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অনলাইেন গ� িকেন ছাগল �পেয়েছন বািণজ�ম�ী

অনলাইেন গ� িকেন �ডিলভাির না �পেয় �শষেমশ একিট ছাগল �পেয়িছেলন বেল জািনেয়েছন বািণজ�ম�ী
িটপু মুনিশ। িতিন বেলন, ‘�ই বছর আেগ এক লাখ টাকায় অনলাইেন �কারবািনর গ�র �য় আেদশ িদেয়
িত� অিভ�তার স�ুখীন হেয়িছলাম। লাখ টাকায় গ� িকনলাম। িক� পের �নলাম এটা অে�র কােছ িবি�
হেয় �গেছ। পের আেরকটা গ� �দখাল যার দাম ৮৭ হাজার টাকা। বািক টাকায় একটা ছাগল �দেব বলল।
িক� গ� আর আেসিন।’

বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন �িতেযািগতা কিমশন ও অথ�ৈনিতক িবেটর সাংবািদকেদর সংগঠন ইেকানিমক
িরেপাট�াস� �ফারাম (ইআরএফ) আেয়ািজত এক কম�শালায় গতকাল রিববার অনলাইেন �কনাকাটা িনেয় িনেজর
এ অিভ�তা তুেল ধেরন বািণজ�ম�ী।

কম�শালায় �ধান অিতিথর ব�েব� িটপু মুনিশ বেলন, ‘�থমবার অনলাইেন �কারবািনর গ� িকেন আিম
িনেজও ভু�েভাগী হেয়িছ। এই �কারবািনর আেগর �কারবািনর ঈেদ �দেশ �থমবােরর মেতা িডিজটাল
�কারবািনর হাট বেস। ওই হাট উে�াধেনর িদন ম�ী িহেসেব আমােকও রাখা হেয়িছল। উে�াধনী অ��ােন
আিম একিট �কারবািনর গ� িকনলাম। তার আেগ আিম জানেত চাইলাম কত দাম? আমােক জানােনা হেলা ১
লাখ টাকা। গ� আিম িকনলাম। আগাম �পেম�ট করলাম। বেস আিছ চার-পাঁচ িদন। �কােনা খবর �নই। ছয়-
সাত িদন পর আমােক জানাল, �সই গ� আর �নই। বেলিছলাম, কী হেলা �সটা? ওটা আেরকজন িনেয়
�গেছন। জানেত চাইলাম আমার গ� আেরকজন িনেয় চেল �গেলন? আপনারা �সটা িদেয় িদেলন? আিম
বললাম, আিম ম�ী। আমারই যিদ গ� না থােক, তাহেল!’

আপেডট : ২৭ �সে��র, ২০২১ ০০:০০

িনজ� �িতেবদক
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িতিন �হেস বেলন, ‘িতন িদন পর �কা�ািন জানাল, িচ�া কইেরন না আমরা আপনােক আেরকটা গ� িদি�।
তারা আেরকটা গ�র ছিব �দখায়; দাম চায় ৮৭ হাজার টাকা। কী বলব। আিম �তা তােদর কােছ বি�। বলল,
বািক ১৩ হাজার টাকায় আমােক একটা ছাগল �দেব। সবিকছু তারাই বলল। আর আিম �েনই যাি�। �শষ
পয�� তােদর বললাম ওটা �কারবািন কের এক ভাগ আমার বাসায় পািঠেয় দাও। বািক �ই ভাগ িবিল কের
দাও। তেব ছাগলটা জ�া� আমােক পাঠাও।’

বািণজ�ম�ী আরও বেলন, ‘এটা িক� �থমবার। ি�তীয়বার সম�া হয়িন। তখন এ �েযাগটা তােদর �দওয়া
হেয়েছ। িঠক আেছ আিম িনেজ ভু�েভাগী। িক� যিদ �নতাম আমার টাকাও �নই, গ�ও �নই তাহেল হয়েতা
মামলা-টামলা করা �যত।’

িনেজর এ অিভ�তা বলার উে�� িনেয় িটপু মুনিশ বেলন, ‘আমার কথা বলার উে�� হেলা ই-কমাস� খােত
যা হেয়েছ �সিট �থম বেলই ঘেটেছ। িক� এ খাতিট খুবই স�াবনাময়। ১০-২০টা খারাপ �িত�ােনর জ�
পুেরা �স�েরর উেদ�া�ারা �িত�� হেত পােরন না।’

িতিন আরও বেলন, ‘দািয়��া� ম�ণালয় িহেসেব এর দায় এড়ােত চাই না বেলই বািণজ� ম�ণালয়
অংশীজনেদর সে� বেস আেলাচনা করেছ। উপায় �খাঁজার �চ�া করেছ। �কাথায় �কাথায় �ব�লতা আেছ,
�স�েলা িচি�ত কের ব�ব�া �নওয়ার �চ�া করেছ। এ জ� পৃথক আইন, িনয়�ক সং�া গঠন নীিতমালা ও
িবিধমালা �ণয়ন এবং বা�বায়েনর কাজ করেছ সরকার।’

অ��ােন �ডসিটিন ও যুবেকর �তািরত �াহকরা অ�ত ৫০ �থেক ৬০ শতাংশ টাকা �ফরত �পেত পােরন বেল
জানান বািণজ�ম�ী। িটপু মুনিশ বেলন, ‘�ডসিটিন ও যুবেকর অেনক স�দ রেয়েছ। স�দ�েলার দামও
�বেড়েছ অেনক। �ায�মূেল� িবি� করেলও �য টাকা পাওয়া যােব তা িদেয় �াহকেদর ৫০ �থেক ৬০ শতাংশ
টাকা �ফরত �দওয়া যােব।’

এ ব�াপাের আইনম�ী আিন�ল হেকর সে� কথা বেলেছন জািনেয় িতিন সাংবািদকেদর বেলন, ‘আইনম�ী
আমােক বলেলন, এটা আদালেতর িবষয়। কাউেক (�কােনা সং�া) িদেয় সংযু� কের �িতপূরণ �দওয়া �যেত
পাের। আইন ম�ণালয় এটা িনেয় কাজ করেছ।’

বািণজ� ম�ণালেয়র কম�কত�ারা জানান, �াহকেদর অ�ত সাত হাজার �কািট টাকা আটেক �রেখেছ �ডসিটিন ও
যুবেকর মািলকপ�।

ই-কমাস� খাত িনেয় বািণজ�ম�ী বেলন, ‘খাতিট এিগেয় যাে�। কেয়কিট �িত�ােনর জ� অ�ত ৩০ হাজার
�িত�ানেক আমরা িবপেদ �ফলেত পাির না। ই-কমাস� স�েক� মা�েষর ধারণা পির�ার থাকা �েয়াজন। এ
জ� মা�েষর সেচতনতা বাড়ােত হেব, ইেকানিমক িরেপাট�াস� �ফারােমর সাংবািদকরা এ ��ে� ���পূণ�
ভূিমকা পালন করেত পােরন। �দেশর উ�য়েনর সে� সে� মা�েষর আিথ�ক অব�ার উ�িত হেয়েছ এবং �য়
�মতা �বেড়েছ। এ �েযাগেক কােজ লািগেয় অসৎ উে�ে� কেয়কিট �িত�ান মা�ষেক �তািরত করার �চ�া
করেছ। ই-কমাস� িবষেয় মা�ষেক সেচতন হেত হেব। ইিতপূেব� �যসব �িত�ান মা�ষেক �তািরত কেরেছ,
�স�েলার অেনক স�দ আেছ। স�দ�েলা িবি� করেল অেনেকর পাওনা পিরেশাধ করা স�ব। এ
িবষয়�েলা মাথায় �রেখ সরকার কাজ করেছ।’

িতিন আরও বেলন, ‘বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন বািণজ� ম�ণালেয়র অধীন একিট নতুন �িত�ান।
বািণজ� ��ে� বাজাের ��ু �িতেযািগতা িনি�ত করেত কাজ কের যাে�। এিট িনিদ�� আইেনর আওতায়
পিরচািলত হে�। এ কিমশেনর জনবল এবং স�মতার সীমাব�তা আেছ। এ কিমশনেক শি�শালী করেত
সরকার কাজ করেছ।’
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কম�শালায় সভাপিত� কেরন �িতেযািগতা কিমশেনর �চয়ারম�ান �মা. মিফজুল ইসলাম। এ সময় ইআরএফ
সভাপিত শারিমন িরনিভ ও সাধারণ স�াদক �মাহা�দ রােশ�ল ইসলামসহ �িতেযািগতা কিমশেনর সদ�
ও ঊ��তন কম�কত�ারা উপি�ত িছেলন।


