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�ডসিটিন ও যবুেকর স�দ �বেচ ৫০-৬০ শতাংশ

�িতপরূণ স�ব: বািণজ�ম�ী
২৭ �সে��র ২১ । ০০:০০

সমকাল �িতেবদক

�ডসিটিন ও যুবেকর স�দ িবি� কের �িত��েদর �িতপূরণ �দওয়া যায় িকনা তা ভাবা হে�।

কারণ এসব �কা�ািনর স�েদর মূল� �বেড়েছ। ধারণা করা হে�, এ �িট �কা�ািনর স�দ িবি�

কের �িত��েদর ৫০ �থেক ৬০ শতাংশ �িতপূরণ �দওয়া স�ব হেব। এ িবষেয় আইন ম�ণালেয়র

পরামশ� চাওয়া হেয়েছ। আইেন সংেশাধন �েয়াজন হেল তা করা হেব।  

গতকাল �রাববার বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন ও অথ�ৈনিতক িরেপাট�ারেদর সংগঠন ইেকানিমক

িরেপাট�াস� �ফারাম (ইআরএফ) আেয়ািজত এক কম�শালায় �ধান অিতিথর ব�েব� বািণজ�ম�ী এসব

কথা বেলন। '�িতেযািগতা আইন বা�বায়েনর মাধ�েম বাজাের সু�ু �িতেযািগতাপূণ� পিরেবশ সৃি�েত

ইআরএেফর ভূিমকা' শীষ�ক কম�শালা ��র আেগ �িতেযািগতা কিমশন অিফেস মুিজব কন�ার

উে�াধন কেরন বািণজ�ম�ী। কিমশেনর �ধান কায�ালেয় আেয়ািজত কম�শালায় সং�ার সদস� এ এফ

এম মনজুর কািদর, িজএম সােলহ উি�ন, নাসিরন �বগম, উপেদ�া ব�াির�ার মাফ�হা মারিফ এবং

ইআরএেফর সভাপিত শারমীন িরনভী ও সাধারণ স�াদক এস এম রািশ�ল ইসলাম এেত ব�ব�

�দন।  

মাি�েলেভল মােক�িটং ব�বসার মাধ�েম �ডসিটিন �প �দেশর �ায় ৪৫ লাখ মানুেষর কাছ �থেক

পাঁচ হাজার �কািট টাকা িনেয়েছ। �ডসিটিন তােদর �াহক, পিরেবশক ও িবিনেয়াগকারীেদর �থেক

সমবায় সিমিতেত িবিনেয়াগ, গাছ লািগেয় ভিবষ�েত তা িবি� কের মুনাফা �দওয়াসহ িবিভ� উপােয়

এ পিরমাণ টাকা সং�হ কের। এসব টাকা িদেয় �ডসিটিনর মািলকরা িনেজেদর ও �িত�ােনর নােম

�দেশর িবিভ� �ােন �াপনা, জিম, ভবন িকেনেছন। ২০১২ সােল এই �কা�ািনর মািলকেদর িব�ে�

মামলা কের �দক। �সই �থেক এর ব�ব�াপনা পিরচালক রিফকুল আমীন কারাগাের রেয়েছন,
�িত�ানিটর কায��মও ব�। একইভােব যুব কম�সং�ান �সাসাইিট বা যুবক অৈবধ ব�াংিকংেয়র

মাধ�েম �দেশর িবপুল সংখ�ক মানুেষর কাছ �থেক হাজার হাজার �কািট টাকা হািতেয় িনেয়েছ।

২০০৬ সােল �িত�ানিট ব� কের সরকার �সাশক িনেয়াগ কের। এ পয�� যুবেকর �াহকরাও টাকা

পায়িন। স�িত ই-কমাস� �িত�ান ইভ�ািল, ই-অের�, ধামাকাশপসহ িবিভ� �িত�ান মানুেষর

�থেক আগাম টাকা িনেয় পণ� সরবরাহ করেত পারেছ না। কেয়কিট �কা�ািনর মািলক �দশ �ছেড়
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পািলেয়েছ। এ অব�ায় �ডসিটিন ও যুবক �স�িট আেলাচনায় এেসেছ।  

িটপু মুনিশ বেলন, গত কেয়ক বছর ধের �ডসিটিন ও যুবেকর স�েদর দাম �বেড়েছ। এখন কীভােব

এসব স�দ িবি� করা যায় তা িনেয় আইনম�ীর সে� আেলাচনা হেয়েছ। এ ��ে� আইিন

সীমাব�তা থাকেল তা কীভােব দূর করা যায়, তা িতিন (আইনম�ী) �দখেবন।  

বািণজ�ম�ী বেলন, �দশ ৫০ বছর �াধীন হেয়েছ। এ সমেয় রাে�র �েয়াজেন অেনক সং�া হেয়েছ।

আরও সং�া হেব। �িতেযািগতা কিমশন নতুন সং�া। সং�ািট �য খুব শি�শালী হেয়েছ, তা নয়।

�েয়াজনীয় সহেযািগতাও পায়িন। তেব একটা সুিনিদ�� ল�� �রেখ এেগাে�।  

ই-কমাস� �সে� িটপু মুনিশ বেলন, আড়াই লাখ টাকার �মাটরসাইেকল �দড় বা �ই লাখ টাকায়

�বচােকনা �কােনাভােবই �হণেযাগ� নয়। উৎপাদন খরেচর �চেয় কম দােম কীভােব পণ� িবি� হেত

পাের। এ িবষেয় গণমাধ�মেক কথা বলেত হেব। মানুষেক সেচতন করেত হেব। মু�বাজার

অথ�নীিতেত ম�ণালয় �থেক �কনাকাটায় িনেষধা�া আেরাপ করেল কথা উঠেত পাের �য, ম�ণালয়

মানুষেক লাভ �থেক বি�ত করেছ। িতিন বেলন, সরকােরর লে��র তুলনায় �দেশ �তগিতেত ই-
কমাস� �সািরত হেয়েছ। কেরানার কারেণ এিট হেয়েছ হয়েতা। সরকার ২০২৫ সােল �য পয�ােয়

�যেত �চেয়িছল, তা এখনই অজ�ন হেয়েছ। গৃহবধূ �থেক �� কের িবিভ� পয�ােয়র ২০ �থেক ৩০

হাজার উেদ�া�া এেসেছ।  

�িতেযািগতা কিমশেনর �চয়ারপারসন �মা. মিফজুল ইসলাম বেলন, �িতেযািগতা কিমশনেক আরও

উ�ত মােন উ�ীত করার কাজ চলেছ। এ জন� নতুন অগ�ােনা�াম �তির করা হেয়েছ। স�মতা

উ�য়েন �নওয়া হেয়েছ একিট �ক�। িতিন বেলন, এরই মেধ� িতনিট মামলা িন�ি� কেরেছ

কিমশন। পাশাপািশ িবিভ� খােত ১৪িট অিভেযাগ অনুস�ান ও তদ� কায��ম �� করা হেয়েছ।

�মাবাইল িফন�াি�য়াল সািভ�স খাত িনেয় কাজ করেব কিমশন।  

বািণজ�ম�ীর অনলাইেন গ� �কনার অিভ�তা :বািণজ�ম�ী বেলন, '২০২০ সােলর �কারবািনর সময়

অনলাইেন প� �বচােকনা �� হয়। ওই সময় এ িবষয়ক কায��েমর উে�াধনী অনু�ােন অিতিথ

িছলাম। ওই অনু�ােনই আিম একটা গ� �কনার অড�ার কির। মূল� বাবদ এক লাখ টাকা আগাম

পিরেশাধও কির।'  

িতিন বেলন '৬-৭ িদন পর জানলাম, �য গ� অড�ার কেরিছলাম, �সই গ� আর �নই। ওই

অনলাইেনর �লাকজন ২-৩ িদন পর বলল, আপনােক �স গ�টা িদেত পারিছ না- অন� গ� �দব। যা

�হাক, পের তারা আমােক অন� একটা গ� িদল, জানাল তার দাম ৮৭ হাজার টাকা। বািক ১৩

হাজার টাকা বাবদ তারা আমােক একটা খািস িদল। একজন ম�ী, তার এ দশা হেল অন�েদর কী

হেব। তেব গত �কারবািনেত এমন হয়িন।'  
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