
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা আইর্ স্বাক্ষর কম্বর প ৌরসভাগুম্বলা পক প াবে সম্পবির (ZOMBIE PROPERTIES) 
িো াম্বর ক্ষমতায়র্ কম্বরম্বের্।  

  
র্তুর্ আইর্ প ৌরসভাম্বক অর্ুম্বমাদর্ পদয় িন্ধকী ঋণদাতারা যাম্বত একটি িন্ধকী  ব্দ সম্পন্ন কম্বর 

অথিা  বরতেক্ত বিবেম্বযের  র্ে োড় ত্র ইসুে কম্বর।  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ আইর্ (S.5079-A/A.1859-A) - বা 2019 এর জজাম্বি সম্পম্বি 
পুর্বনাসর্ আইর্ স্বাক্ষর কমরমের্ – যা জপৌরসভাগুম্বিমক তামের সম্প্রোম়ের ক্ষম্বতগ্রস্থ জম্বি 
সম্পম্বিগুম্বিমক আরও ভািভামব িাভ করার অ্র্ুমম্বত জে়ে। র্তুর্ আইর্টি স্থার্ী়ে সরকারমক বন্ধকী 
ঋণোতামের বাধ্যতামিূকভামব বন্ধকী ম্বর্ম্বি়ে-সমাম্বি প্রম্বি়ো সম্পন্ন করমত বাধ্য করা বা জকার্ও 
পম্বরতযক্ত সম্পম্বির জর্য বন্ধক োডার োডপত্র জাম্বর করার জর্য স্থার্ী়ে সরকারী কমনকতন ামের এই 
সম্পম্বিগুম্বির সামে জমাকাম্ববিা করার অ্র্ুমম্বত জেমব যা সম্পম্বির মূিয হ্রাস কমর এবং জপৌরসভার 
উপর একটি চাপ প্রম়োগ কমর।  
  
"জজাম্বি সম্পম্বিগুমিা জজন ম্বরত কমর, সম্পম্বির মূিযমবাধ্ হ্রাস কমর এবং আমামের করোতামের উপর 
তা চাম্বপম়ে জে়ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্থার্ী়ে জপৌরসভাগুম্বিমক এই পম্বরতযক্ত এবং অ্ম্বর্চ্ছাকৃত 
সম্পম্বিগুম্বির জমাকামবিা করা সহজ কমর ম্বেম়ে আমরা আমামের আমেপামে বাম্বডগুম্বি সংরক্ষণ এবং 
এিাকার জীবর্যাত্রার মার্ রক্ষা করমত সহা়েতা করম্বে।"  
  
কম়েক হাজার পম্বরতযক্ত সম্পম্বি সারা রাজয জমুড েম্বডম়ে আমে, এবং জয সব সম্পম্বি-পম্বরতযক্ত 
ঘরবাম্বড একটি বযাংমকর মাধ্যমম বন্ধক জর়্ো এবং কামরা দ্বারা তা পম্বরমোম্বধ্ত হ়ে র্া –জসখামর্ 
এই সম্পম্বিগুমিা ম্ববষম়ে স্থার্ী়ে সরকারী কমনকতন ামের জমাকামবিা করার প্রমচষ্টা জটিি। জজাম্বি 
সম্পম্বিগুমিা বেমরর পর বের ধ্মর আইম্বর্ বন্ধক প্রম্বি়ো়ে োকমত পামর, কখর্ও কখর্ও এমর্ 
অ্বস্থা়ে অ্বর্ম্বত হ়ে জয বন্ধকী ঋণোতা বন্ধক প্রম্বি়োটি সমূ্পণন করমত বযেন হমি ভবর্গুম্বি 
অ্বেযই জভমে জেিমত হমব। এই র্তুর্ আইর্ জপৌরসভাগুম্বিমক সম্পম্বির কর তাম্বিকা়ে ম্বেম্বরম়ে 
জেও়োর জর্য জজাম্বি সম্পম্বি পুর্ম্বর্নমনাণ করমত এবং পুর্ম্বর্নমনাণমক আরও সহজ করমব। 
  
এই আইর্টি অ্ম্ববিমি কাযনকর করা হমব।  
  



পসম্বর্টর প মস স্কাউবিস িম্বলর্, "ম্বর্উ ই়েকন  রাজয জমুড জজাম্বি সম্পম্বিগুম্বি আমামের প্রধ্ার্ 
রাস্তাগুম্বির ম্ববপযন়ে অ্বযাহত জরমখমে, প্রেম প্রম্বতম্বি়োকারীমের জর্য ম্ববপে এবং জকাড প্রম়োগ করমত 
এটি কঠির্ অ্বস্থার সৃম্বষ্ট করমে। এই আইর্টি জপৌরসভাগুম্বিমক আমামের সম্প্রোম়ের কামে বড 
বযাংকগুম্বিমক জবাবম্বেম্বহ করমব, আমামের এিাকাগুম্বি পম্বরষ্কার করার জর্য, এবং আমামের সম্পম্বির 
মার্মক আরও েম্বক্তোিী করার জর্য একটি বাস্তব সরঞ্জাম ম্বেম়ে সম্বিত করমব। এই ম্ববিটি আইমর্ 
স্বাক্ষর করার জর্য আম্বম গভর্নরমক ধ্র্যবাে জার্াই এবং আমামের স্থার্ী়ে সরকার ও করোতামের 
জর্য িডাই চাম্বিম়ে যাও়োর জর্য উন্মখু হম়ে োকিাম।"  
  
অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াম মোগ্নাম্বরবল িম্বলর্, "এই ম্ববিটি স্বাক্ষর কমর আইমর্ পম্বরণত করার 
জর্য আম্বম গভর্নর কুউমমামক ধ্র্যবাে জার্ামত চাই। ‘জজাম্বি’ সম্পম্বিগুমিা আমামের সম্প্রোম়ের ক্ষম্বত 
কমর এবং আমেপামের অ্ঞ্চিগুম্বিমক ক্ষম্বতগ্রস্ত কমর। র্তুর্ আইর্টি বন্ধকগুম্বি দ্বারা এই পম্বরতযক্ত 
সম্পম্বিগুম্বিমক বযবস্থা করমত বাধ্য করার জর্য স্থার্ী়েমের আইর্ী প্রম্বতকার জেমব। এটি তামের 
অ্মপক্ষমার্ অ্বস্থা জেমক জবর হম়ে আসমত সাহাযয করমব এবং তামের কর প্রোর্কারী এবং 
উৎপাের্েীি বযবহামরর ম্বেমক ম্বর্ম়ে যামব।"  
  

###  
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