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অোমাজর্ (AMAZON) সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন  স্টেট িাম্বজট বিম্বরক্টর রিাটন  মবুজকার স্ট ালা বিঠি  

  

"দেশ না জানলেও দেলের প্রায় সকলেই এখন দজলন দেলেন দে, অ্যামাজন তার দ্বিতীয় সের েপ্তর দ্বনউ ইয়কক  
দেলে আনার পদ্বরকল্পনা বাদ্বতে কলরলে। এটি দ্বনউ ইয়কক  বাসীলের জনয একটি চূড়ান্ত ক্ষদ্বত এবং আশা কদ্বর দে 

অ্ন্ততপলক্ষ, আমরা এর দেলক দ্বশক্ষা দনব।  

  

দেে কযাদ্বপোলে আমার জীবলনর 23 বেলর োর মলযয দ্বতনবের বালজে দ্বিলরক্টর দ্বিসালব, অ্যামাজন দ্বেে 

আমালের দ্ববপুে অ্েকননদ্বতক উন্নয়লনর একমাত্র সুলোে। এক-বের দেলশর মলযয প্রায় 234টি দ্বসটিলক দেক্কা দ্বেলয় 

অ্যামাজন দ্বনউ ইয়কক  ও ভাদ্বজক দ্বনয়ালক দবলে দ্বনলয়দ্বেে এবং এর ফলে 25,000-40,000 কমকসংস্থান ততদ্বর িত। 

আকালরর দ্বেক দেলক বেলত দেলে, পলরর সবলেলক বড় অ্েকননদ্বতক উন্নয়লনর দে প্রকল্প দেে সমূ্পর্ক কলরলে তা 
প্রায় 1,000 কমকসংস্থান ততদ্বর কলরলে। েত কলয়ক সপ্তাি যলর জনের্ আমালক দ্বজজ্ঞাসা করলেন অ্যামাজন 

চুদ্বিো িে না দকন। এর জনয দ্ববদ্বভন্ন কারর্ আলে।  

  

প্রেমত, দ্বকেু শ্রদ্বমক ইউদ্বনয়ন অ্যামাজলনর দ্বনউ ইয়লকক  প্রলবলশ বাযা দেওয়ার দচষ্টা কলরদ্বেে। RWDSU 

ইউদ্বনয়ন দিাে ফুিস (Whole Foods) গ্রসাদ্বর দোর, অ্যামাজলনর মাদ্বেকানাযীন একটি সিলোেী সংস্থার 

কমীলের সংেঠিত করলত আগ্রিী দ্বেে, এবং আলপালশর মাযযলম উলেশয সাযলনর উপায় দ্বিসালব অ্যামাজন 

দেনলেলনর দ্ববলরাদ্বযতা করলত তারা দ্ববদ্বভন্ন ‘সম্প্রোয় দ্বভদ্বিক সংস্থা’ (োলের RWDSU অ্লেকর দোোন দেয়) 

দক কালজ োদ্বেলয়লে। এর ফে িলয়লে উলটা। শুরুলত, দিাে ফুি গ্রসাদ্বর দোরগুদ্বের এই দেনলেলন দ্বকেু করার 

দ্বেে না। এো একো আোো দকাম্পাদ্বন। দেখালন অ্যামাজলনর কমীলের মলযয দকালনা ইউদ্বনয়ন দ্বেে না, 
দসখালন অ্যামাজন ইউদ্বনয়ন েঠলন এবং পদ্বরলেবা কমীর কমকসংস্থানগুদ্বেলত সম্মত িলয়দ্বেে ো 11,000 

ইউদ্বনয়ন পে প্রোন করত।  

  

দেলশর অ্নযানয দেেগুদ্বের তুেনায় দ্বনউ ইয়কক  দেলের কমীলের অ্নুকূলে সবকাদ্বযক আইদ্বন সুরক্ষারও বলদাবস্ত 

আলে। দসই দ্ববেলয় অ্যামাজনলক, বা দিাে ফুলির কমীলের, বা অ্নয দকাম্পাদ্বনলক সংেঠিত করা, তালের 

এখালন প্রলবশ করলত ইউদ্বনয়ন ততদ্বরর িারা একটি বাযার সদ্বষ্ট না কলর আরও ভালোভালব এখালন দ্বনলয় আসলত 

এবং তারপর কমীলের ইউদ্বনয়লনর আওতায় আনার প্রলচষ্টা করা সামদ্বয়কভালব বন্ধ করা িলয়লে। দ্বনউ ইয়কক  
ইউদ্বনয়ন োকা দকাম্পাদ্বনগুদ্বেলক প্রলবশ করার অ্নুমদ্বত দ্বেলে, আমালের অ্েকনীদ্বত িলয় পড়লব অ্দ্বস্থদ্বতশীে, 

এবং একটি ইউদ্বনয়ন অ্নয ইউদ্বনয়নগুদ্বের শত্রু িলয় উঠলে, সমগ্র ইউদ্বনয়ন আলদােন - ইদ্বতমলযয পতলনর 

পলে - ধ্বংস এবং ক্ষদ্বতগ্রস্ত িলয়লে।  

  

দ্বিতীয়ত, কুইলের দ্বকেু সংখযােঘু রাজনীদ্বতদ্ববে, দ্বকন্তু স্থানীয় রাজননদ্বতক েেগুদ্বে অ্পপ্রচার কলরলে দে এর 

ফলে দেলের উন্নদ্বতর পদ্বরবলতক  অ্যামাজন দকাম্পাদ্বনর মনুাফা বাড়লব বা এো িে 'ওলের সুদ্ববযালেক (কলপকালরে 

ওলয়েলফয়ার)'। আপাতেদৃ্বষ্টলত, েশৃযমান দবদ্বশরভাে ‘স্থানীয়’ দ্ববলরাদ্বযপক্ষ, োরা দপ্রস কনফালরলে আসলত 

দপলর এবং কালজর সময় দ্বসটি কাউদ্বেলের শুনাদ্বনলত প্রদ্বতবাে কলর খুদ্বশ িলয়লে, তার আসলে দ্বনলচর 



ইউদ্বনয়লনর কাে দেলক অ্েক পাওয়া সংেঠক: RWDSU। (আপদ্বন েদ্বে দসটি তবয দ্বকনা দভলব অ্বাক িন, 

সম্ভবত না)। এমনদ্বক এর দেলক আরও আশ্চলেকর কো িে এই একই দ্বনবকাদ্বচত কমককতক ারা সকলে েং আইেযান্ড 

দ্বসটিলত অ্যামাজলনর জনয এবং আলবেলনর স্বপলক্ষ একটি দ্বচঠি স্বাক্ষর কলরলেন। েুইোর তালের এটির দ্ববরুলে 

দ্বনলয় োওয়ার আলে পেকন্ত তারা এর স্বপলক্ষই দ্বেে।  

  

সবসময়ই একটি স্থানীয় দ্ববলরাদ্বয পক্ষ োলক, দ্বকন্তু এলক্ষলত্র এটিলক একটি নতুন পেকালয় দ্বনলয় োওয়া িলয়লে। 

দেে দসলনে দ্বসোন্ত-গ্রিলর্র অ্দ্বযকার একটি স্থানীয় দসলনেরলক িস্তান্তদ্বরত কলর, দ্বেদ্বন, প্রেলম অ্যামাজলনর 

প্রকল্পটিলক সমেকন কলরদ্বেলেন, দ্বতদ্বন এখন দ্বচৎকার কলর এর দ্ববরদ্বযতা করলেন, এবং এমনদ্বক প্রকল্পটির 

অ্েকায়ন অ্নুলমােলনর ভারপ্রাপ্ত িওয়ার জনয তালক একজন দেে পযালনলে দ্বনলয়াে করার সুপাদ্বরশ করলেন। 

অ্যামাজন মলন করলে দে পদ্বরপন্থী দ্বনলয়াে প্রকল্পটিলক বযেক করলব। আর এটি দ্বনদ্বশ্চত দে প্রকলল্প একজন 

দ্ববলরাযীর একটি দসলনে নদ্বমলনশন েভনকর কখনও দমলন দনলবন না এবং েভনকর অ্যামাজনলক তা সরাসদ্বর 

বলেলেন। অ্যামাজলনর কালে প্রাসদ্বিক প্রসি িে তািলে দসলনে দ্বক অ্নয কাউলক দ্বনলয়াে করলব দ্বেদ্বন 

প্রকল্পটিলক অ্নুলমাদ্বেত করলবন।  

  

সংবােপত্র দেমন জাদ্বনলয়লে, অ্যামাজন দসলনলের দনতৃত্বলক দফান কলরলেন এবং দ্বজজ্ঞাসা কলরলেন দ্বতদ্বন অ্নয 
কাউলক দ্বনলয়াে করলবন দ্বকনা দ্বেদ্বন প্রকল্পটিলক সিায়তা করলবন। অ্যামাজনলক সিায়তা করলত একজন দ্ববকল্প 

বযদ্বিলক দ্বনলয়ালের দ্ববেলয় দসলনে কো দ্বেলত পালরনদ্বন। দসোই না িওয়ার কারর্। দকালনা েুদ্বিসিত 

দকাম্পাদ্বন, বা বযদ্বি দসই দ্ববেলয়, মলন করলবন না দে দসলনে প্রকল্পটির একজন কট্টর দ্ববলরাদ্বযলক দ্বনেুি করার 

পদ্বরবলতক  প্রকল্পটির একজন সমেককলক দ্বনলয়াে করলব। এটি অ্লেৌদ্বিক। েদ্বেও, দসোই তালের পদ্বরকল্পনা িলে, 

দসলনে দেক দসে কােককর করলত অ্যামাজলনর একটি সরাসদ্বর প্রদ্বতদ্বনদ্বযত্ব প্রলয়াজন। দসটি কখনওই আসলব 

না। আসলে, আজ পেকন্ত, দসলনে কখনওই বলে দ্বন তারা একজন সেসযলক দ্বনলয়াে করলব দ্বেদ্বন প্রকল্পটিলক 

সমেকন করলবন। দকাম্পাদ্বনগুদ্বে দ্ববচারবদু্বেসম্পন্ন, েদু্বিসিত আচরর্ আশা কলর এবং দশে পেকন্ত দসটি েদ্বে 

বযেক িয় তািলে তার জনয দকাম্পাদ্বনগুদ্বের মালসর পর মাস বা দ্বমদ্বেয়ন িোর খরচ করা সম্ভব নয়।  

  

উপরন্তু, অ্যা মাজলনর দ্ববলরাদ্বযতা করা কখনওই ভালো রাজনীদ্বত নয়, অ্যামাজন চলে োওয়ার পর 

রাজনীদ্বতকরা দসো বুঝলত দপলরলে। তালের অ্বস্থা এখন েুুঁ লচা দেোর মত। তারা এখন দ্বনোরুর্ভালব এবং 
অ্দ্ববশ্বাসযভালব তালের কাজগুদ্বে বযাখযা করার দচষ্টা করলেন। তারা পারলবন না। তারা এই দ্ববেলয় তালের মত 

পাটালনালক একটি 'দোপন চুদ্বি' দ্বিসালব দ্বমেযা অ্পবাে দ্বেলয় সঠিক বলে প্রমার্ করার দচষ্টা করলেন। মলন 

রাখলবন দে প্রদ্বতলোদ্বেতার একটি শতক  দ্বিসালব, আরও দবদ্বশ প্রদ্বতিন্ধীতাপূর্ক করার জনয প্রদ্বতটি দ্ববি মুখ বন্ধ 

খালম আলস োলত সরকার তা পদ্বরবতক ন করলত না পালর। এম্পায়ার দেে দিলভেপলমন্ট (Empire State 

Development) প্রচুর স্থানীয় দসইসব আলবেনলক সমেকন কলরলে োরা HQ2 এর জনয দ্ববি করলত দচলয়লে, 

দ্বকন্তু এই শলতক  দে স্থানীয় দ্বনবকাদ্বচত কমককতক া এবং কদ্বমউদ্বনটি দসটিলক সমেকন কলরলে, এবং েং আইেযান্ড তার 

বযদ্বতক্রম দ্বেে না।  

  

দ্বনউ ইয়কক  দ্বসটির সালে কাজ কলর, আমরা দেে দসলনের মাইক দ্বেয়ানাদ্বরস এবং দ্বনউ ইয়কক  দ্বসটি 

কাউদ্বেেমযান দ্বজদ্বম ভযান ব্রালমর সি অ্ঞ্চলের স্থানীয় দ্বনবকাদ্বচত কমককতক ালের স্বাক্ষর দ্বেলয় েং আইেযান্ড দ্বসটির 

আলবেনলক এদ্বেলয় দ্বেলয়দ্বে। েং আইেযান্ড দ্বসটি দবলে দনওয়ার পলর চুদ্বিটির তেয দ্ববকৃত কলর এবং কলরর 

ভতুক দ্বকগুদ্বেলক 'একটি নেে প্রতযাপকর্' দ্বিসালব দ্বমেযা বযাখযা কলর দ্বেয়ানাদ্বরস ও ভযান ব্রালমর েজুলনই এই 
অ্বস্থান দেলক সলর এলসলেন। এখন দেলিতু অ্যামাজন আলবেন তুলে দ্বনলয়লে, স্থানীয় রাজনীদ্বতকরা প্রকল্পটির 

আলের দ্বনরব সমেককলের দনদ্বতবাচক প্রদ্বতদ্বক্রয়া উপেদ্বি করলেন এবং দ্বনলজলের মলনর ভাব দোপন করলেন। 



স্থানীয় দসলনেররা োদ্বব করলেন দে তালের দফান কলের দে উির দেওয়া িয়দ্বন তা দ্ববলশে কলর অ্পমানজনক, 

বো িলয়লে দে স্থানীয় দসলনের দ্বেলেন প্রেম বযদ্বি দ্বেদ্বন HQ2 দঘাের্ার সময় ESD দপ্রদ্বসলিন্ট এবং প্রযান 

দ্বনবকািী কমককতক া িাওয়ািক  দজমদ্বির সালে সাক্ষাত কলরদ্বেলেন। দেে বালজে দ্বিলরক্টর দ্বিসালব আদ্বম এই 
প্রকল্পটি সম্পলকক  তার সালে দোোলোেও দরলখদ্বেোম, এবং দ্বতদ্বন কদ্বমদ্বনটি এনলেজলমন্ট দবালিক  বসলত বা 
অ্যামাজলনর প্রদ্বতদ্বনদ্বযলের সালে সাক্ষাত করলত অ্স্বীকার কলরদ্বেলেন। েুদ্বিসিত সমসযাগুদ্বে সমাযান করার 

দচষ্টাও করা িলয়দ্বেে, োর সবগুদ্বেই উলপক্ষা করা িলয়দ্বেে।  

  

তৃতীয়ত, অ্নযদ্বেলক, প্রকল্পটির দ্ববেয়গুদ্বে সম্পলকক  দোোলোে করলত এবং আরও সদ্বক্রয়ভালব দ্ববকৃদ্বতগুদ্বে 

সংলশাযন করলত দেে এবং দ্বসটি আরও দ্বকেু করলত পারত। আমরা সুস্পষ্ট সুদ্ববযাগুদ্বে আশা কলরদ্বেোম: 

কুইলের একটি অ্ংলশ 25,000-40,000 কমকসংস্থান দেখালন কলয়ক েুে দসরকম দকালনা বাদ্বর্দ্বজযক উন্নয়ন 

দচালখ পলরদ্বন এবং প্রেুদ্বি খালত একটি দচালখ পড়ার মত উন্নয়ন, ো আমালের অ্েকনীদ্বতলক ওয়াে দ্বিে এবং 
দ্বরলয়ে দেে দেলক আরও তবদ্বচত্রময় কলর তুেত। শুযু সংখযােঘু দ্ববলরাযী নয়, রাজননদ্বতক প্রদ্বক্রয়া এবং তালের 

সমস্ত আসলনর প্রদ্বতদ্বনদ্বয দ্বিসালব োদ্বয়ত্ব দ্বনলয় দে দ্বমেযা স্তুতি  প্রোন কলরলে তা সলত্বও দভালে দেখা দেলে দে 

সির শতাংশ দ্বনউ ইয়কক বাসী অ্যামাজনলক সমেকন কলরদ্বেে। আমরা দ্ববলরাযীর দ্ববকৃদ্বতর প্রভাবলক গুরুত্ব দ্বেই 
দ্বন এবং স্থানীয় দ্বনবকাদ্বচত কমককতক ালের বুদ্বেমিা এবং সততা সম্পলকক  দবদ্বশ আশা কলরদ্বেোম।  

  

অ্দ্ববশ্বাসযভালব, আদ্বম শুলনদ্বে দ্বসটি এবং দেে দ্বনবকাদ্বচত কমককতক াের্ োরা প্রকল্পটির দ্ববলরাযঈ দ্বেলেন তারা 
োদ্বব কলরলেন দে অ্যামাজন 3 দ্ববদ্বেয়ন িোর সরকাদ্বর ভতুক দ্বক পালে ো আবাস এবং পদ্বরবিলন দ্ববদ্বনলয়াে 

করলে আরও ভালো িলব। এটি িয় দ্বনবকাদ্বচত কমককতক ালের িারা একটি স্থেূ দ্বমেযাচার বা প্রােদ্বমক েদ্বর্লতর 

দমৌদ্বেক অ্জ্ঞতা। দ্বসটি এবং দেে অ্যামাজনলক দ্বকেুই ‘দ্বেত’ না। ইউদ্বনয়ন কমকসংস্থান সি অ্যামাজন তালের 

সের েফতর দ্বনমকার্ করলত এবং দ্বসটি এবং দেেলক 27 দ্ববদ্বেয়ন িোর দরদ্বভদ্বনউ প্রোন করত। অ্যামাজন 

25,000-40,000 কমকসংস্থান ততদ্বর করলে এবং তাই 27 দ্ববদ্বেয়ন দরদ্বভদ্বনউ সৃদ্বষ্ট করলত পারলে, দ্বসটি, 

দ্ববেযমান অ্দ্বযকার স্বরূপ েযাক্স দক্রদ্বিলের মাযযলম, এবং এটির দ্ববলরাদ্বযতা করা দসই একই আইনপ্রলর্তালের 

িারা অ্নুলমাদ্বেত দেে এক্সলকেদ্বসওর েযাক্স দক্রদ্বিে (Excelsior Tax credit) এর মাযযলম 3 দ্ববদ্বেয়ন কর 

োড় প্রোন করত। আপনার দ্ববদ্বনলয়ালে এক দ্বেলয় নয় দপলে দে আপদ্বন োভবান িলবন দসটি বুঝলত আপনালক 

দেলের বালজে দ্বিলরক্টর িওয়ার প্রলয়াজন দনই।  

  

দে সির শতাংশ দ্বনউ ইয়কক বাসী অ্যামাজনলক সমেকন কলরদ্বেে এবং তালের দক্ষাভ উেরালেন তালেরও োয় 

অ্স্বীকার করা োয় না এবং তালের জানলত িলব দে দ্বনরব সংখযােদ্বরষ্ঠতা দ্বনরব োকলে চেলব না কারর্ তারা 
দ্বচৎকার করা সংখযােঘু এবং স্বােকালেদ্বে রাজনীদ্বতকলের কালে দিলর দেলত পালরন।  

  

এটি একটি স্থানীয় দ্ববেলয় একজন একক আইনপ্রলর্তার রাজননদ্বতক দ্ববলশে অ্দ্বযকালরর দ্বেে বলে এই দ্ববেলয় 

িস্তলক্ষপ করা ঠিক িত না। এটি একটি ট্রাদ্বফক দ্বসেনাে বা দজান দ্বনেীষ্ট করা সংক্রান্ত দ্ববেয় দ্বেে না। 

অ্যামাজন প্রকল্পটি িারালনা কুইে কাউদ্বন্টর জনয শুযু একটি যাক্কাই নয়, এটি েং আইেযান্ড দেলক কযাদ্বপোে 

দ্বরদ্বজওলনর কু্ষদ্রপ্রেদু্বির কদ্বরির দেলক বালফলোর উন্নয়নশীে পযানাসদ্বনক প্ল্যান্ট, সমগ্র দেলের ক্ষদ্বত কলরলে, 

এবং এটি প্রলতযক স্থানীয় দ্বনবকাদ্বচত কমককতক ার মলনাভালবর একটি দনদ্বতবাচক দ্বেকলক প্রদ্বতফদ্বেত কলরলে। 

আইনপ্রলর্তালের অ্বশযই উপেদ্বি করলত িবে  রাজনীদ্বতর দখো এবং প্রশাসদ্বনক োয়বেতার মলযয একটি 

পােককয আলে।  

  



উন্নয়নশীে রাজনীদ্বত এবং নীদ্বতমাো িে েভনকর কুওলমার প্রশাসলনর মূে দ্বভদ্বি। দেলশর দকালনা দেলের এত 

প্রেদ্বতশীে সাফেয দনই, এবং দেলশর মলযয সবলেলক প্রেদ্বতশীে দেলের অ্েক সবলেলক কলঠার ও আক্রমনাত্মক 

দ্বনরাপিা ও নীদ্বতমাোর উপদ্বস্থদ্বত। আমরা েদ্ববকত দে আমালের মূেযলবায একটি শদ্বিশােী, সসু্থ, নযােয কালজর 

পদ্বরলবশ েলড় তুলেলে, দ্বকন্তু বযবসা দকাোয় স্থাপন করলত িলব দসই দ্ববেলয় দ্ববলবচনা করার সময় দসগুদ্বে 

দ্বকভালব আমালের প্রদ্বতলোদ্বেতালক প্রভাদ্ববত করলব তা দ্বনলয় আমালের দ্বনলজলের ভাুঁওতা দেওয়া উদ্বচৎ নয়। 

দ্বশক্ষা, সাস্থয, পদ্বরকাঠালমা এবং বাসস্থালন আমরা দে অ্ভূতপূবক দ্ববদ্বনলয়াে কলরদ্বে তার জনয আমরা েদ্ববকত 

দ্বকন্তু দসগুদ্বের অ্েকায়লনর জনয আমালের একটি েীঘককােীন কলরর দ্বভদ্বি প্রলয়াজন।  

  

দেশ জলুড় রাজননদ্বতক দ্ববতলকক র উন্মােনার পদ্বরলপ্রদ্বক্ষলত, েভনকর কুওলমা আমালের মলন কদ্বরলয় দ্বেলেন দে 

‘একজন প্রেদ্বতশীে িলত, উন্নয়ন অ্বশযই করলত িলব।’ সুলোে ও কমকসংস্থান ততদ্বর িে দসই ইদ্বিন ো দট্রনলক 

োলন এবং, দেলিতু দ্বতদ্বন প্রায়ই বলে োলকন, ‘এখনও সবলেলক ভালো কমকসদূ্বচ িে একটি কমকসংস্থান।’ একটি 

কলরর দ্বভদ্বি োড়া আমরা আমালের কাদ্বিত েক্ষয পূরর্ করলত আদ্বেককভালব সক্ষম িব না।  

  

ভুে বেদ্বে না, সব দ্বকেুর দশলে আমরা 27 দ্ববদ্বেয়ন িোর, 25,000-40,000 কমকসংস্থান এবং ‘বযবসার জনয 
উন্মিু’ আমালের এই দখতাবটি আমরা িারাোম। দে ইউদ্বনয়ন প্রকল্পটির দ্ববলরাদ্বযতা কলরলে তালের দকালনা 
োভ দতা িেই না এবং অ্নয ইউদ্বনয়ন সেসযলের 11,000 ভালো, উচ্চ দবতলনর চাকদ্বর দকলড় দ্বনে। স্থানীয় 

রাজনীদ্বতকরা োরা অ্দ্বতসদ্বক্রয়-রাজননদ্বতক দ্ববলরাদ্বযতা কলরদ্বেে তারা তালের দ্বনলজর সরকারী সিকমী এবং 
তালের দজোর প্রলতযক সংেঠকলের অ্েকননদ্বতক স্বালেক আঘাত কলরলেন। প্রকৃত স্থানীয় আবাদ্বসক োরা 
প্রকল্পটিলক সদ্বতযকালরর সমেকন কলরদ্বেলেন এবং দসটি োলের কদ্বমউদ্বনটির উপকার করত তারা চরম আঘাত 

দপলয়লেন। দ্বকেুই োভ িয় দ্বন বরং দবদ্বশ ক্ষদ্বত িলয়লে। এটি আর িওয়া উদ্বচৎ নয়।"  
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