
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ভভাক্তা প্রবিম্বিদর্ সংস্থা এিং ঋণদািাম্বদরম্বক ঋম্বণর যথাম্বযাগেিা বর্র্নারম্বণ ভভাক্তার সামাবিক 

ভর্টওয়াকন  িেিহার বর্বিদ্ধ কম্বর গভর্নর কুউম্বমা আইম্বর্ স্বাক্ষর করম্বলর্  
  

ভভাক্তাম্বদর ভগাপর্ীয়িার অবর্কার রক্ষা এিং ভেবিট বরম্বপার্ন ং-এ ত্রুর্ প্রবিম্বরার্ করম্বি সাহাযে 
কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ভভাক্তা প্রতিমেদর্ সংস্থা এেং ঋণদািামদরমে ভভাক্তার ঋণ পাওয়ার 
ভ াগযিা তর্র্নারমণ িার সামাতজে ভর্টওয়ামেন র েযেহার েরামে তর্তিদ্ধ েমর আইমর্ 
(S.2302/A.5294) স্বাক্ষর েমরমের্।  
  
"িারা োমে ভেমর্ িার উপমর োমরা ভেতিট ভকার ঠিে েরা ভগাপর্ীয়িার এেটি লঙ্ঘর্, এর 
মার্যমম এই সেল সংস্থাগুমলা তর্ম্ন-আময়র তর্উ ইয়েন োসীমে অ্র্যা যভামে লক্ষযেস্তু েমর এেং 
জতরমার্া েমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ এই সেল অ্সৎ সংস্থামে তর্য়ন্ত্রমণ রাখমে, 
তেরিমর এই অ্র্যা য প্রথার সমাতি টার্মে এেং তর্উ ইয়েন োসীর জর্য আরও র্যা য এেং তর্ভুন ল 
ভেতিট ভরটিং তর্তিি েরমি সাহা য েরমে।"  
  
বসম্বর্টর ব্রায়ার্ বপ. কোভার্াহ িম্বলর্, "আমমতরোর্রা েমশ িামদর জীেমর্র অ্মর্েটাই অ্র্লাইমর্ 
 াপর্ েরমে। তেমশিি আমামদর েযতক্তগি িথয ঘাাঁটাঘাটি েরার সময় ভোম্পাতর্গুমলা ভগাপর্ীয়িা 
এেং তর্রমপক্ষিামে গুরুত্বহীর্ভামে তেমেের্া েরার পতরতস্থতিমি, দভুন াগযেশি, সামাতজে ভ াগাম ামগর 
মার্যম এেং অ্র্যার্য অ্যাতিমেশমর্র মার্যমম েরা অ্র্লাইর্ ো নেম আমামদরমে েহু ঝুাঁ তের 
মুমখামুতখ েমর। ভসাশযাল তমতিয়া ভর্টওয়ােন গুমলা েযেহার েমর ঋণ মূলযায়র্ ঋণ প্রদামর্ অ্স্বীেৃতি 
এেং অ্র্যার্য অ্র্ুশীলমর্র মি র্িুর্ র্রমর্র বেিমমযর তদমে র্াতেি েরমি পামর  ার ভোর্ বের্ 
স্থার্ আমামদর অ্থনর্ীতিমি ভর্ই। আতম র্র্যোদ জার্াই অ্যামসম্বতল সদসয ভেসমপামে ত তর্ এই ইসুযর 
এেজর্ ভর্িা তেমলর্ এেং এই তেলটি অ্যামসম্বতলমি পাস েমরমের্ এেং আজ এটিমে স্বক্ষার প্রদামর্র 
মার্যমম আইমর্ পতরণি েরার জর্য গভর্নর কুওমমামে— া তর্উ ইয়েন োসীমে অ্র্যা য েেন া ভথমে 
রক্ষা েরার জর্য এেং আরও সঠিে ঋণ প্রতিমেদর্ তর্তিি েরার জর্য এেটি গুরুত্বপূণন, ো নক্ষম 
পদমক্ষপ।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে মাকন স এ. ভেসম্বপা িম্বলম্বের্, "আমামদর আতথনে তস্থতিশীলিা এেং সম্ভাের্া 
আমামদর েযতক্তগি ভেতিট ভকার দ্বারা তর্র্নাতরি হওয়ার োরমণ; এ র্রমণর ভেতিট ভরটিং তর্র্নারমণ 
র্যা য এেং প্রাসতিে িথয েযেহার হওয়া অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। এেজর্ েযতক্তর অ্র্লাইর্ েযেহার এেং 



 

 

অ্র্ুসন্ধামর্র ইতিহাস িামদর ঋণ ভ াগযিার সামথ ভোমর্ােমমই প্রাসতিে র্য়। এই আইর্টি তর্উ 
ইয়েন োসীমে ঋমণর র্িুর্ সূমের েমের্নমার্ হুমতে ভথমে রক্ষা েরমে  া ভেতিি ভকাতরং এর 
ভক্ষমে অ্র্লাইর্ অ্র্ুসন্ধার্ এেং ভপাস্টমে তেমেের্া েমর। অ্গতণি তর্উ ইয়েন োসী  খর্ ভোমর্া 
রেমম েলমি এেং/অ্থো েমলজ খরে, োতি ভের্া ো র্িুর্ েযেসা শুরু েরার মি দীঘনমময়াদী 
আতথনে তসদ্ধান্ত তর্মি তহমতশম ভখময়  ামে— িখর্ সিয হমে আমামদরমে অ্েশযই সেমলর জর্য 
সমার্ সুম াগ তর্তিি েরার উমেমশয এই তেলটির মির্ পদমক্ষপ ভর্য়া অ্েযহি রাখমি হমে। এই 
অ্িযন্ত গুরুত্বপুণন আইর্টিমি স্বাক্ষর প্রদামর্র জর্য আতম গভর্নর কুউমমামে র্র্যোদ জার্াই।"  
  
মাতেন র্  কু্তরামের ভজর্ামরল অ্যাোউতটং অ্তিস (US General Accounting Office) তহমসে েমর 
ভদমখমে ভ  ভেতিট েুযমরার দ্বারা সংগৃহীি এেং েযতক্তগি ভেতিট ভকামরর সামথ সং ুক্ত শিেরা 
75 ভাগ ভেতিট ভকারই ভুল। ভেতিট ভকার বিতর েরার সময় এই সেল ভুল ও অ্স্পষ্ট গতণমি 
েযেহার োেতর এেং কুমল আমেদর্ েরার সময় তেংো আোসমর্ অ্থনায়র্ েরার সময় ভভাক্তার 
বদর্তির্ জীের্মে প্রভাতেি েরমি পামর।  
  
FICO ভকার, ভ টি হমে ভভাক্তা ঋণ ঝুাঁ তের এেটি পতরমাপে  া মাতেন র্  ুক্তরামে ভভাক্তা ঋণ 
প্রদামর্র এেটি উপেরণ হময় উমেমে, এখর্ এেজর্ ভভাক্তার সামাতজে ভর্টওয়ােন মে ভভাক্তার 
ভেতিট ভকার তহমসে েরমি েযেহৃি 100টিরও ভেতশ ভভতরময়েল সমীেরমণ আমরেটি ভভতরময়েল 
তহমসমে  ুক্ত েরমি পদমক্ষপ তর্মে। এই র্িুর্ আইর্টি ঋণ সংস্থাগুমলামে ভোর্ও েযতক্তর ভেতিট 
ভকার তর্র্নারমণর জর্য এই সেল ভিটা েযেহার েরা ভথমে তেরি রাখমে,  া ভভাক্তামদর 
ভগাপর্ীয়িার অ্তর্োরমে আরও সুরতক্ষি েরমে এেং এই সংস্থাগুতলমে ভেেলমাে িামদর ভভৌগতলে 
অ্েস্থামর্র উপর তভতি েমর ভেতিট ভকার েতমময় স্বল্প আময়র ভভাক্তামদরমে তর্ম্ন-ভেতিট ভকার 
েরাে েরায় োর্া ভদমে।  
 
এই আইর্টি অ্তেলমম্ব ো নের হমে।  
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