
আপিন ে�িডট ব্যবহার করার মােন হল পের পিরেশাধ কের 
েদওয়ার �িত�িত িদেয় আপিন অথৰ্ ধার করেছন। ে�িডট কাডৰ্  
িবনামেূল্য পাওয়া যায় না। আপনার কােছ নগদ অথৰ্ না থাকেল 
আপিন ে�িডট কাডৰ্  িদেয় িজিনস িকনেত পারেবন তেব আপনােক 
তার জন্য সদু এবং ফী িদেত হেব।

দািয়ে�র সে� ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেল তা আপনােক ভােলা 
ে�িডট ইিতহাস গেড় তুলেত সহায়তা করেব। আপিন আপনার 
ে�িডট িরেপােটৰ্  আপনার ে�িডট ইিতহাস েদখেত পােবন (যা 
আপনার ে�িডট ে�ার েদখায়)। ে�িডট ে�ার ভােলা থাকেল 
আপিন অেপ�াকৃত সহেজই ঋণ েপেত পারেবন এবং এমনিক 
ভােলা সেুদর হােরই তা েপেত পারেবন।

ে�িডট কােডৰ্ র অপব্যবহার করেল তা েথেক ঋেণর সমস্যায় 
জিড়েয় পড়েত পােরন এবং তা আপনার ে�িডট িরেপাটৰ্  এবং ে�াের 
েনিতবাচক �ভাব েফলেত পাের।

বােজট কের েনওয়া এবং অথৰ্ সা�য় করার িবষয়িট িনি�ত করন।

�িতমােস আপিন কত েরাজগার করেত পারেবন, েকান িবলগিল আপনােক 
অবশ্যই েমটােত হেব তা জাননু এবং বািক অথৰ্ সা�য় করন। আপিন আপনার 
খরেচর িহসাব রাখেল এবং বেুঝশু�েন খরচ করেল, আপিন ে�িডট কাডৰ্  িদেয় 
অথৰ্ েমটােনার পিরবেতৰ্  হয়েতা নগদ অথৰ্ িদেয়ই তা েমটােত পারেবন। তেব 
আপিন ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেল, আপিন আপনার িববিৃত েপেল তখন 
��ত হেয় থাকেত হেব।

• সব ধরেনর কােডৰ্ র িবষেয় জাননু। অেনক ধরেনর কাডৰ্  হয় এবং কাডৰ্  
িবেশেষ তােদর অফার, সুেদর হার এবং সুেযাগসুিবধা আলাদা আলাদা হয়। 
েকনাকাটার িদক েথেক েকােনা কােডৰ্ র সুেদর হার কম এবং েকােনা বািষৰ্ক 
ফী েনই তা জানেত েচ�া করন। িবক�গিলর তুলনা করন এবং আপনার 
�েয়াজেনর িদক েথেক সবেথেক উপযু� কাডৰ্ িট েবেছ িনন।

• েছাট হরেপ েলখা িবষয়গিল পেড় িনন। েনওয়ার জন্য নাম 
েলখােনার আেগ আপনার কােডৰ্ র ে�ে� �েযাজ্য সম� শতৰ্ ািদ পেড় িনন 
এবং বেুঝ িনন।

• আপনার সােধ্যর মেধ্য থাকা িবষেয়ই খরচ করন। আপনার 
ে�িডট কােডৰ্ র মাধ্যেম আপিন কত অথৰ্ েমটােত পারেবন তার একিট 
সীমা আেছ তেব তার মােন এই নয় েয আপনােক ততটাই অথৰ্ খরচ কের 
েফলেত হেব। আপিন েযিদন েকনাকাটা করেছন তার কেয়ক স�ােহর 
মেধ্যই আপনােক তার অথৰ্ েমটােত হেব তাই, আপনার বােজট মাথায় 
েরেখ চলনু এবং সবৰ্দা সমেয় কােডৰ্ র অথৰ্ েমটান। আপিন সমেয় েমটােত 
না পারেল আপনােক েদিরেত েমটােনা বাবদ ফী এবং সুদ িদেত হেব এবং 
তা আপনার ে�িডটেক �িত�� করেব।

• �িতমােস আপনার িববৃিত েদেখ িনন এবং বেকয়া অথৰ্ 
পেুরাপিুর ভােব িমিটেয় িদন। �িত মােস ে�িডট কাডৰ্  েকা�ািন 
আপনােক েমাট যত অথৰ্ েমটােত হেব তার েথেক কম পিরমাণ অথৰ্ 
েমটােনার সুিবধা েদেব। আপনার কােছ তা সুিবধাজনক মেন হেত 
পাের তেব আপনােক সুদ িদেত হেব এবং তা উে� আপনার ঋেণর 
েবাঝা বািড়েয় েদেব।

• কখন কােডৰ্ র ব্যবহার থািমেয় েদওয়া উিচত তা জাননু। 
আপিন বেকয়া অথৰ্ এেকবাের িমিটেয় িদেত না পারেল, কােডৰ্ র ব্যবহার 
থািমেয় িদন এবং বেকয়া অথৰ্ স�ূণৰ্ ভােব িমেট না যওয়া পযৰ্� অথৰ্ 
িদেত থাকুন। স�ব হেল সবসমেয় ন্ূযনতম অেথৰ্র েথেক েবিশ অথৰ্ 
েমটান।

• আপনার টাকা রাখার ব্যােগ যতদরূ স�ব কম সংখ্যক ে�িডট 
কাডৰ্  রাখুন। ঝুটঝােমলা এড়ােত এবং পিরচয় তথ্য চুির হেয় যাওয়া 
আটকােত, িনেজর সে� যতদরূ স�ব কম সংখ্যক ে�িডট কাডৰ্  রাখুন। 
অিধকাংেশর কােছ একিট কাডৰ্  থাকাই যেথ�।

• ে�িডট কাডৰ্  িবষয়ক অফার পাওয়া েথেক িনেজর নাম উিঠেয় 
িনন। optoutprescreen.com এ আপনার িঠকানা  িনব�ন করন বা 
িনঃশু�ে� 1-888-567-8688 এ কল করন।
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উপেভা�া সুর�া 
সদ্য �া�বয়� হেয় ওঠা মানষুেদর জন্য েছাটখাট পরামশৰ্ 

ে�িডট কােডৰ্ র 
িবষেয় �ত 
েছাটখাট পরামশৰ্

ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করার আেগ...

িবচ�ণতার সে� ে�িডট কাডৰ্  েবেছ েনওয়া এবং ব্যবহােরর 
িবষেয় �ত েছাটখাট পরামশৰ্
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সতকৰ্  থাকেবন...
ে�িডট কােডৰ্ র �চার
�ুল ক্যা�ােস েয সম� ে�িডট, েডিবট এবং ি�েপড কােডৰ্ র �চার চালােনা হয় তা েয িনরাপদ এমন েকােনা িন�য়তা েনই। িব�ািরত জানেত,  
consumer�nance.gov এ উপেভা�া আিথৰ্ক সুর�া সং�ার (Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ) ওেয়বসাইট েদখুন। 

অেনক ে�িডট কাডৰ্  েকা�ািন অেনক ছাড় বা আকষৰ্ণীয় �ারি�ক েরট অফার করেব যা কেয়ক মাস পেরই আর থাকেব না।

আগাম নগদ অথৰ্
আপিন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র মাধ্যেম নগেদ অথৰ্ ওঠােল যত অথৰ্ িদেয় েকনাকাটা করেছন তা েমটােত আপনােক েবিশ সুেদর হাের অথৰ্ 
িদেত হেব।

িবনামেূল্য সহায়তা
NYC আিথৰ্ক সহায়্তা েকে� (NYC Financial Empowerment Center) িবনামূেল্য িবেশষে�র কাছ েথেক আিথৰ্ক িবষয়ক 
পরামশৰ্ িনন। 
পরামশৰ্দাতা আপনােক বােজট ৈতির করেত, আপনার ঋেণর পিরমাণ কমােত, আপনার ঋণদাতার সে� দরদাম করেত, আপনার ে�িডট 
িরেপাটৰ্  বঝুেত, আপনার ে�িডট ে�ার বাড়ােত এবং আেরা অেনক িবষেয় সহায়তা করেবন। 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
2009 এর ে�িডট কােডৰ্ র বাধ্যবাধকতার দায়দািয়� এবং �কাশ 
আইন (CARD আইন) অনসুাের ে�িডট কাডৰ্  েকা�ািনগিলেক যারা 
কাডৰ্  িনে�ন তােদরেক সু�� এবং বঝুেত পারা যায় এমন ফমৰ্ এবং 
িববিৃত িদেত হেব; হার বাড়ােনার িবষেয় িনয়েয়র উে�খ রাখেত হেব 
এবং ছা� ও অ�বয়�েদর জন্য িবেশষ সুর�া িদেত হেব।

ডান িদেক এমন নমনুায় েদখােনা হেয়েছ েয েকান সম� তথ্য 
ে�িডট কাডৰ্  েকা�ািনগিলেক িববিৃতেত অবশ্যই িদেত হেব 
যােত আপিন েদিরেত অথৰ্ পিরেশাধ করেল তার কী পিরণিত হেব 
বা শু�ধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ েমটােল তার কী পিরণিত হেব 
তা বেুঝ িনেত পােরন।

• এখােন ে�িডট কােডৰ্ র নমনুা িববিৃত েদেখ িনন: 
http://www.creditcards.com/credit-card-news/monthly- 
credit-card-statement-1282.php

• এখােন CFPB এর CARD আইেনর িবষয়ািদ েদেখ িনন: 
http://www.consumer�nance.gov/credit-cards/credit-card- 
act/feb2011-factsheet/

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।

উৎস: েফেডযৰ্াল িরজাভৰ্  েবাডৰ্  (Federal Reserve Board)

DCA এর েছাটখাট পরামশৰ্ “ে�িডট সংেশাধন িবষয়্ক �ায়ই ঘটা জািলয়ািত” পড়ুন।
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