
েকােনা গািড় েকনা এক বড় ধরেনর েকনাকাটার মেধ্যই 
পেড়। িনি�ত হেয় িনন েয আপিন েয গািড় িকনেছন 
তার খরচ েমটােনার মেতা আিথৰ্ক সামথৰ্্য আপনার 
রেয়েছ। আপনােক গািড় েকনার জন্য ঋণ িনেত হেল, 
িনরাপত্তার খািতের তার সম� িদক ভােলা কের খিতেয় 
েদেখ িনন। এখােন িকছু েছাটখাট পরামশৰ্ েদওয়া হল যা 
আপনার মাথায় রাখা উিচত।

• আপনার বােজট কতা তা েদেখ িনন এবং শু�রেতই কত 
অথৰ্ িদেত পারেবন এবং সমেয়র সে� সে� কত অথৰ্ 
েমটােত পারেবন তা ি�র করন। িবমা, পািকৰ্ ং, গ্যাস, 
সর�াম এবং েমরামত বাবদ হেত চলা খরচ সেমত অন্যান্য 
খরেচর কথা মাথায় রাখেবন।  

•  annualcreditreport.com এ আপনার ে�িডট িরেপাটৰ্  েদেখ 
িনন এবং েকােনা ভুল থাকেল সংেশাধন করন।

গর�পণূৰ্
গািড় িকনেত ঋেণর জন্য দরখা� করার আেগ, আপনার 
ে�িডট ইিতহাস েয িনভুৰ্ ল আেছ তা িনি�ত কের েনওয়া 
জরির। আপনার ে�িডট িরেপােটৰ্  থাকা ভুল সংেশাধন 
কের আপিন আপনার ে�িডট ে�ার বাড়ােত পারেবন 
এবং ভােলা ঋণ পাওয়ার জন্য িনেজেক উপযু� কের 
তুলেত পারেবন।

• েকােনা ঋেণর আগাম অনেুমাদন পান। েরট েজেন িনেল 
আিথৰ্ক সং�াগিলর মেধ্য তুলনা করেত আপনার সুিবধা হেব। 
খারাপ িকছু হওয়ার ে�ে�, আপনার িনেজর ব্যা� বা ে�িডট 
ইউিনয়ন ব্যবহার করার িদক েথেক অিতির� সুর�া পাওয়া 
যায়।

• গািড়র দাম বেুঝ েনওয়া। আপিন েয গািড়িট েকনার 
পিরক�না করেছন তার গড় দাম কত হেত পাের তা বঝুেত জাতীয় 
অেটােমাবাইল িডলাসৰ্ অ্যােসািসেয়শন (National Automobile 
Dealers Association (NADA)) এর িনেদৰ্ িশকা, এডম�ু (Edmunds) 
এবং েকিল � বকু (Kelley Blue Book) েদখুন।

গর�পণূৰ্ িল�গিল
NADA িনেদৰ্ িশকাগিল: nadaguides.com
এডম�ু: edmunds.com
েকিল � বকু: kbb.com

• িডলারিশেপর লাইেস� �্যাটাস এবং স�িতর ইিতহাস। 
ব্যবহৃত গািড়র সম� িডলারেদর কােছ অবশ্যই উপেভা�া িবষেয়র 
দ�েরর (DCA) লাইেস� থাকেত হেব। আপিন লাইেস� �া� েকােনা 
ব্যি�েক nyc.gov/consumers এ অনলাইেন খুেঁজ িনেত পারেবন। 
েকােনা ব্যবসািয়ক �িত�ােনর লাইেসে�র �্যাটােসর িবষেয় আেরা 
জানেত বা েকােনা ব্যবসািয়ক �িত�ােনর স�িতর ইিতহাস েদখেত 
আপিন 311 (212-িনউ-ইয়কৰ্  আউটসাইড NYC) এ কলও করেত 
পারেবন।
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িবনামেূল্য সহায়তা
NYC আিথৰ্ক সহায়্তা েকে� (NYC Financial Empowerment Center) িবনামেূল্য িবেশষে�র কাছ েথেক আিথৰ্ক 
িবষয়ক পরামশৰ্ িনন। পরামশৰ্দাতা আপনােক বােজট ৈতির করেত, আপনার ে�িডট িরেপাটৰ্  বঝুেত, আপনার ে�িডট 
ে�ার বাড়ােত এবং আেরা অেনক িবষেয় সহায়তা করেত পারেবন। আপিন েযখােন থােকন তার কাছাকািছ েকাথাও 
সা�াৎকােরর ব্যব�া করেত 311 এ কল করন বা আেরা জানেত  nyc.gov/consumers েদখুন।

আপনার ে�িডট িরেপােটৰ্ র একিট অনিুলিপ িবনামেূল্য িনন এবং তা সযেত্ন পযৰ্ােলাচনা করন।
 annualcreditreport.com এ যান বা িনঃশু�ে� 1-877-322-8228 এ কল করন।

অন্যান্য িরেসাসৰ্গিল
িডলারিশেপর মাধ্যেম গািড় েকনার সমেয় 'িরকল কার' েথেক িনেজেক সুরি�ত রাখেত েছাটখাট পরামেশৰ্র জন্য 
DCA এর ব্যবহৃত গািড়র ে�তার িনেদৰ্ িশকা (Used Car Buyer Guide) পড়ুন।  nyc.gov/consumers েদখুন।

সদ্য �া�বয়� হওয়া মানষুেদর জন্য উপেভা�া সরু�ার িবষেয় েছাটখাট পরামেশৰ্র িবষেয়
সদ্য �া�বয়� হওয়া মানষুজন �িতিদনই উপেভা�া িবষয়ক চ্যােলে�র স�ুখীন হন। উপেভা�া িবষয়ক দ�র 
(DCA) েবশ িকছু তথ্যপ� বািনেয়েছ যা েথেক সদ্য �া�বয়� হওয়া মানেুষরা তােদর অিধকােরর িবষেয় িশি�ত 
হেত পারেবন এবং আজেক খরচ করার িবষেয় েস িস�া� িনে�ন তা কীভােব তােদর আগামীিদনেক �ভািবত 
করেব েসই িবষেয় িশি�ত হেত পারেবন।
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