সংস্থানসমূহ

প্রাকৃতিক
দুর�্যযোোগের পরে

ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট
এজেন্সি (ফেমা) - রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা
সহায়ক সংস্থা

প্রাকৃতিক দুর�্যযোোগের পরে
জালিয়াতি কি করে এড়াবেন

প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
প্রাকৃতিক দুর�্যযোোগের সম্মুখীন হওয়া খুবই
কঠিন । দুর্ভাগ্যবশত, কখনও কখনও
দুর�্যযোোগ থেকে বাঁচলেও তার পরে নতুন কিছু
সমস্যা শুরু হতে পারে।
অধিকাংশ সময় যখন একটি প্রাকৃতিক
দুর�্যযোোগ তার আঘাত হানে, তখন জালিয়াতেরা
অন্যদের দুর্ভাগ্যের সুয�োগ নিতে চায় ।
আপনি যখন আপনার জীবনকে স্বাভাবিক
অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এবং আপনার
সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করেন,
তখন বেআইনি মূল্য বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য
রাখুন এবং ঠিকাদারদের নিয�়োোগ করার আগে
পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করুন।
এই ব�্ররোোশিওরে এমন তথ্য রয়েছে যা
আপনাকে জালিয়াত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত
ঠিকাদারদের এড়াতে সাহায্য করবে, সেইসাথে
বেআইনি মূল্য বৃদ্ধি সনাক্ত করতে সাহায্য
করবে। আপনি যদি জালিয়াতির শিকার হয়ে
থাকেন বা বেআইনি মূল্য বৃদ্ধি দেখতে পান
, তাহলে স্থানীয় আইন রক্ষাকারী সংস্থার
সাথে য�োগায�োগ করুন এবং আমার অফিসে
একটি প্রতিবেদন দাখিল করুন।
আন্তরিকভাবে,

FEMA Helpline: (800) 621-3362
TTY: (800) 462-7585
AskIA@fema.dhs.gov
FEMA.gov
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

দুর�্যযোোগ সহায়তা
disasterassistance.gov

গভর্নরের অফিস অফ স্টর্ম রিকভারি
(GOSR)
Helpline: (844) 969-7474
নিউ ইয়র্কের
অ্যাটর্নি জেনারেল

লেটিশিয়া জেমস

info@stormrecovery.ny.gov
stormrecovery.ny.gov
64 Beaver Street
PO BOX 230
New York, NY 10004

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি
জেনারেল

লেটিশিয়া জেমস

সম্পত্তি পরিষ্কার এবং মেরামত
$

কখনই প্রথমে কাজের পুরো পয়সা দেবেন না
পয়সা দেবার একটি সময়সূচী তৈরী করুন এবং
এটি মেনে চলুন। আপনার সন্তুষ্টির জন্য
সম্পূর্ণ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত
এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিদর্শন এবং
বসবাসের শংসাপত্র ঠিক না হওয়া পর্যন্ত
শেষের অর্থপ্রদান আটকে রাখুন।
ঠিকাদারের বৈধ বীমা আছে কিনা দেখে নিন
যদি কোনো কর্মী আহত হয়, বা আপনার
সম্পত্তির ক্ষতি হয়, তাহলে আপনার
ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় বীমা না থাকলে আপনি
দায়ী হতে পারেন ।

বেআইনি মূল্য বৃদ্ধি
যারা অত্যাবশ্যকীয় ভ�োগ্যপণ্য এবং পরিষেবা বিক্রি
করে — যেমন খাদ্য, জল, গ্যাস, জেনারেটর, ব্যাটারি
এবং ফ্ল্যাশলাইট এবং পরিবহণের মত�ো পরিষেবা —
বাজারের জরুরি অবস্থায় নিউইয়র্ক রাজ্যের আইন
তাদের অতিরিক্ত দাম নেওয়া থেকে বিরত করে ।

ঠিকাদার অন্য কোথায় কাজ করেছে তার শংসাপত্র
চান ও লাইসেন্স দেখে নিন
ঠিকাদারদের কাছাকাছি কোথায় কাজ করেছে তার
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন । যারা তাদের নিয়োগ
করেছে তাদের সাথে কথা বলুন । আপনি যদি পারেন
তার কাজের নমুনা দেখুন। ঠিকাদার আপনার স্থানীয়
সরকার চায় এমন সব লাইসেন্স আছে কিনা দেখে
নিন ।
লিখিত হিসেব খুব গুরুত্বপূর্ণ : কাজের মূল্যের
ব্যাপারে লিখিত নথি চান
কাজের জন্য সমস্ত মূল্যের হিসাব লিখিতভাবে চান
এবং ব্যবহার করা মালের একটি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত
করুন। বলুন যে লেখা নেই এমন কোনো কাজের জন্য
আপনি পয়সা দেবেন না । যাচাই করুন যে ব্যবহৃত
মাল ও হিসেবে বর্ণিত মাল একই। হিসেবে কিছু
পরিবর্তন হলে সেটিও লিখিতভাবে চান ।

সরকারি অনুমোদনগুলি ভালো করে দেখে নিন
প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া ঠিকাদারকে কাজ
করতে দেবেন না। অনুমোদন পেতে ব্যর্থ
হওয়া আপনার প্রকল্পকে বিলম্বিত করতে
পারে, বা আপনাকে একটি শেষ হওয়া বাড়িতেও
বসবাস করতে বাধা দিতে পারে।
সবসময় ঠিকাদারের ঠিকানা যাচাই করুন
যদি আপনার ঠিকাদারের স্থায়ী কোনো
ঠিকানা না থাকে , তাহলে গ্যারান্টি কার্যকর
করা আপনার পক্ষে কঠিন হতে পারে।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি বেআইনি মূল্য বৃদ্ধির শিকার, তাহলে ভ�োক্তা
জালিয়াতি-প্রতির�োধক সংস্থা (কনসিউমার ফ্রডস ব্যুর�ো) তে অভিয�োগ করুন ।

(800) 771-7755

ag.ny.gov/price-gouging-complaint

