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ফাইল ছিব

�ডসিটিন-যুবেকর �াহকেদর জ� �খবর
�কাশ | ২৭ �সে��র ২০২১, ১১:২১ | আপেডট: ২৭ �সে��র ২০২১, ১১:৩৬

বািণজ�ম�ী িটপু মুনিশ মেন কেরন যুবক ও �ডসিটিনর �য পিরমাণ স�দ আেছ তা িবি� করেল �াহকেদর
অ�ত ৫০ �থেক ৬০ শতাংশ পাওনা পিরেশাধ করা স�ব।

িতিন বেলেছন, বািণজ� ম�ণালয় যিদ �িত�ান�েলার স�দ �ায� মূেল� িবি� কের, তাহেল �াহকেদর ৫০
�থেক ৬০ ভাগ টাকা পিরেশাধ হেব। তেব �সটােত আইনম�ীর সহেযািগতা লাগেব। ম�ীেক বেলিছ, িতিন
বেলেছন, এিট আদালেতর ব�াপার। আইেনর ঝােমলা �মটােত আদালেতর রায় �পেত হেব।

�রাববার রাজধানীর ই�াটেন বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশেনর কায�ালেয় ‘�িতেযািগতা আইন বা�বায়েনর
মাধ�েম বাজাের ��ু �িতেযািগতাপূণ� পিরেবশ সৃি�েত ইেকানিমক িরেপাট�াস� �ফারােমর ভূিমকা’ শীষ�ক
কম�শালার উে�াধনী অ��ােন িতিন এসব কথা বেলন।

অ��ােন বািণজ�ম�ী বেলন, িডিজটাল বািণজ� িব�ব�াপী জনি�য় হেয় উঠেছ।বাংলােদেশ �িটকেয়ক অসৎ
�িত�ােনর কারেণ ই-কমাস� ব� কের �দওয়ার �েযাগ �নই।

আরিটিভ িনউজ
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© ��ািধকার সংরি�ত ২০১৬-২০২১ | এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা, ছিব, িভিডও অ�মিত ছাড়া ব�বহার
�বআইিন

িতিন বেলন, কেরানাকােল ই-কমাস� �ভা�ােদর �সবায় কাজ কের �নাম অজ�ন কেরেছ। িবগত �িট ঈ�ল
আজহায় �কারবািনর প� �য়-িব�েয় ���পূণ� ভূিমকা �রেখেছ। সরকার যথাযথ আইন �ণয়ন কের
�শৃ�লভােব ই-বািণজ� পিরচালনার জ� কাজ করেছ। উৎপাদন খরেচর �চেয়ও কম দােম পণ� �দওয়ার
অফার বা�বস�ত নয়, এিট বুঝেত হেব। 

ই-কমাস� স�েক� পির�ার ধারণা থাকা �েয়াজন জািনেয় ম�ী বেলন, সেচতনতা বাড়ােত হেব, ইেকানিমক
িরেপাট�াস� �ফারােমর সাংবািদকরা এ ��ে� ���পূণ� ভূিমকা পালন করেত পােরন। ই-কমাস� িবষেয় মা�ষেক
সেচতন হেত হেব। ইেতাপূেব� �যসব �িত�ান মা�ষেক �তািরত কেরেছ, �স�েলার অেনক স�দ আেছ।
স�দ�েলা িব�য় করেল অেনেকর পাওনা পিরেশাধ করা স�ব। এসব িবষয় মাথায় �রেখ সরকার কাজ
করেছ।

িতিন বেলন, বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন বািণজ� ��ে� বাজাের ��ু �িতেযািগতা িনি�ত করেত কাজ
কের যাে�। এ কিমশনেক শি�শালী করেত সরকার কাজ করেছ। 

ই-কমােস�র সম�া সমাধােন সবাই িমেল কাজ করার আ�ান জািনেয় বািণজ�ম�ী বেলন, আমরা �চ�া করিছ
আইন পিরবত�ন কের ই-কমাস� খাতেক শৃ�লার মেধ� আনার। এই িতন-চার িকংবা ১৫ �থেক ২০িট
�কা�ািনর জ� ই-কমাস� খাতেক িবপেদ �ফলেত চাই না।

এসএস

�ধান স�াদক : �সয়দ আিশক রহমান

�ব�ল িমিডয়া করেপােরশন িলিমেটড

১০২ কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

�ফান : +৮৮০-২-৫৫০১৩৫১১ - ১৫

িনউজ �ম: +৮৮০-১৮৭৮১৮৪৩৬৯ - ৭০

ই-�মইল : news@rtvonline.com

িব�াপন : rtvdigitalad@gmail.com

mailto:news@rtvonline.com
mailto:rtvdigitalad@gmail.com

