
আপনার অধিকারসমূহ:

1 ধিজ্াধপত দামম একটি গাধি ককনা আপনার অধিকার। 
গাড়ির ড়িলারদের তাদের ব্যবহৃত গাড়ির উপদর তাদের োম 

প্রের্শিত করা আব্্যক। একজন ব্যবহৃত গাড়ির ড়িলার আপনাদক 
একটি গাড়ি তার ড়বজ্াড়পত, উদ্ধৃ ত বা টাঙাদনা োদমর চেদে চবড়্ োদম 
ড়বড়রি করদত পাদরন না। 

2 ককান ধকছুমত স্াক্ষর করার আমগ আপনার আর্থিক 
চুধতিটির ধিষমে ধিস্াধরত জানার অধিকার আপনার আমছ। 

3  আপনার আর্থিক চুধতি সংক্ান্ত গুরুত্বপূর্ণ শত্ণ ািলী 
ধলধিতভামি পাওোর অধিকার আপনার আমছ। যুক্তরাষ্ট্রীে 

আইন অনুযােী আপনার ড়কছু ড়লড়িতভাদব প্রকাড়্ত ্ত্াবলী পাওো 
প্রদোজন, চযমন, আপনার বার্শিক ্তকরা হার (APR), চয পড়রমাণ 
মূলধন আপড়ন চজাগান ড়েদত রাড়জ হদেদছন এবং মূলধন চজাগান 
চেওোর েুড়ক্তর ্ত্াবলী সম্ূণ্ পূরণ করদত আপনাদক চমাট কী 
পড়রমাণ অর্ ড়েদত হদব।

4  গাধির ধিলামরর ি্যিস্া করা আর্থিক কজাগান িা ঋর ধনমত 
অস্ীকার করার অধিকার আপনার আমছ। আপড়ন নগে অর্ 

প্রোন করদত পাদরন অরবা অন্য চকান ঋণোতার চরদক মূলধন 
োইদত পাদরন।

5 ককামনা বিষম্য ছািাই ঋর পাওোর অধিকার আপনার 
আমছ। জাড়ত, বণ্, ধম্, মাতধৃ ভূড়ম, ড়লঙ্গ, বববাড়হক অবস্া, 

বেস অরবা সরকাড়র সহােতার ব্যবহাদরর ড়ভড়তিদত ঋণোদন বব্ম্য 
করাযুক্তরাষ্ট্রীে আইন অনুযােী চবআইড়ন।  

ি্যিহৃত গাধির ধিলারমদর যা করা আিশ্যক:

1 কাজ করমত পারার জন্য ধিপার্ণ মমন্ট অি কনধজউমার 
অ্যামেোস্ণ (DCA)-এর একটি লাইমসন্স ্াকা। ড়িলারদক 

এই DCA লাইদসন্সটি এমন জােগাে টাঙাদত হদব যাদত আপড়ন তা 
চেিদত পান। আপড়ন ড়িলাদরর লাইদসন্স-এর অবস্া ও অড়ভদযাদগর 
ইড়তহাস পরীক্া করদত 311 নম্বদর চ�ান কদর DCA-চত এর সদঙ্গ 
করা বলদত পাদরন।

2 ধিধক্র জন্য অরপথিত প্রমত্যক ি্যিহৃত গাধির কমার 
ধিক্েমূল্য রাঙামনা।

3 ধিধক্র জন্য অরপথিত প্রমত্যক ি্যিহৃত গাধির জন্য একটি 
কমর কেিারাল করেি কধমশন (FTC)-এর কক্তা 

ধনমদ্ণ ধশকা রাঙামনা। 

4 কযিামন ককনামিচা হমি কসই দপ্তমর একটি অ ্্ণ কেরমতর 
নীধত রাঙামনা।

5 ধিক্ে, ক্ে ও অ ্্ণ জমার করকি্ণ  িজাে রািা। 

6 প্রমত্যকটি গাধি ধিধক্র সমে ধনরাপদ অিস্াে আমছ এিং 
ধিধক্র সমে ককান ত্ুটি ক্মক ্াকমল তা কমরামত কমর 

ধদমত রাধজ এই মমম্ণ প্রত্যধেত করা।

একটি ি্যিহৃত গাধি ধকনমত আপনার 
আর থ্িক সংস্ান কজাগাি করা

গুরুত্বপূর্ণ পরামশ্ণ ধপছমন কদওো আমছ >

একটি ি্যিহৃত গাধি ককনা আপনার সিমচমে িি আর্থিক দাধেত্বগুধলর অন্যতম হমত পামর। ি্যিহৃত 
গাধির ধিলার ও আর্থিক সংস্ামনর কক্ষমত্ আপনার অধিকার সম্পমক্ণ  জানুন।
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গুরুত্বপূর্ণ পরামশ্ণ

আপধন ককামনা ধিলামরর কামছ যাওোর আমগ:
আপধন ধিনামূমল্য একক কপশাদারী আর্থিক পরামশ্ণ কপমত পামরন। 311 নম্বদর চ�ান করুন ও চকান আররশিক পরাম্্োতার সদঙ্গ 
সাক্াৎ ড়স্র করুন, ড়যড়ন আপনাদক আপনার গাড়ি চকনার বাদজট বতড়র করদত সাহায্য করদত পাদরন।

আপধন ধিনামূমল্য আপনার কক্ধির ধরমপার্ণ  annualcreditreport.com-এ পরীক্ষা কমর ধনমত পামরন। ন্যায্য চরিড়িট ড়রদপাট্িং 
আইন-এর অধীদন আপড়ন সারাদেদ্ ছড়িদে রাকা ড়রদপাট্িং চকাম্াড়নর (Equifax, Experian, TransUnion) চরদক ড়বনামূদল্য 
একটি ড়রদপাট্ বছদর একবার চপদত পাদরন। ঋণ করার চক্দরে আপনার চরিড়িট ড়রদপাদট্ কী রদেদছ তা জানা জরুড়র।

আপনার স্াক্ষর করার আমগ:
আপনার ড়নদজদক ও গাড়ির ড়িলারদক ড়জজ্াসা করার মদতা কদেকটি প্রশ্ন:

• “আড়ম ড়ক যদরষ্ট চকনাকাটা কদরড়ছ? এটাই ড়ক আমার চসরা গাড়ি ও প্রস্াব যা আড়ম চপদত পাড়র?”
• “ঋদণর সমেকাল জদুি আমাদক আমার গাড়ির জন্য চমাট কী পড়রমাণ অর্ ব্যে করদত হদব?”
• “আড়ম ড়ক অর্ােন েুড়ক্তর সবকটি ্ত্ বুঝদত চপদরড়ছ?”
• “সরাসড়র গাড়িটা ড়কদন চনওোর বেদল অর্ােদনর জন্য আড়ম অড়তড়রক্ত কত ব্যে করড়ছ?”

আপধন ধিলামরর কামছ যাওোর পমর:
আপনার অধভিাসন ধস্ধত ধনরিথিমশমষ আপধন ধসটি-এর কামছ অধভমযাগ দামের করমত পামরন। আপনার যড়ে মদন হে চয আপড়ন 
গাড়ির মূদল্যর অদনক চবড়্ ব্যে কদরদছন অরবা ব্যবহৃত গাড়ির ড়িলার আপনার অবস্ার সুদযাগ ড়নদেদছন, আপড়ন DCA-এর কাদছ 
nyc.gov/dca-চত একটি অড়ভদযাগ োদের করদত পাদরন অরবা 311 নম্বদর চযাগাদযাগ করদত পাদরন।

নতুন গাধি ধকনমছন?
চ�িারাল চরেি কড়ম্ন ও ড়নউ ইেক্ অ্যাটরনশি চজনাদরল-এর কাদছ আপনার সাহাদয্যর তর্য রদেদছ। 

কেিামরল করেি কধমশন
consumer.ftc.gov
202-326-2222

ধনউ ইেক্ণ  অ্যাররনথি কজনামরল
ag.ny.gov
800-771-7755

সমধৃড়দ্্ালী সম্প্রোে বতড়র করদত ড়নউইেক্বাসীদেরদক NYC উপদভাক্তা ড়ব্েক েপ্তর সুরক্া চেে ও বেড়নক আররশিক অবস্ার 
উন্নড়ত কদর।
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