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3অযধাটদন্ধ দজনাদ্ল Letitia James-এ্ ত্ফ দথদক দিদি  \

দপ্ধয় দনউ ইয়ক্ধবাসী, 

বুদ্ধিমান দ�াকধতা হদত দেদল 
প্ধতা্ণা ও দনে্ধহ দথদক দনদজদক 
্কধষা ক্া্ উপায় সমধপদক্ধ জানা 
প্ধদয়াজন। ্ু�্ধােযধবশত, প্ধতা্ক 
ও অনযধানযধ অপ্ািীদ্্ দকধষদত্ধ 
আমাদ্্ জীবদন প্ধদবদশ্ অদনক 
উপায় ্দয়দে: দফাদন্ সাহাদযযধ, 
ইনধটা্দনদট্ মািযধদম, মাদেমদিযধ 
আমাদ্্ দনজসবধ বাদ়়দত। এবং 
তাদ্্ মদিযধ অদনদক্ই অ�যধাস 
প্ধবীণ দনউ ইয়ক্ধবাসীদ্্ 
লকধষযধবসধতু বানাদনা। 

আপনাদক আপনা্ অদিকা্ 
সমধপদক্ধ অবদহত ক্া্ মািযধদম 
অপ্াি সংঘদটত ক্া্ পূদব্ধ 
জাদলয়াত ও দনে্ধহকা্ীদ্্ প্ধদতদ্াি ক্া এবং আপনা্ সমধপ্ ও 
সবধাসধথযধ দন্াপদ্ ্াখদত আপদন দয প্দকধষপেুদল দনদত পাদ্ন, দসেুদল 
সমধপদক্ধ িা্ণা েদ়় তুলদত এই পুদসধতকাদট প্ধসধতুত ক্া হদয়দে। 
দকনাকাটা ক্া্ সুদকৌশলী দস্ধিানধত দনওয়া দথদক শু্ু কদ্ আপনা্ 
সবধাসধথযধদসবা্ পদ্কলধপনা ক্া, অপ্াি শনাকধত ক্া দথদক শু্ু কদ্ 
দসেুদল প্ধদতহত ক্া্ মািযধম সমধপদক্ধ জানদত, দনদজদক ্কধষা ক্া্ 
সদব্ধাতধতম উপায়েুদল জানা েু্ুতবধপূণ্ধ। 

আমাদ্্ কায্ধালদয়্ অনযধতম েু্ুতবধপূণ্ধ কাজ হল প্ধতা্ণা ও দনে্ধহ 
দথদক দনউ ইয়ক্ধবাসীদ্্ ্কধষা ক্া। যদ্ আপদন দবশবধাস কদ্ন দয, 
আপদন বা আপনা্ পদ্দিত দকউ প্ধতাদ্ত হদয়দেন, তাহদল আমাদ্্ 
সদ্ধে দযাোদযাে ক্ুন। আমাদ্্ ত্নধতকা্ী ও প্ধদসদকউট্ আদেন, 
যা্া দ�াকধতা প্ধতা্ণা, অবদহলা ও দনে্ধহ এবং সবধাসধথযধদসবা বযধবসধথা 
সংক্ধানধত সমসযধা্ দবষদয় দবদশষজধঞ। আম্া আপনা্ প্ধদশধন্ উতধত্ 
দ্ওয়া ও আপনা্ প্ধদয়াজনীয় সহায়তা স্ব্াহ ক্া্ দিষধটা ক্ব। 

দবনীত,

Attorney General of New York
Letitia James
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প্ধবীণ বযধদকধতদ্্ দব্ুদ্ধি প্ধতা্ণা ও অবমাননা অদনক উপাদয় 
হদত পাদ্। ঘ্বাদ়় সংসধকা্ সংক্ধানধত জাদলয়াদত দথদক শু্ু কদ্ 
দমদ়দক় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা হদয় শা্ীদ্ক দনে্ধহ পয্ধনধত। এই 
কা্দণ প্ধদতবে্ প্ধতা্ণায় �ুকধতদ�ােী্া $3 দবদলয়ন কধষদত্ 
সমধমুখীন হন। এই কা্দণ দন্াপদ্ থাকা্ জনযধ প্ধদয়াজনীয় তথযধ 
সমধপদক্ধ িা্ণা থাকা, আদথ্ধক ও শা্ীদ্ক সুসধথতা্ জনযধ দনয়দনধত্ধত 
পদ্কলধপনা ে্ধহণ ক্া্ প্ধদয়াজনীয় উপায় থাকা এবং সাহাযযধ দপদত বা 
অপ্াি সমধপদক্ধ অদ�দযাে ক্দত দকাথায় দযদত হদব, দস দবষদয় জানা 
েু্ুতবধপূণ্ধ।

I. জাদলয়াদত দবদশধলষণ
প্ধতা্ণা, শা্ীদ্ক দনে্ধহ বা অথ্ধ আতধমসাতধ ক্া্ মদতা দবদশ্�াে অপ্াি, দযেুদল দকাদনা 
বযধদকধত্ দবশবধাদস্ সুদযাে ে্ধহদণ্ মািযধদম ক্া হয়, দসেুদল্ মূল কািাদমা এক্কদম্ হয় 
এবং দবদশ্�াে প্ধাথদমক জাদলয়াদত বা প্ধতা্ণা্ সদ্ধে সমধপদক্ধত। প্ধযুদকধত্ দবকাশ 
ঘটদলও, আদব্ন ববদশবধক হদলও, জাদলয়াদত্ কািাদমা একই দথদক দেদে। ো্ দম্ামদত ক্া্ 
নাদম আপনাদক প্ধতাদ্ত ক্া দহাক, অথবা আপনাদক এমন দকাদনা ইদমল পািাদনা্ মািযধদম, 
যাদত আপনা্ ত্দফ এমন এক লটাদ্ দজতা্ ্াদব ক্া হয়, দয সমধপদক্ধ আপনা্ িা্ণা দনই, 
সবদকধষদত্ধই জাদলয়াতদ্্ কাজকদম্ধ সমজাতীয় কদয়কদট দবষয় থাদক।

অথ্ধ অথবা দলা�

আমাদ্্ মদিযধ অদনদকই 
�াদলা িুদকধতদত অংশ 
দনওয়া বা ্াতা্াদত 

বদ়়াদলাক হদয় যাওয়া্ 
দ্বাসবধপধন দ্দখ।.

দসধনহ অথবা সদ্িধো 

সতধ বযধদকধত্া তাদ্্ 
দপ্ধয়জনদ্্ দবপদ্-
আপদ্ সাহাযযধ ক্দত 

িান। 

�য় ও হতাশা

অপ্ধতযধাদশত�াদব, �য় পাওয়া্ 
ফদল আম্া তুলনামূলক�াদব কম 

সজাে থাদক, আ্ও দবদশ কদ্ 
্্ধুত সমািান বা অপ্ধতযধাদশত 

মীমাংসা্ প্ধদতশ্ধুদত্ 
সংসধপদশ্ধ িদল আদস।

জাদলয়াত বযধদকধত্া “দটাপ” দফদল। এেুদল্ মদিযধ দকাদনা একদট এমন 
হওয়া্ সমধ�াবনা দবদশ।

$

জাদলয়াদত দবদশধলষণ   \ 
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িূ়়ানধত সময়সীমা 
এদট দথদক সধপষধট�াদব দবাো দযদত পাদ্ দয আপদন জাদলয়াদত্ 
সমধমুখীন। দবদশ্�াে ববি দবপণন প্ধিা্াদ�যাদন্ এক ি্দন্ 
দটাপ থাদক, যা দক্ধতাদ্্ প্ধলুবধি কদ্। দবদশ্�াে দবপণন 
প্ধিা্াদ�যান আপনা্ ত্দফ তাদ্্ বকধতবযধ সতযধ বদল দবশবধাস 
ক্া্ উপদ্ দন�্ধ্ কদ্। যদ্ দকাদনা দকেু প্ধাদপধত্ সময়সীমা 
আোমীকাদল্ মদিযধ ফুদ্দয় যায়, তদব এদট সমধ�বত ববি নয়।

1
2
3

দব�্ধানধত বানাদনা্ “দটাপ” 
দকাদনা জাদলয়াদত্ দকদনধ্্ধ আপনা্ মদনাদযাে আকষ্ধণ 
ক্া, আপনাদক আদব্ন ক্া্ জনযধ এমনদকেু থাদক, যা্ 
কা্দণ আপদন দবসধতাদ্ত�াদব কম খুঁদটদয় দ্দখন অথবা 
দন্াপতধতা দনদষধক্ধয় কদ্ন

দবশবধাসদযােযধ বদল মদন হওয়া প্ধতা্ক 
কা্ণ সমধপদক্ধ জানাদনা না হদল দবদশ্�াে বযধদকধতই দবশবধাস 
কদ্ দফদলন। জাদলয়াত বযধদকধত্া �ুদলদয় �াদলদয় দলাকজদন্ 
দবশবধাস অজ্ধদন্ কাদজ দবশ পটু।

প্ধথম িাপদট হল কী�াদব জাদলয়াদত ঘদট, দস সমধপদক্ধ জানা। দকউ 
আপনাদক দকাদনা িুদকধত্ প্ধসধতাব দ্দল বা দকাদনা দকেু্ অনুদ্াি 
ক্দল, এেুদল্ দবষদয় সতক্ধ থাকুন:

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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II. প্ধায়শই ঘটা জাদলয়াদত

জুয়াদখলা বা প্ধদতদযাদেতা 
মাদেমদিযধ এেুদল দকাদনা “দবদ্দশ লটাদ্” বা “উদ্ধ্শযধহীন�াদব দনব্ধাদিত দিত্ধ” বা “হাজাদ্্ 
মদিযধ সবদথদক �ােযধবান ে্ধাহক” দহসাদব হদত পাদ্, দযেুদল আপনাদক ক্ধুজ, অথ্ধ বা নতুন 
কদমধপউটাদ্্ অদিকাদ্ হওয়া্ প্ধদতশ্ধুদত দ্য়। এ্কম খব্ দফান, দিদি বা ইনধটা্দনদট্ 
মািযধদম আসদত পাদ্।

জুয়াদখলা সংক্ধানধত জাদলয়াদত্ সািা্ণ উপা্ান: 
• ক্ ও আনুষদ্ধেক খ্ি দমটাদত দিদক্ মািযধদম বা বব্ুযধদতন উপাদয় টাকা পািাদনা্ 

জনযধ “দবজয়ী’দক ক্া অনুদ্াি। মাদেমদিযধ প্ধদতদযাদেতা্ দবজধঞদপধতদত একদট দিক 
অনধত�ু্ধকধত থাদক, দযদট দবজয়ীদক জমা ক্দত হয়; দবজয়ীদক দজতা অদথ্ধ্ একদট অংশ 
দফ্ত পািাদনা্ প্ধদতশ্ধুদত দ্ওয়া হয়। প্ধদতদযাদেতা্ আদয়াজন ক্া ববি সংসধথােুদল 
কখদনা অদে্ধম টাকা্ ্াদব কদ্ না।

• আপনা্ দজতা টাকা স্াসদ্ জমা ক্া্ জনযধ আপনা্ বযধাংদকং তদথযধ্ অনুদ্াি 
জানাদনা। এদট আপনা্ পদ্িয় িুদ্ ক্া্ প্ধদিষধটা। তা্া আপনা্ বযধাংক অযধাকাউদনধট 
জমাদনা সমসধত টাকাপয়সা হাদতদয় দনদব।

• এমন দকাদনা নাম বযধবহা্ ক্া, যা শুদন দকাদনা স্কাদ্ এদজদনধস বা স্কাদ্ ম্তপুষধি 
কত্্ধপকধষ বদল �্ধম হয়। নামেুদল বানাদনা হদত পাদ্: দযমন “জাতীয় জুয়াদখলা বুযধদ্া 
(National Sweepstakes Bureau)” অথবা “জাতীয় দ�াকধতা সু্কধষা সংসধথা (The National 
Consumer Protection Agency)।” এেুদল্ দকানদট্ই বাসধতদব অদসধততবধ দনই। মাদেমদিযধ 
এ্া আসল নাম বযধবহা্ কদ্ থাদক, দযমন যুকধত্াষধট্ধীয় বাদণজযধ কদমশন (Federal 
Trade Commission)। জাদলয়াত্া ্াদব জানায় দয, প্ধশাসদন্ ত্ফ দথদক দবদ্দশ 
লটাদ্্অখণধ়তা “ততধতবধাবিান” ক্া হয়। আ্দত তা নয়। এদট এক ি্দন্ জাদলয়াদত।

প্ধায়শই ঘটা জাদলয়াদত   \ 
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দন্াপদ্ থাকুন, দনয়নধত্ধণ বজায় ্াখুন:
• আপনা্ সদ্ধে দযাোদযাে ক্া বযধদকধতদক যদ্ আপদন না দিদনন, তাহদল তা্ কাদে 

কখনই বব্ুযধদতন উপাদয় টাকা পািাদবন না; নে্ টাকা দ্ওয়া্ দকধষদত্ধও বযধাপা্টা 
একই।

• তা্া আপনাদক বব্ুযধদতন উপাদয় টাকা পািাদত অথবা ক্ বা অনযধ ি্দন্ দপদমনধট 
“দমটাদত” দিক পািাদত বলদলও, কখনও পু্ষধকাদ্্ টাকা সংে্ধহ ক্দত টাকা দ্দবন 
না। ববি লটাদ্ ও জুয়াদখলা সংসধথােুদল আপনা্ পু্ষধকাদ্্ টাকা দথদক IRS-এ্ পাওনা 
পদ্মাণ দকদট দনয় এবং আপনাদক দ্দয় স্াসদ্ IRS-এ্ মািযধদম ফম্ধ পূ্ণ ক্াদনা 
হদয় থাদক।

• কলা্ ID-্ উপদ্ দন�্ধ্ ক্দবন না। জাদলয়াত্া এমন ি্দন্ প্ধযুদকধত বযধবহা্ 
কদ্, যাদত আপনা্ মদন হয় দফান কলদট বুদে আপনা্ এলাকা দথদক আসদে বা হয়ত 
ওয়াদশংটন DC দথদক ক্া হদিধে।

• বনধিু দহসাদব পাদশ থাকুন। যদ্ আপনা্ সদনধ্হ হয় দকাদনা বনধিু বা পদ্বাদ্্ দকাদনা 
স্দসযধ্ সদ্ধে জাদলয়াদত ক্া হদয়দে, তাহদল দবষয়দট দনদয় তাদ্্ সদ্ধে কথা বলা্ 
দিষধটা ক্ুন। দযেুদল দথদক সতক্ধ থাকা ্্কা্, দসেুদল্ মদিযধ কদয়কদট হল “দনদশধিত 
দবদজতা” িম্ধী দিদি, েয়না, হাতঘদ়় বা তথাকদথত “সংে্ধহদযােযধ বসধতু” থাকা পযধাদকজ। 

দযদকাদনা জুয়াদখলা বা লটাদ্ সংসধথা্ ত্দফ এই 
কাজেুদল ক্া অববি:

• আপদন বাসধতদবক দকাদনা পু্ষধকা্ না দজতদলও আপনাদক দবদজতা দহসাদব 
্াদব ক্া;

• প্ধদতদযাদেতায় অংশে্ধহণ ক্দত বা �দবষযধদত জুয়াদখলা সংক্ধানধত 
দিদিপত্ধ পাওয়া্ জনযধ আপনা্ ত্দফ দকেু দকনা্ প্ধদয়াজনীয়তা েদ়় 
দতালা অথবা আপদন দকেু দকনদল আপনা্ দজতা্ সমধ�াবনা দবদশ থাদক, 
এ্কম ইদ্ধেত দ্ওয়া;

• জাল দিক পািাদনা, দযেুদলদত সধপষধট কদ্ উদলধলখ ক্া থাদক না দয এেুদল 
আদলািনা সাদপকধষ নয় এবং দকাদনা নে্ অথ্ধ সংদশধলষধট দনই;

• স্কাদ্ সদমধমলন বা অনুদমা্ন দবাোয়, এমন দকাদনা সীলদমাহ্, নাম বা 
পদ্�াষা বযধবহা্ ক্া;

•   দফাদন্ মািযধদম বা দমল পাদিদয় লটাদ্্ আদয়াজন ক্া।

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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জাল দিক
জাল দিক জুয়াদখলা্ মদিযধই দকবল সীমাব্ধি নয়; আপদন এদটদক দ্খদত পাদবন “দোপন 
দক্ধতা” নাদম্ দকাদনা দবনামূদলযধ বা সসধতা অফাদ্, দবদক্ধ বা দনলাদম এবং বাদ়় দথদক কাদজ্ 
সুদযাদে্ দকধষদত্ধ। কদয়কদট উ্াহ্ণ দ্ওয়া হল, তদব আ্ও অদনক উদলধলখ ক্া দযদত পাদ্। 

দিক জমা ক্া ও তা্প্ পু্ষধকাদ্্ আংদশক টাকা দফ্ত পািাদনা্ ্াদব্ দকধষদত্ধ সতক্ধ 
হওয়া প্ধদয়াজন। সািা্ণত এই দিকেুদল অতযধনধত দবশবধাসদযােযধ দ্খদত লাদে; আ্দত এেুদল 
মাদেমদিযধ আসল দিক হয়। 

সমসযধাদট হল এই দয, এেুদল্ সদ্ধে দকাদনা পু্ষধকাদ্্ অথ্ধ সংদশধলষধট থাদক না। দিকদট জমা 
ক্া হদলই অনধতত আংদশক টাকা জাদলয়াত বযধদকধত্ কাদে দপৌঁদে যায়। দিক বাউনধস ক্দল, 
বব্ুযধদতন উপাদয় পািাদনা টাকা আ্ দফ্ত পাওয়া যায় না।

জাল দিক জুয়াদখলা্ মদিযধই দকবল সীমাব্ধি নয়; আপদন এদটদক দ্খদত পাদবন “দোপন 
দক্ধতা” নাদম্ দকাদনা দবনামূদলযধ বা সসধতা অফাদ্, দবদক্ধ বা দনলাদম এবং বাদ়় দথদক কাদজ্ 
সুদযাদে্ দকধষদত্ধ। কদয়কদট উ্াহ্ণ দ্ওয়া হল, তদব আ্ও অদনক উদলধলখ ক্া দযদত পাদ্। 

দিক জমা ক্া ও তা্প্ পু্ষধকাদ্্ আংদশক টাকা দফ্ত পািাদনা্ ্াদব্ দকধষদত্ধ সতক্ধ 
হওয়া প্ধদয়াজন। সািা্ণত এই দিকেুদল অতযধনধত দবশবধাসদযােযধ দ্খদত লাদে; আ্দত এেুদল 
মাদেমদিযধ আসল দিক হয়। 

সমসযধাদট হল এই দয, এেুদল্ সদ্ধে দকাদনা পু্ষধকাদ্্ অথ্ধ সংদশধলষধট থাদক না। দিকদট জমা 
ক্া হদলই অনধতত আংদশক টাকা জাদলয়াত বযধদকধত্ কাদে দপৌঁদে যায়। দিক বাউনধস ক্দল, 
বব্ুযধদতন উপাদয় পািাদনা টাকা আ্ দফ্ত পাওয়া যায় না।

প্ধায়শই ঘটা জাদলয়াদত   \ 
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দ্্া-্া্ু দ�তধদতক 
জাদলয়াদত 
সািা্ণত, এই ি্দন্ জাদলয়াদত 
দকাদনা জ্ুদ্ প্ধদয়াজদন ক্া দফান 
কদল্ মািযধদম ঘদট থাদক। দফাদন্ 
ওপাদশ থাকা বযধদকধতদট দনদজদক 
“আপনা্ দপ্ধয় নাদত” দহসাদব ্াদব কদ্ অথবা দকবল উদলধলখ কদ্ “দিনদত পা্ে দতা”…যা্ 
মদিযধ দ্্া-্া্ুদ্্ ত্ফ দথদক প্ধদয়াজনীয় নাম স্ব্াহ কদ্ দ্ওয়া্ ইদ্ধেত লুদকদয় থাদক। 
যদ্ও সংকটজনক পদ্দসধথদত দকধষত্ধদবদশদষ দ�নধন হয়, তদব দপ্ধকধষাপট সািা্ণত এ্কম 
হদয় থাদক: “নাদত” শহদ্্ বাইদ্ থাদক এবং জাদমন দনদত বা োদ়় দম্ামত ক্দত বা দিদকতধসা্ 
খ্ি দমটাদত তা্ ্্ধুত টাকাপয়সা্ প্ধদয়াজন হয়। দফাদন্ ওপাদশ বযধদকধতদট দ্্া-্া্ুদক 
অনুদ্াি কদ্, দযন তা্া তা্ বাবা-মাদক এই দবষদয় দকেু না বদল। “প্ধদয়াজনীয় টাকাটা দকবল 
বব্ুযধদতন উপাদয় পািাদলই হদব।” 

জাদলয়াত্া অবেত দয, বাবা-মা ও দ্্া-্া্ু্া এই ি্দন্ দফান কলদক �য় পান, যা দথদক তা্া 
জানদত পাদ্ন দয তাদ্্ দপ্ধয়জন দবপদ্ পদ়়দেন। প্ধদতযধক বে্, কদয়ক হাজা্ মাদক্ধন 
দ্্া-্া্ু এই ি্দন্ দ্্া-্া্ু দ�তধদতক জাদলয়াদত্ খপধপদ়় পদ়়ন। ক্ধমবি্ধমান�াদব, 
জাদলয়াত্া আতধমীয়দ্্ প্ধক্ত নাম এবং দসাশযধাল দমদ়য়া ও অনযধানযধ ইনধটা্দনট সাইট দথদক 
সংে্হীত তথযধ বযধবহা্ কদ্। এ্কম খপধপদ়় এক্ম প়়দবন না। দিকদট একবা্ জমা ক্দলই, 
আংদশক টাকা জাদলয়াত বযধদকধত্ কাদে দপৌঁদে যায়। দিক বাউনধস ক্দল, বব্ুযধদতন উপাদয় 
পািাদনা টাকা আ্ দফ্ত পাওয়া যায় না।

দন্াপদ্ থাকুন, দনয়নধত্ধণ বজায় ্াখুন: 
• পদ্িয় যািাই না কদ্ কখদনা কাউদক বব্ুযধদতন উপাদয় টাকা পািাদবন না

• দফাদন্ ওপাদশ থাকা বযধদকধত্ কণধিসবধ্ শুদন তাদক শনাকধত ক্া্ উপদ্ দন�্ধ্ 
ক্দবন না; আপদন অনযধ প্ধাদনধত থাকা বযধদকধতদটদক আ্দত দিদনন দক না, তা যািাই 
ক্ুন।

• দফাদন্ ওপাদশ থাকা বযধদকধত দয দকধষদত্ধ সমসযধায় পদ়়দেন, দসই দকধষদত্ধ্ 
প্ধদয়াজনীয় তথযধ আপনাদক তাদ্্ ত্ফ দথদক জানাদত বলুন, দযমন আইন 
প্ধণয়নকা্ী সংসধথা, হাসপাতাল বা োদ়় দম্ামদত্ দ্াকাদন্ দযাোদযাদে্ তথযধ এবং 
দফাদন্ ওপাদশ থাকা বযধদকধত্ বয়ান সদিক দক না, তা যািাই ক্ুন।

• আদ্ৌ পদ্বাদ্্ দকউ শহদ্্ বাইদ্ আদে ও সাহাদযযধ্ প্ধদয়াজন আদে দক না, তা 
জানদত টাকা পািাদনা্ আদে আপনা্ পদ্বাদ্্ সদ্ধে কথা বলুন।

“দ্্া, দিনদত পা্ে দতা…
দপধলজ মাদক জাদনও না আমা্ 

বযধাপাদ্…” Mom…”

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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দম্ামত ক্া্ মািযধদম ঘ্বাদ়় উনধনত মাদন্ ক্া 
সংক্ধানধত জাদলয়াদত 
ঘ্বাদ়় দম্ামত সংক্ধানধত জাদলয়াদতেুদলদত প্ধায়শই প্ধবীণ নােদ্কদ্্ দনশানা ক্া হয়, কা্ণ 
সমধ�বত তা্া প্ধায়শই বাদ়়দত থাদকন, তা্া সমধ�বত তাদ্্ দনজসবধ বাদ়়্ মাদলক হন বা এমন 
বাদ়়দত বসবাস কদ্ন, দযদকধষদত্ধ দম্ামত ক্া প্ধদয়াজন। কদয়কদট প্ধিদলত পনধথা হল:

আপনা্ বাদ়়্ পাশ দ্দয় যাওয়া্ সময়
দিকা্াদ্্ “পাশ দ্দয়ই যাদিধেলাম, দ্খলাম আপনা্ বাদ়়্ দম্ামত ক্া প্ধদয়াজন” 
দোদে্ বকধতবযধ সবদথদক সািা্ণ জাদলয়াদতেুদল্ মদিযধ একদট। মাদেমদিযধ তা্া ্াদব 
কদ্ দয, তা্া কদয়ক বধলক ্ূদ্ দকাদনা বাদ়়দত দম্ামদত্ কাজ কদ্দে এবং দসখাদন 
দকেু সামে্ধী অবদশষধট আদে। অদনক সময় দকেু ত্ধুদট তাদ্্ দিাদখ পদ়়: দযমন োদে্ 
দকাদনা শাখা্ দ�দ্ প়়া বা দকাদনা আলো অংশ। কদয়ক দকধষদত্ধ, দম্ামত ক্া্ প্ধসধতাব 
দ্ওয়া্ আদে তা্া দনদজ্াই আসল কধষদত কদ্। ্্ধুত ও সসধতায় দম্ামত ক্া্ এই 
অফা্েুদল ে্ধহণ ক্দল ফলসবধ্ূপ সািা্ণত দনমধনমাদন্ কাজ পাওয়া যায়, দযমন ্দ্্ 
পদ্বদত্ধ জল দমশাদনা ্ঞধজক প্াথ্ধ, োদ্্ দকবল অদি্ধক অংদশ দনক্ষধট মাদন্ ঢালাই 
অথবা ়্ধাই�ওদয়দত দপদি্ পাতলা প্ধদলপ। এই ি্দন্ জাদলয়াত্া সািা্ণত অদে্ধম 
দপদমদনধট্ ্াদব জানায় এবং তা্া কাজদট দশষ ক্দলও তা সমধ�াবযধ দকধষদত্ধ দবদশদ্ন 
সধথায়ী হয় না। 

দবনামূদলযধ পদ্্শ্ধন সংক্ধানধত জাদলয়াদত 
্ুদয্ধােপূণ্ধ আবহাওয়া দথদক ্কধষা পাওয়া্ উপদযােী দন্াপতধতা, নতুন জানালা, 
দিমদন: দযদহতু ্ুদয্ধােপূণ্ধ আবহাওয়া দথদক আমাদ্্ বাদ়়দক ্কধষা ক্া একদট উিধি 
অে্ধাদিকা্, তাই জাদলয়াত্া প্ধায়শই “দবনামূদলযধ পদ্্শ্ধন” ক্া্ অফা্ দপশ কদ্। 
তা্া প্ধায় সবসময় দকাদনা না দকাদনা সমসযধা খুঁদজ পাদব, যা্ জনযধ বযধয়বহুল সমািান 
প্ধদয়াজন: একদট বযধয়বহুল পামধপ, যা বসাদনা প্ধদয়াজন; ন্্ধমা পদ্ষধকা্ ক্দলই দযখাদন 
মীমাংসা হদয় যায়, দসখাদন জলদনদ্ািক বানাদত দোটা বাদ়়দত খননকাজ িালাদনা; দকাদনা 
নতুন দিমদন; বা নতুন জানালা, দযদকধষদত্ধ ্্জা-জানালা্ উনধমুকধত অংশ বনধি কদ্ দ্দলই 
কাজ হয়।

“আদম দশষপ্ধাদনধত্ বাদ়়দত কাদজ 
দনযুকধত আদে, তদব আমা্ দকেু 

সামে্ধী অবদশষধট আদে। আদম প্ধায় 
সবধলধপ খ্দি আপনা্ বাদ়়ঘ্ 

দম্ামত কদ্ দ্দত পাদ্।”

প্ধায়শই ঘটা জাদলয়াদত  \ 
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্ুদয্ধােপূণ্ধ েদ়়্ পদ্
ব়় ি্দন্ ্ুদয্ধােপূণ্ধ আবহাওয়া দযমন তুষা্ে়় বা বনযধা্ পদ্ দবদশষ 
কদ্ সতক্ধ হন। দম্ামত ক্া প্ধদয়াজন, এ্কম দবশ দকেু সংখযধক 
বযধদকধতদ্্ দথদক জাদলয়াত্া সুদযাে ে্ধহণ ক্দব।

দন্াপদ্ থাকুন, দনয়নধত্ধণ বজায় ্াখুন 
• আপনা্ বাদ়় দম্ামত সংক্ধানধত 

দযদকাদনা অযাদিত প্ধসধতাব সমধপদক্ধ 
সদনধ্হপ্ধবণ হন। মদন ্াখদবন, দকাদনা 
সমসযধাই এত েু্ুত্ হয় না, দযদকধষদত্ধ 
আপনা্ ত্দফ সামানযধ খুঁদটদয় দ্দখ 
সবদ্ক দবিা্-দবদবিনা ক্া্ মদতা এক 
বা ্ুই দ্দন্ মদতা সময় পাওয়া যায় না।

• দফাদন্ ওপাদশ থাকা বযধদকধত্ কণধিসবধ্ 
শুদন তাদক শনাকধত ক্া্ উপদ্ দন�্ধ্ 
ক্দবন না; আপদন অনযধ প্ধাদনধত থাকা 
বযধদকধতদটদক আ্দত দিদনন দক না, তা 
যািাই ক্ুন।

• আপনা্ বনধিু ও প্ধদতদবশীদ্্ 
দজজধঞাসা ক্ুন, তা্া কাদ্্ সুপাদ্শ 
ক্দত িান। মদন ্াখদবন, প্ধদতদবশী 
বা বনধিুদ্্ সদ্ধে আদলািনা ক্া্ 
মািযধদমই দস্া দিকা্া্ পাওয়া যায়।

• সধথানীয় দবটা্ দবজদনস বুযধদ্া (Better 
Business Bureau) দথদক দিকা্া্ 
সমধপদক্ধ জানুন।

• ববি দিকা্া্দ্্ তথযধ পান।

• লাইদসনধসদবহীন দিকা্া্দ্্ 
এদ়়দয় িলুন। কদয়কদট কাউদনধট ও 
দমউদনদসপযধাদলদট্ দকধষদত্ধ দিকা্া্দ্্ 
লাইদসনধস থাকা প্ধদয়াজন।

• দলদখত�াদব একাদিক আনুমাদনক দহসাব 
দনন এবং আনুমাদনক দহসাদব্ মদিযধ 
কাজ ও সামে্ধী সংক্ধানধত দবশ্ তথযধ 
উদলধলখ ক্া আদে দক না, দনদশধিত ক্ুন।

• প্ধদয়াজনীয় অনুমদত ও দবমা ো়়া দকাদনা 
দিকা্া্দক কাদজ দনদয়াে ক্দবন না।

• আনুমাদনক দহসাব নূযধনতম হদলও দসদটদক 
দস্া িুদকধত দহসাদব দ�দব বসদবন না। 
সামে্ধীেুদল্ েুণমান প্ীকধষা ক্ুন।

• দলদখত িুদকধত ক্ুন: $500-এ্ও দবদশ 
বযধয় হওয়া কাদজ্ দকধষদত্ধ আইন ্বধা্া 
একদট দলদখত িুদকধত প্ধদয়াজন।

• িুদকধত সবধাকধষদ্্ প্ ত্তীয় বযধবসাদয়ক 
দ্দন্ মিযধ্াত পয্ধনধত িুদকধত বাদতল 
ক্া্ অদিকা্ আপনা্ আদে। বাদতল 
ক্া্ দবষয়দট অবশযধই দলদখত�াদব হদত 
হদব।

• ্্ঢপ্ধদতজধঞ থাকুন দয, আপদন দকাদনা 
কাজ বা িুদকধত্ পদ্বত্ধদন্ জনযধ 
অথ্ধ প্ধ্ান ক্দবন না, যদ্ না এদট 
দলদখত�াদব সমধমত হয়।

• অদে্ধম দহসাদব সমসধত অথ্ধ দমদটদয় 
দ্দবন না। কাদজ্ অে্ধেদত্ সাদপদকধষ 
টাকা দমটাদনা্ সময়সীমা দনদয় ্্া্দ্ 
ক্ুন। িূ়়ানধত দপদমনধট ক্া্ আদে 
কাজদট িুদকধত অনুযায়ী ক্া হদয়দে দক না, 
দস দবষদয় দনদশধিত হন।

• সমধ�ব হদল, দক্ধদ়ট কাদ়্ধ্ মািযধদম 
টাকা দমটান। অনযধথায়, দিদক্ মািযধদম 
টাকা দমটান। কখনও নেদ্ টাকা 
দমটাদবন না।

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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দটদলদবপণনকা্ীদ্্ সামলাদনা 
ববি দটদলদবপণনকা্ী দযমন আদেন, দতমদন জাদলয়াতও আদে, আবা্ এমন অদনদক আদেন, 
যা্া এই ্ুদট অংদশ্ মিযধবত্ধী অবসধথাদন থাদক। সমসযধাদট হল, তা্া দসইসব বযধদকধতদ্্ 
সকলদক দনশানা কদ্, যা্া দ্দন্ দবলা বাদ়়দত থাদকন এবং দফান আসদল দফান ি্া্ 
অ�যধাদস্ �ুকধতদ�ােী। দফাদন কথা বলা্ সময় সতক্ধ থাকা েু্ুতবধপূণ্ধ। এখাদন সধম্দণ 
্াখা্ মদতা কদয়কদট দবষয় দ্ওয়া হল:

কলদট কা্ কাে দথদক আসদে, দস সমধপদক্ধ জানদত কলা্ ID-্ উপদ্ দন�্ধ্ 
ক্দবন না।

দফাদন্ মািযধদম দযাোদযােকা্ী জাদলয়াত্া প্ধায়শই কলা্ ID বযধবহা্ কদ্ আপনাদক 
িা্ণা দ্য় দয, এদট একদট সধথানীয় কল অথবা ওয়াদশংটন DC-্ মদতা একদট “স্কাদ্” 
অবসধথান দথদক ক্া হদিধে। দফাদন্ ওপাদশ থাকা বযধদকধতদট দয সংসধথা বা ্াতবযধ 
প্ধদতষধিাদন্ হয় কাজ কদ্, আপদন দসদট্ সদ্ধে পদ্দিত দক না, দনদশধিত ক্ুন। যদ্ 
দনদশধিত না হদত পাদ্ন, তাহদল ক্ধয় ক্া বা ্ান দ্ওয়া্ আদে এদট আপনা্ ত্দফ 
যািাই ক্া্ আদে দনদজ্ হাদত দকেুটা সময় ্াখুন। 

দফাদন্ ওপাদশ থাকা দকাদনা অযাদিত বযধদকধতদক কখদনা বযধদকধতেত তথযধ 
দ্দবন না, 

অথ্ধাতধ এমন দকাদনা বযধদকধত, দযদন দনদজ দথদক আপনা্ সদ্ধে দযাোদযাে কদ্দেন। 
দযসব তথযধ আপনা্ ত্দফ না জানাদনা উদিত, দসেুদল্ মদিযধ ্দয়দে আপনা্ 
জনধমতাদ্খ, দসাশযধাল দসদকউদ্দট নমবধ্ (এমনদক দশষ িা্দট সংখযধা), আপনা্ মাদয়্ 
দবদয়্ আদে্ নাম, আপনা্ প্ধথম দপাদষযধ্ নাম বা এমনদকেু, যা পাসওয়া়্ধ বা 
অনযধানযধ শনাকধতকা্ী দহসাদব বযধবহা্ ক্া দযদত পাদ্। দফাদন্ ওপাদশ থাকা বযধদকধত্ 
কথা শুদন তাদ্্ সবধ্ূপ সমধপদক্ধ আপদন কখদনাই দনদশধিত হদত পা্দবন না। 

দফাদন দকাদনা দবষদয় অ্ধেীকা্ ক্া্ প্ধদয়াজন দনই। 

দটদলদবপণনকা্ী্া 
দফান ক্া্ হা্ 
দনয়দনধত্ধত অবসধথায় 
বজায় ্াদখ. 

দটদলদবপণনকা্ীদ্্ 
অবশযধই দ�াকধতাদ্্ 
জানাদত হদব দয, তা্া দকেু 
দবদক্ধ ক্া্ ও প্ধক্ত 
দবদক্ধতাদক দিদহধনত ক্া্ 
দিষধটা ক্দে।

টাকা িাওয়া্ আদে, তাদ্্ 
অবশযধই দবদক্ধ্ জনযধ পণযধ 
বা পদ্দষবা্ প্ধক্দত, খ্ি 
ও দ়দল�াদ্ সংক্ধানধত 
দযদকাদনা দবদিদনদষি প্ধকাশ 
ক্দত হদব

প্ধায়শই ঘটা জাদলয়াদত   \ 
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III. ইনধটা্দনট দন্াপতধতা 
অনলাইন জাদলয়াদত ও পদ্িয় প্ধতা্ণা ক্ধমশ বা়়দত থাকা সমসযধা, 
দযদহতু ইনধটা্দনট প্ধদতযধদক্ জীবদন্ এক বদ়়া অংশ হদয় উদিদে। তদব 
দন্াপদ্ থাকা ও দনয়নধত্ধণ বজায় ্াখা্ দবশ কদয়কদট উপায় ্দয়দে।

দপাকধত পাসওয়া়্ধ বতদ্ ক্া
এেুদলদক এমন �াদব বতদ্ ক্ুন, যাদত আপনা্ সহদজ মদন থাদক, তদব অনযধদ্্ পদকধষ অনুমান 
ক্া কদিন হয়। আপনা্ জনধমতাদ্খ, আপনা্ দসাশযধাল দসদকউদ্দট নমবধ্ বা আপনা্ মাদয়্ 
দবদয়্ আদে্ নাদম্ মদতা বযধদকধতেত তথযধ বযধবহা্ ক্দবন না। এো়়াও আপনা্ সনধতান বা 
দপাদষযধ্ নাদম্ মদতা দনদশধিত দবকলধপেুদল এদ়়দয় িলুন। প্ধতীক ও সংখযধা অনধত�ু্ধকধত ক্ুন 
এবং বদ়়া ও দোদটা হাদত্ অকধষ্ বযধবহা্ ক্ুন।

দ�নধন দকধষদত্ধ দ�নধন পাসওয়া়্ধ বযধবহা্ ক্ুন। যদ্ দকউ আপনা্ ইদমদল্ দকা় ও আপনা্ 
বযধাংদকং তথযধ দজদন দফদল, তাহদল আপদন অদনকদকেু হা্াদনা্ েুঁদক্ সমধমুখীন হদবন। 
আপনা্ পাসওয়া়্ধ একদট দন্াপ্ সধথাদন ্াখুন। তা্হীন ইনধটা্দনট দনটওয়াদক্ধ্ পদকধষ 
পাসওয়া়্ধ েু্ুতবধপূণ্ধ। আপনা্ বাদ়়দত দকাদনা তা্হীন ইনধটা্দনট দনটওয়াক্ধ থাকদল দসদট 
সু্দকধষত ক্ুন। হযধাকা্্া দন্াপ্ নয় এমন দনটওয়াদক্ধ্ সনধিাদন কদমউদনদটদত ঘুদ্ দব়়ায়। 
যদ্ তা্া আপনা্ দনটওয়াদক্ধ লে ইন কদ্, তাহদল তা্া সহদজই আপনা্ কদমধপউটাদ্ থাকা 
তথযধ দপদয় দযদত পাদ্। তা্া আপনা্ ইনধটা্দনট দনটওয়াক্ধ বযধবহা্ কদ্ অববি বযধবসা 
পদ্িালনা ক্দত পাদ্ অথবা পদন্ধাে্ধাদফ ও অনযধানযধ উপা্ান ়াউনদলা় ক্দত পাদ্, দযেুদল 
আপদন আপনা্ অযধাকাউদনধট্ সাদথ যুকধত ক্দত িান না।

• প্ধদতদট প্থক কদমধপউটা্ ও কদমধপউটাদ্্ প্ধদতদট অযধাকাউনধট পাসওয়া়্ধ ্বধা্া 
সু্দকধষত হওয়া উদিত।

• ইদমল। আপদন যদ্ শদপং, দবল পদ্দশাি বা বযধাংদকং-এ্ জনযধ আপনা্ ইদমল বযধবহা্ 
কদ্ন, দসদকধষদত্ধ অদনক বযধদকধতেত তথযধ থাদক, দযেুদল 

• দবাতাম দকধলক ক্া্ মািযধদম অযধাদকধসস ক্া যায়। আপনা্ যদ্ সধমাট্ধদফান থাদক, 
পাসওয়া়্ধ ্বধা্া দসদটদকও ্কধষা ক্ুন

• অনযধানযধ অযধাকাউনধট। আপদন যদ্ বযধাংক বা অনলাইদন দকনাকাটা কদ্ন, তাহদল 
আপনাদক একদট ইউজা্ দনম ও পাসওয়া়্ধ দনবনধিন ক্দত বলা হদব।

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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দন্াপ্ সাইট বযধবহা্ ক্ুন 
শদপং ও বযধাংদকংদয়্ জনযধ আপদন দয সাইটেুদল বযধবহা্ কদ্ন, দসেুদল দন্াপ্ দক না, তা 
দনদশধিত ক্ুন। কী�াদব দনি্ধা্ণ ক্দত হয়, দস সমধপদক্ধ এখাদন বলা হল:

• ব্ধাউজা্ বা্ দথদক ওদয়বসাইটদট্ নাম দ্খুন। সাইদট্ নাদম্ শু্ুদত দপ্ধাদটাকদল “S” 
আদে দক না, দনদশধিত হন। দন্াপ্ সাইট শু্ু হয় https:// দ্দয়।

• ব্ধাউজাদ্্ উইদনধ়াদত দন্াপতধতা সংক্ধানধত শংসাপত্ধদট সনধিান ক্ুন। দসখাদন 
আপদন দয সাইটদটদত দযদত িান, দসদট্ নাম দলখুন। দবদশ্�াে ব্ধাউজা্ উপদ্ প্ধ্তধত 
পযধা়লক আইকন বযধবহা্ কদ্। এদটদত দকধলক ক্দল শংসাপত্ধদট্ মাদলদক্ নাম 
জানদত পা্দবন, দযদট আপদন দয সাইটদটদত আদেন, দসদট্ সমান হওয়া উদিত। কদয়কদট 
ব্ধাউজা্ পযধা়লক আইকন বযধবহা্ কদ্ না; পদ্বদত্ধ সাইটদট্ নাম https:// -এ্ 
আদে ্্ীন কদ্ দ্খাদনা হদব। এদট দমলদে দক না, তা দনদশধিত ক্দত নাদম্ উপদ্ 
দকধলক ক্ুন।

• অনলাইদন দ়দবট বা দিক কা়্ধ বযধবহা্ ক্দবন না, দকবল দক্ধদ়ট কা়্ধ বযধবহা্ 
ক্ুন। দ়দবট কা়্ধ, এমনদক দযেুদলদত দক্ধদ়ট কাদ়্ধ্ নাম ও দলাদো থাদক, দসেুদলও 
একই সু্কধষা বহন কদ্ না। যদ্ আপনা্ দক্ধদ়ট কাদ়্ধ্ তথযধ িুদ্ হয়, তাহদল 
জাদলয়াদত্ অদ�দযাদে আপদন দকবল $50-এ্ জনযধ ্ায়ী থাকদবন। যদ্ আপনা্ দ়দবট 
কাদ়্ধ্ তথযধ িুদ্ হয় এবং জাদলয়াত্া আপনা্ বযধাংক অযধাকাউনধট খাদল কদ্ দ্য়, 
তাহদল সব টাকাপয়সা হাতো়়া হদব।

Facebook ও Skype-এ্ মদতা সাইটেুদল ্ূদ্ অবদসধথত পদ্বা্ 
ও বনধিুদ্্ সাদথ দযাোদযাে ্াখা্ ্ু্্ধানধত উপায় হদত পাদ্। 
্ু�্ধােযধবশত, জাদলয়াত্াও তথযধ দখাঁজা্ জনযধ এই সাইটেুদলদত 
ঘুদ্ দব়়ায়।

ইনধটা্দনট দন্াপতধতা   \ 
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“দফদশং-এ্ দশকা্” হদবন না 
দফদশং হদিধে দকাদনা �ুকধতদ�ােী বযধদকধত্ কাে দথদক তা্ ইউজা্দনম, পাসওয়া়্ধ বা দক্ধদ়ট 
কা়্ধ নমবধদ্্ মদতা বযধদকধতেত তথযধ হাদতদয় দনওয়া্ দিষধটা ক্া। জাদলয়াত্া সািা্ণত 
একদট পদ্দিত ও দবশবধাসদযােযধ সংসধথা, দযমন আপনা্ বযধাংক, একদট অনলাইন দসধটা্, 
দযখাদন আপদন আদে দকনাকাটা কদ্দেন অথবা আপনা্ দক্ধদ়ট কা়্ধ স্ব্াহকা্ী সংসধথা 
দহসাদব প্ধতা্ণা কদ্। 

মাদেমদিযধ তা্া স্কাদ্ এদজদনধস হওয়া্ অদ�নয় কদ্। তা্া ইদমল পাদিদয় আপনাদক জানাদব 
আপনা্ অযধাকাউদনধট সমসযধা আদে এবং তা্া আপনাদক সাহাযযধ ক্দত িায়। মাদেমদিযধ তা্া 
আপনা্ দফাদন দফান ক্দব বা আপনাদক দমদসজ পািাদব। দফদশং জাদলয়াদত্ মূল দবষয়দট হল 
এই দয, তা্া আপনাদক আপনা্ দসাশযধাল দসদকউদ্দট নমবধ্ বা পাসওয়াদ়্ধ্ মদতা বযধদকধতেত 
তথযধ স্ব্াহ ক্দত বদল, যাদত তা্া “আপনা্ পদ্িয় দনদশধিত ক্দত পাদ্” এবং তা্প্ 
“আপনা্ অযধাকাউদনধট্ সমসযধা্ সমািান ক্দত পাদ্”।

• আপনা্ বযধদকধতেত তথযধ বা পাসওয়া়্ধ এমন কাউদক দ্দবন না, দযদন আপনা্ সাদথ 
অযাদিত�াদব দযাোদযাে কদ্ন।

• আপনা্ অপদ্দিত কা্ও কাে দথদক আসা ইদমদল দ্ওয়া দলদ্ধক দকধলক ক্দবন না, 
তা্া দনদজদ্্ যাই বদল ্াদব ক্ুক না দকন। আপনাদক একদট �ুয়া, “একই ্কম দ্খদত” 
ওদয়বসাইদট্ দ্দক পদ্িাদলত ক্া হদত পাদ্, যা আসল সংসধথা্ ওদয়বসাইটদক 
প্ধতাদ্ত কদ্। দলদ্ধক দকধলক ক্া্ পদ্বদত্ধ, ব্ধাউজা্ বাদ্ যান এবং আপদন দয 
সংসধথা্ সদ্ধে দযাোদযাে ক্া্ দিষধটা ক্দেন, দসদট্ ওদয়ব অযধাদ়্ধস টাইপ ক্ুন। 
এই�াদব আপদন দনদশধিত হদত পাদ্ন দয, আপদন �ুয়া ওদয়বসাইদট্ পদ্বদত্ধ “আসল” 
ওদয়বসাইদট আদেন।

• সধপযধাম বদল মদন হয় এমন ইদমল দখালা এদ়়দয় িলুন। এদট অনুস্ণ না ক্াই �াদলা।

• যদ্ আপদন দকাদনা সংসধথা্ কাে দথদক কল, দটকধসট বা ইদমল পান, দযেুদলদত ্াদব ক্া 
হয় দয, আপনা্ অযধাকাউদনধট সমসযধা আদে, তাহদল দসেুদলদত সা়়া দ্দবন না। পদ্বদত্ধ, 
দফানদট বনধি ক্ুন, দটকধসট বা ইদমলদট মুেুন এবং তা্পদ্ সংসধথাদট্ সাদথ দযাোদযাে 
ক্ুন। এই�াদব আপদন দনদশধিত হদত পাদ্ন দয, আপদন আসল সংসধথা্ সাদথ কথা 
বলদেন, দকানও প্ধতা্দক্ সদ্ধে নয়, দযদন আপনাদক “প্ধতাদ্ত” ক্া্ দিষধটা কদ্ন।
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• দোপনীয়তা দসদটংস ও পাসওয়া়্ধ 
  বযধবহা্ ক্ুন।

• আপনা্ ফদটা ও তথযধ দকবল তাদ্্ 
  জনযধ উপলবধি ক্ুন, যাদ্্ সদ্ধে 
  আপনা্ “বনধিুদতবধ্” সমধপক্ধ।

• আপনা্ পদ্দিত নয়, এমন বযধদকধতদ্্ 
  সদ্ধে বনধিুতবধ ক্দবন না।

• আপনা্ জনধমতাদ্খ, বাদ়়্ দিকানা 
  বা দফান নমবধদ্্ মদতা বযধদকধতেত  
  শনাকধতক্ণদযােযধ তথযধ দপাসধট ক্দবন না।
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IV. পদ্িয় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা
দফান কদল্ মািযধদম অনুদ্াি; দফদশং; জাল দিক; এই জাদলয়াদতেুদল্ দবদশ্�াে ্্ধুত নে্ 
হাতাদনা্ পদ্বদত্ধ অনযধ দকেু্ দকধষদত্ধ দবদশ কদ্ ক্া হয়। এেুদল্ মািযধদম আপনা্ পদ্িয় 
হাতাদনা হয়। 

পদ্িয় িুদ্ - দক্ধদ়ট, বযধাংক অযধাকাউনধট, এমনদক দিদকতধসা পদ্দষবা পাওয়া্ জনযধ 
বযধদকধতেত তথযধ িুদ্ ক্া - প্ধদত বে্ লকধষাদিক মানুষদক প্ধ�াদবত কদ্ এবং দবদলয়দন্ও 
দবদশ ়লাদ্্ জাদলয়াদত হয়। প্ধদতযধক প্ধদতদবশ দথদক ও প্ধদতযধক আদয়্ সধত্ ও বয়দস্ 
ে্ধুপ দথদক বযধদকধত্া এই জাদলয়াদত্ দশকা্ 

হন। এবং এদট দয দকাদনা জায়োয় ঘটদত পাদ্: দিা্্া আপনা্ বযধদকধতেত তথযধ আবজ্ধনা 
দথদক, দকাদনা দ্াকাদন বা দয দ্দসধতা্াঁয় আপদন দক্ধদ়ট বা দ়দবট কা়্ধ বযধবহা্ কদ্দেদলন, 
দসখান দথদক, ়াকধতা্খানায় বা ইনধটা্দনদট্ মািযধদম প্ধাপধত ক্দত পাদ্।

প্ধদতযধদকই প্ধদত বে্ তাদ্্ দক্ধদ়ট দ্দপাদট্ধ্ প্ধদতদলদপ দবনামূদলযধ পাওয়া্ 
অদিকা্ী। আপদন এই ওদয়বসাইদট দনবনধিন কদ্ অথবা এই দটাল দফ্ধ নমবধদ্ কল 
কদ্ আপনা্ প্ধদতদলদপ দপদত পাদ্ন। 

আপদন যদ্ এমন অযধাকাউনধট বা দজজধঞাসা দ্দখন যা আপনা্ ্বধা্া ক্া নয় 
বা আপদন দিনদত পা্দেন না, তাহদল এদট িা্ণা ক্া দযদত পাদ্ দয অনযধ দকউ 
আপনা্ পদ্িয় বযধবহা্ ক্দে।

দবনামূদলযধ দক্ধদ়ট দ্দপাট্ধ: : 
annualcreditreport.com

(877) 322-8228

ইনধটা্দনট দন্াপতধতা \ 
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দন্াপ্ থাকা ও আপনা্ পদ্িয় ্কধষা ক্া্ দকেু উপায় এখাদন দ্ওয়া হল:

• বযধদকধতেত তথযধ সমবধদলত সমসধত কােজপত্ধ দফদল দ্ওয়া্ আদে দসেুদলা দেঁদ়় দফলুন

• আপনা্ তথযধ সু্দকধষত ও দোপনীয় ্াখুন। আপনা্ দবল পদ্দশাি ক্া্ সময়, আপনা্ 
়্ধাই�ওদয়্ দশষপ্ধাদনধত দযমন আদে, দস্কম দকাদনা লকহীন দমলবদকধস খাম ্াখদবন 
না। দিকেুদল স্াসদ্ জমা ক্ুন। আপনা্ দসাশযধাল দসদকউদ্দট কা়্ধ বা অদনক দবদশ 
দক্ধদ়ট কা়্ধ 

• বহন ক্দবন না। আপনা্ অযধাকাউদনধট পাসওয়া়্ধ বযধবহা্ ক্ুন। আদথ্ধক দলনদ্দন্ 
জনযধ কযধাদফ বা লাইদব্ধদ্্ মদতা পাবদলক কদমধপউটা্ বযধবহা্ ক্দবন না। বাদ়়দত, 
আপনা্ বযধদকধতেত তথযধ একদট দন্াপ্ সধথাদন ্াখুন।

• আপনা্ বযধাংক ও দক্ধদ়ট কাদ়্ধ্ দসধটটদমনধট প্ধদত মাদস সাবিাদন পয্ধাদলািনা 
ক্ুন, যাদত দকান অননুদমাদ্ত িাজ্ধ বা প্ধতা্ণামূলক বযধবহাদ্্ ইদ্ধেত না থাদক। 
আপদন যদ্ অনলাইন বযধাংদকং কদ্ন, তদব আপনা্ অযধাকাউনধট আ্ও দনয়দমত 
প্ীকধষা ক্ুন। যত তা়়াতাদ়় আপদন সমসযধাদট ি্দবন, ততই �াল।

• দফদল দ্ওয়া্ আদে দময়াদ্াতধতীণ্ধ বা আ্ প্ধদয়াজন দনই এমন আদথ্ধক তথযধ িবধংস 
ক্ুন। অপ্ধদয়াজনীয় কােজ দেঁদ়় দফলুন, পধলাদসধটক দকদট দফলুন।

• সবদথদক েু্ুতবধপূণ্ধ: আপদন যাদক দিদনন না, তাদক আপনা্ বযধদকধতেত তথযধ দ্দবন 
না।

দক্ধদ়ট বুযধদ্া বা কনদজউমা্ দ্দপাদট্ধং এদজদনধস 
এই সংসধথােুদল প্থক দ�াকধতাদ্্ সমধপদক্ধ দক্ধদ়ট তথযধ স্ব্াহ কদ্। যদ্ আপদন একদট 
িাজ্ধ অযধাকাউনধট দখাদলন, ঋদণ্ জনযধ আদব্ন কদ্ন অথবা একদট অযধাপাট্ধদমনধট �া়়া 
দনন, তাহদল আপনা্ দক্ধদ়ট দ্ক়্ধ প্ীদকধষত হওয়া্ সমধ�াবনা ্দয়দে। 

মাদক্ধন যুকধত্াদষধট্ধ, িা্দট জাতীয় বুযধদ্া হল:

আপদন এই পুদসধতকা্ দপেদন সাহাযযধ পাওয়া্ উপায়সমূহ দব�াদে এেুদল্ প্ধদতযধকদট্ 
দকধষদত্ধ দযাোদযাদে্ তথযধ দপদত পাদ্ন।

Experian TransUnion Equifax Innovis

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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়ু নট কল (Do Not Call) দ্দজদসধট্ধদত আপদন 
আপনা্ দটদলদফান নমবধ্ (লযধানধ়লাইন ও দসল 
দফান নমবধ্ উ�য়ই দনবদনধিত ক্দত পাদ্ন) 
্াখদত পাদ্ন। যখন আপদন আপনা্ নমবধ্ 
দনবনধিন কদ্ন, তখন দথদক 31 দ্দন্ মদিযধ, 
দটদলদবপণনকা্ীদ্্ দকধষদত্ধ - দকেু বযধদতক্ধম 
ো়়া - আপনাদক অবশযধই তাদ্্ কল দলসধট দথদক 
সদ্দয় দ্দত হদব।

দনবনধিদন্ দময়া্ দশষ হয় না। আপনা্ দটদলদফান নমবধ্দট ়ু নট কল দ্দজদসধট্ধদত দনবদনধিত 
থাকদব, যতকধষণ না নমবধ্দট সংদযাে দবদিধেনধন ও পুন্ায় দনযুকধত ক্া হয় অথবা আপদন 
দ্দজদসধট্ধ দথদক নমবধ্দট অপসা্ণ ক্দত িান।

বযধদতক্ধমসমূহ

এমনদক যদ্ আপদন ়ু নট কল দ্দজদসধট্ধদত আপনা্ নমবধ্ দনবনধিন কদ্ন, তবুও ্াজবনদতক 
সংেিন, ্াতবযধ সংসধথা ও দটদলদফান সমীকধষকদ্্ কাে দথদক বা তাদ্্ পকধষ দথদক দফান 
ক্া্ অনুমদত দ্ওয়া হদব, দযমন�াদব দসইসব সংসধথােুদল দথদক দফান আদস, দযেুদল্ সদ্ধে 
আপদন বাদণদজযধক সমধপদক্ধ দেদয়দেন অথবা তাদ্্ কাে দথদক, যাদ্্ কাে দথদক আপদন 
দফান পাওয়া্ অদ�প্ধাদয় দলদখত আকাদ্ িুদকধতদত দনদজ্ ইদিধে প্ধকাশ কদ্দেদলন। তদব, 
যদ্ আপদন এই ি্দন্ দকাদনা সংসধথাদক আপনা্ নমবধ্দট তাদ্্ ়ু-নট কল তাদলকায় ্াখদত 
বদলন, তদব এদট অবশযধই আপনা্ অনুদ্ািদক সমধমান ক্দব। আপদন দয তাদ্দখ অনুদ্ািদট 
কদ্দেন, তা্ একদট দ্ক়্ধ ্াখা উদিত

দটদলদবপণন, ইনধটা্দনট, প্ধতযধকধষ দমল
আপনা্ প্ধাপধত অযাদিত দফান কল, দমল ও ইনধটা্দনদট প্ধ্তধত অফাদ্্ সংখযধা 
বযধাপক�াদব হ্ধাস ক্া্ উপায় ্দয়দে। এই প্দকধষপেুদল ে্ধহণ ক্া্ মািযধদম আপনা্ 
জীবদন দব্দকধতক্ অনুপ্ধদবশ বনধি হদত পাদ্ এবং আপনা্ পদ্িয় িুদ্্ েুঁদক সীদমত ক্দত 
পাদ্। 

়ু নট কল দ্দজদসধট্ধ: 

(800) 382-1222 

donotcall.gov

পদ্িয় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা  \ 
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এই পদ্দষবাদট িা্দট প্ধিান দ�াকধতা 
দক্ধদ়ট দ্দপাদট্ধং সংসধথা ্বধা্া 
পদ্িাদলত হয়। দনবনধিদন্ সময় 
আপনাদক আপনা্ বাদ়়্ দফান 
নমবধ্, নাম, জনধমতাদ্খ ও দসাশযধাল 
দসদকউদ্দট নমবধ্ স্ব্াহ ক্দত বলা 
হদব। এই তথযধ দোপন ্াখা হদব।

অফা্ পাওয়া বনধি ক্ুন 

(888) 567-8688
optoutprescreen.com

এই ওদয়বসাইদট যান: dmachoice.org 

প্ধদক্ধয়াক্দণ্ খ্ি $1 বযধয় আপনা্ অনুদ্াি এই দিকানায় দিদি 
দলদখ জানান: 
DMAchoice,  Direct Marketing Association

P.O. Box 643, Carmel, NY 10512

দিদি ও ইদমল
়াইদ্কধট মাদক্ধদটং অযধাদসাদসদয়শন (Direct Marketing Association), দযসব বাদণজযধ স্াসদ্ 
দমল বযধবহা্ কদ্, তাদ্্ জনযধ একদট বাদণজযধ সংেিন, দযদট এমন একদট পদ্দষবা প্ধ্ান 
কদ্, দযখাদন দ�াকধতা্া অদনক জাতীয় সংসধথা্ কাে দথদক পাঁি বেদ্্ জনযধ অযাদিত 
বাদণদজযধক দিদি ও েয় বেদ্্ জনযধ ইদমল পাওয়া বনধি ক্দত পাদ্ন। পেনধ্সই দিদি বা ইদমল 
পাওয়া্ পদ্দষবাদত দনবনধিন ক্া্ পদ্, আপনা্ নাম একদট “মুেুন” ফাইদল দতালা হদব এবং 
স্সযধ বযধবসােুদল্ দকধষদত্ধ উপলবধি ক্া হদব, যা আপনা্ অযাদিত দিদি ও ইদমল পাওয়া 
কদমদয় দ্দব। 

়াইদ্কধট মাদক্ধদটং অযধাদসাদসদয়শদন্ স্সযধ নয়, এমন সংেিদন্ ত্ফ দথদক আসা দমলদক 
এদট প্ধ�াদবত ক্দব না।

অযাদিত দক্ধদ়ট ও দবমা সংক্ধানধত অফা্

দনবদনধিত ক্দত:

 
 অথবা

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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দেঁদ়় দফলুন, খণধ় ক্ুন, টুকদ্া ক্ুন
আপনা্ আদথ্ধক পদ্িয় ্কধষা্ জনযধ আপদন দয সবদিদয় েু্ুতবধপূণ্ধ প্দকধষপ দনদত পাদ্ন, 
তা্ মদিযধ একদট হল অপ্ধদয়াজনীয় দজদনসপত্ধ দেঁদ়় দফলাদক অ�যধাদস পদ্ণত ক্া। আপদন 
কম খ্দি একদট দোট আবজ্ধনা দফলা্ কযধাদন্ আকাদ্্ দশ্ধ়া্ ক্ধয় ক্দত পাদ্ন। 
দকেু বযধাংক ও দমউদনদসপযধাদলদটও সংদব্নশীল অপ্ধদয়াজনীয় নদথপত্ধ দফলা্ দবন বা 
“সংদব্নশীল অপ্ধদয়াজনীয় নদথপত্ধ নষধট কদ্ দফলা্ দনদ্্ধষধট দ্ন”-এ্ সুদযাে দ্দয় থাদক। 
দনমধনদলদখত তথযধ উপদসধথত থাকা আইদটমেুদল দেঁদ়় দফলুন:

• দসাশযধাল দসদকউদ্দট নমবধ্

• অযধাকাউনধট নমবধ্

• আদথ্ধক তথযধ

• পাসওয়া়্ধ

• দক্ধদ়ট কাদ়্ধ্ তথযধ

• আপনা্ সবধাকধষ্

• দিদকতধসা সংক্ধানধত নদথপত্ধ

• আইদন নদথপত্ধ

পদ্িয় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা  \ 
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V. ্াতবযধ প্ধদতষধিান
সাবিানতা অবলমবধন কদ্ উ্া্তা দ্খান 
দনউ ইয়ক্ধবাসী্া প্ধদত বে্ $10 দবদলয়দন্ও দবদশ পদ্মাণ অথ্ধ ্াতবযধ সংেিনেুদলদত ্ান 
কদ্, প্ধবীণ দনউ ইয়ক্ধবাসী্া দবদশষ�াদব উ্া্ হন। 

অদিকাংশ ্াতবযধ প্ধদতষধিান তাদ্্ অব্ান িাওয়া্ প্ধিদত্ দ্ক দথদক সতধ। তদব, এমন 
সংেিনও আদে, যা্া তহদবল সংে্ধদহ্ প্ধিদত্ অপবযধবহা্ কদ্, অনু্াদন্ দসংহ �াে 
পদ্মাণ কম্ধসূদিেুদলদত কাদজ লাো্ পদ্বদত্ধ তহদবল সংে্ধহকা্ীদ্্ কাদে যায়। অনযধানযধ 
তথাকদথত ্াতবযধ প্ধদতষধিানেুদল হল একি্দন্ জাদলয়াদত, দযেুদল �াদলা মানুষদ্্ সহানু�ূদত 
দনদয় কাজ কদ্, যা্া শুিুমাত্ধ দকাদনা �াদলা কাদজ সাহাযযধ ক্দত িান।

আপদন দয উদ্ধ্দশযধ ্াতবযধ অনু্ানেুদল দ্দিধেন, দসই কাদজই দসেুদল লােদে দক না, তা দনদশধিত 
ক্া্ কদয়কদট উপায় সমধপদক্ধ এখাদন জানাদনা হল।

• দনদশধিত ক্ুন দয, আপদন ্াতবযধ প্ধদতষধিানদট্ বযধাপাদ্ জাদনন এবং এদট্ লকধষযধ 
ও কম্ধসূদিেুদল বুেদত পাদ্ন। জাদলয়াত্া প্ধায়শই দকাদনা সুপদ্দিত ্াতবযধ 
প্ধদতষধিাদন্ নামদক সামানযধ পদ্বত্ধন কদ্ দসই প্ধদতষধিাদন্ সুনামদক পুঁদজ কদ্।

• দনদশধিত ক্ুন দয, ্াতবযধ প্ধদতষধিানদট আইন অনুসাদ্ অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ অদফদস 
দনবদনধিত।

• ্াতবযধ প্ধদতষধিানদট আপনা্ অথ্ধ দ্দয় কী ক্দব, তা সনধিান ক্ুন: প্ধদতদট 
অনু্াদন্ কতটা পদ্মাণ কম্ধসূদি, প্ধশাসদনক খ্ি ও তহদবল সংে্ধদহ্ কাদজ 
বাসধতদবক লাদে।

• এমন ্াতবযধ প্ধদতষধিানেুদল এদ়়দয় িলুন, দযেুদল আপনা্ প্ধদশধন্ উতধত্ দ্য় না 
অথবা এদট্ কম্ধসূদি ও অথ্ধবযধবসধথা সংক্ধানধত দলদখত তথযধ স্ব্াহ কদ্ না।

আইন প্ধদয়াদে্ জনযধ তহদবল সংে্ধহ 
দটদলদবপণদন্ মািযধদম আইন প্ধদয়ােকা্ী সংসধথাদক ্ান ক্া্ আদে সতক্ধতা অবলমবধন 
ক্ুন। .

আপনা্ অব্ান িাওয়া দোষধিী্ পদ্িয় জানদত আপনা্ সধথানীয় পুদলশ বা অনযধানযধ সংসধথা্ 
সাদথ দযাোদযাে ক্ুন। দয সদলদসট্ জব্্দসধতমূলক বা অবমাননাক্ দকৌশল বযধবহা্ কদ্ন 
অথবা দযদন প্ধদতশ্ধুদত দ্ন দয, আপনা্ অব্ান আপনাদক আ্ও �াল পুদলশ সু্কধষা্ 
অদিকা্ী ক্দব, তা্ দব্ুদ্ধি অদ�দযাে জানান।

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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্ান ক্া
• হিকাদ্ ্ানখয়্াদত ক্া দথদক দনদজদক প্ধদতদ্াি ক্ুন। আপদন যদ্ তাদ্্ আদব্দন 

সা়়া দ্দবন বদল দিক কদ্ন, তাহদল দজজধঞাসা ক্ুন আপনা্ ্ান কতটা ্াতবযধ 
কম্ধসূদি্ জনযধ বযধবহা্ ক্া হদব এবং দটদলদবপণনকা্ীদক কত টাকা দ্ওয়া হদিধে। 
“প্ধাপধত সমসধত ্ান ্াতবযধ প্ধদতষধিাদন্ কাদজ দবদনদয়াে ক্া হদব” - এই ্কদম্ ্াদব 
দথদক সাবিান থাকুন।

• অযাদিত ইদমলেুদল এদ়়দয় িলুন। এেুদল প্ধায়শই জাদলয়াদত হয় এবং আপনা্ 
প্ধদতদক্ধয়া আপনাদক পদ্িয় িুদ্ ও প্ধতা্ণা্ দকধষদত্ধ েুঁদকপূণ্ধ কদ্ তুলদত পাদ্।

• দটকধসট ও দসাশযধাল দমদ়য়া্ মািযধদম ্ান ক্া্ সময় সতক্ধতা অবলমবধন ক্ুন। 
যদ্ও ববি ্াতবযধ প্ধদতষধিানেুদল্ ত্দফ দসাশযধাল দমদ়য়া বযধবহা্ ক্া ও অনু্াদন্ 
জনযধ দটকধসট কদ্ অনুদ্াি ক্া্ পদ্মাণ ক্ধমবি্ধমান হাদ্ দবদ়় িদলদে, তবুও 
আপনা্ সব্ধ্া দনদশধিত হওয়া উদিত দয, আপনা্ অব্ানেুদল প্ধদতদষধিত, সমধমাদনত 
্াতবযধ প্ধদতষধিাদন যাদিধে।

• জাল িালান সমধপদক্ধ সতক্ধ থাকুন। জাদলয়াত্া প্ধায়শই “পদ্দশাদি্ সময় উতধতীণ্ধ” 
দসধটটদমনধট পািায়। আপদন আ্দত প্ধদতষধিানদট্ কাদে অ্ধেীকা্ কদ্দেন দক না, তা 
দনদশধিত ক্ুন। এদট এক ি্দন্ জাদলয়াদত হদত পাদ্।

• কখনও নে্ টাকা দ্দবন না। ্াতবযধ প্ধদতষধিাদন স্াসদ্ প্ধদ্য় দিক বা দক্ধদ়ট 
কাদ়্ধ্ মািযধদম আপনা্ ্ান স্ব্াহ ক্া �াল।

• সবদথদক েু্ুতবধপূণ্ধ! দকাদনা ্াতবযধ প্ধদতষধিাদন্ অনুদ্াদি্ জবাদব কখদনাই আপনা্ 
দসাশযধাল দসদকউদ্দট নমবধ্ বা অনযধানযধ বযধদকধতেত তথযধ দ্দবন না। দয সংেিদন্ সাদথ 
আপদন পদ্দিত নন, দসদটদক কখদনাই দফাদন দক্ধদ়ট কাদ়্ধ্ তথযধ দ্দবন না।

়লা্ প্ধদত 36.9¢
দটদল দবপণন প্ধিা্াদ�যাদন্ মািযধদম তহদবল সংে্ধহ ক্া্ সময় 
এদট দসই ে়় পদ্মাণ, যা আসদল ্াতবযধ প্ধদতষধিাদন যায়। ্াজযধ 
জুদ়় অদনক ্াতবযধ প্ধদতষধিান এমনদক এ্ দথদকও কম পায় - এবং 
মাদেমদিযধ ্াতবযধ সংসধথােুদল আ্দত অথ্ধ হা্ায়। ্াতবযধ প্ধদতষধিানেুদল দয 
তহদবল সংে্ধহকা্ী সংসধথােুদলদক বযধবহা্ কদ্ এবং প্ধক্তপদকধষ সংে্হীত 
অদথ্ধ্ কতটুকু ্াতবযধ প্ধদতষধিানেুদলদত যায়, দসসব সংক্ধানধত তথযধ অযধাটদন্ধ 
দজনাদ্দল্ িযধাদ্দট ওদয়বসাইট charitiesnys.com দথদক পাওয়া যায়।

্াতবযধ প্ধদতষধিান   \ 
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VI. প্ধবীণ বযধদকধতদ্্ দনে্ধহ ও অবদহলা 
এদট এমন এক সমসযধা, যা জাদত, িম্ধ, সংসধক্দত ও আয় দনদব্ধদশদষ প্ধ�াব দফদল। এদটদত 
শা্ীদ্ক, মানদসক ও দযৌন দনয্ধাতদন্ পাশাপাদশ অবদহলাও অনধত�ু্ধকধত থাদক। দকউ �াবদত 
িান না দয, তা্া ্ুব্ধল, দকনধতু দশকা্ হওয়া্ েুঁদকেুদল জানা েু্ুতবধপূণ্ধ।

�ুকধতদ�ােীদ্্ েুঁদক্ কা্ণসমূহ
• অসুসধথতা, জধঞানীয় ্ুব্ধলতা বা সধম্দত�্ধংশ

• সামাদজক দবদিধেনধনতা

• োহ্ধসধথযধ দহংসা্ অতীত দবব্ণ (বয়সধক বযধদকধত সদহংসতা্ দশকা্ হদয়দেদলন বা 
একজন দনে্ধহকা্ী দপতা বা মাতা দেদলন, উ�য় দকধষদত্ধই এদট সতযধ।)

• �াে কদ্ দনওয়া জীবনিা্দণ্ বদনধ্াবসধত

• দন�্ধ্তা্ মায়াজাল

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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লকধষণ শনাকধত ক্ুন:
সািা্ণত শা্ীদ্ক, সামাদজক ও আদথ্ধক দবদ�নধন ি্দন্ লকধষণ বত্ধমান থাদক, 
দযেুদল দথদক বলা যায় দয দবষয়েুদল দিক অবসধথায় দনই।

শা্ীদ্ক লকধষদণ্ মদিযধ 
অনধত�ু্ধকধত হদত পাদ্:

• কালদশদট ও িাবকাদনা ্াদে্ মদতা 
বযধাখযধাহীন আঘাত, দবদশষত যদ্ 
দসেুদল দ্দহ্ উ�য় পাদশ থাদক, 
যা দথদক মদন হয় দয, কাউদক 
�য়ানক�াদব দবদি বা আঁটদক ্াখা 
হদয়দেল;

• �া্া িশমা;
• এমন লকধষণ, দযেুদল দথদক দবাো 

যায় অতযধাদিক পদ্মাদণ ওষুি খান 
অথবা দনয়দমত ওষুি দখদয় থাদকন;

• অসবধা�াদবক হাদ্ ওজন কদম 
যাওয়া;

• দনাং্া জীবনযাপদন্ পদ্দবশ;
• ্ুব্ধল বযধদকধতেত সবধাসধথযধদবদি।

সতক্ধ হওয়া্ মদতা সামাদজক 
পদ্বত্ধন:

• এমদনদত ফু্ফুদ্ দকাদনা বযধদকধতদক 
দ্দখ �ীত ও বনধিুবানধিবদ্্ সদ্ধে 
দমশদত অদনিধেুক বদল মদন হয়;

• অসবধা�াদবক সবধ�াব;
• সবধ-িবধংসাতধমক আি্ণ;
• মানদসক দব্না।

আদথ্ধক লকধষণ:
• বয়দস বদ়়া বযধদকধত বা 

পদ্িয্ধাকা্ী বযধদকধত্ আদথ্ধক 
অবসধথায় হিাতধ পদ্বত্ধন আসা;

• বাদ়় দথদক দজদনসপত্ধ হাদ্দয় 
যাওয়া;

• অথ্ধ না দমটাদনা দবল, দযদটদক 
প্ধবীণ বযধদকধতদট্ ত্দফ দমদটদয় 
দ্ওয়া উদিত দেল;

• অসবধা�াদবক দবলাোম�াদব দকনা বা 
খ্িা ক্া।

আপনা্ সহজাত প্ধব্তধদতদক 
দবশবধাস ক্ুন

আপদন সদিক নন, এ্কম 
দবশবধাস েদ়় দতালা্ দকধষদত্ধ 

দনে্ধহকা্ী্া অতযধনধত পটু। যদ্ 
আপনা্ মদন হয় দকাদনা ্কদম্ 

সমসযধা আদে, তাহদল দসদট থামাদত 
প্দকধষপ ে্ধহণ ক্ুন। অদ�দযাে 

জানান।

প্ধবীণ বযধদকধতদ্্ দনে্ধহ ও অবদহলা   \ 
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আপদন যা ক্দত পাদ্ন:
• আপদন যদ্ মদন কদ্ন দয আপদন দনে্ধদহ্ দশকা্, তাহদল অদ�দযাে জানাদত �য় পাদবন 

না বা দবব্ধত দবাি ক্দবন না। আপদন যদ্ দকেুই না কদ্ন, তদব পদ্দসধথদত আ্ও 
খা্াপ হদব।

• আপনা্ দবশবধাসী কাদ্া সাদথ প্ামশ্ধ ক্ুন, দযমন পদ্বাদ্্ অনযধ স্সযধ, পা্দ্, 
বযধাংক মযধাদনজা্, অযধাটদন্ধ প্ধ�্দত। আপদন একলা নন।

• অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ কায্ধালয়, সধথানীয় পুদলশ, আপনা্ বযধাংক (যদ্ আপনা্ 
অযধাকাউনধট দথদক টাকা দনওয়া হয়) এবং প্ধাপধতবয়সধক সু্কধষা পদ্দষবাসহ আপদন দয 
সাহাদযযধ্ উপায়েুদল অবলমবধন ক্দত পাদ্ন, দসেুদল সমধপদক্ধ জানুন।

• দযাোদযাে বজায় ্াখুন। মদন ্াখদবন, দবদিধেনধন হদলই েুঁদক বাদ়়। বনধিুদ্্ দফান ক্ুন, 
ে্ধুদপ অংশে্ধহণ ক্ুন, পদ্বাদ্্ সদ্ধে দ্খা ক্ুন।

• দনয়নধত্ধণ বজায় ্াখুন: দনদজ্ বা অনযধদ্্ জনযধ সাহাদযযধ্ উপাদয়্ দখাঁজ ক্ুন। 
মাদেমদিযধ দনে্ধহ ও অবদহলা অপদ্সীম িাপ ও দবদিধেনধনতা্ ফলাফল।

• আপদন যদ্ একজন পদ্িয্ধাকা্ী হন, তাহদল দনদশধিত ক্ুন দয, আপনা্ কাজদট 
�াল�াদব ক্া্ জনযধ আপনা্ প্ধদয়াজনীয় সমধপ্ ও সহায়তা আদে এবং যদ্ আপদন 
দকাদনা ততধতবধাবিায়কদক জাদনন, তাহদল কদিন সমদয় তাদ্্ সাহাযযধ ক্া্ জনযধ 
তাদ্্ কী প্ধদয়াজন হদত পাদ্, দস সমধপদক্ধ সদিতন থাকুন। এমন সংসধথা ্দয়দে, 
দযেুদল অবস্ দনওয়া্ পদ্ যতধন ও অনযধানযধ পদ্দষবা স্ব্াহ কদ্। আপদন দয 
সমসযধােুদল দনদয় কাজ ক্দেন, তা আ্ও �াল�াদব বুেদত সহায়তা ক্া্ জনযধ 
প্ধদশকধষণেুদল সনধিান ক্ুন। বনধিু ও পদ্বাদ্্ সাদথ দযাোদযাে বজায় ্াখুন, 
সমথ্ধদন্ একদট দনটওয়াক্ধ বতদ্ ক্ুন।

ততধতবধাবিায়ক ্বধা্া দনে্ধহ - েুঁদক্ কা্ণসমূহ:
• মা্ক্্ধবযধ ্বধা্া দনদজদক দনে্ধদহ্ অতীত ইদতহাস

• অনযধানযধ সমধ�াবযধ পদ্িয্ধাকা্ীদ্্ সহায়তা্ অ�াব

 হতাশা (পদ্িয্ধাকা্ীদ্্ মদিযধ সািা্ণ দবষয়)

• �ুকধতদ�ােী বযধদকধত্ যতধন দনওয়া্ দকধষদত্ধ সামানযধ ক্দতদতবধ্ অনু�ূদত

• প্ধদশকধষদণ্ অ�াব

• কাজ ক্া্ পদকধষ প্ধদতকূল পদ্দবশ

• পদ্িয্ধাকা্ী প্ধবীণ বযধদকধতদক অসমধমান কদ্ বা �য় দ্খায়

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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VII. দমদ়দক় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা 
দনয়নধত্ধণ ইউদনট
দমদ়দক় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা দনয়নধত্ধণ ইউদনট অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ কায্ধালদয়্ একদট 
েু্ুতবধপূণ্ধ অংশ, যা অদতদ্কধত দবদলং, দকাদনা সুদবিা লাদ�্ দবদনমদয় কাউদক দ্ওয়া অববি 
অথ্ধ স্ব্াহ, দনমধনমাদন্ ওষুি ও দিদকতধসা স্ঞধজাম এবং সংেদিত অপ্ািীদ্্ ্বধা্া 
পদ্িাদলত “দমদ়দক় দমল”-এ্ সাদথ জদ়়ত ব়় ি্দন্ প্ধতা্ণা দনয়নধত্ধণ কদ্। এদট 
এো়়াও প্ধবীণ ও প্ধদতবনধিী দনউ ইয়ক্ধবাসীদ্্ নাদস্ধংদহাম ও অনযধানযধ সবধাসধথযধদসবা 
সুদবিােুদলদত দনে্ধহ ও অবদহলা দথদক ্কধষা কদ্। 

MFCU দসধটদট্ একমাত্ধ আইন প্ধদয়ােকা্ী সংসধথা, দযদটদক দবদশষ�াদব আবাদসক সুদবিা, 
দযমন নাদস্ধং দহাম ও প্ধাপধতবয়সধকদ্্ দহাম এবং হাসপাতাল ও দকধলদনকেুদলদত দনে্ধহ ও 
অবদহলা্ ত্নধত ও দবিা্ ক্া্ ্াদয়তবধ দ্ওয়া হদয়দে। প্ধক্তপদকধষ, MFCU-এ্ আইদন 
অদিকা্ এই ি্দন্ সকল সুদবিা্ জনযধ দবসধত্ত - এই সুদবিাদট দমদ়দক় কম্ধসূদি্ অিীদন 
দপদমনধট পায় দক না অথবা দ্ােী একজন দমদ়দক় প্ধাপক দক না, দসসব দনদব্ধদশদষ।
 
দসধটট জুদ়় দবদ�নধন জায়োয় MFCU-এ্ কায্ধলয় অবদসধথত। আপদন এই বইদয়্ দপেদন 
সাহাযযধ পাওয়া্ উপায়সমূহ দব�াদে দযাোদযাদে্ তথযধ দপদত পাদ্ন। MFCU-এ্ আঞধিদলক 
কায্ধালয়েুদল দ্ােীদ্্ তহদবদল্ অপবযধবহাদ্্ অদ�দযােসহ দ্ােী দনে্ধহ ও অবদহলা্ 
অদ�দযােেুদল পদ্িালনা কদ্। দনউ ইয়ক্ধ দসদটদত আবাদসক যতধদন্ সুদবিা্ কা্দণ, MFCU 
একদট দবদশষ দ্ােী সু্কধষা দব�াে প্ধদতষধিা কদ্দে, যা অযধাটদন্ধ, ত্নধতকা্ী ও নাস্ধ 
দবদশধলষকদ্্ সমনবধদয় েদিত, যা্া পাঁিদট বদ্াদত দ্ােী দনে্ধহ ও অবদহলা সংক্ধানধত 
মামলােুদল ত্নধত ও দবিা্ কদ্।

দমদ়দক় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা দনয়নধত্ধণ ইউদনট  \ 
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নাদস্ধং দহাদম্ আবাদসকদ্্ অদিকা্ সংক্ধানধত দবল
দনউ ইয়ক্ধ দসধটদট্ নাদস্ধং দহাদম্ সকল আবাদসকদ্্ দনমধনদলদখত দবষয়েুদল্ সুদবিা দ�াে 
ক্া্ অদিকা্ আদে:

• ময্ধা্া, সমধমান ও আ্াম্ায়ক জীবনযাপদন্ পদ্দবশ;

 ববষমযধ ো়়াই দস্া মাদন্ যতধন ও দিদকতধসা পদ্দষবা;

• আপনা্ সমধপতধদত ও অদথ্ধ্ দন্াপতধতা;

• �দত্ধ, সধথানানধত্ ও ো়়া পাওয়া্ দকধষদত্ধ দন্াপতধতা;

• দযাোদযাদে দোপনীয়তা;

• পেদনধ্্ সংেিন ও দক্ধয়াকলাদপ অংশে্ধহণ;
 খুব সহদজ ও প্ধদতদক্ধয়াশীল উপাদয় অদ�দযাে জানাদনা্ প্ধিদত

• প্ধদতদশাদি্ �য় ো়়াই সমসধত অদিকা্ প্ধদয়াে ক্া।

আমাদ্্ সদ্ধে দযাোদযাে ক্ুন

যদ্ আপনা্ দকাদনা প্ধশধন থাদক বা আপদন দমদ়দক় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা 
দনয়নধত্ধণ ইউদনদট অদ�দযাে জানাদত িান:

অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ হটলাইদন দফান ক্ুন
(800) 771-7755

অথবা অনলাইদন অদ�দযাে ্াদয়্ ক্ুন 
ag.ny.gov/comments-mfcu

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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VIII. আপনা্ পুঁদজ ও আপনা্ সবধাসধথযধ 
দন্াপদ্ ্াখুন 
আপনা্ পুঁদজ ও আপনা্ সবধাদসধথযধ্ যতধদন্ জনযধ পদ্কলধপনা ক্দত আপদন আইদন প্দকধষপ 
দনদত পাদ্ন। আইনজীবী, দহসাব্কধষক, দিদকতধসক ও আপনা্ পদ্বা্ ও দপ্ধয়জনদ্্ সাদথ 
এেুদল দনদয় আদলািনা ক্া্ দবষয়দট �াদলা।

দমাকধতা্নামা (পাওয়া্ অফ 
অযধাটদন্ধ)
�য়াবহ ্ুঘ্ধটনা, অযধালোইমাস্ধ দ্াে বা অনযধানযধ েু্ুত্ 
অসুসধথতা্ ফদল �দবষযধদত্ অসামথ্ধ বা অকধষমতা্ 
পদ্কলধপনা ক্া্ দকধষদত্ধ দমাকধতা্নামা একদট 
েু্ুতবধপূণ্ধ হাদতয়া্। “অিযধকধষ” দহসাদব পদ্দিত একজন 
বযধদকধত এক বা একাদিক বযধদকধতদক “এদজনধট” দহসাদব 
দনদয়াে কদ্ন, যাদত তা্া অিযধদকধষ্ হদয় কাজ কদ্ এবং 
তা্ সবধাদথ্ধ্ প্ধদতদনদিতবধ কদ্। 

অিযধকধষ দহসাদব, আপদন দমাকধতা্নামা কাদজ লাোদনা্ 
সুদযাে দনি্ধা্ণ কদ্ন: এদট আপনা্ পদকধষ একজন 
এদজনধট ্বধা্া দিদক সই ক্া্ মদিযধ সীমাব্ধি হদত 
পাদ্, অথবা দবসধত্ত সংজধঞায় এদজনধটদক দসেুদল্ 

সব ক্া্ অনুমদত দ্ন, দযেুদল আপদন অনযধথায় ক্দতন। আপদন দবদ�নধন পদ্মাদণ কাজ 
ক্দত বা দযৌথ�াদব দস্ধিানধত দনদত একাদিক এদজনধট দনদয়াে ক্দত পাদ্ন। আপদন একজন 
উপদ্ষধটাদকও দনদয়াে ক্দত পাদ্ন, দযদন সমসধত দলনদ্দন্ দ্ক়্ধ পান।

আপনা্ পদকধষ 
দিদকতধসা সংক্ধানধত 
দস্ধিানধত দনওয়া্ 
দকধষদত্ধ দমাকধতা্নামা 
বযধবহা্ ক্া যাদব 
না। সবধাসধথযধ পদ্দষবা 
প্ধদকধস্ মদতা আলা্া 
আইদন নদথ ্দয়দে, 
দযেুদল আপনাদক এই 
প্েুদল বতদ্্ জনযধ 
দবদবিনা ক্দত হদব ও 
সবধাকধষ্ ক্দত হদব।
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আদে দথদক এদট ক্া্ একদট েু্ুতবধপূণ্ধ কা্ণ হল যাদত আপদন আপনা্ এদজনধট দহদসদব 
কাজ ক্া্ জনযধ একজন বযধদকধতদক দবদে দনদত পাদ্ন। এদট এমন একজন হওয়া উদিত, যাদক 
আপদন পুদ্াপুদ্ দবশবধাস কদ্ন এবং সব্ধ্া আপনা্ দস্া সবধাদথ্ধ কাজ ক্দবন। আপদন 
দয বযধদকধতদক আপনা্ এদজনধট দহসাদব দবদবিনা ক্দেন, দতদন অথ্ধ পদ্িালনা ও কদিন 
দস্ধিানধত দনওয়া্ দকধষদত্ধ �াল দক না এবং আপনা্ পদ্বাদ্্ অনযধানযধ স্সযধদ্্ সাদথ 
খাপ খাওয়াদত পাদ্ন দক না, তা দনদয় দিনধতা ক্ুন। আপনা্ এো়়াও পয্ধায়ক্ধদম আপনা্ 
পেনধ্দট পয্ধাদলািনা ক্া উদিত, দবদশষ কদ্ যদ্ আপনা্ দনদয়াে ক্া বযধদকধতদট বযধদকধতেত 
পদ্বত্ধন বা সংকদট্ মিযধ দ্দয় যান, দযমন দববাহদবদিধে্, িাকদ্ হা্াদনা বা জুয়াদখলা বা 
মা্ক্্ধবযধ অতযধাদিক পদ্মাদণ বযধবহা্ কদ্ দনে্ধহ ক্া সংক্ধানধত সমসযধা। 

এদট মদন ্াখা েু্ুতবধপূণ্ধ দয, এদট এমন একদট প্, যা বযধদকধত্ সদ্ধে আপনা্ ঘদনষধিতা্ 
উপ্ দন�্ধ্ ক্া্ পাশাপাদশ বযধদকধতদট্ ্কধষতা্ উপদ্ও সমান�াদব দন�্ধ্ ক্া উদিত। 
প্ধায়শই এমন ঘটনা ঘদট দয, আম্া যাদ্্ �াদলাবাদস ও দবশবধাস কদ্, তা্া আদথ্ধক 
দকধষদত্ধ দন�্ধ্দযােযধ নাও হদত পাদ্ অথবা এমনদক তাদ্্ বযধদকধতেত জীবদনও সুসংেদিত 
হদত পাদ্ না। এমন অদনদক আদেন, যা্া তাদ্্ জীবদন্ এক পয্ধাদয় আ্শ্ধ এদজনধট হদত 
পাদ্ন, দকনধতু এখনই এদট ে্ধহণ ক্া্ সময় বা কধষমতা দনই। আপদন যাদকই দবদবিনা ক্ুন 
না দকন, দনদশধিত ক্ুন দয, আপনা্া উ�দয়ই সমধপদক্ধত দবষয়েুদল সমধপদক্ধ অবেত এবং দসই 
পেনধ্দট সব পদকধষ্ জনযধ দস্া দক না। 

অনযধদ্দক, যদ্ দকউ দমাকধতা্নামা সমধপা্ন না কদ্ন, তাহদল দতদন অদযােযধ হদয় পদ়়ন, 
আ্ালদত্ অদ��াবকতবধ প্ধদক্ধয়া শু্ু না কদ্ দকউ তাদ্্ সমধপ্ ও অথ্ধ অযধাদকধসস ও 
পদ্িালনা ক্দত পা্দবন না। এই কায্ধক্ধমেুদল বযধয়বহুল, সময়সাদপকধষ ও অপ্ধীদতক্ 
এবং দশষ পয্ধনধত অদ��াবক দহদসদব ্াদয়তবধ পালন ক্া্ জনযধ আ্ালত কত্্ধক দনব্ধাদিত 
বযধদকধত এমন দকউ হদত পাদ্ন না, যাদক দসই বযধদকধতদট দনব্ধাদিত ক্দত পাদ্ন। একজন 
অদ��াবকদতবধ্ কায্ধকাদ্তা প্ধায়শই দকবল দমাকধতা্নামা দ্দয় এ়়াদনা যায়।

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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আোম যতধন সংক্ধানধত দনদ্্ধদশকা
দনউ ইয়ক্ধ দসধটদট, আপনা্ সবধাসধথযধ পদ্দষবা সংক্ধানধত ইিধোদক জানা ও অনুস্ণ ক্া 
দনদশধিত ক্া্ সদব্ধাতধতম উপায় হল অদে্ধম দনদ্্ধদশকা বযধবহা্ ক্া। এেুদল এমন আইদন 
্দলল, দযেুদল আপনা্ পদকধষ কথা বলদব, যদ্ আপদন দনদজ্ হদয় কথা বলদত অকধষম হন।

যখন আপদন জীবনবযধাপী দিদকতধসা্ বযধবহা্ সংক্ধানধত দস্ধিানধত দনদত অকধষম হন, তখন 
সবধাসধথযধ পদ্দষবা প্ধদকধস (Health Care Proxy)-মািযধদম দসই সংক্ধানধত দস্ধিানধত দনওয়া্ 
জনযধ কাউদক দনদয়াে ক্দত পা্দবন। আপদন আপনা্ দনদজ্ দস্ধিানধত দনদজ দনদত পা্দবন 
না, দস দবষদয় দকাদনা দিদকতধসদক্ দস্ধিানধত ে্ধহদণ্ পদ্ই এদট দকবল কায্ধক্ হয়। 
দকবলমাত্ধ জীবদন্ দশষ সময় নয়, ব্ং আপদন দনদজ্ দিদকতধসা দস্ধিানধত দনদত অকধষম 
হওয়া্ দযদকাদনা সময়দক এদট অনধত�ু্ধকধত কদ্। সবধাসধথযধ পদ্দষবা প্ধদকধস ো়়া, আপদন 
সকধষম থাকদল প্ধতযধাখযধান ক্দত পাদ্ন, এমন ি্দন্ দিদকতধসা আপনাদক দ্ওয়া্ জনযধ 
একজন দিদকতধসদক্ প্ধদয়াজন হদত পাদ্। সবধাসধথযধ পদ্দষবা প্ধদকধস বযধবহা্ কদ্ তাদ্্ 
দনদয়াে না ক্া পয্ধনধত দকউ—এমনদক আপনা্ সধত্ধীও—আপনা্ সাদপদকধষ কাজ ক্দত 
পা্দবন না। 

এমন একজন সবধাসধথযধ পদ্দষবা এদজনধট দবদে দনন, যাদক আপদন দবশবধাস কদ্ন এবং দযদন 
আতধমদবশবধাদস্ সদ্ধে আপনা্ পেদনধ্্ দিদকতধসা্ পদকধষ ওকালদত ক্দবন, আপনা্ 
ইিধো পূ্ণ হওয়া্ দবষয়দট দনদশধিত ক্দব। আপনা্ সবধাসধথযধ পদ্দষবা এদজদনধট্ সাদথ দসই 
ইিধোেুদল দনদয় আপনা্ আদলািনা ক্া উদিত। আপনা্ মূলযধদবাি ও দবশবধাস সমধপদক্ধ কথা 
বলুন। সব ি্দন্ সমসযধা্ জনযধ দকউ অদে্ধম পদ্কলধপনা কদ্ ্াখদত পাদ্ না। আপনা্ 
এদজনধট যত দবদশ জানদবন, তত তা্ পদকধষ আপনা্ হদয় দস্ধিানধত দনওয়া সহজ হদব। 

আ্ও তদথযধ্ জনযধ

অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ কায্ধালয় অদে্ধম দনদ্্ধদশকা নাদম 
একদট পুদসধতকা বতদ্ কদ্। এদট এই দবষয়েুদল সমধপদক্ধ 
অদনক দবব্ণ স্ব্াহ কদ্ এবং একদট পদ্কলধপনা 
প্ধদক্ধয়া ও পদ্বাদ্্ সাদথ আদলািনায় সহায়ক হদত পাদ্। 

ag.ny.gov/advanced-directives
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জীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধ হল জীবদন্ দশষ সমদয় আপদন দয যতধন িান 
বা িান না - দস সমধপদক্ধ আপনা্ বযধদকধতেত দবব্দত। এদট একদট নদথ, যা আপনা্ সবধাসধথযধ 
পদ্দষবা সংক্ধানধত ইিধোদক িা্ণ কদ্ এবং নামহীন পদ্বা্, বনধিু, হাসপাতাল ও অনযধানযধ 
সবধাসধথযধ পদ্দষবা সুদবিা অনধত�ু্ধকধত থাদক। এদট তখন কায্ধক্ হয়, যখন আপদন দনদজ্ 
দস্ধিানধত দনদজ দনদত পাদ্ন না অথবা আপনা্ ইিধো প্ধকাশ ক্দত অকধষম হন এবং আপনা্ 
়াকধতা্ দনদশধিত কদ্ন দয, আপদন একদট অসািযধ, অপদ্বত্ধনীয় পদ্দসধথদত্ দশকা্।

দনউ ইয়দক্ধ জীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধ পদ্িালনা্ আইন দনই, 
দকনধতু দসধটদট্ সদব্ধািধি আ্ালত ্ায় দ্দয়দে দয, জীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল 
বা ইিধোপত্ধেুদল ততকধষণ ববি, যতকধষণ পয্ধনধত এেুদল আপনা্ ইিধো্ “সধপষধট ও 
দবশবধাসদযােযধ” প্ধমাণ স্ব্াহ ক্দত থাদক। 

পুন্ায় জধঞান দফ্াদনা্ দিষধটা না ক্া সংক্ধানধত দনদ্্ধদশকা (Do Not Resuscitate Order 
- DNR)-এ্ মািযধদম সবধাসধথযধদসবা প্ধ্ানকা্ী ও আপতধকালীন কাদজ দনযুকধত কম্ধী্া 
দনদ্্ধশ পায় দয, যদ্ দ্ােী্ হ্্যনধত্ধ বা শবধাস বনধি হদয় যায়, তদব জীবন ্কধষাকা্ী 
দিদকতধসা স্ব্াহ ক্া হদব না। ়াকধতা্ ্বধা্া সবধাকধষ্ ক্া হদল এদট কায্ধক্ হয়। একদট 
হাসপাতাদল, ফম্ধদট স্ব্াহ ক্া হয়, একজন ়াকধতা্ ্বধা্া সবধাকধষ্ ক্া হয় এবং দ্ােী্ 
িাদট্ধ ্াখা হয়। এদট অনযধ হাসপাতাদলও দ্ােী্ জনযধ কায্ধক্ হদত পাদ্। 

হাসপাতাদল্ বাইদ্, NYS-এ্ সবধাসধথযধ ্পধতদ্্ ্বধা্া প্ধসধতুত ক্া “হাসপাতাদল্ বাইদ্ 
পুন্ায় জধঞান দফ্াদনা্ দিষধটা না ক্া সংক্ধানধত দনদ্্ধদশকা” ফম্ধ বযধবহা্ ক্া হয়। জ্ুদ্ 
পদ্দসধথদতদত এদট দ্ােী্ সাদথ ্াখা দযদত পাদ্। এো়়া আপদন আপনা্ সবধাসধথযধ পদ্দষবা 
প্ধদকধস বা জীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধদত DNR দনদ্্ধশাবদল অনধত�ু্ধকধত 
ক্দত পাদ্ন।

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ



33

MOLST ফম্ধ
জীবনিা্ক দিদকতধসা্ জনযধ দিদকতধসাদ�তধদতক দনদ্্ধদশকা (Medical Orders for Life 
Sustaining Treatment - MOLST) ফম্ধ ়াকধতা্দ্্ CPR, যাদনধত্ধক হসধতদকধষপ ও অনযধানযধ 
জীবনিা্ক দিদকতধসা্ বযধাপাদ্ আপনা্ পেনধ্ নদথ�ুকধত ক্া্ অনুমদত দ্য়। MOLST 
সািা্ণত েু্ুত্ সবধাসধথযধ সংক্ধানধত জদটলতায় (উনধনত প্ধেদতশীল ্ীঘ্ধসধথায়ী অসুসধথতা 
বা ি্ম অসুসধথতা) দ�াো দ্ােী ও অনযধদ্্ জনযধ, যা্া জীবদন্ অদনধতম সমদয়্ মুদখামুদখ 
হওয়া্ সময় তাদ্্ যতধদন্ ইিধোদক আ্ও সংজধঞাদয়ত ক্ায় আে্ধহী। 

এদট একজন সবধাসধথযধ পদ্দষবা দপশা্া্ ্বধা্া পূ্ণ ক্া এবং ববি হওয়া্ জনযধ দনউ ইয়ক্ধ 
দসধটদট্ লাইদসনধসপ্ধাপধত দিদকতধসক ্বধা্া সবধাকধষদ্ত হওয়া আবশযধক। 

এই ফম্ধদট আোম দনদ্্ধশনা ও জীবদন্ অদনধতম ইিধোেুদল দকদনধ্্ধ�ূত ও সংদকধষপধত ক্দত 
সাহাযযধ ক্দত পাদ্ এবং এদট আপনা্ বত্ধমান সবধাসধথযধ পদ্দষবা প্ধদকধস ফম্ধ এবং/
অথবাজীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধ প্ধদতসধথাপন ক্া্ উদ্ধ্দশযধ নয়।

সবধাসধথযধ পদ্দষবা প্ধদকধস এবং জীদবত অবসধথায় কদ্ 
যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধ: তফাত আদে।
যদ্ও সবধাসধথযধ পদ্দষবা প্ধদকধস ও জীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধ উ�য়ই 
আোম যতধদন্ দনদ্্ধশনা, তদব এেুদল একই দবষয় নয়। ্ুদটাই থাকা্ দবষয়দট আপনা্ দবদবিনা 
ক্া উদিত। জীদবত অবসধথায় কদ্ যাওয়া উইল বা ইিধোপত্ধ আপনা্ সবধাসধথযধদসবা এদজদনধট্ 
জনযধ একদট েু্ুতবধপূণ্ধ হাদতয়া্ হদত পাদ্: এদট আপনা্ ইিধো্ প্ধমাণ এবং কদিন 
দস্ধিানধত দনওয়া্ প্ধদয়াজন হদল এদট আপনা্ এদজনধটদক ক্ণীয় দনদ্্ধদশকা স্ব্াহ ক্দত 
পাদ্।

আপনা্ পুঁদজ ও আপনা্ সবধাসধথযধ দন্াপদ্ ্াখুন  \ 
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IX. সাহাযযধ পাওয়া্ উপায়সমূহ
এদজদনধস ও অনযধানযধ সংেিন, দযখান দথদক আপদন আ্ও তথযধ দপদত পাদ্ন।

দনউ ইয়ক্ধ-এ্ অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ কায্ধালয়

কায্ধদনব্ধাহী কায্ধালয় 

ag.ny.gov

(800) 771-7755

্যধ কযধাদপটল
Albany, NY 12224
(518) 776-2000

28 Liberty Street
New York, NY 10005
(212) 416-8000

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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আঞধিলদক ্পধত্
দবংহযধামটদন অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 

State Office Building, 17th Floor
44 Hawley Street
Binghamton, NY 13901
(607) 251-2770
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: 
(607) 251-2764

ব্ধুকদলদন অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
55 Hanson Place Suite 1080
Brooklyn, NY 11217
(718) 560-2040

বাদফদলাদত অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয়
Main Place Tower, Suite 300A
350 Main Street
Buffalo, New York 14202
(716) 853-8400
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: 
(716) 853-8404

হাদল্ধদম অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
163 West 125th Street, Suite 1324
New York, N.Y. 10027
(212) 364-6010

নাসাউদত অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
200 Old Country Road, Suite 240
Mineola, NY 11501
(516) 248-3302 or (516) 248-3300
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: 
(516) 248-3300

পধলযধাটসবাদে্ধ অবদসধথত আঞধিদলক 
কায্ধালয় 

43 Durkee Street, Suite 700

Plattsburgh, NY 12901
(518) 562-3288
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: 
(518) 562-3282

পাদকদপধসদত অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
One Civic Center Plaza - Suite 401
Poughkeepsie, NY 12601-3157            
(845) 485-3900 

দ্াদিসধটাদ্ অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
144 Exchange Boulevard, Suite 200
Rochester, NY 14614-2176
(585) 546-7430
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: (585) 327-3240

দসদ্দকউদজ অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
300 South State St, Suite 300
Syracuse, NY 13202
(315) 448-4800
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: (315) 448-4848

সাদফদক অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
300 Motor Parkway, Suite 205
Hauppauge, NY 11788
(631) 231-2424
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: (631) 231-2401

ইউদটকাদত অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয়
207 Genesee Street
Room 508
Utica, NY 13501
(315) 864-2000

ওয়াটা্টাউদন অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
়াদলস দসধটট অদফস �বন 
317 Washington Street
Watertown, NY 13601
(315) 523-6080

ওদয়সধটদিসধটাদ্ অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয় 
44 South Broadway
White Plains, New York 10601
(914) 422-8755
দ�াকধতা সংক্ধানধত প্ধতা্ণা: (914) 422-8755

সাহাযযধ পাওয়া্ উপায়সমূহ  \ 
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দমদ়দক় সংক্ধানধত প্ধতা্ণা দনয়নধত্ধণ ইউদনট
আলদবদন. ............................................................................................... (518) 533-6011

দনউ ইয়ক্ধ দসদট ......................................................................................(212) 417-5300

বাদফদলাদত অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয ়................................................ (716) 853-8500

হপদে অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয ়....................................................... (631) 952-6400

পাল্ধ দ্�াদ্ অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয ়............................................ (845) 732-7500

দ্াদিসধটাদ্ অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয ়............................................... (585) 262-2860

দস্াদকউদজ অবদসধথত আঞধিদলক কায্ধালয ়................................................ (315) 423-1104

অনযধানযধ স্কাদ্ এদজদনধসসমূহ
NYS দ�াকধতা সু্কধষা দব�াদে্ ্াজযধ ্পধত্: 
দ�াকধতা সহায়তা ইউদনট 

dos.ny.gov/consumer-protection
99 Washington Avenue
Albany, New York 12231-0001
দ�াকধতা সহায়তা হটলাইন: 
(518) 474-8583 or
(800) 697-1220

NYS বাি্ধদকযধ্ সদ্ধে সমধপদক্ধত কায্ধালয় 
aging.ny.gov
2 Empire State Plaza
Albany, New York 12223-1251
দহলধপ লাইন: (800) 342-9871 
সািা্ণ সহায়তা: (800) 342-9871 

U.S. বাি্ধকযধ সমধপদক্ধত সবধাসধথযধ ও মানব 
পদ্দষবা প্ধশাসন ্পধত্ 

acl.gov/about-acl/administration-aging
দবস্কাদ্ অনুসনধিান: (202) 401-4634 
ব্্ধিাশ্ধম শনাকধতকা্ক: (800) 677-1116

দবটা্ দবজদনস বুযধদ্া 
newyork.bbb.org
upstateny.bbb.org

দনউ ইয়ক্ধ দসদট কায্ধালয় 
New York City Office
(212) 533-6200   
ফযধাকধস: (212) 477-4912

লং আইলযধাদনধ় অবদসধথত কায্ধালয় 
(516) 420-0500   
Fax: (516) 420-1095

দম় হা়সদন অবদসধথত আঞধিদলক 
কায্ধালয় 

(914) 333-0550  
Fax: (914) 333-7519

আপদসধটট দনউ ইয়ক্ধ (দনউ ইয়দক্ধ্ 
উতধত্�াদে্ অঞধিল) 

(716) 881-5222 
or (800) 828-5000
Fax: (716) 883-5349

\  বুদ্ধিমান প্ধবীণ
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দক্ধদ়ং দ্দপাদট্ধং বুযধদ্া
Experian

দক্ধদ়ট দ্দপাট্ধ ও দসধকা্ অ়্ধা্ ক্দত ................................................ (888) 397-3742

প্ধতা্ণা, পদ্িয় িুদ্ ও দক্ধদ়ট সংক্ধানধত সাহাযযধ দপদতt ......................... (888) 397-3742

ওদয়বসাইট ............................................................................................experian.com

TransUnion

প্ধিান শাখা  ........................................................................................ (800) 916-8800

ওদয়বসাইট ........................................................................................ transunion.com

দবদ্াদিতা ক্া্ ওদয়বসাইট ............transunion.com/credit-disputes/dispute-your-credit

প্ধতা্ণা সংক্ধানধত ওদয়বসাইট ........................................transunion.com/fraud-alerts

ঋদণ্ সীমা প্ধদতদ্াি ক্া সংক্ধানধত ওদয়বসাইট ......................... freeze.transunion.com

TransUnion প্ধতা্ণায় �ুকধতদ�ােীদ্্ সহায়তা ্পধত্ 

P.O. Box 6790  | Fullerton, CA 92834

Equifax

ওদয়বসাইট:  ........................................................................................... equifax.com

দবনামূদলযধ দক্ধদ়দট্ দ্দপাট্ধ ................................................................... (800) 685-1111

দবনামূদলযধ দক্ধদ়দট্ দ্দপাট্ধ পাওয়া্ উপদযােী ওদয়বসাইট ................... equifax.com/fcra

Innovis

ওদয়বসাইট .............................................................................................. innovis.com

সাহাযযধ পাওয়া্ উপায়সমূহ  \ 
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প্ধকাশনা
প্ধকাশনা দবনামূদলযধ পাওয়া যায়; আপদন একদট 
ে্ধুদপ্ জনযধ আ্ও ব়় পদ্মাদণ অ়্ধা্ও ক্দত 
পাদ্ন। ইংদ্দজ ো়়াও, আম্া অনযধানযধ দবদ�নধন 
�াষায় প্ধকাশনা স্ব্াহ কদ্। আপদন দমল বা 
ফযধাদকধস্ মািযধদম অনলাইদন প্ধকাশনা দ্খদত ও 
অ়্ধা্ ক্দত পাদ্ন। এখাদন প্ধ্তধত দকেু দবষদয় 
আপনা্ আে্ধহ জােদত পাদ্।

ইজা্া, �া়়া, দন্াপতধতা সমসযধা, 
উপদযাদেতা পদ্দষবা এবং �া়়াদটদ্্ 
বযধদকধতেত সু্কধষা্ বযধাখযধা।

দক�াদব ্দলল িুদ্ ও অনু্ূপ 
জাদলয়াদত এ়়াদনা যায় এবং আপনা্ 
বাদ়়্ ্খল দন্াপ্ হাদত ্াখা যায়।

প্ধবীণদ্্ জনযধ বুদ্ধিমান দবদনদয়াে 
ক্া ও দবদনদয়াে সংক্ধানধত প্ধতা্ণা 
এ়়াদনা্ প্ামশ্ধ।

বাদ়় �া়়া, দবদক্ধ বা অথ্ধায়দন 
ববষমযধ সংক্ধানধত আইন সমধপদক্ধ 
আদলািনা ক্া হয়।

�া়়াদট্ অদিকা্ 
ag.ny.gov/tenantsrights

্দলল িুদ্ 
ag.ny.gov/deed-theft

বুদ্ধিমান প্ধবীণ, বুদ্ধিমান দবদনদয়ােকা্ী 
ag.ny.gov/senior-investors

নযধাযযধ মূদলযধ্ আবাসন 
ag.ny.gov/fair-housing

প্ধকাশনা্ সমধপূণ্ধ 
তাদলকা দপদত, অনুে্ধহ 
কদ্ 
ag.ny.gov/publications 
-এ যান

অদে্ধম দনদ্্ধদশকা, বযধথা বযধবসধথাপনা, 
হাসপাতাদল যতধন, অ্ধে ্ান এবং আ্ও 
অদনক দবষদয় তথযধ। 

অদে্ধম দনদ্্ধদশকা
ag.ny.gov/advanced-directives

অযধাটদন্ধ দজনাদ্দল্ কায্ধালদয়্ 
সবধাসধথযধ পদ্দষবা বুযধদ্া দক�াদব দনউ 
ইয়ক্ধবাসীদ্্ সাহাযযধ ক্দত পাদ্, তা 
বযধাখযধা কদ্।

সবধাসধথযধ পদ্দষবায় বাসধতদবক সমসযধা 
ag.ny.gov/real-healthcare-problems
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39

এই প্ধিা্পদত্ধ অ�যধনধত্ীণ ্াজসবধ 
পদ্দষবা্ প্ধদতদনদিতবধ ক্া্ �ান কদ্ 
জাদলয়াতদ্্ ্বধা্া প্ধতাদ্ত হওয়া এ়়াদনা 
সংক্ধানধত প্ামশ্ধ অনধত�ু্ধকধত ্দয়দে।

এদট্ মািযধদম ত্ুণ্া দসইসব অপ্ািীদ্্ 
শনাকধত ক্া্ উপায় সমধপদক্ধ জানদত 
পাদ্, যা্া অদনযধ্ পদ্িয় ে্ধহণ কদ্ 
দ্্া-্া্ুদ্্ জাদলয়াদত কদ্।

এই প্ধিা্পত্ধদট ে়় ও বনযধা্ পদ্ 
আপনা্ বাদ়়্ জীণ্ধ সংসধকাদ্্ প্ামশ্ধ 
দ্য়।

এই পধ্িা্পতধ্টদ সধবাসধথধযখাতদ োড় 
বদবদিনা ক্া্ সময় বু্ধিদমান কধ্য় ক্া্ 
প্াম্ধশ ্দয়।

আপদন যদ্ �ুকধতদ�ােী হন, তাহদল যা 
ক্দবন: আপনা্ পদ্িয় িুদ্ হদয় দেদল 
তাতধকধষদণক প্দকধষপ দনওয়া্ জনযধ 
স্াসদ্ দনদ্্ধশনা।

IRS জালদয়াতদ 
ag.ny.gov/irs-scam

“্দ্া-্া্ু সংকধ্ানধত জালদয়াতদ” ক্া 
পধ্তা্ক নাতদ-নাতনদ 
ag.ny.gov/grandparent-scheme

আপনা্ বা়়দ্ জী্ধণ্শা 
ag.ny.gov/mold-in-home

সধবাসধথধয ও RX ়দসকাউনধট কা্ধ়  
ag.ny.gov/rx-discount

ID িু্দ থদকদ নদজদকদ 
সু্কধষদত ্াখা ID িু্দ্ 
পধ্য়োজনীয় স্ঞধজাম:  
ag.ny.gov/id-theft

বু্ধিদমান কধ্য় সংকধ্ানধত কয়দকটদ 
প্াম্ধশ।

অ�দজধঞ �োকধতা 
ag.ny.gov/savvy-consumer

বদশদষত বনধিক ্াখা্ কধষদতধ্দ ঋণ 
নদওয়া সংকধ্ানধত সমসধযা।

লুণধিনমূলক ঋণ্ান 
ag.ny.gov/predatory-lending

সাহাযযধ পাওয়া্ উপায়সমূহ  \ 
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