
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট-এর 21 তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: বর্রাপদ্ এিং 
সাশ্রয়ী মূম্বলের আবথনক পবরম্বেিাগুম্বলাম্বত অংেগ্রহণ সম্প্রসারণ  

  
গভর্নর অপর্নাপ্ত সুম্বর্াগ সুবিধা পাওযা সম্প্রদ্াম্বযর জর্ে সাশ্রয়ী মূম্বলের আবথনক পণেগুম্বলাম্বত 

প্রম্বিোবধকার িাড়াম্বর্ার উম্বেম্বেে এম্বেলবসওর িোংবকং স্টর্টওযাকন  (Excelsior Banking Network) 
গঠম্বর্র প্রস্তাি করম্বির্  

  
গভর্নর স্টেট জমু্বড় একটি র্তুর্ আবথনক অন্তভুন বি এিং ক্ষমতাযম্বর্র কার্নালয (Office of Financial 

Inclusion and Empowerment) চাল ুকরম্বির্  
  

বর্রাপদ্ এিং সাশ্রয়ী মূম্বলের িোংবকং পবরম্বেিা, ঋণ এিং আবথনক বেক্ষায প্রম্বিোবধকার 
সম্প্রসাবরত করার গভর্নম্বরর প্রম্বচষ্টাম্বক আরও সামম্বর্ এবগম্বয স্টর্য  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেমটর 21 তম প্রস্তাব - 
নর্রাপদ্ এবং সাশ্রয়ী মূমেযর আনথনক পনরমেবা সম্প্রসারণ - প্রকাশ কমরমের্। এই প্রস্তামবর অ্ংশ 
নিসামব, গভর্নর কুওমমা এমেেনসওর বযাংনকং স্টর্টওযাকন  (Excelsior Banking Network) গঠমর্র 
প্রস্তাব করমবর্, যা স্টেট জমু়ে অ্পযনাপ্ত সুমযাগ সুনবধা পাওযা নর্ম্ন আমযর জর্মগাষ্ঠ়ীর মমধয 
নর্রাপদ্, সাশ্রয়ী মূমেযর বযাংক অ্যাকাউন্ট এবং স্বল্প-ডোমরর ঋণ গ্রিণ বান়েময তুেমব। গভর্নর 
নর্ম্ন ও মধযম আমযর নর্উ ইযকন বাস়ীর আনথনক পনরমেবার চানিদ্া পরূমণ স্টেটবযাপ়ী আনথনক অ্ন্তভুন নি 
ও ক্ষমতাযমর্র কাযনােয (Office of Financial Inclusion and Empowerment) গঠমর্র প্রস্তাবও 
করমবর্। এই প্রস্তাবটি নর্রাপদ্ এবং সাশ্রয়ী মূমেযর বযাংনকং পনরমেবা, ঋণ এবং আনথনক নশক্ষায 
প্রমবশানধকার সম্প্রসানরত করার গভর্নমরর প্রমচষ্টামক আরও সামমর্ এনগময স্টর্য।  
  
"আমরা নর্ম্ন আমযর নর্উ ইযকন বাস়ীর জর্য বযাংনকং পনরমেবাগুমোমত অ্ংশগ্রিণ সম্প্রসানরত করার 
উমেমশয েক্ষণ়ীয পদ্মক্ষপ গ্রিণ কমরনে, নকন্তু এখর্ও বহু মার্ুে বযাংনকং পনরমেবানবি়ীর্ পনরমবমশ 
রমযমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ফেস্বরূপ, এই সকে নর্উ ইযকন বাস়ীরা প্রাযশই স্টচক কযাশ করার 
পনরমেবার মত বযযবহুে পনরমেবা নকংবা অ্ববধ নশকার়ী স্টপ স্টড ঋণ স্টর্য কারণ কনমউনর্টি 
বযাংকগুমোমত তারা সাশ্রয়ী মূমেযর কু্ষদ্র বযবসা ঋমণর সুমযাগ পায র্া। এই সুস্পষ্ট প্রস্তাবগুমো নর্উ 
ইযকন বাস়ীমক তামদ্র ঋণ গঠর্ করমত, আনথনক নশক্ষার উন্ননত করমত এবং তামদ্র অ্থনবর্নতক 



 

 

ভনবেযমতর দ্ানযত্ব গ্রিমণর জর্য প্রমযাজর়্ীয পনরমেবাগুমো সরবরাি করমব - যা একটি সুদ্ঢ়ৃ এবং 
শনিশাে়ী নর্উ ইযকন  গম়ে তুেমত সিাযতা করমব।"  
  
এম্বেলবসওর িোংবকং স্টর্টওযাকন   
স্টফডারাে নডমপানজট ইন্স্ুযমরন্স্ কমপনামরশর্ (Federal Deposit Insurance Corporation), বা FDIC 
অ্র্ুযায়ী, নর্উ ইযমকন র প্রায 25 শতাংশ পনরবামরর বযাংক অ্যাকাউন্ট স্টর্ই অ্থবা খুব কমই এমর্ 
একটি বযবিার কমর এবং তামদ্র আনথনক কমনকামের জর্য বযযবহুে র্র্-বযাংক পনরমেবাগুমোর 
উপমর নর্ভন র কমর।  
  
আনথনক অ্ন্তভুন নি এবং সাশ্রয়ী মূমেযর বযাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ঋণ পণযগুমোমত অ্ংশগ্রিমণর জর্য স্টেমটর 
মার্দ্ে অ্র্ুযায়ী বযবিারমযাগয পদ্ধনতমত নর্উ ইযমকন র কনমউনর্টি স্টডভেপমমন্ট নফর্ানন্স্যাে 
ইর্নেটিউশর্স ফান্ড (New York's Community Development Financial Institutions Fund) - 
বা CDFI তিনবে-এর জর্য গভর্নর পাাঁচ বের ধমর র্তুর্ মূে তিনবমে 25 নমনেযর্ মানকন র্ ডোর 
সরবরাি করার উমেমশয এমেেনসওর বযাংনকং স্টর্টওযাকন  ততনরর প্রস্তাব করমবর্। কনমউনর্টি 
স্টডভেপমমন্ট নফর্ানন্স্যাে ইর্নেটিউশর্ (CDFI) িে স্থার়্ীয আনথনক পনরমেবা সরবরািকার়ী 
প্রনতষ্ঠার্ যামদ্র পুমরা নর্উ ইযকন  স্টেট জমু়ে অ্বস্থার্ রমযমে এবং স্টবনশরভাগ স্টক্ষমেই নর্ম্ন আমযর 
সম্প্রদ্াযগুমোমত প্রচনেত বযাংক এবং আনথনক প্রনতষ্ঠার্গুমো স্টয সকে বযাংনকং এবং অ্র্যার্য আনথনক 
পনরমেবা প্রদ্ার্ কমর র্া স্টসগুমোর একমাে সরবরািকার়ী।  
  
গভর্নমরর প্রস্তাব অ্র্ুযায়ী, অ্ংশগ্রির্কার়ী CDFI-রা এই তিনবেমক অ্পযনাপ্ত সুমযাগ সনুবধা পাওযা 
সম্প্রদ্াযগুমোমত 300 নমনেযর্ মানকন র্ ডোমরর সমনিত তিনবমের েক্ষযনস্থত নবনর্মযামগ কামজ 
োগামব। নর্রাপদ্ ও সাশ্রয়ী মূমেযর বযাংনকং পনরমেবা এবং আনথনক সাক্ষরতার কমনসূনচর একটি 
প্রমবশমযাগয স্টেটবযাপ়ী স্টর্টওযাকন , এমেেনসযর বযাংনকং স্টর্টওযাকন  ততনর করার উমেমশয CDFI-গুমো 
স্টেমটর আনথনক পনরমেবা দ্প্তর (Department of Financial Services) এবং অ্র্যার্য স্টেট 
সংস্থাগুমোর সামথ ঘনর্ষ্ঠভামব কাজ করমব। এই স্টর্টওযাকন টি স্বল্প-বযমযর বযাংক অ্যাকাউন্টগুমোমত 
নর্ম্ন আমযর নর্উ ইযকন বাস়ীর কামে সুেভ করমব যারা প্রাযশই স্টদ্খমত পার্ স্টয তামদ্র সম্প্রদ্ামযর 
মমধয পাওযা যাওযা একমাে বযাংনকং পনরমেবা িে উচ্চ-বযমযর স্টচক কযাশকার়ীরা যারা জর্গমণর 
স্টবতর্ স্টথমক নবশাে আনথনক নফ নর্ময স্টর্য। স্টর্টওযাকন টি এো়োও বযাংনকং পনরমেবার বাইমর থাকা 
জর্গমর্র সামথ আউটনরচ এবং আনথনক নশক্ষায সংনিষ্ট িমব এবং পাশাপানশ সংখযােঘু/র্ার়ী-
মানেকার্াধ়ীর্ বযবসায়ী উমদ্যাগ (Minority andWomen-owned Business Enterprises, MWBE) 
ও অ্র্যার্য কু্ষদ্র বযবসা প্রনতষ্ঠামর্র কামে সুেভ থাকা কু্ষদ্রঋণ সম্প্রসানরত করমব।  
  
অথননর্বতক অন্তভুন বি ও ক্ষমতাযর্ কার্নালয  
গভর্নর নর্ম্ন ও মধযম আমযর নর্উ ইযকন বাস়ীর আনথনক পনরমেবার চানিদ্া পরূমণ স্টেটবযাপ়ী আনথনক 
অ্ন্তভুন নি ও ক্ষমতাযমর্র কাযনােয গঠমর্র প্রস্তাব করমবর্। বতন মামর্ এমর্ স্টকার্ও ওযার্-েপ স্টেট 
সংস্থার্ স্টর্ই স্টযখামর্ স্টেমটর স্টযমকামর্া স্থামর্র নর্উ ইযকন বাস়ীরা তামদ্র আনথনক প্রমবশানধকার এবং 
ক্ষমতাযমর্র প্রমযাজর়্ীযতার জর্য সিাযতা স্টপমত পামরর্। স্টেট অ্ফ নফর্ানন্স্যাে সানভন মসস নবভাগ 
নভনিক, কাযনােযটি স্টেট জমু়ে থাকা - আবাসর্, নশক্ষাথী ঋণ, স্টদ্র্া ও সাধারণ আনথনক সাক্ষরতা 



 

 

- আনথনক পনরমেবাগুমোর পরামশন প্রদ্ার্কার়ীমদ্র একটি স্টকন্দ্র়ীয তানেকা বজায রাখমব এবং ঋণ 
গ্রিণ সম্প্রসানরত করা ও আনথনক ক্ষমতাযর্ বৃনদ্ধর েমক্ষয স্টেট এবং স্থার়্ীয পনরমেবাগুমোমক সমিয 
করমব। কাযনােযটি নর্রাপদ্ এবং সাশ্রয়ী মূমেযর বযাংনকং পনরমেবা, ঋণ এবং আনথনক নশক্ষায 
অ্ংশগ্রিণ সম্প্রসানরত করার উমেমশয র্তুর্ স্টপ্রাগ্রামগুনেমকও অ্র্ুপ্রানণত করমব; সরকানর-স্টবসরকানর 
অ্ংশ়ীদ্ানরমত্ব সমিয করমব; এবং স্টেট জমু়ে উচ্চ-মামর্র, স্বল্প মূমেযর আনথনক পমণযর বযবস্থার 
উন্ননত করমব।  
  
গভর্নর কুউমমা নর্উ ইযমকন র প্রানন্তক জর্মগাষ্ঠ়ীর জর্য বযাংনকং ও ঋমণর মমতা অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন 
আনথনক পনরমেবাগুমো প্রমবশানধকার বা়োমর্ার পমক্ষর একজর্ প্রবে সমথনক। গভর্নমরর স্টর্তৃমত্ব, 
এম্পাযার স্টেট স্টডভেপমমন্ট (Empire State Development) স্টেট জমু়ে থাকা অ্পযনাপ্ত সুমযাগ 
সুনবধা পাওযা কনমউনর্টিগুমোমক পনরমেবা প্রদ্ার্ করা কনমউনর্টি স্টডভেপমমন্ট ফাইর্ানন্স্যাে 
ইন্স্টিটিউশর্গুমোমক (Community Development Financial Institutions) পযনাপ্ত পনরমাণ ঋণ 
স্টদ্যার উমেমশয 50 নমনেযর্ মানকন র্ ডোমরর স্মে নবজমর্স নরভেনভং স্টোর্ ফান্ড (Small 
Business Revolving Loan Fund) বযবিার কমরমে। এো়োও, আনথনক পনরমেবা দ্প্তমরর বযাংনকং 
নডনিক্ট কমনসূচ়ী (Banking Development District) নর্উ ইযকন  স্টেট জমু়ে পঞ্চাশটিরও স্টবনশ 
অ্পযনাপ্ত সুমযাগ সুনবধা পাওযা সম্প্রদ্াযগুমোমত নিক এবং মটন ার বযাংক উমবাধর্ করমত সক্ষম 
িমযমে।  
  
এই অ্গ্রগনত সমেও, বহু নর্উ ইযকন বাস়ী, নবমশেত নর্ম্ন-আমযর র্াগনরক, অ্মশতাঙ্গ এবং অ্নভবাস়ী 
সম্প্রদ্ামযর, স্টমৌনেক বযাংনকং স্টসবা এবং কু্ষদ্র বযবসার জর্য ঋণ পাওযায অ্সনুবধা রমযমে, এবং 
নর্ম্ন ও মাঝানর-আমযর জর্মগাষ্ঠ়ী যামদ্র এগুমো সবমচময স্টবনশ প্রমযাজর্ তামদ্র জর্যই মার্সম্পন্ন 
আনথনক পনরমেবার অ্পশর্ অ্তযন্ত অ্প্রতুে। নর্উ ইযমকন র গ্রাম়ীণ কনমউনর্টিগুমো নকংবা অ্পযনাপ্ত 
সুমযাগ সনুবধা পাওযা শহুমর স্টকন্দ্রগুমোমক স্টত বযাংনকং পনরমেবানবি়ীর্ জর্মগাষ্ঠ়ী রমযমে স্টযখামর্ 
মাইমের পর মাইে স্টকামর্া নিক ও মটন ার বযাংক স্টর্ই, স্টযখামর্ বানসন্দামদ্র বাধয িময বযযবহুে 
স্টচক র্গদ্ করার পনরমেবাগুমোর উপর নর্ভন র করমত িয। ফেস্বরূপ, বহু নর্উ ইযকন বাস়ী 
স্টকবেমাে তামদ্র সাপ্তানিক মজনুর উমিাের্ করার জর্য জর্য উচ্চ স্টের্মদ্র্ নফ প্রদ্ার্ কমর এবং 
নশকার়ী ঋণচচন া ও আনথনক নর্রাপিাি়ীর্তার ঝুাঁ নকর মমধয পম়ে যায। পনরমেবার এই অ্ভাব 
নবর্ামূমেয আনথনক পরামশন প্রানপ্তমত অ্থবা আনথনক সাক্ষরতা উন্ননতমত িওযা অ্সুনবধা বারা আরও 
জটিে িমযমে। এমর্নক স্টয সকে কনমউনর্টিগুমোমত এই পনরমেবাগুমো সুেভ রমযমে, স্টসখামর্ও 
স্টভািামদ্র পমক্ষ তামদ্র শর্ািকরণ এবং অ্ংশগ্রিণ করা কঠির্, কারণ তথযগুনে একানধক প্ল্যাটফমন 
এবং সরবরািকার়ীমদ্র কামে েন়েময পম়ে এবং যামদ্র মাতৃভাো ইংমরনজ র্য তামদ্র কামে সব 
সময সুেভ িয র্া।  
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