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আপনার বাসা সরুক্ষিত করুন
দক্িি জাক্িযাক্ত একটি ভযাবহ অপরাধ  
যে যকউ এর ক্িকার হতত পাতর

আপনার সঙ্গে যাঙ্ত দলিি জালিয়ালত না হয় তা  
প্রলতঙ্রাধ করার এখাঙ্ন লকছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্ণ রঙ্য়ঙ্ছ!

েক্দ আপনার মতন হয 
যে আপক্ন ইক্তমতধযেই 
ক্িকার হতযতেন তাহতি

দ্রুত
পদতষিপ ক্নন!

ক্ভততর তাক্িকাভুক্ত আপনার বাসা পনুরুদ্ার করার পদতষিপ
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দক্িি জাক্িযাক্ত এড়াতনার সহাযক পরামি্শ
য�াতরতদর কাতে আপনার ভূসম্পক্তি হারাতবন না

কখনই বাসা একা 
যেতড় োতবন না 

অর্শদপ্ততরর 
সতগে যোগাতোগ করুন 

আপনার ভূসম্পলতির নাঙ্ম ককাঙ্না অজানা  
দলিি বা বন্ধঙ্কর করকর্ণ  কনই তা  
www.nyc.gov/finance এ িগ ইন  
কঙ্র লনলচিত হঙ্য় লনন।

কটেঙ্েন আইি্াি্াঙ্ডের গ্াহকঙ্দরঙ্ক  
718-675-7700 নম্বঙ্র লরচমডে কাল্রির  
ক্াক্ণ  অলিঙ্স কিান করঙ্ত হঙ্ব।

আপনার বা আপনার ভূসম্পলতি 
সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি পাঙ্বন  

এমন ব্লতির।

যলদ এটি দলিঙ্ির জালিয়ালতর 
আওতায় পঙ়্ে, তাহঙ্ি আইন সংক্ান্ত 
খরচ লদঙ্য় সাহায্ পাওয়া কযঙ্ত পাঙ্র।

ককবিমাত্র লনউইয়ক্ণ  লসটি 
মার্ণাি বা করলরি বাসা খালি  

করঙ্ত পাঙ্রন।

সাবধান 

দতূর োতছেন? 
আপনার লবশ্বস্ত ককাঙ্না বনু্ধ বা পলরবাঙ্রর 
সদস্ঙ্ক আপনার লচঠি এঙ্ি তা সংগ্হ করঙ্ত 

বিনু বা আপনার বাসা কদখাঙ্রানা করঙ্ত বিনু।

যলদ আপনার ভূসম্পলতি কর এবং      
জি/পালনর লবি আসা বন্ধ হঙ্য় 
যায় অথবা আপনার ইউটিলিটি 
লবি হঠাত কঙ্র কবঙ়্ে যায়। 

আপনার ভূসম্পলতিঙ্ত স্াথ্ণ কাঙ্য়ম করঙ্ত 
চান এমন কাঙ্রা করিাঙ্রি কথঙ্ক, কযমন 
আইনজীবী এবং স্াবর সম্পলতির লনযুতিক। 

য�াতররা যগাষ্ঠী আকাতর দক্িি 
জাক্িযাক্তর কাতজ েকু্ত রাতক। 

খাক্ি করার হুমক্ক যদওযা হতছে? 
প্রমাণপত্াক্দ য�ক করুন

ক্বনামতূিযের যরকর্শ  করা   
রকুতমন্ট যনাটিক্িতকিন 
যপ্রাগ্াতম যরক্জস্ার করুন

প্রক্ত বের আপনার ভূসম্পক্তির যরকর্শ  য�ক করুন

আপনার পদক্ব য�ক  
করুন ক্বমা পক্িক্স

ক্নক্চিত হতয ক্নন যে অর্শদপ্ততরর 
কাতে সঠিক রাক ঠিকানা আতে 

আপনার ভূসম্পলতির নাঙ্ম কখনও 
ককাঙ্না নলথ করকর্ণ  করা হঙ্ি 
আপনাঙ্ক কেক্সে বা ইঙ্মঙ্ির  
মাধ্ঙ্ম জানাঙ্না হঙ্ব।   

www.nyc.gov/finance এ যান

ACRISACRIS
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েক্দ আপনার মতন হয যে আপক্ন দক্িি জাক্িযাক্তর 
ক্িকার হতযতেন বতি মতন হয তাহতি ক্ক করতত হতব
1. দ্রুত পদতষিপ ক্নন! 
2. করলরঙ্ির কাঙ্ছ অলবিঙ্ম্ব জালিয়ালতর অলভঙ্যাগ দাঙ্য়র করুন।
3. লসটি করলজটোর অলিস কথঙ্ক জালিয়ালত নলথর প্রত্ালয়ত কলপ লনন। 
4. ভূসম্পলতি কয বঙ্রাঙ্ত অবলস্ত কসখানকার লরল্রিক্ট অ্ােলন্ণর অলিঙ্স অপরাঙ্ধর অলভঙ্যাগ 

দাঙ্য়র করুন। 
5. ভূসম্পলতিঙ্ত আপনার মালিকানা সম্পঙ্ক্ণ  ককাঙ্না অ্ােলন্ণর কাঙ্ছ পরামর্ণ লনন। 
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 নেযােেয, দিি, সববেে, বেযক তকররম গ ক পকররেতবা

দক্িতির জাক্িযাক্তর ক্বেতয প্রশ্ন বা উতবেগ আতে?

যত যিান করুন 
অরবা 

-এ যোগাতোগ করুন

NYC যিক্রতির অক্িস
বযুেতরা অব্ ক্ক্রক্মনাি ইনতভক্স্তগসন

(718) 707-2100
ইঙ্মি: taxcop@finance.nyc.gov

ERIC ADAMS, MAYOR | PRESTON NIBLACK, PH.D., COMMISSIONER




