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Things
Every
Consumer
Should
Know

#1 একটি ি্িসোর অনুমবতপয়রের অিস্োন
এিং কৃত অবভয়যোয়গর ইবতহোস যোচোই
করুন

#3 েোম ধেয়খ বনন, ধযটি ধ�োরগুবল ধযয়কোন
বজবনস িো পবরয়সিোর ধপ্রবষেয়ত অিশ্ই
টোব�য়� রোখয়ি।

েহু েিন নানা প্র�ালিি দশলল্পি প্রদত DCA েযেেসা �িোি অনুমদতপরে দিলয়
োল�। যদি যাচাই �িলত হয় বয ব�ান এ�টি েযেেসাি তেধ অনুমদতপরে আলে
দ�না তলে বসটি বিিাি িনযে nyc.gov/consumers যান। আপদন দনদি্শ ষ্ট
�ালিি সমলয় 311–এই নম্বলি �্ �লি ্াইনটি DCA –ব� হস্তান্তি �িলত
ে্লত পালিন এেং বয ব�ান েযেেসাি বক্ষলরে সা�দত� অনুমদতপলরেি সঠি�
অেস্ান অেো বয ব�ান বক্রতা-�ৃ ত অদিলযালগি ইদতহাস যাচাই �লি দনলত
পালিন। যদি আপদন বয প্র�াি েযেেসাি অনুমদতপলরেি স�ান �িলেন, বসই
প্র�াি অনুমদতপরে বসই েযেেসাটিি প্রদত DCA ্� না �লি োল�, তলে আমিা
যালত ব�ান ি�লম যদি বসইটি অনযে ব�ান শহলিি, বিলশি, িালিযেি, অেো
ব��ীয় এলিসিীি দ্ািা দনয়দ�ত হয় তা যাচাই �লি বিোি িনযে আপনাল�
সহায়তা �িে, যালত আপদন আিও বেশী দশক্ষা দনলত পালিন।

েযেেসালয় বয দিদনসগুদ্ দেক্রয় হয়, হয় দিদনসটিি গালয় অেো বযিালন
বসটি প্রিশ্শন �িা হলছে বসই স্ালন বসইগুদ্ি িাম অেশযে �লি টাদঙ্লয় বিওয়া
উদচত। ব�ান দিদনলসি িাম দস্ি �লি বিওয়া িালমি বেল� বেশী বনওয়া ো
চাি্শ �িা আইনত অবেধ। েযেেসালয় বয পদিলসোগুদ্ দেক্রয় হয়, উিাহিণ
দহসালে ে্া যায় সযোল্ান-গুদ্ ো �াই দ�নািস-বিি বক্ষলরে অে্শাি দনে�লনি
স্ালন ো বযিালন অে্শাি বনওয়া হলছে বসিালন বসইগুদ্ি দেক্রলয়ি িাম অেশযে
�লি টাদঙ্লয় বিওয়া উদচত। এ�ই পদিলসোি িনযে পুরুষ এেং মদহ্ালিি
বক্ষলরে আ্ািা আ্ািা িাম চাি্শ �িা অবেধ, যদিও মূ্যেতাদ্�ায় হয়ত
অনযোনযে �ািণিদনত িালমি তফাতগুদ্ি উললেি �িা ো�লত পালি। উিাহিণ
দহসালে ে্া যায়, এ�িন �াই দ�নাি “পুরুষলিি শাট্শ” এেং “মদহ্ালিি
শাট্শ” এি বক্ষলরে আ্ািা িাম ধায্শ �িলত পালি না, দ�� শাট্শ-এি শাদিিী�
তফালতি প্রদত দিদত্ �লি িাম আ্ািা হলত পালি (অসম মাপ অেো অনযোনযে
বিৗত দেলশষ� বযমন বপাশাল� েযেেহৃত চু মদ� ো অনযে চ�চল� চা�দতি িনযে,
�াপলে ক্ঁ দচ ো চু লনাট বেদশ হল্, অেো উ�্, �ারু�ায্শ �িা েন্শাঢযে
বোতাম ো�ল্)

#2 ধ�োরগুবল বরফো� পবলবস এিং ধ�বডট
কোয়ড্শর সীমো স��ী� ধকোন তে্, ধযটি
টো�োয়নো িো�্তোমূলক, এইগুবল স�য়�
ধখোঁজ বনন
•

•

বরফো� পবলবস �োষের: ব্ািগুদ্ তালিি দনলিলিি িনযে দিফান্ড পদ্দস
ততিী �লি দনলত পালি, দ�� বয ব�ান এ�টি তাদ্�া অেশযেই দনে�ন
স্ালনি �ালে টাদঙ্লয় িািলে, বযিালন আপদন সহলিই বসটি বিিলত পান।
টাদঙ্লয় িািা দচহ্নটি অেশযেই দিফান্ড পাোি এেং েি্ �িোি সমস্ত
শত্শ গুদ্ল� দেল�ষণ �িলে, বযমন ব্ািটি দি্� �িোি দফ বনয় দ�না,
িদসি ্ালগ দ�না, বফিলতি বক্ষলরে ব�ান সময়সীমা আলে দ�না, অেো
নগলি ো বক্রদেলট ো ব্াি বক্র্দেট-এ দিফান্ড বিয় দ�না। যদি ব�ান
দিফান্ড বনই এমন �ম্শসচূ ী টাদঙ্লয় িািা হয়, আপদন 30 দিলনি মলধযে
বয ব�ান প্র�িণ বফিত দিলত পালিন, এেং বসই েযেেসা বক্ষরেটি অেশযেই
আপনাল� নগলি ো বক্রদেলট ব�নোি িনযে বেলে বনোি সুলযাগ বিলে।
ধ�বডট কোড্শ-এর সীমোি�তোর বচ�গুবল: যদি ব�ান েযেেসালয় বক্রদেট
�াে্শ েযেেহালি দনধ্শাদিত সীমােদ্ধতা োল�, বযমন নুযেনতম পদিমালণি
ক্রয় েযেেহাি, বসই বক্ষলরে ব্াি অেশযেই উিয়ত দনে�ন স্ালন এেং
সামলনি প্রলেশ পলে স্পষ্ট িালে �ম্শসচ
ূ ী টাদঙ্লয় িািলত হলে।

#4 বরবস� ধচয়� বনন
NYC -বত, এ�টি েযেেসালয় $20 –এি বেশী িালমি দ�েু দ�নল্ অেশযেই
স্য়ংদক্রয় িালে আপনাল� দিদসটে বিওয়া হলে, এেং যদি আপনাি ক্রয়
মূ্যে $5 এেং $20 -এি মলধযে অেস্ান �লি তলে আপদন চাইল্ আপনাল�
দিদসটে বিওয়া হলে। বসই দিদসটে-এ হয়ত আপনাি বক্রদেট �ালে্শি বময়ািতাদিি নাও ব্িা ো�লত পালি তলে এলত বযইগুদ্ দ্দিত োল� োধযেতামূ্�
বসইগুদ্ হ্:

•

েযেেসাি নাম এেং ঠি�ানা, এেং যদি DCA –এি, “দেপাট্শলমন্ট অফ
�নদিউমাি অযোলফয়াস্শ”, অনুমদতপলরেি িােীিাি হয় তলে বসটি, এেং
তাি অনুমদত পলরেি ক্রম-নম্বি

•

প্রদতটি দিদনলসি িনযে �ত পদিমাণ অে্শ বিওয়া হলয়লে

•

বমাট �ত পদিমাণ অে্শ বিওয়া হলয়লে, এ�টি আ্ািা ্াইলন যদি ব�ান
টযো� প্রলয়াগ হয় তলে বসটিি উললেিও ো�লে

•

ক্রলয়ি তাদিি

•

যদি $100 –পরিমাণ মুল্যের বেশী ক�োন প্রকার ইলেকট্রনিক জিনিস
কেনা হয় তবে সেটি ক�োন ক�োম্পানীর তৈরী তার নাম তার মডেল      
এবং বিবরণ

DCA -এতে ক�োন অভিয�োগ দাখিল করতে গেলে আপনার প্রয়�োজনীয়
রিসিপ্টের দরকার।

#5 ভুয়�ো বিজ্ঞাপন এবং ধ�োঁকা খাওয়ার হাত
থেকে সাবধান
বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনগুলিতে নাম, প্রকারভেদ, বিক্রয়-বস্তুর আকার/মাপ,
এবং এর সাথে যদি ক�োন সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে, যেটি হয়ত ফাইন প্রিন্ট-এ
থাকে না, এই সমস্ত বিষয়গুলি্ র বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। “বেইট অ্যান্ড
সুইচ” বিজ্ঞাপনটি, যেটি সাধারণ ভাবে সঞ্চয়ের বি্ ষয়ে অঙ্গীকার করে থাকে 
অথচ আপনি যখন স্টোরগুলিতে গিয়ে দেখেন সেটি বাস্তবে অলভ্য, এই ধরনের 
বিজ্ঞাপন প্রচার অবৈধ। স্টোরগুলিতে ‘রেয়াতি বিক্রয়’ চিহ্নটিতে স্পষ্ট ভাবে
‘রেয়াতি বিক্রয়ের আগের মূল্য’ প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক। এবং সেইটি যথেষ্ট
পরিমাণে লভ্য হওয়া উচিত। যদি ক�োন স্টোর বিজ্ঞাপিত করে থাকে যে এটিতে 
আগুন, ধ�োঁয়া, অথবা জল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের বা সাধারণ দামে ব্যবসার 
অয�োগ্য ক�োন পণ্যের, লিক্যুইডেটিং, মেয়াদপুর্তি হয়ে যাওয়া পণ্য, অথবা এটি
সংষ্কার হচ্ছে বলে এমন কারণবশত ক�োন প্রকার বিশেষ ধরণের রেয়াতি বিক্রয়
চলছে, তবে সেই স্টোর অবশ্যই আগে থেকে DCA -এর কাছ থেকে বিশেষ
অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করে রাখবে এবং এটি বাধ্যতামূলক। যে ক�োন প্রস্তাবের 
জন্য সব থেকে ভাল�ো নিয়ম-বিধি হল যদি এটি দেখে মনে হয় এর গুণমা্ন
সত্যই ভাল�ো, তবে সেটির ক্ষেত্রে তাই হওয়া উচিত।

#6 স্কেল-গুলি, গ্যাসপাম্পগুলি, এবং ঘর গরম
করবার তেল বিতরণকারী ট্রাকগুলির
ক্ষেত্রে DCA শীলম�োহর বা সীল দেখে নিন
যাতে ব�োঝা যায় যে তারা পরিদর্শ ণে
উত্তীর্ণ হয়েছে।

যে সমস্ত লিখিত নথিতে রয়েছে  যা কিছু তা মুখ্য বিবরণে আপনি যা
অঙ্গীকার করেছেন তার সাথে মিলে যায়।  যেই ধরনের বিক্রয় প্রচেস্টাগুলি 
অতিরিক্ত আগ্রাসী অথবা আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলে সেইগুলির থেকে দূরে 
থাকুন। এবং কখনওই যেটি আপনি বুঝতে পারছেন না অথবা যেটির 
ক�োন স্থান খালি আছে যেখানে অন্য কেউ পরে পূরণ করে দিতে পারে 
এমন ক�োন নথিতে স্বাক্ষর করবেন না।

#9 আপনি আপনার ঋণ সঠিক উপায়ে
নিয়ন্ত্রণ করুন, আপনার আর্থিক অবস্থাও
নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
যদি আপনি ঋণ-গ্রস্ত হয়ে পড়েন বা এর সাথে সংগ্রাম করেন, তবে বিনামূল্যে
একটি সাক্ষাতকারের জন্য কল করুন 311–এই নম্বরে। ব্যক্তিবিশেষে এক 
এক করে আর্থিক পরামর্শ পাওয়া যাবে শহরের যে ক�োন একটি ফিনান্সিয়াল 
এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টারে।  পেশাদার পরামর্শদাতা আপনাকে  ঋণ-সংগ্রাহকদের 
সাথে লেনদেনের জন্য সহায়তা করতে পারে, আপনার ক্রেডিট রিপ�োর্ট বুঝে 
নিতে পারে, একটি বাজেট তৈরী করতে পারে, একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে 
পারে এবং আরও অনেক কিছু  করতে পারে। বিনামূল্যে অথবা স্বল্প খরচের 
আর্থিক শিক্ষা পাঠক্রমে এবং কর্মশালায় এবং নিরাপদ ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্ট-এর 
জন্য এবং য�োগদানের জন্য সাহায্য করতে দেখুন nyc.gov/consumers।

#10 যদি ক�োন প্রকার ব্যবসার ক্ষেত্র আপনার
ক�োন সমস্যার সমাধান না করতে পারে
তবে আপনি একটি অভয�োগ দাখিল
করতে পারেন।
DCA তে একটি অভিয�োগ দাখিল করতে যান nyc.gov/consumers
অথবা য�োগায�োগ করুন 311 এই নম্বরে। DCA মিডিয়েটরগণ আপনাকে 
সহায়তা করবেন। আপনি বহুবিধ ভাষায় আপনার অভিয�োগ দাখিল  
করতে পারেন।

যাথার্থতার বিচার করবার জন্য DCA সমস্ত স্টোর এবং এয়ারপ�োর্ট -এ ব্যবহৃত
স্কেল-গুলিকে পরিদর্শণ করে দেখে। NYC গ্যাস স্টেশন-গুলি এবং বিতরনকারী
ট্রাকগুলির দ্বারা নির্গত গ্যাসলিনের মাপের যাথার্থতা এবং গুণমানের বিচার 
করবার জন্য DCA এইগুলিকেও পরিদর্শণ করে দেখে। স্টোরগুলিতে স্কেল থাকা
আবশ্যক যাতে আপনি প্রতি পাউন্ডের ওজন এবং দাম দেখতে পান, এবং তারা
অবশ্যই পাত্রের ওজন অথবা “টার” ওজন করা জিনিসটির থেকে বাদ দিয়ে দাম
ধরেন।

#7 আপনার পরিচয় নিরাপদে রাখুন
ক�োন ফ�োনে, ইমেল-এ অথবা লিখে, বা ক�োন স�োশাল মিডিয়া সাইটে কখনওই
ক�োন ব্যক্তিগত তথ্য কাউকে দেবেন না, বিশেষত যদি আপনি ক�োন সর্বজনীন
কম্পিউটার বা ওয়াই-ফাই ব্যবহার করেন। কাউকে ক�োন ব্যক্তিগত তথ্য 
সম্বলিত ক�োন কাগজ দেবেন না। আপনার কম্পিউটার, ট্যাবলেট এবং স্মার্ট ফ�োন
ভাইরাস, ‘ম্যালওয়ার’ ইত্যাদির থেকে নিরাপত্তা এবং ফায়ারওয়াল সফটওয়্যারের 
দ্বারা সুরক্ষিত রাখুন। annualcreditreport.com –এই ওয়েবসাইটে গিয়ে 
ক�োন প্রকার অস্বাভাবিক কাজকর্মের বিষয়ে দেখার জন্য প্রতি বছর আপনার 
ফ্রি ক্রেডিট রিপ�োর্ট পর্যাল�োচনা করুন যদি আপনি ক�োন প্রকারে পরিচয়-সংক্রান্ত
চু রির শিকার হয়ে থাকেন, তবে আপনার ক্রেডিট রিপ�োর্ট -এ একটি জালিয়াতির 
সতর্ক তার উল্লেখ করুন এবং এই চু রিটির বিষয়ে  ফেডারাল ট্রেড কমিশন-কে
(FTC) ftc.gov/idtheft –এই ওয়েবসাইটের ঠিকানায় জানান। এবং আপনার 
স্থানীয় পুলিশ থানাতেও জানান।

#8 ক�োন চু ক্তির ক্ষেত্রে সেইগুলি সঠিক ভাবে
খুঁটিয়ে পড়ুন, আল�োচনা করে নিন এবং
যত্নের সাথে পর্যাল�োচনা করুন।
ক�োন মূল্যবাণ দ্রব্য বা পরিসেবা ক্রয় করার আগে সুপারিশের জন্য 
জিজ্ঞাসা করুন বা যাচাই করুন।  সবচেয়ে ভাল লেনদেন পাবার চেষ্টা 
করবার জন্য মুক্ত মনে আল�োচনা করুন। সবসময় স্বাক্ষর করবার 
আগে চু ক্তিপত্রগুলি ভাল করে পড়ে দেখে নিন এবং এটি নিশ্চিত করুন
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