
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/1/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

র্র্-বিম্ব াজিটবর মটনম্বগি ঋণদাতাম্বদর ির্ে বর্উ ইয়কন কবমউবর্টট  ুর্বি নবর্ম্বয়াগ 

আইর্ সম্প্রসারণ করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ র্র্-থিপ াজজটথর ঋণদাতাপদর থর্উ ইয়ক্ন ক্থিউথর্টট  ুর্থব নথর্পয়াগ 

আইপর্র (CRA) আওতায় আর্ার জর্য আইর্টট সম্প্রসারণ ক্রার িাধ্যপি হেথিপটর সিার্ 

অ্যাপেস থর্জিত ক্রপত আইর্ (S.5246-A/A.6247-A) স্বাক্ষর ক্পরপের্।  

  

1978 সাপল যখর্ CRA প্রণীত  পয়থেল, তখর্ হবথিরভাগ িটনপগজ বযাাংপক্র ক্াে হিপক্ 

এপসথেল। 2008 সাপলর অ্ি ননর্থতক্ সাংক্পটর  র হিপক্, র্র্-থিপ াজজটথর ঋণদাতারা বাজাপর 

তাপদর হিয়ার র্াটক্ীয়ভাপব বজৃি ক্পরপে, এবাং এখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেপট ও জাতীয়  য নাপয় 

বযাাংক্-বথ ভভ নত প্রথতষ্ঠার্গুপলা হবথিরভাগ িটনপগপজর জর্য দায়ী।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন ক্থিউথর্টট  ুর্থব নথর্পয়াগ আইপর্র এই সম্প্রসারণ সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর বাথির 

িাথলক্  ওয়ার সুপযাগ থর্জিত ক্রপত এই হেপটর অ্ঙ্গীক্ারপক্ আপরা হজারদার ক্রপব," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই আইর্ প্রপতযপক্র জর্য বাথি েপয়র হক্ষপে ঋণগ্র পণর 

থবক্ল্পগুপলার র্যাযয ও সিার্ অ্যাপেস থর্জিত ক্রপব, থবপিষ ক্পর অ্পেতাঙ্গ 

ক্থিউথর্টটগুপলাপত যাপদর ি ািারীর প্রভাপবর ফপল ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়া অ্বযা ত রপয়পে এবাং যারা 

ঐথত াথসক্ভাপব িটনপগজ হর্য়ার হক্ষপে অ্পর্ক্ হবথি প্রথতবন্ধক্তার সম্মুখীর্  পয়পের্।"  

  

আবি নক  বরম্বেিার (Financial Services) ভারপ্রাপ্ত সু াবরম্বেম্বেে অোজির্ এ.  োবরস 

িম্বলর্, "র্র্-থিপ াজজটথর ঋণদাতাপদর আওতাভভ ক্ত ক্রার জর্য থর্উ ইয়পক্নর CRA-এর 

সম্প্রসারণ থর্পজপদর বাথির জর্য অ্ি নায়পর্র উপেপিয এসব ঋণদাতাপদর উ র থর্ভনরিীল 

গ্রা ক্পদর জর্য এক্টট থবজয়। এই আইর্ ঋণগ্র ীতাপদর জর্য িটনপগজ অ্ি নায়পর্র সিার্ 

অ্যাপেস থর্জিত ক্রপে এবাং বাথির িাথলক্  ওয়ার আপিথরক্ার্ স্বপ্ন অ্জনর্ ক্রপত সিাধ্াপর্র 

অ্াংি  পয় উঠপত তাপদর জর্য এক্টট সুথিথিত ক্াঠাপিা প্রদার্ ক্রপে। থর্উ ইয়ক্ন CRA-এর 

আধ্ুথর্ক্ায়পর্র জর্য আথি গভর্ নর হ াক্ল এবাং থর্উ ইয়ক্ন হেপটর আইর্সভাপক্ ধ্র্যবাদ 

জার্াই।"  

  

2021 সাপলর হফব্রুয়াথর িাপস, আথি নক্  থরপষবা থবভাগ বাপফপলা হিপরা এলাক্ায় সম্ভাবয 

হরিলাইথর্াং-এর থবষপয় এর তদি সম্পপক্ন এক্টট প্রথতপবদর্ ততথর ক্পর এবাং এপত হদখা যায় হয 

থর্উ ইয়ক্ন CRA, বযাাংথক্াং আইর্ § 28-b এর আওতাভভ ক্ত র্া িাক্া র্র্-বযাাংক্ িটনপগজ 

ঋণদাতারা তাপদর সিগ্র ক্থিউথর্টটর হসবা ক্রপত বযি ন  পে। CRA  পলা আওতাভভ ক্ত 

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202102043


সাংস্থাগুপলাপক্ তাপদর সিগ্র ক্থিউথর্টটর হেথিট িাথ দা  রূপণর জর্য, হযির্ তাপদর 

ঋণপ্রদাপর্র জেয়াক্লা  সম্পপক্ন থবভাপগর িূলযায়পর্র িাধ্যপি, উৎসাথ ত ক্রার উপেিয থর্পয় 

ততথর ক্রা এক্টট আইর্।  

  

DFS-এর তদপি প্রক্াি  ায় হয থর্থদনষ্ট থক্েভ  ঋণদাতার স্থার্ীয় অ্পেতাঙ্গ ক্থিউথর্টটগুপলার 

সাপি প্রায় হক্াপর্া সম্পকৃ্ততা হর্ই বলপলই িপল এবাং হসসব ক্থিউথর্টটপক্ সম্পকৃ্ত ক্রার জর্য 

তারা যপিষ্ট প্রপিষ্টা গ্র ণ ক্পরথর্। DFS সাংখযালঘু ঋণগ্র ীতাপদর উপেিয ক্পর থব ণপর্র অ্থত 

সািার্য প্রপিষ্টা অ্িবা প্রপিষ্টার অ্র্ ুথস্থথত হদখপত হ পয়পে এবাং হিপরা এলাক্ার িপধ্য 

সাংখযালঘুপদর অ্থধ্ক্াাংি ি ল্লায় হসবা হ  ৌঁপে হদয়ার জর্য হক্াপর্া প্রপিষ্টা গ্র ণ ক্রা  য়থর্। 

DFS আপরা জার্পত হ পরপে হয ঋণদাতারা সাংখযালঘু ক্থিউথর্টটগুপলাপক্ ক্তটা ভাপলাভাপব 

হসবা থদপের্ তার রযাক্ রাখার জর্য প্রায় হক্াপর্া হিষ্টাই ক্পরথর্।  

  

অ্পেতাঙ্গ ও থর্ম্ন- ও িাঝাথর-আপয়র ক্থিউথর্টটগুপলা বজিতই হিপক্ হগপে। হেট CRA-এর 

এই  ালর্াগাদ িটনপগজ বাজাপরর ব ৃৎ অ্াংিগ্র ণক্ারীপদরপক্ বাথি থক্র্পত িাওয়া হযপক্াপর্া 

থর্উ ইয়ক্নবাসীপক্ আপরা ভাপলাভাপব হসবা থদপত উৎসাথ ত ক্রার জর্য অ্তযি গুরুত্ব ূণ ন।  

  

সংখ্োগবরষ্ঠ অংম্বের হর্তা, জিস্টাল ব  লস-হস্টাকস িম্বলর্, "ি ািারীর ফপল 

অ্ি ননর্থতক্ অ্সিতার অ্বস্থার অ্বর্থত ঘটার ফপল আিাপদরপক্ অ্বিযই আিাপদর স্থার্ীয় 

ক্থিউথর্টটগুপলাপত, থবপিষ ক্পর হযসব ক্থিউথর্টটর বি এক্টট অ্াংি অ্পেতাঙ্গ বযজক্তপদর 

থর্পয় গটঠত হসসব ক্থিউথর্টটপত থবথর্পয়াগ ক্রা অ্বযা ত রাখপত  পব। আিাপদর 

অ্থধ্ক্ারবজিত অ্পেতাঙ্গ ক্থিউথর্টটগুপলার ক্াপে বাথির িাথলক্  ওয়ার অ্যাপেস সম্প্রসারণ 

ক্রার িাধ্যপি আপরা হবথি িজক্তিালী, অ্থধ্ক্তর র্যাযয এক্টট অ্ি ননর্থতক্ বযবস্থা গপি তভ লপত 

এই আইর্ ততথর ক্রা  পয়পে।"  

  

বসম্বর্টর টটম হকম্বর্বি িম্বলর্, "বাপফপলা থসটটপত এবাং সিগ্র থর্উ ইয়ক্ন হেটজপুি 

হরিলাইথর্াং এর িাধ্যপি, হযটট সাংস্থাগত বণ নবাপদর সিতভ লয, অ্পেতাঙ্গ ক্থিউথর্টটগুপলাপক্ 

ক্পয়ক্ দিক্ ধ্পর অ্র্যায়ভাপব টাপগ নট বাথর্পয় আসপে। এই আইপর্র উপেিয  পলা ঋণদাতা 

সাংস্থাগুপলার জবাবথদথ তার বযবস্থা ক্রা এবাং তারা হযখাপর্ বযবসা  থরিালর্া ক্রপে হসখাপর্ 

তারা যাপত সথতযক্ার অ্পি নই ক্থিউথর্টটর হসবা ক্পর তা থর্জিত ক্রা। অ্যাপসম্বথলর সাংখযাগথরষ্ট 

অ্াংপির হর্তা থ  লস-হোক্স এর সাপি এক্সপঙ্গ গত হসিপর্ এই আইর্ উত্থা র্ ক্রপত 

হ পর ও ত্বরাথিত ক্রপত হ পর আথি গথব নত, এবাং এটটপক্দ্রুত স্বাক্ষর ক্পর আইপর্  থরণত 

ক্রায় আথি গভর্ নর হ াক্লপক্ ধ্র্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসাবসম্বয়ের্ ফর হর্ইিারহুি এে  াউজিং হিম্বভল ম্বমে (Association for 

Neighborhood and Housing Development, ANHD)-এর এজিবকউটটভ বিম্বরক্টর 

িাবরকা উইবলয়ামস িম্বলর্, "ক্থিউথর্টট  ুর্থব নথর্পয়াগ আইর্ (CRA) অ্পর্ক্ আপগ হিপক্ই 

হরিলাইথর্াং ও থবথর্পয়াগ ীর্তার থিক্ার  পত িাক্া থর্ম্ন- ও িধ্যি-আপয়র ক্থিউথর্টট এবাং 

অ্পেতাঙ্গ ক্থিউথর্টটগুপলাপত হসবা হ  ৌঁপে হদয়া ও  ুর্থব নথর্পয়াপগর জর্য বযাাংক্গুপলাপক্ 

দায়বি ক্রার জর্য আিাপদর ক্াপে িাক্া আইর্গুপলার িপধ্য এক্টট থ পসপব থবদযিার্ রপয়পে। 

এখর্ আিাপদর ক্থিউথর্টটগুপলার জর্য প্রপয়াজর্ীয় দাথয়ত্ব ূণ ন হেথিট ও আথি নক্ সাংস্থাপর্র 



অ্যাপেস বজৃির উপেপিয CRA-হক্ সম্প্রসারণ ক্পর র্র্-বযাাংক্ িটনপগজ ঋণদাতাপদর এটটর 

আওতাভভ ক্ত ক্রায় ANHD গভর্ নর হ াক্লপক্ ও থর্উ ইয়ক্ন হেপটর আইর্সভাপক্ ধ্র্যবাদ 

জার্াপে।"  

  

হর্ া এম. কারামম্বিলকার, ওম্বয়স্টার্ ন বর্উ ইয়কন ল হসোর (Western New York Law 

Center) িম্বলর্, "এই আইর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীপদর জর্য, সুথর্থদনষ্টভাপব সুথবধ্াবজিত অ্পেতাঙ্গ 

ক্থিউথর্টটগুপলার জর্য, তাপদর বাথির িাথলক্  ওয়ার সুপযাগ  াওয়া এবাং আথি নক্  ণযগুপলার 

সিার্ অ্যাপেস থর্জিত ক্রপত এক্টট উপল্লখপযাগয  দপক্ষ । সাংখযালঘু এবাং থর্ম্ন- ও িধ্যি-

আপয়র ক্থিউথর্টটগুপলার জর্য CRA-এর ক্ায নক্াথরতা থর্জিত ক্রপত এটট গভর্ নর ও থর্উ ইয়ক্ন 

হেপটর আইর্সভার জর্য এক্টট গুরুত্ব ূণ ন অ্জনর্।"  

  

র্ায়াগ্রা কবমউবর্টট বরইর্ম্বভস্টম্বমে হকায়াবলের্ (Niagara Community Reinvestment 

Coalition)-এর সভা বত, কোিবরর্ ফ্রোংম্বকা, িম্বলর্, "অ্ি নর্ীথতপক্ ক্ষথতগ্রস্ত ক্রা এবাং 

এটটপত অ্থর্িয়তা হযাগ ক্রা এক্টট তবথেক্ ি ািারী হিপক্ হসপর উঠার জর্য আিাপদর ক্াজ 

ক্পর যাওয়ার এই সিপয়, অ্পেতাঙ্গ ক্থিউথর্টটগুপলার জর্য হেথিট অ্যাপেস ক্রার 

সম্প্রসাথরত সুপযাগ িাক্ার থবষয়টট থর্জিত ক্রা এখর্ আপগর হযপক্াপর্া সিপয়র হিপয় হবথি 

গুরুত্ব ূণ ন। র্র্-থিপ াজজটথর িটনপগজ ঋণদাতাপদর আওতাভভ ক্ত ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন CRA-

এর সম্প্রসারণ বাথির িাথলক্  পত িাওয়া বযজক্তপদর জর্য হেথিপটর অ্যাপেস আপরা বজৃি 

ক্রপব এবাং থর্গ্র  বা হিাষণিূলক্ প্রিলর্ হিপক্ ক্থিউথর্টটর সুরক্ষা আপরা হবথি থর্জিত 

ক্রপত আবিযক্ থর্য়ন্ত্রণিূলক্ থবধ্ার্ প্রদার্ ক্রপব।"  

  

  

###  

  

 
আপরা সাংবাদ  াওয়া যাপব এখাপর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এজেথক্উটটভ হিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

