বুদ্ধিমান প্রবীণ ব্যক্তি,
বুদ্ধিমান বিনিয�়োগকারী
প্রতারিত হবেন না!
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প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
এটা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সত্য: প্রবীণ
ব্যক্তিরা প্রায়ই আর্থিক শ�োষণ এবং
বিনিয�়োগ জালিয়াতির লক্ষ্যবস্তু হন
। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা
গেছে যে, শুধুমাত্র এক বছরে, বয়স্করা
তাদের চেনা ও বিশ্বাসী কিংবা সম্পূর্ণ
অপরিচিত উভয়ের দ্বারা প্রতারণার
জন্য কমপক্ষে $2.9 বিলিয়ন
হারিয়েছেন । এবং আরও খারাপ ব্যাপার,
যারা অর্থ হারিয়েছেন তা ফেরত পাওয়ার
সম্ভাবনা কম, এমনকি যদি অপরাধীদের
ধরাও হয়।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি
জেনারেল লেটিশিয়া জেমস

প্রত্যেকের কাছে তাদের আর্থিক বিষয়ে
সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, নিজেদের এবং
তাদের কষ্টার্জিত অর্থ রক্ষা করার সর�্বোত্তম উপায়গুলি জানার জন্য সঠিক
সরঞ্জাম এবং তথ্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই পুস্তিকাতে সেই সরঞ্জাম গুলির
কিছু কথা বলা হয়েছে | কীভাবে একটি জালিয়াতি চিনতে হয়; কাদের এই বিপদ
হতে পারে, এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন।
আমাদের অফিসের প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে একটি হল নিউ ইয়র্কবাসীদের
বিনিয�়োগ এবং আর্থিক জালিয়াতি থেকে রক্ষা করা। আপনি যদি বিশ্বাস করেন
যে আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ শিকার হয়েছেন, আমাদের কল করুন।
আমাদের কাছে তদন্তকারী এবং প্রসিকিউটর রয়েছে যারা বয়স্কদের আর্থিক
জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষজ্ঞ। আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে
এবং আপনার প্রয�়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
আন্তরিকভাবে,
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জালিয়াতদের লক্ষ্য কারা?
এটি একটি সহজ সত্য। বয়স্করা জালিয়াতদের লক্ষ্য। কারণগুলিও সহজ: অর্থ সেখানেই।
প্রবীণ নাগরিকদের প্রায়ই অবসরকালীন সঞ্চয় থাকে এবং বাড়ির ঋণ তারা শ�োধ করে
দিয়েছেন ।
সাম্প্রতিক অনুমানে 65 বছরের উর্ধে পরিবারের নেট সম্পদ $18 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি।
বয়স্করা চিন্তিত হতে পারেন যে তাদের অবসর গ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় আছে
কিনা। কিছু বয়স্করা স্বাস্থ্য সমস্যা বা বিচারবুদ্ধির সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁরা
জালিয়াতির জন্য বিশেষ লক্ষ্য হতে পারেন । অনেকেই একা থাকেন এবং সহজেই কথ�োপকথনে
আকৃষ্ট হতে পারেন যেখানে তারা দরকারের চেয়ে বেশি তথ্য প্রকাশ করে ফেলেন ।

জালিয়াত: তারা কারা?
বিনিয�়োগ জালিয়াতি অনেক উত্স থেকে আসে: ফ�োন কল; বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভ�োজন সেমিনার;
ইন্টারনেট বুলেটিন ব�োর্ড এবং ইমেইল; “সিনিয়র বিশেষজ্ঞদের” জন্য বিজ্ঞাপন। সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ, তারা প্রায়শই এমন ল�োক যারা শিকারকে চেনে এবং বিশ্বাস করে: পরিবারের
সদস্য, বন্ধু এবং তত্ত্বাবধায়ক।

জালিয়াতরা “ছক” করে
হয়ত�ো সেটা এইগুলির মধ্যে একটা

$
পয়সা ও লোভ

ভালোবাসা/শুভেচ্ছা

ভয় এবং হতাশা

আমাদের মধ্যে
বেশিরভাগই একটি
ভাল ডিল বা
আকস্মিক সম্পদের
স্বপ্ন দেখেন।

ভালো মানুষ
চায়আপনজনদের
সাহায্য করতে

আসলে , ভয় পাওয়া আমাদের
সতর্কতা কমিয়ে দিতে পারে,আর
মনকে আরও উন্মুক্ত করতে
পারে একটি দ্রুত সমাধান
বা অপ্রত্যাশিত নিরাময়ের
প্রতিশ্রুতির প্রতি ।
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জালিয়াতির বিশ্লেষণ
প্রথম ধাপ হল একটি জালিয়াতি দেখতে কেমন তা জানা। যখন কেউ আপনাকে একটি চুক্তির
প্রস্তাব দিচ্ছে বা অনুর�োধ করছে তখন এগুল�োর দিকে খেয়াল রাখুন:

1
2
3

বিভ্রান্তিকর “ছক”
একটি জালিয়াতির কেন্দ্রে সবসময় আপনার দৃষ্টি
আকর্ষণ করার জন্য ও আপনাকে এমনভাবে আবেদন
করার জন্য কিছু থাকে যা আপনাকে আসল বিপদের
দিকে কম মন�োয�োগ দিতে বাধ্য করে বা আপনার
প্রতির�োধব্যবস্থা অচল করে দেয়।

বিশ্বস্ত জালিয়াত
বেশিরভাগ ল�োক বিশ্বাস করে যদি না তাদের না করার কারণ
দেওয়া হয়। জালিয়াতেরা ল�োকেদেরকে তাদের বিশ্বাস চালনা
করতে খুব ওস্তাদ ।

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার ফাঁদ
উপহারের ছলেও অনেক জালিয়াতি হয় । বেশিরভাগ বৈধ বিপণন
প্রচারাভিযানের একটি ছক থাকে, যা একজন ক্রেতাকে প্রলুব্ধ
করতে পারে। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন প্রচারগুলি ভাবে আপনি তাদের
তথ্যকে বিশ্বাস করবেন । যা কালকে থাকবে না , তা সম্ভবত বৈধ
নয়।
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জালিয়াতির ভাষা
বিশ্লেষণের মত�োই, জালিয়াতির একটি ভাষা রয়েছে যা ব�োঝা যায় । এই সব কথা গুলি শুনলে,
আপনি সম্ভবত এটি একটি জালিয়াতি বলে বুঝতে পারবেন ।

“এই কথা কাউকে
ব�োল�ো না !”

“আপনার টাকার
দ্বিগুণেরও বেশি
গ্যারান্টিযুক্ত।”

প্রথমত, বিনিয�়োগে নিশ্চয়তা
নাও থাকতে পারে । দ্বিতীয়ত,
রিটার্ন যত বেশি, ঝুঁকি তত
বেশি - এটি একটি সত্য।
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গ�োপনীয়” তথ্যের নাম দিয়ে, জালিয়াতের
বিনিয�়োগের ব্যাপারে ল�োকেদের চুপ
থাকতে পরামর্শ দেয় । তারা চায় আপনি
বিশ্বাস করুন যে তাদের ও আপনার কাছে
এমন তথ্য আছে যা জনগণের কাছে নেই।
তারা এটাও চায় না যে আপনি আর্থিক
উপদেষ্টাদের সাথে কথা বলুন যারা
আপনাকে বলবে এটি একটি জালিয়াতি ।

“এখন কিনুন, অনেক দেরি
হওয়ার আগে...একবার সুয�োগ।”

“লাভের মত�ো
বিশেষজ্ঞরা!”

স্পষ্টতই, জালিয়াত
বিনিয�়োগকারীর পণ্যটি
বিবেচনা বা গবেষণা করার
সময় পাওয়ার আগে অর্থ
চায়।

এই চুক্তিগুলি জটিল, খুব
কঠিন হতে থাকে আল�োচনা |
এগুলি খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণও
হওয়ার সম্ভাবনা

ঝামেলা এড়ান
নিজেকে রক্ষা করার একটি ভাল উপায় হল অপ্রত্যাশিত অফারগুলি হ্রাস করা৷
এখানে কল এবং ক্রেডিট কার্ড অফার কমান�োর কিছু উপায় রয়েছে৷

টেলিমার্কেটিং কল এড়ান:

donotcall.gov

সরাসরি মেইল এবং ইমেল অফার এড়ান:

(888) 382-1222
dmachoice.org

ক্রেডিট কার্ড অফার:

optoutprescreen.com

অনলাইন বিজ্ঞাপন:

networkadvertising.org (888) 567-8688
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সাধারণ বিনিয়োগঘটিত জালিয়াতি
গোষ্ঠীভিত্তিক জালিয়াতি

আস্থা বাড়াতে এবং বিনিয়োগকারীদের প্ররোচিত করতে একজন জালিয়াত “সাধারণ গোষ্ঠী”
ব্যবহার করেন - যেমন একটি পেশা, জাতি, ধর্ম, আগ্রহ বা অভিজ্ঞতা। এটি সাধারণত একটি
বড় মাপের প্রতারণা যা একদল লোকের সঙ্গে হয় , যা সমগ্র সম্প্রদায়কে আর্থিকভাবে
বিধ্বস্ত করে।

বিনামূল্যে খাবার সেমিনার

এই সেমিনারগুলির বেশিরভাগই প্রকৃতপক্ষে জালিয়াতি বিক্রির পথ , যা আপাতদৃষ্টিতে
শিক্ষামূলক বলে মনে হয় । উপস্থাপকরা প্রায়শই তাদের প্রমাণপত্রগুলিকে ভুলভাবে
উপস্থাপন করে এবং তাদের সাহায্য করার আড়ালে উপস্থিতদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ
ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করে।

পঞ্জি বা পিরামিড স্কিম

এটি একটি অজানা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানিতে বিনিয়োগের জন্য
উচ্চ মুনাফা প্রদান করে। পঞ্জি সূত্রটি সহজ: নতুন বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের
প্রতিশ্রুতি দিন এবং আগের বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করুন। বিনিয়োগ সাধারণত
খুব জটিল বা গোপনীয় হয়। এই স্কিমগুলি সর্বদা ভেঙ্গে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্তরা সর্বদা
হারায়।

নগদ ঋণদান স্কিম

অবসরপ্রাপ্তরা বিশেষভাবে দুর্বল কারণ তারা প্রায়শই ধনী কিন্তু তাদের নগদ টাকার অভাব
। বিপরীত বন্ধক, “পুনরায় লোড” ঋণ এবং অন্যান্য বিপদজনক ঋণ প্রকল্প সহজে নগদ
প্রদান করে কিন্তু প্রায়ই শেষে তাদের গৃহহীন করে দেয় ।.

সিনিয়র বিশেষজ্ঞ পদ

সিনিয়রদের মধ্যে মিথ্যা বিশ্বাস তৈরী করার জন্য জালিয়াতরা নিজেদেরকে “সিনিয়র
বিশেষজ্ঞ “ বলে ডাকতে পারে | যদিও কিছু বৈধ দালাল এই ক্ষেত্রে সত্যিই বিশেষজ্ঞ হতে
পারে, তবে সেই শংসাপত্রগুলি আসলে কী তা প্রশ্ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারনেট স্কিম

ইন্টারনেট বুলেটিন বোর্ড, নিউজলেটার বা ইমেলে পাওয়া তথ্য কখনই সত্যি ভাবা উচিত
নয়। প্রায়শই তারা সরাসরি স্ক্যাম বা অর্থ প্রদানের বিজ্ঞাপন। যেকোনো ইন্টারনেট
পরামর্শে কাজ করার আগে সর্বদা স্বাধীন উত্সের সাথে পরীক্ষা করুন।
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অনিবন্ধিত বিক্রয় এবং বিক্রয়কর্মী
যারা আর্থিক পণ্য (স্টক, বন্ড, বার্ষিকী, ইত্যাদি) বিক্রি করে বা বিনিয়োগের পরামর্শ
প্রদান করে তাদের অবশ্যই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নিবন্ধিত হতে হবে। যদি
একজন ব্যক্তি নিবন্ধনহীন হন এবং আপনাকে একটি আর্থিক পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি
করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাদের সাথে ব্যবসা করবেন না।
এমনকি একজন পেশাদার যেমন একজন আইনজীবী বা হিসাবরক্ষককে অবশ্যই আর্থিক পণ্য
বিক্রি করতে নিবন্ধিত হতে হবে।

অনুপযুক্ত বিনিয়োগ

জাতীয় এক্সচেঞ্জে বিক্রি হওয়া স্টক বাদ দিয়ে বৈধ বিনিয়োগ পণ্যগুলি জনসাধারণের
কাছে বিক্রি করার আগে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে। সাধারণ
অনিবন্ধিত আর্থিক পণ্য যা সাধারণত নিবন্ধন প্রক্রিয়ার যাচাই-বাছাই করতে পারে না তার
মধ্যে রয়েছে: পে টেলিফোন এবং এটিএম লিজিং চুক্তি, প্রতিশ্রুতি নোট এবং বিনিয়োগ
ট্রাস্ট।
আপনার জন্য অনুপযুক্ত হতে পারে যে বৈধ বিনিয়োগ পণ্য আছে. পরিবর্তনশীল বার্ষিকী,
উদাহরণস্বরূপ, খাড়া কমিশন, সেইসাথে দীর্ঘ শর্তাবলী এবং ব্যয়বহুল আত্মসমর্পণ ফি
বহন করে। সেগুলি অনেক অবসরপ্রাপ্তদের জন্য ভাল বিনিয়োগ নয়।
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নিজেকে রক্ষা করুন: জিজ্ঞাসা করুন এবং চেক করুন
?

জিজ্ঞাসা করুন:

» আপনি এবং আপনার ফার্ম লাইসেন্সপ্রাপ্ত? আপনার নিবন্ধন নম্বর কি?
» আপনার কি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা আছে?
» এই বিনিয�়োগ সম্পর্কে আপনার কাছে ক�োন লিখিত উপকরণ আছে?
» আপনি কত দিন যাবৎ� ব্যবসা করছেন?
» আপনি কি আমাকে এমন ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করতে পারেন যারা দীর্ঘদিন ধরে
আপনার সাথে বিনিয�়োগ করেছেন?
» কমিশন দ্বারা আপনি কীভাবে অর্থ প্রদান করবেন? বেতন দিয়ে?
»অন্যান্য ব্যক্তি—একটি অভিজ্ঞ ল�োকের কাছ থেকে দ্বিতীয় মতামত নিন

চেক করুন:
» বিনিয�়োগটি নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে নিবন্ধিত কিনা
» বিক্রয়কর্মী লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা এবং ক�োন�ো অভিয�োগ দায়ের করা হয়েছে কিনা
» তথ্যসূত্র - দীর্ঘ সময়ের ক্লায়েন্টদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলুন
» বিক্রয়কর্মী বা তাদের ফার্ম এসইসিতে নিবন্ধিত কিনা
» ক�োম্পানির আর্থিক বিবৃতি এবং একজন স্বাধীন পেশাদারকে সেগুলি পর্যাল�োচনা
করতে বলুন
» অননুম�োদিত বা বিভ্রান্তিকর চার্জের জন্য আপনার নিজস্ব বিবৃতি এবং অ্যাকাউন্ট।
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বুদ্ধিমান প্রবীণ ব্যক্তি, বুদ্ধিমান বিনিয�়োগকারীদের
জন্য টিপস
1. কখন�োই আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য এমন কাউকে দেবেন না যাকে আপনি জানেন না বা যারা
আপনার সাথে য�োগায�োগ করে। প্রায়শই বিনিয�়োগ স্কিমগুলিও আপনার পরিচয় চুরি করার চেষ্টা করে।
সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, জন্মতারিখ এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ ব্যক্তিগত তথ্য সবই আপনার
অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
2. লিখিত নথির জন্য জিজ্ঞাসা করুন। বিনিয�়োগ এবং চুক্তির পিছনে সংস্থা সম্পর্কে লিখিত তথ্য
জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না। এর মধ্যে রয়েছে কাজের ইতিহাস, এবং বিক্রয়কর্মীর পটভূমি, সেইসাথে
ক�োম্পানি সম্পর্কে তথ্য। নিশ্চিত করুন যে জড়িত সকলেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং বিনিয�়োগ নিবন্ধিত।
এটি আপনাকে রক্ষা করে এবং আপনার কিছু ভুল ব�োঝার সম্ভাবনা হ্রাস করে। লিখিতভাবে আপনার
বিনিয�়োগের নির্দেশাবলীও রাখা একটি ভাল ধারণা। যেক�োন�ো এবং সমস্ত লেনদেন এবং কথ�োপকথনের
রেকর্ড রাখুন।
3. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। বিক্রেতা যদি আপনাকে তথ্য দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তারা কিছু
লুকিয়ে রাখছে।
4. কথ�োপকথন শেষ করুন। স�ৌজন্যের শিকার হবেন না। আপনাকে চাপ দেয় এমন কাউকে “না” বলার
অভ্যাস করুন, “আমি কখনই (লিখিত তথ্য পাওয়া, আমার হিসাবরক্ষকের সাথে কথা বলা ইত্যাদি)
ছাড়া বিনিয�়োগের সিদ্ধান্ত নিই না। আমি এখনও আগ্রহী হলে আমি আপনাকে কল করব। বিদায়।”
কীভাবে আগে থেকে বের হতে হয় তা জানা থাকলে চাপ বাড়তে শুরু করলে কথ�োপকথন ছেড়ে দেওয়া
সহজ হয়।
5. এমন কাউকে ঋণী ব�োধ করবেন না যে আপনাকে “অযাচিত” আর্থিক পরামর্শ দেয়। একজন ব্যক্তি
যিনি অনাকাঙ্ক্ষিত পরামর্শ দিচ্ছেন, তিনি হয়ত�ো আপনার আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছেন যাতে সে
আপনার টাকায় হাত দিতে পারেন।
6. এমন কিছুতে বিনিয�়োগ করবেন না যা আপনি ব�োঝেন না। যদি একটি বিনিয�়োগ বুঝতে খুব জটিল হয়,
তাহলে এটি আপনার জন্য ভুল বিনিয�়োগ।
7. প্রতারণামূলক রিভার্স মর্টগেজে প্রতারিত হবেন না। স্বাধীন পরামর্শ না নিয়ে কখন�োই কার�ো
কাছে আপনার দলিল স্বাক্ষর করবেন না। অযাচিত বিজ্ঞাপন বা প্রচারে সাড়া দেবেন না। আপনার
নিজের বিপরীত বন্ধকী পরামর্শদাতা খুঁজে বের করুন.
8. আপনার সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখবেন না। সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করার জন্য আপনার
বিনিয�়োগগুলিকে বৈচিত্র্যময় এবং বিভক্ত করা মূল বিষয়।
9. সন্দেহ হলে এটি আরও নিরাপদ কাগজের পথ ছেড়ে দেয়। আপনার চেক যেন ক�োন ব্যাক্তির নামে না
হয় । সমস্ত চেক ক�োন ক�োম্পানির বা ক�োন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামে দেবেন - ভবিষ্যতে আপনার
জালিয়াতির সন্দেহ হলে তাহলে প্রমাণ করা সহজ ।
10. বিশেষ দ্রষ্টব্য । আপনি যদি মনে করেন যে আপনি অপব্যবহারের শিকার, অভিয�োগ দায়ের করতে
ভয় পাবেন না বা বিব্রত হবেন না। আপনি কিছু না করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে
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নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস
ব�্রোকার, ডিলার, সিকিউরিটিজ সেলসপারসন এবং ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারদের
রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে তথ্য খ�োঁজার জন্য; বিনিয�়োগ সিকিউরিটিজ
নিবন্ধন অবস্থা; সন্দেহজনক বিনিয�়োগ জালিয়াতির রিপ�োর্ট করা।

অফিস বিনিয�়োগকারী সুরক্ষা ব্যুর�ো
(212) 416-8222
ag.ny.gov

আর্থিক শিল্প নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ - Financial
Industry Regulatory Authority (FIRA)
ব�্রোকার বা উপদেষ্টার চাকরি এবং শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যের জন্য।

(800) 289-9999
finra.org

উত্তর আমেরিকান সিকিউরিটিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
অ্যাস�োসিয়েশন (NASAA)
(NASAA)
চলতি বিনিয�়োগ স্ক্যাম সম্পর্কে গ্রাহকের তথ্যের জন্য

nasaa.org
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আঞ্চলিক কার্যালয়
Binghamton আঞ্চলিক কার্যালয়
State Office Building, 17th Floor 44
Hawley Street
Binghamton, NY 13901
(607) 251-2770
গ্রাহক জালিয়াতি:(607) 251-2764

Rochester আঞ্চলিক কার্যালয়
144 Exchange Boulevard, Suite
200
Rochester, NY 14614-2176
(585) 546-7430
গ্রাহক জালিয়াতি:(585) 327-3240

Brooklyn আঞ্চলিক কার্যালয়
55 Hanson Place, Suite 1080
Brooklyn, NY 11217
(718) 560-2040

Syracuse আঞ্চলিক কার্যালয়
300 South State St, Suite 300
Syracuse, NY 13202
(315) 448-4800
গ্রাহক জালিয়াতি:(315) 448-4848

Buffalo আঞ্চলিক কার্যালয়
Main Place Tower, Suite 300A 350
Main Street
Buffalo, NY 14202
(716) 853-8400
গ্রাহক জালিয়াতি:(716) 853-8404
Harlem আঞ্চলিক কার্যালয়
163 West 125th Street, Suite 1324
New York, NY 10027
(212) 364-6010
Nassau আঞ্চলিক কার্যালয়
200 Old Country Road, Suite 240
Mineola, NY 11501
(516) 248-3302 or (516) 248-3300
গ্রাহক জালিয়াতি: (516) 248-3300
Plattsburgh আঞ্চলিক কার্যালয়
43 Durkee Street, Suite 700
Plattsburgh, NY 12901
(518) 562-3288
গ্রাহক জালিয়াতি: (518) 562-3282

Suffolk আঞ্চলিক কার্যালয়
300 Motor Parkway, Suite 205
Hauppauge, NY 11788
(631) 231-2424
গ্রাহক জালিয়াতি:(631) 231-2401
Utica আঞ্চলিক কার্যালয়
207 Genesee Street
Room 508
Utica, NY 13501
(315) 864-2000
Watertown আঞ্চলিক কার্যালয়
Dulles State Office Building 317
Washington Street
Watertown, NY 13601
(315) 523-6080
Westchester আঞ্চলিক কার্যালয়
44 South Broadway White Plains,
NY 10601 (914) 422-8755
গ্রাহক জালিয়াতি: (914) 422-8755

Poughkeepsie আঞ্চলিক কার্যালয়
One Civic Center Plaza - Suite 401
Poughkeepsie, NY 12601-3157
(845) 485-3900
তথ্য \ 13

ক্রেডিট রিপ�োর্টিং ব্যুর�ো
এক্সপেরিয়ান (Experian)
ক্রেডিট রিপ�োর্ট এবং স�্কোর অর্ডার করুন............................(888) 397-3742
জালিয়াতি, পরিচয় চুরি এবং ক্রেডিট সাহায্য...........................(888) 397-3742
ওয়েবসাইট............................................................................experian.com
ট্রান্সইউনিয়ন (TransUnion)
মেইন লাইন........................................................................(800) 916-8800
ওয়েবসাইট.........................................................................transunion.com
বির�োধ নিষ্পত্তি ওয়েবসাইট....................... transunion.com/credit-disputes/
dispute-your-credit
জালিয়াতি ওয়েবসাইট....................................... transunion.com/fraud-alerts
স্থগিত করার ওয়েবসাইট..........................................freeze.transunion.com
ট্রান্সইউনিয়ন প্রতারণার শিকার সহায়তা বিভাগ
P.O. Box 6790 | Fullerton, CA 92834

ইকুইফ্যাক্স (Equifax)
ওয়েবসাইট:.............................................................................equifax.com
বিনামূল্যে ক্রেডিট রিপ�োর্ট..................................................(800) 685-1111
বিনামূল্যে ক্রেডিট রিপ�োর্ট ওয়েবসাইট................................equifax.com/fcra
ইন�োভিস (Innovis)
ওয়েবসাইট.............................................................................. innovis.com
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নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস

লেটিশিয়া জেমস

ag.ny.gov
(800) 771-7755

