
আপনার 
সন্তানের 
পরিচয় 
সুরক্ষিত রাখুন

ধরুন আমার সন্তানের সাথে পরিচয় চুরি হয়েছে:  
এখন কী করব:

কোনও ব্যক্তি অননুমোদিত নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, 

অননুমোদিত চার্জ করা, পরিষেবা বা সুবিধা ব্যবহার করা 

অথবা টাকা ধার নেওয়ার জন্য আপনার নাম বা ব্যক্তিগত 

তথ্য ব্যবহার করলে পরিচয় সংক্রান্ত প্রতারণার ঘটনা 

ঘটে।  আপনার সন্তানের পরিচয় চুরি হয়েছে বলে মনে 

করার কারণ থাকলে, 3টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

ধাপ 1: অবিলম্বে www.identitytheft.gov –এ গিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে পরিচয় চুরি হওয়ার ব্যাপারে 
অভিযোগ করতে হবে এবং তার বিবরণ 3টি ক্রেডিট এজেন্সিকেই 
পাঠাতে হবে:• TransUnion 1-800-680-7289
• Equifax 1-888-202-4025
• Experian 1-800-493-1058

ধাপ 2: আপনার সন্তানের জন্য কোনও ক্রেডিট রিপোর্ট 
উপলভ্য আছে কিনা তা দেখুন এবং পরিচয় সংক্রান্ত প্রতারণার 
কারণে তৈরি হওয়া সব ক্রেডিট ইস্যু সামনে আনার জন্য প্রতিটি 
ক্রেডিট এজেন্সির সাথে কাজ করুন।.

ধাপ 3: আরও ক্ষতি হওয়া প্রতিরোধ করতে, প্রতিটি ক্রেডিট 
এজেন্সির আপনার সন্তানের ক্রেডিট রেকর্ডে বিনামূল্যে 
সিকিউরিটি ফ্রিজ সুবিধা চালু করুন।  
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নিউ ইয়র্কের উপভোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের পক্ষ সমর্থন করছে

নিউ ইয়র্কের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি বিভাগ

তিনটি ক্রেডিট ব্যুরোর সাথে আমি কীভাবে 
যোগাযোগ করব?
TransUnion
পিতামাতা বা অভিভাবক “প্রোটেক্টেড কনজিউমার ফ্রিজ”-এর অনুরোধ 
করে চিঠি লিখবেন এই ঠিকানায়:

TransUnion Protected 
Consumer Freeze
P.O. Box 380
Woodlyn, PA 19094

Equifax

পিতামাতা বা অভিভাবক কভার লেটারের সাথে একটি “মাইনর ফ্রিজ 
রিকোয়েস্ট” জমা করবেন। ফ্যাক্স করুন: 678-795-7092 এবং/অথবা 
ইমেল করুন:

Equifax Security Freeze 
P.O. Box 105139
Atlanta, GA 30348
প্রক্রিয়া করার জন্য 10 দিন সময় দিন। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, 
ফ্রিজ বলবৎ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে, আপনি 888-202-4025 নম্বরে 
কল করে যোগাযোগ করতে পারেন।

Experian

এখানে “সুরক্ষিত উপভোক্তা ফ্রিজ ফর্ম” এবং একটি কভার লেটার 
জমা করুন:

Experian
Security Freeze
P.O. Box 9554 
Allen, TX 75013
Or overnight to:

Experian
Security Freeze
701 Experian Parkway
Allen, TX 75013

http://www.dos.ny.gov/consumerprotection


বাচ্চাদের পরিচয় বিশেষভাবে চোরদের আকর্ষণ করে, কারণ 
তাদের পরিচয় সংক্রান্ত প্রতারণা বহু বছর নজরে আসে না।

সর্তকতামূলক লক্ষণ

•  বাচ্চার নামে আসা সন্দেহজনক ইমেল বা ফোন কল

•  বাচ্চার নামে আগে থাকা ক্রেডিট রিপোর্ট বা জাল অ্যাকাউন্ট

•  সরকারের থেকে আসা অদ্ভুত বিজ্ঞপ্ত, যেমন:

•  আয়কর 

• কর্মনিয়োগ সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ

• সুবিধা প্রত্যাখান করা 

প্রতিরোধ করার উপায়সমূহ
• একান্ত প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র বাচ্চার সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর 

প্রদান করুন।
• বাতিল করার আগে শেয়ার করা কাগজে ব্যক্তিগত তথ্য লেখা অংশটি 

কেটে নিন।
• জন্মসনদ, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড এবং অন্যান্য সংবেদনশীল 

ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদে লক করে রাখুন।

• পরিবারের ওয়েবসাইট ব্যবহার পর্যালোচনা করুন এবং যেকোনও ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য জমা করা
• বাচ্চার অ্যাকাউন্টে বিনামূল্যে সিকিউরিটি ফ্রিজ সুবিধা চালু করুন। সিকিউরিটি ফ্রিজ সুবিধা থাকলে তা 

যেকোনও ব্যক্তিকে বাচ্চার নামে ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খোলা প্রতিরোধ করে এবং ক্রেডিট রেটিং 
এজেন্সিগুলিকে বাচ্চার ক্রেডিট রিপোর্ট তৃতীয় পক্ষের কাছে রিলিজ করতে দেয় না।

আপনার সন্তানের পরিচয় সুরক্ষিত রাখুন

ক্রেডিট এজেন্সির সিকিউরিটি ফ্রিজ প্রক্রিয়া

নিম্নলিখিত তথ্য সহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এবং কভার লেটার জমা করুন TransUnion Equifax Experian

সন্তানের নাম  X X X

সন্তানের জন্মতারিখ X X X

অনুরোধকারীর নাম X X X

সন্তানের সাথে সম্পর্ক X X X

সন্তানের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের শেষ 4টি সংখ্যা X X

সন্তানের সম্পূর্ণ সোশ্যালসিকিউরিটি নম্বর X

সন্তানের ঠিকানা X X X

অনুরোধকারীর স্বাক্ষর X X X

ডকুমেন্টের নকল অন্তর্ভুক্ত করুন TransUnion Equifax Experian

সন্তানের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড X X X

অনুরোধকারীর সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড X X X

সন্তানের জন্মসনদ বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদান করা প্রমাণপত্র (যেমন, আদালতের আদেশ, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা   
নোটারি করা লিখিত বিবৃতি যা বিস্তারিতভাবে বাচ্চার হয়ে কাজ করার কর্তৃত্ব বর্ণনা করে)

X X X

অনুরোধকারীর যুক্তরাষ্ট্রীয়/রাজ্য সরকার দ্বারা ইস্যু করা পরিচয়পত্র X X X

অনুরোধকারীর ইউটিলিটি বিল, বীমা বা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট X

অতিরিক্ত দিকনির্দেশ বা সহায়তার প্রয়োজন হলে নিউ ইয়র্কের উপভোক্তা সুরক্ষা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 1-800-697-1220 
বা https://dos.ny.gov/consumerprotection/–এ যান।

নিউ ইয়র্কের উপভোক্তা সুরক্ষার পরিচয় সংক্রান্ত প্রতারণা এবং সমাধান প্রোগ্রামের একটি প্রোডাক্ট

সাম্প্রতিক প্রতারণা এবং রিকল অ্যালার্টের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় উপভোক্তা সুরক্ষা বিভাগ দেখুন:

                            https://www.facebook.com/nysconsumer            https://twitter.com/NYSConsumer

আপনার কেন আমার 
সন্তানের সোশ্যাল 

সিকিউরিটি নম্বর 

https://www.facebook.com/nysconsumer 
https://twitter.com/NYSConsumer

