অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা স্টেট আদালত িেিহার কম্বর বর্উ ইয়ম্বকনর সাম্বে সম্পকনহীর্ ঋণগ্রহীতাম্বদরম্বক
দবিত করম্বত ঋণদাতাম্বদর সক্ষম কম্বর আইম্বর্র এমর্ ফাাঁকম্বফাকর অিসার্কারী আইম্বর্ স্বাক্ষর
কম্বরম্বের্

ঋণগ্রহীতার সম্পবি জব্দ ও িাম্বজয়াপ্ত করা এিং একইসাম্বে ঋণদাতার অিমার্র্াকর আচরম্বণর
প্রবতিাদ দুরূহ করার উম্বেম্বেে বর্উ ইয়ম্বকনর আইর্ িেিহার করার প্রবতবিয়ায় সৃষ্ট আইর্
কুওম্বমা: "বর্উ ইয়কন আদালত আইম্বর্র োসর্ সমুন্নত রাখার জর্ে অবিবিত রম্বয়ম্বে,
বিম্বিকিবজনত ঋণদাতাম্বদরম্বক স্টভাক্তাম্বদর লুট করার মািেম প্রদার্ করার জর্ে র্য়। আইম্বর্র এই
ফাাঁকটি িন্ধ করার মািেম্বম, আমরা আমাম্বদর স্টেম্বটর আইর্ী িেিস্থাম্বক েবক্তোলী করবে এিং
স্টেম্বটর অভেন্তরীণ ও স্টেম্বটর িাইম্বরর ঋণ গ্রহীতাগণ এই সুবিিািাদী পবরকল্পর্ার বেকার হম্বি
র্া তা বর্বিত করম্বত সহায়তা করবে।"

গভর্নর অ্যান্ডু এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়মকন র সামে সম্পকন হীর্ ঋণগ্রহীতামের কাছ থেমক নিচামরর
স্বীকামরানি থর্য়ার এিং তামের সম্পনি িামজয়াপ্ত করার জর্য ঋণোতামক নর্উ ইয়কন আোলত
িযিহার করমত অ্র্ুমমাের্ থেয় এমর্ আইমর্ (S.6395/A.7500A) স্বাক্ষর কমরমছর্ যা এই
আইর্ী ফাাঁকমফাকমরর অ্িসার্ ঘটায়। এই র্তু র্ আইমর্র পূমিন, ঋণোতারা নিতনকন ত চু নিটি থযখামর্
সম্পন্ন হময়নছল থসখার্ থেমক িহুেূরিতী আোলমত রায় িলিৎ করার মাধ্যমম ঋণগ্রহীতার সম্পনি
জব্দ এিং িামজয়াপ্ত করার উমেমযয নর্উ ইয়কন আইমর্র অ্পিযিহার করমত সক্ষম নছল।
"নর্উ ইয়কন আোলত আইমর্র যাসর্ সমুন্নত রাখার জর্য অ্নধ্নিত রময়মছ, নিমিকিনজন ত
ঋণোতামেরমক থভািামের লুট করার মাধ্যম প্রোর্ করার জর্য র্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্।
"আইমর্র এই ফাাঁকটি িন্ধ করার মাধ্যমম, আমরা আমামের থেমটর আইর্ী িযিস্থামক যনিযালী
করনছ এিং থেমটর অ্ভযন্তরীণ ও থেমটর িাইমরর ঋণ গ্রহীতাগণ এই সুনিধ্ািােী পনরকল্পর্ার
নযকার হমি র্া তা নর্নিত করমত সহায়তা করনছ।"
বসম্বর্ট জুবিবেয়াবর কবমটির সভাপবত বসম্বর্টর ব্র্োি হম্বয়লমোর্, িম্বলর্, "থযখামর্ই আইমর্র
ফাাঁকমফাকর রময়মছ, থসখামর্ই অ্মেনর জর্য থসটির সুমযাগ কামজ লাগামর্ার কতন া রময়মছ, সাধ্ারণ
আমমনরকার্মের তামত যতই ক্ষনত থহাক র্া থকর্। রাময়র স্বীকামরানির মাধ্যমম থেমটর িাইমর
োকা থছাট িযিসযাগুমলামক ঠকামর্ার উমেমযয নর্উ ইয়মকন র আোলত িযিস্থা এিং আইর্গুমলার
সুমযাগ কামজ লাগামর্া ঋণোতামের পুমরা িযিসানয়ক মমেলটি নছল অ্নর্নতক। আমার আইমর্ গভর্নর

কুউমমার স্বাক্ষর থেয়ার মাধ্যমম, আজ, তামের নযকারী থকৌযলগুমলার জর্য নর্উ ইয়মকন র
আোলতগুমলামক আমরা িন্ধ কমর নেনি। আনম গভর্নর, নসমর্মটর সংখযাগনরি থর্তা আমেয়া
েু য়াটন-চাচামতা ভাই, অ্যামসম্বনল থমম্বার থজফনর নেমর্াউইটজ, এিং অ্নফস অ্ফ থকাটন
অ্যােনমনর্মেযমর্র (Office of Court Administration) প্রনত, এসকল প্রময়াজর্ীয় সংস্কারগুমলামত
তামের অ্ংযীোনরমের কারমণ কৃ তজ্ঞতা প্রকায করনছ।"
অোম্বসেবল জুবিবেয়াবর কবমটি (Assembly Judiciary Committee)-এর সভাপবত অোম্বসেবল
সদসে স্টজফবর বিম্বর্াউইটজ, িম্বলর্, "েীঘননের্ যািত, আমামের রাময়র স্বীকামরানি নর্য়ন্ত্রণকারী
আইমর্র ফাাঁকমফাকমরর কারমণ নর্উ ইয়কন সমগ্র থেমযর সম্পনি িামজয়াপ্ত করার একটি যাতাকল
নহমসমি িযিহৃত হময়মছ। ব্লুমিাগন নর্উমজর (Bloomberg News) একজর্ পনরশ্রমী সাংিানেকমক
িহুলাংময ধ্র্যিাে, আমরা এই সমসযাটি যর্াি এিং সংমযাধ্র্ করমত সক্ষম হময়নছলাম যামত কমর
আমামের থেওয়ানর্ আোলতগুমলা নর্উ ইয়কন িাসীমের অ্নধ্কার রক্ষায় মমর্ামযাগ নেমত সক্ষম হমি থেযজুম়ে কমপনামরট থলাভমক েরানিত র্া কমর। আইর্ী তৎপ়েতার এই প্রেযনর্ীমত তামের
অ্ংযীোনরমের জর্য জুনেনযয়ানর কনমটিমত আমার সমতু লয সহকমী, থেট নসমর্টর ব্র্যাে হময়লমযার্,
এিং আমামের নচফ অ্যােনমনর্মেটিভ জাজমক এিং গরভর্নর কুউমমামক এই নিলটিমক স্বাক্ষর করার
মাধ্যমম আইমর্ পনরণত করার জর্য ধ্র্যিাে জার্াই।"
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