
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/22/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
ব্রুকবলম্বর্ িাবির মাবলকম্বের লক্ষ্ে কম্বর েবলল জাবলযাবি এিং প্রিারর্ামূলক ঘটর্া িেম্বের জর্ে 

গভর্নর কুওম্বমা বিপাটন ম্বমন্ট অি বির্োবিযাল সাবভন স (DEPARTMENT OF FINANCIAL 
SERVICES, DFS)-এর প্রবি আহ্বার্ জাবর্ম্বযম্বের্ 

 
ক্ষ্বিগ্রস্ত িাবির মাবলকম্বের সহাযিার জর্ে ফিারম্বলাজার বরবলি ইউবর্ট ফপ্ররণ করম্বি 

বিপাটন ম্বমন্ট অি বির্োবিযাল সাবভন সম্বক বর্ম্বেন ে বেম্বযম্বের্  
  

সহাযিার জর্ে DFS হটলাইর্ 1-800-342-3736 -এ কল করার জর্ে ক্ষ্বিগ্রস্ত িাবির 
মাবলকম্বের আহ্বার্ জার্ার্  

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসসমর্ 
ব্রুর্নলমর্র বানির মানলর্মেরমর্ লক্ষ্য র্মর েনলল জানলয়ানি এবং প্রিারণামলূর্ ঘটর্া বণনর্া র্রার 
পমর এর্টি উমেগজর্র্ নরমপাটন  প্রর্াশ র্রার পর িেন্ত শুরুর আহ্বার্ র্মরমের্। এর্ই সামে গভর্নর 
DFS-স্টর্ নর্মেনশ নেময়মের্ স্টে সব স্ট ামমানলর্মের সা ােয র্রার জর্য েিিমরর স্টিারমলাজার 
নরনলি ইউনর্ট নিসপযাচ র্রমি  মব, োরা নবশ্বাস র্মরর্ স্টে িারা নর্মজর বানি নবনির বা 
স্টর্র্ার স্টচষ্টার স্টক্ষ্মে রৃ্ি জানলয়ানি বা অ্র্যায়, প্রিারণামলূর্ বা আপনিজর্র্ আচরমণর নশর্ার 
 ময়মের্। পনরমশমে, গভর্নর ক্ষ্নিগ্রস্ত বানির মানলর্মের DFS স্টিারমলাজার নরনলি  টলাইর্ -  
1-800-342-3736 - র্ম্বমর স্টিার্ র্মর স ায়িা চাওয়ার জর্য আহ্বার্ জানর্ময়মের্।  
 
"আজমর্র নরমপাটন রৃ্ি নর্উ ইয়মর্ন র অ্নিবাসীমের িামের বানি লুট র্রার জর্য অ্ববি ও 
প্রিারণামূলর্ র্াজ অ্পমার্জর্র্ এবং অ্বশযই িা বন্ধ র্রমি  মব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আনম স্টেমটর নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসস এর র্ামে এই সব স্টলর্মের্ এবং এই 
প্রিারণাপূণন র্ামজর নপেমর্ স্টেসব সংস্থা রময়মে িামের নবরুমে িেন্ত র্রার আহ্বার্ জার্ানি এবং 
ক্ষ্নিগ্রস্ত র্নমউনর্টিমর্ স্টিারমলাজার নরনলি পনরমেবা স্টমািাময়র্ র্রমি বলনে োমি আমরা এখর্ 
স্টেমর্ই ক্ষ্নিগ্রস্ত বানির মানলর্মের সা ােয র্রা শুরু র্রমি পানর। এই অ্পমার্জর্র্ আচরমণ স্টে 
স্টর্উ স্টোেী প্রমানণি  মল আইমর্র পনরপূণন পেনাময় জবাবনেন  র্রমি  মব।"  
  
"এই অ্র্ুমিে বনণনি আচরণ নর্ন্দর্ীয় এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেমট এর স্টর্ামর্া স্থার্ স্টর্ই। নিপাটন মমন্ট 
অ্ব নির্যানিয়াল সানভন মসস প্রনিটি উপলভয সম্পে বযব ার র্রমব এবং নর্উ ইয়মর্ন র 
অ্নিবাসীমেরমর্ িামের বানি স্টেমর্ বনিি র্রার জর্য প্রিারণামূলর্ ও অ্ববি র্ামজ নর্ময়ানজি 
স্টেমর্ামর্া বযনি ও সংস্থামর্ জবাবনেন  র্রমি  মব", বিপাটন ম্বমন্ট অি বির্োবিযাল সাবভন ম্বসস এর 
সুপাবরর্ম্বটর্ম্বিন্ট বলন্ডা এ. ফলসওম্বযল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার প্রনিনিয়ায় বানির মানলর্মের 
োণ প্রোমর্ এর্টি িেন্ত এবং পেমক্ষ্প স্টর্ওয়ার জর্য DFS আমামের স্টিারমলাজার নবমশেজ্ঞমের েল 

tel:1-800-342-3736
tel:1-800-342-3736


 

 

স্টেমর্ প্রেমবার স্টশার্ার জর্য োরা র্াজ জানলয়ানি এবং অ্র্যার্য প্রিারণামলূর্ র্াজ োরা এর্মোমগ 
 মি পামর এবং আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর অ্বস্থা নর্নিি র্রার জর্য এর্টি িেন্ত শুরু র্রা, োরা 
অ্র্যায় এবং আিান্তমের জর্য োয়ী স্টর্ামর্া অ্নভমর্িা িামের প্রাপয ক্ষ্নিপূরণ পায়।"  
  
আগে মামস গভর্নর কুওমমা স্টভািা সুরক্ষ্া বযবস্থা বৃনে এবং র্াজ জানলয়ানি ও বন্ধর্ী স্ক্যাম 
প্রনিমরামি ত্রুটিগুনল বন্ধ র্রমি আইমর্ স্বাক্ষ্র র্মরর্। র্িুর্ আইর্ (A.5615/S.1688) বানির 
মানলর্মের জর্য উন্নি সরুক্ষ্া প্রোর্ র্মর োমের ঘরবানি পবূননর্িনানরি বা স্টিারমলাজার র্রা  য়, 
স্টে সম্ভাবর্া বৃনে র্মর স্টে এর্জর্ ভুিমভাগী আোলমি পুর্রুোমরর সুমোগ পামবর্।  
  
নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্যানিয়াল সানভন স ' স্টিারমলাজার নরনলি ইউনর্ট নর্উ ইয়মর্ন র বানির মানলর্মের 
র্ামে ইমিামমিয স্টিারমলাজার বা স্টিারমলাজার ঝুুঁ নর্মি স ায়িা র্রার জর্য এর্টি স্টেটওয়াইি 
স্টপ্রাগ্রাম। বানির মানলর্রা োরা মমর্ র্মর স্টে িারা  য়মিা িামের বানি নবনি বা িয় র্রার 
বযাপামর স্টর্ামর্া িরমর্র জানলয়ানি বা অ্র্যায়, প্রিারণামলূর্ বা আপনির্র অ্চরমণর নশর্ার  ময়মে 
িারা  য়ি স্টিারমলাজার নরনলি  টলাইর্-এ র্ল র্রমি পামরর্: 1-800-342-3736 র্ম্বমর অ্েবা 
নভনজট র্রুর্:  https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners আরও িমেযর জর্য 
অ্েবা অ্নভমোগ োময়র র্রমি।  
  
স্টিারমলাজার নরনলি ইউনর্ট:  

• উপলভয স্টিিামরল স্টপ্রাগ্রামগুনল সম্পমর্ন  িেয প্রোর্ র্মর;  
• স্টিারমলাজার প্রনিয়া সম্পমর্ন  অ্র্ুসন্ধামর্র উির স্টেয়;  
• বানির মানলর্মের ঋণ সনুবিা পনরবিন র্ এবং অ্র্যার্য োণ প্রানির প্রমচষ্টায় স ায়িা 

র্মর এবং  
• নবকু্ষ্ব্ধ বানির মানলর্মের র্াে স্টেমর্ অ্নভমোগ স্টর্র্ এবং বযাংর্ ও বন্ধর্ী 

সানভন সর্ারীমের সামে স্টরজমুলশর্ স্টখাুঁমজর্।  
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অ্নিনরি িেয পাওয়া োমব এখামর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট | এনিনর্উটিভ স্টচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব র্রুর্ 

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-enacting-sweeping-protections-homeowners
tel:1-800-342-3736
https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=2162525d-7de36aa6-2160ab68-000babd9f8b3-1cbb556540b6d11a&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0BA836799664A6538525849B006E693B00000000000000000000000000000000

