বি�ত কম�র তহিবেলর জনয্ আেবদনকারীর ব�েবয্র একিট রপেরখা
লুইস গয্ালারেডা, এেলন ওয়া�ময্ান, েডিভড িডিসগাডর্ কয্ািলক, পুনম গ�া, পাওলা এচাভ, জুিলও সয্ালাস এবং
হয্ামুটাল বানর্�াইন

আিথর্ক সং�ােম সাহাযয্ করেত “েবকার� িবমাকরণ”

েয সকল কম�রা আিথর্ক সহায়তা পাওয়ার জনয্

খুবই গর�পূণর্ একিট

েযাগয্ িবেবিচত হওয়া সে�ও েপেম� পান িনই তারা

কাযর্�ম, িক� কাযর্�েমর

মেধয্ িকছু ফাঁক থাকার কারেণ বহ কম�

িপছেন

েথেক যান। Covid-19 মহামারীর সমেয় িবমার পিরিধ
বা কভােরজ বৃি� করার উে�েশয্ মািকর্ ন েফডােরল
সরকােরর কাযর্�ম এই ধরেণর অেনক ফাঁক
সামিয়কভােব িঠক কের েদয়। িক� বিধর্ত কভােরজ
সে�ও লাখ লাখ কম� েবকার� �িতপূরণ পাওয়া
েথেক বি�ত হন। ল�ণীয় িবষয় হল এই কভােরজ
েথেক ল�ািধক অ-নিথভু � �বাসী বয্ি� বাদ
পেরন। সারা েদশ জুেড় িবিভ� রাজয্ এবং
এলাকাগিল সকল

বি�ত কম�েদর কাযর্�েমর

আওতায় আনার

জনয্

কাযর্�ম ৈতিরর মাধয্েম

সারা েদন। সবর্ািধক বৃহৎ হল িনউ ইয়েকর্ র 2.1
িবিলয়েনর বি�ত কম� তহিবল (Excluded Workers
Fund - EWF), একমা� তহিবল, যা অনয্ানয্ কম�রা
েসই বছের েবকার� সং�া� েয সুিবধা েপেয়েছন
েসই একই রকম আিথর্ক সহায়তা �াপকেদরেক �দান
কের। এই তহিবল েথেক 2021 সােল িনউ ইয়েকর্ র
30,000 কম�রা 15,600 ডলার ওয়ান-টাইম েপেম�
পান যা আনুমািনক 305,000 জন েযাগয্ বয্ি�র
�ায় 40 শতাংশ।
পিরবার এবং স�দােয়র (কিমউিনিটর) উপর
তহিবেলর �ভাব স�েকর্ আরও জানেত আরবন
ই�িটিটউট( Urban Institute) এবং ইিমে�শন িরসাচর্
ইিনিশেয়িটভ (Immigration Research Initiative)
24িট পিরপূণর্ সা�াৎকােরর আেয়াজন কেরন:

ৈদনি�ন জীবেনর �েয়াজনীয়তা েমটােনার েচ�া
চািলেয় যাে�ন।
বি�ত কম� তহিবেলর অথর্ ৈনিতক ও সামািজক
�ভাব
মহামারী চলাকালীন এবং �চ� কমর্হীনতার মােঝ এই
সহায়তা েকানভােব সংসার চালােত সাহাযয্ কের।
মহামারী যখন তু ে� েসই সমেয় েবকারে�র সংখয্াও
খুব েবেড় যায়। বহ মানুষ যােদর কাজ চেল যায়
তােদর সংসার চালােত এই EWF-এর েপেম� সাহাযয্
কের। এছাড়াও এিট বহ মানুষেক বািড়েত ও
কমর্�েল সামািজক ও কােজর িনয়ম েমেন, িবপ�নক
এবং অস�ানজনক পিরি�িত েথেক বাঁচেত সাহাযয্
কের।
পিরবার ও কােজর দািয়� সামেল চলা। সা�াৎকাের
এমন অেনক বয্ি� জানান েয কাজ এবং পিরবােরর
েখয়াল রাখেত তােদর িহমিসম অব�া হয়। �ু ল এবং
েড-েকয়ার ব� থাকায় অেনেকর ে�ে�ই বা�ারা
বািড়েত িছল।িকছু মানুষ যােদর মা-বাবা অথবা �ী
বা �ামী Covid-19 আ�া� হন, তােদর
েকায়ািরনিটেন েরেখ েসবা করেত হয়। অ-নিথভু �
কম�রা েসবা করার জনয্ ছু িট িনেল তােদর টাকা
কাটা যায়, িক� এই তহিবেলর কারেণ তারা
িনেজেদর পিরবােরর েখয়াল রাখেত পােরন।

কিমউিনিট-িভিত্তক �িত�ান যারা আেবদেনর
�ি�য়ািট সমথর্ন কের িছেলন এমন কমর্চারীেদর সােথ

বা�া ও তার পড়াশনার খচর্া। �ু েল এবং বািড়েত

9িট, এবং তহিবেলর আেবদনকারীেদর সােথ 15িট।

থাকা বা�ােদর জনয্ মহামারী খুবই কিঠন সময়

যারা েবকার� �িতপূরণ েপেয়িছেলন, মহামারীর

িছল। এই তহিবেলর কারেণ মা-বাবা এই কিঠন

সবর্ািধক বােজ অব�ার সমেয় এই তহিবল তােদর

পিরি�িতর সােথ খাপ খাওয়ােত পােরন। েকউ এমন

কােছ খুবই মূলয্বান িছল এবং এর ফেল কম� ও

িজিনস েকেনন যার মাধয্েম ঘের বেসই পড়াশনা

তােদর পিরবারেক বৃহত্তর সামািজক অ�ভুর্ ি� ও

করা যায় আবার েকউ এই তহিবেলর সাহােযয্

নাগিরক সংযুি�করেণর পদে�প িনেত সাহাযয্ কের।

িটউশন, জামা কাপড়, বা �ু েলর খচর্া েমটান।

একজন ভ�মিহলা জানান েয কীভােব এই তহিবল তার পাঁচ

কিমউিনিটেক সাহাযয্ করেত েপের আন� হয় এবং �ায়শই

স�ান সহ পিরবারিটেক বািড় পিরবতর্ ন করেত সাহাযয্ কের:

েলাকজনেক কিমউিনিটর কােছ ও সপ�তা সংগঠেনর কােছ

একজন মা িহেসেব আপিন চাইেবন আপনার বা�ারা খুিশ

িনেয় আেস। �াপকরা িবিভ� কােজ িল� হন েযমন

থাকুক, তােদর হাঁটাচলার জায়গা েহাক এবং ভােলা

�াইভােরর লাইেসে�র জনয্ আেবদন করা, কর জমা েদওয়া,

থাকুক। একিট েছা� এক কামড়ার ঘের েকানও জায়গা

অথবা েপৗর-শনা�করণ কাডর্ েজাগাড় করা।

িছল না...আিম খুবই কৃ ত�...এখন তােদর জনয্ যেথ�
জায়গা আেছ আর সবাই ভােলা আেছ। সুেখর জীবন।

েযসব েলাকজন েযাগয্ হওয়া সে�ও তহিবেলর টাকা পানিন

এটাই েতা সব মা-বাবা চান তােদর স�ােনর জনয্।

তােদর সং�াম চলেত থােক। “েকািভড এখনও যায়িন।

আেগর জেম থাকা িবেলর েপেম� করা এবং �মশ ঋণ মু�
হওয়া। িকছু সংখয্ক �াপেকর �েয়াজন িছল পু�ীকৃ ত ঋণ
পিরেশাধ করার এবং েসটা স�ব হয় এই তহিবেলর কারেণ।
বহ সা�াতকারী জানান েয এই তহিবল তােদরেক িবপ�নক
এলাকা বা বািড় েথেক েবিরেয় আসােত কীভােব সাহাযয্ কের।

অসু�তা চলেছ...ভাড়া,[তােদর] িবল, িবদুয্ৎ, েফান- এগিল
হল এই েদেশর সব েথেক বড় েরাগ।” িক� যারা টাকা পান
তােদর জনয্ এই তহিবল িছল অজর্ন করা িবজয়। একিট
কিমউিনিট-িভিত্তক �েপর সদসয্ কম� কিমউিনিটর সদসয্েদর
�িতি�য়া বণর্না কেরন:

একজন বেলন কীভােব এই তহিবেলর টাকা তােক ঋেণর েবাঝা

অেনেকই বলিছেলন , “অবেশেষ আমরা �ীকৃ িত েপলাম।

েথেক েবর কের পরম শাি� �দান কের। আেরকজন বেলন

আমরা েয এখােন আিছ ওনারা জােনন।”

তার ঋণ পিরেশাধ করেত না পারেল উৎখাত হেয় যাওয়ার
ভয় িছল। তহিবেলর টাকা পাওয়ার পর িতিন বেলন,
আিম টাকাটা তু েলিছলাম ধার পিরেশাধ করার জনয্ এবং
এখন আিম িকছু টা দুি��া মু�। এখন আর আিম সারা�ণ ঐ
িনেয় ভাবী না েয আমার এখনও এত ধার আেছ, এবং
আমােক েসটা পিরেশাধ করেত হেব। আমার �থম কাজ িছল
ঐ ধার িমিটেয় েদওয়া।

ভিবষয্েতর িদেক তাকােনা। সা�াতকারীরা 2021 এর EWF-েক
এক যুগা�কারী পিরবতর্ ন িহেসেব েদেখন িক� েসই সােথ বহ
মানুষেক েচেনন যারা েযাগয্ হওয়া সে�ও টাকা পানিন। বহ
বি�ত কম�েদর আিথর্ক সহায়তা েদওয়ার মাধয্েম এই তহিবল
সুর�া জােল একিট সামিয়ক সংেযাগ �াপন কের, যার উপর
মািকর্ ন যু�রাে�র অনয্রা িনয়িমতভােব িনভর্ র কের থােকন।
সা�াৎকারীরা দীঘর্ েময়াদী সমাধােনর �েয়াজনীয়তার উপর

�ানীয় অথর্নীিত উ�ত করা। তহিবেলর টাকা �াপকেদর

েজার েদন, যােত েবকারে�র সমসয্া �ায়ীভােব েমটােনা যায়।

ভিবষয্েতর কােজর পিরক�নােতও সাহাযয্ কের। যােদর

িঠক েযমন একজন কম� বেলন, “আশাকির �ায়ী �াণ িবল

েছাটখাট বয্বসা েযমন রা�ার পােশ েছাট েদাকান তারা িবি�
বাড়ােনার জনয্ বা মরশিম িজিনেসর জনয্ িনেজেদর �� পুঁিজ

যত তাড়াতািড় স�ব আনা হেব। বহ েলাকজন অেনক িদন
ধের অেপ�ায় আেছন।”

িদেয় েকনােবচা শর কেরন। একজন ভ�মিহলা জানান েয
তার এই টাকা গািড়র জনয্ লােগ যােত িতিন েসটা চািলেয়
কােজ েযেত পােরন।
েযাগয্তার সংশয় েথেক েবিরেয় �ীকৃ িত এবং বৃহত্তর সামািজক
অ�ভুর্ ি�। এই তহিবেলর আিথর্ক সাহােযয্র একিট সূ� িক�
গর�পূণর্ �ভাব িছল কম�েদর আত্মস�ান বজায় থাকা, তােদর
িনেজেক সমােজর অংশ িহেসেব মূলয্ েদওয়া ও েলাকজেনর
নজের আসা। একজন কম� বেলন “েযন মরভূ িমর মেধয্
মরদয্ান যা আমােক িবশাল শি� েদয় েযটা আিম কখনও
ভািবিন স�ব িছল...আমার 50 বছেরর উপর জীবেন এই
�থম এরকম িকছু আিম েদেশর কাছ েথেক েপেয়িছ।”
আেরকজন বেলন, “আিম [েযকাউেক িচিন তােক] বলব, ‘এটা
কর। এটা কর আর ওনারা সাহাযয্ করেবন”। স�দায় অথর্াৎ

এই তথয্-পৃ�ািট এখান েথেক আহিরত - “অবেশেষ আমরা
�ীকৃ িত েপলাম”: বি�ত কম� তহিবেলর জনয্ আেবদনকারীর
ব�বয্ ও দৃি�ভি�। স�ূণর্ িরেপাটর্ স�েকর্ এখান েথেক
পড়ুন।

এই সংি�� িববৃিতর জনয্ অথর্ �দান কেরেছ Bernard and Anne Spitzer Charitable Trust (বানর্ডর্ ও অয্ােন ি�টযার চয্ািরেটবল �া�) এবং এিট Urban Institute
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