জাতীয় উপভ াক্তা সুরক্ষা সপ্তাহ (National Consumer Protection Week) এর অাংশ হহভসভব ,উপভ াক্তা এবাং কর্মী সুরক্ষা হব াগ
(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) COVID-19 চলাকালীন আপনার পহরচয় ও অর্থ রক্ষা করার জনয
হনম্নহলহিত পাাঁচটি পরার্মশথ প্রদান কভর। প্রতারকরা প্রায়ই সঙ্কভের সর্মভয় র্মানুভের দুবথলতার সুভ াগ ননয় ,তাই সম্ভাবয প্রতারণা সম্পভকথ সভচতন
র্াকা এবাং হক াভব তাভদর এহিভয় ন ভত হয় তা জানা আপনার জনয গুরুত্বপূণথ।

1. টিকাদানের প্রতারণা থেনক সাবধাে োকুে।
নকাভনা টিকাদাভনর অযাপভয়ন্টভর্মন্ট ননওয়ার জনয আপনাভক
কিনই নকাভনা হিভপাহজে জর্মা হদভত অর্বা নেহিে কাভিথর
তর্য প্রদান করভত বলা হভব না। আপনাভক অভর্থর হবহনর্মভয়
টিকাদাভন অহির্ম প্রভবশাহিকাভরর প্রস্তাব নদওয়া হভল ,নসটি
একটি প্রতারণা―নকাভনা অহির্ম প্রভবশাহিকার ননই।
COVID- 19এর ঝুাঁ হক াভদর নবহশ ন র্মন বয়স্করা ,
অতযাবশযক কর্মীরা ,হ তভর হ তভর উপলক্ষণ র্াকভত পাভর
এর্মন অবস্থার র্মানুভেরা ,এবাং আভরা অভনকভক প থায়েভর্ম এই

গুরুত্বপূণণ থ াগান াগগুলি:
• টিকা লাভ র ন াগযতা এবাং টিকাদাভনর নকন্দ্রগুহলর জনয নদিুন
•

•

টিকা হবতরণ করা হভে।

vaccinefinder.nyc.gov।
টিকা সাংোন্ত নকাভনা প্রতারণা বা অপবযবহাভরর ঘেনা হনউ ইয়কথ
নেে অযােনী নজনাভরভলর কাভে হরভপােথ করভত নদিুন
ag.ny.gov/complaint-forms।
টিকা হবতরণ প্রহেয়ায় আপহন নকাভনা প্রতারণার সভেহ করভল
ন াগাভ াগ করুন হনউ ইয়কথ নেে স্বাস্থয হব াগ) New York State
Department of Health-(এর সাভর্ :
o ইভর্মইল করুন STOPVAXFRAUD@health.ny.gov অর্বা
o কল করুন নোল-হি 833-VAX-SCAM (833-829-7226)
নম্বভর

2. অলতলরক্ত মূিয প্রদাে এলিনে াে।
COVID- 19সাংের্মণ সীহর্মত কভর এর্মন নকাভনা হজহনস ও
পহরভেবার নক্ষভে র্মূলয বৃহি নবআইহন।

গুরুত্বপূণণ থ াগান াগগুলি:
• আপনার হদ র্মভন হয় ন নকাভনা নদাকান নকাভনা হজহনভসর দার্ম
অতযহিক বৃহি কভরভে তাহভলDCWP -এর কাভে অহ ভ াগ দাভয়র
করুন।
o on.nyc.gov/overchargeনত অনলাইভন অর্বা
o
•

311নম্বভর ন ান কভর" ও ারচাজথ) overcharge "(বলুন।

র্মূলয বৃহি সম্পভকথ আরও তভর্যর জনয nyc.gov/dcwp নদিুন।

3. একজে লবশ্বস্ত কর সহােক থপশাদার খুঁনজ থবর করুে।
নবহশর াগ কর সহায়ক নপশাদাররা সৎ এবাং
উচ্চর্মাভনর পহরভেবা হদভলও ,হকেু নপশাদার আপনাভক
ঋণ হনভত বা আপহন অভ াগয এর্মন কতথ ভনর সুহবিা ননয়ার
কুপরার্মশথ হদভত পাভর―এটি নবআইহন। নসইসাভর্ ,“বি অভর্থর ”
ও“ দ্রুত ”অর্থ ন রভতর প্রহতশ্রুহত হদভয় ,তারা তাভদর হ
বািাভত পাভর ,এবাং পহরণাভর্ম আপনার কষ্টাহজথত অর্থ ন রত ও

গুরুত্বপূণণ থ াগান াগগুলি:
• হবনার্মূভলয আপহন ন উপায়গুহলর র্মািযভর্ম াইল করভত পাভরন
নসগুহল জানার জনয নদিুন nyc.gov/TaxPrep।

হাত োিা হভয় াভব। সবসর্ময় একজন কর সহায়ক নপশাদাভরর
নর্ভক একটি কর সহায়ক নপশাদার সাংোন্ত উপভ াক্তার
অহিকাভরর হবল) Consumer Bill of Rights Regarding
Tax Preparers( চান এবাং আপনার কর প্রস্তুহতভত সহায়তা
লাভ র আভগ নসটি পুাংিানুপুাংি াভব পভি হনন। ন াগয হনউ
ইয়কথ বাসীরা হবশ্বস্ত ,নপশাদার কর সহায়কভদর সাহাভ য
অনলাইভন ও সার্মনাসার্মহন কর াইল করার পহরভেবার জনয
NYCেযাক্স হি হপ্রপ বযবহার করভত পাভরন।
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আভরা>

4. সরকালর ভণ্ডনদর খুঁনজ থবর করুে।
একজন সরকাহর আহিকাহরক বভল পহরচয় নদওয়া নকাভনা বযহক্তর
নর্ভক অর্থ চাওয়া বা বযহক্তগত তর্য জানার জনয নকাভনা কল ,

গুরুত্বপূণণ থ াগান াগগুলি:
• হবনার্মূভলয আপহন ন উপায়গুহলর র্মািযভর্ম াইল করভত পাভরন

ইভর্মইল ,বা নেক্সে বাতথ া সম্ভবত একটি প্রতারণা।
•
হঠকারী পদভক্ষপ ননওয়ার চাপ প্রহতহত করুন। আপহন কিনও
নকাভনা কল বা ইভর্মইল সম্পভকথ হনহিত না হভল ,কল বা ইভর্মভলর
ববিতা াচাই করভত এভজহির সরকাহর ওভয়বসাইভে ান অর্বা

নসগুহল জানার জনয নদিুন nyc.gov/TaxPrep।
একটি প্রতারণার সভেহ হরভপােথ করভত নদিুন
ReportFraud.ftc.gov।

এভজহির সরকাহর নম্বভর কল করুন।
উদাহরণ:
•

প্রতারকরা হনভজভদরভক অ যন্তরীণ রাজস্ব পহরভেবা (Internal
Revenue Service ,IRS) এর কর্মী বভল পহরচয় নদভব ও অর্থ
বা বযহক্তগত তর্য চাইভব। তারা দাহব করভব ন আপনার আহর্থক
ক্ষহতর অর্থপ্রদান (Economic Impact Payment)
অর্থননহতক উদ্দীপক নপভর্মন্ট ( াভত আপহন দ্রুত নপভত পাভরন
তাই এগুহল প্রভয়াজন। 16 ন ব্রুয়ারী ,2021 তাহরি প থন্ত ,সর্মস্ত
প্রর্র্ম ও হিতীয় নেনীর উদ্দীপক নপভর্মন্ট IRS জাহর কভরভে।
আপহন অর্থ না নপভল ,আপহন পুনঃপ্রাহপ্ত োভির নেহিে
(Recovery Rebate Credit) এর ন াগয হভত পাভরন।
আপহন 2020 সাভল$ 68,000 বা তার নচভয় কর্ম আয় কভর
র্াকভল ,হবনার্মূভলয আপনার কর াইল করভত NYC েযাক্স হি
হপ্রপ বযবহার করুন এবাং নকাভনা বাদ পিা বা কর্ম অর্থ পাওয়া
উদ্দীপক নপভর্মভন্টর জনয পুনঃপ্রাহপ্ত োভির নেহিভের দাহব

•

•

করুন।
প্রতারকরা কল কভর আইন বলবৎকরণ অহ সার বা NYPD
প্রহতহনহি হহভসভব হনভজর পহরচয় নদয় এবাং আপনার পহরবাভরর
সদসযভক নিপ্তার করা হভয়ভে বভল জানায় ও তার জার্মানভতর
জনয হগফ্ট কাভিথর র্মািযভর্ম অর্থ হদভত বভল।
প্রতারক হনউ ইয়কথ নেে ের্ম হব াগ (New York State
Department of Labor) এর নর্ভক কল করভেন বভল জানাভব
এবাং“ আপনার নবকারভত্বর দাহব প্রহেয়াকরণ ” াচাই করার
জনয বযহক্তগত তর্য চাইভব ও অর্থ হদভত বলভব।

5. আপোর পলরচে রক্ষা করুে।
ন ান ,ইভর্মইল ,নেক্সে ,বা নসাশাল হর্মহিয়া সাইেগুহলভত
বযহক্তগত তর্য নদওয়া এহিভয় ান ,এবাং কিনই অপহরহচত হলভঙ্ক

গুরুত্বপূণণ থ াগান াগগুলি:
• কী াভব আপনার তর্য রক্ষা করভত হভব তা জানভত নদিুন

হিক করভবন না। কঠিন ,বযহক্তগত পাসওয়ািথ বতরী করুন এবাং
শুিুর্মাে হবশ্বস্ত সূে নর্ভকই স েওয়যার িাউনভলাি করুন।

•

identitytheft.gov।
আপহন হনভজভক পহরচয় চু হর ঘেনার একজন ু ক্তভ াগী বভল
র্মভন করভল এিাভন ftc.gov/idtheft একটি অহ ভ াগ দাভয়র

•

করুন। আপনাভক অবশযই দ্রুত পদভক্ষপ হনভত হভব।
নদিুন nyc.gov/TalkMoney
হবনার্মূভলয ,সার্মনাসার্মহন ,নপশাদার আহর্থক পরার্মশথ সম্পভকথ
জানভত। আপনার অর্থ বযবস্থাপনার জনয একজন হনউ ইয়কথ
হসটি আহর্থক ক্ষর্মতায়ন নকন্দ্র পরার্মশথভকর সাভর্ কাজ করুন।
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