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যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: অোমাজর্ সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন  দেট িাম্বজট বিম্বরক্টর রিাটন  
মুবজকার দোলা বিঠি  

  
  

অ্যামাজন (Amazon) এর সমর্থনকারী কমমউমনটি সদসযগণের ব্যাপক হতাশা প্রকাণশর পর এব্ং একই সাণর্ 

আজ মনউ ইয়কথ  টাইমস (New York Times) এ জজফ জব্ণজাস এর কাণে লং আইলযান্ড মসটি জত অ্যামাজন 

এর নতুন সদর দপ্তর স্থাপন না করার মসদ্ধান্ত পুনমব্থণব্চনার অ্নুণরাধ জামনণয় মলমিত ব্যব্সায়ী, শ্রমমক ও 

নাগমরক জনতৃব্ৃণের স্বাক্ষমরত মচঠিটি প্রকামশত হওয়ার পর ব্াণজট মিণরক্টর রব্াটথ  মুমজকা গত সপ্তাণহর জিালা 
মচঠিটি পুনরায় প্রকাশ কণরন, যা এিন পযথন্ত 150,000 এরও অ্মধক ব্ার পড়া হণয়ণে এব্ং যাণত প্রকণের 

মব্রুণদ্ধ জসাচ্চার সংিযালঘুণদর মন্তব্য রণয়ণে।  

  

ব্াণজট মিণরক্টণরর মচঠিটি এিাণন পাওয়া যাণব্ এব্ং মনণচও জদয়া হণলা।  

  

"জদশ না জানণলও জেণটর প্রায় সকণলই এিন জজণন জগণেন জয, অ্যামাজন তার মিতীয় সদর দপ্তর মনউ ইয়কথ  
জেণট আনার পমরকেনা ব্ামতল কণরণে। এটি মনউ ইয়কথ  ব্াসীণদর জনয একটি চূড়ান্ত ক্ষমত এব্ং আশা কমর জয 

অ্ন্ততপণক্ষ, আমরা এর জর্ণক মশক্ষা জনব্।  

  

জেট কযামপটাণল আমার জীব্ণনর 23 ব্েণর যার মণধয মতনব্ের ব্াণজট মিণরক্টর মহসাণব্, অ্যামাজন মেল 

আমাণদর মব্পুল অ্র্থননমতক উন্নয়ণনর একমাত্র সুণযাগ। এক-ব্ের জদণশর মণধয প্রায় 234টি মসটিণক জটক্কা মদণয় 

অ্যামাজন মনউ ইয়কথ  ও ভামজথ মনয়াণক জব্ণে মনণয়মেল এব্ং এর ফণল 25,000-40,000 কমথসংস্থান ততমর হত। 

আকাণরর মদক জর্ণক ব্লণত জগণল, পণরর সব্ণর্ণক ব্ড় অ্র্থননমতক উন্নয়ণনর জয প্রকে জেট সমূ্পেথ কণরণে তা 
প্রায় 1,000 কমথসংস্থান ততমর কণরণে। গত কণয়ক সপ্তাহ ধণর জনগে আমাণক মজজ্ঞাসা করণেন অ্যামাজন 

চুমিটা হল না জকন। এর জনয মব্মভন্ন কারে আণে।  

  

প্রর্মত, মকেু শ্রমমক ইউমনয়ন অ্যামাজণনর মনউ ইয়ণকথ  প্রণব্ণশ ব্াধা জদওয়ার জচষ্টা কণরমেল। RWDSU 

ইউমনয়ন জহাল ফুিস (Whole Foods) গ্রসামর জোর, অ্যামাজণনর মামলকানাধীন একটি সহণযাগী সংস্থার 

কমীণদর সংগঠিত করণত আগ্রহী মেল, এব্ং আণপাণশর মাধযণম উণেশয সাধণনর উপায় মহসাণব্ অ্যামাজন 

জলনণদণনর মব্ণরামধতা করণত তারা মব্মভন্ন ‘সম্প্রদায় মভমিক সংস্থা’ (যাণদর RWDSU অ্ণর্থর জযাগান জদয়) 

জক কাণজ লামগণয়ণে। এর ফল হণয়ণে উণটা। শুরুণত, জহাল ফুি গ্রসামর জোরগুমলর এই জলনণদণন মকেু করার 

মেল না। এটা একটা আলাদা জকাম্পামন। জযিাণন অ্যামাজণনর কমীণদর মণধয জকাণনা ইউমনয়ন মেল না, 
জসিাণন অ্যামাজন ইউমনয়ন গঠণন এব্ং পমরণেব্া কমীর কমথসংস্থানগুমলণত সম্মত হণয়মেল যা 11,000 

ইউমনয়ন পদ প্রদান করত।  

  

জদণশর অ্নযানয জেটগুমলর তুলনায় মনউ ইয়কথ  জেণটর কমীণদর অ্নুকূণল সব্থামধক আইমন সুরক্ষারও ব্ণোব্স্ত 

আণে। জসই মব্েণয় অ্যামাজনণক, ব্া জহাল ফুণির কমীণদর, ব্া অ্নয জকাম্পামনণক সংগঠিত করা, তাণদর 

https://www.governor.ny.gov/news/open-letter-new-york-state-budget-director-robert-mujica-regarding-amazon


এিাণন প্রণব্শ করণত ইউমনয়ন ততমরর িারা একটি ব্াধার সমষ্ট না কণর আরও ভাণলাভাণব্ এিাণন মনণয় আসণত 

এব্ং তারপর কমীণদর ইউমনয়ণনর আওতায় আনার প্রণচষ্টা করা সামময়কভাণব্ ব্ন্ধ করা হণয়ণে। মনউ ইয়কথ  
ইউমনয়ন র্াকা জকাম্পামনগুমলণক প্রণব্শ করার অ্নুমমত মদণল, আমাণদর অ্র্থনীমত হণয় পড়ণব্ অ্মস্থমতশীল, 

এব্ং একটি ইউমনয়ন অ্নয ইউমনয়নগুমলর শত্রু হণয় উঠণল, সমগ্র ইউমনয়ন আণোলন - ইমতমণধয পতণনর 

পণর্ - ধ্বংস এব্ং ক্ষমতগ্রস্ত হণয়ণে।  

  

মিতীয়ত, কুইণের মকেু সংিযালঘু রাজনীমতমব্দ, মকন্তু স্থানীয় রাজননমতক দলগুমল অ্পপ্রচার কণরণে জয এর 

ফণল জেণটর উন্নমতর পমরব্ণতথ  অ্যামাজন জকাম্পামনর মনুাফা ব্াড়ণব্ ব্া এটা হল ‘ওণদর সুমব্ধার্থে  (কণপথাণরট 

ওণয়লণফয়ার)।’ আপাতদমৃষ্টণত, দশৃযমান জব্মশরভাগ ‘স্থানীয়’ মব্ণরামধপক্ষ, যারা জপ্রস কনফাণরণে আসণত 

জপণর এব্ং কাণজর সময় মসটি কাউমেণলর শুনামনণত প্রমতব্াদ কণর িুমশ হণয়ণে, তার আসণল মনণচর 

ইউমনয়ণনর কাে জর্ণক অ্র্থ পাওয়া সংগঠক: RWDSU. (আপমন যমদ জসটি তব্ধ মকনা জভণব্ অ্ব্াক হন, 

সম্ভব্ত না)। এমনমক এর জর্ণক আরও আশ্চণযথর কর্া হল এই একই মনব্থামচত কমথকতথ ারা সকণল লং আইলযান্ড 

মসটিণত অ্যামাজণনর জনয এব্ং আণব্দণনর স্বপণক্ষ একটি মচঠি স্বাক্ষর কণরণেন। টুইটার তাণদর এটির মব্রুণদ্ধ 

মনণয় যাওয়ার আণগ পযথন্ত তারা এর স্বপণক্ষই মেল।  

  

সব্সময়ই একটি স্থানীয় মব্ণরামধ পক্ষ র্াণক, মকন্তু এণক্ষণত্র এটিণক একটি নতুন পযথাণয় মনণয় যাওয়া হণয়ণে। 

জেট জসণনট মসদ্ধান্ত-গ্রহণের অ্মধকার একটি স্থানীয় জসণনটরণক হস্তান্তমরত কণর, মযমন, প্রর্ণম অ্যামাজণনর 

প্রকেটিণক সমর্থন কণরমেণলন, মতমন এিন মচৎকার কণর এর মব্রমধত   করণেন, এব্ং এমনমক প্রকেটির 

অ্র্থায়ন অ্নুণমাদণনর ভারপ্রাপ্ত হওয়ার জনয তাণক একজন জেট পযাণনণল মনণয়াগ করার সুপামরশ করণেন। 

অ্যামাজন মণন করণে জয পমরপন্থী মনণয়াগ প্রকেটিণক ব্যর্থ করণব্। আর এটি মনমশ্চত জয প্রকণে একজন 

মব্ণরাধীর একটি জসণনট নমমণনশন গভনথর কিনও জমনে  জনণব্ন না এব্ং গভনথর অ্যামাজনণক তা সরাসমর 

ব্ণলণেন। অ্যামাজণনর কাণে প্রাসমিক প্রসি হল তাহণল জসণনট মক অ্নয কাউণক মনণয়াগ করণব্ মযমন 

প্রকেটিণক অ্নুণমামদত করণব্ন।  

  

সংব্াদপত্র জযমন জামনণয়ণে, অ্যামাজন জসণনণটর জনতৃত্বণক জফান কণরণেন এব্ং মজজ্ঞাসা কণরণেন মতমন অ্নয 
কাউণক মনণয়াগ করণব্ন মকনা মযমন প্রকেটিণক সহায়তা করণব্ন। অ্যামাজনণক সহায়তা করণত একজন মব্কে 

ব্যমিণক মনণয়াণগর মব্েণয় জসণনট কর্া মদণত পাণরনমন। জসটাই না হওয়ার কারে। জকাণনা যুমিসিত 

জকাম্পামন, ব্া ব্যমি জসই মব্েণয়, মণন করণব্ন না জয জসণনট প্রকেটির একজন কট্টর মব্ণরামধণক মনযুি করার 

পমরব্ণতথ  প্রকেটির একজন সমর্থকণক মনণয়াগ করণব্। এটি অ্ণযৌমিক। যমদও, জসটাই তাণদর পমরকেনা হণল, 

জসণনট জর্ক জসট কাযথকর করণত অ্যামাজণনর একটি সরাসমর প্রমতমনমধত্ব প্রণয়াজন। জসটি কিনওই আসণব্ 

না। আসণল, আজ পযথন্ত, জসণনট কিনওই ব্ণল মন তারা একজন সদসযণক মনণয়াগ করণব্ মযমন প্রকেটিণক 

সমর্থন করণব্ন। জকাম্পামনগুমল মব্চারব্মুদ্ধসম্পন্ন, যমুিসিত আচরে আশা কণর এব্ং জশে পযথন্ত জসটি যমদ 

ব্যর্থ হয় তাহণল তার জনয জকাম্পামনগুমলর মাণসর পর মাস ব্া মমমলয়ন িলার িরচ করা সম্ভব্ নয়।  

  

উপরন্তু, অ্যা মাজণনর মব্ণরামধতা করা কিনওই ভালে   রাজনীমত নয়, অ্যামাজন চণল যাওয়ার পর 

রাজনীমতকরা জসটা ব্ুঝণত জপণরণে। তাণদর অ্ব্স্থা এিন েুুঁ ণচা জগলার মত। তারা এিন মনদারুেভাণব্ এব্ং 
অ্মব্শ্বাসযভাণব্ তাণদর কাজগুমল ব্যািযা করার জচষ্টা করণেন। তারা পারণব্ন না। তারা এই মব্েণয় তাণদর মত 

পাটাণনাণক একটি ‘জগাপন চুমি’ মহসাব্ে  মমর্যা অ্পব্াদ মদণয় সঠিক ব্ণল প্রমাে করার জচষ্টা করণেন। মণন 

রািণব্ন জয প্রমতণযামগতার একটি শতথ  মহসাণব্, আরও জব্মশ প্রমতিন্ধীতাপূেথ করার জনয প্রমতটি মব্ি মুি ব্ন্ধ 

িাণম আণস যাণত সরকার তা পমরব্তথ ন করণত না পাণর। এম্পায়ার জেট জিণভলপণমন্ট (Empire State 



Development) প্রচুর স্থানীয় জসইসব্ আণব্দনণক সমর্থন কণরণে যারা HQ2 এর জনয মব্ি করণত জচণয়ণে, 

মকন্তু এই শণতথ  জয স্থানীয় মনব্থামচত কমথকতথ া এব্ং কমমউমনটি জসটিণক সমর্থন কণরণে, এব্ং লং আইলযান্ড তার 

ব্যমতক্রম মেল না।  

  

মনউ ইয়কথ  মসটির সাণর্ কাজ কণর, আমরা জেট জসণনটর মাইক মগয়ানামরস এব্ং মনউ ইয়কথ  মসটি 

কাউমেলমযান মজমম ভযান ব্রাণমর সহ অ্ঞ্চণলর স্থানীয় মনব্থামচত কমথকতথ াণদর স্বাক্ষর মদণয় লং আইলযান্ড মসটির 

আণব্দনণক এমগণয় মদণয়মে। লং আইলযান্ড মসটি জব্ণে জনওয়ার পণর চুমিটির তর্য মব্কৃত কণর এব্ং কণরর 

ভতুথ মকগুমলণক ‘একটি নগদ প্রতযাপথে’মহসাণব্ মমর্যা ব্যািযা কণর মগয়ানামরস ও ভযান ব্রাণমর দজুণনই এই 
অ্ব্স্থান জর্ণক সণর এণসণেন। এিন জযণহতু অ্যামাজন আণব্দন তুণল মনণয়ণে, স্থানীয় রাজনীমতকরা প্রকেটির 

আণগর মনরব্ সমর্থকণদর জনমতব্াচক প্রমতমক্রয়া উপলমি করণেন এব্ং মনণজণদর মণনর ভাব্ জগাপন করণেন। 

স্থানীয় জসণনটররা দামব্ করণেন জয তাণদর জফান কণলর জয উির জদওয়া হয়মন তা মব্ণশে কণর অ্পমানজনক, 

ব্লা হণয়ণে জয স্থানীয় জসণনটর মেণলন প্রর্ম ব্যমি মযমন HQ2 জঘােোর সময় ESD জপ্রমসণিন্ট এব্ং মচফ 

এমিমকউটিভ অ্মফসার ওয়ািথ  জজমমির সাণর্ সাক্ষাত কণরমেণলন। জেট ব্াণজট মিণরক্টর মহসাণব্ আমম এই 
প্রকেটি সম্পণকথ  তার সাণর্ জযাগাণযাগও জরণিমেলাম, এব্ং মতমন কমমমনটি এনণগজণমন্ট জব্াণিথ  ব্সণত ব্া 
অ্যামাজণনর প্রমতমনমধণদর সাণর্ সাক্ষাত করণত অ্স্বীকার কণরমেণলন। যুমিসিত সমসযাগুমল সমাধান করার 

জচষ্টাও করা হণয়মেল, যার সব্গুমলই উণপক্ষা করা হণয়মেল।  

  

তৃতীয়ত, অ্নযমদণক, প্রকেটির মব্েয়গুমল সম্পণকথ  জযাগাণযাগ করণত এব্ং আরও সমক্রয়ভাণব্ মব্কৃমতগুমল 

সংণশাধন করণত জেট এব্ং মসটি আরও মকেু করণত পারত। আমরা সুস্পষ্ট সুমব্ধাগুমল আশা কণরমেলাম: 

কুইণের একটি অ্ংণশ 25,000-40,000 কমথসংস্থান জযিাণন কণয়ক যুগ জসরকম জকাণনা ব্ামেমজযক উন্নয়ন 

জচাণি পণরমন এব্ং প্রযুমি িাণত একটি জচাণি পড়ার মত উন্নয়ন, যা আমাণদর অ্র্থনীমতণক ওয়াল মিট এব্ং 
মরণয়ল জেট জর্ণক আরও তব্মচত্রময় কণর তুলত। শুধু সংিযালঘু মব্ণরাধী নয়, রাজননমতক প্রমক্রয়া এব্ং তাণদর 

সমস্ত আসণনর প্রমতমনমধ মহসাণব্ দাময়ত্ব মনণয় জয মমর্যা স্তুতি  প্রদান কণরণে তা সণত্বও জভাণট জদিা জগণে জয 

সির শতাংশ মনউ ইয়কথ ব্াসী অ্যামাজনণক সমর্থন কণরমেল। আমরা মব্ণরাধীর মব্কৃমতর প্রভাব্ণক গুরুত্ব মদই 
মন এব্ং স্থানীয় মনব্থামচত কমথকতথ াণদর ব্ুমদ্ধমিা এব্ং সততা সম্পণকথ  জব্মশ আশা কণরমেলাম।  

  

অ্মব্শ্বাসযভাণব্, আমম শুণনমে মসটি এব্ং জেট মনব্থামচত কমথকতথ াগে যারা প্রকেটির মব্ণরাধঈ মেণলন তারা 
দামব্ কণরণেন জয অ্যামাজন 3 মব্মলয়ন িলার সরকামর ভতুথ মক পাণে যা আব্াস এব্ং পমরব্হণন মব্মনণয়াগ 

করণল আরও ভাণলা হণব্। এটি হয় মনব্থামচত কমথকতথ াণদর িারা একটি সূ্থল মমর্যাচার ব্া প্রার্মমক গমেণতর 

জমৌমলক অ্জ্ঞতা। মসটি এব্ং জেট অ্যামাজনণক মকেুই ‘মদত’ না। ইউমনয়ন কমথসংস্থান সহ অ্যামাজন তাণদর 

সদর দফতর মনমথাে করণত এব্ং মসটি এব্ং জেটণক 27 মব্মলয়ন িলার জরমভমনউ প্রদান করত। অ্যামাজন 

25,000-40,000 কমথসংস্থান ততমর করণল এব্ং তাই 27 মব্মলয়ন জরমভমনউ সৃমষ্ট করণত পারণল, মসটি, 

মব্দযমান অ্মধকার স্বরূপ টযাি জক্রমিণটর মাধযণম, এব্ং এটির মব্ণরামধতা করা জসই একই আইনপ্রণেতাণদর 

িারা অ্নুণমামদত জেট এিণকলমসওর টযাি জক্রমিট (Excelsior Tax credits) এর মাধযণম 3 মব্মলয়ন কর 

োড় প্রদান করত। আপনার মব্মনণয়াণগ এক মদণয় নয় জপণল জয আপমন লাভব্ান হণব্ন জসটি ব্ুঝণত আপনাণক 

জেণটর ব্াণজট মিণরক্টর হওয়ার প্রণয়াজন জনই।  

  

জয সির শতাংশ মনউ ইয়কথ ব্াসী অ্যামাজনণক সমর্থন কণরমেল এব্ং তাণদর জক্ষাভ উগরাণেন তাণদরও দায় 

অ্স্বীকার করা যায় না এব্ং তাণদর জানণত হণব্ জয মনরব্ সংিযাগমরষ্ঠতা মনরব্ র্াকণল চলণব্ না কারে তারা 
মচৎকার করা সংিযালঘু এব্ং স্বার্থাণেমে রাজনীমতকণদর কাণে জহণর জযণত পাণরন।  

  



এটি একটি স্থানীয় মব্েণয় একজন একক আইনপ্রণেতার রাজননমতক মব্ণশে অ্মধকাণরর মেল ব্ণল এই মব্েণয় 

হস্তণক্ষপ করা ঠিক হত না। এটি একটি ট্রামফক মসগনাল ব্া জজান মনদীষ্ট করা সংক্রান্ত মব্েয় মেল না। 

অ্যামাজন প্রকেটি হারাণনা কুইে কাউমন্টর জনয শুধু একটি ধাক্কাই নয়, এটি লং আইলযান্ড জর্ণক কযামপটাল 

মরমজওণনর কু্ষদ্র প্রযমুির কমরির জর্ণক ব্াণফণলার উন্নয়নশীল পযানাসমনক (Panasonic) প্ল্যান্ট সমগ্র 

জেণটর ক্ষমত কণরণে, এব্ং এটি প্রণতযক স্থানীয় মনব্থামচত কমথকতথ ার মণনাভাণব্র একটি জনমতব্াচক মদকণক 

প্রমতফমলত কণরণে। আইনপ্রণেতাণদর অ্ব্শযই উপলমি করণত হণব্ রাজনীমতর জিলা এব্ং প্রশাসমনক 

দায়ব্দ্ধতার মণধয একটি পার্থকয আণে।  

  

উন্নয়নশীল রাজনীমত এব্ং নীমতমালা হল গভনথর কুওণমার প্রশাসণনর মূল মভমি। জদণশর জকাণনা জেণটর এত 

প্রগমতশীল সাফলয জনই, এব্ং জদণশর মণধয সব্ণর্ণক প্রগমতশীল জেণটর অ্র্থ সব্ণর্ণক কণঠার ও আক্রমনাত্মক 

মনরাপিা ও নীমতমালার উপমস্থমত। আমরা গমব্থত জয আমাণদর মূলযণব্াধ একটি শমিশালী, সসু্থ, নযাযয কাণজর 

পমরণব্শ গণড় তুণলণে, মকন্তু ব্যব্সা জকার্ায় স্থাপন করণত হণব্ জসই মব্েণয় মব্ণব্চনা করার সময় জসগুমল 

মকভাণব্ আমাণদর প্রমতণযামগতাণক প্রভামব্ত করণব্ তা মনণয় আমাণদর মনণজণদর ভাুঁওতা জদওয়া উমচৎ নয়। 

মশক্ষা, সাস্থয, পমরকাঠাণমা এব্ং ব্াসস্থাণন আমরা জয অ্ভূতপূব্থ মব্মনণয়াগ কণরমে তার জনয আমরা গমব্থত 

মকন্তু জসগুমলর অ্র্থায়ণনর জনয আমাণদর একটি দীঘথকালীন কণরর মভমি প্রণয়াজন।  

  

জদশ জণুড় রাজননমতক মব্তণকথ র উন্মাদনার পমরণপ্রমক্ষণত, গভনথর কুওণমা আমাণদর মণন কমরণয় মদণেন জয 

‘একজন প্রগমতশীল হণত, উন্নয়ন অ্ব্শযই করণত হণব্।’ সুণযাগ ও কমথসংস্থান ততমর হল জসই ইমিন যা জট্রনণক 

টাণন এব্ং, জযণহতু মতমন প্রায়ই ব্ণল র্াণকন, ‘এিনও সব্ণর্ণক ভাণলা কমথসমূচ হল একটি কমথসংস্থান।’ একটি 

কণরর মভমি োড়া আমরা আমাণদর কামিত লক্ষয পূরে করণত আমর্থকভাণব্ সক্ষম হব্ না।  

  

ভুল ব্লমে না, সব্ মকেুর জশণে আমরা 27 মব্মলয়ন িলার, 25,000-40,000 কমথসংস্থান এব্ং ‘ব্যব্সার জনয 
উন্মিু’ আমাণদর এই জিতাব্টি আমরা হারালাম। জয ইউমনয়ন প্রকেটির মব্ণরামধতা কণরণে তাণদর জকাণনা 
লাভ জতা হলই না এব্ং অ্নয ইউমনয়ন সদসযণদর 11,000 ভাণলা, উচ্চ জব্তণনর চাকমর জকণড় মনল। স্থানীয় 

রাজনীমতকরা যারা অ্মতসমক্রয়-রাজননমতক মব্ণরামধতা কণরমেল তারা তাণদর মনণজর সরকারী সহকমী এব্ং 
তাণদর জজলার প্রণতযক সংগঠকণদর অ্র্থননমতক স্বাণর্থ আঘাত কণরণেন। প্রকৃত স্থানীয় আব্ামসক যারা 
প্রকেটিণক সমতযকাণরর সমর্থন কণরমেণলন এব্ং জসটি যাণদর কমমউমনটির উপকার করত তারা চরম আঘাত 

জপণয়ণেন। মকেুই লাভ হয় মন ব্রং জব্মশ ক্ষমত হণয়ণে। এটি আর হওয়া উমচৎ নয়।"  
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