
পরিচয় চুরি
আপনাি বৈষরয়ক পরিচয় 
ফেিত পাওয়াি ৈযযাপাফি সাহাযযয 
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পরিচয ়চরুি পিযরত ৈছি হাজাি 
হাজাি রনউ ইযক়িযৈাসীি 
কযষরত কফি, তাফেি অরিয, 
সময ় এৈং তাফেি বৈষরযক় 
মযিযাোফক কযষণুযণ কফি। যরে 
আপনাি সাফর এরি ঘফি রাফক 
তফৈ েিযতু পেফকযষপ ফনওযা় 
গিুতুৈযপূণিয - আপরন যত েিযতু 
চরুি ৈনযধ কিফৈন, তত েিযতু 
আপরন আপনাি পরিচফযি় 
উপি রনযন়যতিযণ রেফি পাফৈন।

আপনাি যরে সফনযেহ হয ় ফয 
ফকউ ফকিযরিি, রচরকতযসা ফসৈা 
ৈা এমনরক চাকরি পাওযা়ি 
জনযয আপনাি নাম এৈং 
ৈযযরকযতগত তরযয ৈযযৈহাি কিফছ তাহফে এই পুরসযতকারি আপনাফক কী 
পেফকযষপ রনফত হফৈ ফস সমযপফকিয তরযয পিযোন কফি। আপনাি যরে 
পিযশযন রাফক ৈা আিও তফরযযি পিযফযা়জন হয,় নীফচি সুরৈধাগুরে ফেখুন 
ৈা ag.ny.gov-এ আমাফেি ওফযৈ়সাইফি যান৷

আনযতরিকতাি সফ য্গ

ফেরিরশযা় ফজমস

পযিরয় ৈনযধুিা:

রনউ ইয়ফকিযি 
অযযািরনিয ফজনাফিে 

ফেরিরশয়া ফজমস
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সৈাি আফগ
আপনাি পরিচয় পুনিুেযধাি কিা এৈং আপনাি ফকিযরিি ফমিামত কিা 
একরি েীঘিয পিযরকিযয়া হফত পাফি। রকনযতু পিযরম ধাপগুফো সৈফচফয় 
গুিুতৈযপূণিয। এগুরে সৈাইফক জানাফৈ  ফয পরিচয় চুরি হফয়ফছ এৈং অপিাফধি 
অগিযগরত ফিাধ কিাি সহায়ক হফৈ ।

আপনাি পরিচয় চুরি হফয়ফছ ৈফে সফনযেহ কিাি সাফর সাফর এই রতনরি 
পেফকযষপ রনন:

1. ফযসৈ ফকামযপারনফত জারেয়ারত শুিু হফয়ফছ তাফেি সাফর ফযাগাফযাগ কিুন।
2. ফকিযরিি রিফপারিিযং সংসযরাগুরেফক অৈরহত কিুন৷
3. একরি পরিচয় চুরি পিযরতফৈেন (Identity Theft Report) বতরি কিুন।
এই পিযরতরি ধাপ সমৈযফনযধ আিও রৈসযতারিত জানাি জনযয পি়ুন | 

1. ফযসৈ ফকামযপারনফত জারেয়ারত  শুিু হফয়ফছ তাফেি সাফর 
ফযাগাফযাগ কিুন
যরে একরি নতুন অযযাকাউনযি ফখাো হয়, অরৈেফমৈয ফয সংসযরাগুরেফত 
জারেয়ারত ঘফিফছ ফসখাফন ফোন কিুন। ফকামযপারনি একরি পিযতািণা 
সংকিযানযত রৈভাগ রাকফে তাফেি  সাফর সিাসরি করা ৈেুন।  তাফেি 
ফৈাঝান ফয ফকউ আপনাি পরিচয় চুরি কফিফছ এৈং তাফেি অযযাকাউনযি 
ৈনযধ ৈা রনরষযকিযয় কিফত ৈেুন। আপনাি কাফছ যখন একরি পরিচয় চুরিি 
পিযরতফৈেন রাকফৈ তখন ঋণোতািা আপনাফক জারেয়ারতি একরি রেরখত 
পিযরতফৈেন জমা রেফত ৈেফত পাফি।

পিযতািণামূেক চাজিয: আপরন যরে রৈশৈযাস কফিন ফয আপনাি চােু 
ফকিযরিি অযযাকাউফনযি পিযতািণামূেক ৈা ভুে চাজিয িফয়ফছ, অরৈেফমৈয 
আপনাি ফকিযরিি কািিয পিযোনকািীি সাফর ফযাগাফযাগ কিুন। িাফষযিিযি 
আইন ৈফে ফয  ফকিযরিি কািিয ফকামযপারনগুরেফক তেনযত কিাি সময় 
আপনাি রৈে ফরফক রৈতরকিযত চাজিয গুরে সিাফত হফৈ। আপনাি সমসযত 
অযযাকাউফনযিি জনযয আপনাি ইউসাি আইরি  , পাসওয়ািিয এৈং রপনগুরে 
পরিৈতিযন কিুন৷

েিযষযিৈযয: ফেিাফিে আইন আপনাি ফকিযরিি কািিয অযযাকাউফনযি 
অননুফমারেত চাফজিযি জনযয আপনাি োয় $50 ফত  সীমাৈেযধ কফি। 
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2. ফকিযরিি রিফপারিিযং এফজরনযসগুরেফক অৈরহত কিুন
অরৈেফমৈয রতনরি পিযধান ফকিযরিি রিফপারিিযং এফজরনযসগুরেি মফধযয একরিি 
সাফর ফযাগাফযাগ কিুন (এরি “ফকিযরিি ৈুযযফিা” রহসাফৈও উফেযেখ কিা হয়) 
ও তাফেি পরিরসযররত সমযপফকিয জানান ৷ ফসই এফজরনযসফক অৈশযযই অনযয 
েুরিফক এফজরনযসফক এরি জানাফত হফৈ ।

TransUnion.com
Fraud Victim Assistance Dept.
P.O. Box 2000
Chester, PA 19022-2000
(800) 680-7289

Equifax.com
P.O. Box 105069
Atlanta, GA 30348-5069
(800) 525-6285
(888) 766-0008

Experian.com
P.O. Box 9554
Allen, TX 75013
(888) 397-3742

ফনাি:

পরিচয় চুরিি েফে কযষরতগিযসযতফেি তাফেি ফকিযরিি োইে ফরফক 
পিযতািণাি েৈযািা বতিী তরযয অপসািণ ৈা “ৈযেক” কিাি অরধকাি 
িফয়ফছ। অপসািণ কিা হফে, ফসইসৈ তরযয আপনাি ফকিযরিি 
রিফপাফিিয ফেখাফনা  হফৈ না, এৈং ফকামযপারনগুরে আপনাি কাছ 
ফরফক ঋণ ফেিত পাৈাি  ফচষযিা কিফত পািফৈ না । আপনাি যরে 
একরি পরিচয় চুরিি (আইফিরনযিরি ফরেযি) পিযরতফৈেন রাফক তফৈ 
ফকিযরিি ৈুযযফিাগুরেফক এই অনুফিাধরিফক ফমফন চেফত হফৈ।
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আপনাি ফকিযরিি োইফে একরি “জারেয়ারত সতকিযতা” (েিযি এোিিয)  
োগান
ফকিযরিি ৈাি়াফনাি আফগ একরি ৈযযৈসাফক অৈশযযই আপনাি পরিচয় যাচাই 
কিফত হফৈ, যাি েফে আপনাি নাফম নতুন অযযাকাউনযি খুেফত অসুরৈধা 
হফৈ। আপরন 90 রেন পফি জারেয়ারত সতকিযতা পুননিযৈীকিণ কিফত পাফিন। 
পিযরতরি ফকিযরিি ৈুযযফিা আপনাফক আপনাি ফকিযরিি োইফে জারেয়ারত 
সতকিযতা রনরশযচত কফি একরি রচরি পািাফৈ।

পিযরতরি ফকিযরিি রিফপারিিযং এফজরনযসফক জানান
আপনাি পরিচয় চুরিি পিযরতফৈেফনি একরি করপ এৈং আপনাি পরিচফয়ি 
পিযমাণ, ফযমন আপনাি নাম, রিকানা এৈং সামারজক রনিাপতযতা নমৈযি 
জানান । পিযরতফৈেফন জারেয়ারতি েৈযািা বতিী তরযয ৈযেক কিাি অনুফিাধ 
জানান।

যাফেি পরিচয় চুরিি পিযরতফৈেন ফনই তািাও ভুে তরযয রনফয় রৈতকিয কিফত 
পাফি, রকনযতু এফত ফৈরশ সময় োগফত পাফি এৈং ফকিযরিি ৈুযযফিা ফয তরযযরি 
সরিফয় ফেেফৈ তাি ফকাফনা গযযািারনযি ফনই।

পিযরতরি এফজরনযস ফরফক আপনাি ফকিযরিি রিফপাফিিযি রৈনামূফেযয করপ পান
আইরি চুরিি রশকাি ৈযযরকযতিা তাফেি ফকিযরিি রিফপাফিিযি একরি 
রৈনামূফেযয করপ পাওয়াি অরধকািী। আপরন রচনফত পাফিন না এমন ফকাফনা 
ফেনফেন ৈা অযযাকাউফনযিি জনযয রিফপািিযগুরে সাৈধাফন পযিযাফোচনা কিুন। 
ফকিযরিি ৈুযযফিাফক আপনাি ফকিযরিি োইফেি তফরযযি সাফর একরি রৈৈৃরত 
সংযুকযত কিফত ৈেুন যা জানায় ফয এরি আপরন পিযতািণামূেক ৈফে োরৈ 
কফিন।
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একরি “ রসরকউরিরি রেিযজ” কিাি করা ভাৈুন
রনিাপতযতা ৈা ফকিযরিি রেিযজ পাওনাোিফেি আপনাি ফকিযরিি োইফে 
অযযাফকযসস ফপফত ৈাধা ফেয়। েেসৈযিূপ, ফৈরশিভাগ ঋণোতা নতুন 
অযযাকাউনযি খুেফত অসৈযীকাি কিফৈ। রকভাফৈ এিা কাজ কফি:

• পিযরতরি ফকিযরিি রিফপারিিযং এফজরনযস(CRA) এি সাফর ফযাগাফযাগ 
কিুন। তািা আপনাি তরযয সংগিযহ কিফৈ, আপনাি পরিচয় রনরশযচত 
কিুন এৈং এক রেফনি মফধযয একরি ফকিযরিি রেিযজ িাখুন।

• ফকিযরিি রিফপারিিযং এফজরনযস (CRA) গুরে আপনাফক আপনাি 
রেিযফজি রেরখত রৈজযঞরপযত ফেফৈ । এছাি়া একরি ৈযযরকযতগত 
আইফিরনযিরেফকশন নমৈযি (রপন) পািাফৈ  । এরি আপরন ফকিযরিি 
ৈুযযফিাগুরেি সাফর ফযাগাফযাগ কিাি সময়  ৈা রসরকউরিরি রেিযজ তুফে 
ফনওয়াি জনযয ৈযযৈহাি কিফৈন  ৷

• পিযরতরি CRA-এি সাফর ফযাগাফযাগ কফি, সযরায়ীভাফৈ ৈা অসযরায়ীভাফৈ 
রসরকউরিরি সযররগত কিা ফযফত পাফি। পিযরমৈাি রসরকউরিরি রেিযজ 
িাখাি জনযয ফকাফনা চাজিয ফনই। আপরন যরে পরিচয় চুরিি রশকাি 
হন এৈং আপনাি কাফছ একরি পরিচয় চুরিি হেেনামা একরি পুরেশ 
রিফপািিয রাফক তাহফে  রসরকউরিরি রেিযজ সযরাপন, উতযফতােন ৈা 
পুনিুেযধাফিি জনযয ফকান চাজিয ফনই।

transunion.com/credit-freeze/place-creditfreeze
(888) 909-8872

experian.com/freeze/center
(888) 397-3742

equifax.com/CreditReportAssistance
(800) 349-9960

পুরেশ রিফপািিয সময় কিাি:

যরে আপরন একরি পুরেশ রিফপািিয োরখে কিফত অসুরৈধাি 
সমযমুখীন হন, তাহফে রনফচি নররি একরি করপি জনযয FTC 
ওফয়ৈসাইফি যান -“আইন পিযফয়াফগি জনযয FTC ফমফমা।”
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3. একরি পরিচয় চুরি পিযরতফৈেন বতরি কিুন: FTC এৈং পুরেশ
• একরি পরিচয় চুরি পিযরতফৈেন  আপনাফক 
• আপনাি ফকিযরিি োইে ফরফক পিযতািণামূেক তরযয মুফছ ফেেফত 
• আপনাি ফকিযরিি রিফপাফিিয রিফপািিয কিা হয়রন রকনযতু, পরিচয় চুরিি 

কািফণ সৃষযি ঋণ সংগিযহ ফরফক একরি ফকামযপারনফক রামাফত 
• আপনাি নাফম জারেয়াত েৈযািা ফখাো অযযাকাউনযি সমযপফকিয তরযয 

ফপফত
• সহায়তা কিফত পাফি। 
• ফেিাফিে ফিিযি করমশফনি কাফছ একরি অরভফযাগ োফয়ি কিুন 

যা রনফেিযশ কফি ফয আপরন পরিচয় চুরিি রশকাি হফয়ফছন, হয় 
অনোইফন ৈা ফোফন (রেরখতভাফৈ েফো-আপ কিুন)। আপনাি সমযপূণিয 
অরভফযাগফক “ পরিচয় চুরিি পিযরতফৈেন “ ৈো হয়।

(877) 438-4338 identitytheft.gov

• আপনাি পরিচয় চুরিি হেেনামা আপনাি সযরানীয় পুরেফশ ৈা 
ফযখাফন চুরি হফয়ফছ ফসই পুরেফশি কাফছ রনফয় যান এৈং একরি পুরেশ 
পিযরতফৈেন োরখে কিুন। পুরেশ রিফপাফিিযি একরি করপ কাফছ িাখুন

এই েুরি নরর রনফয়  একরি পরিচয় চুরিি পিযরতফৈেন (Identity Theft 
Report) বতরি হয়

+ =
পিরচয় 
চুিরি 
হেেনামা

পুেরশ 
িরপোিযি

পিরচয় চুিরি 
পযিতরৈফেন
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এইসৈ ৈযযাপাফি রক কিফত হফৈ...
ফচক চুরি  (Stolen Checks)
ফচফকি চুরি ৈা পিযতািণামূেক ৈযযৈহাফিি রিফপািিয কিুন :
Telecheck: (800) 710-9898

NPC: (800) 526-5380

এরিএম/ফিরৈি কািিয (ATM/Debit Cards)

িাষযিিযীয় আইফনি অধীফন, অননুফমারেত ফিরৈিগুরেি জনযয আপনাি োয় 
$50 এি মফধযয সীমাৈেযধ যরে হািাৈাি েুই কাযিযরেৈফসি মফধযয জানাফনা  
হয়। 60 রেফনি মফধযয রিফপািিয কিাি জনযয োয় ৈাফি় $500। 60 রেন 
পি, োয় সীমাহীন। কািিয হািাৈাি  পফি এছাি়া ফয ফকাফনা চাফজিযি জনযয 
আপনাফক োয়ী কিা হফৈ না।

সামারজক রনিাপতযতা নমৈযি (Social Security Number)
আপনাি সামারজক রনিাপতযতা কািিয হারিফয় ফগফে ৈা চুরি হফয় ফগফে, 
সামারজক রনিাপতযতা পিযশাসফনি (Social Security Administration)  সাফর 
ফযাগাফযাগ (SSA) কিুন.

(800)-772-1213    ssa.gov
আপনাি সামারজক রনিাপতযতা নমৈযি পিযতািণামূেকভাফৈ ৈযযৈহাি কিা 
হফে, কে কিুন
অরৈা পিযশাসফনি ইনযসফপকযিি ফজনাফিফেি ওফয়ৈসাইফি যান। 

(800) 269-0271    oig.ssa.gov

জাে রিকানা পরিৈতিযন  (Fraudulent Change of Address)

আপনাি যরে সফনযেহ হয় ফয আপনাি ফমে চুরি হফয়ফছ ৈা ফকউ ফপাসযি 
অরেফস রিকানা পরিৈতিযফনি একরি জাে েমিয জমা রেফয়ফছ তাহফে মারকিযন 
িাক পরিফষৈাি সাফর ফযাগাফযাগ কিুন৷ 

(877) 876-2455    postalinspectors.uspis.gov
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পাসফপািিয 
ইউএস রিপািিযফমনযি অে ফসযিিফক পাসফপািিয হািাফনা ৈা চুরিি করা জানান 
। (রনফচি রিকানায় ) যরে পাসফপািিযরি অনযয ফকাফনা ফেশ জারি কফি রাফক, 
তাহফে ফসই ফেফশি েূতাৈাস ৈা কনসুযযফেিফক জানান । 
 (877) 487-2778    pptform.state.gov

িিযাইভাি োইফসনযস
িিযাইভাি োইফসনযস অপৈযযৈহাফিি জনযয ৈা হারিফয় যাওয়া ৈা চুরি হওয়া 
োইফসনযস পিযরতসযরাপফনি জনযয ফমািিযান রৈভাফগি  (Department of 
Motor Vehicles) সাফর ফযাগাফযাগ কিুন। অনুফিাধ কিুন  -েমিয FI-17 
(অননুফমারেত ৈযযৈহাি/োইফসফনযসি নকে ৈা রনৈনযধন) এখাফন  ফযাগাফযাগ 
কফি:
 (518) 473 6464   dmv.ny.gov

রচরকতযসা তরযয
যরে ফকউ রচরকতযসা সুরৈধা পাওয়াি জনযয আপনাি নাম ৈযযৈহাি কফি 
রাফক:

• আপনাি ফিকফিিয ফকাফনা তিযুরি রাকফে সৈযাসযরযযফসৈা 
পিযোনকািীফক জানান

• আপনাি সৈযাসযরযয ৈীমাকািীফক তিযুরি সমযপফকিয অৈরহত কিুন; 
আপনাি পরিচয় চুরি পিযরতফৈেফনি একরি করপ অনযতভুিযকযত 
কিুন।
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ঋণ আোয়কািী

• একরি ঋণ আোফয়ি (কাফেকশন) রচরি পাওয়াি 30 রেফনি মফধযয, 
ঋণ সংগিযহকািীফক তাফেি পরিচয় চুরি সমযপফকিয অৈরহত কফি 
রেখুন এৈং পরিচয় চুরি পিযরতফৈেফনি (আইফিরনযিরি ফরেি 
রিফপািিয) একরি করপ অনযতভুিযকযত কিুন।

• ফযখাফন জারেয়ারত ঘফিফছ ফসই ফকামযপারনি সাফর ফযাগাফযাগ কিুন; 
তাফেি ৈেুন এিা আপনাি ঋণ নয়। আপরন যরে এরি চান তাহফে 
তাফেি আপনাফক ঋণ সমযপফকিয রৈশে রৈৈিণ রেফত হফৈ। ফকিযরিি 
ৈুযযফিাফত ঋফণি রিফপািিয কিা ৈনযধ কিফত ৈেুন।

তরযয চুরি (িািা রৈিযচ - Data Breaches ) 
তরযয চুরি (িািা রৈিযচ )
তরযয চুরি ঘফি যখন একরি ফকামযপারনি ফিকিিয হযযাক হয় ৈা তরযয 
অসাৈধানতাৈশত হারিফয় যায়। এরি ঘিফে, আপরন পরিচয় চুরিি ঝুঁরকফত 
পি়ফত পাফিন। রনফজফক িকযষা কিফত আপরন এগুরে কিফত পাফিন :

• রৈনামূফেযয ফকিযরিি রনিীকযষফণি জনযয অোিগুরেি সুরৈধা রনন.

• একরি ফকিযরিি রনরষযকিযয় িাখাি করা রৈফৈচনা কিুন.

• অনোইন অযযাকাউফনযি পাসওয়ািিয এৈং ইউসািআইরি পরিৈতিযন 
কিুন।
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রনউ ইয়কিয অযযািরনিয ফজনাফিফেি অরেস,
ফকিযতা জারেয়ারত ৈুযযফিা (Consumer Frauds Bureau)

(800) 771-7755   ag.ny.gov
(800) 416-8300 (TTY)

আেৈারন
The Capitol
Albany, NY 12224

ফেিাফিে ফিিযি করমশন 
একরি পরিচয় চুরিি অরভফযাগ োফয়ি কিফত, একরি পরিচয় চুরিি 
পিযরতফৈেন গিযহণ এৈং বতরি কিাি পেফকযষপ সমযপফকিয তরযয খুঁজফত 
এখাফন ফযাগাফযাগ কিুন

(877) 438-4338  identitytheft.gov
(866) 653-4261 (TTY)

ৈারষিযক ফকিযরিি রিফপািিয

পিযরতরি ফকিযরিি রিফপারিিযং ৈুযযফিা ফরফক পিযরত ৈছি রৈনামূফেযয করপ 
অিিযাি কিফত এখাফন ফযাগাফযাগ কিুন

(877) 322-8228   annualcreditreport.com

রনউ ইয়কিয রসরি 
28 Liberty Street
New York, NY 10005

সংসযরানসমূহ
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OAG Regional Offices

ৈরংহামিন
State Office Building
44 Hawley Street, 17 Floor
Binghamton, NY 13901
(607) 251-2770

ৈযিুকেরন
55 Hanson Place, Suite 1080
Brooklyn, NY 11217-1523
(718) 560-2040

ৈােফেো
Main Place Tower 
350 Main St, Suite 300A
Buffalo, NY 14202
(716) 853-8400

হািেফম
163 West 125th Street
New York, NY 10027
(212) 364-6010

নাসাউ
200 Old Country Road, Suite 240
Mineola, NY 11501
(516) 248-3302

পযেযযািসৈািযগ
43 Durkee Street, Suite 700
Plattsburgh, NY 12901
(518) 562-3288

পােকরপসর
One Civic Center Place, Suite 401
Poughkeepsie, NY 12601
(845) 485-3900

িচফসযিাি
144 Exchange Boulevard
Rochester, NY 14614
(585) 546-7430

সােক
300 Motor Parkway
Hauppauge, NY 11788
(631) 231-2424

সরিাকরউস
300 South State Street, Suite 300
Syracuse, NY  13202
(315) 448-4800

ইউিরকা
207 Genesee Street, Room 508
Utica, NY 13501
(315) 864-2000

ওয়ািািিাউন
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601
(315) 523-6080

ওয়ফসযিচফসযিাি
44 South Broadway
White Plains, NY 10601
(914) 422-8755





রনউইয়ফকিযি অযযািরনিয
 ফজনাফিফেি অরেস

   ফেরিরশয়া ফজমস

ag.ny.gov
(800) 771-7755


