
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঋণ সংগ্রহকারকম্বের লক্ষ্ে যে েখুী পবরিারগুবল তাম্বের জর্ে র্তুর্ সুরক্ষ্া িেিস্থা 

সম্পম্বকন  গ্রাহকম্বের পরামেন প্রোর্ কম্বরম্বের্  
  

র্তুর্ আইর্টি সংগ্রহ সংস্থাগুবলম্বক জীবিত পবরিাম্বরর সেসেম্বের জার্াম্বর্া িাধ্েতামলূক কম্বর যে 
তারা যকাম্বর্া মৃত ঋণগ্রবহতার ঋণ পবরম্বোম্বধ্র করম্বত আইর্ত িাধ্ে র্র্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মৃত ঋণগ্রহীতামের এবং তামের পররবামরর থেমে ঋণ সংগ্রহ েরার 
প্রমেষ্টা সীরমত েমর এমর্ র্তুর্ আইর্, যা এখর্ োযনের, তার েো থ াষণা েমরমের্। যরে 
এেজর্ বযরি এেটি বমেয়া ঋণ থরমখ মারা যার্ তাহমে সংগ্রহোরী সংস্থাগুরে তার থেমে যাওয়া 
পররবার বা বংশধরমের থেমে ঋণ সংগ্রহ েরমত োইমে স্পষ্টভামব তামের জার্ামত হমব থয তারা 
ঋণ পররমশামধর জর্য আইর্ত োয়বদ্ধ র্র্। রবমশষত, থোর্ও মূে ঋণোতা এবং/অ্েবা ঋণ 
সংগ্রহোরী সংস্থা থোর্ও উপস্থাপর্া েরমত পামর র্া থয এেজর্ বযরি পররবামরর থোর্ সেমসযর 
ঋণ পররমশাধ েরমত বাধয এমর্ভামব যা প্ররতরিত র্যাযয ঋণ সংগ্রমহর অ্র্ুশীের্গুরের সামে 
রবমরাধমূেে।  
  
"েঃখী রর্উ ইয়েন বাসীমের রবমবেহীর্ ঋণ সংগ্রহোরীমের োমে অ্সম্মার্ এবং অ্পমার্ থভাগ েরা 
উরেৎ র্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ আইর্টি ঋণ সংগ্রাহেমের আটমে রামখ এবং 
গুরুত্বপূণন গ্রাহে সুরক্ষা ততরর েমর যা এটি পররষ্কার েমর থয এেজর্ বযরির পররবামরর জীরবত 
সেসযরা তামের রপ্রয়জমর্র ঋণ পররমশাধ েরমত বাধয র্য়।"  
  
সাম্প্ররতে ররমপাটন সমূহ থেরখময়মে থয ঋণ সংগ্রমহর সংস্থাগুরে অ্েন আোময়র জর্য আত্মীয়মের োপ 
থেওয়ার থেৌশে বযবহার েরার থেষ্টা েমরমে। রেেু থক্ষমে, তারা মৃমতর পররবামরর সেসযমের োমে 
বমেয়া ঋণ আোয় েরার উমেমশয তামের সান্ত্বর্া অ্বরধ প্রোর্ েমরমে। সংমশাধমর্র অ্ধীমর্, ঋণ 
সংগ্রহোরী সংস্থাগুরে থোর্ও ভুে উপস্থাপর্া েরমত পারমব র্া ঋণ পররমশাধ েরার থক্ষমে 
পররবামরর বাধযবাধেতা সম্পমেন ।  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র যসম্বেটাবর অি যেট যরাসা যরাজাম্বো, কর্বজউমার যপ্রাম্বটকেম্বর্র বর্উ ইয়কন  
বিভাম্বগর (New York Division of Consumer Protection) তত্ত্বািধ্াম্বর্ আম্বের্, িম্বলর্, "অ্সৎ 
সংস্থাগুরে থশাোতুর পররবামরর সেসযমের সামে থযাগামযাগ েরমে এবং তামের ঋণ পররমশামধর জর্য 
োপ রেমে যা তারা আইর্গতভামব প্রোর্ েরার জর্য োয়ী র্র্। এই র্তুর্ আইর্গুরে ঋণ 
সংগ্রহোরীমের গ্রাহেমের রবভ্রান্ত েরা রর্রষদ্ধ েমর এবং তামের োমজর জর্য তামের োয়বদ্ধ েমর।"  
  



বসম্বর্টর জামাল টি. যিইবল িম্বলম্বের্, "ঋণ সংগ্রহ রশল্প শুধুমাে দ্রুত অ্েন সংগ্রহ েরমত গ্রাহেমের 
প্রতারণা এবং অ্পবযবহার েরার বহু থেষ্টা েমরমে। এই র্তুর্ আইর্ রর্রিত েমর থয রবমবেহীর্ 
সত্ত্বারা মৃত বযরির ঋণ পররমশামধর জর্য পররবামরর সেমসযর োয়বদ্ধতার রবষময় তামের োমে থোর্ 
ভুে উপস্থাপর্া েরার অ্র্মুমাের্ র্া েমর তা রর্রিত েমর এইসব েুন্ঠর্মূেে অ্র্ুশীের্গুরেমে 
রর্মূনে েরমত সহায়তা েরমব। আরম প্ররতকূে আরেনে অ্বস্থায় োো রর্উ ইয়েন বাসীমের জর্য এই 
উমেখমযাগয, র্তুর্ সুরক্ষাগুরে প্রোর্ েরার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশংসা েরর।"  
  
অোম্বসেবল সেসে বলন্ডা বি. যরাম্বজর্থাল িম্বলর্, "এেজর্ রপ্রয়জর্মে হারামর্ার বযো সহয েরার 
পর, থবেঁমে োো পররবামরর সেসযমের রবভ্রারন্ত সরৃষ্টোরী এবং েুণ্ঠর্পরায়ণ ঋণ সংগ্রহোরীমের 
রবরামহীর্ উৎপীড়র্ সহয েরমত বাধয েরা উরেত র্য়। রর্উ ইয়মেন , আমরা এই ধরমর্র আেরণ 
সহয েরব র্া। পাররবাররে সেসযরা মৃত পররবামরর সেমসযর বমেয়া ঋণ পররমশাধ েরমত 
আইর্গতভামব োয়বদ্ধ র্র্, এবং এই আইর্টি রর্রিত েরমব থয পররবামরর থশাোতুর সেসযরা 
তামের অ্ধোর জামর্র্ এবং তামের েঃুমখর সময় থোর্ভামব তামের সুমযাগ থর্ওয়া র্া হয়। এই 
রবেটি স্বাক্ষর েমর আইর্ ততরর েরার জর্য এবং েবুনে গ্রাহেমের রক্ষা েরার জর্য আরম গভর্নর 
কুওমমামে ধর্যবাে জার্াই।"  
  
আমরা জার্মত অ্েবা অ্সাধু ঋণ সংগ্রহোরীর রবরুমদ্ধ অ্রভমযাগ োরখে েরার জর্য গ্রাহেরা রর্উ 
ইয়েন  থেট রিপারটমমন্ট অ্ফ ের্রজউমার থপ্রামটেশর্ (New York State Division of Consumer 
Protection) থহল্পোইর্ (800) 697-1220 এ থযাগামযাগ েরমত পামরর্ অ্েবা 
www.dos.ny.gov/consumerprotection এ যার্। ের্রজউমার সহায়তা হটোইর্ (Consumer 
Assistance Hotline) থসামবার থেমে শুক্রবার, 8:30 থেমে রবমেে 4:30 পযনন্ত থখাো োমে। 
ের্রজউমার সরুক্ষা রবভাগটি টুইটামর আমে: @NYSConsumer এবং থফসবুে: 
www.facebook.com/nysconsumer.  
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