
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল লং আইলোন্ড, রম্বেস্টার এিং বিরাবকউম্বের ের্ে আবি নক পবরম্বেিা 

বিভাম্বগর হরডলাইবর্ং প্রবিম্বিদম্বর্র ফলাফল হ ােণা করম্বলর্  

  

আবি নক পবরম্বেিা বিভাগ দইুটি মিনম্বগে হলন্ডাম্বরর িাম্বি েুক্তি বর্ক্তিি কম্বরম্বে িাম্বদর 

িম্পূণ ন িম্প্রদাম্বে হিিা উন্নি করার ের্ে  

  

আিাির্ বিেম্বমের িাম্বি লড়াই করম্বি হস্টিিোপী েলমার্ প্রম্বেষ্টার অংে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ আথি নক্ পথরকেবা থবভাকগর (Department of Financial Services, 

DFS) এক্টি র্তুর্ প্রথতকবদর্ হ ােণা ক্রকলর্ যা হেিবযাপী চলমার্ হরডলাইথর্িং তদকের অিংশ 

থ কেকব লিং আইলযান্ড, রকচোর এবিং থেরাথক্উকজর মিনকগজ হলন্ন্ডিং অর্ুশীলকর্ অবযা ত 

বণ নবাদ েিংক্রাে ববোদৃশযকক্ তুকল ধকর। হ ােণাটি এর পূকব ন আথি নক্ পথরকেবা থবভাকগর প্রক্াথশত 

এক্টি প্রথতকবদকর্র অর্বুতী যা বাকেকলার েিংখ্যাগথরষ্ঠ-েিংখ্যাল ু এলাক্ােমূক  মিনকগজ 

হলন্ডারকদর, থবকশে ক্কর র্র্-থডকপান্জিথর হলন্ডারকদর ক্রা হরডলাইথর্িং এবিং অর্যার্য ধরকর্র 

আবাের্ ববেময ের্াক্ত ক্করথিকলা।  

  

"এই প্রথতকবদর্টি অকেতাঙ্গ েম্প্রদায়েমূ , যারা ঐথত াথেক্ভাকব মিনকগজ হখ্া োঁজার েময় 

ববেকমযর থশক্ার  কয়কি, তারা বাথির মাথলক্ার্ার স্বপ্ন বাস্তকব পথরণত ক্রকত এখ্কর্া হযই 

প্রথতবন্ধক্তােমূক র েম্মুখ্ীর্  কয় যাকে তা তুকল ধকর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হযক তু 

আমাকদর হেি এক্টি আবাের্ েঙ্ককির মকধয থদকয় যাকে, তাই হরডলাইথর্িংকয়র মকতা 

অর্ুশীলর্ শুধ ুথর্উ ইয়ক্নবােীকদর বাথির মাথলক্  ওয়ার হেকে েীমাবদ্ধতা েটৃি ক্কর র্া, বরিং 

হেিবযাপী ক্রয়েমতাকক্ ঝুোঁ থক্গ্রস্ত ক্কর। আমার প্রশাের্ থর্উ ইয়ক্ন হেকি আবাের্ ববেকমযর 

থবরুকদ্ধ লিাইকয় প্রথতশ্রুথতবদ্ধ আকি এবিং েমাধার্ খ্ুোঁজকি, হযমর্ েম্প্রদাকয় পুর্রায় থবথর্কয়াগ 

আইকর্র (Community Reinvestment Act) েম্প্রোরণ যা থর্ন্িত ক্রকব যাকত বাথির মাথলক্ 

 ওয়ার পি েক্কলর জর্য উপলভয িাকক্।"  

  

আবি নক পবরম্বেিা বিভাম্বগর িুপাবরম্বেম্বন্ডে এক্তিোর্ এ.  োবরি িম্বলর্, "অকেতাঙ্গ 

েম্প্রদায়েমূ  বাথির মাথলক্  ওয়ার স্বপ্ন অজনকর্ ববেময ও প্রথতবন্ধক্তার েম্মুখ্ীর্  কয় চকলকি। 

আথম প্রথতশ্রুথতবদ্ধ থর্ন্িত ক্রার জর্য যাকত েক্ল হলন্ডার তাকদর েম্পূণ ন েম্প্রদায়কক্ 

হেবাদার্ ক্কর, ক্ারণ োশ্রয়ী হক্রথডি পাওয়ার েমার্ েুকযাগ শুধ ুবাথির মাথলক্ার্ার চাথবক্াটি 

র্য়, বরিং প্রজন্মগত েম্পদ গির্ এবিং েথতযক্ার অকি ন অেমতা েমাধাকর্রও চাথবক্াটি।"  

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/other_reports/report_redlining_second_ny_20221208


 

 

  

আথি নক্ পথরকেবা থবভাগ এর পূকব ন বাকেকলা হমকরাপথলির্ এলাক্ার হরডলাইথর্িং ের্াক্ত ক্কর 

এবিং এক্টি েম্পথক্নত বলবৎক্রণ পদকেকপর েলােল থর্কয় এক্টি প্রথতকবদর্ প্রক্াশ ক্করকি। 

থেরাথক্উজ এবিং রকচোর হমকরাপথলির্ এলাক্া এবিং র্াোউ ও োকোক্ ক্াউথিগুথলর মিনকগজ 

হলন্ন্ডিং থর্কয় আথি নক্ পথরকেবা থবভাকগর তদে আকরক্বার েিংখ্যাগথরষ্ঠ-েিংখ্যাল ু এলাক্ায় 

অকেতাঙ্গ বযন্ক্তকদর জর্য এক্টি থির হলন্ন্ডিং  ািথত প্রক্াশ ক্করকি।  

  

আথি নক্ পথরকেবা থবভাগ হ াম মিনকগজ থডেকলাজার অযাকের (Home Mortgage Disclosure 

Act) হডিা থবকেেণ ক্করকি এবিং যা হপকয়কি:  

  

• র্াোউ ক্াউথি, হযখ্াকর্ 41.8 শতািংশ জর্কগাষ্ঠী অকেতাঙ্গ, হেখ্াকর্ হলন্ডারগণ গকি 

তাকদর ঋকণর 34.27 শতািংশ অকেতাঙ্গ থ কেকব ের্াক্ত ক্রা ঋণগ্র ীতাকদর প্রদার্ ক্কর। 

ক্াউথিকত েন্ক্রয় িাক্া হলন্ডারকদর মকধয, অকেতাঙ্গ থ কেকব ের্াক্ত ক্রা 

ঋণগ্র ীতাকদরকক্ ঋণ প্রদার্ ক্রা হলন্ডাকরর অিংশ 14.9 শতািংশ হিকক্ 50.22 শতািংকশর 

মকধয।  

• োকোক্ ক্াউথিকত, হযখ্াকর্ 33.7 শতািংশ জর্কগাষ্ঠী অকেতাঙ্গ, হেখ্াকর্ হলন্ডারগণ 

গকি তাকদর ঋকণর 21.86 শতািংশ অকেতাঙ্গ থ কেকব ের্াক্ত ক্রা ঋণগ্র ীতাকদর প্রদার্ 

ক্কর। ক্াউথিকত েন্ক্রয় িাক্া হলন্ডারকদর মকধয, অকেতাঙ্গ থ কেকব ের্াক্ত ক্রা 

ঋণগ্র ীতাকদরকক্ ঋণ প্রদার্ ক্রা হলন্ডাকরর অিংশ 13.07 শতািংশ হিকক্ 36.85 শতািংকশর 

মকধয।  

• রকচোর হমকরা এলাক্ায়, হযখ্াকর্ 23.9 শতািংশ জর্কগাষ্ঠী অকেতাঙ্গ, হেখ্াকর্ 

হলন্ডারগণ গকি তাকদর ঋকণর 11.32 শতািংশ অকেতাঙ্গ থ কেকব ের্াক্ত ক্রা 

ঋণগ্র ীতাকদর প্রদার্ ক্কর, যা জর্েিংখ্যার থবভাজর্ অর্ুযায়ী যা  ওয়া উথচত তার 

অকধ নকক্র ক্ম।  

• এক্ইভাকব, হমকরা এলাক্ায়, হযখ্াকর্ 18.7 শতািংশ জর্কগাষ্ঠী অকেতাঙ্গ, হেখ্াকর্ 

হলন্ডারগণ গকি তাকদর ঋকণর 8.67 শতািংশ অকেতাঙ্গ থ কেকব ের্াক্ত ক্রা 

ঋণগ্র ীতাকদর প্রদার্ ক্কর।  

  

প্রথতকবদকর্ েিংখ্যাগথরষ্ঠ-েিংখ্যাল ু এলাক্ায় এবিং এক্টি েিংখ্যাল ু েম্প্রদাকয়র েদেয থ কেকব 

ের্াক্ত  ওয়া ঋণগ্র ীতার প্রথত স্বতন্ত্র প্রথতষ্ঠাকর্র ক্ায নক্াথরতার থবস্তাথরত রকয়কি, এবিং হেই োকি 

শ রগুথলর হলন্ন্ডিং ক্ম নক্াকের মার্থচে রকয়কি।  

  

যথদও আথি নক্ পথরকেবা থবভাকগর অর্ুেন্ধার্ র্যাযয হলন্ন্ডিং আইকর্র লঙ্ঘর্ পায়থর্, দুইটি 

মিনকগজ হলন্ডার, োেন প্রাকয়াথরটি মিনকগজ, ইর্ক্কপ নাকরকিড (1st Priority Mortgage, Inc.) এবিং 

থপ্রথময়াম মিনকগজ ক্কপ নাকরশর্ (Premium Mortgage Corporation) তাকদর হলন্ন্ডিং অর্ুশীলর্ 

েিংকশাধর্ ক্রকত এবিং ওকয়োর্ ন ও হেন্ট্রাল থর্উ ইয়কক্ন ঐথত াথেক্ভাকব েুথবধাবন্িত 

েম্প্রদায়েমূক  আকরা উন্নত অযাকেে থর্ন্িত ক্রকত েম্মত  কয়কি। এই মিনকগজ হলন্ডারগণ 

রকচোর, থেরাথক্উজ এবিং বাকেকলাকত প্রথত বির শত শত মিনকগজ েটৃি ক্কর। বাকেকলা, 

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


 

 

রকচোর, থেরাথক্উজ এবিং লিং আইলযাকন্ডর অর্যার্য হলন্ডারকদর বযাপাকর আথি নক্ পথরকেবা 

থবভাকগর তদে চলকি।  

  

থবভাগ বতনমাকর্ প্রথবধার্ গির্ ক্রকি েিংকশাথধত থর্উ ইয়ক্ন েম্প্রদাকয় পুর্রায় থবথর্কয়াগ আইর্ 

বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য যা হেকি েন্ক্রয় িাক্া র্র্-থডকপান্জিথর মিনকগজ হলন্ডারকদর জর্য 

তত্ত্বাবধার্ থবে্তৃত ক্কর। এই হরডলাইথর্িং অধযয়র্গুথলকত এবিং তদকের মাধযকম হযই তিয জার্া 

হগকি তা এইেব প্রস্তাথবত প্রথবধাকর্ প্রথতেথলত  কব যা 2023 োকল জর্মকতর জর্য প্রক্াথশত 

 কব।  

  

আজকক্র হ ােণা  কলা আবাের্ ববেকমযর থবরুকদ্ধ লিাই ক্রকত হেিবযাপী চলমার্ প্রকচিার 

অিংশ। আগে মাকে, গভর্ নর হ াক্ল এবিং অযািথর্ ন হজর্াকরল হলটিথশয়া হজমে থতর্টি থরকয়ল 

একেি হরাক্াকরজ োকি েমকঝাতা হ ােণা ক্করর্ যার হমাি 115,000 মাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ, এর 

পাশাপাথশ র্যাযয আবাের্ প্রথশেণ বাধযতামূলক্ ক্রা  কয়কি বাথির অকেতাঙ্গ হক্রতাকদর 

থবরুকদ্ধ ববেময ক্রার জর্য। 2021 োকলর থডকেম্বকর, গভর্ নর হ াক্ল এক্টি েুদরূপ্রোরী র্য় 

থবকলর থবথধমালার পযাকক্কজ স্বাের ক্করর্ যাকত থর্উজকডর (Newsday) তদেমূলক্ প্রথতকবদকর্ 

ের্াক্ত ক্রা বহু েমেযার েমাধার্ ক্রা যায়, প্রথতকবদর্টি থরকয়ল একেি থশল্পখ্াকত থবদযমার্ 

ববেময এবিং স্পি ও অেথর্ নথ ত পেপাত অর্ুেন্ধার্ ক্করকি। থবলগুথলকত আবাের্ ত থবকল 

ববেময থবকরাধ (Anti-Discrimination in Housing Fund) অেভুনক্ত হরাকয়কে যা হেিকক্ র্যাযয 

আবাের্ পরীো ক্রার অর্ুমথত হদয়। এিািাও থবলগুথল থরকয়ল একেি হরাক্ার ও হেলে 

বযন্ক্তকদর প্রথশেণ ও অেদাচরকণর জর্য েকব নাচ্চ জথরমার্া অেভুনক্ত ক্রা  কয়কি।  

  

###  
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