
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেম্বের অংে বিম্বসম্বি জাবিগি সম্পম্বের িেিধার্ স্টমোম্বি 
ঐবিিাবসকভাম্বি স্টরডলাইর্ করা কবমউবর্টিম্বি িাবির মাবলকার্া সম্প্রসারম্বের প্রস্তাি স্ট াষো 

কম্বরম্বের্  
  

বর্ম্ন-সংরবিি কবমউবর্টিম্বি বর্ম্ন ও মাঝাবর আম্বের ঋেগ্রিীিাম্বের িন্ধকী ঋম্বে প্রম্বিোবধকার 
িািাম্বি সংস্কার প্োম্বকজ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সংস্কামরর একটি লক্ষ্য প্যামকজ ঘ াষণা কমরমের্, যার লক্ষ্য হমে 
2021 সামলর ঘেমের অ্ংশ হহমসমে প্ুর্হর্নমদনশ দ্বারা প্রহিকূলভামে প্রভাহেি কহমউহর্টির োহির 
মাহলকার্ার হার েৃহি করা। এই প্যামকজ হর্ম্ন এেং মাঝাহর আমের ঋণগ্রহীিামদর - হেমশষ কমর 
হেহভন্ন েমণনরি প্হরোরগুহল - োহ র মাহলকার্া অ্জন র্ করমি এেং ঐহিহাহসকভামে অ্র্গ্রসর 
কহমউহর্টিমক জাহিগি সম্পমদর েযেধার্ েন্ধ করমি সক্ষ্ম করমে। এই সংস্কারগুহল 
কহমউহর্টিহভহিক ঋণদািামদর সংখ্যা েৃহি করমে যারা ঘেে অ্ে হর্উ ইেকন  মেন মগজ এমজহি 
(State of New York Mortgage Agency) ো SONYMA, হর্ম্ন আমের কহমউহর্টিমি ঋণ, 
ঘেমের অ্র্গ্রসর এলাকাে ঋণগ্রহীিামদর জর্য অ্র্ন প্রদার্ সহােিা েৃহি, এেং সঙ্কমের সমমে েন্ধকী 
প্হরেিন র্ করমি SONYMA র্মর্ীেিা প্রদার্ করমে যামি ঋণগ্রহীিারা িামদর োহিমি র্াকমি 
প্ামর।  
  
"আমরা জাহর্ ঘয জাহিগি সম্পমদর েযেধার্ েযাপ্কভামে একটি হাউহজং সম্পমদর েযেধার্ এেং 
হর্উ ইেকন  প্িহিগি অ্র্যাে সংমশাধর্ করমি প্দমক্ষ্প্ হর্মে যা হেহভন্ন েমণনর প্হরোরমক সম্পদ 
তিহর ঘর্মক হেরি ঘরমখ্মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘ ারমলাসার সঙ্কে এেং হশকারী এেং অ্বেধ 
ঘরডলাইহর্ং অ্র্ুশীলর্ দ্বারা প্রভাহেি কহমউহর্টিমি প্রর্মোমরর মমিা গৃহমেিামদর জর্য ঋণ এেং 
সহােিা সম্প্রসারণ োহির মাহলকার্ার হার সমার্ করা এেং সোর জর্য একটি শহিশালী, র্যাযয 
এেং আরও ঘেহশ র্যােহেচার গমি ঘিালার প্মক্ষ্ সোর জর্য হর্উ ইেকন  তিহরর একটি গুরুত্বপ্ূণন 
প্দমক্ষ্প্।"  
  
SONYMA কম সুমদ েন্ধকী ঋণ এেং ঘপ্রাগ্রামগুহল সরেরাহ কমর যামি ঘযাগয ঘেিাগণ িামদর 
প্রর্ম োহি হকর্মি প্ামর। SONYMA প্রর্মোমরর মমিা গৃহমেিামদর অ্মর্ক োধা দরূ করমি 
সহােিা কমর সামহগ্রক গহৃেে প্রহেো সম্পমকন  উপ্লহি েৃহি এেং ডাউর্ ঘপ্মমমের জর্য িহহেল 
সুরহক্ষ্ি করমি সহােিা কমর। হেমশষজ্ঞরা েলমের্, োহির মাহলকার্ার হার সমার্ করমল ঘসিাঙ্গ 



 

 

এেং কৃষ্ণাঙ্গ প্হরোমরর মমধয জাহিগি সম্পমদর েযেধার্ 31 শিাংশ কমম যামে এেং ঘেিাঙ্গ এেং 
হহস্পাহর্ক প্হরোমরর মমধয সম্পমদর েযেধার্ 28 শিাংশ কমম যামে।  
  
কবমউবর্টিবভবিক ঋেোিাম্বের সাম্বে সিম্ব াবগিা সম্প্রসারে  
েিন মার্ SONYMA আইমর্ ঋণদািামদর  যাহর্ মামে (Fannie Mae) ো ঘেহড মযাক (Freddie 
Mac) দ্বারা অ্র্ুমমাদর্ করমি হমে, যা ঘোে কহমউহর্টি েযাংক, কহমউহর্টি ঘডমভলপ্মমে আহর্নক 
প্রহিষ্ঠার্ এেং স্থার্ীে ঘেহডে ইউহর্েমর্র জর্য একটি ভারসামযপ্ণূন হমি প্ামর। ঘেমের হর্ম্ন আমের 
এলাকাে ঘসো প্রদামর্র জর্য মমর্ার্ীি 139টি ঘেহডে ইউহর্েমর্র মমধয মাত্র হির্টি েিন মামর্ 
SONYMA েন্ধকী প্রদার্ কমর। গভর্নর কুওমমা SONYMA ঋণদািা হওার ঘযাগযিা েৃহির জর্য 
SONYMA আইমর্ একটি সংমশাধর্ী প্াস করমের্, যা সামহগ্রকভামে সুহেধােহিি কহমউহর্টি এেং 
ঘেমে সহর্মা েন্ধকী প্ণয প্রদার্ করমি সক্ষ্ম প্রহিষ্ঠামর্র সংখ্যা েযাপ্কভামে েৃহি করমে।ে  
  
ঋেগ্রিীিাম্বের জর্ে ডাউর্ স্টপ্ম্বমন্ট সিােিা িৃবি করা  
োহি ঘকর্ার অ্র্যিম প্রধার্ োধা হমে ডাউর্ ঘপ্মমে এেং ঘলাহজং খ্রচ কভার করার জর্য 
সম্পমদর অ্ভাে। গভর্নর SONYMA-ঘক হর্ম্ন ও মধযম-আমের প্হরোরগুহলর জর্য োহির 
মাহলকার্ামক োস্তমে প্হরণি কমর, সেনহর্ম্ন ডাউর্ ঘপ্মমে সহােিা 3,000 মাহকন র্ ডলার ঘর্মক 
োহিমে 7,500 মাহকন র্ ডলামর প্রর্মোমরর ঋণদািামদর জর্য িার ডাউর্ ঘপ্মমে সহােিা ঘপ্রাগ্রামটি 
প্রসাহরি করার হর্মদনশ ঘদমের্।  
  
সঙ্কম্বের সমে িাবির মাবলকম্বের বিবিেীল করা  
ঘয সে কহমউহর্টি ঐহিহাহসকভামে ঘরডলাইহর্ং দ্বারা আোন্ত হমেমে, িারা 2008 সামলর 
ঘ ারমলাসার সংকে এেং COVID-19 মহামাহরর মমিা সাম্প্রহিক সংকমের অ্সমার্ুপ্াহিক প্রভাে 
অ্র্ুভে কমরমে। যখ্র্ হর্ম্ন এেং মধযম আমের োহির মাহলকগণ স্বল্পমমোদী আে ো অ্প্রিযাহশি 
খ্রমচর মমিা আহর্নক োধা অ্র্ুভে কমর, িখ্র্ ঋণদািামদর েন্ধকী সংমশাধমর্র মাধযমম 
ঋণগ্রহীিামদর সামহেক ত্রাণ প্রদামর্র র্মর্ীেিা প্রমোজর্। গভর্নর SONYMA আইমর্র একটি 
সংমশাধর্ী প্াস করমের্ যার  মল SONYMA ঋণদািাগণ প্রধার্ োজার  ের্ার মুমখ্ ঋণগ্রহীিামদর 
ত্রাণ প্রদার্ করমি প্ারমের্- যা অ্র্নবর্হিকভামে দােী। হস্তমক্ষ্মপ্র মমধয র্াকমি প্ামর েন্ধকী সুমদর 
হার কমামর্া, েন্ধকী েমকো ক্ষ্মা করা, অ্র্ো েন্ধকীর শিন  প্ুর্হেনমেচর্া করা যামি ঋণগ্রহীিাগণ 
সঙ্কমের সমে িামদর োহিমি র্াকমি প্ামরর্।  
  
গভর্নর SONYMA-ঘক হর্মদনশ ঘদমের্ একটি োমগনমেড আউেহরচ কযামম্পইমর্র মাধযমম িার ঋণ 
প্রদামর্র হেকল্প সম্পমকন  সমচির্িা োিামি, যার মমধয র্াকমে মুদ্রণ, ঘরহডও, ঘসাশযাল হমহডোর 
হেজ্ঞাপ্মর্র সমন্বে। এমজহি ঐহিহাহসকভামে ঘরডলাইর্ করা এেং অ্র্গ্রসর কহমউহর্টির িৃণমূল 
প্যনামের প্রসামরর জর্য স্থার্ীে হর্েনাহচি কমনকিন া, োহণজয সহমহি, অ্লাভজর্ক এেং হেোসহভহিক 
কহমউহর্টির সামর্ অ্ংশীদাহরত্ব অ্জন র্ করমে।  
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