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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বভবিক-আবথনক প্রবিষ্ঠার্ পমু্বয়ম্বিন া বরম্বকার ভূবমকম্প ত্রাণ প্রম্বেষ্টার 
সমথনর্ করম্বি িম্বল ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ঘেডাম্বরল ঘ াম ঘলার্ িোাংক অে বর্উ ইয়কন  500,000 মাবকন র্ ডলার দার্ করম্বি সা ায্ে 

প্রদার্কারী প্রবিষ্ঠার্গুবলম্বক;  
দমু্বয্নাগ ত্রাণ অথনায়ম্বর্ 1 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, পুম়েম ন্ া ররমকার উপর প্রভাব রবস্তার করা 
ধারাবারিক ভূরমকমের ফমে সৃষ্ট ভ়োবি ও বযাপক ক্ষ়েক্ষর্র প্রর্রি়ো়ে ঘর্্ৃস্থার্ী়ে ত্রাণ প্রমেষ্টার 
জর্য রর্উ ই়েমকন র ঘফডামরে ঘিাম ঘোর্ বযাাংক 500,000 মারকন র্ ডোর দার্ রিমসমব প্রদার্ 
করমব। দা্বয অ্বদার্ োডাও, ঘফডারাে ঘিাম ঘোর্ বযাঙ্ক অ্ফ রর্উ ই়েকন  (Federal Home 
Load Bank of New York, FHLBNY) পুম়েম ন্ া ররমকার ঘফডারাে এমামজন রি মযামর্জমমন্ট এমজরি 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA)-রর্রদনষ্ট দমুেনাগ এোকা়ে সম্প্রদাম়ের 
পুর্গনঠমর্ সািােয করার জর্য ্ার সদসযমদর কামে ঘমাট 1 রবরে়ের্ মারকন র্ ডোর উপেব্ধ কমরমে 
রবপেনম়ের ত্রাণ ্িরবে রিমসমব। 
  
"পুম়েম ন্ া ররমকাম্ আমামদর ভাই ও ঘবামর্রা আরথনক কমষ্টর সম্মুখীর্ িম্ থাকমে এবাং সম্প্রর্ ঘে 
ভূরমকে দ্বীপটিমক রবপেনস্ত কমরমে, ্ারপর ্ামদর সািােয প্রম়োজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"রর্উ ই়েকন  পুর্রুদ্ধার ও ত্রাণ প্রমেষ্টা়ে সিা়ে্া করম্ প্রর্শ্রুর্বদ্ধ এবাং আরম পুম়েম ন্ া ররমকার 
জর্গণমক সািােয করার জর্য রর্উ ই়েমকন র ঘফডামরে ঘিাম ঘোর্ বযামঙ্কর প্রশাংসা কররে।"  
  
আজমকর এই ঘ াষণা পুম়েম ন্ া ররকার্ সম্প্রদা়েমক সাম্প্রর্ক ভূরমকমের পর উদ্ধার করার জর্য 
গভর্নর কুওমমার পদমক্ষমপর পমর করা িম়েমে, এই পদমক্ষমপর মমধয রম়েমে রর্উ ই়েকন  ঘেট 
রডপাটন মমন্ট অ্ফ রফর্ারি়োে সারভন মসস (New York State Department of Financial Services), 
রর্উ ই়েকন  োটন াডন  বযাাংকগুরেমক স্কন  কমরমে ঘে পমু়েম ন্ া ররমকামক পুর্রুজ্জীরব্ করার জর্য 
সম্প্রদাম়ের উন্ন়েমর্র রি়োকোমপ রেপ্ত িও়োর উমেমশয করমউরর্টি ররর্রভেমমন্ট আমের 
(Community Reinvestment Act) অ্ধীমর্ রবমবের্া প্রাপ্ত িম্ পামরর্; রর্উ ই়েমকন র আরথনক 
প্রর্ষ্ঠার্গুমোর কামে রডপাটন মমন্ট অ্ফ ফাইর্ারি়োে সারভন মসস (Department Of Financial 
Services, DFS) রর্উ ই়েমকন র আরথনক প্রর্ষ্ঠার্গুরেমক এই রর্মদন রশকা জারর কমরমে ঘে ্ারা 
ঘি্ামদর এবাং বযবসাগুরের জর্য অ্মটামমমটড ঘটোর ঘমরশর্ (Automated Teller Machine, 



 

 

ATM) এবাং ঘেট রফ মাফ করুক; আর গভর্নর রর্উ ই়েকন  পাও়োর অ্থররটির (New York 
Power Authority) সাংস্থার্ ও রবমশষজ্ঞ ঘমা্াম়ের্ কমরমের্, ঘেটার রর্উ ই়েকন  িসরপটাে 
অ্যামসারসম়েশমর্র (Greater New York Hospital Association) রদ্বভারষক মার্রসক স্বাস্থয ঘপশাজীবী 
এবাং রাষ্ট্রী়ে দমকে ও রডপাটন মমন্ট অ্ফ ঘেমটর (Department of State)পররদশনক পররকাঠামমাগ্ 
ক্ষ়েক্ষর্র মেূযা়ের্ পররোের্া করার জর্য।  
  
FHLBNY-র ঘপ্রবসম্বডন্ট ও কমনবর্িনা ী আবিকাবরক ঘ াম্বস গর্জাম্বলজ িম্বলম্বের্, "একটি প্রাকৃর্ক 
দমুেনামগর পমর, ত্রাণ এবাং পুর্রুদ্ধামরর প্রমেষ্টামক অ্বশযই ্ামদর র্জর ্া্ক্ষরর্ক এবাং দী নমম়োদী 
োরিদা, উভম়ের উপমরই ঘকন্দ্রীভূ্ করম্ িমব। আমরা রবগ্ প্রাকৃর্ক রবপেনম়ে ঘেমর্ ঘদমখরে, 
স্থার্ী়ে ঋণদা্া এবাং প্রর্শ্রুর্বদ্ধ সািােযকারী সাংস্থা এই প্রমেষ্টার োরবকাঠি। ঘেসব প্রর্ষ্ঠার্ এই 
অ্র্ুদার্ পামব, ্ামদর প্রর্ আমামদর প্রেণ্ড রবশ্বাস রম়েমে এবাং ্ারা ঘে ভামো কাজ কমরমে এবাং 
পুম়েম ন্ া ররমকা পুর্রুদ্ধার করম্ ঘে সািােয কমর েমেমে ্ার প্রশাংসা করর। উপরন্তু, দমুেনাগ ত্রাণ 
্িরবমের 1 রবরে়ের্ মারকন র্ ডোর আমামদর সদসযমদর সািােয করমব - স্থার্ী়ে ঋণদা্ারা োরা 
ক্ষর্েস্ত সম্প্রদাম়ের ঘসবা করমে - ত্রাণ ও পুর্রর্নমনামণর প্রমেষ্টার ঘক্ষমত্র একটি দী নমম়োদী, ইর্বােক 
প্রভাব ঘফোর জর্য।"  
  
FHLBNY আমমররকার ঘরডিস (American Red Cross), আমমররমক়োরস (Americares), 
রিস্প্যারর্ক ঘফডামরশর্ (Hispanic Federation) এবাং ও়োর্ল্ন  ঘসন্ট্রাে রকমেমর্র (World Central 
Kitchen) প্রম্যকমক 50,000 মারকন র্ ডোর আরথনরক অ্বদার্ প্রদার্ করমব েেমার্ সািােয 
প্রমেষ্টামক সমথনর্ করার জর্য। 01 এরপ্রে 2020-এ পাথমোর্ কমপনামরশর্মক (PathStone 
Corporation) ্ার অ্যাডপ্ট-এ-ফযারমরে (Adopt-a-Family Program)কমনসূরে সমথনর্ করার জর্য 
অ্র্ররক্ত 300,000 মারকন র্ ডোর প্রদার্ করা িমব, ো এই ভূরমকমের ফমে ক্ষর্েস্ত 
পররবারগুমোর জর্য আবাসর্ সাংরক্ষণ এবাং পুর্গনঠর্ প্রমেষ্টামক সমথনর্ করমব। 2017 সামের 
িাররমকর্ ঘমৌসুম ঘথমক পুম়েম ন্ া ররমকাম্ ত্রাণ প্রমেষ্টা়ে পাথমোর্ কমপনামরশমর্র সামথ  রর্ষ্ঠভামব কাজ 
কমরমে FHLBNY।  
  
এই দা্বয অ্বদার্ োডাও, 1 রবরে়ের্ মারকন র্ ডোর দমুেনাগ ত্রাণ অ্থনা়ের্ বাবদ FHLBNY এর 
সদসযমদর কামে উপেব্ধ থামক ্ামদর করমউরর্টি ঋণদার্ ঘপ্রাোমমর (Community Lending 
Programs) মাধযমম বযবিার করার জর্য অ্রবেমে বযবধার্ পূরমণর এবাং গৃি ও বযবসাসমূমির 
পুর্রুদ্ধামরর জর্য দী নমম়োদী অ্থনা়েমর্র উমেমশয। 1 রবরে়ের্ করমউরর্টি ঋণদার্ ঘপ্রাোমমর 
(Community Lending Programs, CLP) প্রর্শ্রুর্র জর্য বযবিার করা ঘেম্ পামর এমর্ 
পররবামরর জর্য ঘকার্ আবারসক ঋণদার্কারী কােনকোপ রিমসমব োর আ়ে এোকার মাধযরমক 
আম়ের 115 শ্াাংশ বা ্ার রর্মে, এবাং ্ার সামথ FEMA-রর্রদনষ্ট দমুেনাগ এোকা়ে সব ঘোট 
বযবসা ও অ্থননর্র্ক উন্ন়েমর্র উমেমশয ঋণ প্রদামর্র জর্য, এবাং রিজ ফাইর্ারিাং এর জর্য। এই 
কম খরমের ঋণগুরে FHLBNY এর সদসয-ঋণদা্ারা গুরুত্বপূণন দমুেনাগ ত্রামণর আরথনক রি়োকোপ 
সমথনর্, এবাং ক্ষর্েস্ত সম্প্রদাম়ের স্বল্প, মধযম, এবাং দী নমম়োদী অ্থনা়ের্ োরিদা পূরণ করার জর্য 
বযবিার করম্ পামরর্। FHLBNY এর আমগ এই দমুেনাগ ত্রাণ অ্থনা়ের্ উপেব্ধ কমর েখর্ 2017 
সামের িাররমকর্ পুম়েম ন্ া ররমকা এবাং মারকন র্ ভারজন র্ দ্বীপপুঞ্জ রবধ্বস্ত কমর, এবাং ্ার ঘজো জমুড 



 

 

প্রাকৃর্ক দমুেনামগর পর দমুেনাগ ত্রাণ ্িরবে প্রদামর্র প্রস্তাব কমরমে, সব ঘেম়ে উমেখমোগয িে 2012 
সামের িাররমকর্ সযারির পর, েখর্ সদসযরা রবপেন়ে ঘমাকারবো ্িরবমের 850 রমরে়ের্ মারকন র্ 
ডোর অ্যামেস কমরর্ রর্উ জারসন এবাং রর্উ ই়েমকন  ত্রাণ প্রমেষ্টামক সিা়ে্া করম্।  
  
ঘেডাম্বরল ঘ াম ঘলার্ িোাংক অি বর্উ ইয়কন   
ঘফডামরে ঘিাম ঘোর্ বযাাংক অ্ব রর্উ ই়েকন  একটি কাংমেশর্াে োটন াডন , পাইকারর বযাঙ্ক। এটি 
ঘফডামরে ঘিাম ঘোর্ বযাাংক বযবস্থার অ্াংশ, ো 11টি আঞ্চরেক, েকমিার্ল্ারমদর মারেকার্াধীর্ 
বযাাংমকর জা্ী়ে পাইকারর বযাাংরকাং ঘর্টও়োকন । 31 রডমসের 2019 এ FHLBNY রর্উ জারসন, রর্উ 
ই়েকন , পুম়েম ন্ া ররমকা, এবাং মারকন র্ ভারজন র্ আইেযামি 323 আরথনক প্রর্ষ্ঠার্মক পররমষবা প্রদার্ 
কমর। ঘফডামরে ঘিাম ঘোর্ বযাাংকগুমো স্থার্ী়ে সদসযমদর প্রমেষ্টা়ে সিা়ে্া কমর আমমররকার গৃি 
ঘি্ামদর জর্য অ্থনা়ের্ প্রদামর্ সিা়ে্া কমর।  
  
পুম়েম ন্ া ররমকার জর্য েেমার্ পুর্রুদ্ধার ও ত্রাণ প্রমেষ্টার বযাপামর আমরা ্থয জার্ম্, অ্র্ুেি কমর 
গভর্নমরর পুম়েম ন্ া ররমকা ও মারকন র্ ভারজন র্ আইেযামির জর্য এো়োর ঘেট রররেফ অ্যাি 
ররকভারর এফমটন র ওম়েবমপজ ঘদখুর্।  
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