জালিয়াতি
অনুসন্ধানের ব্যুর�ো

ফ্রড লাইনে ফ�োন করুন:
(718) 722-8001

সরকারি সহায়তা জালিয়াতির শিকার আমরা সবাই,
বিশেষ করে সত্যিই যাদের সহায়তার প্রয়�োজন।
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নগদ সহায়তার জালিয়াতি আপনার
সুবিধাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে

চেষ্টা করবেন না।
আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন

যখন আপনি সমাজসেবা সুবিধা পেতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য
দেন, লুকান অথবা তথ্য প্রদান করেন না তখন জালিয়াতি হয়।

যদি আপনি জালিয়াতি করেন:

যাদের সহায়তা প্রয়�োজন জালিয়াতির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, করের
ডলার নষ্ট হয় ও নগদ সহায়তা (Cash Assistance), Medicaid
এবং সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচির সুবিধার মত�ো পরিষেবাগুল�ো
প্রশ্নের মুখে পড়ে। জালিয়াতির কারণে সমস্ত কর্মসূচির ক্ষেত্রে আপনার
বরাদ্দ মাসিক অনুদান কমে যেতে পারে।

সন্দেহজনক জালিয়াতির বিষয়ে জানান
সমস্যার অংশীদার না হয়ে; সমাধানের অংশীদার হন। যদি আপনি
কাউকে জানেন যে সিস্টেমের অপব্যবহার করছে তাহলে BFI এর সঙ্গে
য�োগায�োগ করুন:
BFI ফ্রড হটলাইন: (718) 722-8001,
অনলাইন: www.nyc.gov/hra
অথবা এই ঠিকানায় আমাদেরকে চিঠি পাঠান:
BFI Complaint Unit
375 Pearl Street, 23rd Floor
New York, NY 10038
আপনাকে আপনার নাম জানাতে হবে না এবং আপনার
প্রদত্ত তথ্য গ�োপনীয় থাকবে। আপনি আমাদের যত
তথ্য প্রদান করবেন তত ভাল�োভাবে আমরা জালিয়াতি
থামাতে পারব।

ঠিকানার পরিবর্তন
আপনার পরিবারে সদস্য
সংখ্যার পরিবর্তন
শিশু সহায়তার পেমেন্ট
কর্মীদের ক্ষতিপূরণ, প্রতিবন্ধীর
পেমেন্ট অথবা সম্পূরক
নিরাপত্তা আয়
অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের
সুবিধা

আপনার সুবিধার পরিবর্ত ন হতে পারে এমন যেক�োন তথ্য
আপনাকে অবশ্যই জানাতে হবে।
যদি আপনি আবেদন সম্পূর্ণ না করেন এবং সঠিক তথ্য না
দেন তাহলে আপনি নগদ সহায়তার জালিয়াতি করছেন।
যেসব ল�োকেরা নগদ সহায়তার জালিয়াতি করেন তারা আসলেই
যাদের নগদ সহায়তা সত্যিই প্রয়�োজন এমন ল�োকেদের সমস্যায়
ফেলেন। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে নগদ সহায়তা সুবিধা সেইসব
ল�োকেরা পাচ্ছেন যাদের প্রয়�োজন।
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কীভাবে BFI জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করে

বেকার ভাতার সুবিধা

জালিয়াতি অনুসন্ধান বযু্ র�ো অংশগ্রহণকারীদের ও অন্যান্যদের
দ্বারা করা নগদ সহায়তা, সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি
ও Medicaid জালিয়াতির অভিয�োগের তদন্ত করবে। প্রতি
বছর হাজার হাজার কেসের তদন্ত করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা বা
পেনশন

BFI এর কর্মীরা উচ্চ প্রশিক্ষিত পেশাদার অনুসন্ধানকারী যারা জনগণ,
বিভিন্ন আইন প্রয়�োগকারী সংস্থা ও অন্য সিটি এজেন্সি থেকে তথ্য পান।

আপনি অবশ্যই রিপ�োর্ট করবেন
পূর্ণ সময় বা আংশিক সময়ের
কাজ, বইয়ের মধ্যে বা বাইরের

• তাহলে আপনি জেলে যেতে পারেন।
• জালিয়াতি করে আপনি যে অর্থ হাতাবেন আপনাকে সেইসব অর্থ
ফেরত দিতে হবে।
• আপনি নগদ সহায়তা, সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি এবং
Medicaid সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

জীবন বিমা
গাড়ির মালিকানা
চেকিং/সেভিংস অ্যাকাউন্ট
সম্পত্তির মালিকানা
আপনি অন্য যে অর্থ পান

আপনাকে অবশ্যই আপনার আয়, থাকার ব্যবস্থা, ঠিকানা,
সম্পত্তি বা প্রয়�োজনীয়তার পরিবর্ত ন বিষয়ে জানাতে হবে।
আপনার নিয়�োগ কেন্দ্র, সম্পূরক পুষ্টি সহায়ক কর্মসূচি কেন্দ্র
বা Medicaid অফিসকে সরাসরি জানান�োর দায় আপনার।

আপনার অর্জিত আয় এবং/অথবা সম্পদ জানান�োর
জন্য এটি প্রদান করে!

