বািড় েমরামত করার �য্ামগিলর েথেক সাবধান থাকুন
িঠকাদারেদর িবষেয় তদ� করুন | আেশপােশ েখাঁজ-খবর িনন | একিট িলিখত চুি� করুন | চােপর কােছ মাথা নত করেবন না
সতক�করণ িচ� – এমন িঠকাদার বা েসলসময্ানেক এিড়েয় চলু ন িযিন:
•

আপনার দরজায় কড়া েনেড় বা আপনােক েফােন কল কের েমরামত করার ��াব েদয়।

•

আপনােক বেল েয আপনােক অিবলে� েমরামত করেত হেব।

•

আপনােক িব�া� করার জনয্ খু ব �ত কথা বেল এবং অিবলে� একিট চুি� �া�র করার জনয্ আপনার উপের চাপ সৃ ি� কের।

•

আপনােক বেল েয তারা আপনার আেশপােশ কাজ করেছ এবং অনয্ একিট কাজ করার পর তােদর কােছ অিতির� উপকরণ অবিশ� রেয়েছ।

•

আপিন যিদ অনয্ কাউেক তােদর কােছ েরফার কেরন তেব তারা আপনােক দােমর িদক েথেক ছাড় িদেত রািজ আেছ, তেব েকবলমা� যিদ আপিন আজেকই
েকেনন।

•

আপনােক এমন িকছু বেল যা সিতয্ হবার পে� খু বই বাড়াবািড় রকেমর ভােলা বেল মেন হয়। এটা যিদ সিতয্ হবার পে� খু বই বাড়াবািড় রকেমর ভােলা বেল মেন
হয়, তাহেল স�বত এটা সিতয্ই েতমন!

•

এিট একিট �িতি�ত �ানীয় বয্বসা নয়, তেব অনয্ েকাথাও েথেক "সাহাযয্" করার জনয্ এই এলাকায় এেসেছন।

িনেজেক সু রি�ত রাখেত হেল:
•

NYC, নাসাউ, সােফাক, পু টনয্াম, রকলয্া�, ওেয়�েচ�ার – এ লাইেস�িবহীন িঠকাদারেদর এিড়েয় চলু ন - এগিল ে�েটর এমন অ�ল েযখােন লাইেসে�র
�েয়াজন। লাইেস�িবহীন িঠকাদাররা ঐ সব এলাকায় অৈবধ ভােব কাজ করেছ।

•

েয িঠকাদারেদর েকােনা েরফাের� েনই বা যােদর েরফাের�গিলর সােথ েযাগােযাগ করা যায় না তােদর এিড়েয় চলু ন।

•

এমন িঠকাদারেদর এিড়েয় চলু ন যারা আপনােক বেল েয েকােনা িলিখত চুি� করার েকােনা �েয়াজন েনই। আইন েমাতােবেক, $500 বা তার েবিশ মূ েলয্র সম�
চুি� অবশয্ই িলিখতভােব হেত হেব, তেব েছাট �ক�গিলর জনয্ও একিট িলিখত চুি� কিরেয় েনওয়া ভােলা।

•

এমন িঠকাদারেদর এিড়েয় চলু ন যােদর েকবল একটা P.O. ব� িঠকানা আেছ বা েকবল একটা েসল েফান ন�র আেছ।

•

যারা বীমা করােনার �মাণ সরবরাহ কের না এমন িঠকাদারেদর এিড়েয় চলু ন।

•

এমন িঠকাদারেদর এিড়েয় চলু ন যারা আপনােক �েয়াজনীয় িনমর্াণ করার অনু েমাদন অজর্ন করেত বেল। এর অথর্ এমন হেত পাের েয িঠকাদারিট লাইেস�িবহীন বা
তার খারাপ �য্াক েরকডর্ রেয়েছ, আর তাই �ানীয় িনমর্াণ পিরদশর্েকর সােথ েমাকােবলা করেত অিন�ু ক।

•

আপনার আপনার �ানীয় িনমর্াণ িবভােগর সােথ যাচাই কের িনন েয িঠকাদারিট সম� �েয়াজনীয় অনু মিতগিল অজর্ন কেরেছন।

•

এমন িঠকাদারেদর েথেক সাবধান থাকুন যারা কাজ শরু করার আেগ উপকরণগিল েকনার জনয্ অথর্ চান। িনভর্ রেযাগয্, �িতি�ত িঠকাদাররা ধাের উপকরণ িকনেত
পােরন।

•

এমন িঠকাদারেদর এিড়েয় চলু ন কাজ শরু হওয়ার আেগ, যারা নগেদ অথর্ �দােনর দািব কের বা আেগ েথেক স�ূ ণর্ েপেম� েপেত চায়। তার পিরবেতর্ , এমন
েকােনা িঠকাদার খুঁজুন িযিন কাজ েশষ না হওয়া পযর্� �াথিমক ডাউন েপেম� পাওয়া ও কাজ েশষ না হওয়া পযর্� েখেপ েখেপ কােজর িবকাশ জিনত পরবত�
েপেম� পাওয়ার মেতা সময়সূ চীেত স�ত হেবন।

•

আপিন সবর্দা চূড়া� েপেম� েদওয়া তত�ণ পযর্� ব� রাখু ন, যত�ণ পযর্� না আপিন িনেজ েহঁ েট চূড়া� যাচাইকরণ কের িনেয়েছন, সম� কাজ স�ূ ণর্ হওয়া
অনু েমাদন কেরেছন, এবং সম� �েয়াজনীয় পিরদশর্নগিল কেরেছন এবং দখল পাবার সািটর্িফেকটগিল আপনােক সরবরাহ করা হেয়েছ।

আপনার বািড় েমরামত করার জনয্ েকােনা িঠকাদারেক খুঁ জেত এই যাচাইকরণ তািলকািট অনু সরণ করুন
িঠকাদারেদর তথয্ যাচাই করুন:
িজ�াসা করুন েয তারা কতিদন ধের বয্বসায়
রেয়েছ
েরফাের�গিল িদেত বলু ন
েরফাের�গিল যাচাই করুন!
অনলাইন তথয্ সং�ানগিল অনু স�ান করুন
িজ�াসা করুন েয তারা তােদর কােজর গয্ারাি� বা
ওয়ােরি� েদয় িকনা
িনি�ত হেয় িনন েয তারা:
লাইেস� �া� িকনা
িলিখত �িত�িত িদে� িকনা
বীমা কিরেয়েছ িকনা
িন�িলিখতগিল েদখােত বলু ন:
বীমা পিলিস, বা বীমার সািটর্িফেকট
আনু মািনক িহসাবগিল চান:

একিট িলিখত চুি� করার দাবী করুন যার
মেধয্ িন�িলিখত িবষয়গিল অ�ভুর্� থােক:

িন�িলিখত ধরেনর েকােনা চুি�েত �া�র করেবন
না:

েযসব কাজ স�াদন করেত হেব তার িব�ািরত
িববরণ

েযখােন িকছু িবেশষ তথয্ েনই বা েযখােন ফাঁকা
পৃ �া আেছ

িঠক কী উপকরণ বয্বহার করা হেব এবং তােদর
গণমান েকমন

েযটা আপিন বু ঝেত পারেছন না

শরুর তািরখ এবং আনু মািনক সমাি�র তািরখ কী
দাম

েযটা আপিন িঠকাদারিটর সােথ যা আেলাচনা
কেরেছন তার েথেক আলাদা
িন�িলিখত নিথর কিপগিল িনেজর কােছ রাখু ন:

েপেম� করার বয্ব�াপনাগিল কী

আপনার �া�র করা চুি�

অথর্সং�ােনর চাজর্সমূহ (যিদ �েযাজয্ হয়)

অনয্ানয্ সম� �া�র করা নিথগিল

আপিন একিট চুি� �া�র করার আেগ করনীয়
কাজ:
চুি�িট িনেজই পড়ুন (আপনার হেয় এিট পড়ার
জনয্ িবপণন কম�িটর উপর িনভর্ র করেবন না)
আপিন চুি�িটর সবিকছু বু ঝেত েপেরেছন িকনা তা
িনি�ত করুন

কমপে� দুিট অনু মািনক িহসাব িদেত বলু ন
খরচ, উপকরণ এবং কােজর প�িতগিলর তু লনা
করুন

কাজ বা উপকরণগিলর িবষেয় গয্ারাি� বা
ওয়ােরি�
�ক�িট সমা� হবার পর করনীয় কাজ:
কাজিট সিঠকভােব স�� হেয়েছ িকনা তা িনি�ত
করেত পিরদশর্ন করুন
যত�ণ পযর্� না আপিন স�� হবার মেতা কের
কাজ েশষ করা হে�, তত�ণ পযর্� চূড়া�
েপেম� করেবন না বা সমা� হবার শংসাপে�
�া�র করেবন না

এমন অেনক েকা�ািন আেছ যারা িবনামূ েলয্ পিরদশর্ন কেরন এবং িলিখত অনু মািনক িহসাব েদন - েকােনা িঠকাদার েবেছ েনওয়ার আেগ এমন দু-িতনিট িঠকাদারেক যাচাই কের
িনন। সবর্িন� মূ লয্ েদবার চুি� সবর্দা েসরা চুি� নয়। আপনার বািড়র জনয্ েকান উপকরণ এবং প�িতগিল সেবর্াৎতম েস িবষেয় িস�া� েনওয়ার জনয্ িবিভ� েকা�ািনর �ারা
��ািবত বয্য়, উপকরণ এবং প�িতগিলর তু লনা করুন।
আপিন েকােনা �য্ােমর িশকার হেয় থাকেল আপনার করনীয়
আপিন যিদ মেন কেরন েয আপিন েকােনা �য্ােমর িশকার হেয়েছন, তেব অিবলে� একজন আইনজীবীর সােথ েযাগােযাগ করুন। িব�য় বািতল করার এবং আইিন দাবীগিল িনেয়
অ�সর হবার একটা সময়সীমা রেয়েছ।
অথর্সং�ান পিরেষবা িবভাগ, আপনার েজলার অয্াটিনর্ বা অয্াটিনর্ েজনােরেলর অিফেস েযাগােযাগ করুন।
যিদ আপনার েকােনা েহাম ইম�ভেম� ক�া�র বা গৃহ উ�য়ন িঠকাদােরর সােথ েকােনা সমসয্া হেয় থােক এবং আপিন িনেজই যিদ এিট সমাধান করেত না পােরন তাহেল আপিন
িনউ ইয়কর্ িডপাটর্েম� অফ ে�েটর কােছ অনলাইেন www.dos.ny.gov বা 1-800-697-1220 ন�ের কল কের অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন।
আপনার পিলিসগিল বা দাবীগিলর স�েকর্ িনিদর্ � �ে�র উৎতর েপেত আপনার বীমা সং�া, তােদর এেজ� বা ে�াকােরর সােথ েযাগােযাগ করুন।
যিদ আপনার আরও সাহােযয্র �েয়াজন হয়, িনউ ইয়কর্ ে�ট-এর িডপাটর্েম� অফ িফনাি�য়াল সািভর্ েসস বা অথর্সং�ান পিরেষবা িবভাগ-এ 1-800-342-3736 ন�ের সকাল 9 টা
েথেক িবেকল 4:30 টার মেধয্, েসামবার েথেক শ�বােরর মেধয্ কল করুন।
িবপযর্য় স�িকর্ ত ��গিলর জনয্ DFS এর িবপযর্য় হটলাইেন 24/7 কল করুন আর বয্াংিকং ও বীমা সং�া� সমসয্া িনেয় এই ন�ের কথা বলু ন: 1-800-339-1759

