
 
 

এই প্রকাশনায় 20ই মে তারিখ পর্যন্ত তথ্য অন্তর্ভয ক্ত িয়য়য়ে। 
এোডাও অনভগ্রহ কয়ি nyc.gov/consumers রনিীক্ষণ করুন। 

 
 

 
গুরুত্বপরূ্ণ:  

• কয়িানা র্াইিায়েি (COVID-19) েংক্রেণ েীরেত কয়ি এেন মকায়না রিরনে ও পরিয়েবাি মক্ষয়ে 

মূল্য বদৃ্ধি মবআইরন। on.nyc.gov/overcharge-এ একটি অরর্য়র্াগ দায়য়ি করুন। 
• COVID-19 েঙ্কয়েি কািয়ণ, র্রদ আপরন আরথ্যক েেেযাি েম্মভখীন হন, তাহয়ে আপরন ঋণ েংগ্রহকািী 

েংস্থায়ক আপনাি বতয োন ঋয়ণি িনয মর্াগায়র্াগ কিা বন্ধ কিয়ত অনভয়িাধ কিয়ত পায়িন। ঋর্ 

সংগ্রহ বন্ধ করার পত্রাল্াপপর মেেয়েে nyc.gov/consumers মথ্য়ক ডাউনয়োড করুন। 
• িরুরি অবস্থাি িনয 911 নম্বপর কল্ করুন। 

 

COVID-19 সংক্রান্ত প্রতারর্া ও দ্ধনরাপত্তা সম্পদ্ধকণ ত পরামর্ণ 
 

প্রতািকিা প্রায়ই েঙ্কে ও খািাপ েেয়য় োনভয়েি দভবযেতাি েভয়র্াগ মনয়। রনয়িয়ক ও আপনাি অথ্য েভিরক্ষত িাখয়ত মর্ মকায়না েম্ভাবয 
প্রতািণা েম্পয়কয  েয়েতন থ্াকা গুরুত্বপূণয। এই প্রকাশনায় COVID-19 েংক্রান্ত োধািণ প্রতািণা েম্পয়কয  বো হয়য়য়ে ও রনিাপয়দ থ্াকাি 

পিােশয মদয়া হয়য়য়ে।  
 
ভুয়া সরকাদ্ধর কল্/টেক্সে/ইপমল্ 
 

মকানও প্রতািক আপনাি েয়ে মর্াগায়র্াগ কয়ি েিকারি কেীি পরিেয় রদয়য় অয়থ্যি বা বযরক্তগত তয়থ্যি অনভয়িাধ কিয়ত পায়ি। োধািণ 

উদাহিণ হে:  

 

প্রতারর্া দ্ধকভাপব এটি কাজ কপর? ঘেনা / পরামর্ণ 

অভযন্তরীর্ রাজস্ব 

পদ্ধরপেবার (Internal 

Revenue Service, IRS) 
নাপম প্রতারর্ার মাধ্যপম 

প্রতারর্া 

প্রতািকিা রনয়িয়দিয়ক IRS-এি কেী বয়ে পরিেয় মদয়ব 

ও অথ্য বা বযরক্তগত তথ্য োইয়ব। তািা দারব কিয়ব মর্ 

আপনাি আরথ্যক ক্ষরতি অথ্য (উদ্দীপক মপয়েন্ট) র্ায়ত 

আপরন দ্রুত মপয়ত পায়িন তাই এগুরে প্রয়য়ািন।  
 

• আপনাি উদ্দীপক মপয়েয়ন্টি িনয অথ্য বা বযরক্তগত 

তথ্য োইয়ত IRS কে বা ইয়েে কয়ি না। এটি মপয়ত 

অরধকাংশ োনভেয়কই রকেভ কিয়ত হয়ব না।  
• মর্ ওয়য়বোইয়ে আয়েন মেটি আনভষ্ঠারনক ওয়য়বোইে 

রকনা েবযদা র্াোই কিয়বন কািণ আপনাি উদ্দীপক 

মপয়েন্ট েম্পরকয ত তথ্য এখায়নই পাওয়া র্ায়ব: 

irs.gov/eip।  
ভুপয়া আইন প্রপয়াগ সংক্রান্ত 

কল্ 

 

প্রতািকিা কে কয়ি আইন বেবৎকিণ অরিোি বা 
NYPD প্ররতরনরধ রহয়েয়ব রনয়িি পরিেয় মদয় এবং 
আপনাি পরিবায়িি েদেযয়ক মগ্রপ্তাি কিা হয়য়য়ে বয়ে 

িানায় এবং তাি িাোনয়তি িনয রগফ্ট কায়ডয ি োধযয়ে 

অথ্য রদয়ত বয়ে। প্রতািকিা আপনাি রপ্রয়িন েরিত 

তাই পরিবায়িি অনযানয েদেযয়দি এই ঘেনা িানায়ত 

োন না এেন বেয়ত পায়ি। মকায়না কোি হয়য়তা 
র্ভ ক্তয়র্াগী হয়ত পায়ি এেন বযরক্তগত রবশদ রববিণও 

মিয়ন থ্াকয়ত পায়ি এবং কোি আইরড মর্ ববধ তা 
মদখায়ত রনপভনর্ায়ব িাে কিা হয়ত পায়ি। এটি একটি 

র্ভ য়া কে।  

 
আিও একটি েম্ভাবয প্রতািণা হে “আইন প্রয়য়াগকািী 
অরিোি” আপনায়ক বেয়ব মর্ আপরন েঙ্ঘন কয়িয়েন, 

আপনায়ক েেন পাঠায়না হয়ব বা আপনাি রবরুয়ে 

মগ্রপ্তারি পয়িায়ানা আয়ে, তয়ব আপরন অরবেয়ে রি রদয়য় 

রদয়ে আপনাি রবরুয়েি অরর্য়র্াগ বন্ধ কিা হয়ব।  

• েবযদা েয়ন িাখয়বন মর্ েিকাি কখনই অপ্রতযারশত 

অথ্য োইয়ব না, রবয়শে কয়ি রগফ্ট কায়ডয ি োধযয়ে অথ্য 
মদয়া।  

• আপনায়ক োপ মদয়া হয়ে র্য় পায়বন না, েেস্ত তথ্য 
র্াোই কিয়ত র্ভ েয়বন না।  

• ftc.gov/complaint-এ রগয়য় এইেব কে েম্পয়কয  
অরর্য়র্াগ িো রদন। 

 

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02136
https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
http://www.ftc.gov/complaint
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


প্রতারর্া দ্ধকভাপব এটি কাজ কপর? ঘেনা / পরামর্ণ 

টবকার ভাতা সংক্রান্ত 

প্রতারর্া 
 

প্রতািকিা রনউ ইয়কয  মেয়েি শ্রে রবর্াগ (New York 

State Department of Labor, NYSDOL) মথ্য়ক 

কে কিয়েন বয়ে িানায়ব এবং “আপনাি দারব প্ররক্রয়া 
কিয়ত” র্াোই কিাি িনয বযরক্তগত তথ্য োইয়বন ও 

অথ্য রদয়ত বেয়ব। 

 

• মবকাি র্াতাি দারব কিাি েেয় প্রতািণাি রবেয়য় 

েতকয  থ্াকুন। অিানা এবং অর্াোইকৃত বযরক্তয়দি 

েয়ে আপনাি রবশদ রববিণ মদয়বন না।  

• NYSDOL মথ্য়ক র্রদ মকায়না প্ররতরনরধ আপনাি েয়ে 

মর্াগায়র্াগ কয়িন, তাহয়ে রর্রন কে কিয়েন রতরন মর্ 

প্রতািক নন তা র্াোই কিাি িনয প্রথ্য়ে তায়ক 

রিজ্ঞাো করুন আপরন কয়ব আয়বদন কয়িয়েন ও কী 
ধিয়নি দারব কয়িয়েন।  

• রনয়িয়ক েভিরক্ষত িাখভন এবং NYSDOL ওয়য়বোইে 

labor.ny.gov -এি উপের্য েহাোিীি মবকাি 

র্াতাি ক্ষরতপূিয়ণি (Pandemic 

Unemployment Assistance, PUA) তথ্য 
মদখভন। 

NYC দ্ধর্ক্ষা দ্ধবভাগ 

(Department of 
Education, DOE) সংক্রান্ত 

প্রতারর্া  
 

প্রতািকিা দারব কিয়ব মর্ তািা DOE-এি কেী ও 

রশক্ষাথ্ীি িনয পণয বা পরিয়েবাি রবরনেয়য় অয়থ্যি 

অনভয়িাধ কিয়ব।  

 

• COVID-19 এি েেয় DOE-এি প্রদত্ত মর্ মকায়না 
পণয বা পরিয়েবা, মর্েন েযাপেপ বা রিয়োে োরনযং 
অযাকাউন্ট রবনা খিয়ে প্রদান কিা হয়।  

•  schools.nyc.gov/learn-at-home-এ রিয়োে 

োরনযং েম্পয়কয  আিও িানভন।  
ভুয়া সরকাদ্ধর ত্রার্/সহায়তা 
প্রকল্পসমূহ 

 

আপরন হয়য়তা এেন মকায়না মেয়েি বা ইয়েে মপয়য় 

থ্াকয়ত পায়িন মর্খায়ন বো হয়য়য়ে মর্ আপনাি 

বযরক্তগত তথ্য ও প্রয়েরেং রি রদয়য় অনোইয়ন একটি 

িিে পূিণ কয়ি আপরন ক্ষভদ্র বযবোি োহার্য বা মবানাে 

অনভদান/মেয়কি িনয রবনােূয়েয দারব দায়য়ি কিয়ত 

পায়িন। এইেব অিাি মোশযাে রেরডয়া রবজ্ঞাপন ও 

মপায়ে মদখা মর্য়ত পায়ি।  
 

• েবযদা এয়িরিি নাে খভুঁয়ি, তায়দি ওয়য়বোইে মদয়খ ও 

অনভদায়নি প্ররক্রয়া েম্পয়কয  পয়ড মেটি েিকারি 

েহায়তাি ববধ উৎে রকনা তা মদয়খ মনয়বন।  

• মোশযাে রেরডয়ায়ত মর্ রেঙ্ক মদখয়ত পান মেগুরেয়ত 

রিক কিয়বন না। রকেভ ববধ োণ প্রকল্প হে ক্ষভ দ্র 

বযবোি ঋয়ণি িনয ক্ষভদ্র বযবো প্রশােন অথ্বা খাদয 
েহায়তাি িনয ACCESSNYC। 

• েয়ন িাখয়বন েিকায়িি “রবনােূয়েযি” েভরবধাি িনয 
অথ্য োয়গ না।   

NYC ল্াইপসন্স/পারদ্ধমে 

দ্ধরদ্ধনউ করা সংক্রান্ত 

প্রতারর্া 
 

রনউ ইয়কয  রেটি দ্বািা িারি কিা োইয়েি বা পািরেে 

আপনাি আয়ে। একিন প্রতািক কে কয়ি রনয়িয়ক 

েিকারি এয়িরিি কেী বয়ে পরিেয় রদয়য় আপনাি 

োইয়েি/পািরেে রিরনউ কিাি মক্ষয়ে ছাড় মদয়ব বেে। 
কোি আপনায়ক রিরনউ কিাি রি কোয়নাি িনয 
প্ররক্রয়া কিয়ত মেয়েরিং অযাপ মর্েন WhatsApp-এি 

োধযয়ে রবোি নরথ্ ও বযায়ঙ্কি তথ্য োইয়ত পায়ি। 

• েিকারি এয়িরিগুয়ো অপ্রতযারশতর্ায়ব কে কয়ি 

বযায়ঙ্কি তথ্য োয় না। মবরশির্াগ মপয়েন্ট তায়দি 

আনভষ্ঠারনক ওয়য়বোইয়েি োধযয়ে কিা মর্য়ত পায়ি; 

আপনাি োইয়েি/পািরেয়েি নরথ্য়ত থ্াকা এয়িরি 

ওয়য়বোইে মদখভন অথ্বা েিকারি রেটি এয়িরিি 

তারেকাি িনয nyc.gov মদখভন।  
 

দ্ধনপয়াগ সংস্থা হওয়ার ভুয়া 
দাদ্ধব  

 

প্রতািকিা র্ভ য়া রনয়য়াগ েংস্থা মথ্য়ক স্বাস্থযকেীয়দি কে 

কয়ি তায়দি বতয োন কাি মেয়ড তায়দি "অিাি" গ্রহণ 

কিয়ত প্রেভব্ধ কয়ি। 

• NYC NYC উপয়র্াক্তা রবেয়ক রবর্ায়গি মথ্য়ক 

োইয়েি প্রাপ্ত রনয়য়াগ েংস্থা এই ধিয়ণি দারব কিয়ত 

পায়ি না, কািণ এটি মবআইরন। 

• on.nyc.gov/2ROeh4z এ এইেব কয়েি িনয 
অরর্য়র্াগ দায়য়ি করুন। 

 
দাতপবযর নাপম প্রতারর্া 
 
োনভেিন প্রায়ই প্রয়য়ািয়ন োহার্য কিয়ত োয়, রকন্তু খািাপ েেয়য়ও প্রতািকিা োনভয়েি েহৃদয়তাি েভয়র্াগ মনন।  

 
 

https://dol.ny.gov/
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/pua-factsheet.pdf
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/pua-factsheet.pdf
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home
https://www.sba.gov/
https://access.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/
https://t.co/rHaZOOmZY7?amp=1


পিােশয:  
 
• দাতবয প্রদ্ধতষ্ঠাপন বা GoFundMe টপজ ততদ্ধর করা 

টকাপনা বযদ্ধিপক দান করার আপগ সবণদা ভাপল্া কপর 

ট াোঁজ দ্ধনন।  
• েংস্থায়দিয়ক তায়দি মিরিয়েশন নেি আয়ে রকনা মদখভন—

েেস্ত ববধ দাতবয প্ররতষ্ঠানয়ক অবশযই রনউ ইয়য়কয ি অযােরনয 
মিনায়িয়েি েযারিটিি বভযয়িাি কায়ে মিরিোি কিা 
আবশযক।  

• কখনই নগয়দ, রগফ্ট কাডয  বা বযাঙ্ক ট্রািিায়িি োধযয়ে দান 

কিয়বন না।  

• www.charitiesnys.com/complaints_new.html-এ এই 
ধিয়নি দাতবয প্ররতষ্ঠান েংক্রান্ত প্রতািণাি রবেয়য় অরর্য়র্াগ 

দায়য়ি করুন। 

 
যদ্ধদ আপদ্ধন COVID-19 এ আক্রান্ত দ্ধনউ ইয়কণ বাসীপদর সাহাযয করপত চান তাহপল্ nyc.gov/helpnow টদ ুন।   
 
ভুয়া COVID-19 দ্ধচদ্ধকৎসা ও পরীক্ষা 
 

প্রতারর্া কী করপবন না কী করপবন 

“অযাদ্ধি-COVID-19” পর্য এবং 
ওেুধ্ 

 

• স্বাস্থযয়েবা প্রদানকািীি অনভয়োদন োডা 
“অযারন্ট-মকারর্ড-19” নায়ে প্রোরিত পণয বা 
ওেভধ বযবহাি কিয়বন না। এগুরে রবপিনক ও 

প্রাণঘারত হয়ত পায়ি।  

 
বতয োয়ন COVID-19 প্ররতয়িাধ কিাি িনয বা 
রেরকৎো কিাি িনয মকায়না প্রাোরণক পণয মনই। 

বতয োয়ন COVID-19 এি অনভয়োরদত প্ররতয়িাধেূেক 

পেরত হে োোরিক দিূত্ব ও হাত মধায়া।  

• NYC স্বাস্থয রবর্ায়গি ওয়য়বোইে 

on.nyc.gov/2yI55Ib মথ্য়ক প্ররতয়িাধ ও 

পরিের্যা েম্পয়কয  আিও িানভন।  

 

টহাম টেস্ট দ্ধকে 

 
• COVID-19 এি িনয অনোইয়ন প্রাপ্ত টিকা ও 

মহাে মেে রকয়েি উপি র্িো কিয়বন না।  

 
 

• মিডায়িে মট্রড করেশয়নি (Federal Trade 

Commission, FTC) ওয়য়বোইে 

ftc.gov/complaint-এ রগয়য় আপরন মদয়খয়েন 

এেন অনোইয়নি অিায়িি বযাপায়ি অরর্য়র্াগ 

করুন।  

• র্রদ মকউ আপনাি বারডয়ত এয়ে রনয়িয়ক মিাগ 

রনয়ন্ত্রণ এবং প্ররতয়িাধ মকয়েি (Centers for 

Disease Control and Prevention, 
CDC), রবশ্ব স্বাস্থয েংস্থাি (World Health 

Organization, WHO) বা NYC স্বাস্থয ও 

োনরেক স্বাস্থয রবর্ায়গি (Department of 

Health and Mental Hygiene, DOHMH) 
কেী রহয়েয়ব পরিেয় রদয়য় "COVID-19 

পিীক্ষা" কিায়ত বেয়ে 911 নম্বপর কল্ 

করুন।  
 
বযদ্ধিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সংক্রান্ত প্রতারর্া  
 
আপনাি েংস্থায় বযরক্তগত েভিক্ষা েিঞ্জায়েি (Personal Protective Equipment, PPE) িনয অয়থ্যি অনভয়িাধ েংক্রান্ত র্ভ য়া কে মথ্য়ক 

েতকয  থ্াকুন। কোি হয়য়তা বেয়ত পায়ি মর্ েযায়নিাি মকাম্পারনি িনয PPE-এি অডয াি রদয়য়য়ে ও মডরের্ারিি আয়গ মপয়েন্ট কিয়ত 

হয়ব। মকায়না মপয়েন্ট কিাি আয়গ েযায়নিাি বা দারয়ত্ব প্রাপ্ত বযরক্তয়ক রিজ্ঞাো কয়ি রনরিত হয়য় রনন।  

 
পিােশয: 
 
• র্রদ আপরন োয়েি েয়তা PPE অনোইয়ন রকনয়েন, তাহয়ে 

েবযদা নােী মদাকান ও ওয়য়বোইে মথ্য়ক রকনভন।  

 

• মকাম্পারনি েম্পয়কয  এবং গ্রাহকয়দি মকেন অরর্জ্ঞতা হয়য়য়ে 

অনোইয়ন তাি মখাুঁি খবি রনন। 

 
 
 
 
 

https://www.charitiesnys.com/complaints_new.html
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page
https://on.nyc.gov/2yI55Ib
https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-1


দ্ধিদ্ধর্ং স্ক্যাম 
 
রিরশং ইয়েে ও মেয়েয়ি োধািণত একটি রেঙ্ক থ্ায়ক বা আপনায়ক বযরক্তগত তথ্য রদয়ত বো হয়, এটি প্রতািণা কিা বা পরিেয় েভ রি কিয়ত 

বযবহাি কিা র্ায়ব।  

 
পিােশয: 
 
• মকায়না ইয়েইে ঠিকানা বা রেয়ঙ্ক রিক কিা বা উত্তি মদয়াি 

আয়গ মেটি র্াোই করুন।  

• ববধ েিকারি এয়িরিগুয়ো কখনই আপনাি েয়ে মর্াগায়র্াগ 

কয়ি অথ্য োইয়ব না।  

• র্রদ মকায়না এয়িরি কে কয়ি আপনাি বযরক্তগত তথ্য োয়, 

তাহয়ে প্রথ্য়ে র্াোই করুন।  

র্রদ কে বা ইয়েয়েি মক্ষয়ে অরনরিত থ্ায়কন, তাহয়ে: 

 

• মকয়ে রদন (কে হয়ে)। 
• কে বা ইয়েয়েি ববধতা র্াোই কিয়ত এয়িরিি আনভষ্ঠারনক 

ওয়য়বোইয়ে র্ান অথ্বা এয়িরিি আনভষ্ঠারনক নেয়ি কে 

করুন।  

 
র্রদ আপনাি প্রতািণা বয়ে েয়ন হয় তাহয়ে:  

 

• ইয়েেটি েভয়ে রদন (র্রদ ইয়েে মপয়য় থ্ায়কন)। 
• মিডায়িে করেউয়কশন করেশয়নি (Federal 

Communications Commission, FCC) ওয়য়বোইে 

fcc.gov/complaints-এ রগয়য় অরর্য়র্াগ দায়য়ি করুন। 

 
অজানা কল্ার ও টরাপবাকল্ 
 
প্রতািকিা বারডয়ত বয়ে COVID-19 এি রেরকৎোি প্রয়োর্ন মদরখয়য় কে কিয়ত পায়ি অথ্বা প্রতািণাি েয়ধয েব হারতয়য় রনয়ত মবআইরন 

মিায়বাকে বযবহাি কিয়ত পায়ি।  
 

অরবেয়ে মপয়েন্ট না কিয়ে গযাে ও রবদভযত পরিয়েবাি েংয়র্াগ রবরিন্ন কিা হয়ব এ িাতীয় হুেরক কে মথ্য়ক োবধান থ্াকুন। কোি 

অতযাধভরনক মিান রেয়েে বযবহাি কিয়ত পায়ি র্াি কািয়ণ কোি আইরডয়ত এনারিয  মকাম্পারনি নাে উঠয়ব। এটি একটি র্ভ য়য়া কে। েয়েহ 
হয়ে, আপনাি উরেত কেটি মকয়ে রদয়য়, রবয়ে থ্াকা গ্রাহক মেবা নেয়ি কে করুন। 
 
পিােশয: 
 

• র্রদ অপরিরেত নেি মথ্য়ক কে পান, ধিয়বন না। উত্তি রদয়ে ও মবাতাে টিপয়ে আপনাি কায়ে র্ভ য়া কে মবরশ আেয়ত পায়ি।  
 
কুকুর ছানা দ্ধনপয় প্রতারর্া 
 

বারডয়তই থ্াকাি আয়দশ োনয়েন এেন অয়নয়ক মপােয খভুঁিয়েন।  
 
পিােশয: 
 

• মকনাি আয়গ র্ায়ো কয়ি মখাুঁি খবি রনন। প্রতািণােেূক 

মপােয োইেগুরেি রবেয়য় গ্রাহকয়দি েতকয তা েম্পয়কয  েিাগ 

থ্াকুন, মেখায়ন এেন েব প্রাণীয়দি রবজ্ঞাপন মদয়া থ্াকয়ত 

পায়ি র্াি মকায়না অরস্তত্ব মনই এবং কখনও পাঠায়না হয় না।  
• মপােয মকনাি আয়গ, রনয়ি রগয়য় মদয়খ আেভন।  

• Western Union, MoneyGram, বা নগয়দি অযাপ মর্েন 

Zelle বা রগফ্ট কায়ডয ি োধযয়ে অথ্য পাঠায়নাি েেয় েতকয  
থ্াকুন। আপরন প্রতািণাি রশকাি হয়ে এইেব মপয়েন্ট 

পেরতয়ত অথ্য মিিত পাওয়াি বযবস্থা মনই।  
• FTC এি ওয়য়বোইে ftc.gov/complaint-এ রগয়য় আপরন 

েম্মভখীন হয়য়য়েন এেন মর্ মকায়না মপােয েংক্রান্ত প্রতািণাি 

অরর্য়র্াগ দায়য়ি করুন। 

 
 
 
 
 
 

https://www.fcc.gov/complaints
https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-1


ভুপয়া অপথণর দ্ধিল্ 
 

র্রদ মকায়না রডে/েভ রক্ত েরতয র্ায়ো হয়, তাহয়ে ঠিক আয়ে। এইেব “মগ্রে রডে” মথ্য়ক োবধান থ্াকুন: 

 

প্রতারর্া তারা দ্ধক অিার টদয় আপদ্ধন দ্ধক করপবন 

ঋর্ টথপক 

মুদ্ধির প্রতারর্া 
র্রদ মকউ আপনায়ক কে কয়ি িানায় মর্ তায়দি মকাম্পারন ঋণ 

মথ্য়ক েভরক্তি অিাি রদয়ি, তাহয়ে এয়গায়বন না। কোি হয়য়তা 
আপনায়ক ঋণ পরিয়শায়ধ েহায়তা কিাি িনয এবং অিায়িি েভয়র্াগ 

রনয়ত তায়দি োয়থ্ মর্াগায়র্াগ কিাি িনয একটি 50 শতাংশ 

রনষ্পরত্তি অিাি রদয়ত পায়ি। অরবেয়ে কে মকয়ে রদন ও এইেব 

অপরিরেত কে ধিা এরডয়য় েেভন।  

• COVID-19 এি কািয়ণ, র্রদ আপরন আরথ্যক েেেযাি 

েম্মভখীন হন, তাহয়ে আপরন ঋণ েংগ্রহকািী েংস্থায়ক 

আপনাি বতয োন ঋয়ণি িনয মর্াগায়র্াগ কিা বন্ধ 

কিয়ত অনভয়িাধ কিয়ত পায়িন। ডাউনয়োড করুনঋণ 

েংগ্রহ বন্ধ কিাি পোোপ: রনয়দযশনা ও মেেয়েে 

জাল্ কুপন মোশযাে রেরডয়ায় েডায়না িাে কুপন রডে মথ্য়ক েতকয  থ্াকুন। 
কুপয়নি রেয়ঙ্ক রিক কিয়ে আপনায়ক তৃতীয় পয়ক্ষি োইয়ে রনয়য় র্াওয়া 
হয়ত পায়ি এবং কুপন মপয়ত আপনাি বযরক্তগত তথ্য োওয়া হয়ত পায়ি। 
ববধ েংস্থা কুপন রডয়েি রবরনেয়য় বযায়ঙ্কি মকায়না তথ্য োয় না।  

• মকায়না েংস্থা কুপন অিাি কিয়ে রকনা িানয়ত েবযদা 
তায়দি আনভষ্ঠারনক রবিয়নে ওয়য়বোইয়ে র্ান। 

কর ঋর্ কিদায়ন েহায়ক মপশাদাি বাোই কিাি েেয় েতকয  থ্াকা 
গুরুত্বপূণয। অরধকাংশ কি েহায়ক মপশাদাি েৎ ও উচ্চ োয়নি 

পরিয়েবা রদয়েও, রকেভ মপশাদাি আপনায়ক ঋণ রনয়ত বা আপরন 

অয়র্াগয এেন কতয য়নি েভরবধা মনয়াি কুপিােশয রদয়ত পায়ি। “বড 

অয়থ্যি” অথ্য মিিয়তি প্ররতশ্রুরত রদয়য়, তািা তায়দি রি বাডায়ব এবং 
রদয়নি মশয়ে অথ্য পাওয়াি বদয়ে আপরন হািায়বন।  

• মর্াগয রনউ ইয়কয বােীিা NYC-এি রবনােূয়েযি রবশ্বস্ত, 

মপশাদািী কি েহায়কয়দি পরিয়েবা বযবহাি কিয়ত 

পায়িন। nyc.gov/taxprep-মত আিও িানভন 

 
সু্টপিি টল্াপনর প্রতারর্া 
 
কয়িানা র্াইিায়েি েহায়তা, োণ এবং অথ্যননরতক েভিক্ষা (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) 

আইয়নি অধীয়ন, মিডায়িে েভ য়ডন্ট মোয়নি মপয়েন্ট রনয়ি মথ্য়কই 30 মেয়েেি পর্যন্ত েভদ বা িরিোনা োডাই স্থরগত কিা হয়য়য়ে। েভ য়ডন্ট 

মোন গ্রহীতািা এই আইয়নি োধযয়ে েভিরক্ষত, মপয়েন্ট স্থরগত কিাি িনয তায়দি রকেভ কিয়ত হয়ব না।  

 
পিােশয: 
 
• র্রদ আপনায়ক মকায়না বযরক্ত মর্াগায়র্াগ কয়ি বয়ে মর্ তািা 

প্রকয়ল্প আপনায়ক দ্রুত বা রবনােয়ূেয নরথ্র্ভ ক্ত কিয়ব, তাহয়ে 

িানয়বন এটি একটি প্রতািণা।  

• আইন মোতায়বক আপনাি ঋণ েভিক্ষা পায়বন রকনা মেই রনয়য় 

অরনরিত থ্াকয়ে, েিােরি ঋণ প্রদান পরিয়েবাি েয়ে 

মর্াগায়র্াগ করুন। 

• COVID-19 এি েেয় েভ য়ডন্ট মোয়নি ঋয়ণি পিােশয 
(একারধক র্াোয় পাওয়া র্ায়)।  

 

 
সংস্থান এবং দ্ধবনামূপল্যর সহায়তা  
 

COVID-19 সংক্রান্ত পরবতী সংপযাজন ও স্বাস্থয দ্ধনপদণ দ্ধর্কা: nyc.gov/coronavirus মদখভন 
 

টিাপন দ্ধবনামূপল্য আদ্ধথণক পরামর্ণ: অযাপয়য়ন্টয়েন্ট বভক কিাি িনয nyc.gov/TalkMoney-এ র্ান। 
 

টিিাপরল্ টেি কদ্ধমর্ন (Federal Trade Commission, FTC): ftc.gov-এ র্ান অথ্বা 1-877-FTC-HELP  
(1-877-382-4357) নেয়ি কে করুন। পভরেয়শ িানায়নাি পি FTC-এি কায়ে পরিেয় েভ রিি অরর্য়র্াগ দায়য়ি করুন। 

 

গ্রাহকপদর আদ্ধথণক সরুক্ষা বুযপরা (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB): consumerfinance.gov মদখভন 

অথ্বা 1-855-411-2372 নেয়ি কে করুন। 
 

দ্ধনউ ইয়ররক টস্টপের গ্রাহক সরুক্ষা দ্ধবভাগ (New York State Division of Consumer Protection): 

dos.ny.gov/consumerprotection মদখভন বা 1-800-697-1220 নেয়ি কে করুন। 

https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/DCA-Template-Cease-Debt-Collection-Communication-Letter-for-Consumers.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/DCA-Template-Cease-Debt-Collection-Communication-Letter-for-Consumers.pdf
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loan-Debt-Tips-During-COVID19.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/index.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.ftc.gov/
https://www.consumerfinance.gov/
https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/

