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অনলাইন শিপ ার্ট াি ॥ ই-কমার্ট প্ল্যার্ফপমট ককািবাশন জনয গরু অর্ট াি শিপ়ে কাশিত গরু  ানশন, কর্খাপন 

প্রতাশিত হপ়েপেন বপল জাশনপ়েপেন বাশিজযমন্ত্রী টি ু মুনশি। 

িশববাি (২৬ কর্পেম্বি) বাাংলাপিি প্রশতপ াশগতা কশমিপনি র্পেলন কপে ‘প্রশতপ াশগতা আইন বাস্তবা়েপনি 

মাধ্যপম বাজাপি রু্ষু্ঠ প্রশতপ াশগতা ূিট  শিপবি রৃ্শিপত ইপকানশমক শিপ ার্ট ার্ট কফািাপমি (ইআিএফ) ভূশমকা’ 

িীর্টক কমটিালা়ে প্রধ্ান অশতশিি বক্তপবয শতশন এ কিা বপলন। 

বাশিজযমন্ত্রী বপলন, এক বেি আপগ ককািবাশনি ঈপি একটি ই-কমার্ট প্রশতষ্ঠান উপবাধ্নকাপল ককািবাশনি জনয 

একটি গরুি অর্ট াি কপি এক লাখ র্াকা শিপ়েশেলাম। 

শকন্তু আমাপক ক  গরুটি কিশখপ়েশেল, আশম কর্টি  াইশন। আশম শনপজই অর্ট াি কপি প্রতাশিত হপ়েশেলাম। শতশন 

বপলন, একটি শজশনর্ নতুন কপি চালু কিপল, কর্র্া শনপ়ে র্মর্যাি রৃ্শি হ়ে। তাি ভুক্তপভাগী আশম শনপজই। 

প্রশতপ াশগতা কশমিপনি কচ়োি াির্ন মশফজুল ইর্লাম বপলন, ২০২০ র্াপলি নপবম্বপি ইভযাশলি শবরুপে মামলা 

কিা হপ়েপে কশমিপনি  ে কিপক। মামলার্া আিালপত চলমান। শিগশগিই িা়ে হপব। 
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জানা কগপে, বাাংলাপিপি র্ম্প্রশত একাশধ্ক ই-কমার্ট প্রশতষ্ঠাপনি শবরুপে প্রতািিা ও অিট আত্মর্াপতি অশভপ াগ 

উপেপে। এি মপধ্য অনযতম হপলা ইভযাশল এবাং ই-অপিঞ্জ নাপমি দুটি প্রশতষ্ঠান। শবশভন্ন ধ্িপনি অফাি এবাং দ্রুত 

কর্বা প্রিাপনি প্রশতশ্রুশত শিপ়ে তািা গ্রাহকপিি আকৃি কপিশেল। 

প্রশতপ াশগতা কশমিপনি কচ়োি াির্ন বপলন, র্ািা শবপে ই-কমার্ট চালু িপ়েপে। ইপতামপধ্য এ বযবর্াি র্পে লাখ 

লাখ মানুর্ জশিত হপ়েপে। শর্শজর্াল বাাংলাপিপি শর্শজর্াল  েশতপত বাশিজয  শিচাশলত হপব। 

শতশন বপলন, কপিানাকাপল ই-কমার্ট রু্নাম অজট ন কপিপে, মানুর্ উ কৃত হপ়েপে। কপ়েকটি প্রশতষ্ঠাপনি অর্ৎ 

বযবর্া ও প্রতািিাি কািপি র্ব ই-কমার্ট বন্ধ কপি কিও়ো ঠিক হপব না। 

মশফজুল ইর্লাম বপলন, ই-কমার্ট বন্ধ না কপি রু্িৃঙ্খলভাপব  শিচালনা ও শন়েন্ত্রপিি জনয একটি কিগুপলর্শি 

অিশিটি গেন কিা হপব। এখান কিপক ই-কমাপর্টি জনয কিশজপেিন প্রিান কিা হপব এবাং কপোিভাপব শর্শজর্াল 

বাশিজয মশনর্শিাং কিা হপব। 

একই র্পে  ািা অ িাধ্ কপিপে, তাপিি শবরুপে কপোি বযবস্থা কনও়ো হপে। ভশবর্যপত  াপত এ ধ্িপনি প্রতািিাি 

রু্প াগ না  া়ে, কর্জনয র্িকাি প্রপ়োজনী়ে বযবস্থা গ্রহিও কপিপে। 

প্রশতপ াশগতা কশমিপনি কচ়োি াির্ন মশফজুল ইর্লাপমি র্ভা শতপে অনুশষ্ঠত কমটিালা়ে বক্তবয িাপখন- 

কশমিপনি র্ির্য মনজুি কাপিি, নার্শিন কবগম এবাং শজএম র্াপলহ উশিন, ইআিএপফি র্ভা শত িািশভন শিনভী, 

র্াধ্ািি র্ম্পািক এর্ এম িাপিদুল ইর্লাম। 

 


