, CRA)
(দক্ররিট বুযকরা সেখুন)

Contact and call frequency restrictions
A debt collector may contact a consumer at most
two times in a seven-day period and only between
8:00 a.m. and 9:00 p.m. Eastern Standard Time
(EST).
Debt collectors may not contact consumers at work
if the collector is aware that a consumer’s employer
does not allow such contact.

দ াগাক াগ করা এবং দিান করার রিককাকয়রি
সংক্রান্ত রনকষধাজ্ঞা

সকানও ঋণ োংগ্রাহক একেন উপপ্টভাক্তার োপ্টে 7 ক্রেপ্টনর র্মপ্টযে
েবপ্টেপ্টক সবক্রশ েু’বার সযাগাপ্টযাগ করপ্টত পাপ্টরন এবাং তা
সকবলর্মাে ইোনু েোন্ডার্ু টাইর্ম অনুোপ্টর েকাল 8:00টা সেপ্টক
রাক্রে 9:00টার র্মপ্টযে (Eastern Standard Time, EST)।
ঋণ োংগ্রাহক উপপ্টভাক্তার োপ্টে কর্মুস্থপ্টল সযাগাপ্টযাগ করপ্টত
পাপ্টরন না যক্রে োংগ্রাহক সেপ্টন োপ্টকন সয উপপ্টভাক্তার
ক্রনপ্টয়াগকতু া এই যরপ্টনর সযাগাপ্টযাপ্টগর অনুর্মক্রত সেন না।

Contest a debt (See Dispute a debt)

ঋকণর রবষকয় ররিবাদ করা (ঋকণর ররি আপরি সেখুন)

Credit

দক্ররিট

The ability of a consumer to borrow money with the
promise to repay it, plus any interest and fees, at a
later date. As examples, credit includes loans and
credit cards.

সযপ্টকানও েুে এবাং ক্রফ েহ পরবতীকাপ্টল পক্ররপ্টশায করার প্রক্রতশ্রুক্রত
েহ উপপ্টভাক্তার ঋণ সনওয়ার ক্ষর্মতা। উোহরণ, সিক্রর্প্টটর র্মপ্টযে
অন্তভুু ক্ত হল ঋণ এবাং সিক্রর্ট কার্ুগুক্রল।

(also Credit Reporting Agencies,
Consumer Reporting Agencies)

দক্ররিট বুযকরা
(এোিা সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাটু এপ্টেক্রন্স, কনক্রেউর্মার ক্ররপ্টপাটিুাং
এপ্টেক্রন্সগুক্রল)

Private companies that collect and share
consumer credit information and make it
available on credit reports.

সয সবেরকাক্রর সকাম্পাক্রনগুক্রল োংগ্রহ কপ্টর এবাং উপপ্টভাক্তার
সিক্রর্ট োংিান্ত তেে সশয়ার কপ্টর এবাং সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাটুগুক্রলর

Credit Bureaus

The main credit bureaus in the U.S. are
Equifax, Experian, and TransUnion.
Consumers can dispute incorrect information on
their credit report, including if they have been a
victim of identity theft.

েনে সেগুক্রলপ্টক উপলভে কপ্টর।

র্মাক্রকুন যুক্তরাপ্টষ্ট্রর প্রযান সিক্রর্ট বুেপ্টরাগুক্রল হল Equifax,
Experian এবাং TransUnion।
সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাপ্টটু সকানও ভু ল তেে এপ্টল উপপ্টভাক্তারা সেই ক্রবষপ্টয়
আপ্টলাচনা করপ্টত পাপ্টরন, এর র্মপ্টযে পক্ররচয় চু ক্ররর ক্রশকার হওয়ার
র্মপ্টতা ঘটনাও অন্তভুু ক্ত।

Credit Report
A record of a consumer’s credit history, as reported
by creditors and other sources, including:
•
•
•
•
•
•
•
•

employment;
addresses;
credit inquiries;
credit cards and loans;
accounts;
liens;
wage garnishments; and
other data.

Consumers can request free credit reports at
AnnualCreditReport.com. Due to COVID-19,
consumers can get free online reports more
frequently than once a year. Monitor the website
for updates.

দক্ররিট ররকপাটথ

উপপ্টভাক্তার সিক্রর্ট োংিান্ত ইক্রতহাপ্টের সরকর্ু, যা পাওনাোর
এবাং অনোনে উৎে সেপ্টক প্রোন করা হপ্টয়প্টে, এর র্মপ্টযে অন্তভুু ক্ত
হল:
•
•
•
•
•
•
•

কর্মুোংস্থান;
ঠিকানাের্মূহ;
সিক্রর্ট োংিান্ত অনুেন্ধান;
সিক্রর্ট কার্ু এবাং ঋণ;
অোকাউন্ট;
ক্রলপ্টয়ন;
পাক্ররশ্রক্রর্মক গাক্রনুশপ্টর্মন্ট; এবাং

•

অনোনে সর্টা।

AnnualCreditReport.com-এ ক্রগপ্টয় উপপ্টভাক্তা ক্রবনার্মূপ্টলে
সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাপ্টটুর েনে অনুপ্টরায করপ্টত পাপ্টরন। COVID-19
এর কারপ্টণ, উপপ্টভাক্তারা ক্রবনার্মূপ্টলে বেপ্টরর একবাপ্টরর সেপ্টকও
সবক্রশ ক্রবনার্মূপ্টলে অনলাইন ক্ররপ্টপাটু সপপ্টত পাপ্টরন। আপপ্টর্টগুক্রলর
েনে ওপ্টয়বোইট ক্রনরীক্ষণ করুন।

Credit Reporting Agencies
(See Credit Bureaus)

Creditor
(also Original Creditor)
A person, company, or entity to whom the debt is
claimed to be owed. The original creditor is the
person or business that provided the original service,
product, or credit that is the source of a debt
collection attempt.
A creditor may collect debt on its own or use thirdparty debt collectors to attempt to collect a debt.

দক্ররিট ররকপার্থং একজরিগুরি
(দক্ররিট বুযকরা সেখুন)

পাওনাদার
(আেল পাওনাোরও বলা হয়)
সকানও বেক্রক্ত, সকাম্পাক্রন বা েো ক্রযক্রন ঋণটি ক্রেপ্টয়প্টেন বপ্টল োক্রব
করা হয়। আেল পাওনাোর হপ্টলন সেই বেক্রক্ত বা বেবো সয আেল
পক্ররপ্টষবা, সপ্রার্াক্ট বা সিক্রর্ট প্রোন কপ্টরপ্টে যা ঋণ োংগ্রহ করার
সচষ্টার উৎে।
পাওনাোর ক্রনপ্টে তার ঋণ োংগ্রহ করপ্টত পাপ্টরন বা ঋণ োংগ্রহ
করার সচষ্টা করার েনে োর্ু-পাটিু ঋণ োংগ্রাহকপ্টের বেবহার
করপ্টত পাপ্টরন।

Current balance
(also Outstanding balance)
The total amount claimed to be owed.
Consumers have a right to request an itemization
of a debt that shows the current or outstanding
balance.

বিথমান বযাকিি

(বপ্টকয়া বোপ্টলন্সও বলা হয়)
োক্রব করা সর্মাট প্রাপে অেুরাক্রশ।
উপপ্টভাক্তার ঋপ্টণর এর্মন একটি ক্রববরপ্টণর অনুপ্টরায করার

অক্রযকার আপ্টে সযটি বতু র্মান এবাং বপ্টকয়া বোপ্টলন্স প্রেশুন কপ্টর।

D

DCWP license number
A number assigned by DCWP to a licensed debt
collector. An example is 1234567-DCA.
Debt collectors must include their DCWP license
number on all written communications.

DCWP িাইকসি নম্বর
লাইপ্টেন্সপ্রাপ্ত ঋণ োংগ্রাহকপ্টক DCWP িারা বরাদ্দ করা একটি
নম্বর। উোহরণস্বরূপ 1234567-DCA।
ের্মস্ত ক্রলক্রখত ক্রচঠিপপ্টে ঋণ োংগ্রাহকপ্টেরপ্টক অবশেই DCWP
লাইপ্টেন্স নম্বর অন্তভুু ক্ত করপ্টত হপ্টব।

Debt
The money a consumer owes, or is alleged to owe,
a creditor.
Consumer debt is debt related to personal, family,
or household purposes.
Consumers have a right to request an itemization of
a debt and to dispute a debt.

ঋণ

সয অেুরাক্রশ উপপ্টভাক্তা যার ক্রনপ্টয়প্টেন অেবা একেন পাওনাোর
যার সনওয়ার অক্রভপ্টযাগ কপ্টরপ্টেন।

উপপ্টভাক্তার ঋণ হল বেক্রক্তগত, পক্ররবার বা পাক্ররবাক্ররক উপ্টদ্দপ্টশে
সনওয়া ঋণ।
ঋপ্টণর ক্রবষপ্টয় আপ্টলাচনা করার েনে উপপ্টভাক্তাপ্টের ঋপ্টণর একটি
ক্রববরণ চাওয়ার অক্রযকার আপ্টে।

(also Collector, Debt Collection Agency)

ঋণ সংগ্রাহক
(োংগ্রাহক, ঋণ োংগ্রাহক এপ্টেক্রন্সও বলা হয়)

A private company or person—including a debt
collection attorney or law firm—that attempts to
collect personal or household debt from New York
City residents. The debt collector may:

একটি সবেরকাক্রর সকাম্পাক্রন বা একেন বেক্রক্ত – এর র্মপ্টযে অন্তভুু ক্ত
হল ঋণ োংগ্রাহক অোটক্রনু বা ল-ফার্মু-যারা ক্রনউ ইয়কু ক্রেটির
অক্রযবােীপ্টের সেপ্টক বেক্রক্তগত বা পাক্ররবাক্ররক ঋণ োংগ্রহ করার

Debt collector

•
•

own the debt (purchased from a creditor) and
collect for itself; OR
be hired by a creditor or other company to assist
in collecting the debt.

Both in-State and out-of-State debt collectors must
have an active DCWP license and obey New York
City laws and rules. To verify if a debt collector is
licensed, consumers can:
•
•

Visit nyc.gov/dca and click “Search for a DCA
Licensee” in the For Consumers & Workers
module.
Contact 311 (212-NEW-YORK outside NYC)
and say “Business Background Check.”

সচষ্টা কপ্টরন। ঋণ োংগ্রাহক:
•
•

ঋপ্টণর র্মাক্রলকানা ক্রনপ্টত পাপ্টরন (পাওনাোপ্টরর সেপ্টক ঋণ ক্রকপ্টন
ক্রনপ্টত পাপ্টরন) এবাং ক্রনপ্টের েনে োংগ্রহ করপ্টত পাপ্টরন; অেবা
পাওনাোর বা অনে সকাম্পাক্রন তাপ্টের ক্রনপ্টয়াগ করপ্টত পাপ্টরন
ঋণ োংগ্রহ করার কাপ্টে েহায়তা করার েনে।

সেপ্টটর র্মপ্টযের এবাং সেপ্টটর বাইপ্টরর ঋণ োংগ্রাহকপ্টের অবশেই
েক্রিয় DCWP লাইপ্টেন্স োকপ্টত হপ্টব এবাং তাপ্টেরপ্টক ক্রনউ ইয়কু
ক্রেটির আইন এবাং ক্রবক্রযক্রনয়র্ম সর্মপ্টন চলপ্টত হপ্টব। ঋণ োংগ্রাহক
লাইপ্টেন্স প্রাপ্ত ক্রকনা তা যাচাই করপ্টত, উপপ্টভাক্তারা যা করপ্টত
পাপ্টরন:
•

•

nyc.gov/dca-এ যান এবাং উপপ্টভাক্তা এবাং কর্মীপ্টের
র্মক্রর্উপ্টল “DCA লাইপ্টেপ্টন্সর েনে অনুেন্ধান করুন”-এ
ক্রিক করুন।
311 নম্বপ্টর সযাগাপ্টযাগ করুন (212-NYC-এর বাইপ্টর
ক্রনউ ইয়প্টকুর েনে) এবাং বলুন “ক্রবেপ্টনে বোকগ্রাউন্ড
সচক।”

Debt settlement or payment plan
An agreement by the debt collector to accept from
the consumer an amount less than the originally
claimed balance either as a payment in full or as
scheduled partial payments.
The debt collector must send the consumer,
within five business days, a letter confirming
the agreement which must include:
•
•
•
•
•
•
•
•

name and address of the consumer;
date the agreement was made;
name of the original creditor;
amount due and the due date of each payment;
name of the debt collector;
name of the debt collector employee, or
employee’s supervisor, who reached the
agreement;
address where the consumer should mail
payments; and
any other terms or conditions of the agreement.

ঋণ মীমাংসা বা দপকমন্ট প্ল্যান

উপপ্টভাক্তার সেপ্টক আেল োক্রব করা বোপ্টলপ্টন্সর সেপ্টক কর্ম এর্মন
একটি অেুরাক্রশ গ্রহণ করার েনে ঋণ োংগ্রাহক িারা করা একটি
চু ক্রক্ত যা চু িান্ত সপপ্টর্মন্ট ক্রহপ্টেপ্টব বা ক্রনযুাক্ররত আাংক্রশক সপপ্টর্মন্ট
ক্রহপ্টেপ্টব ক্রবপ্টবক্রচত হপ্টব।

ঋণ োংগ্রাহকপ্টক পাাঁচটি কর্মুক্রেবপ্টের র্মপ্টযে উপপ্টভাক্তাপ্টক এর্মন
একটি ক্রচঠি পাঠাপ্টত হপ্টব যা চু ক্রক্তটি ক্রনক্রিত কপ্টর সেটির র্মপ্টযে
অবশেই অন্তভুু ক্ত োকপ্টত হপ্টব:
•
•
•
•
•
•
•
•

Debtor
A consumer who owes or is claimed to owe
money to a creditor.

উপপ্টভাক্তার নার্ম এবাং ঠিকানা;
চু ক্রক্তর তাক্ররখ;
আেল পাওনাোপ্টরর নার্ম;
বপ্টকয়া অেুরাক্রশ এবাং প্রক্রতটি সপপ্টর্মন্ট প্রোন করার তাক্ররখ;
ঋণ োংগ্রাহপ্টকর নার্ম;
ঋণ োংগ্রাহপ্টকর কর্মীর নার্ম বা কর্মীর েুপারভাইোপ্টরর নার্ম,
ক্রযক্রন চু ক্রক্তটি কপ্টরপ্টেন;
উপপ্টভাক্তা সযখাপ্টন সপপ্টর্মন্টগুক্রল পাঠাপ্টবন সেখানকার
ঠিকানা; এবাং
চু ক্রক্তর অনোনে শতু াবলী।

দদনাদার
একেন উপপ্টভাক্তা ক্রযক্রন যার ক্রনপ্টয়প্টেন বা পাওনাোর োক্রব
কপ্টরন সয যার ক্রনপ্টয়প্টেন।

(also Defaulting on a debt)

ঋণকখিাপ
(ঋণ সখলাক্রপও বলা হয়)

Failure to meet the repayment obligations on
a debt.

ঋণ পক্ররপ্টশায করপ্টত বেেু হওয়া।

A default can occur when a consumer:

ঋণপ্টখলাপ তখন হপ্টত পাপ্টর যখন একেন উপপ্টভাক্তা:

•
•
•

•
•

ের্ময় র্মপ্টতা সপপ্টর্মন্ট করপ্টত পাপ্টরন না;
সপপ্টর্মন্ট করপ্টত ভু প্টল যান; বা

•

সপপ্টর্মন্ট করা এক্রিপ্টয় চপ্টলন বা বন্ধ কপ্টর সেন।

Default

is unable to make timely payments;
misses payments; or
avoids or stops making payments.

Default Judgment
A court decision against a consumer who fails to
answer or defend a lawsuit brought by a creditor
or its debt collector.
A default judgment is different than default or
defaulting on a debt.
A consumer may seek to have a default judgment
vacated (removed) by making a request to the
court after the default judgment is entered.

ঋণকখিাকপর উপর রায়

এর্মন উপপ্টভাক্তা ক্রযক্রন পাওনাোপ্টরর িারা বা ঋণ োংগ্রাহক িারা
করা সর্মাকদ্দর্মার উত্তর ক্রেপ্টত বা আত্মপক্ষ ের্মেুন করপ্টত বেেু
হপ্টয়প্টেন তার ক্রবরুপ্টে আোলপ্টতর রায়।
ঋণপ্টখলাপ্টপর উপর রায় ঋণপ্টখলাপ বা ঋণ পক্ররপ্টশায করপ্টত না
পারার সেপ্টক ক্রভন্ন।
ঋণপ্টখলাপ্টপর রায় আোর পর উপপ্টভাক্তা আোলপ্টতর কাপ্টে
অনুপ্টরায করার র্মাযেপ্টর্ম ঋণপ্টখলাপ্টপর উপর রায় েক্ররপ্টয় সনওয়ার
অনুপ্টরায করপ্টত পাপ্টরন।

Defaulting on a debt (See Default)

ঋণ পররকশাধ করকি না পারা(ঋঋণকখিাপ সেখুন)

Delinquent debt

দিরিঙ্কুকয়ন্ট ঋণ

An account on which a payment is past due.

সয অোকাউপ্টন্টর উপর সপপ্টর্মন্ট বপ্টকয়া আপ্টে।

A creditor may report the past due account to a
credit bureau.

একেন ঋণোতা বপ্টকয়া অোকাউন্ট েম্পপ্টকু সিক্রর্ট ক্রবউপ্টরাপ্টক
োনাপ্টত পাপ্টর।

If an account becomes sufficiently delinquent, the
consumer may be in default and a creditor may
charge off the account.

যক্রে অোকাউন্ট পযুাপ্ত র্মাোয় বপ্টকয়া হপ্টয় যায়, তাহপ্টল উপপ্টভাক্তা
ক্রর্ফল্ট হপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর এবাং ঋণোতা অোকউন্টপ্টক চােু অফ কপ্টর
ক্রেপ্টত পপ্টর।

ঋকণর ররি আপরি
(ঋপ্টণর প্রক্রতবােও বলা হয়)

Dispute a debt
(also Contest a debt)
Consumers who do not recognize a debt or do not
agree that they owe the amount of debt claimed
may contest all or part of the debt verbally and/or
in writing.

সয উপপ্টভাক্তা একটি ঋণ স্বীকার কপ্টরন না অেবা োক্রবর র্মপ্টতা
তাপ্টের সকানও ঋণ বপ্টকয়া আপ্টে বপ্টল েম্মত নয় তারা সর্মৌক্রখক
এবাং/অেবা ক্রলক্রখতভাপ্টব ের্মস্ত অেবা আাংক্রশক ঋপ্টণর বোপপ্টর
প্রক্রতবাে োনাপ্টত পাপ্টরন।

Under federal, State, and New York City laws,
in disputing a debt, consumers have a right to:
•
•
•

সফপ্টর্রাল, সেট এবাং ক্রনউ ইয়কু ক্রেটি আইপ্টনর অযীপ্টন একটি
ঋপ্টণর বোপাপ্টর আপক্রত্ত োনাপ্টল উপপ্টভাক্তার কাপ্টে ক্রনম্নক্রলক্রখত
অক্রযকার আপ্টে:

say they do not recognize the debt or owe the
debt as claimed;
request the name and address of the original
creditor if different from the current one; and
request that the debt collector provide
information to show that the debt belongs to the
consumer and/or that the amount is correct.
(See verification of a debt.)

•
•
•

তারা এই ঋণপ্টক স্বীকার কপ্টরন না অেবা োক্রব করা ঋণ
বপ্টকয়া সনই;
র্মূল ঋণোতার নার্ম এবাং ঠিকানার অনুপ্টরায করপ্টত পাপ্টরন,
যক্রে বতু র্মান োংস্থার সেপ্টক ক্রভন্ন হয়; এবাং
এই ঋণটি উপপ্টভাক্তার এবাং/অেবা পক্ররর্মাণটি েঠিক তা
সেখাপ্টনার েনে ঋণ োংগ্রাহকপ্টক তেে প্রোন করার অনুপ্টরায
করপ্টত পাপ্টরন। (ঋপ্টণর যাচাইকরণ সেখুন)

E
Exempt funds
Money that may not be taken by most creditors or
debt collectors to satisfy a judgment.
Consumers may choose to use exempt funds to
pay a debt, but a creditor or debt collector cannot
freeze or forcibly take these funds from consumers’
bank accounts to pay a judgment.

িান্ড অবযাহরি
সয অেু সবক্রশরভাগ ঋণোতা অেবা ঋণ োংগ্রাহপ্টকর িারা একটি
র্মীর্মাংো েন্তুষ্ট করার েনে োংগ্রহ করা হয় না।
ঋণ পক্ররপ্টশায করার েনে একেন গ্রাহক ফান্ড ক্রনস্তার সবপ্টে ক্রনপ্টত
পাপ্টরন ক্রকন্তু একেন ঋণোতা অেবা ঋণ োংগ্রাহক র্মীর্মাাংোর
অেু পক্ররপ্টশায করার েনে একেন উপপ্টভাক্তার বোঙ্ক অোকাউন্ট
সরাপ্টেন অেবা বলবৎভাপ্টব এই অেু ক্রনপ্টত পাপ্টরন।

অবযহি আয় সুরক্ষা অরধরনয়ম
(Exempt Income Protection Act, EIPA)

Exempt Income Protection Act (EIPA)
New York State law that automatically protects
a certain amount of money in a consumer’s
bank account from being frozen or taken by
debt collectors.

ক্রনউ ইয়কু সেট আইন উপভক্তাপ্টের বোঙ্ক অোকাউন্ট সেপ্টক
একটি ক্রনক্রেুষ্ট পক্ররর্মাণ সরাপ্টেন এবাং ঋণ োংগ্রাহক িারা
প্রতোহাপ্টরর সেপ্টক আপনাআপক্রনই েুরক্রক্ষত রাপ্টখ।

Under the EIPA, if any funds in a consumer’s bank
account are frozen, the bank must provide the
consumer with certain forms, called Exemption
Claim Forms. The consumer may use these forms
to claim that the frozen funds are exempt.

EIPA-এর অযীপ্টন যক্রে উপপ্টভাক্তার বেঙ্ক অোকাউপ্টন্টর সকানও
অেু সরাপ্টেন করা হয় তাহপ্টল বোঙ্কপ্টক উপপ্টভাক্তাপ্টক ক্রকেু ক্রনক্রেুষ্ট
ফর্মু অবশেই প্রোন করপ্টত হপ্টব যাপ্টক এপ্টেম্পশন সিইর্ম ফর্মু বলা
হয়। সরাপ্টেন পুক্রাঁ ের ওপর ক্রনস্তার সেওয়া হপ্টয়প্টে োক্রব করার েনে

The following funds (in alphabetical order) are
typically exempt from being frozen or garnished:

উপপ্টভাক্তা এই ফর্মুগুক্রল বেবহার করপ্টত পাপ্টর।

•
•
•

ক্রনম্নক্রলক্রখত পুক্রাঁ েগুক্রলপ্টক (বণুানুিক্রর্মক) সরাপ্টেন অেবা গাক্রনুশড্

•
•
•
•
•
•
•
•

Black lung benefits
Child support payments
Public assistance (for example, Temporary
Assistance for Needy Families)
Public or private pensions
Railroad Retirement Board benefits
Social Security, including retirement, survivors,
and Disability benefits
Spousal support or maintenance
Supplemental Security Income
Unemployment Insurance
Veterans Affairs benefits
Workers’ compensation

হওয়ার সেপ্টক োযারণতঃ ক্রনস্তার সেওয়া হপ্টয়প্টে।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ব্ল্োক লাং েুক্রবযা
ক্রশশু েহায়তা সপপ্টর্মন্ট
েরকাক্রর েহায়তা (উোহরণস্বরূপ অভাবগ্রস্ত পক্ররবাপ্টরর
েনে অস্থায়ী েহায়তা)
েরকাক্রর অেবা সবেরকাক্রর সপনশন
সরলপ্টরার্ ক্ররটায়ারপ্টর্মন্ট সবার্ু েুক্রবযা
অবের গ্রহণ, উত্তরেীক্রব এবাং অক্ষর্মতা েুক্রবযা েহ সোেোল
ক্রেক্রকউক্ররটি
স্বার্মী-স্ত্রী েহায়তা অেবা সর্মপ্টন্টপ্টনন্স
েম্পূরক েুরক্ষা আয়
সবকার ভাতা
সভটিরান্স অোপ্টফয়ােু েুক্রবযা
কর্মীর ক্ষক্রতপূরণ

F
Fair and Accurate Credit Transaction Act
(FACTA)
Federal law that allows consumers to request
and obtain a free credit report once every
12 months from each of the three nationwide
consumer credit bureaus.
Note: Due to COVID-19, consumers can visit
AnnualCreditReport.com to get free online
reports more frequently than once a year. Monitor
the website for updates.

নযা য এবং সঠিক ধার দিনকদন অরধরনয়ম (Fair and
Accurate Credit Transaction Act, FACTA)
সফপ্টর্রাল আইন যা সেশেুপ্টি ক্রতনটি উপপ্টভাক্তা সিক্রর্ট বুেপ্টরার
র্মপ্টযে প্রপ্টতেকটির সেপ্টক প্রপ্টতেক 12 র্মাপ্টে ক্রবনার্মূপ্টলে সিক্রর্ট
ক্ররপ্টপাটু অনুপ্টরায এবাং োংগ্রহ করার েনে উপপ্টভাক্তাপ্টক অনুর্মক্রত
প্রোন কপ্টর।

দ্রষ্টবে: COVID-19-এর কারপ্টণ উপপ্টভাক্তারা বেপ্টর একবাপ্টরর
সবক্রশ আরও প্রায়শই ক্রবনার্মূপ্টলে অনলাইন ক্ররপ্টপাটু পাওয়ার েনে
AnnualCreditReport.com -এ সযপ্টত পপ্টরন।
আপপ্টর্টগুক্রলর েনে ওপ্টয়বোইট ক্রনরীক্ষণ করুন।

Fair Credit Reporting Act (FCRA)
Federal law that promotes the accuracy,
fairness, and privacy of information in the files
of consumer reporting agencies and gives
consumers the right to see their own credit
reports and to dispute errors.

Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)
Federal law governing collection activity by debt
collectors that:
•
•
•

prohibits abusive practices in the collection of
consumer debts;
prohibits unfair and deceptive debt collection
practices; and
gives consumers the right to dispute a debt and
get a validation notice to ensure the accuracy of
an alleged debt.

নযা য দক্ররিট ররকপার্থং অরধরনয়ম
(Fair Credit Reporting Act, FCRA)

সফপ্টর্রাল আইন যা উপপ্টভাক্তা ক্ররপ্টপাটিুাং এপ্টেক্রন্সর ফাইপ্টলর র্মপ্টযে
তপ্টেের েঠিকতা, নোযেতা এবাং সগাপনীয়তা উৎেক্রহত কপ্টর এবাং
উপপ্টভাক্তাপ্টের ক্রনপ্টের সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাটু সেখার এবাং ক্রবচু েক্রতর প্রক্রত
আপক্রত্ত েনাপ্টনার অক্রযকার প্রোন কপ্টর।

নযা য ঋণ সংগ্রাহক আচরণ অরধরনয়ম
(Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA)
ঋণ োংগ্রাহক িারা োংগ্রহ গক্রতক্রবক্রয পক্ররচালনাকারী সফপ্টর্রাল
আইন যা:
•
•
•

The Act also:
•
•
•

creates guidelines for how debt collectors may
conduct business;
defines consumer rights when dealing with debt
collectors; and
includes penalties and remedies for violations
of the Act.

উপপ্টভাক্তার সেপ্টক ঋণ োংগ্রহ করার সক্ষপ্টে অবর্মাননাপূণু

আচরণ ক্রনক্রষে কপ্টর।
অোযু এবাং প্রতারণাপূণু ঋণ োংগ্রহ প্রক্রিয়াপ্টক ক্রনক্রষে কপ্টর;
এবাং
একেন উপপ্টভাক্তাপ্টক ঋপ্টণর প্রক্রত আপক্রত্ত োনাপ্টনার এবাং
অক্রভযুক্ত ঋপ্টণর েঠিকতা ক্রনক্রিত করার েনে তবযকরণ
ক্রবজ্ঞক্রপ্ত পাওয়ার অক্রযকার সেয়।

এোিাও এই অক্রযক্রনয়র্ম:
•
•
•

ক্রকভাপ্টব ঋণ োংগ্রাহক বেবো পক্ররচালনা করপ্টব তার েনে
ক্রনপ্টেুশাবলী ততক্রর কপ্টর;
ঋণ োংগ্রাহপ্টকর েপ্টঙ্গ সলনপ্টেন করার ের্ময় উপপ্টভাক্তাপ্টের
অক্রযকারপ্টক বণুনা কপ্টর; এবাং
অক্রযক্রনয়প্টর্মর লঙ্ঘপ্টনর েনে েক্ররর্মানা এবাং প্রক্রতকার োংযুক্ত
কপ্টর।

Fake debt (See Phantom debt)

নকি ঋ িযান্টম ঋণ সেখুন)

Federal Trade Commission (FTC)

সফর্াপ্টরল সের্ কক্রর্মশন
(Federal Trade Commission, FTC)

A federal government agency that enforces
consumer protection and U.S. antitrust laws.
In addition to filing a complaint with DCWP,
consumers can file a complaint about a debt
collector with the FTC.

একটি সফপ্টর্রাল েরকাক্রর এপ্টেক্রন্স যা উপপ্টভাক্তা েুরক্ষা এবাং
U.S. অোক্রন্টোে আইন বলবৎ কপ্টর।

DCWP-এর কাপ্টে অক্রভপ্টযাগ োপ্টয়র করার েপ্টঙ্গ, উপপ্টভাক্তারা
FTC-এর কাপ্টে ঋণ োংগ্রাহপ্টকর বোপাপ্টর অক্রভপ্টযাগ োপ্টয়র করপ্টত
পাপ্টরন।

DCWP:

DCWP:

Call 311 or visit nyc.gov/dca.

311-সত সফান করুন বা nyc.gov/dca-এ যান।

FTC:

FTC:

Visit ftc.gov/complaint or call toll-free
1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357).

ftc.gov/complaint-এ যান অেবা সটাল ক্রর
1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) নম্বপ্টর সফান

করুন।

G

গারনথ শকমন্ট/ইনকাম এরিরকউশন

Garnishment / Income Execution
The act of requiring a debtor’s employer to withhold
a portion of the debtor’s wages to pay a creditor
that has obtained a court order. Unless otherwise
authorized by law, a debt collector must obtain a
court order or judgment to carry out a garnishment
or income execution.

ঋণোতাপ্টক সেওয়ার েনে একেন ঋণগ্রক্রহতার র্মাক্রলকপ্টক
ঋণগ্রক্রহতার সবতপ্টনর একটি অাংশ যপ্টর রাখার অক্রযক্রনক্রয়র্ম, যা
আোলত সেপ্টক োংগ্রহ করা হপ্টয়প্টে। যক্রেনা আইন িারা
অনুপ্টর্মাক্রেত হয়, ঋণ োংগ্রাহকপ্টক গাক্রনশ
ু প্টর্মন্ট অেবা ইনকার্ম
এক্রেক্রকউশন করার উপ্টদ্দপ্টশে একটি আোলপ্টতর আপ্টেশ অেবা
ক্রবচার অবশেই োংগ্রহ করপ্টত হপ্টব।

H

হয়রারন

Harassment
The use of pressure, annoyance, intimidation, or
abuse in the attempted collection of a debt.

ঋণ োংগ্রহ করার প্রয়াপ্টে চাপ, োলাতন, হুর্মক্রক অেবা
অপবেবহাপ্টরর বেবহার।

Debt collectors may not harass consumers.
Examples of illegal conduct are:
•
•
•
•

ঋণোতার উপপ্টভাক্তাপ্টের হয়রাক্রন করা উক্রচত নয়। সবআইনী
আচরপ্টণর উোহরপ্টণর র্মপ্টযে রপ্টয়প্টে:

using or threatening to use violence to harm
a person, their reputation, or their property;
threatening someone with a criminal warrant;
using obscene, profane, or abusive language;
and
causing a telephone to ring or engaging any
person in telephone conversation repeatedly
or continuously.

•

•
•
•

একেন বেক্রক্ত, তাপ্টের প্রক্রতষ্ঠা, অেবা তাপ্টের েম্পক্রত্ত ক্ষক্রত
করার েনে ক্রহাংোর বেবহার করা অেবা বেবহার করার
হুর্মক্রক সেওয়া;
অপরাক্রযক ওয়োপ্টরপ্টন্টর োপ্টে সকানও বেক্রক্তপ্টক হুর্মক্রক
সেওয়া;
েঘনে, অপক্রবে অেবা অবর্মাননাপূণু ভাষা বেবহার করা;
এবাং
একটি সটক্রলপ্টফান ক্ররাং করা অেবা বার-বার অেবা ক্রনরন্তর
একেন বেক্রক্তপ্টক সটক্রলপ্টফাপ্টন কোবাতু ায় ক্রনযুক্ত করা।

I
Interest
The cost of borrowing money or buying goods or
services on credit. It is typically calculated as a
percentage of the amount due.

সুদ
অেু যার সনওয়ার অেবা যাপ্টর পণে অেবা পক্ররপ্টষবা সকনার

খরচ। এটিপ্টক োযারণতঃ বপ্টকয়া পক্ররর্মাপ্টণর শতাাংশ ক্রহপ্টেপ্টব
গণনা করা হয়।

একর্ ঋকণর সূরচ তিরর করা

Itemization of a debt
A list or breakdown that must include:
•
•
•
•

একটি েূক্রচ অেবা ক্রবস্তৃ ত ক্রববরণ যার র্মপ্টযে অবশেই ক্রনম্নক্রলক্রখত
োকপ্টত হপ্টব:

amount of the debt when the original creditor
sent it to collection;
amount of any accrued interest;
amount of any other collection fees and
charges; and
any payments made by the consumer.

•

A debt collector must give consumers an
itemization of each debt upon request.

•
•

র্মূল ঋণোতা ঋণ োংগ্রপ্টহর েনে পাঠাপ্টনার ের্ময় যাপ্টরর
পক্ররর্মাণ;
একক্রেত সকানও েুপ্টের পক্ররর্মাণ;
অনে সকানও কাপ্টলকশন ক্রফে এবাং চাপ্টেুর পক্ররর্মাণ; এবাং

•

উপপ্টভাক্তা িারা করা সকানও সপপ্টর্মন্ট।

অনুপ্টরায করা হপ্টল একেন ঋণ োংগ্রাহকপ্টক প্রপ্টতেকটি ঋপ্টণর েূক্রচ
একেন গ্রাহকপ্টক অবশেই ক্রেপ্টত হপ্টব।

J
অরভমি

Judgment
An order issued by a court stating the outcome of
a lawsuit.

একটি র্মার্মলার ক্রবচাপ্টরর উপ্টেখ ক্রহপ্টেপ্টব আোলত িারা োক্রর করা
আপ্টেশ।

L
েীক্রর্মত ইাংপ্টরক্রে েক্ষতা
(Limited English Proficient, LEP)

Limited English Proficient (LEP)
A term that refers to individuals who do not
speak English as their primary language and
who have a limited ability to read, speak, write,
or understand English.

একটি শব্দ যা এর্মন বেক্রক্তপ্টের কো সবাঝায় যারা তাপ্টের
প্রােক্রর্মক ভাষা ক্রহপ্টেপ্টব ইাংপ্টরক্রেপ্টত কো বপ্টলন না এবাং যাপ্টের
ইাংপ্টরক্রে পিার, বলার, সলখার অেবা সবাঝার েীক্রর্মত ক্ষর্মতা
আপ্টে।

M
Mini-Miranda Warning
A statement that debt collectors must use at the
beginning of any communication with a consumer,
both in letters and calls. The warning lets
consumers know that anything they say and any
information they give may be used to collect the
debt, including in court.
Most debt collectors record collection calls.

রমরন-রমরান্ডা সিকথিা

একটি ক্রববৃক্রত যা ঋণ োংগ্রাহপ্টকর পে এবাং কপ্টলর র্মাযেপ্টর্ম
উপপ্টভাক্তাপ্টের োপ্টে সয সকানও সযাগাপ্টযাগ বাতু া আরম্ভ করার

আপ্টগ অবশেই বেবহার করা উক্রচত। এই েতকু তাটি উপপ্টভাক্তাপ্টক
োনায় সয, তাপ্টের িারা কক্রেত সকানও বক্তবে অেবা তাপ্টের
িারা প্রোন করা সয সকানও তেে ঋণ োংগ্রহ করার েনে বেবহার
করা সযপ্টত পাপ্টর, এর্মনক্রক আোলপ্টতও।
সবক্রশরভাগ ঋণ োংগ্রাহকরা োংগ্রহ কল সরকর্ু কপ্টর।

রমর্যা বণথ না

Misrepresentation
The use of false, deceptive, or misleading practices
in debt collection.

ঋণ োংগ্রপ্টহ ক্রর্মেো, প্রতারণাপূণ,ু অেবা ঠকাপ্টনার র্মপ্টতা প্রক্রিয়া
বেবহার করা।

Debt collectors may not make misrepresentations
to consumers, including:
•
•

•

ঋণ োংগ্রাহপ্টকর উপপ্টভাক্তাপ্টের কাপ্টে ক্রর্মেো বণুনা করা উক্রচত
নয়, এর র্মপ্টযে রপ্টয়প্টে:

falsely representing or implying that the debt
collector is an attorney, legal office, government
agency, marshal, or sheriff;
falsely representing or implying that the
consumer committed a crime, or that
nonpayment of any debt will result in the
consumer’s arrest or imprisonment or the
seizure, garnishment, attachment, or sale of the
consumer’s property or wages unless the action
is lawful and the debt collector or creditor
intends to pursue it; or
reporting, or threatening to report, inaccurate
credit information to a credit bureau.

•

•

•

ক্রর্মেো অক্রভনয় করা অেবা সবাঝাপ্টনা সয ঋণ োংগ্রাহক
একেন উক্রকল, আইনী কাযুালয়, েরকাক্রর এপ্টেক্রন্স, র্মারশোল
অেবা সশক্ররফ;
ক্রর্মেো অক্রভনয় করা অেবা সবাঝাপ্টনা সয উপপ্টভাক্তা একটি
অপরায কপ্টরপ্টেন, অেবা সকানও ঋণ পক্ররপ্টশায না করা হপ্টল
উপপ্টভাক্তাপ্টক সগ্রফতার করা হপ্টত পাপ্টর অেবা উপপ্টভাক্তার
েম্পক্রত্ত অেবা সবতন বাপ্টেয়াপ্ত করা সযপ্টত পাপ্টর,
গাক্রনুশপ্টর্মন্ট, োংযুক্ত অেবা ক্রবক্রি করা সযপ্টত পপ্টর, যক্রে না
বেবস্থাটি আইনী হয় এবাং ঋণ োংগ্রাহক অেবা ঋণোতা এটি
ক্রনপ্টত ইচ্ছুক হন; অেবা
সিক্রর্ট বুেপ্টরাপ্টক ক্ররপ্টপাটু করা অেবা ক্ররপ্টপাটু করার হুর্মক্রক
সেওয়া, সবঠিক সিক্রর্ট তেে প্রোন করা।

O
Original Creditor (See Creditor)

মূি ঋণদািা (ঋণদািা সেখুন)

Outstanding Balance (See Current Balance)

বককয়া বযাকিি(বিথমান বযাকিি সেখুন)
P

Payday Loans
A high-interest loan borrowed against a consumer’s
next paycheck.
Payday loans are illegal in New York.

সপপ্টর্ ঋণ
একটি উচ্চ-েুপ্টের ঋণ যা উপপ্টভাক্তার পরবতী সপপ্টচপ্টকর ক্রবরুপ্টে
সনওয়া হপ্টয়প্টে।

সপপ্টর্ ঋণ ক্রনউ ইয়প্টকুর র্মপ্টযে সবআইনী

Phantom debt (also Fake debt)

িযান্টম ঋণ ( নকল ঋণ েহ)

Debt that is entirely made up and that a consumer
does not owe.

একটি ঋণ যা েম্পূণুভাপ্টব ক্রর্মেো এবাং যা উপপ্টভাক্তার বপ্টকয়া

Phantom debt schemes have typically involved
individuals or businesses that use fictitious names
that imply they are lawyers or affiliated with a law
firm. The schemers threaten serious consequences
if consumers don’t pay, including:
•
•
•
•
•

being sued;
being arrested at work;
having a bank account closed;
having wages garnished; or
being forced to appear in court.

The schemers generally do not hold DCWP
licenses.
Consumers have a right to request verification of a
debt from debt collectors.

নয়।
ফোন্টর্ম ঋণ সযােনার র্মপ্টযে েযারণতঃ এর্মন বেক্রক্তগণ অেবা
বেবোগুক্রল োপ্টক যা ক্রর্মেো নার্ম বেবহার কপ্টর এবাং যা ইক্রঙ্গত
কপ্টর সয তারা উক্রকল অেবা সকানও আইনী োংস্থার েপ্টে যুক্ত।
এই ক্রির্মাররা গুরুতর পক্ররণাপ্টর্মর কো উপ্টেখ কপ্টর হুর্মক্রক সেয়,
যক্রে উপপ্টভাক্তারা পক্ররপ্টশায না কপ্টর, এর র্মপ্টযে রপ্টয়প্টে:
•
•
•
•
•

আইনী র্মার্মলা করা;
কর্মুস্থপ্টল সগ্রফতার করা;
একটি বোঙ্ক অোকাউন্ট বন্ধ করা;
সবতন কর্মাপ্টনা; অেবা
একটি আোলপ্টত উপক্রস্থত হওয়ার েনে বাযে করা

ক্রির্মারপ্টের কাপ্টে োযারণতঃ সকানও DCWP লাইপ্টেন্স োপ্টক
না।
উপপ্টভাক্তাপ্টের কাপ্টে ঋণ োংগ্রাহকপ্টের কাে সেপ্টক ঋপ্টণর

যাচাইকরপ্টণর অনুপ্টরায করার অক্রযকার আপ্টে।

Principal
The initial amount of the debt or the amount that
remains unpaid by a consumer. It does not include
collection fees and interest.

মূিধন

ঋপ্টণর প্রারক্রম্ভক পক্ররর্মাণ অেবা উপপ্টভাক্তার না সেওয়া সকানও
অবক্রশষ্ট সকানও পক্ররর্মাণ। এটির র্মপ্টযে োংগ্রহ শুল্ক এবাং েুে
অন্তভুু ক্ত নয়।

S

সীমাবদ্ধিার সংরবরধ

Statute of Limitations
(also Time-barred debt)

(সময়-বেক ঋণ েহ)

A certain time after which a debt collector may no
longer sue a consumer to collect a debt.

একটি ক্রনক্রেুষ্ট ের্ময় যার পর একেন ঋণ োংগ্রাহক ঋণ োংগ্রহ
করার েনে একেন উপপ্টভাক্তার ক্রবরুপ্টে আইনী র্মার্মলা করপ্টত

Debt collectors may not attempt to collect an old
debt whose statute of limitations passed unless
they tell consumers:

পারপ্টবন না।

•
•
•

•

ঋণ োংগ্রাহক পুরপ্টনা ঋণ োংগ্রহ করার প্রয়াে নাও করপ্টত পাপ্টর
যার েীর্মাবেতার োংক্রবক্রয সপক্ররপ্টয় সগপ্টে, যতক্ষণ না তারা
উপপ্টভাক্তাপ্টক বপ্টলঃ

the legal time limit (statute of limitations) to sue
to collect the debt has expired;
consumers do not have to admit to owing the
debt, promise to pay the debt, or give up rights
regarding the statute of limitations;
if sued, consumers may defend the case by
informing the court that the statute of limitations
has expired to prevent the creditor from
obtaining a judgment; and
any payment consumers make on an old debt
will restart the creditor's right to sue.

•
•

•

•

ঋণ োংগ্রহ করার েনে আইনী র্মার্মলাা্ করার আইক্রন
ের্ময়েীর্মা (েীর্মাবেতার োংক্রবক্রয) ের্মাপ্ত হপ্টয় সগপ্টে;
উপপ্টভাক্তাপ্টক ঋণ বপ্টকয়া আপ্টে বপ্টল স্বীকার করপ্টত হপ্টব না,
ঋণ সশায করার েনে প্রক্রতশ্রুক্রত ক্রেপ্টত হপ্টব না, অেবা
েীর্মাবেতার োংক্রবক্রয েম্পক্রকুত অক্রযকার প্রতোহার করপ্টত
হপ্টব না;
যক্রে আইনী র্মার্মলা করা হয়, উপপ্টভাক্তারা ঋণোতাপ্টক একটি
ক্রবচার পাওয়া সেপ্টক প্রক্রতপ্টরায করার েনে েীর্মাবেতার
োংক্রবক্রয ের্মাপ্ত হপ্টয় সগপ্টে বপ্টল আোলতপ্টক োক্রনপ্টয় র্মার্মলা
প্রক্রতহত করপ্টত পাপ্টরন; এবাং
পুরপ্টনা ঋপ্টণর ওপর উপপ্টভাক্তা সকানও সপপ্টর্মন্ট করপ্টল
ঋণোতার আইনী র্মার্মলা করার অক্রযকার পুনরায় তবয হপ্টয়
যাপ্টব।

ঋকণর ররিপাদন

Substantiation of a debt
(See Verification of a debt)

(ঋকণর াচাইকরণ সেখুন)

.T

Time-barred debt (See Statute of Limitations)

সময়-বেক ঋণ (সীমাবদ্ধিার সংরবরধ সেখুন)

Tradeline

দেিিাইন

A term for a credit account on a consumer’s credit
report. There is a separate tradeline each time a
consumer is approved for credit. Tradelines
include, but are not limited to:
•
•
•
•

credit limit;
current balance;
payment history; and
lender names and addresses.

উপপ্টভাক্তার সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাপ্টটুর ওপর সিক্রর্ট অোকাউপ্টন্টর একটি
শব্দ। একেন গ্রাহকপ্টক প্রপ্টতেকবার ঋপ্টণর েনে অনুপ্টর্মােন করা
হপ্টল একটি পৃেক সের্লাইন ততক্রর হয়। সের্লাইপ্টনর র্মপ্টযে
রপ্টয়প্টে, ক্রকন্তু েীক্রর্মত নয়:
•
•
•

ঋপ্টণর েীর্মা;
বতু র্মান বোপ্টলন্স;
সপপ্টর্মপ্টন্টর ইক্রতহাে; এবাং

•

ঋণোতার নার্ম এবাং ঠিকানা।

V

Validation Notice
A letter a debt collector must give consumers
within five days after first contacting them that
contains general information about the debt
and consumer rights.
This notice must tell consumers they have a right to
dispute a debt and to request verification of a debt
from the debt collector. Other required disclosures
include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

the amount of the debt;
the name of the current creditor;
a statement that, upon consumer request and
within 30 days, the debt collector will provide
the name and address of the original creditor;
the address where consumers should mail a
letter to dispute a debt;
the debt collector’s DCWP license number;
the name of the debt collector as it appears on
the DCWP license;
a call-back number to a phone that is answered
by a natural person;
the name of the person to call back;
if the consumer may obtain from the debt
collector any communications in a language
other than English;
a statement that this glossary of common debt
collection terms is available in multiple
languages on the DCWP website nyc.gov/dca.

তবধকরণ রবজ্ঞরি
একটি পে যা একেন ঋণোতার েপ্টঙ্গ প্রের্মবার সযাগাপ্টযাগ করার
পর পাাঁচ ক্রেপ্টনর র্মপ্টযে তাপ্টক ক্রেপ্টত হপ্টব এবাং যার র্মপ্টযে ঋণ এবাং
উপপ্টভাক্তার অক্রযকাপ্টরর বোপাপ্টর োযারণ তেে োপ্টক।

এই ক্রবজ্ঞক্রপ্তপ্টত উপ্টেখ োপ্টক সয উপপ্টভাক্তাপ্টের ঋপ্টণর ক্রবরুপ্টে
আপক্রত্ত োনাপ্টনার অক্রযকার এবাং ঋণ োংগ্রাহপ্টকর সেপ্টক একটি
ঋপ্টণর যাচাইকরণ অনুপ্টরায করার অক্রযকার আপ্টে। অনোনে
আবশেক প্রকাশনার র্মপ্টযে রপ্টয়প্টে:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

ঋপ্টণর পক্ররর্মাণ;
বতু র্মান ঋণোতার নার্ম;
একটি ক্রববৃক্রত যা উপপ্টভাক্তা িারা অনুপ্টরায করা হপ্টল এবাং
30 ক্রেপ্টনর র্মপ্টযে ঋণ োংগ্রাহক র্মূল ঋণোতার নার্ম এবাং
ঠিকানা প্রোন করপ্টব;
একটি ঠিকানা সযখাপ্টন ঋপ্টণর আপক্রত্ত োনাপ্টনার েনে
উপপ্টভাক্তাপ্টক একটি পে পাঠাপ্টত হপ্টব;
ঋণ োংগ্রাহপ্টকর DCWP লাইপ্টেন্স নম্বর;
ঋণ োংগ্রাহপ্টকর নার্ম সযর্মনটি DCWP লাইপ্টেপ্টন্সর ওপর
উপ্টেক্রখত আপ্টে;
এর্মন একটি কল-বোক করার নম্বর সযটিপ্টত সফান করপ্টল
সকানও বেক্রক্ত উত্তর সেন;
সয বেক্রক্তপ্টক কল করা হপ্টব তার নার্ম;
যক্রে উপপ্টভাক্তাপ্টক ঋণ োংগ্রাহপ্টকর কাে সেপ্টক ইাংপ্টরক্রে বাপ্টে
অনে সকানও ভাষায় সকানও সযাগাপ্টযাগপে োংগ্রহ করপ্টত
চায়;
একটি ক্রববৃক্রত যাপ্টত এই োযারণ ঋণ োংগ্রপ্টহর শব্দাবলী
DCWP ওপ্টয়বোইট nyc.gov/dca-এ একাক্রযক ভাষায়
পাওয়া যায়।

ঋকণর াচাইকরণ
(ঋপ্টণর প্রক্রতপােন েহ)

Verification of a debt
(also Substantiation of a debt)
A consumer has a right to request that the debt
collector provide documentation to show that the
debt belongs to the consumer and/or that the
amount is correct.

একেন উপপ্টভাক্তার কাপ্টে ঋণটি উপপ্টভাক্তাপ্টের নাপ্টর্ম আপ্টে
এবাং/অেবা পক্ররর্মাপ্টণর েঠিকতার উপস্থাপন েহ নক্রেপে প্রোন

In response to a consumer’s request for verification
of the debt, the debt collector must do the following:

ঋপ্টণর যাচাইকরপ্টণর েনে উপপ্টভাক্তার অনুপ্টরাপ্টযর উত্তর েহ, ঋণ
োংগ্রাহকপ্টক ক্রনম্নক্রলক্রখতগুক্রল অবশেই করপ্টত হপ্টব:

•

•

করার েনে অনুপ্টরায করার অক্রযকার আপ্টে।

Provide written documentation from the
creditor—not the creditor’s debt collector—
confirming the debt. An example is a copy of
a final statement (bill) by the original creditor
showing the amount owed.
Stop all collection activity and consumer contact
until the verification is provided.

•

ঋপ্টণর েুক্রনিতকরণ েহ ঋণোতার পক্ষ সেপ্টক ক্রলক্রখত
নক্রেপে প্রোন করপ্টত হপ্টব - ঋণোতার ঋণ োংগ্রাহপ্টকর কাে
সেপ্টক নয়। একটি উোহরণ হপ্টলা বপ্টকয়া পক্ররর্মাপ্টণর উপ্টেখ
েহ র্মূল ঋণোতা িারা চূ িান্ত ক্রববৃক্রতর (ক্রবল) একটি

•

প্রক্রতক্রলক্রপ।
যাচাইকরণ প্রোন করা পযুন্ত ের্মস্ত োংগ্রহ গক্রতক্রবক্রয এবাং
উপপ্টভাক্তা সযাগপ্টযাগ বন্ধ করা।

Z
Zombie debt
Debt that is very old and no longer owed but that a
debt collector suddenly seeks to collect.
Zombie debt may include:
•
•
•
•
•

debt already settled;
debt from a bankruptcy discharge;
time-barred debt;
debt that no longer shows up on a consumer’s
credit report; and
debt never owed.

Consumers have a right to dispute a debt and
request that the debt collector provide verification
of a debt.

জরম্ব ঋণ
একটি ঋণ যা খুব পুরপ্টনা এবাং এখন আর বপ্টকয়া নয় ক্রকন্তু ঋণ
োংগ্রাহক হঠাৎ োংগ্রহ করপ্টত চায়।
েক্রম্ব ঋপ্টণর র্মপ্টযে রপ্টয়প্টে:
•
•
•
•

ইক্রতর্মপ্টযেই ক্রনষ্পক্রত্ত হওয়া ঋণ;
বোঙ্করাপক্রে ক্রর্েচাপ্টেুর সেপ্টক ঋণ;
ের্ময়-বন্ধক ঋণ;
একটি ঋণ যা আর উপপ্টভাক্তার সিক্রর্ট ক্ররপ্টপাপ্টটু সেখা যাপ্টচ্ছ
না; এবাং

•

এর্মন ঋণ যা কখনই বপ্টকয়া ক্রেল না।

উপপ্টভাক্তার কাপ্টে ঋপ্টণর ক্রবরুপ্টে আপক্রত্ত োনাপ্টনার এবাং ঋণ
োংগ্রাহকপ্টক একটি ঋণ যাচাইকরণ প্রোন করার েনে অনুপ্টরায
করার অক্রযকার আপ্টে।

