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আবার স্কু লল যাওয়া শুরু করার 

জন্্য ককন্াকাটার পরামর্্শ

চলমান >

একটি তাললকা বান্ান্ এবং একটি বালজট 
ততলর করুন্। 
 • কো�ান জিজনসটি জ�নতে হতে ো কোেতে কোনওয়ার সময় 
জেচক্ষণ জসদ্ান্ত জনতে োচ্াতের সহায়ো �রুন। জিক্ষ�তের 
জিজনতসর োজল�াটা জনন এেং োরপতর োতের �ে খরচ 
�রতে হতে এেং োতের �ী জনতে হতে োর ওপর জিজতি 
�তর �ীিাতে এ�টি োতিট তেজর �রতে হতে কোস সম্পত�কে  
োচ্াতের জিক্ষা জেন। আপজন অনলাইতনই জ�ননু ো কোো�াতন 
জিতয়, োজল�া এেং োতিটটির �থা সেসময় মাথায় রাখুন।

দামগুলল খকুঁজকুন্। 
 • পণ্যগুজল সম্পত�কে  কোখাঁিখের জনতে, োমগুজলর েুলনা �রতে, 
এেং কোসলস ও জিস�াউন্টগুজল কোেখতে ওতয়েসাইট, স্াটকে ত�ান 
অ্যাপগুজল ে্যেহার �রুন। 

 • এ�টি কুপন পাওয়ার িন্য আপনার ে্যজতিিে েথ্য কোেওয়া 
এজ়িতয় চলনু — �তয়�িন স্্যামার আপনার েথ্য চুজর 
�রার িন্য জিস�াউন্ট কোেওয়ার প্রজেশ্রুজে ে্যেহার �তরন।

দামগুললর জন্্য কদখকুন্। 
 • কোো�ানগুজল হয় জিজনসটিতে ো জিজনসটি কোেখাতন প্রেজিকেে 
হতয়তে কোসখাতন অেি্যই োর োমটি উতলেখ �তর। 

 • উতলেখ �রা োতমর কোথত� কোেজি োম ধােকে �রা কোেআইজন। 

অলতলরক্ত করেলিট: nyc.gov/dcwp 
এ ইতল�ট্রজনক্স এেং আসোেপতরের 
িন্য আমাতের কো�না�াটার পরামিকেগুজল 
অেি্যই প়িুন। 

লপতামাতা এবং তালদর লর্ক্ার্থী করেতালদর জন্্য অর্্শ সাশ্রয় এবং লবচক্ণ আলর্্শক 
লসদ্ান্ত লন্লত আপন্ালক সহায়তা করার জন্্য আমরা এই দ্রুত পরামর্্শ ততলর কলরলি।

অলতলরক্ত দাম ধায্শ করা কর্লক  
সাবধান্ র্াকুন্।
 • জনউ ইয়�কে  জসটিতে এ�টি কো�াজিে সং�ট�ালীন সমতয়, স্াস্থ্য, 
জনরাপতিা, ো মঙ্গলসাধতনর িন্য ে্যেসাজয়� প্রজেষ্ানগুজলর 
দ্ারা পণ্য ও পজরতিোর অজেজরতি োম ধােকে �রা কোেআইজন। 

 • পণ্য ও পজরতিো িীোণনূাি�, সাোন, পজরষ্ার �রার পণ্য, 
কোরািজনণকেয় সংক্ান্ত পণ্য এেং পজরতিো, ও ওিুধপরেগুজলত� 
অন্তিুকে তি �তর। 

লন্উ ইয়ক্শ  লসটি উপল�াক্তা ও কমথী সকুরক্া লব�াগ 
(Department of Consumer and Worker Protection, 
DCWP) এ আপলন্ একটি অলতলরক্ত দাম ধায্শ করার 
অল�লযাগ দালয়র করলত পালরন্। nyc.gov/dcwp কোেখুন 
ো 311 নম্বতর কো�ান �তর “ওিারচািকে  (overcharge)” 
েলনু। আপনার অজিতোতির সাতথ আপনার রজিেটি সংেুতি 
�রা জনজচিে �রুন।

একটি রলর্দ চান্ এবং কসটি সংরক্ণ করুন্। 
 • জনউ ইয়�কে  জসটিতে, $20 ো ো কোেজি োতমর জিজনস কো�নার 
িন্য আপজন স্য়ংজক্য়িাতে এেং $5 কোথত� $20 এর মতধ্য 
ক্য়গুজলর িন্য অনতুরাতধর জিজতিতে এ�টি রজিে কোপতে 
পাতরন। 

 • আপনার ে্যজতিিে েথ্য সুরজক্ষে রাখুন — আইন অনেুায়ী, 
এ�িন গ্াহত�র রজিতে কো�াতনা অেস্থাতেই কোক্জিট �াতিকে র 
কোময়াে কোিি হওয়ার োজরখ ো কোিি পাঁচটি সংখ্যার কোেজি 
সংখ্যা কোেখাতনা োতে না।

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-ShoppingforElectronics.pdf
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/furniture-shopping-tips.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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ক্টালরর কপলমন্ট এবং লরফান্ড ন্ীলত কচক 
করুন্।
 • কো্টারগুজল নিে অথকে গ্হণ �রতে অস্ী�ার �রতে পাতর না।

 • কোেসমস্ত গ্াহ� কোক্জিট �ািকে  ো অন্যান্য নিেজেহীন পদ্জেতে 
অথকে প্রোন �তর োতের েুলনায় এ�ই খুচতরা পতণ্যর িন্য 
োরা নিে অথকে প্রোন �তর োতের কোথত� কোেজি োম কোনওয়া 
কো্টারগুজলর িন্য অবেধ।

 • কো্টারগুজলত� অেি্যই োতের জর�ান্ড নীজে সম্পজ�কে ে এ�টি 
সাইন কোপা্ট �রতে হতে। োরা কোসটি না �রতল, আপজন 
আপনার কো�নার 30 জেতনর মতধ্য এ�টি জর�ান্ড কোপতে 
পাতরন।

অন্লাইলন্র ককন্াকাটার করার সময় 
লন্লজলক সকুরলক্ত রাখকুন্। 
 • আপজন আোর সু্তল োওয়া শুরু �রার িন্য কো�না�াটা 
অনলাইতন �রার পজর�ল্পনা �রতল, শুধুমারে জনরাপে 
ওতয়েসাইটগুজলতে কো�না�াটা �রা জনজচিে �রুন। 

 • পজরজচে ওতয়েসাইটগুজল ে্যেহার �রুন ো নেুন 
ওতয়েসাইটগুজল সম্পত�কে  কোখাঁিখের জনন এেং কোেতখ জনন কোে 
জলঙ্কগুজল https জেতয় শুরু হয় (শুধুমারে http; জেতয় নয়, 
জনরাপে কোোঝাতনার িন্য “s” ে্যেহার �রা হয়) ো এ�টি 
প্যািল� আই�ন থাত�। 

 • অজনরাপে Wi-Fi ে্যেহার �রার সময় আপনার ে্যজতিিে েথ্য 
টাইপ �রা এজ়িতয় চলনু। 

 • অোজচে ইতমল ো কোসাি্যাল জমজিয়া সাইটগুজলর জলঙ্কগুজলতে 
জলি� �রতেন না — ওতয়ে অ্যাতরেসটি সরাসজর আপনার 
ব্াউিাতর টাইপ �রুন। 

 • অনলাইতন �ীিাতে সুরজক্ষে, জনরাপে, এেং োজয়ত্বিীল থা�তেন 
কোস সম্পত�কে  আতরা েতথ্যর িন্য OnGuardOnline.gov এ 
োন।

আপন্ার বাচ্ালদর করেলিট এবং কী�ালব 
কসটি কাজ কলর কস সম্পলক্শ  লর্ক্া লদন্। 
 • োতেরত� কোোঝান কোে কোক্জিট �ািকে গুজল “জেনামতূল্য কোেওয়া 
অথকে” নয় এেং আপজন �ািকে  জেতয় ো প্রোন �রতেন ো 
অেি্যই সুে সতমে পজরতিাধ �রতে হতে। 

 • ন্ুযনেম ে্যাতলন্স েনাম সমূ্পণকে ে্যাতলন্স পজরতিাধ �রা এেং 
োজয়ত্বহীনিাতে কোক্জিট �ািকে  ে্যেহাতরর পজরণজে সম্পত�কে  
োতের জিক্ষা জেন।

লবন্ামলূল্যর আলর্্শক কাউলসেললং লা� করুন্। 
 • জসটির জ�নাজন্সয়াল এমপাওয়ারতমন্ট কোসন্টারগুজলর কোথত� এ�িন 
কোপিাোর আজথকে� পরামিকেত�র সাতথ এ�টি অ্যাপতয়ন্টতমন্ট জস্থর 
�রতে nyc.gov/TalkMoney এ োন। 

 • এগুজলর িন্য আপনার পরামিকেত�র পরামিকে জনন:

 • আপনার োতিট ো আতয়র হঠাৎ কো�াতনা পজরেেকে ন 
পজরচালনা এেং এ�টি খরতচর পজর�ল্পনা �রা; 

 • সরাসজর জিতপাজিটগুজল কোসট আপ �রতে এ�টি ে্যাঙ্ক 
অ্যা�াউন্ট কোখালা; 

 • পাওনাোরতের সাতথ কোোিাতোি �রা; 

 • এেং আরও জ�েু। 

আয় ো অজিোসন জস্থজে জনজেকেতিতি, আজথকে� পরামিকে 
জেনামতূল্যর এেং কোিাপনীয়, এেং জেজেধ িািায় পাওয়া োয়।

একটি লর্ক্ার্থী ঋলণর কক্লরে আপন্ার 
অলধকার এবং দালয়ত্বগুলল জান্কুন্। 
 • আপজন আপনার িন্য ো আপনার সন্তাতনর িন্য এ�টি 
জিক্ষাথথী ঋণ কোনওয়ার �থা িােতল ো আপনার আতি কোথত�ই 
এ�টি জিক্ষাথথী ঋণ থা�তল nyc.gov/StudentLoans এ 
DCWP এর পরামিকে এেং সংস্থানগুজল অেি্যই পত়ি জনন।

https://consumer.ftc.gov/identity-theft-and-online-security/online-privacy-and-security
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page

