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যুক্তরাষ্ট্র এখমনা ‘কযােমেস’ বা নগদ শেনমদনহীন শদে হময় ওমেরন। তমব সব রকছুই 
নগদ অমথে শকনার েমতা ডোর রনময় শ ামরন কে শোকই। শবরেরভাগ আমেররকামনর 
(তামদর েমযয কমেজ রেক্ষাথীও আমছ) োরনবযামগই একটা শেরডট কাডে  থামক। তারা 
শদাকানপামট শকনাকাটা করমত বা অনোইমন রজরনমসর অডে ার রদমত কাডে  বযবহামর 



স্বচ্ছন্দ শবায কমরন। এেনকী অমনমক টযারি ভাড়া বা কার-শেয়াররিং শসবার দােও 
শেটান শেরডট কাডে  রদময়।  

তমব যুক্তরামষ্ট্রর কমেজ ও রবশ্বরবদযােয়গুমোমত পড়ামোনা করা দে োখ রবমদরে 
রেক্ষাথীর জনয শেরডট কাডে  পাওয়া কঠিন। বযািংকগুমো তামদরমক কাডে  রদমত শতেন 
আগ্রহী নয়। তারা সাযারণত কামডে র জনয শসােযাে রসরকউররটি নাম্বার চায়। রবমদরে 
রেক্ষাথীমদর তা না-ও থাকমত পামর। তা ছাড়া রেক্ষাথীরা ঠিকেত অথে শেরত রদমত 
পারমব- এ রবষময় রনরিত  হমত বযািংকগুমো তামদর শেরডট কামডে র ভামো ররমপাটে  
শদখমত চায়। রকন্তু শকামনা কাডে  না শপমে ভামো শরকডে  শকামেমক আসমব? এ 
সেসযার সোযামনই এরগময় এমসমছন উমদযাক্তা কমেে কাপারডয়া। রতরন একটি স্টাটে আপ 
প্ররতষ্ঠা কমরমছন যা রবমদরে রেক্ষাথীমদর শেরডট কাডে  সেসযার রচত্রটা পামে রদমচ্ছ 
এমকবামর। কমেে রনমজও একসেয় রছমেন শেরডট কাডে হীন এক রবমদরে রেক্ষাথী। ২০ 
বছর আমগ এেরবএ করমত ভারত শথমক এমসরছমেন। এক পযোময় বারণজয শকন্দ্র ওয়াে 
রিমট সােেয পান রতরন।  

এখন যুক্তরামষ্ট্র পড়ামোনারত ৬৬টি শদমের ১০ হাজামরর শবরে রবমদরে রেক্ষাথী কমেে 
কাপারডয়ার ঋণদাতা প্ররতষ্ঠান শসেেমকামরর ইসুয করা োস্টারকাডে স শেরডট কাডে  
বযবহার কমর। শসেেমকামরর ঠিকানা যুক্তরামষ্ট্রর তথযপ্রযরুক্ত রেমের শকন্দ্র 
কযারেমোরনেয়ার রসরেকন ভযারে। এ প্ররতষ্ঠামনর োযযমে শেরডট কাডে  শপমত রবমদরে 
রেক্ষাথীমদর অবেয শযাগযতা প্রোণ করমত হয়। ২০১৬ সামের োমচে  চাে ুহওয়ার পর 
শথমক শসেেমকার যত আমবদন শপময়মছ তার োত্র ২৫ েতািংে অনুমোরদত হময়মছ। 
কমেে জারনময়মছন, তার কাডে  বযবহারকারীমদর েমযয োরসক রকরি শোয করায় শদরর 
করা রেক্ষাথী এক েতািংমেরও কে। 

গুয়ামতোোর োইমোবাময়ােরজস্ট োরু কযামস্টোমনাস েুেব্রাইট কোররেপ রনময় ২০১৪ 
সামে উচ্চরেক্ষার জনয যুক্তরামষ্ট্র আমসন। জরজে য়া ইউরনভারসেটিমত েহাোরী রনময় 
ডক্টমরট কররছমেন রতরন। যুক্তরামষ্ট্র এমস একটা বযািংমক অযাকাউন্ট শখামেন রতরন। 
তমব একরদন শেরডট কাডে  চাইমে শসই বযািংক ‘না’ কমর রদে। োরু শতা হতবাক। 
রনমজর শদমে একটি রবশ্বরবদযােময়র রেক্ষক রতরন। শসখামন শোটা অিংমকর শেরডট 
রেরেটসহ কাডে  রছে তাাঁর। রকন্তু নবাগত বমে যুক্তরামষ্ট্র ভামোেন্দ শকামনা শেরডট 
রহরিই তার শনই। োরু কযামস্টোমনাস বমেন, ‘বযাপারটা শযন একটা বৃমের েমতা। 
 ুমররেমর একই জায়গায়। শকউই আোমক কাডে  রদমত চায়রন।’ অবমেমষ শসেেমকার 
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যাত্রা শুরু করমে গরত হমো োরুর। শসেেমকার দইু সপ্তামহর কে সেময় কাডে  ইসুয 
কমরমছ তামক। 

শবইরজিং শথমক ইউরসএেএ-শত পড়মত এমসমছন জযাক গুময়া। তার েমত, েহমর 
চোমেরা করা আর অনোইমন খাবার-দাবার শকনায় খুব সুরবযা হয় শেরডট কাডে  
থাকমে। 

শসেেমকার শুরুমত ৫০০ ডোমরর শেরডট রেরেট শদয়। পমর যামপ যামপ তা এক 
হাজার বা দইু হাজার পযেন্ত শতামে। বারষেক রে শনই। প্ররতোমস পুমরা বযাোন্স শোয 
কমর রদমে শকামনা সুদ শনওয়া হয় না। বযাোন্স শথমক শগমে বারষেক েতকরা ১৯.২৪ 
হামর সুদ রদমত হয়। তমব যুক্তরামষ্ট্রর দইু-তৃতীয়ািংে শেরডটকাডে যারীর েমতা রবমদরে 
রেক্ষাথীমদরও রসিংহভাগই দ্রুত বমকয়া শোয কমর শদয়। এমত কমর শকামনা সুদই রদমত 
হয় না। 

শসেেমকামরর জনয রবমদরে রেক্ষাথীমদর শক্ষত্রটা একটা ভামো বাজার। কমেে 
কাপারডয়ার কথায়, ‘যারা দে হাজার োইে দরূ শথমক শেখাপড়া কমর জীবনমক উন্নত 
করমত আমস তামদর ঋণ শদওয়ায় ঝুাঁ রক আসমে কে। এ োনুষগুমোর শপছমন একটা 
বড় শপ্ররণা কাজ কমর।’ 

ভময়স অব আমেররকার এক প্ররতমবদমনর রভরেমত এ রনবন্ধটি শেখা। 

 
(State Dept./S. Gemeny Wilkinson) 


