
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2019 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 এর জর্ে স্টেম্বের 8ম প্রস্তাির্া স্ট াষণা কম্বরম্বের্: আপবিকর ঋণ সংগ্রাহক 
স্টেম্বক স্টভাক্তাম্বের রক্ষা করম্বে 

  
ঋণ আোয় সংস্থাগুবলম্বক লাইম্বসন্স প্রোর্ ও বর্য়ন্ত্রণ করম্বে গভর্নর আইর্ম্বক সুেরূ প্রসারী করম্বির্ 
  
কুওম্বমা: "আমরা বর্উ ইয়ম্বকন  র্াবপে, স্টহাম ইন্সম্বপকের এিং িেিহৃে গাড়ী িেিসায়ীম্বের লাইম্বসন্স 
প্রোর্ কম্বর োবক -োই এোর স্টকার্ মাম্বর্ই হয় র্া স্টে আমরা একটি বেল্প প্রবেষ্ঠার্ম্বক লাইম্বসন্স 
প্রোর্ করার ক্ষমো লাভ করম্বে পারম্বিা র্া স্টে সকল পবরিাম্বরর আবেনক ক্ষবে করম্বে পাম্বর।" 

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট এমজন্ডা 2020-এর 8ম প্রস্তাব উমমাচর্ কমরমের্:যা নর্উ 
ইয়মকন র স্টভাক্তামের লুন্ঠর্কারী এবং অ্বমার্র্াকর ঋণ সংগ্রাহকমের স্টেমক রক্ষা করমব। এই 
প্রস্তাবর্ার ফমল কময়ক হাজার ঋণ সংগ্রাহকমক- যারা প্রনিনের্ নর্উ ইয়কন বাসীমের সামে স্টযাগামযাগ 
কমর- স্টেট এর আনেনক স্টসবা নবভামগর (Department of Financial Services, DFS) মাধ্যমম 
অ্র্ুমনিপ্রাপ্ত হমি হমব। লাইমসন্স প্রোর্ বযবস্থার ফমল এটা নর্নিি হমব স্টযর্ ঋণ সংগ্রাহকরা 
আচরণনবনধ্র মার্ কম ারভামব স্টমমর্ চমল এবং স্টেট স্টযর্ ঋণ সংগ্রাহকমের পরীক্ষা করার ও 
খারাপ আচরণকারীমের লাইমসন্স বানিমলর ক্ষমিা লাভ কমর। এই প্রস্তাবর্া স্টফডামরল স্টেড 
কনমশমর্র (Federal Trade Commission, FTC) আমরা একটি নর্য়ম নবনধ্বদ্ধ কমর। এই নর্য়মম 
কর্মফশর্ অ্ব জাজমমন্টমক নর্নিদ্ধ করা হয় যা নক র্া ঋণোিামেরমক স্টকামটন  নগময় স্টকার্ একজর্ 
স্টকরার্ীর কাে স্টেমক নবচার গ্রহণপূবনক স্টভাক্তার বযাংক অ্যাকাউন্ট খানল করার এক অ্বাধ্ ক্ষমিা 
প্রোর্ কমর যনে িারা োবী কমর োমক স্টয স্টকার্ ঋণগ্রহীিার স্টকার্ একটি স্টপমমন্ট বাে পমেমে। 
  
"স্টলাভী ঋণোিামের স্টমাকামবলা করার স্টক্ষমে নর্উ ইয়কন  জািীয় স্টর্িৃমের শীমিন, নকন্তু চলমার্ আইর্ 
অ্মর্ক খারাপ আচরণকারী ঋণোিামের অ্বামধ্ চলার সুমযাগ স্টেয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমরা নর্উ ইয়মকন  র্ানপি, স্টহাম ইন্সমপকটর এবং বযবহৃি গােী বযবসায়ীমের লাইমসন্স প্রোর্ কমর 
োনক -িাই এর স্টকার্ মামর্ই হয় র্া স্টয আমরা একটি নশল্পমক লাইমসন্স প্রোর্ করার ক্ষমিা লাভ 
করমি পারমবা র্া স্টয সকল পনরবামরর আনেনক ক্ষনি করমি পামর। স্টযমহিু এই নশল্প বৃনদ্ধ পাওয়ার 
সামে সামে ক্রমশ স্টভাক্তামের লু  করমি িামেরউপর অ্বমার্র্াকর এবং প্রিারণা মলূক আচরণ 
স্টবমে যামে এই স্টপ্রনক্ষমি এই প্রস্তাব ঋণ সংগ্রহকারীমের নর্য়ন্ত্রণ করার জর্য স্টেটমক র্িুর্ মাধ্যম 
প্রোর্ করমব - যার ফমল অ্নবমবচর্ামূলক চচন া বন্ধ হমব এবং আমামের স্টভাক্তা সুরক্ষা আইর্ 
শনক্তশালী হমব।" 



 

 

  
 25% নর্উ ইয়মকন র বানসন্দাসহ আর্ুমানর্ক 32% প্রাপ্ত বয়ষ্ক আমমনরকামর্র ঋণ সংগ্রমহর অ্মপক্ষায় 
আমে। গি চার বেমরর মমধ্য নির্ বেমরই এফটিনস (FTC)-র কামে সবমচময় স্টবনশবার অ্নভমযাগ 
উম মে স্টয ঋণ আোময়র স্টক্ষমে হয়রানর্, অ্বমার্র্া, প্রিারণামূলক আচরণ করা হমে। স্টয সকল 
কনমউনর্টির আময়র নর্ম্ন হার রময়মে এবং যারা সংখযালঘ ুপনরবার িারা অ্সমার্ুপানিক হামর ঋণ 
আোয় প্রমচষ্টার লক্ষযমাোমি পনরণি হময় োমক, যার 45% কৃষ্ণাঙ্গ এলাকার ঋণগ্রহীিা এবং 27% 
স্টশিাঙ্গ এলাকার ঋণগ্রহীিার কাে স্টেমক আোয় করা হয়। ঋণ আোয় সংক্রান্ত মামলাা্র স্টক্ষমে 
নবচামরর হার স্টশিাঙ্গ এলাকার িুলর্ায় কৃষ্ণাঙ্গ এলাকায় 40% স্টবনশ এবং স্টয ঋণগ্রহীিা  
কৃষ্ণাঙ্গ-সংখযাগনরষ্ঠ নজপ স্টকামড বসবাস কমর িামের স্টেউনলয়া মামলা অ্নধ্কাংশ স্টশিাঙ্গ নজপ 
স্টকামড বসবাসকারীর স্টচময় খানরজ করার সম্ভাবর্া নিগুণ। 
  
এই পনরসংখযার্গুমলার কারমণ, ঋণ আোয় মানকন র্ যুক্তরামের একটি প্রধ্ার্ নশমল্প পনরণি হময়মে, যা 
আমমনরকা জমুে 2019-স্টি আর্ুমানর্ক 11 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার রাজস্ব আয় কমরমে এবং যা 
প্রায়শই প্রিারণার এবং অ্বমার্র্াকর অ্র্ুশীলমর্র উপর নর্ভন র কমর করা হময়মে - এটা এিটাই 
ভয়াবহ স্টয, শুধ্মুাে 2018 সামল,স্টফডামরল কিৃন পক্ষঋণ সংগ্রাহকমের নবরূমদ্ধ প্রায় আধ্ লক্ষ স্টভাক্তা 
অ্নভমযাগ স্টপময়মে। গি বের বামফমলামি একটি ঋণ সংগ্রহ প্রনিষ্ঠার্ বন্ধ কমর স্টেওয়া হয় এবং 
প্রিারণা, হুমনক ও হয়রানর্সহ এরূপ জঘর্য অ্র্ুশীলমর্ সমৃ্পক্ত োকার জর্য শানস্ত স্বরূপ িামের 66 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার প্রোর্ করার নর্মেনশ স্টেয়া হয়। এটা আিযনজর্ক র্য় স্টয, ঋণ আোয় 
প্রমচষ্টার প্রভাব নবমশিভামব সংখযালঘু সম্প্রোময়র মমধ্য অ্র্ুভূি হয়। সম্প্রনি একটি স্টফডামরল 
গমবিণায় স্টেখা স্টগমে স্টয ঋণ সম্পমকন  44% কৃষ্ণাঙ্গ অ্ংশগ্রহণকারীমের সামে স্টযাগামযাগ করা হময়মে 
স্টযখামর্ স্টশিাঙ্গ অ্ংশগ্রহণকারীমের হার মাে 29%। 
  
গভর্নর কুওমমার স্টর্িৃমে নর্উ ইয়কন  স্টেট ধ্ারাবানহকভামব ঋণ আোয় নশমল্প অ্বমার্র্ার নবরুমদ্ধ 
লোই কমরমে, যার মমধ্য রময়মে স্টক্রিামের কাে স্টেমক সুমযাগ নর্ময় চলা অ্সংখয অ্নবমবচক 
প্রনিষ্ঠার্ বন্ধ করা, স্টভাক্তামের ক্ষনি স্টেমক প্রনিকার করা, আপনিকর প্রো বন্ধ কমর ঋণ গ্রহমণর 
শক্তমপাক্ত নর্য়ম চালু করা এবং স্টক্রিামের ক্ষমিায়র্ করা স্টযর্ িারা প্রিারকমের িারা ঋণ 
স্টেওয়ার জর্য নর্শার্ায় পনরণি র্া হয় যা িামের কামে পাওর্া র্াই। িমব ক্রমাগি অ্বমার্র্া 
এবং স্টেমটর ভুল কিৃন মের কারমণ এই নশল্প খারাপ বযনক্তমের পৃষ্ঠমপািকিা কমর আসমে। 
  
আজ গভর্নর কুওমমা আনেনক স্টসবা আইর্ সংমশাধ্মর্র প্রস্তাব করমের্, যামি নর্উ ইয়মকন  কমনরি ঋণ 
আোয়কারীমের অ্র্ুমনিপমের এবং নবমশি নর্মেনশর্ার প্রময়াজর্ হয়। গভর্নমরর এই প্রস্তাব স্টেট স্টসবা 
আনেনক নবভাগমক িার সনুবশাল অ্নভজ্ঞিা নেময় আনেনক পনরমিবা সংস্থাগুনলমক নর্য়ন্ত্রণ করমি এবং 
স্টক্রিামের ঋণ আোয় নশমল্প সুরক্ষা নেমি এবং একটি অ্র্ুমনিপে প্রোর্ প্রকল্প তিনর করমি সাহাযয 
করমব যা সমসযাসঙু্কল চচন া ও স্টভাক্তা অ্বমার্র্ায় বাধ্া স্টেমব।  
  
বিন মামর্ নর্উ ইয়কন  স্টেমটর ঋণ আোয়কারীরা আনেনক পনরমিবা অ্নধ্েপ্তর িারা নর্য়নন্ত্রি হয়। িমব 
স্টযমহিু এই নবভাগ এই সব প্রনিষ্ঠার্মক লাইমসন্স স্টেয় র্া, ঋণ আোয়কারীরা অ্র্যার্য সব আনেনক 
প্রনিষ্ঠামর্র মমিা এই নবভামগর িত্ত্বাবধ্ামর্র অ্ধ্ীর্ র্য়। বিন মার্ আইমর্র অ্ধ্ীমর্, এই নবভামগর 



 

 

ঋণ আোয়কারী গ্রাহকমের িেয প্রোর্ করমি বাধ্য করার জর্য সীনমি কিৃন ে আমে যা ঋণ 
নর্য়ন্ত্রক সাধ্ারণি স্টভাক্তা আইর্ এবং প্রনবধ্ামর্র সমঙ্গ সম্মনি নর্নিি করার জর্য সংগ্রহ, মীমাংসা 
বা এমর্নক স্টভাক্তা অ্নভমযাগ স্বীকার বা প্রশাসনর্ক শুর্ানর্মি অ্ংশ গ্রহণ করার ক্ষমিা রামখ।  
  
গভর্নমরর প্রস্তামবর অ্ধ্ীমর্, DFS এই সমস্ত সংস্থামক লাইমসন্স নেমব এবং িামের বই ও স্টরকডন  
পযনামলাচর্া করার জর্য িেয জমা স্টেওয়া বা িেন্তকারীমের ঋণ সংগ্রাহক অ্নফমস পা ামর্ার প্রময়াজর্ 
সহ যাচাই এবং িেন্ত করার জর্য ক্ষমিাপ্রাপ্ত হমব। এই র্িুর্ পেমক্ষমপর কারমণ এই নবভাগ অ্সৎ 
ঋণ আোয়কারীমের নবরুমদ্ধ শানস্তমূলক প্রশাসনর্ক বযবস্থা আর্মি পারমব যার মমধ্য উমেখমযাগয 
জনরমার্া োকমি পামর বা িারা স্টেমট বযবসা করার জর্য িামের লাইমসন্স হারামি পামর। এই 
প্রস্তাবটি যারা ঋণগ্রস্ত র্য় িামেরমক ঋণ পনরমশাধ্ করার মি প্রিারণামূলক নিম স্টমাকামবলা করমব। 
নর্উ ইয়কন  জর্সাধ্ারমণর জর্য একটি লুক আপ টুল তিনর করমব, যামি স্টকার্ 
ঋণসংগ্রাহমকরপনরচয়পে পরীক্ষা করা যায় যামি এটি একটি লাইমসন্সধ্ারী স্টকাম্পানর্ নকর্া িা সর্াক্ত 
করা যায় এবং িারা স্টভাক্তামের চামপ স্টফমল ঋণ আোয় করমে নকর্া যা িারা পনরমশাধ্ করার 
মি ঋণী র্য় িা শর্াক্ত করা যায়। 
  
উপরন্তু, গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রণয়মর্র প্রস্তাব করমবর্ যার ফমল স্বীকামরানক্তমূলক রাময়র 
অ্বমার্র্াকর বযবহার বন্ধ করা যায়। নবচামরর স্বীকামরানক্তমলূক নবচামরর রায় ঋণোিামক — যনে 
িারা োনব কমর ঋণগ্রহীিা একটি স্টপমমন্ট নমস কমর — আোলমি যাওয়ার, স্টকার্ও স্টকরানর্ স্টেমক 
নবচার পাওয়ার এবং স্টভাক্তার বযাংক অ্যাকাউন্ট ফাাঁকা কমর স্টেওয়ার অ্বাধ্ ক্ষমিা নেময় োমক। 
ঋণগ্রহীিার স্টকার্ও স্টর্াটিস স্টর্ই, শুর্ানর্ও স্টর্ই, প্রময়াজর্ স্টর্ই স্টকার্ও প্রমাণও। সম্প্রনি প্রকানশি 
খবমর জার্া স্টগমে, "কযাশ-অ্যাডভান্স স্টকাম্পানর্গুমলা 2012 সাল স্টেমক নর্উ ইয়মকন  25,000 এর 
স্টবনশ রায় নর্নিি কমরমে," যারা নর্উ ইয়কন বাসীমের স্টশািণ করমে। এই প্রস্তামবর অ্ধ্ীমর্ নর্উ 
ইয়কন  একটি স্টফডামরল স্টেড কনমশর্ নর্য়ম করমব যা স্টভাক্তার ঋমণর স্টক্ষমে নবচামরর স্বীকামরানক্ত 
নর্নিদ্ধ করমব। 
  
2019 সামল গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন  স্টেমটর প্রায় 2.8 নমনলয়র্ নশক্ষােী ঋণ ঋণগ্রহীিামক রক্ষা 
করার জর্য আইর্ স্বাক্ষর কমরর্, যার মাধ্যমম স্টয প্রনিষ্ঠার্গুমলা এই সব স্টলার্ সংগ্রহ করমব িারা 
একটি স্টেট লাইমসন্স পামবর্ এবং আনেনক পনরমিবা েপ্তমরর পযনমবক্ষর্ ও নবনধ্ স্টমমর্ চলমব। 
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