
বাংলা | Bengali

উপভ�াক্া 
সরুক্া 
পরামভ শ্ের জন্য

পরাম শ্ে
প্রবীণ প্ররাপ্তবয়স্ক মরানষুররা অনন্য উপভ�রাক্রা চ্যরাভেভজের সমু্খীন হন। উপভ�রাক্রা ববষয়ক 
বব�রাগ (Department of Consumer Affairs) প্রবীণ প্ররাপ্তবয়স্ক মরানষুভের সরাধরারণ 
জরাবেয়রাবি ও আব থ্িক ববষয়গুবের সম্ব ন্ধে বিবষিি কভর ন্িরােরার জন্য এবং ন্করা্রায়  
সরাহরায্য চরাইভি হভব িরা জরানরাভনরার জন্য এই পররামিথিগুবে প্রস্তুি কভরবিে।

ভ�তভর:
আভ শ্েক ভবষয় পৃ.3
সাধারণ জাভলয়াভত পৃ.8
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প্রবীণ প্রাপ্তবয়স্ক মানষুভের জন্য উপভ�াক্া সরুক্া ভবষয়ক পরাম শ্ে: 

আভ শ্েক ভবষয়
আপনার অ ্ শে ও সম্পেভক সরুভক্ত রাখভত, আপনার জন্য এখাভন ভকছু পরাম শ্ে দেওয়া হভয়ভছ।

রাষ্টীয় দবভনভিভের অ ্ শে
আইন অনযুায়ী, আপনার রাষ্টীয় দবভনভিভের অ শ্েগুভল অব্্যই ইভলকট্রভনক পদ্ধভতভত পাওয়া উভিত। 
আপবন যবে ন্সরাি্যরাে বসবকওবরটি বরা সরাবলিভমন্রাে বসবকওবরটি ইনকরাম (SSI) পরান, িরাহভে আপনরাভক 
অবি্যই অ থ্িটি ন্করাভনরা ব্যরাংক বরা ন্রেবিট ইউবনয়ন অ্যরাকরাউভন্ সররাসবর জমরার মরাধ্যভম অ্বরা একটি 
বপ্রভপইি ন্িববট করাভিথি র মরাধ্যভম ন্পভি হভব।

গুরুত্বপণূশে

 � ইভেকট্রবনক অ থ্িপ্রেরান ন্সট আপ করভি, godirect.gov ন্েখুন বরা 1-800-333-1795 এ 
ন্�রান করুন।

 � আপনরার যবে ব্যরাংক বরা ন্রেবিট ইউবনয়ন অ্যরাকরাউন্ নরা ্রাভক, িরাহভে বসটি সরাম ্থি্যভযরাগ্য 
বনররাপে ন্চবকং ও ন্সব�ংস অ্যরাকরাউন্ প্রেরান কভর। করাযথিরেমগুবের অন্ত�ুথি ক্ হে:

 ○ NYC ডাইভরক্ট ভডভপাভজে: আপবন যবে আপনরার ন্প-ন্চক সররাসবর জমরা কভরন িরাহভে 
আপবন ববনরামভূে্য একটি ন্চবকং অ্যরাকরাউন্ খুেভি পরাভরন। এই অ্যরাকরাউভন্র ন্করাভনরা মরাবসক 
�ী ন্নই; ন্িববট করাভিথি  রেয় বরা ATM ন্্ভক টরাকরা ন্িরােরার জন্য ন্করাভনরা ও�রারড্রাফ্ট ববকল্প 
ন্নই; ন্করাভনরা ন্ূযনিম জমরাররাবি ন্নই অ্বরা িরার পবরমরাণ কম; ববনরামভূে্য ব্যরাব্কং ও ববে 
পবরভিরাধ কররা যরায়; ববনরামভূে্য ন্নটওয়রাভকথি র মভধ্য ATM ন্্ভক টরাকরা ন্িরােরা যরায়।

 ○ NYC দসিস্ােশে  (SafeStart) অ্যাকাউন্ট: আপবন একটি স্রাটথি রার ন্সব�ংস অ্যরাকরাউন্ 
খুেভি পরাভরন। এই অ্যরাকরাউভন্ ন্করাভনরা ও�রারড্রাফ্ট �ী ন্নই; আপবন যবে ন্ূযনিম 
জমরাররাবির িিথি  পূরণ কভরন িরাহভে ন্করাভনরা মরাবসক �ী ন্নই; ন্ূযনিম জমরাররাবির পবরমরাণ 
হে $25 বরা এর ন্চভয়ও কম, যরা আব থ্িক প্রবিষ্রানটির ওপভর বন�থি র কভর; ATM করািথি  বরা 
ন্িববট করািথি । 

NYC িরাইভরক্ট বিভপরাবজট বরা NYC ন্স�স্রাটথি  (SafeStart) অ্যরাকরাউন্ সম্বভধে আভররা িভ্্যর জন্য 
nyc.gov/dca ন্েখুন বরা 311 নম্বভর ন্�রান করুন।

আপবন IDNYC-এর ন্করাভনরা একটি অংিগ্রহণকরারী ব্যরাংক বরা ন্রেবিট ইউবনয়ভন একটি ন্চবকং 
বরা ন্সব�ংস অ্যরাকরাউন্ ন্খরােরার জন্য IDNYC ব্যবহরার করভি পরাভরন। িরাখরার অবস্রানগুবের 
জন্য nyc.gov/idnyc ন্েখুন অ্বরা 311 নম্বভর ন্যরাগরাভযরাগ করুন।

https://www.godirect.gov/gpw/
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/open-checking-account.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/open-savings-account.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks-and-credit-unions.page
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সরকারী সভুবধা
প্রভয়রাজনসম্পন্ন প্রবীণ প্ররাপ্তবয়স্ক মরানষুভের জন্য অভনক সরকরারী করাযথিরেম আভি। আবরাসন, �রাড়রা, খরাবরার, 
স্রাস্্য ববমরা, ন্প্রসবরেপিভনর ওষুধ এবং আভররা অভনক বকিু সহ, সুববধরা ও বরভসরাসথিগুবের সম্বভধে িভ্্যর 
জন্য nyc.gov/aging এ অনেরাইভন বিপরাটথি ভমন্ �র ে্য এবজং (Department for the Aging)-এ যরান।

এিরাড়রাও aarp.org এ AARP অনেরাইন ন্েখুন। আপবন সরকরারী সুববধরাগুবে সম্ব ন্ধে জরানভি পরাভরন। 
প্রবীণ মরানষুভের জন্য িরাভড়র জন্য ন্করা্রায় অনভুররাধ করভি হয় ন্সই ববষভয়ও আপবন বনভেথিিনরা 
ন্পভি পরাভরন।

দহাম ইক্্যইটি কন�াসশেন মেশে ভেজ (বা ভর�াসশে মেশে ভেজ)
বর�রাসথি মটথি ভগজ হে আপনরার বরাবড়র সরাভপভষি ন্নওয়রা একটি ঋণ। আপবন যিবেন বরাবড়টিভি বরাস 
করভবন িিবেন আপনরাভক ঋণ পবরভিরাধ করভি হভব নরা। বকিু মরানভুষর ন্ষিভরে, এটরা ববে পবরভিরাধ কররা 
বরা জরুবর অব স্রার জন্য প্রস্তুি হওয়রার জন্য আপনরার বরাবড়র মেূ্য ন্্ভক নগে অ ্থি ন্�রি পরাওয়রার 
একটি বনররাপে ববকল্প হভি পরাভর। দবভ্র �াে ভর�াসশে মেশে ভেভজর জন্য দযাে্য হভত হভল, আপনাভক 
অব্্যই ভনভজর বাভির মাভলক হভত হভব এবং আপনার বয়স 62 বা তার দবভ্ হভত হভব।

গুরুত্বপণূশে

 � বর�রাসথি মটথি ভগজ হে একটি ঋণ বরা আপনরাভক অবভিভষ অবি্যই পবরভিরাধ করভি হভব। বনবচিি 
হভয় বনন ন্য বর�রাসথি মটথি ভগজ আপনরার জন্য ঋভণর সঠিক ববকল্প।

 � আপবন যবে আপনরার বরাবড় ন্্ভক অন্যরে চভে যরান বরা মরাররা যরান, ন্সই ন্ষিভরে বরাবড় বববরের 
ন্্ভক আপবন বরা আপনরার এভস্ট ন্য পবরমরাণ অ ্থি পরাভবন িরা বর�রাসথি মটথি ভগভজর �ভে কভম যরায়। 

 � বর�রাসথি মটথি ভগজ সম্ব ন্ধে িভ্্যর জন্য কখনও অ ্থি ন্েভবন নরা। U.S. আবরাসন ও নরাগবরক 
উন্নয়ন েপ্তর (Department of Housing and Urban Development (HUD)) এর ওভয়বসরাইট 
hud.gov এ ববনরামভূে্য ি্্য আভি।

ভ্ক্া্থী ঋণ
55 বির বরা িরার ন্ববি বয়ভসর 100,000 এর ন্ববি বনউ ইয়কথি বরাসীর বিষিরা্থী ঋণ আভি। প্ররায় 
17 িিরাংি মরানষু িরাভের ঋভণর অ ্থি ন্েবরভি ন্িরাধ বে ন্ছেন অ্বরা ন্েনরা বভকয়রা আভি। 

গুরুত্বপণূশে

 � বসটি আপনরাভক বিষিরা্থী ঋভণর ন্েনরা কমরাভি সরাহরায্য করভি পরাভর। ববনরামভূে্য সহরায়িরা ন্েখুন।

 � ন্করাভনরা সন্তরান বরা নরাবি-নরািবনর সু্কভের জন্য ব্যবক্গি ঋভণর ন্ষিভরে সহ-আভবেনকরারী বহভসভব 
স্রাষির কররা অবন্তম উপরায় হওয়রা উবচি। আপনরার পবরবরাভরর সেস্য ঋণ পবরভিরাধ করভি নরা 
পরারভে, আপবন ন্েনরা পবরভিরাধ কররার জন্য েরায়ী হভবন। আপনরার উ�য় ন্রেবিট ইবিহরাসই 
প্র�রাববি হভব।

http://www.nyc.gov/html/dfta/html/home/home.shtml
http://www.aarp.org/
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/hecm/hecmhome
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এগুবের ব্যরাপরাভর 
সরাবধরান ভহরান…
আভ শ্েক জাভলয়াভত
 � ভবভনভয়াে দযাজনা: সবসময় য্রায্ করাগজপরে বনন। ন্করাভনরা বববনভয়রাগ কররার আভগ 
চুবক্টি পড়নু। একটি ববশ্বস্ত সূভরের সরাভ্ পররামিথি করুন। 

 � দসা্্যাল ভসভকওভরটি, দমভডভকয়ার ও দহল্ভকয়ার সংক্ান্ত জাভলয়াভত: প্রবীণ প্ররাপ্তবয়স্ক 
মরানষুররা জরাবেয়রাবিগুবের বিকরার হন। ন্�রান, ইভমে, ন্টক্সভটর মরাধ্যভম বরা ন্সরাি্যরাে বমবিয়রা 
সরাইভট কখনও ব্যবক্গি বরা আব থ্িক ি্্য ন্েভবন নরা। ন্সরাি্যরাে বসবকওবরটি ও ন্মবিভকয়রার 
নম্বরগুবে িরাড়রাও, ন্প্রসবরেপিন, ববমরা ও ন্রেবিট করাভিথি র ি্্যও এর অন্ত�ুথি ক্।

 � মেশে ভেজ জাভলয়াভত: ন্য সব ব্যবক্ বরা ন্করাম্পরাবন েরাবব কভর ন্য িরাররা একটি 
পরাবরশ্রবমভকর বববনমভয় আপনরার মটথি ভগভজর অ ্থিপ্রেরান কবমভয় বেভি পরাভরন িরাভের ন্্ভক 
সিকথি  ্রাকুন। আপনরার সম্পবতির বববনমভয় আজীবভনর পবরচযথিরার প্রবিশ্রুবি ন্েয় এমন 
করাভররা ন্্ভকও সিকথি  ্রাকুন। আপনরার বরাবড়র ন্ষিভরে, ন্করাভনরা বকিুভি সই কররার আভগ 
বনবচিি�রাভবই একজন উবকভের সভগে ক্রা বেনু।

 � কর জাভলয়াভত: ন্য সব ব্যবক্ বরা ন্করাম্পরাবন েরাবব কভর ন্য আপনরার কর ন্েওয়রা বরাবক 
আভি, িরাভের ন্্ভক সিকথি  ্রাকুন। এিরাড়রাও এমন ন্য ন্করাভনরা ব্যবক্র ন্্ভকও সিকথি  ্রাকুন 
যরাররা একটরা পরাবরশ্রবমভকর বববনমভয় আপনরার সম্পবতি কর কবমভয় ন্েওয়রার প্রস্তরাব ন্েয়। 

লুঠ করার উভদেভ্্য ধার দেওয়া 
লঠু করার উভদেভ্্য ধার দেওয়ার একো সাধারণ ধরন হল ব্যবহৃি গরাবড়র ঋণ। প্ররায় 
ন্ষিভরেই এই ঋণগুভেরা ঋণগ্রহীিরার পভষি খরাররাপ। অন্যরান্য ঋভণর মিই, বনভজ গভবষণরা করুন 
আর আপনরার জন্য ন্সররা প্রস্তরাবটি খুভঁজ পরাওয়রার জন্য বনয়ম ও িিথি রাবেী িুেনরা করুন।

ভপ্রভপইড দডভবে কাডশে
একটি বপ্রভপইি ন্িববট করািথি  আপনরাভক বরাভজভটর মভধ্য ্রাকভি সরাহরায্য করভি পরাভর, বকন্তু 
েকুরাভনরা �ী-গুবের ববষভয় সিকথি  ্রাকুন।
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ভবনামভূল্য সহায়তা
 � একটি NYC �রাইনরাবসিয়রাে এম্পরাওয়রারভমন্ ন্সন্রাভর ববনরামভূে্য মভুখরামবুখ ন্পিরােরার আ ব থ্িক পররামিথি 
পরান। আপনরার বনকটবিথী ন্করাভনরা জরায়গরায় একটি অ্যরাপভয়ন্ভমভন্র সময়সূবচ বস্র করভি 311 
নম্বভর ন্�রান করুন অ্বরা আভররা িভ্্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখুন।

 � আপনরার ন্রেবিট বরভপরাভটথি র একটি প্রবিবেবপ ববনরামভূে্য পরান এবং িরা সযভনে পযথিরাভেরাচনরা করুন। 
annualcreditreport.com এ যরান অ্বরা বনঃশুল্ক 1-877-322-8228 নম্বভর ন্�রান করুন।

 � বসবনয়র ন্সন্রার এবং স্রা�রাববক�রাভব গঠিি হওয়রা অবসরপ্ররাপ্ত মরানষুভের সম্প্রেরায়গুবে ববনরামভূে্য 
সরামগ্রী ও বরভসরাসথি প্রেরান কভর।

অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল
 � সরাধরারণ জরাবেয়রাবিগুবে সম্ব ন্ধে DCA-এর পররামিথিগুবে পড়নু। এিরাড়রাও DCA-এর অন্যরান্য 
প্রকরািনরাগুবে পড়নু, যরার অন্ত�ুথি ক্ হে:

 ○ প্রভি্যক উপভ�রাক্রার ন্য 10টি ববষয় জরানরা উবচি (10 Things Every Consumer 
Should Know)

 � বিপরাটথি ভমন্ �র ে্য এবজং (Department for the Aging (DFTA)): প্রকরািনরাগুবের জন্য  
nyc.gov/aging ন্েখুন, যরার অন্ত�ুথি ক্ হে:

 ○ বিকরারীভের আপনরার বরাবড়টি ন্কভড় বনভি ন্েভবন নরা: ন্হরাম ইকু্যইটি জরাবেয়রাবি সম্বভধে মেূ 
ি্্যগুবে জরাননু (Know the Basic Facts about Home Equity Fraud)

 ○ ব্যবসরার যনে ন্নওয়রা: বনভজভক এবং আপনরার সম্পেগুবেভক সুরষিরা ন্েওয়রা (Protecting 
Yourself and Your Assets)

 ○ U.S. আবরাসন ও নরাগবরক উন্নয়ন েপ্তর (Department of Housing and Urban 
Development (HUD)) বর�রাসথি মটথি ভগজ সম্বভধে িভ্্যর জন্য hud.gov এ যরান এবং 
“HECM” সধেরান করুন। আপবন আবরাসন সংরেরান্ত পররামভিথির ববষভয়ও বজজ্রাসরা করভি পরাভরন।

 � AARP: aarp.org ন্েখুন অ্বরা 1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277) এ ন্�রান করুন।

 � উপভ�রাক্রাভের আব থ্িক সুরষিরা ব্ুযভররা (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)): 
consumerfinance.gov এ যরান এবং সধেরান করুন:

 ○ বিষিরা্থী ঋণ সম্ব ন্ধে িভ্্যর জন্য “student loans” (বিষিরা্থী ঋণ)

 ○ “প্রবীণ আভমবরকরানভের জন্য ি্্য (Information for Older Americans)” যরার অন্ত�ুথি ক্ 
হে CFPB ও ন্�িরাররাে বিভপরাবজট ইনবসওভরসি কভপথিরাভরিন দ্রাররা প্রস্তুিকৃি প্রবীণ প্ররাপ্তবয়স্ক 
মরানষুভের জন্য মরাবন স্রাটথি  

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.annualcreditreport.com/index.action
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-10Things-English.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-10Things-English.pdf
http://www.nyc.gov/html/dfta/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/senior_savvy/protecting_assets.pdf
http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/senior_savvy/protecting_assets.pdf
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/hecm/hecmhome
http://www.aarp.org/
http://www.consumerfinance.gov/askcfpb/search/?selected_facets=category_exact:student-loans
http://files.consumerfinance.gov/f/201306_cfpb_msoa-participant-guide.pdf
http://files.consumerfinance.gov/f/201306_cfpb_msoa-participant-guide.pdf
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 � বনম্নবেবখি সং স্রাগুবে আব থ্িক জরাবেয়রাবি সম্ব ন্ধে ি্্য প্রেরান কভর:

 ○ ন্�িরাররাে ন্ট্রি কবমিন (Federal Trade Commission (FTC)): ftc.gov ন্েখুন অ্বরা 
1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) এ ন্�রান করুন।

 ○ বনউ ইয়কথি  ন্স্ট উপভ�রাক্রা সুরষিরা বব�রাগ (Division of Consumer Protection): 
dos.ny.gov/consumerprotection ন্েখুন অ্বরা 1-800-697-1220. এ ন্�রান করুন।

 ○ ন্যরািনরাে করাউবসিে অন এবজং (National Council on Aging): ncoa.org এ যরান এবং 
“money scams” (আব থ্িক জরাবেয়রাবি) সধেরান করুন।

 � বনউ ইয়কথি  আইবন সহরায়িরা েে (New York Legal Assistance Group (NYLAG)): ববনরামভূে্য 
ন্েওয়রাবন আইনগি পবরভষবরাগুবের জন্য nylag.org ন্েখুন অ্বরা 1-212-613-5000 এ ন্�রান 
করুন। প্রবীণ বনউ ইয়কথি বরাসীভের সম্রানপূণথি, স্রাধীন জীবনযরাপন কররার জন্য ন্য সব সরকরারী 
সুববধরা ও বরাবড়ভি পবরচযথিরার প্রভয়রাজন হয়, িরাভের ন্সগুবে পরাওয়রার জন্য NYLAG েড়রাই কভর।

 � বনউ ইয়কথি  বসটি বরার অ্যরাভসরাবসভয়িন (New York City Bar Association): ন্করাভনরা অ্যরাটবনথির করাভি 
ন্র�রাররাভের জন্য 1-212-626-7373 এ ন্�রান করুন। 

https://www.ftc.gov/
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/
https://www.ncoa.org/economic-security/money-management/scams-security/protection-from-scams/
http://nylag.org/
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দয জাভলয়াভতগুভল প্রবীণ প্রাপ্তবয়স্ক মানষুভের লক্্য বানায় দসগুভল দিান, অনলাইন, ভিঠির মাধ্যভম, 
এমনভক ব্যভক্েত�াভব মভুখামভুখ, ভবভ�ন্ন রূভপই হয়। প্রতাভরত হওয়া এিাভনার জন্য পরাম শ্ে ভনন 
এবং সাধারণ জাভলয়াভতগুভলর ভবষভয় জাননু। আপভন যভে দকাভনা জাভলয়াভতর ভ্কার হন, তাহভল 
জাভলয়াভতর ভবষভয় ভরভপােশে  করা জরুভর। সাহাভয্যর জন্য অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল দেখুন। 

প্রতাভরত হওয়া কী�াভব এিাভনা যায়
 � কখনও আপনরার অপবরবচি করাউভক ন্�রান বরা ইভমভে অনভুররাভধর ব�বতিভি অ ্থি পরাঠরাভবন নরা। গ্রীন িট 
মরাবনপ্যরাক (Green Dot MoneyPak) এর মভিরা বপ্রভপইি করাভিথি র জন্য নম্বর পরাঠরাভনরাও এর অন্ত�ুথি ক্। 

 � ন্�রান, ইভমে, ন্টক্সভটর মরাধ্যভম বরা ন্সরাি্যরাে বমবিয়রা সরাইভট কখনও ব্যবক্গি বরা আব থ্িক ি্্য ন্েভবন 
নরা। এর অন্ত�ুথি ক্ হে আপনরার নরাম, জভমের িরাবরখ, ন্সরাি্যরাে বসবকওবরটি নম্বর, ঠিকরানরা, গরাবড় 
চরােরাভনরার েরাইভসসি, ব্যরাংক বরা ন্রেবিট করাভিথি র নম্বর, ও ন্মবিভকয়রার নম্বর। 

 � কখনও অপবরবচি ইভমে বেংভক বলিক করভবন নরা, এমনবক এগুবে যবে আপনরার ববশ্বস্ত উৎস ন্্ভক 
আভস িরাহভেও নয়।

 � অজরানরা নম্বর ন্্ভক আসরা কেগুবে বরািরাই করুন। 

 � ন্ররাভবরাকে (আভগ ন্্ভক ন্রকিথি  কররা বরািথি রা) এর সময় কখনও ন্টবেভ�রান কীপ্যরাভি ন্করাভনরা কী 
(keys) টিপভবন নরা। ন্কভট বেন।

 � প্রিরারকররা একটি নম্বরভক ন্গরাপন কররার জন্য কেরার ID “spoofing” ("জয়ুরাচুবর") ব্যবহরার করভি 
পরাভর, যরাভি ন্সটরা ন্েভখ আপনরার পবরবচি ন্কউ বরা সরকরারী সং স্রা বভে মভন হয়। ন্কভট বেন এবং 
গল্পটরা বনবচিি কররার জন্য সররাসবর ন্সই সং স্রা বরা ন্করাম্পরাবন বরা পবরবরাভরর সেভস্যর সরাভ্ ন্যরাগরাভযরাগ 
করুন। কেরার-এর ন্েওয়রা ন্করাভনরা নম্বর ব্যবহরার করভবন নরা। ইভমে বরা ন্সরাি্যরাে বমবিয়রার ন্ষিভরে 
একই রকম সিকথি  ্রাকুন।

 � আপনরার কবম্পউটরার, ট্যরাবভেট ও স্রাটথি ভ�রানভক বসবকওবরটি ও �রায়রারওয়রাে সফ্ টওয়্যরার বেভয় �রাইররাস 
ও “malware” ("ম্যরােওয়্যরার") ন্্ভক সুরবষিি ররাখুন। প্রভয়রাজন হভে, আপনরার কবম্পউটরারভক 
সুরবষিি ররাখরার জন্য ন্করাভনরা ববশ্বস্ত সূরেভক সরাহরায্য করভি বেনু। 

 � আপনরার অপবরবচি ন্য করাভররা ন্্ভক ববনরামভূে্য বরা িরাড় ন্েওয়রা মভূে্য পণ্য ও পবরভষবরার প্রস্তরাবগুবের 
ব্যরাপরাভর সরাবধরান ্রাকুন।

 � মরাভকথি টিং, গভবষণরা বরা েরািব্য উভদেভি্য ন্�রান করভিন এমন সবরার করাভি ববস্তরাবরি, বেবখি ি্্য চরান 
যরা আপবন বনভজ যরাচরাই করভি পরাভরন। 

 � এমন ন্য করাভররা ন্্ভক সরাবধরান ্রাকুন বযবন আপনরাভক ন্করাভনরা প্রস্তরাভবর ওপভর পেভষিপ বনভি বকংবরা 
ন্সই মহূুভিথি ই ন্করাভনরা চুবক্ভি স্রাষির করভি চরাপ ন্েন। 

প্রবীণ প্রাপ্তবয়স্ক মানষুভের জন্য উপভ�াক্া সরুক্া ভবষয়ক পরাম শ্ে: 

সাধারণ জাভলয়াভতগুভল
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 � ন্করাভনরা চুবক্ভি স্রাষির কররার আভগ বনবচিি হভয় বনন ন্য আপবন িরা বভুেভিন। প্রভয়রাজন হভে, 
ন্পিরােরারী সরাহরায্য বনন।

 � পবরভষবরা প্রেরানকরারী ন্য করাভররা ন্্ভক ন্র�রাভরসি বনন। ন্র�রাভরসি যরাচরাই করুন। 

গুরুত্বপণূশে

 � ইন্টারভনভে ভবক্য়: 

 ○ আপবন যবে একটি ওভয়বসরাইভট ন্করাভনরা করাযথিরি নম্বর খুভঁজ নরা পরান, িরাহভে ন্সই 
ব্যবসরাবয়ক সং স্রার করাি ন্্ভক বকিু বকনভবন নরা।

 ○ আপবন ব্যবক্গি�রাভব ন্করাভনরা ন্েরাকরাভন বগভয় একটি বজবনস ন্�রি বেভি পরাভরন বকনরা িরা 
জরানভি, অনেরাইন বর�রান্ড সংরেরান্ত নীবিটি অবি্যই পড়নু। 

 ○ সব ন্রকিথি  বপ্রন্ করুন ও ন্স� করুন, এর অন্ত�ুথি ক্ হে অনেরাইন ন্েনভেভনর রবসে, 
পভণ্যর বববরণ, প্রি্যরাবিি ন্িবে�রাবরর িরাবরখ, এবং ন্য ন্করাভনরা ইভমে পরেরােরাপ। 

 ○ আপনরার ন্রেবিট করাভিথি র ন্স্টভমন্ আসরার সরাভ্ সরাভ্ িরা যরাচরাই করুন, যরাভি বনবচিি 
হওয়রা যরায় ন্য ধরাযথি কররা অ ্থিররাবিটি সঠিক।

 � বাভিভত বাভিভত ঘভুর ভবক্য়: 

 ○ NYC-ন্ি বরাবড়ভি বরাবড়ভি ঘুভর ববরেয়গুবের ন্ষিভরে সবসময় একটি রবসে বরা চুবক্র 
প্রভয়রাজন হয়। চুবক্ভি ববভরেিরার নরাম ও ঠিকরানরা এবং িরাবরখ অবি্যই অন্ত�ুথি ক্ ্রাকভি 
হভব। বববরের জন্য ন্য �রাষরায় েররােবর হভয়বিে, চুবক্টি অবি্যই ন্সই �রাষরায় ন্েখরা 
হভি হভব। 

 ○ ন্িরার-টু-ন্িরার ন্সেসপরাসথিন যবে আপনরাভক একটি 'বরাবিে কররার অবধকরার' �মথি বেভয় 
্রাভক, িরাহভে চুবক্টিভি স্রাষির কররার বিন বেভনর মভধ্য ববরেয়টি বরাবিে কররার অবধকরার 
আপনরার আভি। 

 ○ যবে ন্করাভনরা �মথি নরা ন্েওয়রা হয়, িরাহভে ন্য ন্করাভনরা সময় ববরেয়টি বরাবিে কররার 
অবধকরার আপনরার আভি। 



10

এগুবের ব্যরাপরাভর 
সরাবধরান ভহরান…
গ্্যান্ডভপভরন্ট স্ক্যাম
আপবন মধ্যররাভি একটরা ন্�রান বরা ইভমে ন্পভেন ন্যখরাভন বেরা হভয়ভি ন্য আপনরার 
নরাবিনরািবন স্কভট পভড়ভি (গরাবড় ে ুঘথিটনরা, ন্জে, ববভেভি আটক হওয়রা)। িাঁেটি হল: আপনরার 
নরাবি-নরািবনর ন্সই মহূুভিথি ই অ ্থি প্রভয়রাজন। কেরাভরর (নকে পুবেি অব�সরার, উবকে, িরাক্রার, 
নরাবি-নরািবন) ক্রা শুভন ববশ্বরাসভযরাগ্য মভন হভি পরাভর, ন্স ব্যবক্গি বববরণ জরানভি পরাভর, 
এবং আপনরার পবরবচি একটি নম্বর ন্্ভক ন্�রান করভি মভন হভি পরাভর।

দমভডভকয়ার/দমভডভকইড জাভলয়াভত
ন্মবিভকয়রার বরা ন্মবিভকইি ন্্ভক ন্�রান করভি বভে েরাবব করভি, এমন করাভররা ন্্ভক আপবন 
একটি কে পরান। িাঁেটি হল: কেরার একটি "ন্লিইম"র জন্য অ্বরা আপনরার ববমরার করািথি টি 
পরােভট ন্েওয়রার জন্য ব্যবক্গি ি্্য চরায়। 

ভিভকৎসা সরঞ্াম জাভলয়াভত
আপবন ববনরামভূে্য বচবকৎসরাগি সিকথি বরািথি রার উপকরণ ও অ ্থি বরঁাচরাভনরার কুপভনর প্রস্তরাব সহ একটি 
ন্ররাভবরাকে পরান। িাঁেটি হল: বরািথি রাটি আপনরাভক ন্টবেভ�রান কীপ্যরাভি একটি ন্বরািরাম ন্টপরার 
অনভুররাধ কভর, যরা প্রিরারকভের আপনরার নম্বর সম্বভধে ি্্য ন্েয়। উেরাহরণস্রূপ, আপনরার 
ঠিকরানরা ও ন্রেবিট করাভিথি র ি্্য বেভয় ববনরামভূে্য একটি যন্ত্র পরাওয়রার জন্য 1 টিপুন। �ববষ্যভির 
কেগুবে 'ব ধে' করভি 5 টিপুন।

সস্া ওষুধ জাভলয়াভত
আপবন সস্তরায় ওষুধ পরাওয়রার একটি প্রস্তরাব পরান। িাঁেটি হল: আপনরাভক ন্প্রসবরেপিন, ববমরা ও 
ন্রেবিট করাভিথি র ি্্য সহ ব্যবক্গি ও আব থ্িক ি্্য অবি্যই বেভি হভব।

লোভর ও সইুপভস্ক্ স জাভলয়াভত
আপবন জরানভি পরাভরন ন্য আপবন একটরা বড় পুরস্করার বজভিভিন। িাঁেটি হল: আপবন িরা সংগ্রহ 
করভি পরাররার আভগ আপনরাভক অবি্যই অ থ্ি পরাঠরাভি হভব। ববধ েটরাবর ও সুইপভস্ক্স পবরচরােকররা 
কখনই আপনরার পুরস্করারটি পরাঠরাভনরার জন্য �ী েরাবব কভর নরা।

দসা্্যাল সাইে (দডটিং/ব নু্) জাভলয়াভত
আপবন অনেরাইভন করাভররা সরাভ্ সরাষিরাৎ কভরন। িাঁেটি হল: ন্করাভনরা একটরা সময়, আপনরাভক অ থ্ি 
পরাঠরাভি বেরা হয়।

ইন্টানশোল দরভ�ভনউ সাভ�শে স (INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS)) 
জাভলয়াভত
আপবন IRS ন্্ভক একটরা কে পরান ন্যখরাভন আপনরাভক হুমবক ন্েওয়রা হয় ন্য আপনরার অ ্থি বভকয়রা 
আভি বরা আপনরার একটরা ববিরাে অংভকর বর�রান্ড পরাওনরা আভি। িাঁেটি হল: আপনরাভক বনবচিি করভি 
অ্বরা ি্্য বরা অ ্থি বেভি হভব। আপনরার ব্যবক্গি বরা আব থ্িক িভ্্যর জন্য IRS কখনই আপনরাভক 
ন্�রান বরা ইভমে করভব নরা। IRS-এর কখনই বগফ্ ট করাভিথি র মরাধ্যভম অ ্থি প্রভয়রাজন হভব নরা। 

োতব্য সং স্া জাভলয়াভত
একটি আজরানরা েরািব্য সং স্রা েরাভনর জন্য আপনরার সভগে ন্যরাগরাভযরাগ কভর। সকে ববধ েরািব্য সংস্রাভক 
অবি্যই বনউ ইয়কথি  অ্যরাটবনথি ন্জনরাভরে-এর চ্যরাবরটিজ ব্ুযভররার সভগে বনববধেি হভি হয়। েরািব্য সং 
স্রার বনব ধেন নম্বর বজজ্রাসরা করুন এবং বেবখি ি্্য চরান। েরািব্য সং স্রার ববষভয় অনসু ধেরাভনর জন্য 
চ্যরাবরটিজ ব্ুযভররার সভগে ন্যরাগরাভযরাগ করুন।

বাভির উন্নয়ন জাভলয়াভত
ন্করাভনরা একজন আপনরার েরজরার ন্বে বরাজরায় এবং আপনরার বরাবড় বরা সম্পবতির এমন বকিুর বেভক 
বনভেথিি কভর ন্যটরা "অবি্যই সরাররাভি হভব" এবং উন্নি কররার প্রস্তরাব ন্েয়। NYC-ন্ি েরাইভসসি 
িরাড়রা বরাবড়র উন্নবির করাজ কররা বকংবরা বরাবড়র উন্নবি বরা ন্মররামভির করাভজর অংি বহভসভব ঋভণর 
ব্যবস্রা কররা ন্বআইবন। আপনরার ববশ্বস্ত করাউভক বজজ্রাসরা করুন ন্য বরাবড় ন্মররামি কররার প্রভয়রাজন 
আভি বকনরা। ব্যবসরাটি েরাইভসসিপ্ররাপ্ত বকনরা িরা আপবন যিষিণ পযথিন্ত নরা উপভ�রাক্রা ববষয়ক বব�রাগ 
(Department of Consumer Affairs (DCA))-এর সভগে যরাচরাই করভিন িিষিণ, কখনও ন্করাভনরা 
করাগভজ স্রাষির করভবন নরা বরা অ থ্িপ্রেরান করভবন নরা। 

ইউটিভলটি স্ক্যাম
আপবন করাভররা ন্্ভক একটরা ন্�রান পরান ন্যখরাভন েরাবব কররা হয় ন্য আপনরার ন্করাভনরা ইউটিবেটি 
ন্করাম্পরাবনর করাভি ন্েনরা আভি। িাঁেটি হল: আপনরাভক ন্সই মহূুভিথি ই অ থ্িপ্রেরান করভি হভব, নরাহভে 
আপবন িরাপ বরা ববে্ুযৎ সংভযরাগ হরাররাভবন, অ্বরা আভররা খরাররাপ ন্ষিভরে ন্�ৌজেরাবর মরামেরার সমু্খীন 
হভবন। অ্বরা আপনরার অপবরবচি ন্কউ আপনরার বরাবড়ভি এভস আপনরার বরাবড়ভি ন্�রাকরার অবধকরার 
চরায় বকংবরা বকিু পবরভষবরা সম্পরােভনর জন্য নগে অ থ্ি চরায়।
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এগুবের ব্যরাপরাভর 
সরাবধরান ভহরান…
গ্্যান্ডভপভরন্ট স্ক্যাম
আপবন মধ্যররাভি একটরা ন্�রান বরা ইভমে ন্পভেন ন্যখরাভন বেরা হভয়ভি ন্য আপনরার 
নরাবিনরািবন স্কভট পভড়ভি (গরাবড় ে ুঘথিটনরা, ন্জে, ববভেভি আটক হওয়রা)। িাঁেটি হল: আপনরার 
নরাবি-নরািবনর ন্সই মহূুভিথি ই অ ্থি প্রভয়রাজন। কেরাভরর (নকে পুবেি অব�সরার, উবকে, িরাক্রার, 
নরাবি-নরািবন) ক্রা শুভন ববশ্বরাসভযরাগ্য মভন হভি পরাভর, ন্স ব্যবক্গি বববরণ জরানভি পরাভর, 
এবং আপনরার পবরবচি একটি নম্বর ন্্ভক ন্�রান করভি মভন হভি পরাভর।

দমভডভকয়ার/দমভডভকইড জাভলয়াভত
ন্মবিভকয়রার বরা ন্মবিভকইি ন্্ভক ন্�রান করভি বভে েরাবব করভি, এমন করাভররা ন্্ভক আপবন 
একটি কে পরান। িাঁেটি হল: কেরার একটি "ন্লিইম"র জন্য অ্বরা আপনরার ববমরার করািথি টি 
পরােভট ন্েওয়রার জন্য ব্যবক্গি ি্্য চরায়। 

ভিভকৎসা সরঞ্াম জাভলয়াভত
আপবন ববনরামভূে্য বচবকৎসরাগি সিকথি বরািথি রার উপকরণ ও অ ্থি বরঁাচরাভনরার কুপভনর প্রস্তরাব সহ একটি 
ন্ররাভবরাকে পরান। িাঁেটি হল: বরািথি রাটি আপনরাভক ন্টবেভ�রান কীপ্যরাভি একটি ন্বরািরাম ন্টপরার 
অনভুররাধ কভর, যরা প্রিরারকভের আপনরার নম্বর সম্বভধে ি্্য ন্েয়। উেরাহরণস্রূপ, আপনরার 
ঠিকরানরা ও ন্রেবিট করাভিথি র ি্্য বেভয় ববনরামভূে্য একটি যন্ত্র পরাওয়রার জন্য 1 টিপুন। �ববষ্যভির 
কেগুবে 'ব ধে' করভি 5 টিপুন।

সস্া ওষুধ জাভলয়াভত
আপবন সস্তরায় ওষুধ পরাওয়রার একটি প্রস্তরাব পরান। িাঁেটি হল: আপনরাভক ন্প্রসবরেপিন, ববমরা ও 
ন্রেবিট করাভিথি র ি্্য সহ ব্যবক্গি ও আব থ্িক ি্্য অবি্যই বেভি হভব।

লোভর ও সইুপভস্ক্ স জাভলয়াভত
আপবন জরানভি পরাভরন ন্য আপবন একটরা বড় পুরস্করার বজভিভিন। িাঁেটি হল: আপবন িরা সংগ্রহ 
করভি পরাররার আভগ আপনরাভক অবি্যই অ থ্ি পরাঠরাভি হভব। ববধ েটরাবর ও সুইপভস্ক্স পবরচরােকররা 
কখনই আপনরার পুরস্করারটি পরাঠরাভনরার জন্য �ী েরাবব কভর নরা।

দসা্্যাল সাইে (দডটিং/ব নু্) জাভলয়াভত
আপবন অনেরাইভন করাভররা সরাভ্ সরাষিরাৎ কভরন। িাঁেটি হল: ন্করাভনরা একটরা সময়, আপনরাভক অ থ্ি 
পরাঠরাভি বেরা হয়।

ইন্টানশোল দরভ�ভনউ সাভ�শে স (INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS)) 
জাভলয়াভত
আপবন IRS ন্্ভক একটরা কে পরান ন্যখরাভন আপনরাভক হুমবক ন্েওয়রা হয় ন্য আপনরার অ ্থি বভকয়রা 
আভি বরা আপনরার একটরা ববিরাে অংভকর বর�রান্ড পরাওনরা আভি। িাঁেটি হল: আপনরাভক বনবচিি করভি 
অ্বরা ি্্য বরা অ ্থি বেভি হভব। আপনরার ব্যবক্গি বরা আব থ্িক িভ্্যর জন্য IRS কখনই আপনরাভক 
ন্�রান বরা ইভমে করভব নরা। IRS-এর কখনই বগফ্ ট করাভিথি র মরাধ্যভম অ ্থি প্রভয়রাজন হভব নরা। 

োতব্য সং স্া জাভলয়াভত
একটি আজরানরা েরািব্য সং স্রা েরাভনর জন্য আপনরার সভগে ন্যরাগরাভযরাগ কভর। সকে ববধ েরািব্য সংস্রাভক 
অবি্যই বনউ ইয়কথি  অ্যরাটবনথি ন্জনরাভরে-এর চ্যরাবরটিজ ব্ুযভররার সভগে বনববধেি হভি হয়। েরািব্য সং 
স্রার বনব ধেন নম্বর বজজ্রাসরা করুন এবং বেবখি ি্্য চরান। েরািব্য সং স্রার ববষভয় অনসু ধেরাভনর জন্য 
চ্যরাবরটিজ ব্ুযভররার সভগে ন্যরাগরাভযরাগ করুন।

বাভির উন্নয়ন জাভলয়াভত
ন্করাভনরা একজন আপনরার েরজরার ন্বে বরাজরায় এবং আপনরার বরাবড় বরা সম্পবতির এমন বকিুর বেভক 
বনভেথিি কভর ন্যটরা "অবি্যই সরাররাভি হভব" এবং উন্নি কররার প্রস্তরাব ন্েয়। NYC-ন্ি েরাইভসসি 
িরাড়রা বরাবড়র উন্নবির করাজ কররা বকংবরা বরাবড়র উন্নবি বরা ন্মররামভির করাভজর অংি বহভসভব ঋভণর 
ব্যবস্রা কররা ন্বআইবন। আপনরার ববশ্বস্ত করাউভক বজজ্রাসরা করুন ন্য বরাবড় ন্মররামি কররার প্রভয়রাজন 
আভি বকনরা। ব্যবসরাটি েরাইভসসিপ্ররাপ্ত বকনরা িরা আপবন যিষিণ পযথিন্ত নরা উপভ�রাক্রা ববষয়ক বব�রাগ 
(Department of Consumer Affairs (DCA))-এর সভগে যরাচরাই করভিন িিষিণ, কখনও ন্করাভনরা 
করাগভজ স্রাষির করভবন নরা বরা অ থ্িপ্রেরান করভবন নরা। 

ইউটিভলটি স্ক্যাম
আপবন করাভররা ন্্ভক একটরা ন্�রান পরান ন্যখরাভন েরাবব কররা হয় ন্য আপনরার ন্করাভনরা ইউটিবেটি 
ন্করাম্পরাবনর করাভি ন্েনরা আভি। িাঁেটি হল: আপনরাভক ন্সই মহূুভিথি ই অ থ্িপ্রেরান করভি হভব, নরাহভে 
আপবন িরাপ বরা ববে্ুযৎ সংভযরাগ হরাররাভবন, অ্বরা আভররা খরাররাপ ন্ষিভরে ন্�ৌজেরাবর মরামেরার সমু্খীন 
হভবন। অ্বরা আপনরার অপবরবচি ন্কউ আপনরার বরাবড়ভি এভস আপনরার বরাবড়ভি ন্�রাকরার অবধকরার 
চরায় বকংবরা বকিু পবরভষবরা সম্পরােভনর জন্য নগে অ থ্ি চরায়।
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এগুবের ব্যরাপরাভর 
সরাবধরান ভহরান…
কভম্পউোর দমরামত/প্রযভুক্েত সহায়তা জাভলয়াভত 
(SUPPORT SCAMS)
আপবন একটরা কে বরা অনেরাইন বরািথি রা পরান ন্য আপনরার কবম্পউটরাভর একটরা গুরুির সমস্যরা 
আভি। িাঁেটি হল: কেরার আপনরাভক একটি ন্প্ররাগ্ররাম িরাউনভেরাি করভি অনভুররাধ কভর অ্বরা 
সমস্যরাটির সমরাধরান কররার জন্য েগইন বরা অন্যরান্য ব্যবক্গি বরা আব থ্িক ি্্য বেভি বভে।

আ্ীবশোে জাভলয়াভত
ন্কউ আপনরাভক বভে ন্য আপনরার বরা আপনরার পবরবরাভরর করাভররা সভগে খরাররাপ বকিু একটরা 
ঘটভি চভেভি, যবে নরা আপবন আপনরার সম্পবতির ওপভর একটরা আিীবথিরাে ন্নন। সরাধরারণি 
"সম্পবতি" বেভি ন্বরােরায় নগে অ ্থি ও অেংকরার। আিীবথিরাে পরাওয়রার জন্য আপনরাভক অবি্যই 
আপনরার সম্পবতিটি একটি ব্যরাভগ �ভর বনভয় আসভি হভব। "আিীবথিরাে" পরাওয়রার সময়, আপনরার 
সম্পবতিটি চুবর কররা হয়। NYC-ন্ি এই জরাবেয়রাবিগুবে চীনরা সম্প্রেরায়ভক বনিরানরা বরাবনভয়ভি।

ধার দেওয়ার িক্ জাভলয়াভত
অভনক অব�বরাসী সম্প্রেরাভয়র ন্ষিভরে, ন্করাভনরা মরানষু যখন ব্যরাংক বরা ন্রেবিট ইউবনয়ভনর করাি 
ন্্ভক অ ্থি পরায় নরা িখন অ ্থি পরাওয়রার একটরা উপরায় হে অপ্র্রাগি ধরার ন্েওয়রার চরেগুবে। 
অংিগ্রহণকরারীররা প্রবি মরাভস অ ্থি পবরভিরাধ কভরন। আপনরার পরােরা এভে আপবন একটরা অ ্থি 
পরান। ন্যরাগেরান কররার আভগ, ন্য ন্করাভনরা ধরার ন্েওয়রার চরে সম্ব ন্ধে  গভবষণরা করুন।

�ভবষ্যত বলার জাভলয়াভত
বনউ ইয়ভকথি  "�ববষ্যি বেরা" ন্বআইবন। আপনরার �ববষ্যি সম্ব ন্ধে �ববষ্যদ্রাণী কররার জন্য 
অ্বরা ন্করাভনরা অব�িরাপ ন্্ভক মবুক্ ন্েওয়রার জন্য ন্কউ আপনরার ন্্ভক অ ্থি বনভি পরাভর নরা।
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ভবনামভূল্য সহায়তা
 � একটি NYC �রাইনরাবসিয়রাে এম্পরাওয়রারভমন্ ন্সন্রাভর ববনরামভূে্য মভুখরামবুখ ন্পিরােরার আ ব থ্িক পররামিথি 
পরান। আপনরার বনকটবিথী ন্করাভনরা জরায়গরায় একটি অ্যরাপভয়ন্ভমভন্র সময়সূবচ বস্র করভি 311 নম্বভর 
ন্�রান করুন অ্বরা আভররা িভ্্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখুন।

 � ন্করাভনরা ব্যবসরা DCA-এর ন্্ভক েরাইভসসিপ্ররাপ্ত বকনরা িরা যরাচরাই করভি, অব�ভযরাগ নব্�ুক্ করভি বরা 
উপভ�রাক্রা পররামিথি ন্পভি, 311 নম্বভর ন্�রান করুন বরা nyc.gov/dca ন্েখুন।

 � বনউ ইয়কথি  পরাবলিক েরাইভরেবর প্রবীণ প্ররাপ্তবয়স্ক মরানষুভের জন্য কবম্পউটরার প্রবিষিণ সহ ববব�ন্ন লিরাস ও 
ওয়রাকথি িপ প্রেরান কভর। nypl.org ন্েখুন।

 � বসবনয়র ন্সন্রার এবং স্রা�রাববক�রাভব গঠিি হওয়রা অবসরপ্ররাপ্ত মরানষুভের সম্প্রেরায়গুবে ববনরামভূে্য 
সরামগ্রী ও বরভসরাসথি প্রেরান কভর।

অন্যান্য ভরভসাসশেগুভল
 � আব থ্িক ববষয়গুবে সম্ব ন্ধে DCA-এর পররামিথিগুবে পড়নু। এিরাড়রাও, জরাবেয়রাবিগুবের সম্বভধে আভররা 
িভ্্যর জন্য nyc.gov/dca ন্েখুন।

 � 'ইটস মরাই মরাবন' নরামক ইন্রাভরবক্ট� ন্গমটি ববনরামভূে্য িরাউনভেরাি করভি nyc.gov/aging ন্েখুন! 
এটি আপনরাভক ন্সই সব আব থ্িক জরাবেয়রাবিগুবে সম্বভধে ন্িখরাভি পরাভর ন্যগুবেভি বচঠি, ন্�রান, টিব� 
ও কবম্পউটরার ব্যবহরার কররা হয়।

 � বনম্নবেবখি সং স্রাগুবে জরাবেয়রাবি সম্ব ন্ধে সিকথি বরািথি রা এবং উপভ�রাক্রা সুরষিরা ববষয়ক ি্্য বেভি পরাভর:

 ○ ন্�িরাররাে ন্ট্রি কবমিন (Federal Trade Commission (FTC)): ftc.gov ন্েখুন অ্বরা 
1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) এ ন্�রান করুন। আপবন একটি পুবেি বরভপরাটথি  নব্�ুক্ 
কররার পভর, পবরচয় চুবরর ঘটনরাটি FTC-এর করাভি বরভপরাটথি  করুন।

 ○ উপভ�রাক্রাভের আব থ্িক সুরষিরা ব্ুযভররা (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)): 
consumerfinance.gov ন্েখুন অ্বরা 1-855-411-2372 এ ন্�রান করুন।

 ○ ন্হরামে্যরান্ড বসবকওবরটি েপ্তর (Department of Homeland Security): প্রবীণ আভমবরকরানভের 
জন্য সরাইবরার পররামিথিগুবের জন্য dhs.gov ন্েখুন।

 ○ বনউ ইয়কথি  ন্স্ট উপভ�রাক্রা সুরষিরা বব�রাগ (Division of Consumer Protection): 
dos.ny.gov/consumerprotection ন্েখুন অ্বরা 1-800-697-1220. এ ন্�রান করুন।

 ○ বনউ জরাবসথি উপভ�রাক্রা ববষয়ক বব�রাগ (New Jersey Division of Consumer Affairs): 
njconsumeraffairs.gov/fightingfraud এ অ্যরাবন্-ফ্রি টুেবকট িরাউনভেরাি করুন।

 ○ AARP: aarp.org ন্েখুন অ্বরা 1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277) এ ন্�রান করুন।

 � ন্যরািনরাে িু নট কে ন্রবজব্রিভি নরাম নব্�ুক্ করভি, donotcall.gov ন্েখুন বরা 
1-888-382-1222 এ ন্�রান করুন।

 � একটি IRS জরাবেয়রাবির ব্যরাপরাভর বরভপরাটথি  করভি 1-800-829-1040 নম্বভর IRS এ ন্�রান করুন, 
িরারপভর FTC-এর করাভি একটি অব�ভযরাগ নব্�ুক্ করুন।

 � েরািব্য প্রবিষ্রানগুবে সম্বভধে প্রভনের জন্য, CharitiesNYS.com ন্েখুন বরা 1-212-416-8401 এ 
ন্�রান করুন।

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.nypl.org/
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/scams.page
http://www.nyc.gov/html/dfta/html/home/home.shtml
https://www.ftc.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Cybersecurity%20and%20Older%20Americans.pdf
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/
http://www.njconsumeraffairs.gov/fightingfraud
http://www.aarp.org/
https://www.donotcall.gov/
https://www.charitiesnys.com/
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সম ৃদ্ধ সমাজ েভি 
দতালার জন্য, ভনউ 
ইয়কশে বাসীভের 
দেনভদিন অ ্ শেননভতক 
জীবনভক সরুভক্ত 
রাখা ও উন্নত করা।


