
কায$িনব$াহী সারাংশঃ 

কাজ খঁুেজ (পেত, আইনগত আবাসেনর sীক4 িত (পেত, এবং আিথ9ক িহসাবিনকােশর সমnয় করেত উtর-পিAম 
কB ইেnর বািসnারা pিতিদন সংgাম কের থােকন। অিভবাসী (kতারা িনউ ইয়েক9র অথ9নীিতর grtপূণ9 অংশ—তারা 
টাকা খরচ কের, সSয় কের, করpদান কের িনউ ইয়েক9র অথ9নীিতেক সচল রাখেত িবেশষ ভV িমকা পালন কের থােকন। 
িকnt অথ9ৈনিতক সkমতা অজ9েনর (kেt অিভবােদর অেনকgেলা pিতবnকতার সmুখীন হেত হয় । ফলত অেনক 
অিভবাসীই বািড় (কনা, উc িশkার ব`য়, অবসরকালীন সSয়, সেব9াপির অথ9ৈনিতক িsিতশীলতা ও িনরাপtা িনিAত 
করার মত সmদ dতির করেত বাধাgs হন। তারপেরও অেনক অিভবাসী অথ9 সSয় কের ওেঠন, িকnt ভািষক এবং 
সাংs4 িতকভােব দk (সবাpদান অনুপিsত থাকার কারেণ তারা মূলধারার ব`বসািয়ক pিতiানgেলােত আsা রােখন না। 
িকছB  িকছB  অিভবাসী আবার মূলধারার ব`বসািয়ক pিতiােনর লুকােনা িকংবা অিতিরk িফ িনেয় উিdg। এইসব কারেণ 
অেনক অিভবাসীই মূলধারার বাইের থাকা ব`বসািয়ক pিতiানেক (বেছ (নন, (যgেলা সচরাচর gাহকেদর (শাষণ এবং 
লুoেন pবৃt থােক।

এই িরেপাট9q (দখােব উtরপিAম কB ইেnর অিভবাসীরা কীভােব অথ9 সSয় ও ব`বsাপনা কেরন, এবং তা করেত িগেয় 
তারা কী কী বাধার সmুখীন হন। ব`াংক এবং অন`ান` মূলধারার ব`বসািয়ক pিতiােনর সােথ অিভবাসীেদর জqল সmক9 
উেnাচন করার পাশাপািশ িরেপাট9q (দখােব অথ9ৈনিতক সkমতা অজ9েন (কান (কান পdিত কাজ কের এবং (কান 
(কানটা কের না। এছাড়াও িরেপাট9q অিভবাসী সmpদায়-(কিndক সংগঠনgেলা কীভােব অথ9ৈনিতক সkমতা অজ9েন 
ভV িমকা পালন কের তাও (দখােব। সবেশেষ, নীিত pেণতারা এবং ব`বসািয়ক pিতiানgেলা কীভােব অিভবাসীেদর 
অথ9ৈনিতক সkমতা অজ9েন সহায়তা করেত পাের (স ব`াপাের িরেপাট9q pােয়ািগক পরামশ9 pদান করেব।     

অনুসnােন pাp মুখ7 তথ7াবলীঃ 

িনেmাk তথ`াবলী িনউ ইিমg`াn কিমউিনq এমপাওয়ারেমn, ছায়া িসিডিস, এবং কB ইn কিমউিনq হাউজ এর 
সংগঠকেদর করা জিরেপর উপর িভিt কের সংকলন করা হেয়েছ। জিরেপর pygেলা s`ািনশ, বাংলা, (নপািল, এবং 
িতbিত ভাষায় অনুবাদ কের উtর পিAম কB ইেnর উtরদাতােদর কােছ সরবরাহ করা হেয়িছল। 

অনুসnানpািp ১ঃ অিভবাসী =kতারা অবগত কেরেছন =য তারা িনয়িমত অথ$ সBয় কেরেছন। 
— ৪ জেনর মেধ` ৩ জন উtরদাতা ভিবষ`েতর pেয়াজেনর কথা (ভেব িকছB  টাকা আলাদা কের রােখন।
—১০ জেনর মেধ` ৯ জন উtরদাতা মািসক িহসােব িকছB  টাকা সSয় কের থােকন। 

অনুসnানpািp ২ঃ যিদও অেনক অিভবাসীই জািনেয়েছন তােদর =চিকং অথবা =সিভংস একাউn আেছ বা িছল, 
তােদর মেধ7 =বশ িকছO সংখ7ক অিভবাসী =সইসব একাউn পের pত7াহার কের িনেয়েছন বা ব7বহার করা বn কের 
িদেয়েছন। 

—  ৪ জেনর মেধ` ৩ জন উtরদাতার (চিকং বা (সিভংস একাউn আেছ। 
— অেধ9ক সংখ`ক উtরদাতা তােদর এককালীন ব`াংক একাউn pত`াহার কের িনেয়েছন বা ব`বহার করা 

বn কের িদেয়েছন।

অনুসnানpািp ৪ঃ ব7াংকgেলােত ইংেরিজ ছাড়া অন7 ভাষায় gাহকেসবা pদােন এবং অিভবাসী সmpদােয়র সােথ 
সাংsX িতক =যাগােযাগ sাপেন অkমতার কারেণ অিভবাসীেদর ব7াংিকং বাধাgs হয়। দিkণ এশীয় ভাষাgেলার 
=kেt এই সমস7া িবেশষভােব pকট। 



— ১০ জেনর মেধ` ৪ জন বাংলাভাষী এবং ১০ জেনর মেধ` ৭ জন (নপালী/িতbতী ভাষী জািনেয়েছন ব`াংকgেলা 
তােদর pাথিমক ভাষায় (সবা pদান কের না। 
— অেধ9েকরও অিধক (নপািল/িতbিত ভাষী উtরদাতা জািনেয়েছন ইংেরিজেত ব`াংিকং করা িকছB টা হেলও কিঠন। 

অনুসnানpািp ৫ঃ অন7ান7 ভাষাভাষী অিভবাসীেদর তO লনায় s7ািনশভাষী অিভবাসীেদর ব7াংক একাউn থাকার 
সmাবনা কম, যিদও অন7ান7 ভাষার তO লনায় s7ািনশ ভাষায় =সবা pদােনর হার =বিশ।  
—১০ জেনর মেধ` ৯ জন s`ািনশভাষী জািনেয়েছন (য তােদর ব`াংক s`ািনশ ভাষায় (সবা pদান কের। 
— িকnt ১০ জেনর মেধ` ৪ জন s`ািনশভাষী উtরদাতা তােদর (চিকং বা (সিভংস একাউn ব`বহার কেরন না। 

অনুসnানpািp ৬ঃ িকছO  অিভবাসী gাহক জািনেয়েছন তারা ব7াংেকর বাইের অন7ান7 ব7বসািয়ক pিতcান ব7বহার 
কের থােকন।  
— এক-ত4 তীয়াংশ উtরদাতা জািনেয়েছন তারা ব`াংক বা (kিডট ইউিনয়েনর তB লনায় (চক-ক`ািশং এবং (রিমেটn 
এেজিnেক pাধান` িদেয় থােকন। 
—আিথ9ক সাহােয`র pেয়াজন হেল অেধ9েকরও (বিশ উtরদাতা পিরবার-পিরজন এবং বnB েদর শরণাপn হন বেল 
অবগত কেরেছন। 
—আিথ9ক dরাবsায় ১০ জেনর মেধ` (কবল ১ জন ব`াংেকর সাহায` (নেবন বেল জািনেয়েছন। 

অনুসnানpািp ৭ঃ অিভবাসী সmpদায় =কিndক সংগঠনgেলা অিভবাসীেদর অথ$ৈনিতক সkমতা অজ$েনর জন7 
pেয়াজনীয় =সবাpদােনর সবেচেয় উপযুk মাধ7ম।  

িনব$ািচত সুপািরশমালাঃ 
জিরেপর মাধ`েম সংগৃহীত তথ`উপাt, নীিতমালা িবে�ষণ এবং আইনী গেবষণার উপর িভিt কের নথ9ওেয়s কB ইn 
িফনািnয়াল এডB `েকশন (নটওয়াক9 (NQFEN) িনেmাk সুপািরশমালা pণয়ন কেরেছ। উtর-পিAম কB ইেnর sl আেয়র 
অিভবাসী সmpদােয়র চািহদা এবং pেয়াজনেক pাধান` িদেয় এই সুপািরশমালা dতির করা হেয়েছ। এই সুপািরশgেলােক 
বাsবায়ন করার জন` িনউ ইয়ক9 শহেরর (ময়র, িসq কাউিnল, িসq এেজিngেলা এবং অন`ান` নীিতমালা 
pণয়নকারীেদর পদেkপ (নওয়া বা�নীয়। িনউ ইয়ক9 শহেরর অিভবাসীেদর অথ9ৈনিতক সkমতার উnিতসাধেনর জন` 
িবদ`মান আইন এবং pকlgেলােকও (জারদার করা দরকার। 

১। িনউ ইয়ক$ শহেরর নীিতমালা pণয়নকারী এবং ব7াংকgেলার এটা িনিiত করা উিচত =য সmpদায়-=কিndক 
সংগঠনgেলা (CBO) পয$াp সুেযাগসুিবধার =যাগান পায়। এেত কের তারা অিভবাসী gাহকেদর ভািষকভােব 
=বাধগম7 এবং সাংsX িতকভােব মানানসই =সবা pদােন সkম হেব। কিমউিনj িরইনেভsেমn এk (CRA) এবং িনউ 
ইয়ক$ শহেরর =রসপিnবল ব7াংিকং এk (RBA) হল dj িবদ7মান মাধ7ম যােদরেক ব7বহার কের এই ঘাটিত পূরণ 
করা যােব। 

২। অিভবাসী gাহকেদর উৎসািহত করার জন7 ব7াংকgেলার জমাকX ত টাকার পিরমাণ নূন7তম করা উিচত। তাছাড়া 
ভারবাহী এবং লুকােনা িফ সমূহও pত7াহার করা উিচত। 

৩। িনউ ইয়ক$ শহেরর নীিতমালা pণয়নকারীেদর িনিiত করা উিচত =য ব7াংকgেলা মানসmn ভািষকভােব 
=বাধগম7 এবং সাংsX িতকভােব মানানসই =সবা pদান করেছ। 



৪। ব7াংক-বিহভ$ূত এবং pািnক ব7বসািয়ক pিতcানgেলার সােথ =লনেদন করার =kেt gাহেকর অিধকার িনেয় 
সেচতনতা সৃx করার জন7 িনউ ইয়ক$ শহেরর নীিতমালা pণয়নকারীেদর পয$াp ব7বsা =নওয়া দরকার। 

৫। িনউ ইয়ক$ শহেরর নীিতমালা pণয়নকারীেদর ব7বসািয়ক pিতcানgেলার উপর চাপ সৃx করা উিচত যােত কের 
তারা IDNYC-=ক ব7াংক একাউn =খালা এবং ঋণ =দওয়ার =kেt pাথিমক পিরচয়পt িহসােব gহণ কের। 

৬। উtর-পিiম িনউ ইয়েক$ একj কিমউিনj =ডেভলাপেমn =kিডট ইউিনয়ন pিতcার জন7 িনউ ইয়ক$ শহেরর 
নীিতমালা pণয়নকারীেদর সাহায7 করা উিচত।

৭। িনm আেয়র জনসাধারণ এবং সmpদােয়র pিত ব7াংকgেলার =সবার মান পয$ােলাচনা করার সময় কিমউিনj 
িরইনেভsেমn এেkর পিরচালেকরা  এবং িনউ ইয়ক$ শহেরর =রসপিnবল ব7াংিকং উপেদ}া =বাড$  NQFEN-কত$ৃক 
pণীত সকল সুপািরশমালা িবেবচনা করা উিচত। 

       

                  আেরা তেথ`র জন` (যাগােযাগ কrন এই িঠকানায়ঃ info@chhayacdc.org


