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উপভ�াক্া 
সরুক্া 
পরামভ শ্ের জন্য

মহিলা
মহিলারা কম্ম স্থল ও বাজারর অনন্য চ্যারলঞ্জগুহলর সম্মুখীন িন। উপর�াক্া হবষয়ক হব�াগ 
(Department of Consumer Affairs) মহিলারের হনরজরের সমুরহষিত রাখার উপায়গুহলর 
সম্বরধে হিহষিত করর ততালার জন্য এবং তকাথায় সািায্য চাইরত িরব তা জানারনার জন্য 
এই পরামি্মগুহল প্রস্তুত কররহিল।

হ�তভর:

কমশেসংস্ান সংস্া পৃ.3
আহ শ্েক হবষয় পৃ.6
আয় বৃহধির জন্য কারশেক্রম ও পহরভষবাসমূি পৃ.9
পণ্য ও পহরভষবাগুহলর জন্য ককনাকাটা পৃ.11
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আপহন রহি চাকহর ক�াঁজার জন্য একটি কমশেসংস্ান সংস্ার সভগে কাজ কভরন, তািভল আপনাভক সািার্য 
করার জন্য এ�াভন হকছু পরাম শ্ে কিওয়া িল। 

সাধারণ পরাম শ্ে
 � একটি লাইভসন্সপ্াপ্ত কমশেসংস্ান সংস্াভক ব্যবিার করুন। 
কম্মসং স্থান সং স্থাগুহলর অবি্যই একটি উপর�াক্া হবষয়ক 
হব�াগ (Department of Consumer Affairs (DCA))-এর 
লাইরসন্স থাকরত িরব। 

লাইরসন্স ও অহ�রযারগর ইহতিাস যাচাই করার জন্য 
nyc.gov/dca তেখমুন বা 311 নম্বভর ক�ান করুন। 

গুরুত্বপণূশে
 � কম্মসং স্থান সং স্থাগুহল প্রহিষিরের ক্াস বা 
সাটি্ম হিরকিরনর মত অন্যান্য পহররষবাগুহলর জন্য 
আপনার কারি মলূ্য োহব কররত পারর না। 

 � আপহন হক সমুরষিা প্রহিষিে স্মু রল আরিন? এটি 
অবি্যই তিৌজোহর হবচার পহররষবার হনউ ইয়ক্ম  
তটেট হব�ারগর (New York State Division of 
Criminal Justice Services) সারথ হনব হধেত 
িরত িরব। 

 � আপহন হক বাররটহ্ডং স্মু রল আরিন? হনউ ইয়ক্ম  
তটেট বমু্যররা অি তপ্রাপ্রায়াটহর স্মু ল সমুপারহ�িন 
(New York State Bureau of Proprietary 
School Supervision) বাররটহ্ডং স্মু লগুহলর 
তত্তাবধান করর।

কর কমশেসংস্ান সংস্াগুহল চাকহরর "গ্যারাহটি" কিয় কসগুহল 
ব্যবিার করভবন না। কম্মসংস্থান সংস্থাগুহল গ্যারাহটি হেরত 
পারর না তয তারা আপনারক একটি চাকহর খমুরঁজ তেরব। 
সংস্থাগুহল শুধমু আপনারক তসই সব ল�্য চাকহরগুহলর জন্য 
তরিার কররত পারর তযখারন কমপরষি ন্ূযনতম মজমুহর প্রোন 
করা িয়। 

হনউ ইয়ক্ম  তটেট ও তিডারাল আইন ন্ূযনতম মজমুহর 
হনহে্মষ্ট করর তেয়। হনউ ইয়ক্ম  তটেট ন্ূযনতম মজমুহরর 
জন্য labor.state.ny.us তেখমুন।

 � জাননু ককমন কভর কমশেসংস্ান সংস্া �ী কাজ কভর। 
কম্মসংস্থান সংস্থাগুহল আপনারক তকারনা চাকহর তেবার আরগ 
আপনার তথরক তকারনা িী চাজ্ম  কররত পারর না।

িীগুহল আইরনর দ্ারা হনধ্মাহরত সব্মাহধক পহরমারের তথরক 
তবিী িরব না।

কম্মসংস্থান সংস্থার আইন ও হনয়মাবলীর জন্য   
nyc.gov/dca তেখমুন, তযখারন িী সংক্ান্ত তথ্য  
তেওয়া ররয়রি।

যহে সংস্থাটি আপনার তথরক চাজ্ম  হনরয় থারক তরব 
আপনার সমূ্ে্ম িী তিরৎ পাবার অহধকার ররয়রি:

 ○ তকারনা অহরিম িী, হডরপাহজট িী, তরহজর্রেিন িী, 
অ্যাহলিরকিন িী, বা ইটিারহ�উ িী। অথবা

 ○ অন্য তকারনা কম্মসংস্থান সংস্থা বা তরেহনং স্মু রল 
আপনারক পাঠারত অথবা

 ○ তরেহনং তকাস্ম, িরটা, বা জীবন-বতৃ্ান্ত পয্মারলাচনা 
করার মরতা তকারনা অহতহরক্ হবষয়গুহলর জন্য।

আপনার পড়ার আভগ...
কমশেসংস্ান সংস্া কী?
একটি কম্মসংস্থান সংস্থা পাহরশ্রহমরকর হবহনমরয় হনরয়াগকত্ম ারের কমমী খমুরঁজ তপরত এবং চাকহর প্রাথমীরের 
কাজ খমুরঁজ তপরত সািায্য করর।
হবনামলূ্য সিায়তা হনন।
হসটি চাকহর প্রাথমীরের হবনামলূ্য সিায়তা প্রোন করর। nyc.gov/workforce1 তেখমুন বা 311 নম্বরর তিান 
করুন এবং একটি ওয়াক্ম রিাস্ম1 তকহরয়ার তসটিার খমুরঁজ হেরত বলমুন।

মহিলাভির জন্য উপভ�াক্া সরুক্া হবষয়ক পরাম শ্ে: 

কমশেসং স্ান সং স্া

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.labor.state.ny.us/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/employment_agency_statelaws_rules.pdf
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml
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এগুহলর ব্যাপারর সাবধান তিান...
মানষুভক ঠকায় এমন সু্ল
NYC-তত লার�র উরদেরি্য পহরচাহলত করয়ক িত স্মু ল আরি। এয়ার কহ্ডিহনং তমরামত করা ও করমেরটালহজ তথরক শুরু করর 
তমহডকাল তটকহনহসয়ান প্রহিষিে পয্মন্ত সব ধররনর তকাস্ম এর অন্ত�মু্ম ক্। হকিমু স্মু ল িাত্রিাত্রীরের হবভ্ান্ত করর। এগুহল যা কররত 
পারর:

 � আপনারক প্রচমু র পহরমাে আ হথ্মক সিায়তা হনরত বাধ্য করা। 

 � রি্যাজমুরয়ট িওয়ার পরর আপনারক চাকহরর "গ্যারাহটি" তেওয়া।

 � আপনার তক্হডটগুহল অন্য একটি স্মু রল  স্থানান্তহরত িরব হকনা তসই হবষয়টি সি, আপনার হডহরির মলূ্য সম্ব তধে হমথ্যা কথা 
বলা। 

মরন রাখমুন:

 � আ হথ্মক সিায়তা িল সাধারেত একটি ঋে বা আপনারক অবি্যই পহররিাধ কররত িরব। এটি তকারনা বৃহত্ নয়।

 � অরনকগুহল স্মু রলর হবষরয় তখাঁজখবর হনন।

 � আপহন তযহেন স্মু ল পহরেি্মন কররন, তসই হেনই সাইন আপ কররবন না।

 � স্মু রলর টিউিন বাহতলকরে নীহতটি হলহখত�ারব হনন। 

উচ্চতর হিষিার একটি স্মু রলর হবরুরধে অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ কররত 311 এ ক�ান করুন।

 � একটি হন�ুশে ল, হলহ�ত চুহক্ িাহব করুন। আপহন স্াষির 
করার আরগ সং স্থাগুহলরক অবি্যই আপনারক পূে্ম চমু হক্টি 
হেরত িরব। আপনার চমু হক্রত যা থাকা উহচত:

 ○ সংস্থার নাম, ঠিকানা ও DCA লাইরসন্স নম্বর 

 ○ কারজর ধরন

 ○ মলূ্য

 ○ িী পহররিারধর সময়সমুহচ

হনহচিত িরয় হনন তয হলহখত চমু হক্টি আপনারের কথ্য চমু হক্র 
সারথ হমরলরি। 

স্াষির করার আরগ, সং স্থাটিরক বলমুন আপনার সব প্ররনের 
উত্র হলহখত�ারব হেরত। 

সং স্থাটিরক অবি্যই চমু হক্র একটি প্রহতহলহপ এবং প্রহতটি  
অ থ্মপ্রোরনর জন্য একটি রহসে আপনারক হেরত িরব। সব 
প্রহতহলহপগুহল একটি হনরাপে জায়গায় রাখমুন।

 � কবআইহন প্ভনের উত্তর কিভবন না। যহে না তসগুহল চাকহরর 
জন্য ববধ তযাগ্যতা িয়, তািরল তকারনা হনরয়াগকত্ম া বা সং 
স্থার পরষি হনম্নহলহখত হবষরয় প্রনে হজজ্াসা করা তবআইহন:

 ○ বয়স

 ○ জাহত

 ○ ধ ম্মহবশ্াস

 ○ ধ ম্ম

 ○ রঙ

 ○ জাতীয় উৎস

 ○ হলঙ্গ

 ○ প্রহতব ধেকতা

 ○ বববাহিক অব স্থা

 ○ পাট্ম নারহিরপর অব স্থা

 ○ পহরচয্মাকারীর অব স্থা

 ○ তযৌন ত�াঁক

 ○ ববরেহিকতা বা 
নাগহরকরবের অব স্থা

 � DCA-এর কাভছ অহ�ভরাগ নহ্�ুক্ কতুন। DCA-এর 
কারি অনলাইরন nyc.gov/dca এ একটি অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ 
করুন অথবা একটি অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ কররত 311 নম্বরর 
তযাগারযাগ করুন।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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হবনামভূল্য সিায়তা
 � nyc.gov/workforce1 তেখমুন বা 311 নম্বরর তিান করুন এবং একটি হবনামলূ্য ওয়াক্ম রিাস্ম1 তকহরয়ার তসটিার খমুরঁজ হেরত বলমুন।

 � nyc.gov তেখমুন বা 311 নম্বরর তিান করুন এবং হবনামলূ্য ও কম খররচর প্রাপ্তবয়স্ হিষিা কায্মক্মগুহলর হবষরয় জানরত চান।

অন্যান্য হরভসাসশেগুহল
 � মহিলারের জন্য উপর�াক্া সমুরষিা হবষয়ক অন্যান্য পরামি্মগুহল পড়মুন:

 ○ আহথ্মক হবষয়

 ○ আয় ব ৃহধের জন্য কায্মক্ম ও পহররষবাসমিূ

 ○ পে্য ও পহররষবাগুহলর জন্য তকনাকাটা

 � আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন, যার অন্ত�মু্ম ক্ িল:

 ○ চাকহর প্রাথমীর অহধকারসমরূির হবল

 ○ কমমীর অহধকারসমিূ ও হনরয়াগকত্ম ার োহয়বেগুহলর হববহৃত (ঘররায়া বা পাহরবাহরক কমমী)

 ○ NYC অসমুস্থতার জন্য তবতন সি িমুটির আইন (NYC Paid Sick Leave Law)

 ○ NYC যাত্রী সমুহবধা আইন (Commuter Benefits Law)

 � তময়র'স অহিস অি ইহমরি্যাটি অ্যারিয়াস্ম (Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA)): অহ�বাসী কমমী এবং 
চাকহর ও কারজর সম্বরধে তরথ্যর জন্য nyc.gov/immigrants তেখমুন। 

 � ষিমুদ্র ব্যবসা পহররষবা (Small Business Services) (SBS): চাকহর প্রাথমীরের জন্য সািারয্যর জন্য nyc.gov/sbs তেখমুন।

 � মানবাহধকার কহমিন (Human Rights Commission): ববষরম্যর হবষরয় একটি অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ কররত  
nyc.gov/humanrights তেখমুন বা 311 নম্বরর তযাগারযাগ করুন। অহ�বাসীবনৃ্দ এবং কম্মস্থরল ও বাহড়রত NYC মানবাহধকারসমিূ 
(Immigrants & NYC Human Rights at Work and at Home) পড়মুন।

http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml
http://www1.nyc.gov/
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Job-Hunter-Bill-of-Rights-English.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/businesses/Domestic-Household-Employee-Rights.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/paid-sick-leave-law.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/pre-tax-transit-benefits-law.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/programs/social-economic/immigrant-workers.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/jobs-and-work.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/seekers/seekers.shtml
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/home/home.shtml
http://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Immigrant_Brochure_2015.pdf
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মহিলাভির জন্য উপভ�াক্া সরুক্া হবষয়ক পরাম শ্ে: 

আহ শ্েক হবষয়
সাধারণ পরাম শ্ে
 � একটি ব্যাংক বা কক্রহিট ইউহনয়ন অ্যাকাউটি �ুলুন। হসটি 
হনরাপে ও সাম তথ্ম্যর মরধ্য তচহকং ও তসহ�ংস অ্যাকাউটি 
প্রোন করর। এই কায্মক্মগুহলর অন্ত�মু্ম ক্ িল:

 ○ NYC িাইভরক্ট হিভপাহজট: আপহন যহে আপনার 
তপ-তচক সরাসহর জমা কররন তািরল আপহন 
হবনামরূল্য একটি তচহকং অ্যাকাউটি খমুলরত পাররন। 
এই অ্যাকাউরটির তকারনা মাহসক িী তনই; তডহবট 
কারড্ম  ক্য় বা ATM তথরক টাকা ততালার জন্য তকারনা 
ও�ারড্াফ্ট হবকল্প তনই; তকারনা ন্ূযনতম জমারাহি তনই 
অথবা তার পহরমাে কম; হবনামরূল্য ব্যাহ্কং ও হবল 
পহররিাধ করা যায়; হবনামরূল্য তনটওয়ারক্ম র মরধ্য ATM 
তথরক টাকা ততালা যায়।

 ○ NYC কস�স্াটশে  (SafeStart) অ্যাকাউটি: আপহন 
একটি টোট্ম ার তসহ�ংস অ্যাকাউটি খমুলরত পাররন। এই 
অ্যাকাউরটি তকারনা ও�ারড্াফ্ট িী তনই; আপহন যহে 
ন্ূযনতম জমারাহির িত্ম  পূরে কররন তািরল তকারনা 
মাহসক িী তনই; ন্ূযনতম জমারাহির পহরমাে িল $25 
বা এর তচরয়ও কম, যা আহথ্মক প্রহতষ্ানটির ওপরর 
হন�্ম র করর; ATM কাড্ম  বা তডহবট কাড্ম । 

NYC ডাইররক্ট হডরপাহজট বা NYC তসিটোট্ম  (SafeStart) 
অ্যাকাউটি সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন 
বা 311 নম্বরর তিান করুন।

আপহন IDNYC-এর তকারনা একটি অংিরিিেকারী ব্যাংক 
বা তক্হডট ইউহনয়রন একটি তচহকং বা তসহ�ংস অ্যাকাউটি 
তখালার জন্য IDNYC ব্যবিার কররত পাররন। িাখার 
অবস্থানগুহলর জন্য nyc.gov/idnyc তেখমুন অথবা 311 
নম্বরর তযাগারযাগ করুন।

 � আপনার ব্যভয়র ওপভর নজর রা�ুন এবং হনয়ন্ত্রণ করুন। 
একটি বারজট প্রস্তুত করা এবং তা তমরন চলা িল অথ্ম 
ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চয় করার লরষি্য প্রথম ধাপ।

 � আপনার কিনার হনয়ন্ত্রণ হনভজর িাভত হনন। তেনা দ্রুত 
জরম তযরত পারর এবং আপনার তক্হডট হররপারট্ম র ষিহত 
কররত পারর, আপনার তকারনা অ্যাপাট্ম রমটি �াড়ায় তনওয়া 
বা বাহড় তকনার সষিমতা এবং আররা অরনক হকিমুর 
ষিহত কররত পারর। হসটি আপনারক পাওনাোর ও তেনা 
সংরিিকারীরের সামলারত, অ থ্মপ্রোনগুহল একহত্রত কররত এবং 
একটি অ থ্মপ্রোরনর পহরকল্পনা বতহর কররত সািায্য কররত 
পারর। হবনামরূল্য সিায়তা তেখমুন।

 � অপ্ত্যাহ্ভতর জন্য সঞ্চয় করুন ... এমন হক অল্প 
একটু িভলও। চাকহর িারারনা বা স্া তস্থ্যর সমস্যার মত 
অপ্রত্যাহিত জরুহর অব স্থা আঁটসারটা বারজটরক ধ্ংস করর 
হেরত পারর। অল্প পহরমারে িরলও, হনয়হমত হ�হত্রত সঞ্চয় 
করার দ্ারা হনরজরক সমুরহষিত রাখমুন। একটি স্য়ংহক্য় 
সঞ্চয় পহরকল্পনা তচষ্টা করর তেখমুন, যা আপনারক ডাইররক্ট 
হডরপাহজট বা স্য়ংহক্য় রে্যান্সিার ব্যবিার করর প্রহতটি অ 
থ্মপ্রোরনর হেরন হবনা পহরশ্ররম সঞ্চয় কররত সািায্য করর।

 � হপ্ভপইি কিহবট কাভিশে র হবষভয় সতকশে  ্াকুন। একটি 
হপ্ররপইড তডহবট কাড্ম  আপনারক বারজরটর মরধ্য থাকরত 
সািায্য কররত পারর, হকন্তু লমুকারনা িী-গুহলর হবষরয় সতক্ম  
থাকুন।

 � আপনার �হবষ্যভতর জন্য পহরকল্পনা করভত, হবনামূভল্য 
আহ শ্েক পহরকল্পনা কারশেক্রম ও টুলগুহলর সহুবধা হনন। 
হবনামরূল্য সিায়তা ও অন্যান্য হররসাস্মগুহল তেখমুন।

একটি হনরাপি ও সাম ক শ্ে্যর মভধ্য কচহকং অ্যাকাউভটি কী কী হবষয় কি�ভত িভব:

ককাভনা �ী কনই বা কম �ী 

q  মাহসক রষিোরবষিে বা পহররষবা িী, যা $3 বা তার কম 
q  তনটওয়ারক্ম র মরধ্য হবনামরূল্য ATM-গুহল ব্যবিার করা 
q  তডহবট কাড্ম  ব্যবিার করার জন্য তকারনা িী নয় 

q  তডহবট কারড্ম  তকনা বা ATM তথরক অথ্ম ততালার জন্য 
তকারনা ও�ারড্াফ্ট হবকল্প নয় 

ন্ূযনতম পহরমাণ ও কলনভিন 

q  ন্ূযনতম জমারাহি ও প্রাথহমক আমানরতর প্ররয়াজনীয়তা 
কম ($25 বা তার কম) 

q  হবনামরূল্য অ্যাকাউরটির জমারাহি যাচাই করার অরনকগুহল 
উপায় (অনলাইন, তিান, তটক্সট তমরসজ, ATM) 

q  তলনরেরনর যমুহক্সঙ্গত প্ররয়াজনীয়তাগুহলর জন্য তকারনা 
মাহসক িী নয় (উোিরেস্রূপ, ডাইররক্ট হডরপাহজট, ATM) 

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/consumers/open-savings-account.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page
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মহিলা হ্ভল্পাভি্যাগী (WOMEN ENTREPRENEURS)
ব্যবসা শুরু করা এবং প্রােবন্ত ব্যবসারক বৃ হধে করার জন্য মহিলা হিরল্পারে্যাগীরের তয সব সম্ে, হিষিা ও কহমউহনটির প্ররয়াজন 
িয়, উইরমন এটিাররপ্রনার্ স NYC (WE NYC) তারেররক তসগুহলর সারথ যমুক্ করর। হবনামলূ্য WE মাটোর লীডারহিপ ও WE মাটোর 
মাহনর মাধ্যরম: তক্হডট ও িাহ্ডং ওয়াক্ম িপ, মহিলা হিরল্পারে্যাগীরা কমমী ব্যব স্থাপনা, তক্হডট গরড় ততালা এবং আহথ্মক েষিতাগুহল 
গরড় তমু লরত পাররন। WE কারনক্ট তমটিস্ম ও WE কারনক্ট ইর�টিস তপ্রারিামগুহলর মাধ্যরম WE NYC মহিলারেররক তমটির এবং সিল 
হিরল্পারে্যাগীরের একটি তনটওয়ারক্ম  প্ররবিাহধকার তেয়। এই তপ্রারিামগুহল সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য, কহমউহনটিরত তযাগ হেরত, 
ব্যবসা শুরু করার হনরে্ম হিকাগুহল পাওয়া, এবং মহিলা হিরল্পারে্যাগীরের সিায়তা করার অহতহরক্ হররসাস্মগুহলর জন্য we.nyc এ 
WE কারনক্ট তপাট্ম াল তেখমুন।

পাহরবাহরক সহিংসতার উত্তরজীবী ও আহ শ্েক িবুশে্যবিার
আপহন যহে পাহরবাহরক সহিংসতার উত্রজীবী িন, যার অন্ত�মু্ম ক্ িরত পারর অ থ্মননহতক বা আহথ্মক েমুব্ম্যবিার, তািরল ষিমতািালী 
ও হনরাপে অনমু�ব করার লরষি্য একটি গুরুবেপূে্ম পেরষিপ িল আহথ্মক স্াধীনতা অজ্ম ন করা।

 � আহ শ্েক আত্মসভচতনতা। র�ন ককউ আভরকজন মানমুষরক হনয়ন্ত্রে করার জন্য অথ্ম বা হজহনস ব্যবিার করর, তখন 
অথ্মননহতক বা আহথ্মক েমুব্ম্যবিার ঘরট। তকউ যখন আপনার সন্তান, সঙ্গী বা মা-বাবার অনমুমহত িাড়া তারের নাম ব্যবিার 
করর অ্যাকাউটি তখারল, তযমন ইউটিহলটি অ্যাকাউটি, তখন এটা আহথ্মক েমুব্ম্যবিার ও পহরচয় চমু হর।

 � হনভজভক আহ শ্েক�াভব সরুহক্ত রা�ুন।
 ○ আপনার হনরজর ব্যাংক অ্যাকাউটি খমুলমুন - শুধমুমাত্র হনরজর নারমই। আপহন অল্প অ থ্ম হেরয়ই তা কররত পাররন।
 ○ আপনার পহরচরয়র কাগজপত্র ও আহথ্মক তথ্যরক একটি সমুরহষিত  স্থারন রাখমুন।

 � আহ শ্েক কমরামত ও পনুরু ধিার।
 ○ আপহন প্রহতটি বররারত NYC পাহরবাহরক ন্যায় তকন্দ্রগুহলরত (Family Justice Centers (FJC)) হবনামলূ্য আহথ্মক পরামি্ম 
তপরত পাররন। প্রহিহষিত আহথ্মক পরামি্মোতারা আপনারক আপনার আহথ্মক হবষরয়র হনয়ন্ত্রে হনরত, ষিহতকর ধাররর 
সংরিাধন কররত, এবং পমুহলি হররপাট্ম  নহথ�মু ক্ কররত সািায্য কররত পাররন।
 ○ আপনার জ্ান বা অনমুমহত িাড়াই আপনার সঙ্গী যহে আপনার িরয় করগুহল (taxes) িাইল করর থারকন, তািরল তসগুহলর 
তষিরত্র আপনার সািারয্যর প্ররয়াজন িরল আহথ্মক পরামি্মোতারা আপনারক অ্যাটহন্মরের সরঙ্গও তযাগারযাগ কহররয় হেরত 
পাররন।

হবনামরূল্য সিায়তা তেখমুন।

এগুহলর ব্যাপারর সাবধান তিান...
লুঠ করার উভদেভ্্য ধার কিওয়া 
লমুঠ করার উরদেরি্য ধার তেওয়ার একটা সাধারে ধরন িল ব্যবহৃত গাহড়র ঋণ। প্রায় তষিরত্রই এই ঋেগুরলা ঋেরিিীতার 
পরষি খারাপ। অন্যান্য ঋরের মতই, হনরজ গরবষো করুন আর আপনার জন্য তসরা প্রস্াবটি খমুরঁজ পাওয়ার জন্য হনয়ম ও 
িত্ম াবলী তমু লনা করুন।

হবনামভূল্য সিায়তা
 � একটি NYC িাইনাহন্সয়াল এম্াওয়াররমটি তসটিারর হবনামরূল্য মমুরখামমুহখ তপিাোর আ হথ্মক পরামি্ম পান। আপনার হনকটবতমী 
তকারনা জায়গায় একটি অ্যাপরয়টিরমরটির সময়সূহচ হস্থর কররত 311 নম্বরর তিান করুন অথবা আররা তরথ্যর জন্য 
nyc.gov/dca তেখমুন।

 � আপনার তক্হডট হররপারট্ম র একটি প্রহতহলহপ হবনামরূল্য পান এবং তা সযরনে পয্মারলাচনা করুন। annualcreditreport.com এ 
যান অথবা হনঃশুল্ক 1-877-322-8228 নম্বরর তিান করুন।

 � পাহরবাহরক সহিংসতার উত্রজীবীরের জন্য, NYC পাহরবাহরক ন্যায় তকন্দ্রগুহল সি হররসাস্মগুহলর জন্য, 
nyc.gov/domesticviolence তেখমুন বা 311 নম্বরর তিান করুন।

https://we.nyc/
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.annualcreditreport.com/index.action
http://nyc.gov/domesticviolence
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অন্যান্য হরভসাসশেগুহল
 � মহিলারের জন্য উপর�াক্া সমুরষিা হবষয়ক অন্যান্য পরামি্মগুহল পড়মুন:

 ○ কম্মসং স্থান সং স্থা

 ○ আয় ব ৃহধের জন্য কায্মক্ম ও পহররষবাসমিূ

 ○ পে্য ও পহররষবাগুহলর জন্য তকনাকাটা

 � জাহলয়াহতগুহলর সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন।

 � WE NYC: মহিলা হিরল্পারে্যাগীরের জন্য হররসাস্মগুহলর জন্য we.nyc তেখমুন।

 � ষিমুদ্র ব্যবসা পহররষবা (Small Business Services) (SBS): মহিলা হিরল্পারে্যাগীরের জন্য পরামি্মগুহলর জন্য nyc.gov/sbs তেখমুন।

 � হলঙ্গ সমতা হবষয়ক কহমিন (Commission on Gender Equity): হসটি কী�ারব মহিলারের সািায্য করার জন্য কাজ কররি তা 
জানরত nyc.gov/genderequity তেখমুন।

 � হনউ ইয়রক্ম র আহথ্মক পহরকল্পনা সংগঠন (Financial Planning Association of New York (FPANY)): অবসররিিরের পহরকল্পনা 
সি, ওয়াক্ম িপগুহল সম্বরধে তরথ্যর জন্য fpany.org তেখমুন বা 1-877-77-FPANY (1-877-773-7269) নম্বরর তিান করুন।

 � উপর�াক্ারের আহথ্মক সমুরষিা বমু্যররা (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)): consumerfinance.gov তেখমুন অথবা 
1-855-411-2372 এ তিান করুন। CFPB-এর উপর�াক্া টমু ল "অবসররিিরের জন্য পহরকল্পনা (Planning for Retirement)" 
তেখমুন। 

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/scams.page
https://we.nyc/
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/business/womenbiztips.shtml
http://www1.nyc.gov/site/genderequity/index.page
http://www.fpany.org/
http://www.consumerfinance.gov/
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হবনামভূল্য সিায়তা
 � ACCESS NYC িল একটি হবনামলূ্য পহররষবা যা আপনারক জানরত সািায্য করর তয আপহন 30টির তবহি হসটি, তটেট ও 
তিডারাল তবহনহিট কায্মক্মগুহলর জন্য তযাগ্য িরত পাররন হকনা। ACCESS NYC সংক্ান্ত তরথ্যর জন্য nyc.gov/accessnyc 
তেখমুন অথবা 311 নম্বরর তযাগারযাগ করুন। ACCESS NYC এর মাধ্যরম হনহে্মষ্ট কায্মক্মগুহলর জন্য আপহন অনলাইন আরবেন 
কররত পাররন।

 � আপহন NYC হবনামলূ্য কর প্রস্তুতকরে (Free Tax Prep) পহররষবাগুহলর জন্য তযাগ্য িরত পাররন, যার অন্ত�মু্ম ক্ িল অনলাইন 
িাইহলং এবং একজন IRS সাটি্ম িারয়ড VITA/TCE তস্চ্ারসবী প্রস্তুতকাররকর সরঙ্গ মমুরখামমুহখ িাইহলং। আরয়র তযাগ্যতা এবং 
আপনার করগুহল িাইল করার জন্য আপনার তয সব নহথপত্র প্ররয়াজন তার তাহলকা সি, আররা তরথ্যর জন্য  
nyc.gov/taxprep তেখমুন বা 311 নম্বরর তিান করুন এবং কর প্রস্তুতকররের তষিরত্র সিায়তা চান।

সাধারণ পরাম শ্ে
 � আপহন রতগুহল সরকারী সহুবধা ও পহরভষবার জন্য 

করাগ্য, প্হতটি িাহব করুন। আপহন এই কায্মক্মগুহলর 
জন্য তযাগ্য হকনা তা জানরত nyc.gov/accessnyc তেখমুন:

 ○ আহ শ্েক সিায়তা: নগে সিায়তা (Cash Assistance), 
বাহড়র িহক্ সিায়তা কায্মক্ম (Home Energy 
Assistance Program), ও ট্যাক্স তক্হডট

 ○ �াি্য ও পহুটি: সমূ্রক পমুহষ্ট সিায়তা কায্মক্ম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP)), মহিলা, তিাট হিশু ও বাচ্চা (Women, 
Infants and Children (WIC)), স্মু ল অ্যা্ড সামার 
হমলস

 ○ আবাসন: ধারা 8, প্রবীে নাগহরকরের �াড়া বহৃধে 
িাড় (Senior Citizen Rent Increase Exemption 
(SCRIE)), প্রহতবধেীরের �াড়া বহৃধে িাড় (Disability 
Rent Increase Exemption (DRIE)), অবসরপ্রাপ্ত 
তসনারের িাড় (Veteran’s Exemption)

 ○ স্াস্্য পহরচরশো ও হবমা: নাস্ম ও পহরবাররর অংিীোহরবে 
ও স্াস্থ্য হবমা সিায়তা

 ○ প্া্হমক পহরচরশো ও হ্ক্া: হিশু পহরচয্মা, তিড টোট্ম , 
ও ইউহন�াস্মাল Pre-K 

 ○ কমশেসংস্ান ও প্হ্ক্ণ কারশেক্রম 

 ○ অন্যান্য অরনক সরকারী সমুহবধা ও পহররষবা
 � আপনার হনভয়াগকতশে াভক কর-পবূশে ট্্যানহজট ও 

হচহকৎসাগত �রভচর কারশেক্রমগুহল এবং কভলজ ও 
অবসরকালীন সঞ্চয় কারশেক্রমগুহল সম্বভধে হজজ্াসা 
করুন। NYC-র যাত্রী সমুহবধা আইরনর (Commuter 
Benefits Law) অধীরন, NYC-তত 20 জন বা তার তবহি 
পূে্ম সমরয়র ইউহনয়ন-বহি�ূ্ম ত কম্মচারী আরি এমন তবহির 

�াগ তবসরকারী ও লার�র-উরদেি্যিীন হনরয়াগকত্ম ারক 
অবি্যই একটি যাত্রী সমুহবধা কায্মক্ম প্রোন কররত িরব। 
আপহন যহে আইরনর আওতায় থারকন, তািরল আপহন 
যাতায়ারতর জন্য অ থ্ম পহররিাধ করার জন্য কর-পূব্ম আয় 
ব্যবিার করর আপনার মাহসক ব্যয়রক কমারত পাররন। 

 � কভরর সময়, আপহন কর গুরুত্বপণূশে ট্যাক্স কক্রহিটগুহল 
পাওয়ার করাগ্য কসগুহল িাহব করভত NYC হরি ট্যাক্স কপ্প 
ব্যবিার করুন। উপাহজ্ম ত আয় কর তক্হডট (Earned 
Income Tax Credit (EITC)) িল তযাগ্যতাসম্ন্ন পহরবার, 
হিশুর তত্তাবধারনর োহয়বেহবিীন (non-custodial) মা-বাবা, 
বা তয একাকী ব্যহক্রা পূে্ম সময় বা আংহিক সমরয়র 
জন্য কাজ কররন বা স্হনযমুক্ আরিন তারের জন্য একটি 
তিডারাল, তটেট, ও হনউ ইয়ক্ম  হসটি ট্যাক্স তক্হডট।

পহরবারগুহলরক হিশুর পহরচয্মার খরচগুহল পহররিারধ 
সািায্য করার জন্য হনউ ইয়ক্ম  হসটি হিশু পহরচয্মা ট্যাক্স 
তক্হডট (New York City Child Care Tax Credit (NYC 
CCTC)) পাওয়া যায়। আপহন যহে $30,000 বা তার কম 
আয় কররন এবং 4 বির পয্মন্ত বয়রসর হিশুরের জন্য 
হিশুর পহরচয্মার খরচগুহল পহররিাধ কররন, তািরল আপহন 
$1,733 পয্মন্ত স্থানীয় ট্যাক্স তক্হডরটর জন্য তযাগ্য িরত 
পাররন।

EITC এবং NYC CCTC উ�য়ই িল তিরত-তযাগ্য ট্যাক্স 
তক্হডট। আপনার যহে তকারনা কর বরকয়া না থারক, 
তািরল আপহন কর তিরত হিরসরব অথ্ম হিরর পান।
আপহন যহে NYC হরি ট্যাক্স তপ্রপ-এর জন্য তযাগ্য িন, 
তািরল আপহন কর প্রস্তুতকররের িীগুহলর ওপরর গরড় 
$150 বাঁচারত পাররন এবং আপনার পমুররা হরিা্ড তররখ 
হেরত পাররন।

মহিলাভির জন্য উপভ�াক্া সরুক্া হবষয়ক পরাম শ্ে: 

আয় বৃহধির জন্য কারশেক্রম ও 
পহরভষবাসমিূ 

http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/4866/access-nyc
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/4866/access-nyc
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গুরুত্বপণূশে

 � আপনার করগুহল িাইল করার জন্য পহরচরয়র প্রমাে হিরসরব আপহন IDNYC ব্যবিার কররত পাররন। আররা তরথ্যর জন্য 
nyc.gov/idnyc তেখমুন অথবা 311 এ তিান করুন।

 � হকিমু NYC হবনামলূ্য কর প্রস্তুতকরে সাইট আপনারক একটি ব্যহক্গত করোতা সনাক্করে নম্বর (Individual Taxpayer 
Identification Number (ITIN))-এর জন্য আরবেন কররত সািায্য কররত পারর। সাইরটর হবিে তথ্য তেখমুন।

 ○ ITIN িল IRS দ্ারা প্রোন করা একটি কর প্রহক্য়াকরে নম্বর। IRS হবরেিী নাগহরকরের এবং অন্য তয সব মানমুরষর 
তসাি্যাল হসহকওহরটি নম্বররর তযাগ্যতা তনই অথচ তিডারাল ট্যাক্স হররপাটি্ম ং বা িাইহলং-এর আবি্যকতা আরি তারের 
ITIN প্রোন করর।

 � ট্যাক্স হরিা্ডরক সবরচরয় �াল�ারব কারজ লাগারত, একটি NYC িাইনাহন্সয়াল এম্াওয়াররমটি তসটিারর হবনামরূল্য মমুরখামমুহখ তপিাোর 
আহথ্মক পরামি্ম হনন। আপনার হনকটবতমী তকারনা জায়গায় একটি অ্যাপরয়টিরমরটির সময়সূহচ হস্থর কররত 311 নম্বরর তিান করুন 
অথবা আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন।

অন্যান্য হরভসাসশেগুহল
 � মহিলারের জন্য উপর�াক্া সমুরষিা হবষয়ক অন্যান্য পরামি্মগুহল পড়মুন:

 ○ কম্মসং স্থান সং স্থা

 ○ আহথ্মক হবষয়

 ○ পে্য ও পহররষবাগুহলর জন্য তকনাকাটা

 � মানব সম্ে প্রিাসন (Human Resources Administration (HRA)): আপহন সরকারী সমুহবধা ও পহররষবাগুহলর জন্য তযাগ্য হকনা 
এবং কী�ারব আরবেন কররত িয় তা জানার জন্য nyc.gov/hra তেখমুন অথবা 1-718-557-1399 বা 311 নম্বরর HRA ইনরিালাইরন 
তিান করুন।

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
http://www1.nyc.gov/site/hra/index.page
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মহিলাভির জন্য উপভ�াক্া সরুক্া হবষয়ক পরাম শ্ে: 

পণ্য ও পহরভষবাগুহলর জন্য 
ককনাকাটা 
সাধারণ পরাম শ্ে
 � একই পহরভষবার জন্য পরুুষ ও মহিলাভির ক্ভক হ�ন্ন হ�ন্ন 

মলূ্য িাহব করা কবআইহন। মলূ্য তাহলকাগুহল হলরঙ্গর ওপরর 
হন�্ম রিীল িরত পারর না। এগুহলরত প্ররয়াজনীয় শ্ররমর মরতা 
মরূল্যর পা থ্মক্যগুহল অবি্যই তেখারত িরব। উোিরেস্রূপ, 
"িাট্ম " বা "ব্াউজ"-এর মরতা িব্দগুহল ব্যবিার করার 
পহরবরত্ম , মলূ্য তাহলকায় তসই পা থ্মক্যগুহল অবি্যই বে্মনা 
কররত িরব তযগুহলরত পহরষ্ার করার জন্য অহতহরক্ শ্ররমর 
প্ররয়াজন িয়: রাফ্ ল সি িাট্ম ; হলিট সি িাট্ম । 

মলূ্যগুহল হনহচিতরূরপ তেখমুন। তোকানগুহলরক পে্য ও 
পহররষবাগুহলর মলূ্য অবি্যই প্রেি্মন কররত িরব। প্রেহি্মত 
মরূল্যর তথরক তবহি োহব করা তবআইহন। 

পে্য হবরক্তা ব্যবসাগুহলরক অবি্যই হজহনসটির ওপরর 
মলূ্য তেখারত িরব অথবা হজহনসটি তযখারন প্রেহি্মত আরি 
তসখারন একটি হচরনের উপরর মলূ্য তেখারত িরব। 

পহররষবা হবক্য়কারী পহররষবাগুহলরক- তযমন স্যালন বা 
ড্াই হক্নাররের - অড্ম ার তনওয়ার জায়গার কারি এবং 
তরহজটোরর মলূ্যগুহল অবি্যই প্রেি্মন কররত িরব। 

 � অ শ্ে সাশ্রভয়র জন্য, একটি পভণ্যর "পরুুষভির" সংস্রণটি 
ককনার ক্া হবভবচনা করুন। উপর�াক্া হবষয়ক হব�াগ 
(Department of Consumer Affairs (DCA))-এর একটি 
অধ্যয়ন পাঁচটি হিল্পরষিত্র ব্যাপী 90টির তবহি ব্্যার্ডর 
"পমুরুষ" ও "মহিলা"তের সমুস্পষ্ট সংস্রে আরি এমন প্রায় 
800 টি পে্যরক তমু লনা কররহিল: তখলনা ও আনমুসহঙ্গক 
হজহনসপত্র; হিশুরের তপািাক; পূে্মবয়স্রের তপািাক; 
ব্যহক্গত পহরচয্মার পে্য; হসহনয়র/বাহড়রত স্াস্থ্য পহরচয্মার 
পে্যগুহল। মহিলারের পে্যগুহলর মূ্ল্য 42 িতাংি সমরয় তবহি 
হিল, তযখারন পমুরুষরের পে্যগুহলর মূ্ল্য 18 িতাংি সমরয় 
তবহি হিল।

 � জাহলয়াহত এড়ান।

 ○ পহররষবাগুহল পাওয়ার আরগ কখনও িী প্রোন  
কররবন না। 

 ○ স্পষ্ট�ারব হলহখত চমু হক্ হনন। তকারনা চমু হক্রত সই করার 
আরগ হনহচিত িরয় হনন তয আপহন তা বমুর�রিন।

 ○ সব রহসেগুহল তররখ হেন। 

তকারনা ব্যবসা যহে আপনার ষিহত করর থারক, তািরল 
অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ কররত 311 নম্বরর তযাগারযাগ করুন।

 � হ্শুভির হবপজ্জনক ক�লনাগুহল এহড়ভয় চলুন।

 ○ সস্া ধাতমু  ও উপাোন হেরয় বতহর তখলনাগুহল এহড়রয় 
চলমুন। 

 ○ তখলনা, অল্কার, ও সস্া েররর অল্কাররর পৃ ষ্তরল 
হবষাক্ রাসায়হনকগুহল থাকার কাররে, আপনার হিশুরক 
কখনও এই পে্যগুহলরক তচবারত, চমু ষরত বা মমুরখ 
ত�াকারত তেরবন না। 

 ○ তখলনার প্যারকহজং-এ তেওয়া বয়রসর সমুপাহরিগুহল 
অনমুসরে করুন, এমনহক যহে আপহন হবশ্াস কররন 
তয আপনার হিশু বয়রসর তমু লনায় এহগরয় তািরলও। 

 ○ পে্য হিহররয় তনওয়া িরয়রি হকনা যাচাই করুন। 

 � আপনার পহরচয়ভক সরুহক্ত রা�ুন।

 ○ প্রহত বির আপনার তক্হডট হররপাট্ম  যাচাই করুন।

 ○ পহরচয় চমু হর িওয়া প্রহতররাধ করার জন্য, অ্যাকাউটি 
নম্বর ও তসাি্যাল হসহকওহরটির মরতা ব্যহক্গত তথ্য 
সি সব নহথপত্র টমু কররা টমু কররা করর কাটমু ন।

আপহন যহে পহরচয় চমু হরর ঘটনার হিকার িরয় থারকন, 
তািরল আপনার তক্হডট হররপারট্ম  একটি সতক্ম বাত্ম া হেন, 
একটি পমুহলি হররপাট্ম  নহথ�মু ক্ করুন, এবং তিডারাল তরেড 
কহমিরনর (FTC) কারি একটি অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ করুন।

 � কিনা সংগ্রি সংক্রান্ত িয়রাহনর হবষভয় হরভপাটশে  করুন।

তেনা সংরিিকারীরের কারি অবি্যই একটি উপর�াক্া 
হবষয়ক হব�াগ (DCA)-এর লাইরসন্স থাকরত িরব। 
তারেররক অবি্যই তেনাগুহলর প্রমাে হেরত িরব।

আপনার যহে অ থ্ম পহররিাধ করা বাহক থারক এমনহক 
তািরলও তারা আপনারক িয়রান কররত পাররন না। 

যহে তকারনা তেনা সংরিিকারী আপনার সরঙ্গ তযাগারযাগ 
করর, তািরল তসই মমুিূরত্ম ই যাচাই করুন তয ব্যবসাটি 
লাইরসন্সপ্রাপ্ত হকনা এবং তেনার প্রমাে হলহখত�ারব তেওয়ার 
োহব জানান।

তকারনা ব্যবসার লাইরসরন্সর অবস্থা যাচাই কররত অথবা 
অহ�রযাগ নহথ�মু ক্ কররত nyc.gov/dca তেখমুন বা 311 
নম্বরর তযাগারযাগ করুন।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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কর উপভ�াক্া ও আহ শ্েক পণ্য ও পহরভষবাগুহল মানষুভক ঠকায়
 � কচক ক্যা্ারভির এহড়ভয় চলুন। তচক ক্যািার ব্যবিার 
কররল প্রহত বির গরড় িী বাবে $475 খরচ িরত পারর। 
হনরাপে ও সামরথ্ম্যর মরধ্য ব্যাংক ও তক্হডট ইউহনয়ন 
অ্যাকাউটিগুহল তচক ক্যািার ব্যবিার করার তথরক কম 
খরচসাধ্য।

 � করটি-টু-ওন ব্যবসাগুহল এহড়ভয় চলুন। ঘররায়া হজহনসপত্র 
তকনার জন্য তরটি-টমু -ওন ব্যবসাগুহল ব্যবিার করা অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য। তয রিািকরা তকারনা হজহনরসর মাহলক িওয়ার 
জন্য তসটি যরথষ্ট েী ঘ্ম হেন ধরর �াড়ায় তনন, তারা গরড় 
তাহলকা�মু ক্ নগে মরূল্যর তচরয় 70 িতাংি তবহি বা হষ্মক 
িতকরা িার (APR) পহররিাধ কররন। এই ব্যবসাগুহল খমুব 
তবহি োম কমায় না। তসরা ডীরলর জন্য চারপারি ঘমুরর 
তকনাকাটা করুন।

 � আপনার করগুহল �াইল করার সময় হর�ান্ড 
অ্যাহটিহসভপ্ন কপ্ািাক্টগুহল (ক�রৎ রাহ্ অনুমান করা 
পণ্য) এহড়ভয় চলুন। হরিা্ড অ্যাহটিহসরপিন তচক (Refund 
Anticipation Check (RAC)) বা হরিা্ড রে্যান্সিার িল 
কর প্রস্তুতকরে িীগুহল পরর পহররিাধ করার ব্যয়সাধ্য 
উপায়। হরিা্ড অ্যাহটিহসরপিন তলান (Refund Anticipation 
Loan (RAL)) িল একটি উচ্চ সমুরের ঋে। এই তপ্রাডাক্টগুহল 
আপনার হরিা্ডরক বেরাহবিত করর না। 

গুরুত্বপণূশে

 � RAL বা RAC ব্যবিার কররল, তার জন্য 
আপনার অ থ্ম খরচ িরব এবং আপহন তমাট তয 
পহরমাে হরিা্ড পারবন তা করম যারব।

 � ঋেোতা আপনার তথরক িী ও সমুে হনরত পারর। 
তয কর প্রস্তুতকারক ঋেটির প্রস্াব হেরয়হিরলন 
হতহন আপনার RAL আরবেন প্রস্তুত করার জন্য 
চাজ্ম  বা িী তযাগ কররত পাররন না।

 � একজন কর প্রস্তুতকাররকর পরষি এই োহব 
করা তবআইহন তয RAL িল একটি "তাৎষিহেক 
হরিা্ড", "দ্রুত হরিা্ড", "এক্সরপ্রস হরিা্ড", 
"হপ্রিা্ড (preFund)", "িাটে ক্যাি", অথবা 
অন্য এমন তকারনা অনমুরূপ িব্দ ব্যবিার করা 
যা এই তথ্যরক লমুকায় তয RAL িল একটি ঋে।

 � আপনার কর প্রস্তুতকারক আপনারক একটি RAL 
হনরত বাধ্য কররত পাররন না।

ইরলকরেহনক িাইহলং, ডাইররক্ট হডরপাহজট, এবং হরিা্ড 
প্রোরনর গহত বাড়ারনার অন্য হবকল্পগুহল সম্বরধে হজজ্াসা 
করুন। আপহন যহে ডাইররক্ট হডরপাহজট ব্যবিার কররন, 
তািরল আপহন 8 তথরক 14 কম্মহেবরসর মরধ্য আপনার 
তিডারাল ট্যাক্স হরিা্ড তপরত পাররন।

 � হনউ ইয়ভকশে  হপ্ভপইি ঋণগুহল কবআইহন। তপ-তড তলান িল 
একটি স্ল্পরময়ােী ঋে যা সাধারেত পরবতমী অথ্মপ্রোরনর 
হেরন পহররিাধনীয় িয়। ঋেরিিীতারা খমুবই তবহি িী ও 
সমুরের িার পহররিাধ কররন। আপহন যহে একটি তপ-তড 
তলারনর প্রস্াব পান, তািরল অনমুরিি করর 1-800-342-3736 
এ তিান ক'তর বা dfs.ny.gov এ হগরয় হনউ ইয়ক্ম  তটেট 
আহথ্মক পহররষবা হব�াগ (New York State Department 
of Financial Services) এর কারি তা হররপাট্ম  করুন।

গুরুত্বপণূশে

আপনার যহে �াড়া বা অন্য গুরুবেপূে্ম প্ররয়াজরনর 
জন্য অথ্ম না থারক, তসই তষিরত্র আপহন এই করয়কটি 
হবকল্প হবরবচনা করর তেখরত পাররন: 

 � নগে অথ্ম সিায়তা সি, মানব সম্ে প্রিাসন 
(Human Resources Administration (HRA))-
এর জরুহর সিায়তা কায্মক্মগুহলর সম্বরধে আররা 
জানমুন। আররা জানরত 311 এ তিান করুন বা 
nyc.gov/hra তেখমুন। 

 � তক্হডট ইউহনয়ন বা ব্যাংক তথরক একটি তিাট 
ঋরের হেরক তাকান। সব্মহনম্ন সমুরের িার খমুরঁজ 
পাওয়ার জন্য অবি্যই �াল�ারব তখাঁজখবর হনন 
ও তমু লনা করুন। 

 � আপনার হনরয়াগকত্ম ারক একটি অহরিম তবতন সম্ব 
তধে হজজ্াসা করুন। হলহখত নীহতটি পড়মুন। তয 
তকারনা িী যারত যমুহক্সঙ্গত িয় তা হনহচিত 
করুন।

 � পহরবার বা ব ধেমু রের কারি একটি তিাট ঋে চান। 

 � কখনও কখনও আপনার তক্হডট কাড্ম  
প্রোনকারীর তথরক অহরিম নগে অ থ্ম পাওয়া যায়। 
এর সমুরের িার তক্হডট ইউহনয়ন বা ব্যাংক 
ঋরের তচরয় তবহি িরত পারর। সব খরচগুহল 
অবি্যই তমু লনা করুন। 

 � কিনা হনষ্পহত্ত পহরভষবাগুহল ক্ভক সাবধান কিান। তয 
পহররষবাগুহল োহব করর তয তসগুহল আপনারক তেনা তথরক 
মমুহক্ হেরত পারর বা "হনষ্পহত্" কররত পারর, তসগুহল তথরক 
সাবধান তিান। অরনক তষিরত্র, তেনা হনষ্পহত্ কায্মকর িয় 
না। এর জন্য আপনার করয়ক িাজার ডলার খরচ িরত 
পারর এবং আপনার আররা তবহি তেনা িরয় তযরত পারর। 

http://www.dfs.ny.gov/
http://www1.nyc.gov/site/hra/index.page
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হবনামভূল্য সিায়তা
 � একটি NYC িাইনাহন্সয়াল এম্াওয়াররমটি তসটিারর হবনামরূল্য মমুরখামমুহখ তপিাোর আ হথ্মক পরামি্ম পান। আপনার হনকটবতমী তকারনা 
জায়গায় একটি অ্যাপরয়টিরমরটির সময়সূহচ হস্থর কররত 311 নম্বরর তিান করুন অথবা আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন।

অন্যান্য হরভসাসশেগুহল
 � মহিলারের জন্য উপর�াক্া সমুরষিা হবষয়ক অন্যান্য পরামি্মগুহল পড়মুন: 

 ○ কম্মসং স্থান সং স্থা

 ○ আহথ্মক হবষয়

 ○ আয় ব ৃহধের জন্য কায্মক্ম ও পহররষবাসমিূ

 � অহতহরক্ প্রকািনাগুহলর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন, যার অন্ত�মু্ম ক্ িল:

 ○ প্ররত্যক উপর�াক্ার তয 10টি হবষয় জানা উহচত (10 Things Every Consumer Should Know)

 ○ 10টি সবরচরয় খারাপ বেনহন্দন জাহলয়াহত এবং এগুহল কী�ারব এড়ারত িয়

 ○ তোলনা তথরক তবত পয্মন্ত: নারী উপর�াক্া িওয়ার মলূ্য

 ○ হিশুরের হবপজ্জনক তখলনাগুহল কী�ারব এড়ারত িয়

 ○ তেনা হনষ্পহত্ পহররষবাগুহল তথরক সাবধান তিান

এিাড়াও, জাহলয়াহতগুহলর সম্বরধে আররা তরথ্যর জন্য nyc.gov/dca তেখমুন।

 � হনউ ইয়ক্ম  তটেট উপর�াক্া সমুরষিা হব�াগ (Division of Consumer Protection): সরচতন উপর�াক্ারের জন্য তকনাকাটার 
পরামি্মগুহলর জন্য dos.ny.gov/consumerprotection তেখমুন।

এগুহলর ব্যাপারর সাবধান তিান...
লুঠ করার উভদেভ্্য ধার কিওয়া 
লমুঠ করার উরদেরি্য ধার তেওয়ার একটা সাধারে ধরন িল ব্যবহৃত গাহড়র ঋণ। প্রায় তষিরত্রই এই ঋেগুরলা ঋেরিিীতার 
পরষি খারাপ। অন্যান্য ঋরের মতই, হনরজ গরবষো করুন আর আপনার জন্য তসরা প্রস্াবটি খমুরঁজ পাওয়ার জন্য হনয়ম ও 
িত্ম াবলী তমু লনা করুন।

http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-10Things-English.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/10WorstEverydayScams.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/shopping-goods-children-toys.page
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-Beware-Debt-Settlement-Services-English.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/scams.page
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/shoppingsavvy.html
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