জালিয়াতরা সর্বদা আপনার অর্থ
দখল করার চেষ্টা করবে। মনে
রাখবেন, আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ
করা কাউকে কখনই আপনার
ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য দেবেন
না...তারা যাকেই প্রতিনিধিত্ব করে
বলে দাবি করুক না কেন। আপনি
যদি জালিয়াতি এড়ান�ো এবং আপনার
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখার
বিষয়ে আরও তথ্য চান, আমাদের
অফিসে য�োগায�োগ করুন।
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সমানে বাড়তে থেকে জালিয়াতি ফ�োনে
ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে অর্থ
এবং ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে
IRS-এর নাম (এবং কিছু ক্ষেত্রে
তাদের ফ�োন নম্বর) ব্যবহার করে।
জালিয়াতরা ইমেলের মাধ্যমেও একই
পদ্ধতি ব্যবহার করবে।

এটি কীভাবে কাজ করে
ক�োনও IRS কর্মকর্তার ছদ্মবেশ
ধারণকারী একজন কলার দাবি করে
যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কর বাকি

এছাড়াও জালিয়াতরা:

→
→
→
→
→

ভুক্তভ�োগীকে ভয় দেখাতে
গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়;
অভিবাসীদের টার্গেট করে এবং
নির্বাসনের হুমকি দেয়;
আপনার নাম এবং স�োশ্যাল
সিকিউরিটি নম্বরের শেষ 4 টি
সংখ্যার তথ্য তাদের কাছে থাকে;
বারবার ফ�োন করতে থেকে,
“গুরুত্বপূর্ণ” মেসেজ পাঠায় এবং
সমানে ভয় দেখায় এবং অপমান
করে;
স্থানীয় আইন প্রয�়োোগকারী বা
ম�োটরযান বিভাগের নাম করে আরও
হুমকি কল আসতে থাকে।

রয়েছে এবং কর অবিলম্বে পরিশ�োধ
না করা হলে গ্রেপ্তার, জেলে যাওয়া
বা চালকের লাইসেন্স প্রত্যাহার
করা হবে এমন হুমকি দেয়। প্রায়শই,
জালিয়াতরা কলার আইডি স্পুফিং
ব্যবহার করে যাতে আপনার কলার
আইডি-তে “অভ্যন্তরীণ রাজস্ব
পরিষেবা” দেখায় বা এজেন্সির ফ�োন
নম্বর ফুটে ওঠে।
সাধারণত ভুক্তভ�োগীকে হয় অর্থ
দিতে বা প্রিপেড ডেবিট কার্ড কিনতে
এবং সেটার সিরিয়াল নম্বর জানিয়ে
আবার কল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যদি ক�োনও জালিয়াত
আপনাকে ফ�োন করে:
কলারকে কথায় নিযুক্ত করবেন
না: পরিবর্তে, ফ�োনটি রেখে দিন
এবং আর কল করবেন না।
ক�োনও ব্যক্তিগত বা পেমেন্টের
তথ্য দেবেন না।
ক�োনও অর্থ দেবেন না বা
প্রিপেড ডেবিট কার্ডের সিরিয়াল
নম্বর জানাবেন না।
যদি আপনি মনে করেন যে
আপনার কর বাকি আছে, তবে
সরাসরি প্রকাশিত নম্বরে IRSকে কল করুন।
কর প্রশাসনের জন্য মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি
ইন্সপেক্টর জেনারেল-কে কলের
ব্যাপারে এখানে রিপ�োর্ট করুন

IRS কখনই:
তখনই অর্থ চেয়ে ফ�োন করবে
না। আইআরএস বাকি থাকা শুল্ক
ও জরিমানার বিষয়ে লিখিতভাবে
ন�োটিস পাঠায় এবং আপনাকে বকেয়া
পরিমাণের প্রতিবাদ বা আপিল করতে
দেয়।
ফ�োনে পেমেন্টের তথ্য চাইবে না।
তখনই গ্রেপ্তার বা নির্বাসনের হুমকি
দেবে না।

অন্য একটি বিকল্প জালিয়াতিতে,
একজন কলার দাবি করতে পারে
যে আপনি IRS-এর থেকে কিছু
রিফান্ড পাবেন এবং আপনাকে
ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আর্থিক
তথ্য প্রকাশ করার জন্য
প্রতারিত করার চেষ্টা করতে
পারে - যা তার পরে পরিচয় চুরির
জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

