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প্ধিাদ্ি হযবন না!
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3লযটদশদ়্া জযমসয্ চদঠদ \ 

 দপ্ধ়্ দনউ ই়্্্ধবাসী,

এটা ্ুর্ধাগ্ধজন্, দ্নধিু সি্ধ: প্ধবীণ 
ব্ধদ্ধি্া প্ধা়্ই আদ্্ধ্ যশাষণ এবং 
দবদনয়্াগ জাদল়্াদি্ ল্ধষ্ধবসধিু হন 
। এ্দট সামধপ্ধদি্ সমী্ধষা়্ য্খা 
যগযে য্, শুিুমাি্ধ এ্ বেয্, ব়্সধ্্া 
িায্্ যচনা ও দবশবধাসী দ্ংবা সমধপূণ্ধ 
অপদ্দচি উরয়্্ ্বধা্া প্ধিা্ণা্ 
জন্ধ ্মপয্ধষ $2.9 দবদল়্ন 
হাদ্য়্যেন । এবং আ্ও খা্াপ ব্ধাপা্, 
্া্া অ্্ধ হাদ্য়্যেন িা যে্ি পাও়্া্ 
সমধরাবনা ্ম, এমনদ্ ্দ্ অপ্ািীয্্ 
ি্াও হ়্।

প্ধযি্ধয্্ ্াযে িায্্ আদ্্ধ্ দবষয়্ 
দস্ধিানধি যনও়্া্ জন্ধ, দনযজয্্ এবং 
িায্্ ্ষধটাদজ্ধি অ্্ধ ্্ধষা ্্া্ সযব্ধািধিম উপা়্গুদল জানা্ জন্ধ সদঠ্ 
স্ঞধজাম এবং ি্্ধ ্া্া গু্ুিবধপূণ্ধ ৷ এই পুদসধি্াযি যসই স্ঞধজাম গুদল্ 
দ্েু ্্া বলা হয়্যে | ্ীরাযব এ্দট জাদল়্াদি দচনযি হ়্; ্ায্্ এই দবপ্ 
হযি পায্, এবং, সবযচয়্ গু্ুিবধপূণ্ধ, ্ীরাযব দনযজয্ ্্ধষা ্্যবন।

আমায্্ অদেযস্ প্ধা্দম্ ্াজগুদল্ মযি্ধ এ্দট হল দনউ ই়্্্ধবাসীয্্ 
দবদনয়্াগ এবং আদ্্ধ্ জাদল়্াদি য্য্ ্্ধষা ্্া। আপদন ্দ্ দবশবধাস ্য্ন 
য্ আপদন বা আপনা্ পদ্দচি য্উ দশ্া্ হয়্যেন, আমায্্ ্ল ্্ুন। 
আমায্্ ্াযে ি্নধি্া্ী এবং প্ধদসদ্উট্ ্য়্যে ্া্া ব়্সধ্য্্ আদ্্ধ্ 
জাদল়্াদি্ দব্ুয্ধি লড়াইয়্ দবযশষজধঞ। আম্া আপনা্ প্ধযশধন্ উিধি্ দ্যি 
এবং আপনা্ প্ধয়্াজনী়্ সহা়্িা প্ধ্াযন্ জন্ধ ্্াসাি্ধ যচষধটা ্্ব।

আনধিদ্্রাযব,

নদউইয়্ধ্য্ অধ্াট্ধনদ 
জযনা্যল লযটদশদ়্া জযমস 
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জাদল়্ািয্্ ল্ধষ্ধ ্া্া? 
এদট এ্দট সহজ সি্ধ। ব়্সধ্্া জাদল়্ািয্্ ল্ধষ্ধ। ্া্ণগুদলও সহজ: অ্্ধ যসখাযনই। 
প্ধবীণ নাগদ্্য্্ প্ধা়্ই অবস্্ালীন সঞধচ়্ ্ায্ এবং বাদড়্ ঋণ িা্া যশাি ্য্ 
দ্য়্যেন ।

সামধপ্ধদি্ অনুমাযন 65 বেয্্ উযি্ধ পদ্বায্্ যনট সমধপ্ $18 দট্ধদল়্ন ডলায্্ যবদশ।

ব়্সধ্্া দচদনধিি হযি পায্ন য্ িায্্ অবস্ গ্ধহযণ্ জন্ধ ্য্ষধট পদ্মাণ সঞধচ়্ আযে 
দ্না। দ্েু ব়্সধ্্া সবধাসধ্্ধ সমস্ধা বা দবচা্বুদ্ধি্ সমস্ধা্ সমধমুখীন হযচধেন, িাঁ্া 
জাদল়্াদি্ জন্ধ দবযশষ ল্ধষ্ধ হযি পায্ন । অযনয্ই এ্া ্ায্ন এবং সহযজই ্য্াপ্্যন 
আ্ৃষধট হযি পায্ন য্খাযন িা্া ্্্ায্্ যচয়্ যবদশ ি্্ধ প্ধ্াশ ্য্ যেযলন ।

জাদল়্াি: িা্া ্া্া?
 দবদনয়্াগ জাদল়্াদি অযন্ উিধস য্য্ আযস: যোন ্ল; দবনামূযল্ধ মি্ধাহধনযরাজন যসদমনা্; 
ইনধটা্যনট বুযলদটন যবাড্ধ এবং ইযমইল; “দসদন়্্ দবযশষজধঞয্্” জন্ধ দবজধঞাপন। সবযচয়্ 
গু্ুিবধপূণ্ধ, িা্া প্ধা়্শই এমন যলা্ ্া্া দশ্া্য্ যচযন এবং দবশবধাস ্য্: পদ্বায্্ 
স্স্ধ, বনধিু এবং িিধিবধাবিা়্্।

\ বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী

পয়সা ও লোর

আমা্য্ মিধ্য 
বযশদ্রাগই এ্টদ 

রাল ডদল  বা 
আ্সধমদ্ সমধপ্য্ 

সধবপধন ্যখযন।

রালোবাসা/শুরযচধো 

রালো মানুষ 
চায়আপনজন্য্ 
সাহা্ধ্ ্্িয

 

রয় এবং হিাশা

আসলয , রয় পাও়্া আমা্য্ 
সি্ধ্িা ্মদ়্য ্দিয  পা্য,আ্ 

মন্য  আ্ও উনধমু্ধি ্্িয 
পা্য এ্টদ ্ধ্ুি সমািান 
বা অপধ্িধ্াশদি নদ্াম়্য্ 

পধ্িদশধ্ুিদ্ পধ্িদ ।

জাদল়্াি্া “ে্” ্য্ 
হ়্যিা যসটা এইগুদল্ মযি্ধ এ্টা 

$
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জাদল়্াদি্ দবযশধলষণ
প্ধ্ম িাপ হল এ্দট জাদল়্াদি য্খযি য্মন িা জানা। ্খন য্উ আপনায্ এ্দট চুদ্ধি্ 
প্ধসধিাব দ্যচধে বা অনুয্াি ্্যে িখন এগুযলা্ দ্য্ যখ়্াল ্াখুন:

             বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী / 

এ্দট দনদ্্ধষধট সম়্সীমা্ োঁ্ 
উপহায্্ েযলও অযন্ জাদল়্াদি হ়্ ।  যবদশ্রাগ ববি দবপণন 
প্ধচা্াদর্াযন্ এ্দট ে্ ্ায্, ্া এ্জন য্্ধিায্ প্ধলুবধি 
্্যি পায্। যবদশ্রাগ দবজধঞাপন প্ধচা্গুদল রাযব আপদন িায্্ 
ি্্ধয্ দবশবধাস ্্যবন । ্া ্ালয্ ্া্যব না , িা সমধরবি ববি 
ন়্। 

1
2
3

দবর্ধাদনধি্্ “ে্” 
এ্দট জাদল়্াদি্ য্যনধ্্ধ সবসম়্ আপনা্ ্ৃদষধট 
আ্ষ্ধণ ্্া্ জন্ধ ও আপনায্ এমনরাযব আযব্ন 
্্া্ জন্ধ দ্েু ্ায্ ্া আপনায্ আসল দবপয্্ 
দ্য্ ্ম মযনায্াগ দ্যি বাি্ধ ্য্ বা আপনা্ 
প্ধদিয্ািব্ধবসধ্া অচল ্য্ য়্্।

দবশবধসধি জাদল়্াি 
যবদশ্রাগ যলা্ দবশবধাস ্য্ ্দ্ না িায্্ না ্্া্ ্া্ণ 
য্ও়্া হ়্। জাদল়্াযি্া যলায্য্্য্ িায্্ দবশবধাস চালনা 
্্যি খুব ওসধিা্ ।
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জাদল়্াদি্ রাষা
দবযশধলষযণ্ মযিাই, জাদল়্াদি্ এ্দট রাষা ্য়্যে ্া যবাঝা ্া়্ । এই সব ্্া গুদল শুনযল, 
আপদন সমধরবি এদট এ্দট জাদল়্াদি বযল বুঝযি পা্যবন ।

“এই ্্া ্াউয্ 
যবাযলা না !”

“আপনা্ টা্া্ 
দ্বধগুযণ্ও যবদশ 
গ্ধা্াদনধট্ু্ধি।”

যগাপনী়্” িয্্ধ্ নাম দ্য়্, জাদল়্াযি্ 
দবদনয়্াযগ্ ব্ধাপায্ যলায্য্্ চুপ 
্া্যি প্ামশ্ধ য়্্ । িা্া চা়্ আপদন 
দবশবধাস ্্ুন য্ িায্্ ও আপনা্ ্াযে 
এমন ি্্ধ আযে ্া জনগযণ্ ্াযে যনই। 
িা্া এটাও চা়্ না য্ আপদন আদ্্ধ্ 
উপয্ষধটায্্ সায্ ্্া বলুন ্া্া 
আপনায্ বলযব এদট এ্দট জাদল়্াদি । 

প্ধ্মি, দবদনয়্াযগ দনশধচ়্িা 
নাও ্া্যি পায্ । দ্বধিী়্ি, 
দ্টান্ধ ্ি যবদশ, ঝুঁদ্ িি 
যবদশ - এদট এ্দট সি্ধ।

\ বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী
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“লাযর্ মযিা
দবযশষজধঞ্া!”

“এখন দ্নুন, অযন্ য্দ্ 
হও়্া্ আযগ...এ্বা্ সুয্াগ।”

এই চুদ্ধিগুদল জদটল, খুব 
্দঠন হযি ্ায্ আযলাচনা | 
এগুদল খুব যবদশ ঝুঁদ্পূণ্ধও 
হও়্া্ সমধরাবনা 

সধপষধটিই, জাদল়্াি 
দবদনয়্াগ্া্ী্ পণ্ধদট 
দবযবচনা বা গযবষণা ্্া্ 
সম়্ পাও়্া্ আযগ অ্্ধ 
চা়্।

ঝাযমলা এড়ান
দনযজয্ ্্ধষা ্্া্ এ্দট রাল উপা়্ হল অপ্ধি্ধাদশি অো্গুদল হ্ধাস ্্া৷ 
এখাযন ্ল এবং য্্ধদডট ্াড্ধ অো্ ্মাযনা্ দ্েু উপা়্ ্য়্যে৷

যটদলমায্্ধদটং ্ল এড়ান: donotcall.gov  (888) 382-1222
স্াসদ্ যমইল এবং ইযমল অো্ এড়ান: dmachoice.org
য্্ধদডট ্াড্ধ অো্: optoutprescreen.com 
অনলাইন দবজধঞাপন: networkadvertising.org (888) 567-8688

বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান  / দবদনয়্াগ্া্ী
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সািা্ণ বদনদ়্োগঘটদি জালদ়্ািদ
গোষধঠীরদিধিদ্ জালদ়্ািদ
আসধ্া বাড়ািয এবং বদনদ়্োগ্া্ী্য্ পধ্্োচদি ্্িয এ্জন জালদ়্াি “সািা্ণ গোষধঠী” 
বধ্বহা্ ্্যন - ্যমন এ্টদ পযশা, জািদ, ি্ধম, আগধ্হ বা অরদজধঞিা। এটদ সািা্ণি এ্টদ 
বড় মাপয্ পধ্িা্ণা ্া এ্্ল লো্য্ সঙধগয হয় , ্া সমগধ্ সমধপধ্্ায়্য আ্ধ্দ্রাবয 
বদিধবসধি ্্য।

বদনামূলধ্য খাবা্ সযমদনা্
এই সযমদনা্গুলদ্ বযশদ্রাগই পধ্্ৃিপ্ধষয জালদ়্ািদ বদ্ধ্দ্ প্ , ্া আপাি্ৃষধটদিয 
শদ্ধষামূল্ বলয মনয হয় । উপসধ্াপ্্া পধ্ায়শই িা্য্ পধ্মাণপিধ্গুলদ্য রুলরাবয 
উপসধ্াপন ্্য এবং িা্য্ সাহা্ধ্ ্্া্ আড়ালয উপসধ্দি্য্ ্াে ্য্য গু্ুিধবপূ্ধণ 
বধ্্ধিদগি আ্ধ্দ্ ি্ধ্ পাও়্া্ চযষধটা ্্য।

পঞধজদ বা পদ্ামদড সধ্দম
এটদ এ্টদ অজানা ্দনধিু আপাি্ৃষধটদিয বদশধবাস্োগধ্ ্োমধপানদিয বদনদ়্োগয্ জনধ্ 
উচধচ মুনাো পধ্্ান ্্য। পঞধজদ সূিধ্টদ সহজ: নিুন বদনদ়্োগ্া্ী্য্ উচধচ ্দটা্ধনয্ 
পধ্িদশধ্ুিদ ্দন এবং আগয্ বদনদ়্োগ্া্ী্য্ অ্ধ্ বধ্বহা্ ্্ুন। বদনদ়্োগ সািা্ণি 
খুব জটদল বা গোপনীয় হয়। এই সধ্দমগুলদ স্ধব্া রযঙধগয ্ায় এবং ্ধষিদগধ্সধি্া স্ধব্া 
হা্ায়।

নগ্ ঋণ্ান সধ্দম
অবস্পধ্াপধি্া বদশযষরাবয ্ু্ধবল ্া্ণ িা্া পধ্ায়শই িনী ্দনধিু িা্য্ নগ্ টা্া্ অরাব 
। বদপ্ীি বনধি্, “পুন্ায় লোড” ঋণ এবং অনধ্ানধ্ বদপ্জন্ ঋণ পধ্্লধপ সহজয নগ্ 
পধ্্ান ্্য ্দনধিু পধ্ায়ই শযষয িা্য্ গৃহহীন ্্য ্যয় ।.

সদনদয়্ বদশযষজধঞ প্
সদনদয়্্য্ মিধ্য মদ্ধ্া বদশধবাস িব্ী ্্া্ জনধ্ জালদ়্াি্া নদজয্য্্য “সদনদয়্ 
বদশযষজধঞ “ বলয ডা্িয পা্য | ্্দও ্দেু ববি ্ালাল এই ্ধষযিধ্য সিধ্দই বদশযষজধঞ হিয 
পা্য, িবয সযই শংসাপিধ্গুলদ আসলয ্ী িা পধ্শধন ্্া গু্ুিধবপূ্ধণ।

ইনধটা্নযট সধ্দম
ইনধটা্নযট বুলযটদন বো্ধড, নদউজলযটা্ বা ইমযলয পাও়্া ি্ধ্ ্খনই সিধ্দ রাবা উচদি 
নয়। পধ্ায়শই িা্া স্াস্দ সধ্ধ্াম বা অ্ধ্ পধ্্ানয্ বদজধঞাপন। ্য্োনো ইনধটা্নযট 
প্াম্ধশয ্াজ ্্া্ আগয স্ধব্া সধবািীন উিধসয্ সা্য প্ী্ধষা ্্ুন।

\ বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী
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অনদবনধিদি বদ্ধ্য় এবং বদ্ধ্য়্্ধমী
্া্া আ্ধ্দ্ পণধ্ (সধট্, বনধড, বা্ধষদ্ী, ইিধ্া্দ) বদ্ধ্দ ্্য বা বদনদ়্োগয্ প্াম্ধশ 
পধ্্ান ্্য িা্য্ অবশধ্ই প্ী্ধষায় উিধিী্ধণ হিয হবয এবং নদবনধিদি হিয হবয। ্্দ 
এ্জন বধ্্ধিদ নদবনধিনহীন হন এবং আপনা্য এ্টদ আ্ধ্দ্ পণধ্ বা প্দষযবা বদ্ধ্দ 
্্া্ চযষধটা ্্যন, িাহলয িা্য্ সা্য বধ্বসা ্্বযন না।

এমন্দ এ্জন পযশা্া্ ্যমন এ্জন আইনজীবী বা হদসাব্্ধষ্্য অবশধ্ই আ্ধ্দ্ পণধ্ 
বদ্ধ্দ ্্িয নদবনধিদি হিয হবয।

অনুপ্ু্ধি বদনদ়্োগ 
জািীয় এ্ধসচযঞধজয বদ্ধ্দ হও়্া সধট্ বা্ ্দ়্য ববি বদনদ়্োগ পণধ্গুলদ জনসািা্ণয্ 
্ােয বদ্ধ্দ ্্া্ আগয অবশধ্ই ্াষধটধ্ীয় ্্ধম্্ধিা্য্ সা্য নদবনধিদি হিয হবয। সািা্ণ 
অনদবনধিদি আ্ধ্দ্ পণধ্ ্া সািা্ণি নদবনধিন পধ্্ধ্দ়্া্ ্াচাই-বাোই ্্িয পা্য না িা্ 
মিধ্য ়্্যেয: পয টযলদেোন এবং এটদএম লদজদং চু্ধিদ, পধ্িদশধ্ুিদ নোট এবং বদনদ়্োগ 
টধ্াসধট।

আপনা্ জনধ্ অনুপ্ু্ধি হিয পা্য ্য ববি বদনদ়্োগ পণধ্ আেয. প্দব্ধিনশীল বা্ধষদ্ী, 
উ্াহ্ণসধব্ূপ, খাড়া ্মদশন, সযইসা্য ্ী্ধঘ শ্ধিাবলী এবং বধ্য়বহুল আিধমসম্ধপণ েদ 
বহন ্্য। সযগুলদ অনয্ অবস্পধ্াপধি্য্ জনধ্ রাল বদনদ়্োগ নয়।

\ বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী / 
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দনযজয্ ্্ধষা ্্ুন: দজজধঞাসা ্্ুন এবং যচ্ ্্ুন
দজজধঞাসা ্্ুন:

» আপদন এবং আপনা্ োম্ধ লাইযসনধসপ্ধাপধি? আপনা্ দনবনধিন নমবধ্ দ্?
» আপনা্ দ্ প্ধদশ্ধষণ এবং অদরজধঞিা আযে?
» এই দবদনয়্াগ সমধপয্্ধ আপনা্ ্াযে য্ান দলদখি উপ্্ণ আযে?
»  আপদন ্ি দ্ন ্াবিধ ব্ধবসা ্্যেন?
» আপদন দ্ আমায্ এমন ব্ধদ্ধিয্্ নাম উযলধলখ ্্যি পায্ন ্া্া ্ীঘ্ধদ্ন িয্ 
আপনা্ সায্ দবদনয়্াগ ্য্যেন?
» ্দমশন ্বধা্া আপদন ্ীরাযব অ্্ধ প্ধ্ান ্্যবন? যবিন দ্য়্?
»অন্ধান্ধ ব্ধদ্ধি—এ্দট অদরজধঞ যলায্্ ্াে য্য্ দ্বধিী়্ মিামি দনন

যচ্ ্্ুন:

» দবদনয়্াগদট দনউ ই়্্্ধ যসধটট অ্ধাটদন্ধ যজনায্যল্ অদেযস দনবদনধিি দ্না
» দব্্ধ়্্ম্ধী লাইযসনধসপ্ধাপধি দ্না এবং য্াযনা অদরয্াগ ্ায়্্ ্্া হয়্যে দ্না
» ি্্ধসূি্ধ - ্ীঘ্ধ সময়্্ ্ধলায়্নধটয্্ সায্ িায্্ অদরজধঞিা সমধপয্্ধ ্্া বলুন
» দব্্ধ়্্ম্ধী বা িায্্ োম্ধ এসইদসযি দনবদনধিি দ্না
» য্ামধপাদন্ আদ্্ধ্ দববৃদি এবং এ্জন সবধািীন যপশা্া্য্ যসগুদল প্্ধাযলাচনা 
্্যি বলুন
» অননুযমাদ্ি বা দবর্ধাদনধি্্ চাযজ্ধ্ জন্ধ আপনা্ দনজসবধ দববৃদি এবং অ্ধা্াউনধট।

??
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বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ীয্্ 
জন্ধ দটপস  
1. ্খযনাই আপনা্ ব্ধদ্ধিগি আদ্্ধ্ ি্্ধ এমন ্াউয্ য্যবন না ্ায্ আপদন জাযনন না বা ্া্া 
আপনা্ সায্ য্াগায্াগ ্য্। প্ধা়্শই দবদনয়্াগ দসধ্মগুদলও আপনা্ পদ্চ়্ চুদ্ ্্া্ যচষধটা ্য্। 
সামাদজ্ দন্াপিধিা নমবধ্, জনধমিাদ্খ এবং অ্ধা্াউনধট নমবধ্ সহ ব্ধদ্ধিগি ি্্ধ সবই আপনা্ 
অ্ধা্াউনধট মুযে যেলা্ জন্ধ ব্ধবহা্ ্্া য্যি পায্।

2. দলদখি নদ্্ জন্ধ দজজধঞাসা ্্ুন। দবদনয়্াগ এবং চুদ্ধি্ দপেযন সংসধ্া সমধপয্্ধ দলদখি ি্্ধ 
দজজধঞাসা ্্যি রুলযবন না। এ্ মযি্ধ ্য়্যে ্াযজ্ ইদিহাস, এবং দব্্ধ়্্ম্ধী্ পটরূদম, যসইসায্ 
য্ামধপাদন সমধপয্্ধ ি্্ধ। দনদশধচি ্্ুন য্ জদড়ি স্যলই লাইযসনধসপ্ধাপধি এবং দবদনয়্াগ দনবদনধিি। 
এদট আপনায্ ্্ধষা ্য্ এবং আপনা্ দ্েু রুল যবাঝা্ সমধরাবনা হ্ধাস ্য্। দলদখিরাযব আপনা্ 
দবদনয়্াযগ্ দনয্্ধশাবলীও ্াখা এ্দট রাল িা্ণা। য্য্াযনা এবং সমসধি যলনয্ন এবং ্য্াপ্্যন্ 
য্্ড্ধ ্াখুন।

3. প্ধশধন দজজধঞাসা ্্ুন। দবয্্ধিা ্দ্ আপনায্ ি্্ধ দ্যি অসবধী্া্ ্য্, িাহযল িা্া দ্েু 
লুদ্য়্ ্াখযে।

4. ্য্াপ্্ন যশষ ্্ুন। যসৌজযন্ধ্ দশ্া্ হযবন না। আপনায্ চাপ য়্্ এমন ্াউয্ “না” বলা্ 
অর্ধাস ্্ুন, “আদম ্খনই (দলদখি ি্্ধ পাও়্া, আমা্ দহসাব্্ধষয্্ সায্ ্্া বলা ইি্ধাদ্) 
োড়া দবদনয়্াযগ্ দস্ধিানধি দনই না। আদম এখনও আগ্ধহী হযল আদম আপনায্ ্ল ্্ব। দব্া়্।” 
্ীরাযব আযগ য্য্ যব্ হযি হ়্ িা জানা ্া্যল চাপ বাড়যি শু্ু ্্যল ্য্াপ্্ন যেযড় য্ও়্া 
সহজ হ়্।

5. এমন ্াউয্ ঋণী যবাি ্্যবন না য্ আপনায্ “অ্াদচি” আদ্্ধ্ প্ামশ্ধ য়্্। এ্জন ব্ধদ্ধি 
দ্দন অনা্াদঙধ্ধষি প্ামশ্ধ দ্যচধেন, দিদন হ়্যিা আপনা্ আসধ্া অজ্ধযন্ যচষধটা ্্যেন ্াযি যস 
আপনা্ টা্া়্ হাি দ্যি পায্ন। 

6. এমন দ্েুযি দবদনয়্াগ ্্যবন না ্া আপদন যবাযঝন না। ্দ্ এ্দট দবদনয়্াগ বুঝযি খুব জদটল হ়্, 
িাহযল এদট আপনা্ জন্ধ রুল দবদনয়্াগ।

7. প্ধিা্ণামূল্ দ্রাস্ধ মট্ধযগযজ প্ধিাদ্ি হযবন না। সবধািীন প্ামশ্ধ না দনয়্ ্খযনাই ্ায্া 
্াযে আপনা্ ্দলল সবধা্ধষ্ ্্যবন না। অ্াদচি দবজধঞাপন বা প্ধচায্ সাড়া য্যবন না। আপনা্ 
দনযজ্ দবপ্ীি বনধি্ী প্ামশ্ধ্ািা খুঁযজ যব্ ্্ুন.

8. আপনা্ সব দডম এ্ ঝুদড়যি ্াখযবন না। সমধরাব্ধ ্ধষদি সীদমি ্্া্ জন্ধ আপনা্ 
দবদনয়্াগগুদলয্ ববদচি্ধ্ধম়্ এবং দবর্ধি ্্া মূল দবষ়্।

9. সযনধ্হ হযল এদট আ্ও দন্াপ্ ্াগযজ্ প্ যেযড় য়্্। আপনা্ যচ্ য্ন য্ান ব্ধাদ্ধি্ নাযম না 
হ়্ । সমসধি যচ্ য্ান য্ামধপাদন্ বা য্ান আদ্্ধ্ প্ধদিষধঠাযন্ নাযম য্যবন - রদবষ্ধযি আপনা্ 
জাদল়্াদি্ সযনধ্হ হযল িাহযল প্ধমাণ ্্া সহজ । 

10. দবযশষ ্্ধষধটব্ধ । আপদন ্দ্ মযন ্য্ন য্ আপদন অপব্ধবহায্্ দশ্া্, অদরয্াগ ্ায়্্ ্্যি 
র়্ পাযবন না বা দবব্ধি হযবন না। আপদন দ্েু না ্্যল পদ্দসধ্দি আ্ও খা্াপ হযি পায্

বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী / 
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দনউ ই়্্্ধ যসধটট অ্ধাটদন্ধ যজনায্যল্ অদেস

আদ্্ধ্ দশলধপ দন়্নধি্ধ্ ্িৃ্ধপ্ধষ - Financial 
Industry Regulatory Authority (FIRA)

উিধি্ আযমদ্্ান দসদ্উদ্দটজ অ্ধাডদমদনযসধট্ধট্ 
অ্ধাযসাদসয়্শন (NASAA)

\ বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী

যব্ধা্া্, দডলা্, দসদ্উদ্দটজ যসলসপা্সন এবং ইনযরসধটযমনধট অ্ধাডরাইজা্য্্ 
য্দজযসধট্ধশন সধট্ধাটাস সমধপয্্ধ ি্্ধ যখাঁজা্ জন্ধ; দবদনয়্াগ দসদ্উদ্দটজ 
দনবনধিন অবসধ্া; সযনধ্হজন্ দবদনয়্াগ জাদল়্াদি্ দ্যপাট্ধ ্্া।

অদেস দবদনয়্াগ্া্ী সু্্ধষা বু্ধয্া 

(212) 416-8222
ag.ny.gov

যব্ধা্া্ বা উপয্ষধটা্ চা্দ্ এবং শৃঙধখলা সং্্ধানধি ইদিহাস সমধপয্্ধ িয্্ধ্ জন্ধ।

(800) 289-9999
finra.org

(NASAA)
চলদি দবদনয়্াগ সধ্্ধাম সমধপয্্ধ গ্ধাহয্্ িয্্ধ্ জন্ধ

nasaa.org
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আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
Binghamton আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্ 
State Office Building, 17th Floor 44 
Hawley Street
Binghamton, NY 13901
(607) 251-2770
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি:(607) 251-2764

Brooklyn আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
55 Hanson Place, Suite 1080
Brooklyn, NY 11217
(718) 560-2040

Buffalo আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
Main Place Tower, Suite 300A 350 
Main Street
Buffalo, NY 14202
(716) 853-8400
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি:(716) 853-8404

Harlem আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
163 West 125th Street, Suite 1324 
New York, NY 10027
(212) 364-6010

Nassau আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
200 Old Country Road, Suite 240
Mineola, NY 11501
(516) 248-3302 or (516) 248-3300
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি: (516) 248-3300

Plattsburgh আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
43 Durkee Street, Suite 700
Plattsburgh, NY 12901
(518) 562-3288
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি: (518) 562-3282

Poughkeepsie আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্ 
One Civic Center Plaza - Suite 401 
Poughkeepsie, NY 12601-3157
(845) 485-3900

Rochester আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
144 Exchange Boulevard, Suite 
200
Rochester, NY 14614-2176
(585) 546-7430
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি:(585) 327-3240

Syracuse আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
300 South State St, Suite 300
Syracuse, NY 13202
(315) 448-4800
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি:(315) 448-4848

Suffolk আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
300 Motor Parkway, Suite 205
Hauppauge, NY 11788
(631) 231-2424
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি:(631) 231-2401

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

Watertown আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্ 
Dulles State Office Building 317 
Washington Street
Watertown, NY 13601
(315) 523-6080

Westchester আঞধচদল্ ্া্্ধাল়্
44 South Broadway White Plains, 
NY 10601 (914) 422-8755
গ্ধাহ্ জাদল়্াদি: (914) 422-8755

ি্্ধ   \ 
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য্্ধদডট দ্যপাদট্ধং বু্ধয্া
এ্ধসযপদ়্্ান (Experian)
য্্ধদডট দ্যপাট্ধ এবং যসধ্া্ অড্ধা্ ্্ুন ...........................(888) 397-3742
জাদল়্াদি, পদ্চ়্ চুদ্ এবং য্্ধদডট সাহা্্ধ ..........................(888) 397-3742
ওয়্বসাইট ...........................................................................experian.com

ট্ধানধসইউদন়্ন (TransUnion)
যমইন লাইন........................................................................(800) 916-8800
ওয়্বসাইট ........................................................................transunion.com
দবয্াি দনষধপিধদি ওয়্বসাইট ...................... transunion.com/credit-disputes/
dispute-your-credit
জাদল়্াদি ওয়্বসাইট ...................................... transunion.com/fraud-alerts
সধ্দগি ্্া্ ওয়্বসাইট .........................................freeze.transunion.com
ট্ধানধসইউদন়্ন প্ধিা্ণা্ দশ্া্ সহা়্িা দবরাগ
P.O. Box 6790 | Fullerton, CA 92834

ই্ুইে্ধা্ধস (Equifax)
ওয়্বসাইট: ............................................................................equifax.com
দবনামূযল্ধ য্্ধদডট দ্যপাট্ধ .................................................(800) 685-1111
দবনামূযল্ধ য্্ধদডট দ্যপাট্ধ ওয়্বসাইট ...............................equifax.com/fcra

ইযনাদরস (Innovis)
ওয়্বসাইট ............................................................................. innovis.com

\ বুদ্ধিমান প্ধবীণ ব্ধদ্ধি, বুদ্ধিমান দবদনয়্াগ্া্ী
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দনউই়্য্্ধ্ অ্ধাটদন্ধ যজনায্যল্ অদেস
যলদটদশ়্া যজমস

ag.ny.gov
(800) 771-7755


