
16 মার্চ -এ, NYC উপভভভাভ্া এবং কমমী সরুভ্া ববভভাগ (DCWP) একটি জরুরর রিয়ম ঘ�াষণা কভরভে যা 
িতুি কভরািা ভাইরাস (COVID-19)-এর ের়িভয় প়িা সীরমত করার জি্য বা রররকৎসার জি্য প্রভয়াজিীয় ঘকািও 
ব্যর্গত বা গহৃস্ারির পণ্যদ্রব্য বা ঘকািও পররভষবার জি্য অত্যরিক মিূ্য বৃরধিভক ঘবআইরি কভর তুভিভে।  

উদাহরভণ অন্তভু্চ ্:

•  পররষ্ার করার পণ্য
•  ঘরাগরিণ্চয় সংক্ান্ত পণ্য এবং পররভষবা
•  জীবাণুিাশক (ওয়াইপস, তরি, ঘ্রে)
•  ঘেস মাস্ক
•  গ্াভস
•  হ্যান্ড স্যারিটাইজার

•  ওষিুপত্র
•  ঘপপার টাওভয়ি
•  রারবং অ্যািভকাহি
•  সাবাি
•  টিস্ুয

এই িরভণর পণ্যদ্রব্য ও পররভষবার মূি্য 10% বা আরও ঘবরশ বা়িাভিা ঘবআইরি।

আপন়ার কেয়ক ডক কবডি ে়াি কনওে়া হয়েয়ছ? 
যরদ আপিার মভি হয় ঘয মার্চ  মাভসর শুরু ঘথভক ঘকািও ঘদাকাি এই পণ্যগুরির দাম অত্যন্ত ঘবরশ 
বার়িভয় রদভয়ভে তাহভি nyc.gov/dcwp-এ রগভয় অরভভযাগ দাভয়র করুি অথবা 311 িম্বভর ঘোি কভর 
“Overcharge” (দাম ঘবরশ রিভয়ভে) বিুি।

NYC-এর সয়বতন ডনর়াপে ও অসুস্থত়াজডনত ছুটির আইন সম্পয়ককে  িয়ন কডরয়ে কেওে়া
আপরি যরদ NYC-ঘত ঘকািও ব্যবসারয়ক বা অিাভজিক সংস্ায় আংরশক বা পূণ্চ সমভয়র জি্য কাজ কভরি 
তাহভি রিভজর বা পররবার বভি রবভবরিা কভরি এমি কারও যত্নের জি্য রিরাপত্া ও অসুস্তাজরিত েুটি 
ঘিওয়ার অরিকার আপিার আভে।

nyc.gov/workers-এ যাি অথবা 311 িম্বভর ঘোি কভর “Paid Safe and Sick Leave” (সভবতি রিরাপত্া 
ও অসুস্তাজরিত েুটি) বিুি।

আরও তভথ্যর জি্য nyc.gov/dcwp ঘদখুি। 

COVID-19 এর ছড়িয়ে প়ি়া সীডিত করয়ত 
আপডন ডক প্রয়ে়াজনীে কক়ানও পণ্যদ্রব্য ব়া 
পডরয়েব়া ককন়ার কেষ়্া কয়রয়ছন?

কক়ানও কে়াক়ান আপন়ার কেয়ক 
কবডি ে়াি ডনয়ে ত়া কবআইডন।
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On March 16, the NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) announced 
an emergency rule that makes price gouging illegal for any personal or household good 
or any service that is needed to prevent or limit the spread of or treat the new coronavirus 
(COVID-19).  

Examples include:

•  Cleaning products
•  Diagnostic products and services
•  Disinfectants (wipes, liquids, sprays) 
•  Face masks
•  Gloves
•  Hand sanitizer

•  Medicines
•  Paper towels
•  Rubbing alcohol
•  Soap
•  Tissues

It is illegal to increase prices of these types of goods and services by 10% or more.

Were you overcharged? 
If you think a store excessively increased the price of these items beginning in March, file a 
complaint at nyc.gov/dcwp or call 311 and say “Overcharge.”

Reminder about NYC’s Paid Safe and Sick Leave Law
If you work part time or full time at any size business or nonprofit in NYC, you have the right 
to safe and sick leave to care for yourself or anyone you consider family.

Visit nyc.gov/workers or call 311 and say “Paid Safe and Sick Leave.”

For more information, visit nyc.gov/dcwp. 

Have you tried to buy any good 
or service needed to limit the 
spread of COVID-19?

It is ILLEGAL for stores to 
overcharge you.
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