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আ�নান �রনচ়্ 
স্নরর্ষত রন্ন
আ�নান �রনচ়্ রনন��দ নাখজত রট�স

রনউ ই়্রন্ জস্টট এন অ্্াটরনন্ 
জেনাজনল জলরটরি়্া জেমস এন 
দ�্তন

আ�নান �রনচ়্ রব�জদন মজধ্্ নজ়্জে। অনলাইজন, জফাজন 
এবং এমনরর ব্্রর্তগতিাজব, �ন্তানরজদন �জর্ষ আ�নান 
ব্্রর্তগত তথ্্ চ্রন রনা এবং োরল়্ারতন েন্্ এরট ব্্বহান 
রনা আজগন জচজ়্ সহে।

�রনচ়্ চ্রন রনা �ন্রত বেন লর্ষ লর্ষ মান্ষেনজর �ন্িারবত 
রজন। �ন্তানরনা আ�নান নাজম জরন্রডট রাজডন্ন েন্্ 
আজবদন রজন, আ�নান রচররত্সা স্রবধাগ্রল গন্হে রজন এবং 
এমনরর আ�নান সামারের স্নর্ষা নমব্নরট রন োরল়্ারতন 
েন্্ ব্্বহান রজন, আ�নান ঋজেন রস্থরতজর র্ষরতগন্স্থ 
রজন এবংসমাধান রনান েন্্ সম়্ এবং অথন্ ব়্্্ রজন।

আ�রন আ�নান ব্্রর্তগত তথ্্ নর্ষা রনজত �াজনন এবং 
�রনচ়্ চ্রনন জবরিনিাগ নূজ� অল্� মজনাজ্াগ রদজ়্ �ন্রতজনাধ 
রনজত �াজনন এবং রীিাজব তা রনজবন জসরট জিখান েন্্ 
আ�নাজর সহা়্তা রনজত আমনা এখাজন আরে।

রীিাজব আ�নান �রনচ়্ স্নরর্ষত নাখা ্া়্ বা আ�নান 
�রনচ়্রট চ্রন হজ়্ জগজে এই রবষজ়্ আ�রন রবিব্াস রনজল 
জসইজর্ষজতন্ রী রনজবন জস সম্�জরন্ আনও রবস্তারনত 
রববনজেন েন্্ অন্গন্হ রজন আমাজদন ওজ়্বসাইট ag.ny.
gov-এ ্ান। 

রবনীত,

র�ন়্্ রনউ ই়্রন্বাসীগে,



আ�নান ব্্রর্তগত তথ্্ স্নরর্ষত রন্ন 
আ�নান নাম বা জফান নমব্ন রাউজর বলা রননা�দ হজলও রাউজর আ�নান 
েন্মতারনখ, জসাি্্াল রসররউরনরট নমব্ন বা জ্ জরাজনা অ্্ারাউন্ট নমব্ন 
বলজল আ�রন রব�জদন ম্জখ �ড়জত �াজনন। আ�রন ্খন �াসও়্াডন্ ি্জল ্ান 
তখন ওজ়্বসাইটগ্রলন েন্্ “ব্্ারআ�” উত্তন রহসাজব আ�রন জ্ তথ্্ 
ব্্বহান রজনন তা �ন্রাি রনাও এড়াজনা উরচত। 

জরাজনা ব্্রর্ত আ�নান সাজথ এজলাজমজলািাজব জ্াগাজ্াগ রনজল তাজর রখনই 
আ�নান ব্্রর্তগত তথ্্ জদজবন না: ্রদ না আ�রন তাজদন সাজথ রনজে জথজর 
জ্াগাজ্াগ রজন থাজরন, রানে জসজর্ষজতন্ আ�নান “রফিড” হও়্ান সম্িাবনা 
নজ়্জে।

রফরিং হজচ্ে এরেন র্ষরতগন্স্ত ব্্রর্তন জথজর তান ইউোনজনম, 
�াসও়্াডন্, বা জরন্রডট রাডন্ নমব্জনন মজতা ব্্রর্তগত তথ্্ জনও়্ান 
জচষ্টা রনা।  স্র্্ামাননা জটর্সট, জফান বা ইজমইজলন মাধ্্জম আ�নান 
সাজথ জ্াগাজ্াগ রনজত �াজন এবং �ন্া়্িই এররট সনরারন সংস্থা, ব্্াংর 
বা স্�রনরচত জরাম্�ারন রহজসজব রনজেজদন �রনচ়্ রদজত �াজন। ররে্ সমস্্া বা 
েন্নী জরাজনা ঘটনান সমাধাজনন েন্্ তানা আ�নান ব্্রর্তগত তথ্্ দারব 
রনজব, অথবা তানা বলজব জ্ তাজদন “আ�নান ররে্ তথ্্ রনরি্চত রনজত হজব” 
্াজত তানা আ�নাজর ররে্ �ন্দান রনজত �াজন।

এই সংস্থাগ্রল রখনই আ�নাজর জরাজনা গ্ন্তব্�ূেন্ তজথ্্ন েন্্ এইিাজব 
জ্াগাজ্াগ রনজব না। ্রদ আ�নান সজন্দহ থাজর, তাহজল জরাম্�ারনজর 
রল রন্ন - তাজদন �ন্রারিত নমব্জন - এরট আসজল তানা ররনা তা ্াচাই 
রনজত। ররে্ রফরিং �ন্জচষ্টা আ�নাজর এররট ওজ়্বসাইজট জ্জত বা এররট 
অ্্াটাচজমন্ট খ্লজত বজল। অ�রনরচত রাজনা জথজর �াও়্া জরাজনা অ্্াটাচজমন্ট 
ডাউনজলাড রনজবন না বা তাজদন জথজর �াও়্া জরাজনা রলজ্্র রর্লর রনজবন 
না। এন মজধ্্ এমন িাইনাস থারজত �াজন ্া আ�নান ররম্�উটাজনন র্ষরত 
রনজব এবং আ�নান ব্্রর্তগত তথ্্ চ্রন রনজব। 

সজন্দহেনর জমজসে
এমনরর ্রদ জরাজনা আত্মী়্ বা �রনরচত জরাম্�ারনন মজতা রবিব্স্ত উত্স 
জথজর জরাজনা জমজসে আজস বজল মজন হ়্, তব্ও এটা এরটা রফরিং �ন্জচষ্টা 
হজত �াজন: স্র্্ামাননা হ়্জতা ইজতামজধ্্ অ্্ারাউন্টরট দখল রজন রনজ়্জে 
অথবা এরই নাজমন এররট নত্ন অ্্ারাউন্ট ততরন রজনজে। ্রদ আ�রন এমন 
জরান জমজসে �ান ্া সরির জ�ন্নজরন জথজর এজসজে বজল আ�রন মজন রজনন 
না, জরান ব্্াখ্্া োড়াই জরবল এররট রল্্র বা অ্্াটাচজমন্ট আজে, অথবা 
অন্্থা়্ সজন্দহেনর বজল মজন হ়্, সরির রিরানান েন্্ ‘ফন্ম’ রফল্ডটা 
্াচাই রন্ন বা জ�ন্নরজর রল রজন এটা ্াচাই রন্ন। এরট জসাি্্াল রমরড়্ান 
সাজথ সাজথ খ্ব সহজেই ইজমইল বা জটর্সজটন মাধ্্জম ঘটজত �াজন, তাই 
সজন্দহেনর জরাজনা জমজসে আ�নান “বন্ধ্”-এন জথজরই এজসজে বজল রবিব্াস 
রনজবন না।

• আ�নান জসাি্্াল রসররউরনরট নমব্ন 
আ�নান জসাি্্াল রসররউরনরট নমব্ন জরাজনা জরাম্�ারনন েন্্ খ্বই রম 
�ন্জ়্ােন হ়্। ্রদ �ন্জ়্ােন হ়্, রেে্ঞাসা রন্ন জরন জসটান �ন্জ়্ােন, 
রবজিষত জসটা ্রদ জরাজনা সনরানী সংস্থা, আ�নান রনজ়্াগরতন্া, ব্্া্্র 
বা আরথন্র �ন্রতষ্িান হ়্। এবং আবান, রখনই এমন রাউজর জদজবন না, জ্ 
আ�নাজর আ�নান অ�ন্জ়্ােজন রল রজনজে।

ফা়্ানও়্াল ব্্বহান রন্ন, আ�নান অ�াজনরটং রসজস্টম আ�জডট রন্ন
ওজ়্ব বন্াউে রনজল আ�নান ররম্�উটানজর িাইনাজসন ঝ্ঁররজত জফলজত �াজন। 
আ�নান অ�াজনরটং রসজস্টম এবং অ্্ারন্টিাইনাস জ�ন্াগন্াম আ�জডট নাখ্ন এবং 
রননা�দ থারান েন্্ আ�নান ফা়্ানও়্াল চাল্ নাখ্ন।

জ�ার্ত �াসও়্াডন্ ব্্বহান রন্ন;
আ�রন ্রদ ইন্টানজনট ব্্বহান রজনন, আ�নান জ�ার্ত �াসও়্াডন্ �ন্জ়্ােন 
হ়্, এবং আ�নান জসগ্রলন জবি রজ়্ররট �ন্জ়্ােন।  এররট জ�ার্ত �াসও়্াডন্ 
হল:

• জ্ দীঘন্ হজব। জসরট রম�জর্ষ আটরট র্্াজনর্টাজনন হজব, ্ত জবরি তত িাল।.

• আ�নান ব্্া�াজন তথ্্ সংগন্হ রনজে এমন জরউ অন্মান রনজত �ানজব না, 
তাই েন্মরদন বা আত্মী়্ন নাম বাদ নাখ্ন।

• জ্টা আ�রন মজন নাখজত �ানজবন। দীঘন্, সচনাচন ব্্বহান রনা হ়্ না এমন 
িজব্দন (“ব্্াটারনস্ট্্া�লান”) রমিন্ে এখাজন উ�রানী হজত �াজন।

• জরবল এরবান ব্্বহান রনা হজব। ্রদ আ�রন এররট �াসও়্াডন্ �্ননাবৃত্রত 
রজনন এবং জরউ এরবান এরট রিজখ জন়্ তজব তানা আ�নান সমস্ত 
অ্্ারাউজন্টন অ্্াজর্সস জ�জত �াজন।

�াসও়্াডন্ ম্্াজনোন
আধ্রনর বন্াউোজন “�াসও়্াডন্ ম্্াজনোন” থাজর ্া আ�রন ইনস্টল রনজত 
�ানজবন এবং ্া আ�নান েন্্ আ�নান �াসও়্াডন্ মজন নাজখ: জরবল এররট 
�াসও়্াডন্ ম্্াজনোন ডাউনজলাড রন্ন এবং অন্্ সবররে্ সব়্্ংররন়্্িাজব 
সম্�ন্ন হজব। আ�নান �াসও়্াডন্ ম্্াজনোজনন �াসও়্াডন্ ্থাসম্িব স্নরর্ষত 
নাখ্ন: ্রদ জরান স্র্্ামান এজত অ্্াজর্সস �া়্ তজব তানা আ�নান সমস্ত 
অ্্ারাউন্ট অ্্াজর্সস রনজত �ানজব। 

�াসও়্াডন্ দব্ানা স্নরর্ষত রডিাইস
জসল জফান এবং ররম্�উটাজনন অ্্ারাউন্টগ্রলজর এররট ওজ়্বসাইজটন 
অ্্ারাউজন্টন মজতা রবজবচনা রন্ন: তাজত অনন্্, জ�ার্ত �াসও়্াডন্ রদন। 

রডফল্ট �াসও়্াডন্
ররে্ রডিাইস, জ্মন আ�নান নাউটান বা মজডজম, এররট রডফল্ট �াসও়্াডন্ 
থাজর। রডফল্ট �াসও়্াডন্গ্রল খ্ব রম সম়্ই স্নরর্ষত থাজর, তাই আ�নান 
অরবলজমব্ জসগ্রলন �রনবতন্ন রনা উরচত।

রন়্রমত �াসও়্াডন্ �রনবতন্ন রন্ন
এমনরর ্রদ আ�রন এই �নামিন্রট অন্সনে রজনন, আ�রন ্ত দীঘন্ 
সম়্ এরই �াসও়্াডন্ ব্্বহান রনজবন আ�নান �াসও়্াডন্ জরাজনা অসত্ 
ব্্রর্তন হাজত �জন ্াও়্ান সম্িাবনা তত জবরি হজব: ওজ়্বসাইজটন রননা�ত্তা 
ল্্ঘন হজত �াজন। ্রদ ওজ়্বসাইজটন রননা�ত্তা ল্্ঘন হ়্ তজব অরবলজমব্ 
�াসও়্াডন্ �রনবতন্ন রন্ন এবং রননা�দ থারান েন্্ সম়্ সম়্ �াসও়্াডন্ 
�রনবতন্ন রন্ন।

সংজ্াগ স্নরর্ষত নাখ্ন
এররট অ-স্নরর্ষত ওজ়্বসাইট বা ও়্াই-ফাই জনটও়্ারন্ আ�নান 
ব্্রর্তগত তথ্্ �ন্রাি রনজত �াজন। জরাজনা �াবরলর জনটও়্াজরন্ 
রখজনাই ব্্রর্তগত বা আরথন্র ব্্বসা �রনচালনা রনজবন না এবং 
জরাজনা ওজ়্বসাইজট গ্ন্তব্�ূেন্ ররে্ জদও়্ান আজগ তা “রননা�দ” ররনা 
তা ্াচাই রজন রনন। রসররওন রনা ওজ়্বসাইগ্রল ি্ন্ হজব  “https://” 
রদজ়্ এরটন �রনবজতন্  “http://”

অ�ন্জ়্ােনী়্ জডটা ম্ে্ন
ব্্রর্তগত তজথ্্ন জ্ জরাজনা জনরডন্ আ�নান আন �ন্জ়্ােন না 
হজল তা নষ্ট রজন জফল্ন। নরসদ, ট্্ার্স রনটানন্, এবং আরথন্র 
বা জমরডজরল জনরজডন্ন মজতা �ন্রৃত নরথ রেঁজড় জফল্ন; রডরেটাল 
অ্্ারাউন্ট ম্জে জফল্ন বা রনরষ্রন়্্ রন্ন এবং রডরেটাল ফাইল ম্জে 
জফল্ন। মজন নাখজবন জ্ ম্জে জফলা ফাইলগ্রলও আ�নান হাডন্ ডন্াইজি 
রবদ্্মান থারজত �াজন, তাই আ�নান �্নাজনা ররম্�উটান জফজল জদও়্ান 
আজগ আ�নান সমস্ত ব্্রর্তগত জডটা ম্জে জফলান েন্্ আ�নান 
রবজিষ রননা�ত্তা সফ্টও়্্্ান �ন্জ়্ােন।

রববৃরতন �্ন্জবর্ষে রন্ন
আ�রন অন্জমারদত ন়্ এমন জরানও ররন়্্ারলাজ�ন েন্্ জরন্রডট 
রাডন্ এবং ব্্া্্র জস্টটজমন্ট সাবধাজন ্াচাই রন্ন।

বরেন্ত রচররত্সা আ�রন �ন্রৃতনূজ� জ�জ়্জেন ররনা তা রনরি্চত রনান 
েন্্ জমরডরাল রবল এবং সব্াস্থ্্ বীমা সাবধাজন ্াচাই রন্ন।

জরন্রডজটন রনজ�াটন্
�ন্জত্্জরই �ন্রত বেন �ন্ধান জরন্রডট রনজ�ারটন্ং এজেরন্স জথজর 
তাজদন জরন্রডট রনজ�াজটন্ন এররট রবনামূজল্্ রর� �াও়্ান অরধরানী। 
আ�রন ্রদ এমন অ্্ারাউন্ট বা রেে্ঞাসা জদজখন ্া আ�নান 
দব্ানা রনা ন়্ বা আ�রন রচনজত �ানজেন না, তাহজল এরট ধানো 
রনা জ্জত �াজন জ্ অন্্ জরউ আ�নান �রনচ়্ ব্্বহান রনজে। 
annualcreditreport.com or (877) 322-8228 -এ রন়্রমত রিাজনে 
জ�জত বেজনন রবরিন্ন সমজ়্ আ�রন রবরিন্ন সংস্থান রনজ�াটন্ জ�জত 
�াজনন।

রিি্ �রনচ়্ চ্রন
রিি্জদন �রনচ়্ সবজচজ়্ জবরি চ্রন হজ়্ ্া়্, রখনও রখনও �রনবাজনন 
সদস্্না ্াজদন খানা� জরন্রডট জনরটং থাজর তানাই অ�নাধী হন ।  আ�নান 
সন্তাজনন ব্্রর্তগত তথ্্ আ�নান রনজেন মজতা রজন স্নরর্ষত রন্ন।  
্রদ আ�নান রিি্ন নাজম রবল সংগন্জহন রল আজস বা তানা জরন্রডট অফান 
�ান, তাজদন স্রবধাগ্রল অসব্ীরান রনা হ়্ রানে অন্্ জরউ তাজদন নমব্ন 
ব্্বহান রনজে, বা তাজদন নাজম IRS জথজর বজর়্া রজনন জনারটি আজস, 
তজব �ন্ি্ন রেে্ঞাসা রনজত ি্লজবন না এবং ্থা্থ �দজর্ষ� রনন।


