
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা স্টেম্বের অপর্নাপ্ত সুম্বর্াগ সুবিধা পাওয়া কবমউবর্টির জর্ে িোাংবকাং পবরম্বেিা 

সম্প্রসারণ করায় িোাংবকাং উন্নয়র্ বিবিম্বের (BANKING DEVELOPMENT DISTRICT, BDD) 50 
তম র্াম স্ট ােণা করম্বলর্  

  
আবথনক পবরম্বেিা দপ্তর (Department of Financial Services, DFS) লুেইস কাউবির স্টরাগোর্ 

োউর্ম্বক িোাংবকাং উন্নয়র্ বিবিে বিম্বসম্বি মম্বর্ার্ীত করল  
  

িোাংবকাং উন্নয়র্ বিবিে (BDD) োখা স্টরাগোর্, স্টির্মাকন  এিাং বর্উ স্টেম্বমর্-এর িাবসন্দাম্বদর 
জর্ে অতেন্ত গুরুত্বপণূন আবথনক পবরম্বেিা প্রদার্ করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উইয়কন  ঘেমের বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট 
কমনসূনি তার 50 তম নর্ময়াগ প্রদার্ কমরমে। এই নর্ময়ামগর মাধ্যমম, কামথনজ ঘসনভাংস (Carthage 
Savings) এবাং ঋণ অ্যামসানসময়শর্ ঘরাগযার্, ঘির্মাকন  এবাং নর্উ ঘেমমর্ শহমরর বানসন্দামদরমক 
অ্তযাবশযকীয় এবাং সাশ্রয়ী মূমযযর বযাাংনকাং পনরমষবা এবাং পণয সরবরাহ করমব। তারা নর্উ ইয়মকন র 
ঘভাক্তা এবাং বযবসা প্রনতষ্ঠামর্র জর্য আনথনক নশক্ষা প্রদার্ করমব ো ইনতপূমবন অ্পেনাপ্ত সুমোগ সুনবধ্া 
পাওয়া কনমউনর্টির আনথনক ক্ষমতায়র্ এবাং অ্ন্তভুন নক্ত উন্নত করমত সহায়তা করমব। কাথনমেজ 
ঘসনভাংস বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট শাখা ঘরাগযার্ োউমর্র 9750 ঘেে রুে 812-এ অ্বনিত।  
  
"ঘরাগযামর্ কামথনজ ঘসনভাংমসর মমতা বযাাংমকর র্তুর্ শাখাগুমযা নর্উ ইয়মকন র কু্ষদ্র বযবসা প্রনতষ্ঠার্ 
এবাং বানসন্দামদরমক গুরুত্বপূণন আনথনক পনরমষবাগুমযামত অ্াংশগ্রহণ করার সুমোগ ঘদয় োমত তারা 
তামদর অ্থননর্নতক ভনবষযমতর কততন ত্ব নর্মত পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "50 তম বযাাংনকাং 
উন্নয়র্ নিনিক্ট হয নর্উ ইয়মকন র আনথনক অ্ন্তভুন নক্ত এবাং ক্ষমতায়মর্র প্রনত প্রনতশ্রুনতবদ্ধতার প্রমাণ 
এবাং এটি ঘেে জমুে কু্ষদ্র বযবসা প্রনতষ্ঠার্ ও পনরবারগুমযামক তামদর কনমউনর্টির মমধ্য বযাাংনকাং 
পনরমষবায় অ্াংশগ্রহণ করার সুমোগ ঘদয়।"  
  
আনথনক পনরমষবা দপ্তর কততন ক পনরিানযত বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট কমনসূনি, নর্উ ইয়কন  জমুে এমর্ 
অ্ঞ্চযগুমযামত বযাাংমকর শাখা িাপমর্র জর্য উৎসাহ প্রদার্ করার জর্য ততনর করা হময়মে ঘেখামর্ এ 
ধ্রমর্র পনরমষবার প্রময়াজর্ প্রমানণত। বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট কমনসূনিমত বযাাংমকর অ্াংশগ্রহণমক 
উৎসানহত করার উমেমশয, অ্পেনাপ্ত সুমোগ সুনবধ্া পাওয়া ঘকামর্া কনমউনর্টির জর্য ঘে সকয বযাাংক 
শাখা খুযমব বা িায ুরাখমব নকাংবা পণয ও পনরমষবানদ উন্নত করমব তামদর জর্য ভতুন নকেুক্ত 
পাবনযক নিমপানজে এবাং অ্র্যার্য সুনবধ্াবযীমত 10 নমনযয়র্ মানকন র্ িযার উপযভয রাখা হময়মে।  



 

 

  
আবথনক পবরম্বেিা দপ্তম্বরর সুপাবরর্ম্বের্ম্বিি স্টলসওম্বয়ল িম্বলর্, "সরকার, নশল্প, এবাং কনমউনর্টি 
একমে কাজ করময আমরা কী অ্জন র্ করমত পানর, 50 তম বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট ঘখাযা হমে 
তার সরাসনর প্রমাণ। িার্ীয় বযাাংনকাং িানহদা পরূমণর জর্য অ্নধ্বাসী এবাং কু্ষদ্র নর্ময়াগকতন ামদর 
নর্কে এখর্ একটি বাস্তব আনথনক প্রনতষ্ঠার্ রময়মে। এই ঐনতহানসক নদর্টিমত কামথনজ ঘসনভাংস এবাং 
ঋণ সহায়তা (Carthage Savings and Loan Association) এবাং ঘরাগযার্ োউর্, ঘির্মাকন , 
নর্উ ঘেমমর্ এবাং এর আমশপামশর এযাকাগুমযামক অ্নভর্ন্দর্।"  
  
কাম্বথনজ স্টসবভাংস এিাং ঋণ সিায়তার (Carthage Savings and Loan Association)-এর প্রধার্ 
বর্িনািী কমনকতন া েমাস এইচ. বপম্বে িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেমের বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট কমনসূনির 
সামথ অ্াংশীদানরমত্ব ঘরাগযার্ োউর্ এবাং আমশপামশর োউর্ ও গ্রামম আমামদর বযাাংনকাং পনরমষবা ও 
পণয নবস্ততত করমত ঘপমর আমরা উেীপ্ত। আমামদরমক 'ঘহামোউর্ বযাাংক' বযার কারণ রময়মে এবাং 
ঘে কনমউনর্টিগুমযামক আমরা পনরমষবা নদনে তামদর উন্নয়মর্র পাশাপানশ আমামদর সদসযমদর 
প্রতযাশামক োনপময় োওয়া আনথনক পনরমষবা প্রদার্ করার আমামদর ঘে যক্ষয ঘসটিমক সমুন্নত রাখার 
উমেমশয দতঢ় সম্পকন  িাপমর্র প্রতযাশায় রময়নে।"  
  
বসম্বর্ের স্টজাম্বসফ বিম্বফা িম্বলর্, "ঘরাগযার্ োউর্, ঘির্মাকন  এবাং নর্উ ঘেমমর্ শহমর র্তুর্ বযাাংনকাং 
উন্নয়র্ নিনিমক্টর অ্র্ুমমাদর্ ঘদমখ আনম আর্নন্দত হময়নে। এই অ্র্ুমমাদর্ অ্ঞ্চমযর বানসন্দামদর জর্য 
নবনভন্ন আনথনক পণয এবাং বযাাংনকাং পনরমষবাগুমযামত অ্াংশগ্রহমণর বােনত সুমোগ প্রদার্ করমব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে স্টকর্ ব্ল্োম্বের্িুে িম্বলর্, "বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিমক্টর আওতাধ্ীর্ োউর্ এবাং 
গ্রামম কামথনজ ঘসনভাংস বযাাং ঘে উমেখমোগয প্রভাব ঘেযমত তা বযাো অ্তুযনক্ত হমব র্া। এটি 
আমামদর কনমউনর্টির জর্য দারুণ সনুবধ্া এমর্ ঘদমব, োমদর সবমিময় ঘবনশ প্রময়াজর্ তামদর জর্য 
সাশ্রয়ী বযাাংনকাং ঘসবা প্রদার্ করমব।"  
  
বভম্বলজ অফ স্টরাগোর্-এর স্টময়র মাইম্বকল স্টমাম্বর্ িম্বলর্, "আজমকর ঘ াষণাটি আমামদর বানসন্দা 
এবাং মূয সেমকর বযবসাগুমযার জর্য সুসাংবাদ, কারণ এটি আনথনক পনরমষবায় অ্াংশগ্রহণমক আরও 
উন্নত কমর। ঘরাগযার্-এ আমামদর কনমউনর্টির বতহত্তর কযযামণর উমেমশয একমে কাজ করার জর্য 
আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেমের আনথনক পনরমষবা দপ্তর এবাং কামথনজ ঘসনভাংস এবাং ঋণ সহায়তা-ঘক 
ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
  
বযাাংনকাং উন্নয়র্ নিনিক্ট নিক কমনসূনি সম্পমকন  আরও তমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর এখামর্ নিক করুর্ 
নকাংবা আনথনক পনরমষবা দপ্তমরর (DFS) ওময়বসাইে পনরদশনর্ করুর্।  
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