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একটি ব্্যব্হৃত গাড়ি ককনা আপনার সব্চেচে ব্ি আড়্থথিক অঙ্গীকারগুড়ির অন্যতম হচত পাচর। ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিারচের অব্শ্্যই ব্্যব্হৃত 
গাড়ির করেতাচের অড়িকাচরর ড়ব্ি প্রেশ্থিন করচত হচব্ এব্ং আপড়ন ড়ব্রেচের একটি েুড়তিচত স্াক্ষর করার আগে আপনাচক একটি কড়প ড়েচত 
হচব্।আপড়ন কে ভাষাে েুড়তিটির েরােড়র কচরচে ন, কস ই ভাষাচত ই করেতাচের অড়িকাচর র ড়ব্ি টি আপনাচক ড়েচত হচব্ েড়ে উপচভাতিা এব্ং 
কমমী সুরক্ষা ড়ব্ভাগ (DCWP) এর ওচেব্সাইট nyc.gov/dcwp এ অনবু্াড়ে ত সংস্করণটি উপিব্ধ ্থাচক। করেতাচের অড়িকাচরর ড়ব্ি আপড়ন 
কে কপচেচেন এই মচমথি স্াক্ষর করার আচগ এটি সমে ড়নচে পিুন ও ব্ঝুুন।

আপনার অধিকারসমহূ

1 ধিজ্াধপত দাগম একটি োধি ককনার অধিকার আপনার আগে।  
ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিারচের অব্শ্্যই গাড়ির উপচর োম প্রেশ্থিন করচত হচব্। একটি ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিার ড়ব্জ্াড়পত, উদ্ধৃত, ব্া 
গাড়ির উপচর িাগাচনা োচমর ক্থচক কব্ড়শ্ োচম আপনাচক একটি গাড়ি ড়ব্রেে করচত পাচরন না। আপড়ন ড়িিারড়শ্পটি ক্থচক আড়্থথিক 
সাহাে্য না কনওোর কারচণ ড়িিারড়শ্পটি গাড়িটির োম ব্ািাচত পাচর না।

2
আপধন ককাগনাধকেুগত স্াক্ষর করার আগে আপনার আধ্থথিক সাহায্্য সংক্রান্ত চুধতিটির ধিিরণ জানার অধিকার 
আপনার আগে। 

3
একটি ি্যিহৃত োধির ধিলারগরর দ্ারা ি্যিস্াধপত আধ্থথিক সাহায্্য িা ঋণ ধনগত অস্বীকার করার অধিকার 
আপনার আগে।  
আপড়ন নগে অ্থথি ড়েচত পাচরন ব্া অন্য একটি ঋণোতার কাে ক্থচক আড়্থথিক সাহাে্য োইচত পাচরন।

4 আপনার আধ্থথিক চুধতির গুরুত্বপণূথি শতথি গুধল সম্পগকথি  ধলধিত ক�াষণাগুধল পাওয়ার অধিকার আপনার আগে।  
কেিাচরি আইন অনেুােগী আপনার দ্ারা শ্তথি গুড়ির ড়িড়িত ক�াষণা পাওো ব্াি্যতামিূক, কেমন আপনার ব্াড়ষথিক শ্তকরা হার 
(annual percentage rate, APR), আপনার সম্মত হওো আড়্থথিক সাহাচে্যর পড়রমাণ, এব্ং আড়্থথিক েুড়তিটির শ্তথি গুড়িচক 
সমূ্ণথিরূচপ পূরণ করার জন্য আপনাচক কে পড়রমাণ অ্থথিপ্রোন করচত হচব্। 

NYC আইচনর অিগীচন, ড়িিারড়শ্পচক একই শ্তথি , অ্থথিপ্রোচনর সংি্যা, ককাি্যাটারাি, এব্ং িাউন কপচমন্ট সহ একটি ঋচণর জন্য ককাচনা 
আড়্থথিক সংস্ার দ্ারা আপনাচক প্রোন করা সব্থিড়নম্ন APR অব্শ্্যই প্রকাশ্ করচত হচব্। আড়্থথিক সাহাে্য কেওোর জন্য ড়িিার আপনার 
জন্য কে েগী িােথি করচে তাও ড়িিারড়শ্পচক অব্শ্্যই প্রকাশ্ করচত হচব্। এইসকি ক�াষণাগুড়িচক অব্শ্্যই আপড়ন কে ভাষাে েুড়তিটির 
েরােড়র কচরচেন কসই ভাষাে হচত হচব্, েড়ে DCWP এই ভাষাে এইসকি ক�াষণাগুড়ি উপিভ্য কচর।

5
কয্ ককাগনা ি্যিহৃত োধির জন্য এিং, কয্িাগন প্রগয্াজ্য, একটি ধলধিত ধনউ ইয়কথি  কটেট কলমন আইন (New York 
State Lemon Law) ওয়াগরধটির জন্য আপনার কেিাগরল করেি কধমশগনর (Federal Trade Commission, FTC) 
কক্রতাগদর ধনগদথি ধশকাটি পাওয়ার অধিকার আগে।  
করেতাচের ড়নচেথি ড়শ্কাটি গাড়িটি সম্চকথি  গুরুত্বপূণথি ত্থ্য ও ওোচরড়ন্ট কেে এব্ং তা প্রড়তটি গাড়ির উপর অব্শ্্যই িাগাচনা উড়েত। 

ড়নউ ইেকথি  কটেট কিমন আইচনর অিগীচন, ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিারচের কসই সব্ ব্্যব্হৃত গাড়ির উপচর অব্শ্্যই ড়িড়িত ওোচরড়ন্ট প্রোন 
করচত হচব্ কেগুড়ি মিু্যত ব্্যড়তিগত ও �চরাো ব্্যব্হাচরর জন্য, $1,500 এর কব্ড়শ্ মচূি্যর, এব্ং 100,000 মাইচির কম েচিচে। 
ইড়জিন, ট্ান্সড়মশ্ন, ড্াইভ অ্যাচসেি, করেক, করড়িচেটর, টেগীোড়রং, ও অিটারচনটর ওোচরড়ন্টর অন্তভুথি তি। কিচনা "কেমনভাচব্ পাওো 
োে কসইভাচব্" একটি গাড়ি ড়কনচব্ন না। 

ককনার আচগ করেতার ড়নচেথি ড়শ্কা ও ওোচরড়ন্ট উভেই িুটঁিচে পিুন।

6 অ্যাি-অনগুধল ধনগত অস্বীকার করার অধিকার আপনার আগে।  
একটি প্রস্াড়ব্ত োচম গাড়িটি ককনার শ্তথি  ব্া আড়্থথিক সাহাে্য ড়হসাচব্ ড়িিারড়শ্পটি আপনাচক ককাচনা অ্যাি-অন ড়কনচত ব্াি্য 
করচত পাচর না।

7
প্রধতটি অ্যাি-অগনর দাম ধলধিতভাগি পাওয়ার অধিকার আপনার আগে।  
প্রড়তটি পণ্য ও/ব্া পড়রচষব্া সহ ও োিা আড়্থথিক সাহাচে্যর মাড়সক ও কমাট মিূ্য সচমত প্রড়তটি পণ্য ও/ব্া পড়রচষব্ার আইচটম  
অনেুােগী োম, ড়িিারড়শ্পটিচক অব্শ্্যই ড়িড়িতভাচব্ ড়েচত হচব্।

8
িাধতল করার একটি ধিকল্প পাওয়ার অধিকার আপনার আগে।  
ড়িিারচের আপনাচক অব্শ্্যই একটি েুড়তি ব্াড়তিকরচণর ড়ব্কল্প ড়েচত হচব্, কেটি আপনাচক েটুি (2) কমথিড়েব্চসর মচি্য েুড়তিটিচক 
ব্াড়তি করার অনমুড়ত কেে। এই ড়ব্কল্পটি আপনাচক ড়িিারড়শ্চপর ক্থচক েচূর ড়গচে েুড়তিটি ও কে ককাচনা আড়্থথিক েুড়তি পেথিাচিােনা 
করার সমে কেে। আপড়ন গাড়িটিচক ব্াড়িচত ড়নচে কেচত পারচব্ন না, ড়কন্তু আপড়ন েড়ে গাড়িটির পড়রব্চতথি  একটি পুরচনা গাড়ি  
ড়েচে ্থাচকন (কট্ি-ইন) এব্ং প্রচোজনগীে েগী প্রোন কচরন, তাহচি আপড়ন ব্াড়তিকরচণর সমেকাচি প্ুরচনা গাড়িটি ব্া কট্ি-ইন 
ব্্যব্হার করচত পারচব্ন। আপড়ন কে ভাষাে েুড়তিটির েরােড়র কচরচেন, কসই ভাষাচতই আপনাচক েুড়তি ব্াড়তিকরচণর ড়ব্কল্পটি  
ড়েচত হচব্। েুড়তিটি ব্াড়তিকরচণর ড়ব্কল্প সম্চকথি  nyc.gov/dcwp ক্থচক আচরা জাননু।

ি্যিহৃত োধির  
কক্রতাগদর অধিকাগরর ধিল
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9
আপধন ঋগণর জন্য আগিদন করার সমগয় বিষম্য ক্থগক মতুি ্থাকার অধিকার আপনার আগে।  
কেিাচরি আইচনর অিগীচন জাড়ত, ব্ণথি, িমথি, জাতগীে উৎস, ড়িঙ্, বব্ব্াড়হক অব্স্া, ব্েস ব্া সরকারগী সহােতা ব্্যব্হার করার 
ড়ভড়তিচত ঋচণর কক্ষচরে বব্ষম্য করা কব্আইড়ন। 

10 একটি অধভগয্াে দাগয়র করার অধিকার আপনার আগে।  
আপনার অড়ভব্াসচনর অব্স্া োই কহাক না ককন, একটি ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিাচরর ড়ব্রুচদ্ আপড়ন অড়ভচোগ োচের করচত পাচরন। 
ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিারচের অব্শ্্যই কাজ পড়রোিনা করার জন্য উপচভাতিা এব্ং কমমী সুরক্ষা ড়ব্ভাগ (Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP) এর একটি িাইচসন্স ্থাকচত হচব্। ড়িিারড়শ্চপর িাইচসচন্সর অব্স্া ও 
অড়ভচোচগর ইড়তহাস োোই করার জন্য আপড়ন 311 নম্বগর কোন কচর কোনটি DCWP এর কাচে স্ানান্তড়রত করচত ব্িচত 
পাচরন। আপড়ন েড়ে ড়ব্শ্াস কচরন কে একটি ব্্যব্হৃত গাড়ির ড়িিার আপনার অড়িকার িং�ন কচরচে ব্া আপনার অব্স্ার সুচোগ 
ড়নচেচে, তাহচি nyc.gov/dcwp এ ড়গচে একটি অড়ভচোগ োচের করুন ব্া 311 (NYC এর ব্াইচর 212-NEW-YORK) নম্বচর 
কয্াোগয্াে করুন।

করেতার স্াক্ষর ব্া নাচমর আে্যাক্ষর
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