
New York-
এর অ্যাটর্রয 
জে্াজরল 
Letitia James

জেতজ্র 
তাররজের 
রিতযরতজত ঋণ
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ে্যাপারটা জেশ দরযুত ও সহে: জেউ ঋণ ও রি (্া 
মূলত ঋজণর উপজর ধা্রয সুদ)-র রের্মজ়্ ে্যরেযতগত 
জেে অথো অ্যাোউ্যট জথজে টাো োটার  
অ্ুজমাদ্ জদ়্। 

জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত ঋণদাতারা জেতজ্র 
পরেতরযী র্রদরযষযট রদ্ ্া আসা প্রয্যত জেে ্া 
িাঙাজ্ার রেষজ়্ সমযমত হ্। জেরযরডট জেে জ্ই, 
জরিাজর্যস জ্ই। ঋণগরযহীতাজদর অেশ্যই শুধুমাতরয 
পরযমাণ েরজত হ়্ জ্ তাজদর এেরট ে্যাঙযে 
অ্যাোউ্যট ও আজ়্র জো্ও র়্্রমত উতযস রজ়্জে। 

তজে দরযুত ও সহজের জেযষজতরয িারী মূল্য জোোজত 
হজত পাজর। রি, জরালওিার ঋণ, সুদ - এগুরলর জমাট 
পররমাণ পরযা়্শই োরষরযে 900% সুজদর জেরশজত 
পররণত হ়্। োজরা রমরল়্্ আজমররো্ পরযরত েের 
জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত ঋণ র্জ়্ থাজে্। 

NYS-এ জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত জেরশরিাগ 
ঋণ অবেধ, অ্্যা্্য সেযলযপজম়্ারদ ঋণ েজ�ারিাজে 
র়্্র্যতরযত হ়্। এই পরযোরপতরযরট জথজে ো্া ্া়্ 
েীিাজে অ্যতহী্ ঋণেজেরয আটো পড়া জথজে োঁো 
সমযিে। 

আপর্ ্রদ জো্ও জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত 
ঋণদাতার োজল েরড়জ়্ থাজে্, তাহজল আরম তা 
শু্জত োই: আমার Consumer Frauds Bureau-
জত এেরট অরিজ্াগ দাজ়্র েরু্। এই সুদজোরজদর 
ে্যেসা ে্যধ েরার জেযষজতরয আমরা সাহা্্য েরজত 
পারর। 
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জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত         
ঋজণর উেযে মূল্য
সেযলযপ "রি" জ্াগ হও়্া
দুই সপযতাহ পজর েজে়্া $100 ঋজণর উপজর ধা্রয $15 
িাই্্যা্যস োজেরযর োরষরযে সুজদর হার 391%। সুজদর 
অত্যারধে হার জ্ম্ 900%-এর মজতা সাধারণ ে্যাপার।

ঋণ েেরয
ঋণ েজে়্া থােজল এেং ঋণগরযহীতা জশাধ েরজত ্া পারজল েহু 
ঋণদাতা ঋণগুরলজে এেরট অরতররেযত রি সজমত "জরালওিার" 
অথো পু্রা়্ োলু েজর্। আসল টাো েে্ও ্া রমরটজ়্ জশষ 
প্রয্যত ঋণগরযহীতা ঋজণর আেযষররে মূজল্যর জথজে অজ্ে 
গুণ জেরশ সুদ রহসাজে জমটাজত থাজে্। 2012-র এেরট রশলযপ 
পরযরতজেদজ্ জদো জগজে জ্ মাঝারর ঋণগরযহীতা আট পরযোজরর 
ঋণ র্জ়্ থাজে্ এেং েেজর পাঁে োর ঋণ ধার েজর্।

পররে়্ পরযতারণা
গরযাহেজদরজে অ্লাই্ ঋণদাতাজদর জেযষজতরয পরযা়্শই 
ো্াজ্ার পরযজ়্াে্ হ়্ এেরট জসাশাল রসরেউরররট ্মেযর 
এেং ে্যাঙযে অ্যাোউজ্যটর তথ্য। অো্া ঋণদাতাজদর োজে 
ে্যরেযতগত তথ্য পরযোশ েরার িজল োরল়্ারত ও পররে়্ 
পরযতারণা ঘটজত পাজর।

New York সুজদর হারজে র়্্র্যতরযত েজর
জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত ঋণদাতাজদর ধা্রয 
অত্যারধে সুজদর হার জথজে New York-এর আই্ 
গরযাহেজদর সুররেযষত েজর। New York State দেযারা 
লাইজস্যসপরযাপযত ়্্ এরেম জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত 
ঋণদতারা New York-এর অরধোসীজদর জেযষজতরয 
$25,000 ো এর জথজে েজমর ে্যরেযতগত ঋজণর উপজর 
16%-এর জেরশ সুদ ধা্রয েরজত পাজর্ ্া। New York 
State দেযারা লাইজস্যসপরযাপযত এরেম জেতজ্র তাররজের 
রিতযরতজত ঋণদতারা 25% হাজর সুদ ধা্রয েরজত পাজর্। 
জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত জেরশরিাগ ঋণ এইসে হাজরর 
জথজে অজ্ে জেরশ হ়্। 

দরযষযটে্য: ্ুেযতরাষযটরযী্ ়আইজ্র োরজণ, জেরশরিাগ 
ে্যাঙযে ও জেরযরডট োজডরযর জেযষজতরয New York-এর 
সুজদর হার পরযজ্াে য্ হ়্ ্া।

ঋজণর অ্্যা্্য ্াম
সেযলযপজম়্ারদ ঋজণর রেরি্য্ ্াম হ়্, রেেুজেযষজতরয 
জসগুরল জ্ ঋণগরযহীতাজদর পরযজ়্ােজ্ লাজগ, তাজদর 
উপজর রিতযরত েজর। আইর্ সীমা অরতেরযম েরা রি 
ও সুদ সজমত ঋজণর অিারগুরল এরড়জ়্ েলু্ এেং 
জরাল ওিার েরার রেষজ়্ আগরযহীজদর জথজে সােধা্ 
থােু্।

অরগরযম জপ্শ্
তারা এরটজে অরগরযম ো োইআউট েলজত পাজর্, 
রে্যতু এরট ঋজণর মজতাই োে েজর। ্ারা 
র্রদরযষযট জপ্শজ্র সুরেধা পাও়্ার জ্াগ্য অথো 
পাজেযে্ - জ্ম্ সামররে অেসরপরযাপযত, সরোরী 
েমরযোরী, রশেযষে এেং েজ়্েে্ েজপরযাজরট 
অেসরপরযাপযত - এজদর জেযষজতরয "অরগরযম জপ্শ্"-
এর ে্্য সাধারণিাজে ে্যাশ টুজডর রের্মজ়্ তাজদর 
িরেষ্যজতর জপ্শজ্র জপজমজ্যটর অংশরেজশজষ 
অথো এম্রে সমযপূণরয পররমাজণর সাজপজেযষ 
ঋণগরযহীতাজদর সােযষর েরজত হ়্। গরযাহেজদর 
উপজর ধা্রয সুজদর ো্রযের হার New York-এ 
আইর্ সীমার জথজে অজ্ে গুণ জেরশ হজত পাজর। 
এগুরল সহে রেেলযপ েজল মজ্ হজত পাজর, তজে 
অরগরযম জপ্শ্ আরথরযে রদে জথজে রেধেযংসী হজত 
পাজর। 

রেরসযতজত জমটাজত হ়্, এরেম ঋণ
্রদও এগুরল বেধ ে্যাংে পণ্য রহসাজে মজ্ হ়্ - 
এেং অজ্েগুরল জতম্টাই - রেরসযতজত জমটাজত হ়্, 
এরেম ঋজণর জেযষজতরয োরষরযে সুজদর হার 300%-
এর জথজে জেরশ হজত পাজর। ঋজণর "িরয্যট এ্যড"-
এর রহসাজে সাধারণত সুদ জমটাজ্া হ়্ এেং পু্রা়্ 
টাো জমটাজ্া ো ঋজণর "জরাল ওিার"-এর জেযষজতরয 
ঋণগরযহীতাজদর উতযসাহ জ্াগাজ্া হ়্। আসল টাো 
্া রমরটজ়্ তারা সুদ রমরটজ়্ জ্জত থাজে্। জেতজ্র 
তাররজের রিতযরতজত ঋজণর জথজে দীঘরযজম়্াজদর 
জেযষজতরয, গরযাহে মাস ো এম্রে েেজরর পর েের 
ধজর ঋজণ ডুজে থাজে্।

অজটা টাইজটল ঋণ
জো্ও জমাটর গারড়র উপজর রিতযরতজত জদও়্া এই 
সেযলযপজম়্ারদ ঋণগুরলজতও োরষরযে সুজদর হার 
অজ্ে জেরশ হ়্। তার জথজেও োরাপ হল শুধুমাতরয 
এেোর টাো জমটাজত ্া পারজল আপ্ার গারড় ো 
টরযাে পু্রা়্ দেল েরা হজত পাজর।

েজ়্েরট রেেলযপ
জপজম্যট সংেরযা্যত পররেলযপ্া োসযতোর়্ত েরজত 
ঋণদাতাজদর সজঙযগ জ্াগাজ্াগ েরু্। তারা পরযা়্শই 
রেজলর উপজর অরতররেযত সম়্ জদজে্। অরতররেযত রি ো 
েরজের রেষজ়্ রেেযঞাসা েরার রেষজ়্ র্রশযেত জহা্। 

অরগরযম জেতজ্র রেষজ়্ আপ্ার র্জ়্াগোরীর সজঙযগ 
েথা েলু্। র্জ়্াগোরী জিজদ ্ীরত রি্য্ হজ়্ থাজে, তজে 
জে্ আপ্ার অরগরযম পরযজ়্াে্, জস রেষজ়্ রেশদ তথ্য 
োর্জ়্ আপ্াজে এেরট আজেদ্ রলেজত হজত পাজর। 
িরেষ্যজতর জেেগুরল জথজে সাধারণত ররজপজম্যট োটা 
হ়্। 

জো্ও জেরযরডট ইউর়্্্ জথজে ঋণ অথো জেরযরডট 
োজডরযর উপজর অরগরযম টাো রেজেে্া েরু্। জেতজ্র 
তাররজের রিতযরতজত ঋজণর তুল্া়্ এগুরলর জেযষজতরয 
সাধারণত সুজদর হার েম হ়্। জসরা অিাজরর ে্্য 
োোোরে থােু্। 

লাইজস্যসপরযাপযত ঋণদাতার স্যধা্ েরু্। NYS-এ 
লাইজস্যসপরযাপযত ঋণদাতারা অর্রাপদ ঋণ রদজত 
পাজর্, জ্গুরল জেতজ্র তাররজের রিতযরতজত জেরশরিাগ 
ঋণদাতাজদর তুল্া়্ েম ে্য়্েহুল। তারলোর ে্্য 
NYS Department of Financial Services-এর সজঙযগ 
জ্াগাজ্াগ েরু্ অথো dfs.ny.gov-এ রিরেট েরু্। 

আপ্ার ে্যাজঙযের জেরেং অ্যাোউজ্যটর পযল্যা্গুরলর 
প্রযাজলাে্া েরু্। জো্ও রি-র রের্মজ়্, অজ্ে 
ে্যাঙযে এম্ পযল্যা্ জদো়্ জ্গুরলর মাধ্যজম ওিারডরয্ 
অ্যাোউ্যটগুরলজত জো্ও জসরিংস অ্যাোউ্যট, জেরযরডট 
োডরয অথো লাই্ অি জেরযরডট জথজে টাো পা�াজ্া 
্া়্। "োউ্যস সুরেযষা" জপরযাগরযাম এরড়জ়্ েলু্ ্া 
শুধুমাতরয সেযত্যতরয ওিারডরযািযটগুরলজে েিার েজর। 

লাইজস্যসপরযাপযত, অলািে্ে জো্ও জেরযরডট 
োউজ্যসরলং এজের্যসর রেষজ়্ রেজেে্া েরু্। োজেট 
পযল্যা্ার অথো জেরযরডট োউজ্যসরলং এজের্যসগুরল 
রি এেং সুজদর হার েমাজত, োেরয মেুে েরজত এেং 
ঋণদাতাজদর জথজে হ়্রার্মূলে জিা্ েল ে্যধ েরজত 
সহা়্তা েরজত পাজর। এজের্যসরট লাইজস্যসপরযাপযত 
এেং অলািে্ে রে্া, জস রেষজ়্ র্রশযেত জহা্। 
লাইজস্যসপরযাপযত োজেট পযল্যা্াজরর তারলোর ে্্য 
New York State Department of Financial 
Services-এর সজঙযগ জ্াগাজ্াগ েরু্ অথো dfs.
ny.gov-এ রিরেট েরু্। 

আপ্ার ের জরাজধর রেষ়্রট প্রযাজলাে্া েরু্। আপর্ 
্রদ পরযরত েের জেরশ পররমাণ ের জিরত লাি েজর্, 
তাহজল আপর্ হ়্ত আপ্ার জেে জথজে জেজট জ্ও়্া 
রারশর পররমাণ েম েরজত োইজত পাজর্। ররিা্যড জিরত 
্া আসা প্রয্যত ঋজণর উপজর সুদ জমটাজ্ার পররেজতরয 
আপ্ার পরযজ়্াে্ সাজপজেযষ টাো উপলেযধ থাো িাজলা।


