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সমগ্র নিউ ইয়র্ক  নসটি অঞ্চলের জিয অযামাজি (Amazon) লেিলেি এর্টি ঐনিহানসর্ রূপান্তলরর মুহূিক । আনম 

আমার লপশাগি জীবলির বহু উন্নয়ি র্ালজর অনিজ্ঞিা লেলর্ জানি লে নবির্ক হীিিালব লর্ালিা বড় উন্নয়ি 

প্রর্ল্প সম্পন্ন র্রা োয় িা: নবলশষি নিউ ইয়লর্ক র মলিা এর্টি শহলর এবং নবলশষ র্লর এই নবিক্ত, অনি-

রাজনিনির্ সমলয়। আনম মিােনশকর্ ও রাজনিনির্ েনৃিিনির প্রশংসা র্রলেও, আমালেরলর্ এখলিা ঘটিার 

নিনিলি পনরচােিা ও নবলেষণ র্রলি হলব। প্ররৃ্িপলে, বিক মাি রাজনিনির্ অনিিশীেিা নবচালর অিয নর্ছুর 

লচলয় এটি লবনশ গুরুত্বপূণক।  

  

অযামাজি িালের সের েফিলরর অবিালির জিয নিোম ডার্লি মূেি সরর্ারলর্ চযালেঞ্জ সারা লেশজলুড় র্লর 

এর্ বছর িলর সবকজিীিিালব এর্টি জািীয় প্রনিলোনগিার আলয়াজি র্লর। র্রোিালের জিয এর ফোফে 

নছে অসািারণ: 25,000টি লেলর্ 40,000টি সরাসনর চার্নরলি গলড় 150,000 ডোলরর লবনশ পনরলশাি 

র্লর; 15-বছলরর নিমকাণর্ালে গলড় প্রনি বছর 1,300 টি নিমকাণ সংনেি চার্নর; এবং িনবষযলির জিয প্রেনুক্ত 

খালি এর্টি বড় িরলির অগ্রগনি। এই চার্নর প্রানির েনৃিলর্াণ লেলর্ লেখলে, অযামাজি 10 বছলরর মলিয 
বানষকর্ 3.75 নবনেয়ি ডোলরর লবনশ লবিি নেলি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ—ো আিুনির্ ইনিহালস লেলটর সবকবৃহৎ 

অেকনিনির্ উন্নয়ি সংক্রান্ত লেিলেলির লচলয় অলির্ লবনশ। নিউ ইয়র্ক  লেলটর অলির্ শহর এবং উির 

আলমনরর্ার 238টিরও লবনশ শহর অযামাজলির সের েফিলরর জিয প্রনিলোনগিা র্লরনছলো এবং েং 
আইেযান্ড নসটি‘র প্রস্তাবিা হলো এর্মাত্র নিউ ইয়র্ক  লেট প্রর্ল্প ো চূড়ান্তিালব নিবকানচি হয়।  

  

এই চুনক্ত উিয় নেলর্ই রাজনিনির্ বনুের জিয বজ্রর্াঠি। চরম রেণশীে ও সমজিন্ত্রবােী উিয় পেই 
বিক মালি লেলশর সবকালপো োিজির্ লর্াম্পানিগুলোর অিযিম অযামাজিলর্ লর্ালিা প্রর্ার "প্রলণােিা" প্রোলির 

প্রচণ্ড নবলরািী। পনরনিনির আলরা জটিেিা হলো, লজফ লবলজাস ওয়ানশংটি লপাে ও অযামাজলির মানের্ এবং 
এই আলোচিায় জনড়ি বহু স্বালেকর নিনিও এর্জি প্রনিলোগী।  

  

চরম রেণশীেলের প্রনিনিনি নিউ ইয়র্ক  লপাে মূেি োবী র্লরলছ লে নিউ ইয়র্ক  "অযামাজিলর্ 1 নবনেয়ি 

ডোর নেলয়লছ"। িালের এই েুনক্ত আসলেই নিনিহীি। নিউ ইয়র্ক  লেট ও নিউ ইয়র্ক  নসটি অযামাজিলর্ নর্ছুই 
লেয়নি। অযামাজি, আমালের বিক মাি র্র র্াঠালমালি, প্রনি বছর প্রায় 1 নবনেয়ি ডোর িিুি রাজস্ব তিনর 

র্লর। আমালের প্রস্তাবিায় অফার র্রা হলয়নছে লে, েখি এবং েনে এই রাজস্ব আহরণ র্রা হলব বা হয়, 

সরর্ার র্ােকর্রিালব প্রায় িালের 1 নবনেয়ি ডোর প্রলেয় লপলমন্ট 100 নমনেয়ি ডোলর র্নমলয় নিলয় আসলি 

পালর ো লেলর্ নিউ ইয়র্ক  প্রায় 900 নমনেয়ি ডোর হস্তগি র্রলব। নিউ ইয়র্ক  অযামাজিলর্ 100 নমনেয়ি 



 

 

মানর্ক ি ডোর লেয় িা। অযামাজি নিউ ইয়র্ক লর্ 900 নমনেয়ি ডোর লেয়। এই রাজস্ব লেট ও নসটির র্র 

লেলর্ আসলব, োলি লেলশর নিিীয় সলবকাচ্চ (শুিু র্যানেলফানিকয়া এর লচলয় লবনশ) নমনেয়নিয়ালরর আয়র্লরর 

টার্াও অন্তিুক ক্ত [নিউ ইয়র্ক  লেট ও নিউ ইয়র্ক  নসটিলি: আয়র্লরর হার লেলশর অিযিম সলবকাচ্চ]।  

  

নে লপাে এটিলর্ িালের অনবরাম নিরস্ত োর্ালর্ সমেকি র্রার জিয বযবহার র্লর লেটি হলো এই লে 

আমালেরলর্ সব বযবসার জিয শুিু প্রলণােিা লেয়ার পনরবলিক  র্র র্নমলয় নেলি হলব। িালের িত্ত্ব হলো েনে র্র 

র্নমলয় লেয়া হয়, আপিার লর্ালিা লর্াম্পানিলর্ এই লেলট আসার জিয প্রলণােিা নেলি হলব িা র্ারণ িালের 

আনেকর্ োিাোলির নহসালব র্র অপ্রাসনির্ হলব। শুিলি এটি সহজ ও আর্ষকণীয় িলব এটি এর্ই সালে অবাস্তব 

ও অসম্ভব। িালের সামনগ্রর্ িত্ত্বমলি, েনে সব লেলটর এর্ই র্র হার িা োলর্, িাহলে এর্ লেট লেলর্ অিয 
লেলট িািান্তলরর জিয লসখালি সবসময় আনেকর্ প্রলণােিা র্াজ র্রলব। উচ্চ সম্পেশােী বযনক্ত বা লবনশ র্মী 
সম্বনেি র্লপকালরশলির জিয, র্র হলব সব সময় এর্টি অেকনিনির্ নসদ্ধালন্তর নবষয় এবং র্লরর হালর র্লয়র্ 

শিাংলশর িফাৎ পােকর্য এর্টি নবরাট পােকর্য তিনর র্রলব। এছাড়াও এটি বাস্তবিা পনরপন্থী লে এই লেট 

নবনিন্ন পেকালয় লে র্র র্িক ি র্লরলছ এবং র্লরর নিম্ন হার লেখালিার জিয লেট-এর বযয় িনগি লরলখলছ—লে 

নবষয়টি নে লপাে িালের জিয রাজনিনির্িালব অসনুবিাজির্ বলে উলপো র্লরলছ।  

  

অযামাজলির লেিলেলি লর্ালিা নর্ছুই িিুি িয়। লর্ালিা এর্টি বযবসানয়র্ লেিলেলির জিয আমরা লে র্র 

প্রলণােিা নেলয় োনর্ িা স্বািানবর্ ও সািারণ এবং র্লয়র্ েশর্ িলর চলে আসলছ। এগুলো উিয় শহর ও লেলট 

লডলমাক্রযাট ও নরপাবনের্াি উিয় েলের িারা সমনেকি েীঘক লময়ােী র্মকসনূচ। র্র প্রলণােিামূের্ র্মকসূনচগুলো 
নিউ ইয়লর্ক র জিয অিিয িয়। প্রলিযর্ লেটই বযবসা প্রনিষ্ঠািলর্ আরৃ্ি র্রার জিয প্রলণােিা প্রোি র্লর োলর্ 

এবং আমরা িালো বযবসালর্ আরৃ্ি র্রলি ও িলর রাখলি অিযািয লেট ও লেলশর সালে এর্টি চেমাি 

প্রনিলোনগিায় আনছ। লর্উ লর্উ বেলি পালরি লে এর্টি আেশক বযবিায় লর্ালিা নসটি বা লেটলর্ 

আইিগিিালব প্রলণােিা লেওয়া হয় িা এবং বযনক্ত বা বযবসা প্রনিষ্ঠালির জিয লর্ালিা প্রনিলোনগিা লিই। সিয। 

নর্ন্তু এটি এর্টি আেশক বযবিা িয়। আমালের লেট অিযািয লেট এবং প্ররৃ্িপলে অিযািয লেলশর সালে এর্টি 

িীব্র নিয়নমি প্রনিলোনগিায় নেি রলয়লছ। উইসর্িনসি 13,000 চার্নরর পে নবনশি ফক্সর্ি লটর্লিােনজ 

(Foxconn Technology)-লর্ 3 নবনেয়ি ডোলরর প্রলণােিা পযালর্জ নেলয় প্রেুব্ধ র্লরনছলো। লটক্সালসর এর্টি 

এোর্া 400 চার্নরর পে নবনশি এক্সি লমানবে (Exxon Mobil)-লর্ 1.2 নবনেয়ি ডোর িিুক নর্ নেলয় প্রেুব্ধ 

র্লরনছলো। েুইনসয়ািা 2,000 চার্নরর পে নবনশি নডএক্সনস লটর্লিােনজ (DXC Technology)-লর্ 115 

নমনেয়ি ডোর প্রলণােিা নেলয় আরৃ্ি র্লরনছলো। এই িানের্া েম্বা।  

  

লেটগুলোর মলিয এই চেমাি অেকনিনির্ প্রনিলোনগিা বহুে-প্রচানরি অযামাজলির প্রনিলোনগিার নিনি। সবাই 
অবগি নছে লে এই প্রনিলোনগিা চেমাি এবং গণমািযম এর্ বছলরর লবনশ সময় িলর নিোমগুলোর প্রচার-

প্রসার র্লরনছলো। লেলহিু অযামাজলির সনুবিানে নছে অিিযসািারণ, িাই এই প্রনিলোনগিায় লজিার জিয 
সরর্ারগুলো নবনিন্ন প্রলচিা চানেলয়নছলো। স্বনবলরািী লশািালেও, প্রলণােিার জিয নিউ ইয়লর্ক র নিোম অিযািয 
লেলটর িুেিায় সলবকাচ্চ নিোলমর র্াছার্ানছও নছলো িা। এই নিোম প্রনক্রয়ায় লেখালি লগাপিীয়িা রো র্রা 
আবশযর্ নছে, আমরা এখি জানি লে নিউ জানসক 7 নবনেয়ি ডোর, মযানরেযান্ড 8.5 নবনেয়ি ডোর এবং 
েুইনসয়ািা 6 নবনেয়ি ডোলরর প্রস্তাব র্লরনছলো। নশর্ালগা অযামাজলির র্মীলের জিয এর্টি পৃের্ লেি 

সানিক স চাে ুর্রার প্রস্তাব নেলয়নছলো। অযামাজলির সম্পনি োই লহার্ িা লর্ি এটি এর সলবকািম অেকনিনির্ 

স্বালেক িূনমর্া পােি র্লরনছলো। নিউ ইয়র্ক  ও ওয়ানশংটি নডনস এবং প্রনিলোগী অিযািয লেট ও নসটিও এর্ই 
র্াজ র্লরনছলো। অনির্াংশ র্লপকালরশিই িালের নিলজর অেকনিনির্ স্বালেক র্াজ র্লর। এটি িিুি নর্ছু িয় এবং 
নে লপাে-এর অবিাি পুলরাপনুর স্বনবলরািী। রুপাটক  মারডর্-এর নিয়নন্ত্রি লর্াম্পানিগুলো, নেনি নিউ ইয়র্ক ি 



 

 

ফক্স ও নে লপালের মানের্, নিউ ইয়র্ক  লেট লেলর্ আগ্রাসীিালব েে েে সরর্ানর র্র প্রলণােিা লচলয়লছ এবং 
লপলয়লছ।  

  

এই চরমপন্থার নবপরীি প্রালন্ত অবনিি সমাজিন্ত্রবােীরা োবী র্লরি লে আমরা লেলশর এর্জি অিযিম 

সবলচলয় িিী বযনক্তলর্ 1 নবনেয়ি ডোর অিুোি নেলয়নছ এবং আমালের লসই অেক গরীব ও অিাবী লোর্লের 

লেওয়া উনচি নছে। আরও এর্বার বনে, এটি রাজনিনির্িালব আর্ষকণীয় নবির্ক ; নর্ন্তু আবালরা বেনছ, এটি 

িুে। আমরা অযামাজিলর্ নর্ছুই নেইনি এবং িালের রাজস্ব আমালেরলর্ বছলর প্রায় বাড়নি 900 নমনেয়ি 

ডোর নেলয়লছ। েনে অযামাজি 25,000 নিউ ইয়র্ক বাসীলর্ নিলয়াগ িা নেি, লসলেলত্র আমরা 900 নমনেয়ি 

ডোর হারািাম। িারা আলরা ির্ক  র্লর লে আমালের অযামাজিলর্ নিউ ইয়লর্ক  আসলি লেওয়া উনচি নছলো 
নর্ন্তু লর্ালিা প্রলণােিা লেওয়া উনচি হয়নি। িলব, প্রলণােিা ছাড়া ের্লহাল্ডারলের (নিউ ইয়লর্ক র লপিশি 

পনরর্ল্পিাসহ) শুলে ঋণগ্রস্ত োর্া অযামাজি নিউ ইয়লর্ক  আসলিা িা এবং িালের রাজস্ব বা চার্নরও আিলিা 
িা। অযামাজলির মূেযলবাি নছে এই লে িারা সলবকাচ্চ অেকনিনির্ সুনবিার জিয েরর্ষার্নষ র্রনছে। আলরা 
লবনশ সনুবিার জিয, ো প্রায় 7 নবনেয়ি ডোলরর প্রলণােিা পযালর্জ, অযামাজি িার সর্ে র্মীলর্ িানজক নিয়ালি 

নিলয়াগ র্রলি পারলিা অেবা ঠির্ িেীর অপর পালড় নিউআর্ক -এ লেলি পারলিা োর ফলে নিউ ইয়র্ক  হারালিা 
নবশাে পনরমাণ শুে।  

  

নিউ ইয়র্ক  টাইমস (New York Times)-ও েনুক্ত লেনখলয়লছ লে নিউ ইয়লর্ক র নসদ্ধান্ত িুে নছলো। নিউ ইয়র্ক  
টাইমসও সমূ্পণকরূলপ তিি িূনমর্া পােি র্রলছ। েনেও আনম প্রাচীি প্রবাে "এমি লর্ালিা প্রনিষ্ঠালির সালে 

র্খলিা নবিলর্ক  জনড়ওিা োরা বুলেলটর নবনিমলয় র্েম নর্লি োলর্" এ নবশ্বাস র্নর, আনম এই প্রাচীি প্রবােটিও 

নবশ্বাস র্নর লে "তস্বরিলন্ত্রর নবরুলদ্ধ লসাচ্চার হও।" নিউ ইয়র্ক  টাইমস নিলজও এর্ই অেকনিনির্ নসদ্ধান্ত 

নিলয়নছে এবং িালের অবিালির নবষলয় নসদ্ধান্ত লিওয়ায় নিউ ইয়র্ক  লেট ও নিউ ইয়র্ক  নসটি লেলর্ উলেখলোগয 
র্র সুনবিা লপলয়নছলো। প্ররৃ্িপলে েখি টাইমস 2001 সালে লঘাষণা  র্লর লে িারা টাইমস লকায়ালর এর্টি 

িিুি িবলি িািান্তনরি হলব িখি এটি নিউ ইয়র্ক  নসটি লেলর্ েশ নমনেয়ি ডোলররও লবনশ র্র ছাড় 

লপলয়নছলো। এর বাইলরও টাইমস নিউ ইয়র্ক  লেটলর্ িািীয় প্রনিপলের উপর শহলরর লজাি নিিকারণ প্রনক্রয়ায় 

প্রিাব নবস্তার র্রার জিয িার েমিা বযবহার র্রার র্ো বলেনছে – লসই এর্ই েমিা এখি অযামাজলির 

নডে এ বযবহৃি হওয়ায় সমালোনচি হলে। সমালোচিার উিলর লর্াম্পানি নববনৃি নেলয়লছ লে "এই লর্াম্পানির 

সর্ে লের্লহাল্ডারলের প্রনি আমালের োনয়ত্ব হলো আমালের সািযমলিা প্রনিিনিিামেূর্ হওয়া। আমরা 
আমালের জিয প্রাি সুলোগসমূলহর সুনবিা নিলি োনে।" টাইমস লে নিয়মাবেী ও িলত্ত্বর অিীলি পনরচানেি হয় 

লস এর্ই নিয়ম নর্ িারা অযামাজি লেলত্রও প্রলয়াগ র্রা উনচি িয়-নর্? এই অসিনি েেণীয়। নসএিএি 

(CNN) এর মানের্ ওয়ািকার নমনডয়া (Warner Media)-ও এই লেিলেলির সমালোচিা র্লরলছ। িারাও নিউ 

ইয়লর্ক  বযবসা র্রার জিয অিযািয সুনবিানের পাশাপানশ 1 নবনেয়ি ডোলরর লেট টযাক্স লক্রনডট গ্রহণ র্রার 

মািযলম উলেখলোগয সরর্ানর িিুক নর্ গ্রহণর্ারী প্রনিষ্ঠাি নহলসলব পনরগনণি হলয়লছ।  

  

আর লেসর্ে র্মকর্িক া এখি এই প্রর্লল্পর নবলরানিিা র্রলছ িালের অলিলর্ই এই এর্ই অবিািলর্ সমেকি র্লর 

এর্টি পলত্র স্বাের র্লরনছলেি এটি সমূ্পণকিালব অবগি হলয় লে এটি এর্টি জািীয় প্রনিলোনগিা লেখালি লেট ও 

নসটিসমূহ এর্সালে প্রলণােিা পযালর্জ প্রোি র্রলছ। এই এর্ই র্মকর্িক াগণ অযামাজি লেিলেলির প্রণীি েীঘক-
লময়ােী অেকনিনির্ লপ্রাগ্রালম লিাট এবং অিুলমােি নেলয়নছলেি। এটি এর্টি খাাঁটি রাজনিনির্ চাে।  

  



 

 

আমার র্ো নেলখ রাখুি, নিবকাচলির সময় আসলে বযবসা ও আবাসলির নবপলে অবিাির্ারী এসব রাজনিনির্ 

বযনক্ত, োরা অযামাজি ইিনফউশি লেলর্ সনুবিা নিলে, িালের অবিাি পনরবিক ি র্রার উপায় খুাঁলজ লিলব। 

রাজনিনির্ বািাস নিউ ইয়লর্ক  সলবলগ প্রবানহি হয় নর্ন্তু লসগুলো দ্রুিই পনরবনিক ি হলয় োয়।  

  

আনম লময়র নে ব্লানসও-লর্ সুনবিাবােী রাজনিনির্ অবিালির গ্রহণ িা র্লর এর্জি সরর্ানর র্মকর্িক া নহলসলব 

োনয়ত্বশীেিার পনরচয় লেওয়ায় িার প্রশংসা র্নর।  

  

আনম পাশ্বকবিী র্নমউনিটির উলিলগর প্রশংসা র্নর। এসব নবষয় প্রশমলির েোেে উলেযাগ গ্রহণ িা র্রা হলে 

লেলর্ালিা বড় উন্নয়ি নবঘ্ন সনৃি র্রলি পালর। োই লহার্, এর্টি স্মাটক  লসাসাইটির েেয উন্নয়িলর্ বন্ধ র্রা িয় 

বরং উন্নয়ি ও এর পনরণালম উনিি সমসযাবেী নিয়ন্ত্রণ র্রা।  

  

আনম রাজিীনির সালে জনড়ি এবং সেয এর্টি নিবকাচি সম্পন্ন র্লরনছ। আনম বিক মাি সমলয়র রাজনিনির্ 

িীব্রিা বুনি। এটি লক্রাি, হিাশা এবং মারাত্মর্ নিচানর রাজিীনির সময়। প্রিীর্ী অবিা বাস্তবিার উপর 

প্রিাব নবস্তার র্লর। িলব োই লহার্, নিম্ন লরখা এখলিা নিম্ন লরখা এবং বাস্তবিা এখলিা বাস্তবিা। েং 
আইেযান্ড নসটির েীঘকনেি খানে পলড় োর্া এর্টি জায়গা 3.6 নবনেয়ি ডোলরর এর্টি নিমকাণ র্াজ প্রিযে 

র্রলব লেখালি 25,000 লেলর্ 40,000 লোলর্র র্মকসংিাি হলব এবং োলের গড় লবিি হলব 150,000 

ডোলরর উপর। প্রেুনক্ত খাি শনক্তশােী হলব লেটি নিউ ইয়র্ক  নসটির অেকিীনিলর্ আরও লবনশ তবনচত্রযপূণক র্রলব 

ো এখলিা বযাপর্িালব ওয়াে নিলটর উপর নিিক রশীে। এটি সমগ্র অঞ্চে এবং েং আইেযালন্ডর প্রেুনক্ত খািলর্ 

শনক্তশােী র্রলব লেটিলর্ও আবার এর্ীিূি র্রা হলব। র্নমউনিটির মলিয এর্টি িিুি কুে হলব, িিুি-িিুি 

আবানসর্ অযাপাটক লমন্ট হলব, সরর্ানর অবর্াঠালমায় নবনিলয়াগ র্রা হলব, িািীয় র্িৃক পলের সালে 

অংশীোনরলত্বর নিনিলি র্মকসংিাি সনৃি র্রা হলব এবং িািীয় অিযািয অসংখয সুলোগ-সুনবিা সৃনি হলব।  

  

এর এর্মাত্র নিন্ন নচত্র হলিা আমরা েনে প্রনিিনিিা িা র্রার নসদ্ধান্ত নিিাম অেবা আমরা লহলর লেিাম। এই 
উিয় লেলত্রই সমালোচিা অলির্ রূঢ় হলিা এবং সবার অলির্ লবনশ খারাপ োগলিা – লর্িিা এটি সিয হলি 

পারি। নিউ ইয়র্ক  এর্টি অসািারণ প্রবৃনদ্ধ এবং অেকনিনির্ সুলোগ হারালি পারলিা।  

  

অযামাজলির প্রনি র্ট্টর মলিািাব লপাষণর্ারী নর্ছু লোলর্র প্রনিনক্রয়া শুিু এর্টি নিনেকি সময় সালপে—এবং 
সময়টা লবশ সমসযাপূণক। রাজনিনির্ লমরুর্রণ আমালের সামানজর্ সম্পর্ক লর্ িি র্লর নেলে। নর্ন্তু েখি 

সরর্ানর র্মকর্িক ালের েনৃি রাজিীনির িারা আবছা হলয় োয় িখি খারাপ নসদ্ধান্তসমহূ গৃহীি হয়। েখি 

মিামি-সৃনির্িক াগণ িীব্র েেীয় আেশক প্রচার র্লরি এবং নিচারী অবিাি গ্রহণ র্লরি িখি সৎ নবিলর্ক র 

সুলোগ হানরলয় োয়।  

  

আনম নিনিি লে লেসর্ে প্রনিষ্ঠাি "টযাক্স পনরলশাির্ারীর িিুক নর্" িারণার িীব্র সমালোচর্, আমরা লেখলবা 
লে রুপাটক  মারডর্, েয টাইমস, ওয়ািকার নমনডয়া/নসএিএি লে প্রলণােিা গ্রহণ র্রলছ িা হ্রাস র্রালি পালর, 

িনবষযলি এ সনুবিা প্রোি প্রিযাখযাি র্রলি পালর এবং িারা নিউ ইয়লর্ক  োর্লব। আমরা এর্বার িালের 

নরলবট গ্রহণ র্রার পর লসটি অযামাজলির সুনবিার েনিপরূলণর লচলয় লবনশ হলব!  

  

আনম আরও নিনিি লে িািীয় নিবকানচি র্মকর্িক াগণ োরা টযাক্স পনরলশাির্ারীলের িিুক নর্র নবলরানিিা 
র্লরনছে িারা এইসর্ে প্রনিষ্ঠালির র্ালছ নরলবট লচলয় র্রা আইলির সমেকি র্রলব। লসইসালে আরও অলির্ 



 

 

প্রলণােিা পযালর্জ রলয়লছ লেমি নফল্ম টযাক্স লক্রনডট এবং েুদ্র বযবসা র্মকসনূচ এবং আরও অলির্ বযবসা োরা 
েুদ্র ঋণ গ্রহণ র্রলছ ো আনম নিনিি লে িারাও বানিে র্রলব।  

  

আমার বাবা বেলিি "আমরা পলেযর মািযলম র্যালম্পইি র্নর নর্ন্তু গলেযর মািযলম শাসি র্নর।" এই প্রবালের 

মূে নবষয় নছে এই লে র্যালম্পইলির সময় রাজনিনির্ অিীর্ার উচ্চানিোষী ও েোেে নহলসলব লজলগ ওলঠ। 

িলব োইলহার্, সরর্ার পনরচােিার সময় আমালেরলর্ অবশযই সিয এবং বাস্তবিা লমলি চেলি হলব।  

  

এটি নর্ নবলফারর্ িেয লে অযামাজি, েয নিউ ইয়র্ক  টাইমস, ওয়ািকার নমনডয়া/নসএিএি, রুপাটক  মারডর্ এবং 
অিযািয োিজির্ প্রনিষ্ঠাি র্র প্রলণােিা গ্রহণ র্লর োলর্? হযাাঁ, এটি নবলফারর্ িেয। এর্টি উন্নি বযবিায় 

িারা লসটি র্রলি পালর িা।  

  

চেুি আমরা এমি এর্টি জানি গঠি র্নর োরা এর্টি উন্নি বযবিা তিনর র্রলব, লেখালি লফডালরে টযাক্স 

লর্াড হলব স্বে এবং বৃনদ্ধমূের্ (প্রলগ্রনসি) এবং লেটসমূহ নিলজলের মলিয এমি বযবসা ও সম্পলের জিয 
প্রনিলোনগিা র্রলব িা লেটি সমূ্পণকরূলপ জািীয় সম্পে। নর্ন্তু আমরা এখালি বিক মালি বাস র্রনছ। আজলর্র 

জিয চেিু আমালের সলবকাচ্চ লচিা র্নর োলি এর্টি উন্নি ও বিকিশীে নিউ ইয়র্ক  লেখলি পানর।  
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