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িনউজ�ট �শয়ার ক�ন

�ডস�টিন ও যুবেকর �াহকেদর অেধ �ক �িতপূরণ
স�ব: বািণজ�ম�ী
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িস�াস �ড�: িবতিক�ত এমএলএম �কা�ািন �ডস�টিন ও যুবেকর �য পিরমাণ স�দ রেয়েছ,

তা িব�� কের �াহকেদর অেধ �ক �িতপূরণ স�ব বেল জািনেয়েছন বািণজ�ম�ী �টপু মুনিশ।

�িতেযািগতা আইেনর বা�বায়েনর মাধ�েম বাজাের সুষ্ঠ�  �িতেযািগতাপূণ � পিরেবশ স�ৃ�র িবষেয়
�রাববার এক কম �শালায় িতিন একথা বেলন।

বািণজ�ম�ী বেলন, “িবতিক�ত এমএলএম �কা�ািন �ডস�টিন ও যুবেকর স�দ িব�� কের
�িত��েদর �িতপূরণ �দওয়া যায় িকনা তা ভাবা হে�। কারণ এসব �কা�ািনর স�দ
�বেড়েছ। ধারণা করা হে�, এ দু�টর �কা�ািনর স�দ িব�� 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।”

মাি� �লেভল মােক��টং (এমএলএম) ব�বসার মাধ�েম �ডস�টিন �প �দেশর �ায় ৪৫ লাখ
�াহেকর কাছ �থেক ৫ হাজার �কা�ট টাকা হািতেয় িনেয়েছ বেল �সই সময়কার গণমাধ�েম খবর
�কািশত হেয়েছ।

�সে��র ২৬, ২০২১
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�াহক, পিরেবশক ও িবিনেয়াগকারীেদর কাছ �থেক সমবায় সিমিতেত িবিনেয়াগ, গাছ লািগেয়
ভিবষ�েত তা িব�� কের মুনাফা �দওয়াসহ িবিভ� �েলাভন �দিখেয় টাকা সং�হ করত
�ডস�টিন।

এসব টাকা িদেয় �ডস�টিনর মািলকরা িনেজেদর ও �িত�ােনর নােম �দেশর িবিভ� �ােন �াপনা,
জিম, ভবন িকেনেছ। ২০১২ সােল এই �কা�ািনর মািলকেদর িব�ে� মামলা কের দুদক। �সই
�থেক �ডস�টিনর ব�ব�াপনা পিরচালক রিফকুল আমীন কারাগাের আেছন, �িত�ান�টর
কায ��মও ব�।

একইভােব যুবকও �দেশর িবপুল সংখ�ক মানুেষর কাছ �থেক হাজার হাজার �কা�ট টাকা হািতেয়
িনেয়েছ। ২০০৬ সােল �িত�ান�ট ব� কের সরকার �শাসক িনেয়াগ কের। এ পয �� যুবেকর
�াহকরাও টাকা পায়িন।

স�িত ই-কমাস � �িত�ান ইভ�ািল, ই-অের�, ধামাকা শপসহ িবিভ� �িত�ান মানুেষর �থেক
আগাম টাকা িনেয় পণ� সরবরাহ করেত পারেছ না। কেয়ক�ট �কা�ািনর মািলক �দশ �ছেড়
পািলেয়েছ। এ অব�ায় �ডস�টিন ও যুবক �স��ট আেলাচনায় এেসেছ।

�টপু মুনিশ বেলন, গত কেয়ক বছর ধের �ডস�টিন, যুবেকর স�েদর দাম �বেড়েছ। এখন
কীভােব এসব স�দ িব�� করা যায়, তা িনেয় আইনম�ীর সে� আেলাচনা হেয়েছ। এে�ে�
আইিন সীমাব�তা থাকেল, তা কীভােব দরূ করা যায় �স�ট িতিন (আইনম�ী) �দখেবন।

ই-কমাস � �সে� �টপু মুনিশ বেলন, আড়াই লাখ টাকার �মাটরসাইেকল �দড় বা দুই লাখ টাকায়
�বচােকনা �কােনাভােবই �হণেযাগ� নয়। উৎপাদন খরেচর �চেয় কম দােম িকভােব একটা পণ�
িব�� 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 মানষুেক লাভ �থেক ব��ত করেছ।

বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন ও অথ �ৈনিতক িরেপাট�ারেদর সংগঠন ইেকােনািমক িরেপাট�ার
�ফারাম (ইআরএফ) �যৗথভােব কম �শালার আেয়াজন কের।
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