
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গৃহ মাবলকম্বের সুরক্ষাম্বক সুেরূপ্রসাবর করার আইর্ পাস করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা আইম্বর্ 
স্বাক্ষর কম্বরর্  

  
ভভাক্তা সুরক্ষা িেিস্থা িৃবি কম্বর এিং জাবলযাবির কাজ ও িন্ধকী ভকম্বলঙ্কাবর প্রবিম্বরাম্বে 

সমসোগুম্বলা িন্ধ কম্বর  
  

িোংকগুম্বলার ভজাবে সম্পবির (Zombie Properties) উপর ভহাম ওর্ারস অোম্বসাবসম্বযের্ 
(Homeowners Association, HOA) এর মাশুল পবরম্বোে অিোহি রাখা আিেেক যা একটি 

সমিায সবমবির অংে  
  

িন্ধক বিবির সময িোংক ও আবথনক প্রবিষ্ঠার্গুম্বলার িােেিােকিা সংস্কার করা গৃহমাবলকম্বের 
রক্ষাকিচ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ গৃহমালিকমের সুরক্ষা বৃলির একটি প্যামকমজর প্েমক্ষপ্মক আইমর্ 
প্লরণত করার জর্য লতর্টি বযবস্থায় স্বাক্ষর কমরমের্। এই আইমর্র মমযয রময়মে ভভাক্তা সরুক্ষা 
বযবস্থা বৃলি করা এবং জালিয়ালতর কাজ ও বন্ধকী ভকমিঙ্কালর প্রলতমরাময সমসযাগুমিা বন্ধ করা 
(A.5615/S.1688); বযাংকগুমিার ভজালি সম্পলির উপ্র ভহাম ওর্ারস অ্যামসালসময়শর্ এর মাশুি 
প্লরমশায অ্বযাহত রাখা আবশযক যা একটি সমবায় সলমলতর অ্ংশ (S.4182/A.1800); এবং 
বন্ধক লবলির সময় বযাংক ও আলথনক প্রলতষ্ঠার্গুমিার বাযযবাযকতা সংস্কার করা গৃহমালিকমের 
রক্ষাকবচ (A.92A/S.5017A)।  
  
"এই প্েমক্ষপ্গুমিা গৃহমালিকমের জর্য বযাপ্ক সুরক্ষার বযবস্থা কমর এবং ভখিার মামের সমতার জর্য 
এবং এই লবশাি ভেমের প্রলতটি অ্ংমশ লর্উ ইয়কন বাসীর জর্য আমমলরকার স্বপ্নমক সংরক্ষণ করমত 
সসমসযাগুমিা েরূ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ সুরক্ষার মাযযমম, আমরা সবার জর্য 
একটি উিম, শলক্তশািী লর্উ ইয়মকন র লেমক আরও এক যাপ্ এলগময় যাই।"  
  
কাজ জাবলযাবি এিং িন্ধকী ভকম্বলঙ্কাবর প্রবিম্বরাে (A.5615/S.1688)  
  
এই আইর্টি গৃহমালিকমের জর্য উন্নত সুরক্ষা প্রোর্ কমর যামের ঘরবাল়ি অ্চি অ্থবা জব্দ করা 
হয়। একজর্ ভুক্তমভাগীর আোিমত প্ুর্রুিার করার সুমযাগ প্াওয়ার সম্ভাবর্া বৃলি করার মাযযমম, 
এটি কাজ জালিয়ালত ও বন্ধকী ভকমিঙ্কালর প্রলতমরাময সমসযাগুমিা বন্ধ কমর।  



 

 

  
ভসম্বর্টর ভভলমোম্বর্ট মন্টম্বগাম্বমবর িম্বলর্, "গৃহমালিকমের মমযয অ্র্যতম একটি লবষয় তুমি যরার 
ভক্ষমে েলিি চুলর লবি প্াস করা একটি ব়ি প্েমক্ষপ্, লবমশষ কমর বণন সম্প্রোময়র মমযয। ভচামররা 
আমামের সবমচময় েবুনি গহৃমালিকমের িক্ষয কমর এবং আমামের প্লরবার ভথমক সম্পে লেলর্ময় ভর্য়। 
ভয ভকউ তামের লর্বনালচত কমনকতন ামের ডাকমত বা কথা বিমত লচন্তা কমর, আমরা ডজর্খামর্ক জামর্ 
র্া ভকাথায় আবতন র্ করমত হমব। এই আইমর্ স্বাক্ষর করার আলম গভর্নর কুওমমামক যর্যবাে 
জার্াই। এটি আমার ভজিা ও লর্উ ইয়কন  ভেমের সবনে গৃহমালিকমের উপ্র প্রচণ্ড প্রভাব ভেিমব।"  
  
পবরষে সেসে ভহম্বলর্ ওম্বযইর্ম্বেইর্ িম্বলর্, "লবমির একটি সহজ লেক আমে। একজর্ লডলিক্ট 
অ্যােলর্ন (District Attorney, DA) অ্যাকশর্ লর্মত প্ামরর্ এবং জালিয়াতমক খুুঁমজ ভবর করমত 
প্ামরর্, লকন্তু গৃহমালিমকর বাল়ি লেমর প্াওয়ার ভকার্ উপ্ায় ভর্ই। এটি DA-ভক আোিমত ভ াকার 
এবং ভবআইলর্ েলিি ভেমি ভেওয়ার এবং মালিকমক বাল়ি লেলরময় ভেওয়ার অ্মুমলত ভেয়। এখর্ 
ভযমর্ োুঁল়িময়মে এটি লেমর প্াওয়ার ভকামর্া সহজ উপ্ায় ভর্ই। যলেও কাউমক হাজমত রাখা 
প্লরষ্কারভামব ভামিা, এটি অ্ববয স্থার্ান্তর বালতি কমর এবং মালিকমক তামের বাল়ি লেমর প্াওয়ার 
সুমযাগ ভেয়।"  

  
ভহাম ওর্ারস এম্বসাবসম্বযের্ এর মাশুল প্রোর্ করার আিেেকীযিা (S.4182/A.1800)  
  
জব্দ প্রলিয়ার সময় যখর্ এটি প্লরতযক্ত হময়মে তখর্ এই প্েমক্ষমপ্ একটি সম্পলি রক্ষণামবক্ষর্ 
করার জর্য প্রময়াজর্ অ্র্যুায়ী ভহাম ওর্ারস অ্যামসালসময়শর্ এর মাশুি বা সমবায় মাশুি প্লরমশায 
চালিময় ভযমত খালি ও প্লরতযক্ত আবালসক সম্পমের বযাংক বা বন্ধকী ভহাল্ডার প্রময়াজর্। এটি জব্দ 
চূ়িান্ত হওয়ার আমগ সম্পমের ক্ষয়প্রাপ্ত র্া হওয়া লর্লিত করমত সাহাযয করমব।  
  
ভসম্বর্টর জবুলযা সালাজার িম্বলর্, "খালি ও প্লরতযক্ত আবালসক ভবর্ আমামের ভেমের লবলভন্ন 
কলমউলর্টির বহুমখুী সমসযার জর্য অ্বোর্ রামখ। অ্মর্ক সময় বযাংক ও বন্ধকী ভহাল্ডাররা জব্দ 
প্রলিয়ার সময় সম্পলির আমশপ্ামশর ভকামর্া োলয়ত্ব বহর্ কমর র্া। এই আইর্ লর্লিত কমর ভয 
সমবায় সলমলতগুমিা এবং HOA এর মমযয অ্বলস্থত ঘরবাল়িগুমিা ভজালি ভহাম কতৃন ক হমত প্ামর 
এমর্ শারীলরক বা অ্থনবর্লতক ক্ষলত হমত সুরলক্ষত। এই ভক্ষমে, এটি প্লরতযক্ত সম্পমের মমযয বাস 
করা প্রলতমবশীমের ঘরমক ভগ্নেশার মমযয প়্িার সমান্তরাি প্রভাব ভথমক রক্ষা কমর। আলম প্রশংসা 
করলে ভয গভর্নর কুওমমা ভয আইর্ স্বাক্ষর করমের্ তা আমামের কলমউলর্টিমক ইলতবাচকভামব 
িাভবার্ করমব।"  
  
অোম্বসেবল ভমোর উইবলযাম বি. মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "অ্মর্ক লর্উ ইয়কন বাসীর জর্য, 'ভজালি' 
সম্পে HOA এবং সমবায় সলমলতর উপ্র একটি অ্কারমণ আলথনক ভবাঝা হময় যায় যামের অ্বশযই 
প্লরতযক্ত সম্পে ক্ষলত বা সংমঘর অ্র্য সম্পমের উপ্র প্তর্ প্রলতমরায করমত হয়। লকন্তু গভর্নর 
কুওমমার ভর্তৃমত্ব, আবালসক সম্পেগুমিা অ্বমশমষ তামের প্রাপ্য সুরক্ষা প্ামে। আলম তার ভর্তৃমত্বর 
জর্য গভর্নর কুওমমামক যর্যবাে জার্াই এবং লর্উ ইয়মকন র গৃহমালিকমের সামমর্ এলগময় যাওয়ার 
জর্য সুরক্ষা শলক্তশািী করমত তার সামথ কাজ ভযমত চাই।"  



 

 

  
িন্ধক বিিম্বযর সময িোংক িােেিােকিার সংস্কার (A.92A/S.5017A)  
  
ভভাক্তামের যারা ঋণ প্লরবতন র্ অ্প্শর্ খুুঁজমের্ তামের প্রায়ই কঠির্ আলথনক প্লরলস্থলতমত আমের্ 
এবং তামের ঘরবাল়ি জব্দ ভথমক বাুঁচামত কাজ করমের্। এই প্রলিয়াটি চাপ্ ও জটিি হমত প্ামর 
এবং এই প্রলিয়ার মমযয তামের ঋণ লবিয় বা স্থার্ান্তর লবভ্রালন্তকর এবং উপ্রন্তু চাপ্ হমত প্ামর। 
এই লবি সংমশাযর্ প্রলিয়ার সময় তামের ঋণ লবিয় বা স্থার্ান্তর করা হমি ভভাক্তামের লর্লেনষ্ট 
সুরক্ষা প্রোর্ করমব। প্রথমত, ঋণ সংমশাযমর্র জর্য আমবের্ প্রলিয়ার সময় যলে ঋণ স্থার্ান্তর করা 
হয়, তাহমি ঋমণর মূি যারক ভভাক্তামক প্রেি সব আমবের্ তমথযর তালিকা ভিতা বা হস্তান্তলরত 
বযলক্তমক প্রোর্ করমব। লিতীয়ত, লবিটি লর্লিত কমর ভয যলে ভকার্ গৃহমালিক তামের বন্ধকী 
প্লরবতন মর্র জর্য অ্র্ুমমাের্ ভেওয়ার প্র ঋণ লবিয় বা স্থার্ন্তর করা হয়, তাহমি প্রবতী বন্ধকী 
ভসবা অ্র্ুমমােমর্র শতন াবিী ভমমর্ চমি।  
  
ভসম্বর্টর ভকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "লর্উ ইয়কন  গৃহমালিকমের তামের ঋণ যলে প্লরবতন র্ প্রলিয়ার 
সময় লবিয় বা স্থার্ান্তর করা হয় তখর্ তামের সরুক্ষা লেময়, আমরা করোতামের ঋণ সংমশাযর্ 
এর মত চাপ্ ও জটিি ভবাঝা ভথমক মুলক্ত লেলে। আলম এই আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য এবং এই 
ভেমের প্রলতটি ভকাণায় করোতামের অ্লবরাম সমথনমর্র জর্য গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করলে।"  
  
পবরষে সেসে বর্ক ভপবর িম্বলর্, "আলম গভর্নর কুওমমামক লবমির একটি প্যামকমজ স্বাক্ষর করার 
জর্য সাযুবাে জার্াই যা অ্লযকাংশ লর্উ ইয়কন বাসীর করা সবমচময় ভবশী লবলর্ময়াগ যা হমব তা 
রক্ষা করমব। A.92A, যা আলম অ্যামসম্মবলিমত স্পন্সর কমরলেিাম, তা লর্লিত করমব ভয সংস্কার 
প্িলতর সময় যখর্ আলথনক প্রলতষ্ঠার্গুমিা আপ্র্ার বন্ধকী লবলি করার ভকৌশমি োর্ ভেয় তখর্ 
গৃহমালিকরা সুরলক্ষত, তখর্ এই প্রলিয়া প্রু্রায় চািু করার জর্য গৃহমালিকমের প্রময়াজর্ হয়; এই 
লবিি প্রায়ই জমব্দর লেমক লর্ময় যায়। এই লবিটি আইমর্ স্বাক্ষর করার মাযযমম, তামের বাল়ি 
সংরক্ষণ করার এবং তামের লবলর্ময়াগ আেমক রাখার ক্ষমতা প্রোর্ কমর, গভর্নর লর্লিত কমরর্ ভয 
এই প্রলিয়া অ্বযাহত আমে এবং গৃহমালিকরা প্লরবতন র্ অ্র্ুমমাের্ ভপ্ময় সময় র্ষ্ট করমে র্া।"  
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