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নিজেকে এবং আপনার 
নিকটবর্তী ব্যক্তিকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করুন 

প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
জালিয়াত লোকজন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে 
উদ্দেশ্য করে নানারকম উপায় ব্যবহার করে। 
উদাহরণস্বরূপ, অনেক স্ক্যাম বয়স্কদের 
উদ্দেশ্যে করা হয়। কন আর্টিস্টদের দ্বারা 
নিযুক্ত সবথেকে প্রতারণামূলক স্ক্যামগুলোর 
মধ্যে অন্যতমটি হ’ল গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট স্ক্যাম।

স্ক্যামটির দায়বদ্ধতা আমাদের নিকটতম বয়স্ক 
পরিজনের উপর রয়েছে। কন আর্টিস্ট পরিবারের 
একজন হিসেবে আপতকালীন পরিস্থিতে আর্থিক 
সহায়তার জন্য অনুরোধ করে। প্রতারকরা সেই 
সব বয়স্কদের নিজেদের শিকার বানিয়ে তাদের 
কঠোর উপার্জনের অর্থ থেকে তাদের ঠকানোর 
জন্য উদারতার সুযোগ নেয়। এই ব্রোশিওর 
আপনাকে আপনর পিতামহের প্রতি ঘটা স্ক্যামটি 
শনাক্ত করতে এবং নিজেকে এবং আপনার দাদু-
দিদাকে সুরক্ষিত রাখার টিপস সরবরাহ করতে 
সহায়তা করবে।

যদি আপনার অথবা আপনার দাদু-দিদার সঙ্গে 
কোন প্রতারকের মাধ্যমে যোগাযোগ করা 
হয়, তাহলে আপনার স্থানীয় আইনজীবী অথবা 
আমাদের অফিসে রিপোর্ট করুন।

বিনীত,

িনউ ইয়কর্ েস্টট এর অয্াটিনর্ 
েজনােরল েলিটিশয়া েজমস এর দপ্তর
Letitia James



এটি এইভাবে কাজ করে:
আপনার িপতামহ-িপতামহীেক েস্টট বা েদেশর বাইের $1,000, $5,000, এমনিক $10,000 -ও পাঠােত বলা হয়। আপিন 
যখন অথর্ পাঠান, তখন তা তােদর হােত নগেদর বািণ্ডল তুেল েদওয়ার মেতাই বয্াপার হয়। এিট েফরত পাওয়ার আর 
েকানও উপায় েনই।
গল্পগুেলা বদলায়, দািবগুেলা একই থােক। 
েগর্প্তার না হেয় ঘটনািট গািড় দুঘর্টনা বা ডর্ােগর জনয্ েগর্প্তার বা আপত্কালীন শারীিরক অবস্থাও হেত পাের। িকন্তু 
“চািহদা একই: অথর্ পাঠান, পর্শ্ন করেবন না, কাউেক বলেবন না। 
জািলয়াতরা জােন েয এিট কীভােব করেত হেব: তারা আপনার আসল নাম, সিঠক পছেন্দর িজিনসপতর্, আসল েফান নমব্র 
েপেত আপনার েসাশয্ল িমিডয়ার অয্াকাউন্টগুিল বয্বহার কের। অথবা এরা আপনার েফান চুির কের তােদর পর্েয়াজনীয় 
সকল তথয্ িনেয় েনয়। মাঝরােত হঠাত্ ঘুম ভাঙার ফেল েয ধন্দ ও েসই সমেয় খারাপ খবর পাওয়ার পর্তয্াশােক কােজ 
তারা লািগেয় মাঝরােত েফান কের। 
সর্বোপরি তারা পিতামহ-পিতামহীদের নিঃশর্ত ভালোবাসা ও প্রিয়জনের সহায়তা করার প্রতি তাঁদের বাসনার সুযোগ 
নয়, তার মূল্য যাই হোক না কেন। আর তারা এই অপরাধের অভিযোগ করার নিয়ে মানুষের যে বিভ্রান্তি, সেটিকেও কাজে 
লাগায়।

আপনার িপতামহ-িপতামহীেক েস্টট বা েদেশর বাইের $1,000, $5,000, এমনিক $10,000 -ও পাঠােত বলা 
হয়। আপিন যখন অথর্ পাঠান, তখন তা তােদর হােত নগেদর বািণ্ডল তুেল েদওয়ার মেতাই বয্াপার হয়। এিট 
েফরত পাওয়ার আর েকানও উপায় েনই।

অপরাধীরা আপনার িপতামহ-িপতামহীর 
কাছ েথেক আপনার পিরচেয়র সহায়তা 
িনেয় তা কােজ লাগােত পাের। িকছু 
সমেয় আপিন তােদরেক এিট করার 
জনয্ তথয্ েদন।
এিট এইভােব কাজ কের:
এিট এইভােব কাজ কের এিট এইভােব 
কাজ কের এিট এইভােব কাজ কের:

অপরােধর অিভেযাগ করা উিচত
আপনার সেঙ্গ েকানও জািলয়াত েযাগােযাগ করেল, আপিন যিদ তােক অথর্ নাও পািঠেয় থােকন, তাহেলও স্থানীয় আইিন 
সংস্থা ও অয্াটিনর্ েজনােরেলর কাযর্ালেয় কল করুন। িপতামহ-িপতামহীর সেঙ্গ জািলয়ািত কীভােব করা হেয়েছ, তার 
িভত্িতেত এিটেক পর্িতেরাধ করেত অেনক িকছু করেত হেত পাের। 

এছাড়াও, িযিন পর্তািরত হেয়েছন, তাঁেক, তােদর বয্বহার করা অথর্ পাঠােনার পিরেষবায় কল করেত বলুন; এর ফেল তাঁরা 
েসই সকল পর্িতিনিধেদর শনাক্ত করেত পারেবন, যারা এই জািলয়ািতেক সহজতর কেরেছ। যিদ এই অপরােধ Canada-েত 
অথর্ পাঠােনা হেয় থােক, তাহেল Canada-র কত্র্পেক্ষর সেঙ্গ তাঁেদর হটলাইেন েযাগােযাগ করুন: (েফান নমব্র)।

এরপর কী হয়

• আপনার সোশ্যল মিডিয়াতে গোপনীয়তার সেটিংস 
ব্যবহার করুন। 

• আপনার ব্যাপারে উপলব্ধ ব্যক্তিগত তথ্যের পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ করুন। 

• আপনি যাঁদের সত্যিই চেনেন, তাঁদেরকে “বন্ধু” করুন। 
• আপনার ফোন ও যেকোনও অনলাইন অ্যাকাউন্টে কঠিন 

পাসওয়ার্ড দিন। 
• আপনার পাসওয়ার্ড বন্ধুদের জানাবেন না। 
• আরও তথ্য প্রয়োজন? একটি জালিয়াতির ব্যাপারে 

রিপোর্ট করতে চান? NYS অ্যাটর্নি জেনারেলের 
কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন 

• এিট আপনার িপতামহ-িপতামহীেক জানান: তাঁরা েযন 
অবশয্ই জােনন েয এই জািলয়ািত সাধারণত হেয় থােক 
এবং এিট তাঁেদর সেঙ্গও হেত পাের। 

• একিট েকাড পর্শ্ন ততির রাখুন, েযিট তাঁরা িজজ্ঞাসা 
করেত পােরন এবং তা অনয্ কাউেক বলেবন না। 

• আপিন েকাথায় আেছন, তা পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর 
কাছ েথেক জানার বয্াপাের তাঁেদর সম্মিত িদন। 

• এমন েকউ, যাঁেক তাঁরা েচেনন না, তাঁেদর অথর্ পাঠােত 
বারণ করুন। 

• এই ধরেনর কল েপেল তাঁরা যােত পুিলশ বা অয্াটিনর্ 
েজনােরেলর কাযর্ালেয় েফান কেরন, েস িবষেয় তাঁেদর 
উত্সাহ িদন। 

আপনি আপনার প্রিয়জনদের নিরাপদে রাখতে পারেন: আপনার প্রিয়জন ও আপনার পরিচয় সুরক্ষিত করুন 

আপনার িপতামহ-িপতামহী সাধারণত 
মাঝরােত কল পান:

“ঠাকুমা, এটা 
আিম... আিম 
সমসয্ায় পেড়িছ।”

“মাইক, এটা িক 
তুিম?”

“আমরা একিট অনুষ্ঠােনর 
জনয্ Canada িগেয়িছলাম 
এবং আিম DWI-এর জনয্ 
েগর্প্তার হই। আমার 
জািমেনর জনয্ অথর্     
পর্েয়াজন। দয়া কের মােক   
 বলেবন না।”

িজিলয়াতরা পর্ায়ই আপনার েসাশয্ল িমিডয়া েপজ 
েদেখ ও আপনার আত্মীয়েদর িচেন েনয় এবং 
সমস্ত তথয্সহ আেস। 

এিট এইভােব কাজ কের: 


