
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ছাত্র ঋণ গ্রহীতাম্বের জর্ে উম্বেখম্ব াগে ভভাক্তা সুরক্ষা প্রোর্কারী প্রস্তাবিত র্তুর্ 

বিবির ভ াষণা বেম্ব়েম্বছর্  
  

বিপার্ন ম্বমন্ট অি ফাইর্োবি়োল সাবভন ম্বসস (Department of Financial Services, DFS) এর 
প্রস্তাবিত র্তুর্ বিবির মম্বিে রম্ব়েম্বছ ছাত্র ঋণ ভসিা প্রোর্ বেম্বের েী নম্বম়োেী সমসোগুবল 

সমািার্ করার জর্ে বিস্তাবরত আেেন  
  

প্রস্তাবিত বিবি 60 বেম্বর্র সিনজর্ীর্ মন্তিেকাম্বলর আওতািীর্,  ার পর DFS মন্তিেগুবল 
প নাম্বলাচর্া করম্বি এিং চূডান্ত বিবি জাবর করম্বি  

  
ছাত্র ঋণ ভসিা প্রোর্কারীম্বেরম্বক ভেেিোপী মাবিম্বের্ লাইম্বসবিং বসম্বেম্বমর (Nationwide 
Multistate Licensing System, NMLS) এর মািেম্বম লাইম্বসবিং অোবিম্বকের্ জমা বেম্বত হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ র্তুর্ একটি প্রস্তাবিত বিবি ঘ াষণা কমরমের্ যা বর্উ ইয়মকন র 
োত্র ঋণ গ্রহীতামের জর্য উমেখমযাগয ঘভাক্তা সুরক্ষা প্রোর্ করমি। এই বিবি অ্র্ুসামর ঘযসি 
ঘকাম্পাবর্ ঘকাম্পাবর্ বর্উ ইয়কন িাসীগণ কততন ক িারণকত ত োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্ কমর তামেরমক র্তুর্ 
মার্েণ্ডগুবি পূরণ করমত হমি যা োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্ বিমে উপদ্রিকারী সমসযাগুবি েরূীভূত 
করমি। প্রস্তাবিত বিবিটি 31 জিুাই 2019 তাবরমখর ঘেট ঘরবজস্ট্রামর প্রকামির পর 60-বেমর্র 
একটি মন্তিযকামির আওতািীর্। এরপর বিপাটন মমন্ট অ্ি ফাইর্যাবিয়াি সাবভন মসস সি গতহীত মন্তিয 
পযনামিাচর্া কমর একটি চূডান্ত বিবি জাবর করমি।  
  
"ঘকন্দ্রীয় প্রিাসর্ োত্র ঋমণর ক্রমিিনমার্ সমসযামক উমপক্ষা করমিও, বর্উ ইয়কন  ঋণ গ্রহীতামের 
সুরক্ষায় িযিস্থা বর্মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপ োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্ বিমের 
অ্সমচতর্ প্রথা ঘেকামত এিং ঋণগ্রহীতামের বকভামি তামের বিক্ষার অ্থন ঘযাগার্ ঘেমি ঘস সম্পমকন  
ভামিাভামি ওয়াবকিহাি করার জর্য ক্ষমতায়মর্ সাহাযয করমি।"  
  
প্রস্তাবিত বিবির অ্িীমর্, োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্কারীমের প্রময়াজর্ হমি:  

• বফ, িমকয়া ঘপমমন্ট এিং ঋমণর িতন ািবি সম্পমকন  সসু্পষ্ট এিং সমূ্পণন তথয প্রোর্ করার;  
• ঘসিা প্রোর্কারীর বফ িাডায় এমর্ উপাময়র পবরিমতন  ঋণগ্রহীতামের ঘসরা স্বামথন ঘপমমন্ট 

প্রময়াগ করার;  



 

 

• আয়-বভবিক ঋণ পবরমিাি এিং ঋণ মওকুফ সবুিিা সম্পমকন  ঋণগ্রহীতামের অ্িবহত করার;  
• ঘভাক্তামের অ্যাকাউমন্টর একটি বিস্তাবরত ইবতহাস িজায় রাখার এিং তামেরমক প্রোর্ 

করার;  
• যখর্ একজর্ ঋণগ্রহীতার ঋণ একটি র্তুর্ ঘসিা প্রোর্কারীর কামে স্থার্ান্তর করা হয়, 

তখর্ বর্বিত করার ঘয ঋমণর সামথ সি প্রময়াজর্ীয় ঘসিার তথয স্থার্ান্তর করা হয় যামত 
ঋণগ্রহীতার ঋণ পবরমিাি বিবিত র্া হয়;  

• বরমপাটিন ং এমজবিগুবিমক ঋণ প্রোমর্র জর্য সঠিক তথয প্রোর্ করার; এিং  
• ঘভাক্তার অ্বভমযামগর সময়মত এিং বিস্তাবরত প্রবতবক্রয়া প্রোর্ করার।  

  
আজ ঘ াবষত প্রস্তাবিত বিবিটিমত ঘসিা প্রোর্কারীমের প্রতারণাকারী িা বিভ্রাবন্তকর ঋণগ্রহীতা, 
ঘকামর্া অ্র্যাযয, ঘমাহময়ী, অ্পিযিহার, িা বিকারী কমন িা প্রথামত জবডময় পডা িা ঋণগ্রহীতামের 
ঘপমমন্ট ভুিভামি প্রময়াগ করা ঘথমক বর্বষদ্ধ করমি।  
  
"সকি বর্উ ইয়কন িাসী সাশ্রয়ী, উচ্চ-মামর্র বিক্ষা গ্রহমণর সুমযাগ িাভ করমত পামরর্ এটি বর্বিত 
করমত আমরা প্রবতশ্রুবতিদ্ধ", ভলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবি ভহাচুল িম্বলর্। "োত্র ঋণ সংকট একটি 
িাস্তি ইসুয এিং যারা আবথনকভামি সিনাবিক েিুনি তামের রক্ষায় কাজ করা সিসময়ই একটি িীষন 
অ্গ্রাবিকার। এই র্তুর্ বিবি ঘেট জমুড িক্ষাবিক োত্র ঋণ গ্রহীতামক যথাসািয ঘসিা বেমত িবিনত 
সুরক্ষা প্রোর্ করমি।"  
  
ফাইর্োবি়োল সাবভন ম্বসস বিভাম্বগর সুপাবরর্ম্বর্র্ম্বিন্ট বলন্ডা ভলসওম্ব়েল িম্বলর্, "বর্উ ইয়মকন র 2 
বমবিয়মর্রও ঘিবি োত্র ঋণ গ্রহীতামের, যারা ইমতামমিয ঋমণর বিরাট ঘিাঝা িহর্ করমে, তামের 
বিক্ষায় বিবর্ময়াগ করার পর োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্কারীমের দ্বারা অ্পিযিহার সহয করা উবচত হমি 
র্া। এই র্তুর্ বর্য়ন্ত্রক িাসকমের অ্িীমর্ আমরা বর্উ ইয়মকন র বিক্ষাথী, তামের পবরিার এিং 
তামের ভবিষযতমক রক্ষা করার আিায় রইিাম।"  
  
ভসম্বর্র্র ভকবভর্ র্মাস, কর্বজউমাসন অি অোম্বফ়োসন কবমটির (Consumer of Affairs 
Committee) ভচ়োরমোর্, িম্বলর্ "বর্উ ইয়কন িাসী তামের বিক্ষামক এবগময় ঘর্ওয়ার র্যাযয ও সমার্ 
সুমযাগ পাওয়ার অ্বিকার রামখ। আমার ঘপিা জীিমর্ আবম িহু োত্রমক উন্নত জীির্ গডার 
আিার ঘচষ্টা করমত বগময় িুন্ঠর্কারী ঋণ প্রোর্কারী কততন ক ঘহর্স্থা হমত ঘেমখবে। োত্র ঋণ ঘসিা 
প্রোর্কারীমের এই আইর্ পাি োত্র ঋণ গ্রহীতামের জর্য অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় ঘভাক্তা সুরক্ষা বর্বিত 
করার ঘক্ষমত্র এক প্রিার্ সাফমিযর প্রবতবর্বিত্ব কমর।"  
  
িোংক কবমটির ভসম্বর্র্ ভচ়োর ভসম্বর্র্র ভজমস সোন্ডাসন জবুর়্ের িম্বলর্, "আবম এই প্রস্তাবিত 
ঘভাক্তা ঋণ সুরক্ষা সমূ্পণনরূমপ সমথনর্ কবর যা এটা বর্বিত করমত সাহাযয করমি ঘয যারা তামের 
বিক্ষা অ্িযাহত রাখার জর্য একটি োত্র ঋণ বর্মত ইেকু তারা এই প্রবক্রয়ায় ঘভাগাবন্তমত পডমি 
র্া। এটা েভুন াগযজর্ক ঘয বকেু ঋণোতা ঋণগ্রহীতামের স্বামথনর আমগ তামের বর্মজমের স্বাথন তুমি 
িমর, এিং এই িরমর্র অ্সৎ প্রথাগুবিমক আমামের রুমখ ঘেয়া গুরুত্বপূণন।"  
  



 

 

বিিার্সভার সেসে মাইম্বকল ভির্ম্বিকার, কর্বজউমার অোম্বফ়োসন কবমটির সভাপবত িম্বলর্। 
"োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্কারী বিমের যারা বর্েক একটি বিক্ষা ঘপমত ঘচষ্টা কমর তামেরমক ঘভাগাবন্তমত 
ঘফিার একটি অ্স্ববস্তকর ইবতহাস আমে। োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্কারী বিমের ঘজারামিা বিবিমািা 
বর্বিত করার অ্বভমযামগ ঘর্তত ত্ব ঘেয়ায় আবম গভর্নর কুওমমা এিং DFS-ঘক সািুিাে জার্াই। 
োত্র ঋণগ্রহীতামেরমক অ্পবরহাযন ঘভাক্তা সুরক্ষা ঘেয়ার ঘক্ষমত্র বর্উ ইয়কন  এখর্ অ্র্যার্য ঘর্তত স্থার্ীয় 
প্রগবতিীি ঘেমট ঘযাগ ঘেয়।"  
  
িোংক কবমটির (Banks Committee) অোম্বসেবল ভচ়োর সংসে সেসে ভকম্বর্ি বপ. ভজম্বরাবি িম্বলর্, 
"জাবিয়াবত এিং বিভ্রাবন্তকর ঘকৌিিগুবি ইমতামমিয োত্র ঋণ সমসযা আমরা িাবডময় বেময়মে। এসি 
র্তুর্ সুরক্ষা বর্বিত করমি ঘয বিক্ষাথীমের সামথ র্যাযযতা ও সততার সমে আচরণ করা হমে।"  
  
ঘেিিযাপী মাবিমেট িাইমসবিং বসমেম (NMLS), একটি বর্রাপে, ওময়ি বভবিক, ঘেিিযাপী 
িাইমসিকরণ িযিস্থার মািযমম োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্কারীমেরমক তামের িাইমসবিং অ্যাবিমকির্ জমা 
বেমত হমি। িাইমসবিং অ্যাবিমকির্ NMLS এর ওময়িসাইমট সরাসবর থাকমি 1 আগে 2019 
তাবরমখ।  
  
িাইমসবিং প্রবক্রয়ার অ্বতবরক্ত তমথযর জর্য, বভবজট করুর্ DFS এর োত্র ঋণ ঘসিা প্রোর্কারীর 
িাইমসবিং বরমসাসনগুবি।  
  
প্রস্তাবিত বিবির একটি কবপ এখামর্ পাওয়া যামি।  
  

###  
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