
এমন েকা�ািনগিলর িবষেয় সতকৰ্  থাকেবন যারা 
আপনার ে�িডট িরেপাটৰ্  সংেশাধন কের েদওয়ার এবং 
আপনােক �ত একিট ভােলা ে�িডট ে�ার পাইেয় েদওয়ার 
কথা বেলন। এই ধরেনর েবিশরভার েকা�ািনই আপনার 
অথৰ্ হািতেয় েনওয়ার চং�া� করেছ।

ে�িডট সংেশাধন িবষয়্ক জািলয়ািত করার ল�ণগিলর 
কথা নীেচ উে�খ করা হল:

• েকা�ািনিট আপনার ে�িডট িরেপাটৰ্  েথেক েনিতবাচক 
তথ্য সিরেয় েদেব বেল �িত�িত িদে�।

ঘটনা: েকােনা িনভুৰ্ ল ে�িডট িরেপাটৰ্  েথেক কােরার পে�ই 
েনিতবাচক তথ্য আইনত সিরেয় িদেত স�ব নয়। সাধারণত 
অিধকাংশ েনিতবাচক তথ্য আপনার িরেপােটৰ্  সাত বছেরর 
জন্য েথেক যায় অন্যিদেক েদউিলয়া হেয় যাওয়ার মেতা তথ্য 
িরেপােটৰ্  10 বছেরর জন্য েথেক যায়।

পরামশৰ্: েদশ জেুড় থাকা উপেভা�া ে�িডট িরেপািটৰ্ ং 
েকা�ািনগিলর �েত্যেকর কাছ েথেক আপিন �িত বছর একিট 
িবনামেূল্য ে�িডট িরেপাটৰ্  েপেত পারেবন। আপনার ে�িডট 
িরেপাটৰ্  েপেত annualcreditreport.com  এ যান এবং তথ্য েয 
িনভুৰ্ ল এবং আপ-টু-েডট আেছ তা িনি�ত করেত তা পযৰ্ােলাচনা 
করন। ভুল বা অস�ূণৰ্ তথ্য কীভােব খ�ন করেবন েসই িবষেয় 
তথ্য আপনার ে�িডট িরেপােটৰ্ ই েদওয়া থাকেব।

• েকা�ািনিট েযেকােনা ধরেনর ে�িডট সংেশাধন করার 
আেগই অথৰ্ চাইেল।

ঘটনা:  আইন অনসুাের, ে�িডট সংেশাধন কের 
েদওয়ার েকা�ািনগিল আপনােক েয পিরেষবাগিল েদওয়ার 
�িত�িত িদেয়েছ তা পূরণ না করা পযৰ্� অথৰ্ েদওয়ার কথা 
বলেত পাের না।

পরামশৰ্: আপিন আপনার ে�িডট উ�ত করার িবষেয় NYC আিথৰ্ক 
সমিৃ� েকে� িবনামেূল্য সহায়তা েপেত পারেবন।

• েকা�ািনিট আপনার জন্য পথৃক পিরচয়প� (আর একিট 
সামািজক িনরাপত্তা ন�র (Social Security Number) বা 
ব্যবসািয়ক কর আইিড ন�র) িদেয় একিট নতুন "ে�িডট 
পিরচয়" ৈতির কের েদেব বেল বলেছ।

   
ঘটনা: পিরচয়প� িনেয় েকােনা জািলয়ািত করা েবআইিন বা ভুেয়া 
সামািজক িনরাপত্তা বা ব্যবসািয়ক কর আইিড করা েবআইিন।

পরামশৰ্: এই ে�িডট সংেশাধন েকা�ািনর জািলয়ািতর িবষেয় 
অিভেযাগ জানােত, ftc.gov এ িগেয় ে�ড কিমশেনর 
(Federal Trade Commission (FTC)) কােছ েসই অিভেযাগ জানান।

• েকা�ািনিট আপনােক খািল ফেমৰ্ সই করেত বলেছ এবং 
ব্যি�গত তথ্য িদেত বলেছ যােত িকনা ে�িডট জিনত 
সমস্যার তারা আপনার হেয় কাজ করেত পাের।

ঘটনা: খািল কাগেজ সই এবং ব্যি�গত পিরচেয়র তথ্য িদেয় েদওয়ার 
ে�ে� পিরচয় চুির হেয় যাওয়ার স�াবনা রেয়েছ।

পরামশৰ্: কখনও খািল কাগেজ সই করেবন না এবং কারণ না েজেন 
এবং আপিন কার সে� েলনেদন করেছন তা না েজেন ব্যি�গত তথ্য 
িদেয় েদেবন না। আপনার ে�িডট ইিতহাস রাতারািত সংেশাধন করা 
কােরার পে� স�ব নয়। কীভােব আপনার ে�িডট সংেশাধন করেত 
পারেবন এবং আপনার ঋণ িনরাপেদ এবং িনখরচায় পিরচালনা 
করেত পারেবন েসই িবষেয় জানেত েকােনা আিথৰ্ক সমিৃ� েকে�র 
পরামশৰ্দাতার সে� কথা বেল িনন।
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িবনামেূল্য সহায়তা
NYC আিথৰ্ক সহায়্তা েকে� (NYC Financial Empowerment Center) িবনামেূল্য িবেশষে�র কাছ েথেক আিথৰ্ক 
িবষয়ক পরামশৰ্ িনন। 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।

আপনার ে�িডট ে�ার বাড়ােনার িবিভ� মাধ্যম
• সমেয় আপনার িবল েমটান।
• ন্ূযনতম যত অথৰ্ েমটােত হেব তার েথেক েবিশ অথৰ্ েমটান।
• দািয়ে�র সে� আপিন যত পিরমাণ ঋণ েমটােত পারেবন তা জাননু। এমন পিরমাণ ঋণ করেত যােবন না 
যা আপনার পে� েমটােনা স�ব হেব না।

• আপনার ে�িডট ে�াের েকান িবষয়গিল ইিতবাচক এবং েনিতবাচক �ভাব েফলেত পাের তা বঝুুন, েযমন 
ে�িডট ইিতহােসর ৈদঘৰ্্য, ে�িডেটর ধরন, সা�িতক ে�িডট এবং ে�িডেটর পিরমাণ।

• িবনামেূল্য সহায়তা পান!

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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