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জালিয়ালি 
অনসুন্াননর বুযুনরা 
সেরানে সহায়তা জানিয়ানতে নশরাে আমো সবাই,
নবরশষ ররে সনত্যই �ারদে সহায়তাে প্ররয়াজি।

ফ্রড িাইনন ফ�ান করুন:
(718) 722-8001
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আপলন অবশযুই লরনপার্ট  করনবন

পূর্ক সময় বা আংনশর সমরয়ে 
রাজ, বইরয়ে মর্্য বা বাইরেে

ঠিরািাে পনেবত্ক ি

আপিাে পনেবারে সদস্য 
সংখ্যাে পনেবত্ক ি

নশশু সহায়তাে কপরমন্ট

রমমীরদে ক্ষনতপূের, প্রনতবন্ধীে 
কপরমন্ট অথবা সমূ্পের 
নিোপত্া আয়

অবসেপ্রাপ্ত কসিারমমীরদে 
সুনব্া

কবরাে ভাতাে সুনব্া

সামানজর নিোপত্াে সুনব্া বা 
কপিশি

জধীবি নবমা

গানিে মানিরািা

কেনরং/কসনভংস অ্যারাউন্ট

সম্পনত্ে মানিরািা

আপনি অি্য ক� অথ্ক পাি

আপনানক আপনার নাম জানানি হনব না এবং আপনার 
প্রদত্ত িথযু ফ�াপনীয় থাকনব। আপলন আমানদর যি 
িথযু প্রদান করনবন িি ভানিাভানব আমরা জালিয়ালি 
থামানি পারব।

ন�দ সহায়িার জালিয়ালি আপনার 
সলুবধানক ক্ষলিগ্রস্ত করনি পানর
যখন আপলন সমাজনসবা সলুবধা ফপনি ইচ্াকৃিভানব ভুি িথযু 
ফদন, িুকান অথবা িথযু প্রদান কনরন না িখন জালিয়ালি হয়।

�ারদে সহায়তা প্ররয়াজি জানিয়ানতে ফরি তাো ক্ষনতগ্রস্ত হয়, ররেে 
ডিাে িষ্ট হয় ও িগদ সহায়তা (Cash Assistance), Medicaid 
এবং সমূ্পের পুনষ্ট সহায়তা রম্কসূনেে সুনব্াে মরতা পনেরষবাগুরিা 
প্ররনেে মরুখ পরি। জানিয়ানতে রােরর সমস্ত রম্কসূনেে কক্ষররে আপিাে 
বোদ্দ মানসর অিদুাি ররম ক�রত পারে।

সনদেহজনক জালিয়ালির লবষনয় জানান
সমস্যাে অংশধীদাে িা হরয়; সমা্ারিে অংশধীদাে হি। �নদ আপনি 
রাউরর জারিি ক� নসরটেরমে অপব্যবহাে রেরে তাহরি BFI এে সরগে 
ক�াগার�াগ ররুি: 

BFI ফ্রড হরিাইন: (718) 722-8001,
অনিাইন: www.nyc.gov/hra
অথবা এই ঠিকানায় আমানদরনক লিঠি পাঠান:
BFI Complaint Unit
375 Pearl Street, 23rd Floor
New York, NY 10038

ফিষ্া করনবন না।
আপলন ফগ্রপ্ার হনি পানরন
যলদ আপলন জালিয়ালি কনরন:

• তাহরি আপনি কজরি ক�রত পারেি।
• জানিয়ানত ররে আপনি ক� অথ্ক হাতারবি আপিারর কসইসব অথ্ক 
কফেত নদরত হরব।

• আপনি িগদ সহায়তা, সমূ্পের পুনষ্ট সহায়তা রম্কসূনে এবং 
Medicaid সুনব্া পাওয়া কথরর বনচিত হরত পারেি।

আপনার সলুবধার পলরবি্ট ন হনি পানর এমন ফযনকান িথযু 
আপনানক অবশযুই জানানি হনব।

যলদ আপলন আনবদন সম্পূর্ট না কনরন এবং সঠিক িথযু না 
ফদন িাহনি আপলন ন�দ সহায়িার জালিয়ালি করনেন।

ক�সব কিাররো িগদ সহায়তাে জানিয়ানত ররেি তাো আসরিই 
�ারদে িগদ সহায়তা সনত্যই প্ররয়াজি এমি কিারররদে সমস্যায় 
কফরিি। আমো নিনচিত রেরত োই ক� িগদ সহায়তা সুনব্া কসইসব 
কিাররো পারছেি �ারদে প্ররয়াজি।

কীভানব BFI জালিয়ালির লবরুনধে িড়াই কনর

জালিয়ালি অনসুন্ান বযুুনরা অংশগ্রহরকারীনদর ও অনযুানযুনদর 
দ্ারা করা ন�দ সহায়িা, সম্পূরক পলুষ্ সহায়িা কম্টসপূলি 
ও Medicaid জালিয়ালির অলভনযান�র িদন্ত করনব। প্রলি 
বের হাজার হাজার ফকনসর িদন্ত করা হয়।

BFI এে রমমীো উচ্চ প্রনশনক্ষত কপশাদাে অিসুন্ািরােধী �াো জিগর, 
নবনভন্ন আইি প্ররয়াগরােধী সংস্া ও অি্য নসটি এরজনসি কথরর তথ্য পাি।

আপনানক অবশযুই আপনার আয়, থাকার বযুবস্া, ঠিকানা, 
সম্লত্ত বা প্রনয়াজনীয়িার পলরবি্ট ন লবষনয় জানানি হনব। 
আপনার লননয়া� ফকন্দ্র, সম্পূরক পলুষ্ সহায়ক কম্টসপূলি ফকন্দ্র 
বা Medicaid অল�সনক সরাসলর জানাননার দায় আপনার।

আপনার অলজ্ট ি আয় এবং/অথবা সম্দ জানাননার 
জনযু এটি প্রদান কনর!
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