
16 মার্চ -এ, NYC উপভভভাভ্া এবং কমমী সুরভ্া ববভভাগ (DCWP) একটি জরুরর রিয়ম ঘ�াষণা কভরভে 
যা িতুি কভরািা ভাইরাস (COVID-19)-এর ের়িভয় প়িা সীরমত করার জি্য বা রররকৎসার জি্য প্রভয়াজিীয় 
ঘকািও ব্যর্গত বা গৃহস্ারির পণ্যদ্রব্য বা ঘকািও পররভষবার জি্য অত্যরিক মূি্য বৃরধিভক ঘবআইরি কভর 
তুভিভে। 

উদাহরভণ অন্তভু্চ ্:

•  পররষ্ার করার পণ্য
•  ঘরাগরিণ্চয় সংক্ান্ত পণ্য এবং পররভষবা
•  জীবাণুিাশক (ওয়াইপস, তরি, ঘ্রে) 
•  ঘেস মাস্ক
•  গ্াভস
•  হ্যান্ড স্যারিটাইজার

•  ওষুিপত্র
•  ঘপপার টাওভয়ি
•  রারবং অ্যািভকাহি
•  সাবাি
•  টিসু্য

এই িরভণর পণ্যদ্রব্য ও পররভষবার মূি্য 10% বা আরও ঘবরশ বা়িাভিা ঘবআইরি।

ব্যরতক্ম:

এই পণ্যগুরি সরবরাভহর জি্য আপিার ঘবরশ খররা হভছে বভি যরদ আপরি এগুরি র দাম বা়িাি তাহভি

আপিাভক অবশ্যই DCWP-এর কাভে প্রমাণ রদভত হভব।

ঘজভি রাখুি, ঘযভকািও বৃরধি ইঅবশ্যই তুিিীয় হভত হভব। যরদ আপরি প্ররতটি পভণ্যর জি্য $2 ঘবরশ ঘপভমন্ট কভর 
থাভকি , তাহভি আপরি গ্াহকভদর কাভে ঘথভক $50 ঘবরশরিভত পারভবি িা।

আরও তভথ্যর জি্য nyc.gov/dcwp ঘদখুি। 

COVID-19 এর ছড়িয়ে প়ি়া সীডিত 
কর়ার জন্য প্রয়ে়াজনীে কক়ানও পণ্যদ্রব্য 
ব়া পডরয়েব়া ডক আপডন ডবডরি কয়রন?

গ়্াহকয়ের কেয়ক কবডি ে়াি 
কনওে়া কবআইডন।
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On March 16, the NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) announced 
an emergency rule that makes price gouging illegal for any personal or household good 
or any service that is needed to prevent or limit the spread of or treat the new coronavirus 
(COVID-19). 

Examples include:

•  Cleaning products
•  Diagnostic products and services
•  Disinfectants (wipes, liquids, sprays) 
•  Face masks
•  Gloves
•  Hand sanitizer

•  Medicines
•  Paper towels
•  Rubbing alcohol
•  Soap
•  Tissues

It is illegal to increase prices of these types of goods and services by 10% or more.

Exception:

If you raised the price of these items because it costs you more to supply them, you must 
provide proof to DCWP.

Be aware that any increase must be comparable. If you paid $2 more per item, you cannot 
charge customers $50 more.

For more information, visit nyc.gov/dcwp. 

Do you sell any good or  
service needed to limit  
the spread of COVID-19?

It is ILLEGAL to 
overcharge customers.
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