
• তাদের আর থ্িক অবস্া বা প্রদ�াজদের প্প্ররষিদত অবদেরিত বা 
অপরথিাপ্ত প্েবা পাদছেে।

• পররবাদরর অে্াে্ েেে্ বা েো�তা প্্দক রবরছেন্ন।
• অপরররিত প্কাদো ব্রতির েদগে রদ�দেে রররে বেৃৎ পররমাণ 
েগে প্রত্াোর করদত উৎোে প্রোে কদরে।

• পররবাদরর প্কাদো েেে্ বা অে্ প্কাদো ব্রতির েদগে 
রদ�দেে রররে প্িেদেে প্রররি�া� অংশগ্রেণ করদত বাধ্ 
কদরে।

•  রেদজদের মতামত প্রকাশ বা রেদ্ান্ত গ্রেণ করদত প্েও�া ে� 
ো।

• প্কাদো পরররিত ব্রতি রররে তাদের আর থ্িক প্টেটাদের 
ব্াপাদর প্বরশ আগ্রেী।

• প্র ব্রতি তাদের েগে রেদছেে তাদের ব্াপাদর উরবিগ্ন এবং 
ভীত। 

• তাদের অ থ্ি রেদ� তারা কী করদেে প্ে ব্াপাদর েদদেেজেক 
ব্াখ্া প্রোে করা। 

• তাদের অ্াকাউন্ট প্্দক “রেদখাঁজ তেরবদির” ব্াপাদর রিরন্তত 
বা রবভ্ান্ত েও�া।

• আর থ্িক প্িেদেে অ্বা ের্পদরে স্াষির করার ক্া মদে 
করদত ো পারা। 

• আশঙ্া করদেে প্র প্েবা প্রোেকারীদক টাকা ো রেদি তাদের 
উদছেে বা েীরথিরেে ধদর আবদ্ কদর রাখা েদব। 

সন্দেহজনক ব্যাংককাং কযর্যবলী 
• অস্াভারবক পররমাণ ব্াংরকং কারথিাবিী: 
• একটি শাখা/ব্াংক প্্দক আর একটিদত রেরে অ্াকাউন্ট 

পররবতথি ে।
• প্রত্াোদরর ধরদে পররবতথি ে বা অস্াভারবক পররমাণ বেৃৎ 

অ থ্িরারশ।
• েম্প্ররত প্খািা েদ�দে এরকম জদ�ন্ট অ্াকাউন্ট প্্দক 

বেৃৎ অ থ্িরারশ প্রত্াোর বা ট্ান্সফার।
• গ্রােদকর োধারণ অভ্াদের েদগে ব্াংরকং কারথিাবিীর 
অেগেরত:
• পূদবথিকার রের্রি� অ্াকাউন্ট বা প্েরভংে অ্াকাউন্ট প্্দক 

বেৃৎ পররমাণ অ থ্িরারশ প্রত্াোর। 
• ATM-এর মাধ্দম রেরে প্রত্াোর, রবদশষত ররে ওই 

প্রবীণ ব্রতি শারীররক রেক প্্দক েবুথিি েে এবং পূদবথি 
ATM ব্বোর ো কদর ্াদকে। 

• রে�রমত ভাড়া প্রোে অ্বা ইউটিরিটি প্পদমন্ট েঠাৎ বন্ধ 
েদ� রাও�া।

• রস্রতশীি, একক েুরবধাদভাগী ট্াটে বারতি।
• তৃতী� পদষির প্পদমদন্টর জে্ রবতরদণর েংস্াদে 

পররবতথি ে।

ক্যকিটযল কিউ অকিস িযক্
(Capital View Office Park)
52 Washington Street 
Rensselaer, New York 12144 
আমাদের ওদ�বোইট রভরজট করুে: 
ocfs.ny.gov 
প্ররতপািে প্েবা এবং েত্তক গ্রেদণর ব্াপাদর তদ্্র জে্ কি 
করুে: 1.800.345.KIDS (5437) 
রশশুদের প্ররত অত্ািার এবং অেোিরণ আিরদণর ব্াপাদর 
অবগত করদত কি করুে: 
1-800-342-3720 
TDD/TTY: 1-800-638-5163 
Abandoned Infant Protection Act েম্বদন্ধ তদ্্র জে্ 
কি করুে:
1-866-505-SAFE (7233) 
আপোর কাউরন্ট অ্াডাল্ট োরভথি ে অরফদের প্ফাে েম্বদরর জে্ 
কি করুে: 
1-844-697-3505
ররে আপরে বরধর েে অ্বা শ্রবদণ েমে্া ্াদক, তােদি 
আপোর Video Relay System েরবরােকারীদক প্ফাে 
করুে এবং আপোর পেদদের প্টরিদফাে েম্বদরর েদগে রুতি 
করদত বিেু। 

“...আমযন্ের সন্যন, িকরবযর এবাং সম্প্রেযন্ের
সরুক্য, স্যেীত্ব ও কল্যন্ের প্রচযর...”.

Americans with Disabilities Act অেরুা�ী New York State 
Office of Children and Family Services অেদুরাদধর রভরত্তদত 

এই উপাোেটি উপরুতি রবে্াদে উপিভ্ করদব। 
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আক্্ক শ�যষন্ের উিসর্

প্রবীে এবাং 
প্রকিবন্ী 
প্রযপ্তবেস্কন্ের 
আক্্ক শ�যষে

আমযন্ের ওন্েবসযইট কিকজট করুন: ocfs.ny.gov

প্রবীে এবাং প্রকিবন্ী প্রযপ্তবেস্করয হেন্িয আক্্ক শ�যষন্ের মনু্ে িড়ন্বন রকে িযরয:

• প্িক অ্বা প্রিরডট কাডথি  েরখাদতের ে্া� অে্াে্ ের্পদরে 
েদদেেজেক স্াষির:

• স্াষির প্েদখ েকি মদে ে�।
• স্াষির প্েদখ র্ার্ মদে েদ�দে তদব একটি পৃ্ক োদতর 
প্িখা� অ থ্িরারশ প্িখা েদ�দে।

• পৃ্ক প্পে বা কারির ব্বোর ইরগেত প্রোে কদর প্র রকেু 
একটা ভুি েদছে।

• েঠাৎ কদর ঋদণর প্বাঝা প্বদড় রাও�া, প্র প্িেদেে েম্পদকথি  
ওই প্রবীণ ব্রতি অবগত েে:
• ব্াংক ঋণ অ্বা রবিতী� মটথি দগদজর েুরবধা গ্রেণ। 
• বেৃৎ পররমাণ প্রিরডট কাডথি  অ্বা ররজাভথি  প্রিরডট ঋণ।

• প্কাদো রবশ্বতে অ্বা অে্ প্কাদো ব্রতি প্রাপ্তব�স্কদের রবরভন্ন 
রবষদ�র োর�ত্ব গ্রেণ, তেরবি প্রত্াোদরর কাজ কদরে। 
ররেও প্েদষিদরে প্রাপ্তব�স্করা তার প্কাদো েুরবধা পাে ো। 

• ব্াংক প্টেটদমন্ট এবং বারতি েদ� রাও�া প্িক আর গ্রােদকর 
বারড়দত পাঠাদো ে� ো। (রািাই করুে প্র এটাই গ্রােদকর 
ইছো)

• েদগে ্াকা ব্রতি অ্বা প্রবীণ বা প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�স্ক বিারা 
ব্াংরকং কারথিাবিীর ব্াখ্া রেদেদব অবাতেব কারদণর ক্া 
বিা ে�। 

প্রযপ্তবেস্কন্ের 
সরুক্যমলূক শসবয

প্রযপ্তবেস্কন্ের 
সরুক্যমলূক শসবয

ক�শু এবাং িকরবযর শসবয অকিন্সর একটি বু্ ন্রয
ক�শু এবাং িকরবযর শসবয অকিন্সর একটি বু্ ন্রয



প্রবীণ এবং অে্াে্ প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�স্কদের আর থ্িক প্শাষণ রিমশ 
উর্থিমখুী োদর রটদে। আর থ্িক প্শাষণদক Social Services Law 
473.6-প্ত রেম্ােেুাদর েংজ্ার�ত করা েদ�দে: কনন্্যন্তের অন্ি্ুতে 
ককন্তু এন্িই সীকমি নে, প্রিযরেয, িণ্যকম, আত্মসযৎ, ষড়রন্ত্র, 
জযকলেযকি, শরকর্ জযল করয, শজযর কন্র সম্পকতি হস্যন্র 
অ্বয সম্পকতির অকিকযর শ্ন্ক বকচিি করয সহন্রযন্র শকযন্নয 
ব্কতে কি্্ক শকযন্নয প্রযপ্তবেন্স্কর অ্্, সম্পকতি অ্বয সম্পন্ের 
অনিুরতুে ব্বহযর।
অরধকাংশ প্ষিদরে প্শাষণকারী েদিে পররবাদরর প্কাদো েেে্ অ্বা 
পূবথি পরররিত প্কাদো ব্রতি। এোড়া প্েবা প্রোেকারী বা অ্াটরেথি অ্বা 
টেকদ্াকাদরর ে্া� অে্াে্ রবশ্বতে অেৎ ব্রতি বিারাও জারি�ারতর 
রশকার েদত পাদরে প্রবীণ ব্রতিরা। প্েই েমতে ব্রতিরাই জারি�ারত 
কদরে রারা প্র্দম অপরররিত েদিও পদর েুররষিত েে এমে প্রবীণ 
অ্বা প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�স্কদের োদ্ িিরত েম্পকথি  গদড় প্তািার প্িষ্া 
করদত পাদর, রাদত তাদের আরও প্শাষণ করা রা�। 

করমউরেটিদত বেবােকারী 18 এবং তার 
অরধক ব�েী ব্রতিরা, প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�স্কদের 
েদদেেজেক প্শাষদণর রবষ�টি প্িাকাি প্োে্াি 
োরভথি ে রডপাটথি দমন্ট (Local Social Services 
Departments) তাদের অ্াডাল্ট প্প্রাদটকটিভ 
োরভথি ে (Adult Protective Services, APS)-এর 
মাধ্দম তেন্ত করদব। 60 শতাংদশরও অরধক APS 
গ্রােক রাদের রেউ ই�কথি  প্টেদট প্েবা প্রোে করা 
েদ�দে তাদের ব�ে 60-এরও প্বরশ।

APS পরররস্রতর মিূ্া�ে এবং প্রদ�াজেী� প্েবার 
ব্বস্া করদব। প্কাদো অপরাধ রদটদে বদি েদদেে 
করা েদি রবষ�টি পুরিশদক জাোদো েদব। ররে এমে 
প্কাদো প্রাপ্তব�দস্কর প্রফাদরি পাও�া রা� রররে 
প্ররতবন্ধী েে, তােদি তাদক র্ার্ করমউরেটি প্েবা 
অ্বা অরফে অভ এরগং (Office of the Aging) 
এর ে্া� অে্াে্ এদজরন্সর োদ্ েংরুতি করার 
মাধ্দম েংরলিষ্ ব্রতিদক APS োোর্ করদব।  

প্রবীে এবাং ঝঁুককিে্ূ প্রযপ্তবেস্কন্ের সরুক্য সম্পন্ক্ অ্বয সন্দেহজনক আক্্ক শ�যষন্ের ব্যিযন্র 
শরিযন্রন্লর জন্ আিনযর কযউকটিন্ি অ্যরযল্ট শপ্রযন্টকটিি সযকি্স (Adult Protective Services, 
APS)-এর সযন্্ অ্বয কনন্্যতে নম্বন্র কহউম্যন সযকি্স কল শসটিযর (Human Services Call 
Center)-এ শরযরযন্রযর করুন: 1-844-697-3505 অ্বয কনউ ইেক্ �হন্র কহউম্যন করন্সযস্ 
অ্যরকমকনন্্রে�ন (Human Resources Administration, HRA), Central Intake-এর সযন্্ 
কনন্্যতে নম্বন্র শরযরযন্রযর করুন: 1-212-630-1853.

সচূনয 

কী করয শরন্ি িযন্র? 

সন্দেহজনক ঘটনযগুকল উন্লেে করয 

আক্্ক প্রকিষ্যন্নর কমমীরয কীিযন্ব সযহযর্ করন্ি িযন্রন?

প্রদকাদো ব্রতি ররে প্রবীণ বা প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�দস্কর 
প্শাষদণর ব্াপাদর উরবিগ্ন েদ� পদড়ে, তােদি োমারজক 
প্েবার স্ােী� েপ্তদর APS-এ দ্রুত কি করুে। 

প্কাদো ব্রতি ররে েরি রবশ্বাদে মদে কদরে প্রদকাদো 
প্রাপ্তব�দস্কর েুরষিামিূক প্েবা প্রদ�াজে তােদি 
Social Services Law 473-b এর েংস্াে 
অেরুা�ী তাদক অোমররক ো�বদ্তা প্্দক োড় 
প্েও�া েদ�দে।

ত্্ পাও�ার 24 রণ্ার মদধ্ প্রাণ েংশ�কারী 
পরররস্রতদত েুপাররশ অেরুা�ী পেদষিপ গ্রেণ করদব 
APS।

অে্াে্ েুপাররদশর জে্ 72 রণ্ার মদধ্ তেন্ত 
শুরু ে� এবং রতেটি কাদজর রেদের মদধ্ই গ্রােদকর 
বারড়দত রাও�ার ব্বস্া করা ে�। 

প্রাপ্তব�দস্কর প্ররতবন্ধকতা, অপব্বোদরর ঝঁুরক, 
োোর্ গ্রেদণর ইছো এবং ব্রতিদক েুরষিা প্রোদে 
অে্াে্দের োম থ্ি্ েম্পদকথি  একটি মিূ্া�ে করা ে�। 

প্ররতটি গৃেস্ারির প্ষিদরে পরররস্রত অেরুা�ী রবরবধ 
প্রকাদরর প্েবা এবং পেদষিদপর ব্বস্া করা ে�।

প্রবীণ এবং প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�স্কদের আর থ্িক 
অপব্বোদরর ব্াপাদর েবার প্র্দম ত্্ িাভ 
করার প্ষিদরে একটি অেে্ স্াদে রদ�দেে আর থ্িক 
প্ররতষ্ােগুরির কমমীরা। অেরুূপ কমমীরা গ্রােদকর েদগে 
প্রাগাদরাদগর পর প্রা�শই এইরকম পরররস্রত ততরর 
েদত প্েদখে প্রখাদে তারা রবশ্বাে কদরে প্র গ্রােক 
ঝঁুরকর মদধ্ রদ�দেে। একজে কমমীদক েদদেেজেক 
আিরণ অ্বা ব্াংরকং কারথিাবিী েম্পদকথি  েদিতে 
্াকদত েদব প্রটি ইরগেত প্রোে কদর প্র প্কাদো 
আর থ্িক অপব্বোর রটদে। 
প্রবীণ/প্ররতবন্ধী প্রাপ্তব�স্কদের আর থ্িক প্শাষদণর েদদেে 
এবং একজে রেরেথিষ্ ম্াদেজারদক রবষ�টি অবগত 
করদত কমমীদের জে্ একটি প্প্রাদটাকি প্ররতষ্ার 
মাধ্দম আর থ্িক প্ররতষ্ােগুরি তাদের গ্রােকদের 
েুরষিা প্রোদে োোর্ করদত পাদর। ম্াদেজার ঠিক 
করদবে প্র APS-প্ক অবগত অ্বা আপৎকািীে 
পরররস্রতদত পুরিশদক অবগত করার মদতা পরথিাপ্ত 
কারণ রদ�দে রক ো।

APS একটি মিূ্া�ে পররিািো করদব এবং প্েবার 
জে্ প্র ব্রতির উদলেখ করা েদ�দে তার আর থ্িক 
প্রকদডথি র রবশদের প্রদ�াজে েদত পাদর। 
রখে েম্ভব, তখে গ্রােদকর প্্দক একটি রররিজ ফমথি 
েংগ্রে করা েদব। তদব এটা ররে েম্ভব ো ে�, তােদি 
Federal and State Law and Banking Law 4 
অধীদে আর থ্িক প্রকদডথি র জে্ APS অেদুরাধ করদব, 
প্রটিদত Social Services law 144-a েেদরাদগ 
প্টেট ি এবং আর্ক প্ররতষ্ােগুরিদক োমারজক 
প্েবা কমথিকতথি াদের কাদে রেরেথিষ্ রকেু ত্্ প্রোে 
করদত েদব। প্শাষণ েদ�দে রক ো তা রেধথিারণ করদত 
ইন্টাররভউ প্্দক েংগৃেীত ত্্ ব্বোর করদব APS 
এবং রিরনিত েমে্াগুরির েমাধাদে পররকল্পো প্রস্তুত 
করদব।


