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গভর্ নর হ াক ইউম্বেম্বর্ রাবলয়ার্ আেমম্বের মম্বযে হভাক্তাম্বের স্ক্োম এিং সাইিার 

বর্রাপত্তা হুমবকর িোপাম্বর সতকন করম্বর্  

  

োর্ করুর্ সতোবয়ত এিং র্ামকরা সংস্থাসমূম্ব  যারা প্রাপ্ত সা াযে অভািী 

ইউম্বের্ীয়ম্বের ত্রাে প্রোম্বর্ িেি ার কম্বর  

  

হেট এম্বেন্সিসমূ  আপর্াম্বের সংম্বিের্লী তিে সুরবিত ও বর্রাপে রাখম্বত, িবয নত 

সাইিার হুমবকর সময় সতকন িাকম্বত সুপাবরল োবর করম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাীকক্ ভ্াথিথমর পুথিকর্র ইউকের্ আেমণ 

ম্পথক্নি চ্যাথরটি স্ক্যাম এবং াইবার থর্রাপত্তার বথধ নি হুমথক্র বযাপাকর পরামল ন িার্ ক্করকের্। 

থর্উ ইয়ক্ন হেি হভাক্তা ুরক্ষা থিথভলর্ (New York State Division of Consumer Protection) 

যুকের থলক্ার বযক্তক্তকির মি নকর্ িািবয ত্রাকণর ভুয়া অর্ুকরাকধর বযাপাকর জার্কি হপকরকে। 

হভাক্তাকির অকি নর হযকক্ার্ও অর্ুকরাধকক্ াবধাকর্ যাচ্াই ক্কর হিখকি এবং অি ন বা দ্রবয িার্ 

ক্রার পূকব ন চ্যাথরটিকক্ যাচ্াই ক্কর হিখকি উৎাথি ক্রা কে। এোশাও হযকিু াইবার 

থর্রাপত্তা হুমথক্ হবকশ যাকে িাই গভর্ নর হাক্ থর্উ ইয়ক্নবাীকির অর্াইকর্ ংকবির্লী 

িিয প্রক্াল ক্রার পূকব ন ক্র ও অি ন থিপািনকমকের (Department of Taxation and Finance) 

থর্রাপত্তা ুপাথরলমূ বযবার ক্রার মাধযকম িক্ন কি উৎাথি ক্করকের্। এটি গভর্ নকরর 

হযি থর্রাপত্তা ক্ম নক্াণ্ড হক্ন্্দর (Joint Security Operations Center) গঠর্ ক্রার অর্ুবিী, যা 

স্থার্ীয়, হেি এবং হেিাকর াইবার প্রকচ্ষ্টার হক্ন্দ্র থককব ক্াজ ক্কর।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন মাথক্নর্ যুক্তরাকের ব নবৃৎ ইউকের্ীয় জর্কগাষ্ঠীর বাথশ, এবং থর্উ ইয়ক্নবাীরা 

বময় অভাবী ক্কর থিকক্ াাকযযর াি বাথশকয় হিয়," গভর্ নর হ াক িম্বর্। "থক্ন্তু, 

আমাকিরকক্ যারা অর্যকির উিারিার ুকযাগ থর্কয় প্রিারণা ক্রার হচ্ষ্টা ক্কর িাকির বযাপাকর 

িক্ন িাক্হি কব। আমাকির ইউকের্ীয় বনু্ধ ও পথরবারকির াাযয ক্রকি আপর্ার 

িার্লীিার হক্ষকত্র মকর্ রাখকবর্ হয, যথি হক্ার্ও থক্েু কন্দজর্ক্ মকর্ য় িাক এটি িাই 

ওয়াই স্বাভাথবক্। আপর্ার বনু্ধ ও পথরবারকক্, থবকল ক্কর বয়স্ক্ থপ্রয়জর্কির অর্াইকর্ িক্ন 

িাক্কি উৎাথি ক্রুর্।"  

  

হযকক্ার্ও থবপয নয় আক, স্ক্যামক্ারীরা াাযয ক্রকি আগ্রী বযক্তক্তকির উিারিার ুকযাগ থর্কি 

চ্ায়। ইউকেকর্ আেমণ প্রিারণাক্ারীকির জর্য ভুয়া চ্যাথরটি স্থাপর্ ক্রা বা থর্গৃীি যুকের 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cg01LZH%2FTqSdbZ3AGMTP3xANvhlAW55wOqcshNjLJBY%3D&reserved=0


থলক্ার বযক্তক্ত থককব ভার্ ক্রার এক্টি ুকযাগ প্রিার্ ক্রকে। অর্যরা হক্ার্ও ববধ চ্যাথরটির 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ াইহির র্ক্ ক্কর ওকয়বাইি থিজাইর্ ক্কর যাকি র থবশ্বাী িািাকির অি ন 

এবং/অিবা বযক্তক্তগি িিয চু্থর ক্রকি পাকর।  

  

হেম্বটর সবিি রিাটন হে. রবিম্বগে িম্বর্, "থর্উ ইয়ক্নবাীরা অভাবীকির প্রথি মি নক্ ও 

উিার থককব পথরথচ্ি। ইউকেকর্র যুে যখর্ হবকশ চ্ককে, প্রিারণাক্ারীরা আকবগপূণ ন ের্া 

এবং ভুয়া অর্ুর্য় বযবার ক্কর হভাক্তাকির ুকযাগ হর্ওয়ার হচ্ষ্টা অবযািভাকব ক্রকে। আথম 

থর্উ ইয়ক্নবাীকির িাকির ভাকা উকেলয ুরথক্ষি রাখকি এবং হক্ার্ও চ্যাথরটিকি িার্ ক্রার 

পূকব ন হ বযাপাকর হজকর্ থর্কি উৎাথি ক্রথে, যাকি এটি থর্ক্তিি ক্রকি পাকরর্ হয আপর্ার 

ক্কষ্ট উপাক্তজনি িার িাকির ক্াকেই যাকে যাকির আপর্াকির মি নকর্র থর্িারুণ প্রকয়াজর্ 

রকয়কে।"  

  

ভারপ্রাপ্ত কর এিং অি ন কবমলর্ার আমান্ডা ব ার িম্বর্, "ইউকেকর্র ববথশ্বক্ ঙ্কি 

াইবার আেমকণর উকেগ বকৃ্তে ক্করকে, িাই আমাকির বাইকক্ অবলযই িক্ন িাক্কি কব 

যাকি ভু াকি হগাপর্ িিয চ্ক যাওয়া, হবা থিকি অস্বীক্ার ক্কর আেমণ, এবং অর্যার্য 

হর্থিবাচ্ক্ োে হঠক্াকর্া যায়।"  

  

তিে প্রযুন্সক্ত অবিম্বসর (Office of Information Technology Services, ITS) প্রযার্ তিে 

কম নকতনা অোম্বেম্বা 'টবর্' বরবিক িম্বর্, "অগথণি থর্উ ইয়ক্নবাী ভাকা উকেকলয 

ইউকেকর্র মার্ুকির মি নকর্র চ্যাথরটিমূক িার্ ক্করকে, এবং িারা এক্টি পাি নক্য বিথর 

ক্রকি পারকে। িুভনাগযবলি, এই উিারিা াইবার অপরাধীকির হলাকণর জর্য র্িুর্ ুকযাগ ৃটষ্ট 

ক্কর। থর্কজকক্ ুরক্ষা ক্রার জর্য এবং আপর্ার উিার িার্ যাকি ব নিা যাকির এর বকিকক্ 

হবথল প্রকয়াজর্ িাকির াকিই হপৌঁোয় িা থর্ক্তিি ক্রার জর্য, ITS থর্উ ইয়ক্নবাীকক্ এই হরা 

অর্ুলীর্মূ ক্রকি বকে এবং াম্প্রথিক্ অর্াইর্ হুমথক্ ও াইবার স্ক্যাকমর ঘির্ার 

ক্ারকণ িক্ন িাক্কি বকে।"  

  

হ ামোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমারম্বেন্সি সাবভনম্বসস বিবভলম্বর্র (Division of Homeland 

Security and Emergency Services, DHSES) কবমলর্ার েোবক হে িম্বর্, "থর্কজকির 

বযক্তক্তগি িিয থর্রাপি রাখার হক্ষকত্র এবং থর্কজকিরকক্ াইবার হুমথক্ হিকক্ রক্ষা ক্রার হক্ষহত্র 

প্রকিযক্ থর্উ ইয়ক্নবাীর এক্টি ভূথমক্া পার্ ক্রকি কব। আমরা জাথর্ অভাকবর ময় খারাপ 

পক্ষরা যারা াাযয ক্রকি হচ্ষ্টা ক্রকে িাকির ুকযাগ হর্ওয়ার হচ্ষ্টায় িাকক্। আপথর্ যথি 

অর্াইর্ বা থিক্তজিা িাকর্র মাধযকম ইউকেকর্র মার্ুকির মি নর্ ক্রকি চ্ার্, িাক িক্ন 

িাকু্র্ এবং আপর্ার িার্ খা াঁটি এবং আপর্ার িিয থর্রাপি িাক্া থর্ক্তিি ক্রকি এই হরা 

অর্ুলীর্গুথ অর্ুরণ ক্রুর্।"  

  

হেম্বটর বসম্বর্টর হকবভর্ টমাস িম্বর্, "একিা হবথল থর্উ ইয়ক্নবাী হয ইউকেকর্র মার্ুকক্ 

াাযয ক্রকি পিকক্ষপ থর্কয়কে িা আমাকির প্রথিকবলীরা হক্মর্ িা ভাকাই বুক্তিকয় হিয়। 

িুভনাগযবলি, এটি স্ক্যামারকির জর্য বযক্তক্তগি স্বাকি ন এই ঙ্ককির অপবযবার ক্রার এক্টি বশ 

ুকযাগ ৃটষ্ট ক্করকে। আথম থর্উ ইয়ক্নবাীকির িক্ন িাক্কি এবং িাকির উিার অবিার্ যাকি 

ববধ ক্ারকণ খরচ্ য় িা থর্ক্তিি ক্রকি অথিথরক্ত িক্নিা গ্রণ ক্রার িাথগি থিক্তে।"  



  

অোম্বসেব সেসে র্াইব হরান্সে িম্বর্, "স্ক্যামাররা বময় আপর্াকির হধা াঁক্া থিকি র্িুর্ 

র্িুর্ পেথি হচ্ষ্টা ক্কর, এমর্থক্ এক্টি আন্তজনাথিক্ ঙ্ককির মকয়ও। যখর্ ইউকেকর্র 

থবপকির ময় থর্উ ইয়ক্নবাীরা িাকির মি নকর্ এক্ক্তত্রি কয়কে, িখর্ আপর্ার উিারিার 

অপবযবার যাকি র্া ক্রা য় িা থর্ক্তিি ক্রকি হভাক্তাকির িক্ষিা ও জ্ঞার্ প্রিার্ ক্রা 

অিযাবলযক্ীয়। থর্উ ইয়ক্নবাীরা যাকি িাকির উিারিার জর্য স্ক্যাকমর থলক্ার র্া য় িা থর্ক্তিি 

ক্রার জর্য আথম গভর্ নর হাক্কর প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

স্ক্যামাররা প্রায়লই ামাক্তজক্ হযাগাকযাগ মাধযম, অযাথচ্ি ইকমই, হোর্ ক্, বা হিক্সি বািনার 

মাধযকম হযাগাকযাগ ক্কর। িারা ক্যাল অযাপ (Cash App), হভর্কমা (Venmo) বা হজকর (Zelle) 

মকিা হপকমে অযাকপর মাধযকম অি ন চ্াইকি পাকর, অেকলাকরর হক্ার্ও বযাংক্ অযাক্াউকে অি ন 

ওয়যার ক্রহি বকি পাকর, বা এক্টি থপ্রকপইি থগেি ক্ািন পাঠাকি বকি পাকর। াম্প্রথিক্ 

অকর্ক্ স্ক্যাকম থবিক্কয়র্ (Bitcoin) বা একিথরয়াকমর (Ethereum) মকিা ক্তেকটাক্াকরক্তি িাকর্র 

অর্ুকরাধ থেকা। স্ক্যামক্ারীরা ৃজর্লী এবং মার্ুকক্ প্রিারণা ক্রকি র্িুর্ র্িুর্ পন্থা হভকব 

হবর ক্রকি িাক্কব, িাই হভাক্তাকির ব নিা িক্ন িাক্কি কব।  

  

িাকর্র অি ন ভু াকি হপৌঁোকর্া হঠক্াকি, থর্উ ইয়ক্ন হেি হভাক্তা ুরক্ষা থিথভলর্ থর্কনাক্ত 

িক্নিা অবম্বর্ ক্রার ুপাথরল থিকে:  

  

 অরু্ম্বরায যািাই করুর্। স্ক্যামাররা প্রায়ই ামাক্তজক্ হযাগাকযাগ মাধযকম বনু্ধ, পথরবার বা 

ম্ভাবয ভাকাবাার মার্ু হকজ িাকর্র অর্ুকরাধ ক্কর; অর্াইকর্ ক্াকরা েথব এবং 

জীবর্ংোন্ত িিয র্ক্ ক্কর এক্টি ভুয়া অযাক্াউে বিথর জ। আপথর্ যথি 

আপর্ার পথরথচ্ি মকর্ কে এমর্ ক্াকরা হিকক্ও অর্াইকর্ ত্রাণ িাকর্র এক্টি 

অযাথচ্ি অর্ুকরাধ পার্, িাক হই বযক্তক্তর াকি এক্টি থভন্ন হযাগাকযাগ বযবস্থায় 

রাথর হযাগাকযাগ ক্রুর্ অর্ুকরাধটি যাচ্াই ক্রার জর্য। হক্ার্ও থকঙ্ক থিক্ ক্রকবর্ র্া 

বা উৎ যাচ্াই র্া ক্কর হক্ার্ও েম ন পূরণ ক্রকবর্ র্া। যথি অর্ুকরাধটি এমর্ ক্াকরা 

হিকক্ আক যার াকি ম্প্রথি আপর্ার অর্াইকর্ পথরচ্য় কয়কে, এটি খুব ম্ভবি 

এক্টি স্ক্যাম এবং আপর্ার থবকল ভাকব িক্ন ওয়া উথচ্ি।  

 িোবরটট বর্ম্বয় বরসািন করুর্। শুধু চ্যাথরটির ওকয়বাইকির উপর থর্ভনর ক্রকবর্ র্া। 

হক্ার্ও চ্যাথরটিকি িার্ ক্রার পূকব ন গ্রুকপর র্াম বযবার ক্কর এবং "থরথভউ" এবং "স্ক্যাম" 

এ ধরকর্র াচ্ন িাম ন থকখ অর্াইকর্ অর্ুন্ধার্ ক্রুর্। হেিাকর হেি ক্থমলর্ 

(Federal Trade Commission) চ্যাথরটির থরকপািন ও হরটিং হিখার জর্য 

give.org, charitynavigator.org,charitywatch.org বা candid.org হিখার ুপাথরল 

ক্রকে। এোশাও আপথর্ ইোরর্া হরকভর্ুয াথভনক (Internal Revenue Service, IRS) 

হিখকি পাকরর্ হয চ্যাথরটিটি থর্বথন্ধি থক্র্া। অযািথর্ ন হজর্াকরকর অথেও (Office of 

the Attorney General) িার্ ক্রার পূকব ন চ্যাথরটিটি আথি নক্ভাকব ুপ্রথিটষ্ঠি থক্র্া িা 

থর্ক্তিি ক্রকি চ্যাথরটিজ হরক্তজথিকি আথি নক্ থরকপািন হিখার ুপাথরল থিকে।  

 উচ্চ িাম্বপর হকৌল প্রবত ত করুর্। যথিও পথরথস্থথিটি অথি জরুথর, থক্ন্তু হভাক্তাকির 

অথবকম্ব িার্ ক্রার চ্াপ প্রথিি ক্রা উথচ্ি। অকর্ক্ ময় স্ক্যামাররা আপর্াকক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.give.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hHpIS06NCy345SpX4DaNd0Fvd7OLuJJqxWH%2FQrT1o3U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.charitynavigator.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BaWP%2F%2B2xNdw4pT8fyPRq%2Be4zsVfdGS7Vlj1l8J1VqYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.charitywatch.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=28Y4aJNYtjYIaTn02awWTpaEpABQ4xBl0QVELlwFR6c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.candid.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=99I4%2FuaYMzhC6LwvC6n%2BH9QMm3NAqwJKL48M53w62aI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2Fcharities-non-profits%2Ftax-exempt-organization-search&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hqrNrz4sXALbtljiAkTQxRl5SWTBxFD09Wj5cUCbdQM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.charitiesnys.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=69wbKm7E4QMkJKj0T10LrvE8FMuGiZ25L9pdfMdPe5Q%3D&reserved=0


িাৎক্ষথণক্ভাকব িার্ ক্রকি চ্াপ প্রিার্ ক্রকব, যার েক আপথর্ িাকির গকের থবপি 

কঙ্কি হিখকি পাকবর্ র্া। হৃিয়গ্রাী গে বা "থভক্টিম" এবং থথিরকির হিকক্ 

রাথর ইকমই হযখাকর্ আপর্াকক্ িাৎক্ষথণক্ভাকব িার্ ক্রকি বা য় হ বযাপাকর 

িক্ন র্। হোর্ বা অযাথচ্ি হিথমাকক্নিারকিরকক্ অি ন থিকবর্ র্া, হয হোর্ ক্করকে 

িাকক্ চ্যাথরটির বযাপাকর এবং হক্ািায় িার্ ক্রকি কব হ বযাপাকর থথখি ক্তজথর্ 

পাঠাকি বুর্, যথি আপথর্ থিকি চ্ার্।  

 িেন্সক্তগত তিে হগাপর্ রাখুর্। এক্টি অযাথচ্ি চ্যাথরটি অর্ুকরাকধর উত্তকর ক্খকর্া 

আপর্ার হালযা থথক্উথরটি র্ম্বর, হেথিি ক্ািন বা হিথবি ক্ািন িিয থিকবর্ 

র্া। অর্াইকর্ িার্ ক্রার ময়, িাকর্র অর্ুকরাধ পূরণ ক্রার পূকব ন থর্ক্তিি ক্রুর্ হয 

আপর্ার ইোরকর্ি ংকযাগ থর্রাপি আকে।  

 প্রশ্ন করুর্ হয কীভাম্বি আপর্ার অি ন িেয় করা  ম্বি। হভাক্তারা জার্কি চ্ায় হয 

িাকির অি ন রাথর থভক্টিমকির ক্াকে যাকে। এক্টি খা াঁটি চ্যাথরটি আপর্াকক্ জার্াকি 

পারকব হয আপর্ার িাকর্র ক্ি অংল প্রলাথর্ক্ থে থককব বযবহৃি র্া কয় ক্ম নূথচ্কি 

রাথর যাকব।  

 হিক িা হেবিট কািন বেম্বয় োর্ করুর্। ক্খকর্া র্গি, থগেি ক্ািন, ক্তেকটা ক্াকরক্তি, 

বা হে ক্রকি ক্টঠর্ কব এমর্ হিন্ডার োরা অি ন থিকবর্ র্া। আপর্ার ক্াকে িাকর্র 

হরক্িন আকে িা থর্ক্তিি ক্রকি হচ্ক্ বা হেথিি ক্ািন থিকয় অি ন িার্ ক্রুর্। হচ্ক্ থখুর্ 

চ্যাথরটির র্াকম, বযক্তক্তর র্াকম র্য়। আপথর্ যথি এক্টি চ্যাথরটির ওকয়বাইি থিকয় িার্ 

ক্রকি চ্ার্, িাক ওকয়বাইিটি ুরথক্ষি থক্র্া এবং আপর্ার ক্ম্পম্পউিাকর ব নকল 

অযাথেভাইরা ুরক্ষা রকয়কে থক্র্া হিকখ থর্র্।  

  

আপথর্ যথি কন্দ ক্করর্ হয িার্ পাওয়ার জর্য এক্টি ভুয়া হচ্ষ্টার ম্মুখীর্ কয়কের্, িাক 

আপথর্ থর্উ ইয়ক্ন হেি হভাক্তা ুরক্ষা থিথভলকর্র ক্াকে অথভকযাগ িাকয়র ক্রকি 

পারকবর্https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint।  

  

থিথভলকর্র হভাক্তা ায়িা িাইর্ (Consumer Assistance Hotline) হাম হিকক্ শুেবার, 

ক্া 8:30 হিকক্ থবক্া 4:30 পয নন্ত হখাা িাকক্ 1-800-697-1220 র্ম্বকর, হেকির রক্াথর 

েুটির থির্ বাকি। আপথর্ আকরা িিয ও পরামল ন হপকি পাকরর্ হভাক্তা ুরক্ষা থিথভলকর্র 

ামাক্তজক্ হযাগাকযাগ মাধযম অর্ুরণ ক্কর, যা িুইিাকর (@NYSConsumer)) এবং হেবুকক্ 

(www.facebook.com/nysconsumer)।  

  

াইবার থর্রাপত্তার বথধ নি আন্তজনাথিক্ উকেকগর ময়, থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্র ও অি ন থিপািনকমে 

এোশাও ক্র হমুকমর ময় এবং পুকরা বেরজকুশ ক্রিািাকির বযক্তক্তগি িিয থর্রাপি রাখকি 

এক্াথধক্ অথি গুরুত্বপূণ ন পরামল ন প্রিার্ ক্করকে।  

  

িেন্সক্তগত তিে িাওয়া অযাবিত ইম্বমই ও হিাম্বর্র িোপাম্বর সতকন িাকুর্। ক্খকর্া এক্টি 

অযাথচ্ি ইকমই বা হিথকোর্ ক্কর উত্তকর হালযা থথক্উথরটি র্ম্বকরর মকিা বযক্তক্তগি িিয 

প্রিার্ ক্রকবর্ র্া। যথি ইকমই বা হোর্টি এমর্ হক্ার্ও হক্াম্পাথর্ হিকক্ আক যার াকি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Ffile-consumer-complaint&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wlPkMJLYuhSHRp5KvvRv5C0n3xkllPZMkcYrMRaRpCQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysconsumer&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7pdaX7vKH9jNgL89BvwSxU7ltw%2FuNwcbsv4OFp4BTQs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysconsumer&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc890f5ca45a448b1825608da0c19977c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835601301848229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1muajFmwYxBVwpzoml6skOY5akQDmKLBbq4ETjS4Fz8%3D&reserved=0


আপথর্ বযবা ক্করর্, িাক রাথর িাকির াকি হযাগাকযাগ ক্কর থর্ক্তিি ক্রুর্ হয 

হযাগাকযাগটি ববধ থেকা। স্ক্যামাররা প্রায়ই ক্র ঋণ ংোন্ত ভয় হিখাকর্া হক্ল ও হুমথক্ 

বযবার ক্কর আপর্ার ক্াে হিকক্ আপর্ার বযক্তক্তগি ও আথি নক্ িিয হপকয় যায়।  

  

আপর্ার হমািাই বিভাইস বর্রাপে করুর্। জার্া িুব নিা টঠক্ ক্কর এমর্ েিওয়যার 

আপকিি উপভয ওয়া মাত্র প্রকয়াগ ক্রুর্। আপর্ার থিভাইকর থবল্ট-ইর্ থর্রাপত্তা থেচ্ার 

বযবার ক্রুর্, হযমর্ এক্টি পাকক্াি, এবং এমর্ হপ্রাগ্রাম বযবার ক্রুর্ যা হিিা এর্ক্তেট 

ক্কর এবং হোর্ াথরকয় হগক বা চু্থর হগক িরূ হিকক্ হোকর্র বথক্েু মুকে হিয়।  

  

ওয়াইিাই  টস্পট বর্ম্বয় সািযার্  র্। পাবথক্ ওয়যারক িস্পি থর্রাপি র্য়, যার অি ন হয 

আপথর্ ংযুক্ত িক্া অবস্থায় আপথর্ আপর্ার হমাবাই থিভাইক ক্ী ক্রকের্ িা হিখা াইবার 

হচ্ারকির জর্য জ কয় যায়। পাবথক্ ওয়াইোইকি আপর্ার ক্াজ ীথমি ক্রুর্ এবং 

ংকবির্লী অযাক্াউকে গ ইর্ ক্রা এথশকয় চ্ুর্।  

  

আপর্ার অোপগুব সম্পম্বকন োরু্র্। হক্ার্ও অযাপ িাউর্কাি ক্রার পূকব ন এর থবস্তাথরি 

এবং হস্পথথেকক্লর্ ভাকাভাকব থরথভউ ক্রুর্। প্রথি হমাবাই অযাকপর হগাপর্ীয়িা র্ীথিমাা 

থরথভউ ক্রুর্ এবং বুকি থর্র্। কচ্ির্ িাকু্র্ হয অযাপ আপর্ার অবস্থার্ এবং বযক্তক্তগি িিয 

জার্কি চ্াইকি পাকর।  

  

আপবর্ সামান্সেক হযাগাম্বযাগ মাযেম্বম কী তিে বেম্বির্ হস িোপাম্বর সতকন িাকুর্। 

আপর্ার জন্মিাথরখ, হিথকোর্ র্ম্বর, বাথশর টঠক্ার্া বা আপর্ার চ্াক্থর বা লখ র্াক্ত ক্কর 

এমর্ েথব হপাে ক্রা হিকক্ এথশকয় চ্ুর্। এক্টি ক্ারণ: এটি ধরকর্র িিয পাওয়ািন থরকি 

ক্রার থর্রাপত্তা প্রশ্ন থর্ণ নয় ক্রার জর্য বযবার ক্রা হযকি পাকর, এবং েক আপথর্ আপর্ার 

অযাক্াউে ও বযক্তক্তগি িিয খুাঁজকে এমর্ প্রিারক্কির ক্ষয কয় হযকি পাকরর্।  

  

লক্ত পাসওয়ািন িেি ার করুর্। আপর্ার ক্ অযাক্াউকের জর্য থভন্ন থভন্ন পাওয়ািন 

বিথর ক্রুর্। পাওয়াকিনর হক্ষকত্র, ক্মপকক্ষ 14 অক্ষকরর এক্টি বযবার ক্রার হচ্ষ্টা ক্রুর্, যা 

বিনমাকর্ এ হক্ষকত্র আিল ন। অক্ষর (বশ াকির এবং হোি াকির), ংখযা, এবং প্রিীকক্র এক্টি 

থমশ্রণ বযবার ক্রুর্। পাকেজ বযবার ক্রকি পাকরর্ হযখাকর্ আপথর্ আপথর্ এক্টি স্মরণীয় 

হেকজর প্রিম অক্ষরগুথ বযবার ক্কর এক্টি জটি পাওয়ািন বিথর ক্রকি পারকবর্ যা 

অর্ুমার্ ক্রা ক্ষ্ট। থর্য়থমি আপর্ার পাওয়ািন/পাকেজ পথরবিনর্ ক্রুর্।  

  

আপর্ার বর্রাপত্তা প্রম্বশ্ন তারতমে রাখুর্। এক্াথধক্ অযাক্াউকে এক্ই থর্রাপত্তা প্রশ্ন বযবার 

ক্রকবর্ র্া। এমর্ থর্রাপত্তা প্রশ্ন বাোই ক্রুর্ যার উত্তর অর্ুমার্ ক্রা যাকব র্া বা ামাক্তজক্ 

হযাগাহযাগ মাধযম বা ইোরকর্কি খুাঁকজ পাওয়া যাকব র্া।  

  

অোকাউন্ট িেি ার করার ের্ে েইু যাম্বপর যািাইকরে িেি ার করুর্। অর্াইর্ 

অযাক্াউেমূকর থর্রাপত্তা উন্নি ক্রকি, যখর্ই ম্ভব কব িখর্ই আপর্ার াইর্ ইর্ ক্রার 

ময় আপর্ার পথরচ্য় যাচ্াইকয়র জর্য এক্টি পাওয়ািন এবং এক্টি অথিথরক্ত থর্রাপত্তা হক্াি 

আবলযক্ ক্রুর্।  



  

বিবলংম্বয়র িোপাম্বর সম্বিতর্ িাকুর্। অপথরথচ্ি হপ্ররকক্র পাঠাকর্া ইকমইকর থঙ্ক, 

িাউর্কাি োইক থিক্ ক্রকবর্ র্া বা অযািাচ্কমে খুকবর্ র্া। হপ্ররক্কক্ আপথর্ থচ্র্কও 

শুধু িখর্ই অযািাচ্কমে খুুর্ যখর্ আপথর্ এর অকপক্ষা ক্রকের্ এবং জাকর্র্ একি ক্ী 

রকয়কে।  

  

আপর্ার ংকবির্লী িিয থর্রাপি ক্রকি প্রকয়াজর্ীয় ধাপ থর্য়থমি পয নাকাচ্র্া ক্রা 

গুরুত্বপূণ নsecure your sensitive information।  

  

এটট বরম্বপাটন করুর্।আপথর্ যথি এর থলক্ার কয় িাকক্র্ বা থর্কজকক্ ক্র ম্পথক্নি পথরচ্য় 

চু্থরর থলক্ার বক থবশ্বা ক্করর্, আমাকিরকক্ অথবকম্ব হ বযাপাকর জার্ার্। আমরা আপর্ার 

িিয েযাক্ ক্কর িা হগাপর্ ও ুরথক্ষি রাখকি াাযয ক্রকবা। ক্র থিপািনকমকের প্রিারণা, 

স্ক্যাম, এবং পথরচ্য় চু্থর থরকপািন ক্রার ওকয়বকপজটি থভক্তজি ক্রুর্।  

  

ক্র থিপািনকমে (Tax Department) উন্নি এর্ক্তেপলর্, োয়ারওয়া, অর্থধক্ারপ্রকবল-

র্াক্তক্রণ বযবস্থা, এবং অর্যার্য থর্রাপত্তা বযবস্থা গ্রণ ক্কর আমাকির থকেম এবং 

ংকবির্লী হিিা থর্রাপি রাখার জর্য, থক্ন্তু ক্রিািাকিরকক্ও থর্কজকিরকক্ অর্াইকর্ 

ুরথক্ষি রাখকি এক্টি ক্তেয় পন্থা অবম্বর্ ক্রকি কব।  
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