
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/3/2023  গভর্ নর কোবথ হহাকল 

 

 

2022 সাম্বল বর্উ ইয়ম্বকনর বিপার্নম্বেন্ট অি হেম্বর্র হভাক্তা সুরক্ষা বিভাগ বর্উ ইয়ম্বকনর 

হভাক্তাম্বদরম্বক প্রায় 2.4 বেবলয়র্ িলার হেরত বদম্বয়ম্বে িম্বল গভর্ নর হহাকম্বলর হঘাষণা  

  

হভাক্তা সুরক্ষা বিভাগ 2022 সাম্বল আরু্োবর্ক 20,000 বর্উ ইয়কনিাসীম্বক হভাক্তা 

অবভম্ব াম্বগর িোপাম্বর সাহা ে কম্বরম্বে  

  

জাতীয় হভাক্তা সুরক্ষা সপ্তাম্বহর শুরুম্বত হভাক্তা সুরক্ষা বিভাগ 2022 সাম্বল পাওয়া 

হভাক্তাম্বদর অবভম্ব াম্বগর েীষ ন পাাঁচটর্ কোর্াগবরর পাোপাবে হভাক্তাম্বদর সুরবক্ষত রাখা 

সংক্রান্ত পরােে ন হেয়ার করম্বে  

  

  

জাতীয় ভবাক্তা ুযক্ষা প্তাহয শুরুহত গবন নয ক্যাথথ ভাক্র আজ ভঘালণা ক্হযহছন ভম থনউ 

ইয়হক্নয থিার্নহভন্ট অফ ভেহর্য (Department of State) ভবাক্তা ুযক্ষা থফবাগ (Division of 

Consumer Protection) 2022 াহর 19,752 জন থনউ ইয়ক্নফাীহক্ ভবাক্তা ুযক্ষা ংক্রান্ত 

থফথবন্ন থফলহয় ায়তা ক্হযহছ, মায পহর আনুভাথনক্ 2.4 থভথরয়ন িরায ভবাক্তাহদয ক্াহছ 

থপথযভয় ভদওয়া হয়হছ। ভরাক্জনহক্ ভবাক্তা থহহফ থনহজহদয অথধক্ায ফুঝহত াাময ক্যা 

এফং তাহদযহক্ ুযথক্ষত যাখহত াাময ক্যায জনয রবয ংস্থানভূ ভয়ায ক্যায জনয প্রথত 

ফছয ভাচন ভাহয প্রথভ ূণ ন প্তাজহু জাতীয় ভবাক্তা ুযক্ষা প্তা উদমান ক্যা য়। এফছয 

জাতীয় ভবাক্তা ুযক্ষা প্তা হে 5 ভাচন ভথহক্ 11 ভাচন ম নন্ত, এফং ভবাক্তা ুযক্ষা থফবাগ 2022 

াহর াওয়া ভবাক্তাহদয অথবহমাহগয ীল ন াাঁচটর্ ক্যার্াগথযয াাাথ এফ থফলহয় 

ভবাক্তাহদযহক্ থথক্ষত ক্যা, অফথত ক্যা এফং ুযথক্ষত যাখায জনয যাভ ন ভয়ায ক্যহছ।  

  

"ক্হ ায থযশ্রভী থনউ ইয়ক্নফাীহদয হক্র্ ভথহক্ প্রতাযণাূণ ন ফযফা প্রথতষ্ঠানগুহরায চুথয ক্হয 

ভনওয়া ক্হয়ক্ থভথরয়ন িরায ভবাক্তাহদয ক্াহছ থপথযহয় ভদওয়ায জনয আভায প্রান 

থনযরবাহফ ক্াজ ক্হযহছ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হহাকল। "এই দ্রুত থযফতননীর অথ ননীথতহত 

থনযাদ থাক্ায জনয রবয যাভ ন ও াথতয়াযগুহরা ক্াহজ রাথগহয়, আভযা ভবাক্তাহদযহক্ 

ুযথক্ষত যাখা চাথরহয় মাহফা, থনউ ইয়ক্নফাীযা মাহত থনহজহদয অথধক্াযভূ ম্পহক্ন অফগত 

থাহক্ন তা থনশ্চিত ক্যহফা, এফং অৎ ফযফা প্রথতষ্ঠানগুহরাহক্ জফাফথদথতায ভুহখাভুথখ দা াঁা 

ক্যাহফা।"  

  

হসম্বক্রর্াবর অি হের্ রিার্ন হজ. রিবরম্বগজ িম্বলর্, "গত এক্ ফছহয, আভাহদয ভবাক্তা 

ুযক্ষা থফবাগ াজায াজায থনউ ইয়ক্নফাীহক্ থফহফক্ফশ্চজনত ফযফা প্রথতষ্ঠানগুহরায ক্াছ ভথহক্ 



থনহজহদয ক্ষ্টাশ্চজনত অথ ন উদ্ধায ক্যহত াাময ক্যায জনয থনযরবাহফ ক্াজ ক্হযহছ। ভবাক্তাযা 

মাহত থনহজহদয অথধক্ায ম্পহক্ন অফগত থাহক্ন এফং থনহজহদযহক্ ও থনহজহদয থযফাযহক্ 

জাথরয়াথত ভথহক্ যক্ষায জনয তাহদয প্রহয়াজনীয় াথতয়াযগুহরা ান ভ থফলয়টর্ থনশ্চিত ক্যহত 

াাময ক্যায জনয আভযা এই গুরুত্বূণ ন ক্াজ অফযাত যাখহফা।"  

  

2022 সাম্বল DCP-এর পাওয়া হভাক্তা অবভম্ব াগগুম্বলার েীষ ন পাাঁচটর্ হেবণ এিং 

হভাক্তাম্বদর সুরবক্ষত রাখার জর্ে পরােে ন:  

  

অিনার/হিবলভাবর: ক্রয় ক্যা হণযয অিনায ও ভিথরবাথযয াহথ ম্পথক্নত অথবহমাগভূ, 

ভমভন আইহর্ভ াথযহয় মাওয়া, বুর আইহর্ভ াওয়া, ভিথরবাথযহত ভদথয ফা থফরম্ব ঘর্া অথফা 

আইহর্ভগুহরা ক্খহনা া াহনা য়থন।  

  

উদাযণস্বরূ, ওহয়েহচোয ক্াউথন্টয এক্জন ভবাক্তা ব্রুক্থরহনয এক্টর্ ফৃৎ 

খুচযা থফহক্রতায ক্াছ ভথহক্ ভফিরুহভয আফাফত্র অিনায ক্হযথছহরন। থফশ্চক্রয 

ভয়, থথংহয়য তাথযখ 3যা ভপব্রুয়াথয উহেখ ক্যা হয়থছর, থক্ন্তু যফতীহত এটর্ 

3যা এথপ্রহর থযহয় ভনওয়া য়। নতুন তাথযখ ম্পহক্ন জানায য ভবাক্তা অিনাযটর্ 

ফাথতর ক্যায জনয পাথন নচায ভোহযয াহথ ভমাগাহমাগ ক্হযন, থক্ন্তু তাহক্ 

জানাহনা য় ভম তাহদযহক্ 15% থযেথক্ং থপ প্রদান ক্যহত হফ। ভবাক্তা DCP-

এয ক্াহছ অথবহমাগ দাহয়য ক্হযন, এফং ভই ভবাক্তায জনয DCP মূ্পণ ন অথ ন 

ভপযত াওয়ায ফযফস্থা ক্যহত ক্ষভ হয়হছ৷  

  

হভাক্তাম্বদর উবচত:  

-অনরাইহন ভক্নাক্ার্া ক্যায ভয় ফভয় থফশ্বস্ত াইর্গুহরা ভথহক্ 

ভক্নাক্ার্া ক্যায থফলয়টর্ ভহন যাখুন। ভবাক্তাহদয উথচত তাহদয থযথচত 

াইর্গুহরা ভথহক্ ভক্নাক্ার্া ক্যা এফং অথযথচত াইর্ ভথহক্ অথফা তৃতীয়-

ক্ষ থফহক্রতায জনয আইহর্ভগুহরা ভাে ক্হয এভন াইর্ ভথহক্ ভক্নাক্ার্া 

ক্যায ভয় তক্নতা অফরম্বন ক্যা।  

-িাক্হমাহগ, ইন্টাযহনহর্, অথফা ভর্থরহপাহন অিনায ক্যা ণয ম্পথক্নত 

ভপিাহযর থফথধ 1975 ম্পহক্ন জানুন, াধাযণত ভমখাহন খুচযা থফহক্রতাহদয 

জনয িাক্হমাহগ, ভপাহন, ফা অনরাইহন অিনায ক্যা ণয 30 থদহনয ভহধয 

ভিথরবাথয ক্যা আফযক্ ক্যা হয়হছ, মথদ না ক্রহয়য ভয় অনয থক্ছু ফরা 

হয় থাহক্। ভক্ানও থফরম্ব হর, আনাহক্ অফযই জানাহত হফ। ভক্াম্পাথন 

মথদ আনায াহথ ভমাগাহমাগ ক্হয থফরহম্বয ফযাাহয আনায ম্মথত অজনন 

ক্যহত না াহয, তাহর তাহদযহক্ অনুহযাহধয ূহফ নই অনথতথফরহম্ব থ না 

ক্যা দ্রহফযয জনয আনায থযহাথধত মূ্পণ ন অথ ন থযপান্ড ক্হয থদভত হফ।  

-ভাযার থভথিয়ায ভাধযহভ ভক্নাক্ার্া ক্যায ভয় তক্ন থাকু্ন। ভাযার 

থভথিয়ায় ভক্নাক্ার্া ভক্রতাহদয ভহধয জনথপ্রয় হয় উ হছ, এফং থফহলজ্ঞহদয 

ভহত প্রচথরত ই-ক্ভা ন অথ ননীথতয তুরনায় এটর্ থতনগুণ দ্রুত ফশৃ্চদ্ধ াহে। 

আহযা ভফথ ংখযক্ ভবাক্তা ভাযার থভথিয়া প্লার্পভ নগুহরা ব্রাউজ ক্যা এফং 

যাথয ফা থরংহক্য ভাধযহভ ভক্নাক্ার্া ক্যায এই ভহয়, আভযা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fenforcement%2Frules%2Frulemaking-regulatory-reform-proceedings%2Fmail-internet-or-telephone-order&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073843267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=e3kzcmHg4uFNJ9ERmthAu62RgdzYttye8TZAjV4KWpE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fenforcement%2Frules%2Frulemaking-regulatory-reform-proceedings%2Fmail-internet-or-telephone-order&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073843267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=e3kzcmHg4uFNJ9ERmthAu62RgdzYttye8TZAjV4KWpE%3D&reserved=0


ভবাক্তাহদযহক্ বুয়া ভবাক্তা থযথবউ ভদখাহনা নক্র ব্রযান্ড এফং বুয়া খুচযা 

থফহক্রতাহদয প্রথত রক্ষয যাখহত থনফ নন্ধ অনুহযাধ জানাশ্চে। ক্থক্যার্ 

াইর্গুহরাহত থগহয় ক্খহনাই আনায াহত এহ ভৌঁছাহফ না এভন ণয 

অিনায ক্যা ভথহক্ থফযত থাক্হত ভবন্ডয ম্পহক্ন থযাচন ক্রুন এফং তাহদযহক্ 

মাচাই ক্হয ভদখুন।  

-আনায যাহক্জগুহরায ট্র্যাক্ যাখুন৷ আনায যাহক্হজয ট্র্যাথক্ং তথয 

ম নাহরাচনা ক্রুন এফং ভক্ানও ভযা হর তাৎক্ষথণক্বাহফ খুচযা থফহক্রতা 

ও থথং ভক্াম্পাথনহক্ জানান।  

-ভবাক্তাহদয হচতন থাক্া উথচত ভম অথযথচত থহভন্ট ফা ভিথরবাথয 

ম্পহক্ন ভক্াহনা অমাথচত ভর্ক্সর্ ভভহজ ফা ইহভইর যাহক্জ ট্র্যাথক্ং ও 

ভিথরবাথয স্ক্যাহভয রক্ষণ হত াহয, এফং এভন থক্ছু ভহর তাহদয তক্ন 

ওয়া উথচত।  

  

বরোন্ড/হদাকাম্বর্র পবলবস: থযপান্ড ও ভদাক্াহনয নীথতভারা ম্পথক্নত অথবহমাগভূ, ভমভন 

ভপযত ংক্রান্ত নীথতভারা, থযেথক্ং থপ, এফং ক্ষথতগ্রস্ত হণযয জনয থযপান্ড।  

  

উদাযণস্বরূ, ব্রঙ্ক ক্াউথন্টয এক্জন ভবাক্তা যাথয এক্জন ভরভযাহনয 

ক্াছ ভথহক্ যান্নায যঞ্জাভ ক্রয় ক্হযহছন। থতথন চাযথদন হয ভই যান্নায যঞ্জাভ 

াহত ান এফং থদ্ধান্ত ভনন ভম এটর্ এই দাহভয জনয মথাথ ন নয়। ভবাক্তা যান্নায 

যঞ্জাহভয ভক্াম্পাথনটর্য হে ভমাগাহমাগ ক্হযন এফং তাহক্ ফরা য় ভম "কু্থরং 

অপ থনয়ভ" অনুমায়ী, ণয ভপযত ভদওয়ায জনয তায ক্াহছ ক্রহয়য থদন ভথহক্ 

ভাত্র থতন থদন ভয় যহয়হছ। থক্ন্তু, ভবাক্তা রক্ষ ক্হযন ভম ভক্াম্পাথনয 

ওহয়ফাইহর্ এক্জন ভবাক্তা ণয াহত াওয়ায য ভথহক্ দ থদহনয ভহধয ণয 

ভপযত ভদওয়ায থনয়হভয ক্থা প্রচায ক্যা হয়হছ। ভবাক্তা ণযটর্ াহত াওয়ায 

থতন থদন হয ভক্াম্পাথনয ক্াহছ ফথক্ছু ভপযত াট হয় ভদন, থক্ন্তু ভক্াম্পাথন 

থযপান্ি প্রদান ক্যহত অস্বীকৃ্থত জানায়। DCP উক্ত ভবাক্তায ক্ষ ভথহক্ 

ভক্াম্পাথনটর্য হে ভমাগাহমাগ ক্হয এফং ভবাক্তায জনয 2000 িরাহযয ূণ ন 

থযপান্ড াওয়ায ফযফস্থা ক্হয।  

  

হভাক্তাম্বদর উবচত:  

-আনায অথধক্াযগুহরা ম্পহক্ন জানুন৷ থনউ ইয়ক্ন ভেহর্, ভদাক্ানগুথরহক্ 

অফযই তাহদয থযপান্ড থরথ স্পষ্ট ক্হয ভাে ক্যহত হফ। মখন ভক্াহনা 

থযপান্ড থরথ ভাে ক্যা য় না, তখন ভবাক্তাহদয ক্াহছ ূণ ন থযপান্ড ফা 

ভক্রথির্ (ভবাক্তায ছন্দ অনুমায়ী) াওয়ায জনয ক্রহয়য তাথযখ ভথহক্ 30 থদন 

ভয় থাক্হফ। আনাহক্ অফযই ভবন্ডহযয ভদওয়া যথদ ফা অনয 

থনশ্চিতক্যণ প্রদান ক্যহত ভফ মা ভদখাহফ ভম ক্রহয়য তাথযখ ভথহক্ 30 থদন 

অথতফাথত য়থন, এফং ণযটর্ ভক্াহনাবাহফই ফযফায ফা ক্ষথতগ্রস্ত ওয়া মাহফ 

না।  



-থযপান্ড থরথ ম্পহক্ন শ্চজহজ্ঞ ক্রুন। ভক্াহনা ফযয়ফহুর ভক্নাক্ার্ায 

আহগ, ভদাক্াহনয ক্াছ ভথহক্ ণয ভপযত ভদওয়া ম্পথক্নত ভক্াহনা তন ফা 

খযচ ম্পথক্নত তথয, ভমভন থযেথক্ং থপ ম্পহক্ন ভজহন থনন।  

-ভপযত ভদওয়া জ ক্যহত ক্রহয়য ফ যথদ ংযক্ষণ ক্রুন।  

  

পণেদ্রিে/পণে: ভবাক্তায প্রতযাা ূযণ ক্হযথন এভন ণযদ্রফয ফা ণয ম্পথক্নত অথবহমাগ।  

  

উদাযণস্বরূ, নাাউ ক্াউথন্টয এক্জন ভবাক্তা এক্টর্ অযাপ্লাহয়হেয ভদাক্ান 

ভথহক্ এক্টর্ নতুন ভযঞ্জ ক্রয় ক্হযন। ইনের ক্যায ট ক্ হযই যান্না ক্যায ভয় 

ভাহঝ ভহধয ফন্ধ হয় মাশ্চেহরা। ভবাক্তা খুচযা থফহক্রতায হে ভমাগাহমাগ ক্হযন 

থমথন তাহক্ প্রস্তুতক্াযহক্য হে ভমাগাহমাগ ক্যহত ফহরন। প্রস্তুতক্াযহক্য ক্াহছ 

অংখযফায ভপান ক্র ভদওয়া এফং ভযা ভাধাহনয ভচষ্টা ক্যায হয, ভবাক্তা 

DCP-এয হে ভমাগাহমাগ ক্হযন। প্রস্তুতক্াযহক্য হে ভমাগাহমাগ ক্যায হয 

DCP ভবাক্তায জনয 7,303 িরাহযয ূণ ন থযপান্ড াওয়া এফং ভযঞ্জটর্ থযহয় 

ভনওয়ায ফযফস্থা ক্যহত ক্ষভ হয়হছ।  

  

হভাক্তাম্বদর উবচত:  

-জাথরয়াথত ভথহক্ ভফাঁহচ থাক্ায জনয থফশ্বস্ত াইর্গুহরাহত ভক্নাক্ার্া ক্রুন৷ 

হচতন থাক্া ভম মথদ এক্টর্ ওহয়ফাইর্ দ্রফয অিনায ক্যায জনয এক্টর্ 

তৃতীয়-হক্ষয ক্াহছ থনহয় মায়, তাহর তৃতীয়-হক্ষয ওহয়ফাইহর্ ক্যা 

অিনাহযয জনয ওহয়ফাইর্টর্ দায়ী নয়। এক্টর্ নতুন ওহয়ফাইহর্ অিনায 

ভদওয়ায ূহফ ন ফভয় ভবথযপাইি গ্রাক্হদয থযথবউ হ ভদখুন।  

-আথন ভক্ান ণয ভহত মাহেন ভ ম্পহক্ন থনশ্চিত ওয়ায জনয ফভয় 

হণযয ভস্পথথপহক্ন হ থনন। ছথফহত ভদখাহনা ণযটর্ই আথন ভহত 

চান থক্না তা থনশ্চিত ক্রুন।  

-থশুহদয জনয ভক্নাক্ার্া ক্যায ভয় তাহদয থনযাত্তায স্বাহথ ন ণযগুহরা 

ফয় উহমাগী থক্না তা ভচক্ ক্রুন, প্রস্তুতক্াযক্হদয জনয যাহক্শ্চজংহয়য 

গাহয় এই তথয উহেখ ক্যা আফযক্। মুক্তযাহেয ভবাক্তা ণয থনযাত্তা 

ক্থভন (Consumer Product Safety Commission, CPSC) ভবাক্তাহদযহক্ 

থনয়থভতবাহফ ণয ভপযত ভনওয়া ম্পহক্ন আহির্ প্রদান ক্হয থাহক্, মা 

থনযাহদ ভক্নাক্ার্ায জনয এক্টর্ চভৎক্ায াথতয়ায।  

-ভদাক্াহনয থযর্ান ন থরথ ম নাহরাচনা ক্হয ভদখুন এফং ভপযত ভদওয়া জ 

ক্যহত যথদগুহরা ংযক্ষণ ক্রুন।  

  

িাবর উন্নয়র্: ফাথয উন্নয়ন, ভভযাভত থযহলফা ও ক্ন্ট্রাক্টযহদয ম্পহক্ন অথবহমাগ।  

  

উদাযণস্বরূ, নায়াগ্রা ক্াউথন্টয এক্জন ভবাক্তা তাহদয ফাথয ক্হয়ক্টর্ 

ভদয়াহরয গতন ভভযাভত ক্যা এফং ইহন্টথযয়য ুনযায় যঙ ক্যাহনায জনয এক্টর্ 

ফ্র্যাঞ্চাইজ ভইথন্টং ভক্াম্পাথনহক্ থনহয়াগ ভদন। ম্পন্ন ক্যা ক্াজ ওয়াহযথন্টয 

আওতাধীন থছর, তাই মখন থছদ্রগুহরা ভেহক্ ভদওয়ায জনয ফযফায ক্যা থক্ছু 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpsc.gov%2FRecalls&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=IfnO1RKSTyBRYO44o0TuHaLTVRRsXYjtUpwqqgGuZbA%3D&reserved=0


র্যা খুহর আহত শুরু ক্যহর, ভবাক্তা ভগুহরা ভভযাভহতয জনয ভক্াম্পাথনটর্য 

হে ভমাগাহমাহগয ভচষ্টা ক্হযন। দুবনাগযফত, ফ্র্যাঞ্চাইশ্চজ ভক্াম্পাথনটর্ ততথদহন 

ফযফা গুটর্হয় ভপহরহছ। ভবাক্তা এক্াথধক্ফায যাহযন্ট ভক্াম্পাথনয হে 

ভমাগাহমাগ ক্যায ভচষ্টা ক্হযন থক্ন্তু ভক্াহনা উত্তয ানথন। DCP উক্ত ভবাক্তায 

ক্ষ ভথহক্ যাহযন্ট ভক্াম্পাথনটর্য হে ভমাগাহমাগ ক্হয এফং ওয়াহযথন্টয 

আওতায় এফং ভবাক্তায ভক্াহনা খযচ ছাাই ভভযাভত ক্াজ ম্পন্ন ক্যায ফযফস্থা 

ক্হয।  

  

হভাক্তাম্বদর উবচত:  

-ক্ভহক্ষ থতনটর্ স্বনাভধনয, থফভাকৃ্ত ক্ন্ট্রাক্টহযয ক্াছ ভথহক্ খযহচয 

আনুভাথনক্ থাফ ংগ্র ক্রুন, মায ভহধয ক্াজটর্য জনয উক্যহণয 

তাথরক্া, ভূরয এফং প্রদানকৃ্ত ভফাভূহয উহেখ থাক্হফ।  

-ক্ন্ট্রাক্টহযয ক্াহছ ভযপাহযে ভদওয়ায জনয অনুহযাধ ক্যা এফং ভগুর ভচক্ 

ক্হয ভদখুন৷ ভফর্ায থফজহন ফুযহযা (Better Business Bureau) এফং অনযানয 

ওহয়ফাইহর্য ভাধযহভ ক্ন্ট্রাক্টহযয ম্পহক্ন ভখা াঁজ থনন এফং স্থানীয় 

যফযাক্াযী ও ফনু্ধ-ফান্ধহফয হে ক্থা ফহর ভদখুন ভম তাযা ভক্াহনা উক্াথয 

তথয প্রদান ক্যহত াহযন থক্না। মথদ আথন থনউ ইয়ক্ন থটর্, ওহয়েহচোয, 

নাাউ, াহপাক্, অহযঞ্জ, ার্নাভ ফা যক্রযান্ড ক্াউথন্টহত ফা ক্হযন, 

তাহর অনরাইহন আনায স্থানীয় ভবাক্তা ংক্রান্ত থফলয়গুহরা ভচক্ ক্রুন। 

মথদ আথন অনয ভক্াহনা ক্াউথন্টহত ফা ক্হযন, তাহর আনায স্থানীয় 

থভউথনথযাথরটর্হত ভচক্ ক্হয ভদখুন ভম তাযা ফাথয উন্নয়হনয ক্াহজ 

থনহয়াশ্চজত ক্ন্ট্রাক্টযহদযহক্ রাইহে প্রদান ক্হয থক্না।  

-মথদ ক্ন্ট্রাক্টটর্ 500 িরাহযয ভচহয় ভফথ ভূহরযয হয় থাহক্, তাহর থনউ ইয়ক্ন 

ভেহর্য আইহন এক্টর্ থরথখত ক্ন্ট্রাক্ট আফযক্ ক্যা হয়হছ ভমখাহন 

ক্ন্ট্রাক্টহযয ভমাগাহমাহগয তথয (ভপান নম্বয ), ভূরয, ভহভহন্টয ভয়ূথচ, 

শুরু ও ভল ক্যায তাথযখ এফং ক্ী ক্াজ ম্পন্ন ক্যা হফ তায থফস্তাথযত 

থফফযণ অন্তবুনক্ত থাক্হফ।  

-ভহঝাতায ভাধযহভ ক্াজটর্য ুথনথদনষ্ট ধা ম্পন্ন ওয়ায াহথ ম্পক্নমুক্ত 

ভহভহন্টয ভয়ূথচ থনধ নাযণ ক্রুন৷ ক্খহনাই ুহযা ভূরয অথগ্রভ প্রদান 

ক্যহফন না এফং ক্াজ শুরু ওয়ায আহগ প্রদান ক্যা ভমহক্াহনা থিহাশ্চজহর্য 

থযভাণ ীথভত যাখায ভচষ্টা ক্রুন।  

-আথন ফযফরৃত উক্যণগুহরায ওয়যাহযথন্ট  ফ ওয়যাহযথন্টয ক্থ 

ভহয়হছন তা থনশ্চিত ক্রুন এফং ভগুহরা ংযক্ষণ ক্রুন।  

-আনায অথধক্াযগুহরা ম্পহক্ন জানুন৷ ফাথয উন্নয়ন ক্াহজয জনয ক্ন্ট্রাক্ট 

স্বাক্ষয ক্যায হয ভবাক্তাহদয ক্াহছ ভটর্ ফাথতর ক্যায জনয থতন থদন ভয় 

থাক্হফ। ফ ফাথতরক্যণ অফযই থরথখতবাহফ হত হফ।  

  

হক্রবির্ কািন: ত্রুটর্ূণ নবাহফ চাজন ক্যা, থফথরং, ক্ািন ভফথনথপর্ এফং ভফআইথন াযচাজন 

ম্পথক্নত অথবহমাগ।  

  



উদাযণস্বরূ, ক্ায়ুগা ক্াউথন্টয এক্জন ভবাক্তা তায ট্র্াহবর ভক্রথির্ ক্ািন 

ফযফায ক্হয এক্টর্ টট্র্ ক্রয় ক্হযহছন, ভমটর্হত ক্হয়ক্টর্ ভ্রভণ ংক্রান্ত 

ভফথনথপর্ ও থযহলফা ভমভন টট্র্ ফাথতরক্যণ থফভা অন্তবুনক্ত থছর। টট্র্হয 

থনধ নাথযত ভহয়য চায থদন আহগ, ভবাক্তায স্বাভী এক্টর্ জরুথয ভভথিহক্র 

থযথস্থথতয ম্মুখীন ন ভমটর্ টট্র্ ফাথতরক্যহণয জনয উমুক্ত থফহফথচত য়। 

ভবাক্তা তায ভক্রথির্ ভক্াম্পাথনয ভাধযহভ এক্টর্ দাথফ জভা ভদন, আফযক্ ায়ক্ 

ক্াগজত্র জভা ভদন, এফং এযয যফতী চায ভা ধহয আহির্ াওয়ায জনয 

তাহদয হে ফায ফায ভমাগাহমাগ ক্যহত থাহক্ন। তায ক্াহছ এক্জন ভেইভ 

এক্সাথভনায ভপান ক্যহফন ফহর তাহক্ ফহুফায জানাহনা হয়হছ, থক্ন্তু থতথন ক্খহনা 

এভন ভক্াহনা ভপানক্র ানথন। ভবাক্তা DCP-এয ক্াহছ অথবহমাগ দাহয়য ক্যায 

হয, DCP ভক্রথির্ ক্ািন ভক্াম্পাথনটর্য হে ভমাগাহমাগ ক্হয এফং ভবাক্তায জনয 

15,000 িরাহযয ূণ ন থযপান্ড াওয়ায ফযফস্থা ক্হয।  

  

হভাক্তাম্বদর উবচত:  

-আনায থফরগুহরা তক্নতায াহথ ম নাহরাচনা ক্রুন৷ ক্র চাজন যীক্ষা 

ক্হয ভদখুন এফং থনশ্চিত ক্রুন ভম ভগুথর আনায অনুহযাধকৃ্ত এফং গৃীত 

ভফায জনযই।  

-স্বয়ংশ্চক্রয়বাহফ ক্ন্ট্রাক্ট নফায়ন ওয়ায জনয প্রহমাজয চাজন ম্পহক্ন হচতন 

থাকু্ন৷ থনউ ইয়ক্ন ভেহর্ অনরাইহন ভক্াহনা থযহলফা হজ ফাথতর ক্যায 

ুহমাগ না থদহয় অনরাইন থযহলফাটর্য জনয ক্াউহক্ চাজন ক্যা অফযাত যাখা 

এক্টর্ ভফআইথন ক্াজ।  

-ফভয় থফহল তনগুহরা হ ভদখুন৷ আথন থযহলফায তনাফরী 

ম নাহরাচনা ক্হযহছন এফং ক্ন্ট্রাহক্টয থফথধভারা ফুঝহত ভহযহছন তা থনশ্চিত 

ক্রুন।  

  

হের্ বসম্বর্র্র হকবভর্ থোস িম্বলর্, "জাতীয় ভবাক্তা ুযক্ষা প্তা চরাক্ারীন ভহয় থনউ 

ইয়হক্নয ভবাক্তাযা মাহত অফথত ও থনযাদ থাহক্ন তা থনশ্চিত ক্যহত আভযা ভম ক্াজ ক্যথছ তা 

থনহয় আথভ গথফ নত। 2022 াহর ভবাক্তাহদয ক্াহছ 2.4 থভথরয়ন িরায থপথযহয় ভদওয়ায অাধাযণ 

ক্াজটর্ ম্পন্ন ক্যায় আথভ গবন নয ভাক্হরয ভনতৃহত্বয জন্ম এফং থিার্নহভন্ট অফ ভেহর্য 

টর্হভয ক্াহছ কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বর্বল হরাজজক িম্বলর্, "চা দাভ এফং ভূরয ফশৃ্চদ্ধ ভথহক্ শুরু ক্হয 

জাথরয়াথত ও থযচয় চুথয ওয়া ম নন্ত, থনউ ইয়হক্নয ভবাক্তাযা প্রথতথনয়ত স্ক্যাহভয থক্ায ওয়ায 

ঝুাঁ থক্হত যহয়হছন। এখাহন থনউ ইয়হক্ন আভযা ভবাক্তাহদয হক্ষ রাই ক্যহত ক্হ ায থযশ্রভ 

ক্হয মাশ্চে, এফং থনউ ইয়ক্নফাীযা মাহত প্রহয়াজনীয় ুযক্ষা ও ায়তা ভহত াহয ভ থফলয়টর্ 

থনশ্চিত ক্যহত গবন নয ভাক্হরয হে ক্াজ ক্যহত ভহয আথভ কৃ্তজ্ঞ ভফাধ ক্যথছ।"  

  

ভপিাহযর ভট্র্ি ক্থভন (Federal Trade Commission) জাতীয় ভবাক্তা যুক্ষা প্তা 

চরাক্ারীন ভহয় ভফ থক্ছু াফথরক্ ইহবন্ট থযচারনা ক্যহছ ভমখাহন ভবাক্তা ুযক্ষা ংক্রান্ত 



হচতনায থফলয়টর্ প্রচায ক্যা হে। ফ ইহবহন্ট থফনাভূহরয ভমাগদান ক্যা মাহফ এফং 

এখাহনাওয়া মাহফ।  

  

বর্উ ইয়কন হের্ হভাক্তা সুরক্ষা বিভাগ সম্পম্বকন  

থনউ ইয়ক্ন ভের্ ভবাক্তা ুযক্ষায থিথবহনয থভন হরা দা থযফতননীর অথ ননীথতহত 

ভবাক্তাহদয ায়তা, ুযক্ষা, থক্ষাদান, এফং প্রথতথনথধত্ব ক্যা। ভবাক্তা ুযক্ষা থফবাগ এটর্য 

অথবহমাগ ভধযস্থতা ক্যায প্রহচষ্টায াাাথ জনাধাযণহক্ ভাহক্নর্হপ্লহয স্ক্যাভ ম্পহক্ন 

থক্ষাদান ক্যা, এফং আইথন ও থনয়ন্ত্রক্ ক্তৃনক্ষহদয াভহন ভবাক্তাহদয স্বাহথ নয হক্ষ অফস্থান 

গ্রণ ক্যায ভাধযহভ ভাহক্নর্হপ্লহ ক্ষথতগ্রস্ত ওয়া ফযশ্চক্তহদযহক্ ায়তা ক্যহত ক্হ াযবাহফ 

ক্াজ ক্হয মাহে।  

  

থনউ ইয়ক্ন ভেহর্য ভবাক্তা ুযক্ষা থফবাগ ভেহর্য ভবাক্তাহদয থক্ষাদান, ায়তা প্রদান ও 

ক্ষভতায়হনয জনয ক্াজ ক্যহছ। ভবাক্তাযা ভবাক্তা ুযক্ষা থফবাহগয ক্াহছ 

https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint ট ক্ানায় অথবহমাগ দাহয়য ক্যহত াযহফন।  

  

ভবাক্তা ুযক্ষা ম্পহক্ন আহযা তহথযয জনয, DCP ভল্পরাইহন 800-697-1220 নম্বহয ভপান 

ক্রুন, ভাভফায ভথহক্ শুক্রফায, ক্ার 8:30র্া ভথহক্ থফক্ার 4:30র্ায ভহধয, অথফা থবশ্চজর্ 

ক্রুন www.dos.ny.gov/consumer-protection ট ক্ানায়। থনয়থভতবাহফ ভবাক্তা ুযক্ষা 

ম্পথক্নত যাভ ন এফং অথ ন ভপযত ংক্রান্ত তথয াওয়ায জনয, DCP-ভক্ অনুযণ ক্রুন 

রু্ইর্াহয (Twitter) @NYSConsumer-এ অথফা ভপফুহক্ (Facebook) 

www.facebook.com/nysconsumer ট ক্ানায়। যাথয আনায ইহভইর ফা ভপাহন ভবাক্তা 

তক্নতা াওয়ায জনয এখাহন াইন আ ক্রুন।  
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