
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলাম্বে ররডলাইবর্িং বর্ম্ব়ে বর্উ ই়েম্বকন র েদম্বের েলােল র াষণা কম্বরম্বের্  
  

িণনিাদী সম্পম্বদর িেিধার্ কমাম্বে ঐবেহাবসকভাম্বি ররডলাইর্ড কবমউবর্টিম্বে িাব়ির 
মাবলকার্া সম্প্রসারম্বণর জর্ে গভর্নম্বরর 2021 রেট অে দে রেট  প্রস্তাি অর্ুসরণ কম্বর  

  
বডপাটন ম্বমন্ট অে বের্াবি়োল সাবভন ম্বসস-এর প্রবেম্বিদম্বর্ আইর্ কম্বর ররডলাইবর্িং বর্বষম্বের 
কম্ব়েক দেক পম্বরও সিংখ্োগবরষ্ঠ-সিংখ্োল ু এলাকা এিিং অম্বেোঙ্গ িাব়িম্বেোম্বদর ঋম্বণর 

উম্বেখ্ম্ব াগে অভাি খ্ুুঁম্বজ পাও়ো রগম্বে  
  

প্রবেম্বিদম্বর্ র্র্-িোিংক িন্ধকী ঋণদাোম্বদর বর্উ ই়েকন  রেট CRAরমম্বর্ চলার জর্ে আইর্গে 
িেিস্থা গ্রহম্বণর সুপাবরে করা হম্ব়েম্বে এিিং রেডাম্বরল চাটন াডন  প্রবেষ্ঠাম্বর্র িোপাম্বর পদম্বেপ গ্রহম্বণর 

জর্ে রেডাম্বরল সরকাম্বরর প্রবে আহ্বার্ জার্াম্বর্া হম্ব়েম্বে  
  

বডপাটন ম্বমন্ট অে বের্াবি়োল সাবভন ম্বসস হান্ট মটন ম্বগম্বজর সাম্বে আম্বপাষ কম্বরম্বে,  ার উম্বেেে 
হম্বে কবমউবর্টি এিিং অম্বসোঙ্গ ঋণগ্রহীোম্বদর ঋণ প্রদাম্বর্র রেম্বে দিুনল পারেরম্বমি উন্নে করা; 

আরও কম্ব়েকটি DFSেদে চলম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট প্রস্তাব অ্র্সুরণ কমর স্টে সব 
সম্প্রদ্াম়ের বাড়ির মাডেকার্ার হার স্টরডোইডর্িং দ্বারা ডবরূপ ভামব প্রভাডবত হম়েমে স্টসখামর্ বাড়ির 
মাডেকার্ার হার বৃডি করমত, গভর্নর আজ বামফমো স্টমমরাপডেটর্ এোকা়ে স্টরডোইডর্িং এর উপর 
ডর্উ ই়েকন  স্টেট ডডপাটন মমন্ট অ্ফ ডফর্াডি়োে সাডভন মসস (Department of Financial Services, 
DFS) দ্বারা একটি র্তুর্ প্রডতমবদ্র্ ফোফে স্ট াষণা কমরমের্। স্টরডোইডর্িং এবিং অ্র্যার্য ধরমর্র 
আবাসর্ ববষময আইর্ দ্বারা ডর্ডষি হও়োর কম়েক দ্শক পমরও বামফমো মাডকন র্ েুক্তরামের সবমেম়ে 
বণনবাদ্ী পৃথক শহরগুডের একটি। DFS-এর প্রডতমবদ্মর্ স্টদ্খা স্টগমে স্টে বন্ধকী ঋণদ্াতামদ্র, ডবমশষ 
কমর অ্-আমার্তকারী ঋণদ্াতামদ্র ঋমণর একটি স্বতন্ত্র অ্ভাব আজও বামফমো এোকা়ে 
সিংখযাগডরষ্ঠ-সিংখযাে ু জর্সিংখযা এবিং সাধারণভামব সিংখযাে ু গৃহমেতামদ্র জর্য অ্বযাহত রম়েমে।   
  
স্টরডোইডর্িং এই ধরমর্র অ্ববধ অ্র্ুশীেমর্র অ্ন্তভুন ক্ত স্টেমর্ একটি প্রডতমবশী জর্সিংখযার জাডতগত বা 
জাডতগত গঠমর্র উপর ডভডি কমর একটি এোকা়ে বযবসা করমত ডদ্মত অ্স্বীকার করা, অ্থবা 
একটি ববষমযমেূক উপাম়ে একটি ডর্ডদ্নষ্ট এোকা়ে গহৃঋমণর উপর আমরা কমঠার শতন  আমরাপ করা। 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-expand-home-ownership-historically-redlined-communities
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/other_reports
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_actions_lf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-expand-home-ownership-historically-redlined-communities


 

 

বামফমো শহমরর জর্সিংখযা প্রা়ে 47 শতািংশ স্টেতাঙ্গ, 36.7 শতািংশ কৃষ্ণাঙ্গ, এবিং 11.6 শতািংশ 
ডহস্পাডর্ক বা েযাটিমর্া, এবিং স্টমমরা এোকার জর্সিংখযা প্রা়ে 77 শতািংশ স্টেতাঙ্গ, 12 শতািংশ 
কৃষ্ণাঙ্গ, এবিং 5 শতািংশ ডহস্পাডর্ক বা েযাটিমর্া। সাম্প্রডতক এক প্রডতমবদ্র্ অ্র্ুসামর, বামফমো শহমর 
85 শতািংশ মার্ুষ োরা কৃষ্ণাঙ্গ ডহমসমব ডেডিত, তারা স্টমইর্ ডিমটর পূবন ডদ্মক রম়ে স্টগমে, স্টেখামর্ 
1930-এর দ্শমক স্টরডোইর্ড এোকাগুমো অ্বডিত ডেে।  
  
"অ্র্গ্রসর সম্প্রদ্া়ে, ডবমশষ কমর অ্মেতাঙ্গ পডরবার, বন্ধকী ঋমণর সীডমত প্রমবশাডধকামরর মাধযমম 
আবাসর্ ববষমমযর সম্মুখীর্ হমে, আমমডরকার্ স্বপ্ন পরূমণর জর্য একটি বাধার সম্মুখীর্ 
হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রডতমবদ্মর্ রােী়ে প্রস্তামবর গুরুত্ব পুর্বনযক্ত করা হম়েমে োমত 
বন্ধকী ঋমণর প্রমবশাডধকার বৃডি পা়ে োমত বণনবাদ্ী সম্পমদ্র বযবধার্ বন্ধ করা ো়ে, োমত আমরা 
একটি সুন্দর ডর্উ ই়েমকন র জর্য আমরা ভামো ভামব গম়ি তুেমত পাডর।"  
  
োইর্োবি়োল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. রলসওম্ব়েল িম্বলর্, "এই প্রডতমবদ্মর্র 
ফোফে ডবমশষভামব উমদ্বগজর্ক। বাড়ির মাডেকার্া সম্পদ্ এবিং অ্থনবর্ডতক ডিডতশীেতা গম়ি 
স্টতাোর একটি গুরুত্বপূণন পথ, এবিং তথয পডরষ্কার - অ্মেতাঙ্গ পডরবার, ডবমশষ কমর আডিকার্ 
আমমডরকার্মদ্র, স্টেতাঙ্গ পডরবামরর তুের্া়ে বামফমোমত বন্ধকী ঋমণর সমার্ প্রমবশাডধকার স্টর্ই। 
আমরা এখর্ অ্তীমতর ডকেু ভুমের সমাধার্ করার সুমোগ স্টপম়েডে পুমরা সমসযার ডদ্মক তাডকম়ে 
এবিং সমাধার্ প্রণ়ের্ করার মাধযমম োমত ডবডেন্নতাবাদ্ী র্ীডতর উিরাডধকার ভডবষযমত অ্বযাহত র্া 
থামক।"   
   
বামফমো বাজামর বৃহৎ ববডেক বযািংক স্টথমক শুরু কমর স্টোট িার্ী়ে এবিং কডমউডর্টি বযািংক সব 
আকামরর বযািংক অ্ন্তভুন ক্ত। র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতামদ্র প্রাধার্য শুধুমাত্র বন্ধকী ঋমণর উপর 
মমর্ামোগ প্রদ্ার্ উমেখমোগযভামব বৃডি স্টপম়েমে, র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতারা 2016 স্টথমক 2019 
সামের মমধয বামফমোমত বন্ধকীর 37 শতািংমশর উৎমসর সহকামর। জাতী়েভামব, র্র্-বযািংক 
ঋণদ্াতারা সিংখযাগডরষ্ঠ বন্ধকী উৎস ডহমসমব বযািংকগুডেমক টপমক ডগম়েমে।  
  
DFS তদ্ন্ত বামফমো এবিং পােনবতী এোকার জর্য স্টহাম মটন মগজ ডডসমলাজার অ্যাক্ট (Home 
Mortgage Disclosure Act) এর তথয ডবমেষণ কমরমে।  
  
অর্োর্ে বিষম্ব়ের মম্বধে, DFS বিম্বেষম্বণ পাও়ো রগম্বে:  

• বামফমো অ্ঞ্চমে স্টমাট ঋমণর মাত্র 9.74 শতািংশ সিংখযাে ুমদ্র জর্য করা হ়ে, ো আশা করা 
হ়ে তার অ্মধনমকরও কম, কারণ সিংখযাে ুরা স্টমমরা এোকার জর্সিংখযার প্রা়ে 20 শতািংশ;  

• বামফমো বাজামর র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতারা আমার্তকারী প্রডতষ্ঠামর্র তুের্া়ে 
সিংখযাগডরষ্ঠ-সিংখযাে ু এোকা়ে কম হামর ঋণ প্রদ্ার্ কমরমে, েডদ্ও এর ডবপরীত রােবযাপী 
এবিং জাতী়েভামব সতয; এবিং  

•  DFS তদ্ন্ত কমরমে এমর্ স্টবশ ডকেু র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতা সিংখযাগডরষ্ঠ-সিংখযাে ু 
এোকা়ে বযবসা করার স্টকার্ প্রমেষ্টা কমরডর্, তামদ্র পেনাপ্ত র্যােয ঋণ স্টমমর্ েোর কমনসূেী 



 

 

স্টর্ই, এবিং তারা অ্মেতাঙ্গ জর্সিংখযার স্টসবা করমে ডকর্া বা কতটা ভামো ভামব কাজ 
করমে তা খুুঁমজ স্টবর কমর র্া।   

  
প্রবেম্বিদম্বর্র সুপাবরম্বের মম্বধে রম্ব়েম্বে:  

• রাজে আইর্সভার কা নেম: স্টেট কডমউডর্টি ডরইর্মভেমমন্ট অ্যাক্ট (Community 
Reinvestment Act, CRA) র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতামদ্র আওতাভুক্ত র়্ে; শুধুমাত্র 
বযািংকগুমোমক এর প্রম়োজর্ী়েতা স্টমমর্ েেমত হমব। অ্-আমার্ত বন্ধকী ঋণদ্াতামদ্র কামে 
CRA প্রম়োগ ডর্উ ই়েকন  আবাডসক ঋণ বাজামর র্যােয ঋণ অ্পবযবহার স্টমাকামবোর একটি 
গুরুত্বপূণন পদ্মেপ হমব। এটা েমবধনমার্ভামব গুরুত্বপূণন কারণ র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতারা 
এখর্ স্টদ্শবযাপী সিংখযাগডরষ্ঠ ঋণ প্রদ্ার্ কমর। স্টসই অ্র্ুো়েী, ডডপাটন মমন্ট ডর্উ ই়েকন  স্টেট 
বযািংডকিং আইর্ § 28-b, রামজযর CRA (ো মেূত স্টফডামরে CRA প্রডতফডেত কমর), 
র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতামদ্র জর্য আমবদ্র্ করার জর্য সিংমশাধর্ করা হমব।  

• রেডাম্বরল সরকাম্বরর পদম্বেপ: এই প্রডতমবদ্মর্ স্টফডামরে এমজডি, ইউ এস অ্ডফস অ্ফ 
কম্পমরাোর অ্ফ দ্য কামরডি (U.S. Office of Comptroller of the Currency) এবিং 
মাডকন র্ স্টভাক্তা আডথনক সুরো বুযমরার (U.S. Consumer Financial Protection Bureau) 
প্রডত আহ্বার্ জার্ামর্া হম়েমে, স্টফডামরে ডর়্েডন্ত্রত প্রডতষ্ঠামর্র রাে এবিং স্টফডামরে তদ্ন্ত 
করার জর্য, োমত বামফমো প্রডতষ্ঠামর্ র্যােয ঋণ েঙ্ঘর্  টমে ডকর্া স্টেগুডে পডরসিংখযার্ 
অ্র্ুো়েী বামজ ফোফে করমে। এই স্টেমত্র ডবভামগর ডর্জস্ব এখডত়োর রােী়ে োটন াডন  বযািংক 
এবিং স্টেডডট ইউডর়্ের্ এবিং DFS এর োইমসিপ্রাপ্ত র্র্-ডডমপাডজটডর বন্ধকী ঋণদ্াতামদ্র 
মমধয সীমাবি।  

• বর্উ ই়েকন  রেট বডপাটন ম্বমন্ট অে রেম্বটর (Department of State, DOS) প্রবে 
পরামেনঃ প্রডতমবদ্মর্ DOS ডরম়েে এমেট এমজন্টমদ্র একটি তদ্ন্ত পডরোের্া করার সপুাডরশ 
কমরমে স্টেগুডের উপর স্টবশ ডকেু র্র্-বযািংক ঋণদ্াতা মূেত বযবসার উপর ডর্ভন র কমর 
োমত তারা তামদ্র ভূডমকা ডর্ধনারণ করমত পামর।  

  
জাডতগত, সামাডজক এবিং অ্থনবর্ডতক র্যা়েডবোমরর জর্য অ্বযাহত ে়িাইম়ের আমোমক এই 
সুপাডরশগুমো সমম়োপমোগী এবিং গুরুত্বপূণন। ঐডতহাডসকভামব স্টরডোইর্ড এোকার জর্সিংখযা এো়িাও 
অ্থনবর্ডতক অ্সুডবধা়ে রম়ে স্টগমে োর মমধয রম়েমে গুণগত মামর্র আডথনক স্টসবার অ্ভাব, আমরা 
পডরমবশগত ঝুুঁ ডক, কম আ়েু, এবিং সামডগ্রক জর্সিংখযার তুের্া়ে খারাপ স্বািয ফোফে, ো 
COVID-19 সিংকমট আমরা তীব্র হম়েমে।   

  
র্র্-িোিংক ঋণদাোর সাম্বে আম্বপাষ  
গভর্নর এো়িাও স্ট াষণা কমরর্ স্টে DFS একটি র্র্-বযািংক বন্ধকী ঋণদ্াতা হান্ট মটন মগজ 
কমপনামরশমর্র আমপাষ কমরমে। DFS-এর তদ্মন্ত হান্ট মটন মগমজর ইোকৃত ববষময বা র্যােয ঋণ 
আইমর্র েঙ্ঘমর্র স্টকার্ প্রমাণ পাও়ো ো়েডর্। েডদ্ও, DFS স্টদ্মখমে স্টে হান্ট মটন মগমজর র্যােয ঋণ 
দ্ার্ এবিং স্টমমর্ েোর কমনসূডের দ্বুনেতা এবিং র্যােয ঋণ প্রদ্ামর্র ডবষম়ে পেনাপ্ত মমর্ামোমগর অ্ভাব 
স্টকাম্পাডর্র অ্মেতাঙ্গ মার্ষু এবিং সিংখযাগডরষ্ঠ সিংখযাে ু এোকা়ে ঋণ প্রদ্ামর্র স্টেমত্র স্টকাম্পাডর্র 



 

 

দ্বুনে পারফরমমমি অ্বদ্ার্ স্টরমখমে। একটি ভাে ডবোস প্রমেষ্টা়ে, হান্ট ডর্ম্নডেডখত সহ সমগ্র 
সম্প্রদ্াম়ের স্টসবা উন্নত করার জর্য উমেখমোগয পদ্মেপ ডর্মত সম্মত হম়েমে:   
  

•  অ্মেতাঙ্গ মার্ুষ এবিং সিংখযাগডরষ্ঠ-সিংখযাে ু এোকার মমধয ডবপণর্ বৃডি;   
• একটি ডবমশষ অ্থনা়ের্ কমনসূেী উন্ন়ের্ ো সিংখযাগডরষ্ঠ-সিংখযাে ু এোকা়ে অ্বডিত সম্পডির 

জর্য ঋমণর উপর 150,000 মাডকন র্ ডোর ডডসকাউন্ট বা ভতুন ডকেুক্ত অ্থনা়ের্ প্রদ্ার্ করমব;  
• হান্ট মটন মগজ কমনোরী এবিং এমজন্টমদ্র বাডষনক র্যােয ঋণ দ্ার্ প্রডশেণ প্রদ্ার্; এবিং  
• একটি বাডষনক র্যােয ঋণ র্ীডতমাো স্টমমর্ েো অ্ডডট পডরোের্া করা।  
  

DFS আরও স্টবশ কম়েকটি ঋণদ্াতার ডবরুমি তদ্ন্ত োডেম়ে োমে এবিং এই মামোগুমোর ডর্ষ্পডি 
হও়োর সামথ সামথ তারা ফোফে স্ট াষণা করমব।  
  
ঋণদাোম্বদর কা নেমোর চাটন  সহ সম্পণূন প্রবেম্বিদর্ প নাম্বলাচর্া করম্বে, DFS ওম্ব়েিসাইট 
বভবজট করুর্।  
  
হান্ট মটন ম্বগম্বজর আম্বপাষ চুবি প নাম্বলাচর্া করম্বে  DFS ওম্ব়েিসাইট বভবজট করুর্।  
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