
9/27/21, 5:41 PM �ডস�টিন ও যুবেকর �াহেকরা ৫০-৬০% টাকা �ফরত �পেত পােরন

https://www.prothomalo.com/business/economics/�ডস�টিন-ও-যুবেকর-�াহেকরা-৫০-৬০-টাকা-�ফরত-�পেত-পােরন 1/2

অথ�নীিত

��স�িন ও যুবেকর �াহেকরা ৫০-৬০% টাকা �ফরত �পেত পােরন

ঢাকা

বা�ণজ৵ম�ী �পু মুনিশ

��স�িন ও যুবেকর �তািরত �াহেকরা অ�ত ৫০ �থেক ৬০ শতাংশ টাকা �ফরত �পেত পােরন বেল মেন কেরন 

বা�ণজ৵ম�ী �পু মুনিশ।

আজ ��াববার বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন আেয়ািজত '�িতেযািগতা আইন বা�বায়েনর মাধ৵েম বাজাের সু�� 

�িতেযািগতাপূণ� পিরেবশ সৃ�েত ইেকানিমক িরেপাট৴াস৴ �ফারােমর ভ�িমকা' শ�ষ৴ক কম৴শালায় �ধান অিতিথর ব�েব৵ 

বা�ণজ৵ম�ী এ কথা বেলন।

িনজ� �িতেবদক
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স�াদক ও �কাশক: মিতউর রহমান
�� © ২০২১ �থম আেলা

কিমশেনর �চয়ারপারসন �মা. মিফজ�ল ইসলােমর সভাপিতে� কম৴শালায় ব�ব৵ �দন সং�া�র িতন সদস৵ িজ এম 

সােলহ উি�ন, এ এফ এম মনজ�র কািদর ও নাসিরন ��গম এবং আইন পরামশ�ক মাফর�হা মারিফ।

িব�াপন

বা�ণজ৵ম�ী বেলন, ��স�িন ও যুবেকর অেনক স�দ রেয়েছ। স�দ�েলার দামও ��েড়েছ অেনক। ন৵ায৵মূেল৵ িবি� 

করেলও �য টাকা পাওয়া যােব তা িদেয় �াহকেদর ৫০ �থেক ৬০ শতাংশ টাকা �ফরত �দওয়া যােব।

বা�ণজ৵ম�ী এ ব৵াপাের আইনম�ী আিনসুল হেকর সে� কথা বেলেছন বেল সাংবািদকেদর জানান। বেলন, 'আইনম�ী 

আমােক বলেলন এটা আদালেতর িবষয়। কাউেক (��ােনা সং�া) িদেয় সংযু� কের �িতপূরণ �দওয়া �যেত পাের। 

আইন ম�ণালয় এটা িনেয় কাজ করেছ।'

বা�ণজ৵ ম�ণালয় সূে� জানা �গেছ, �াহকেদর অ�ত সাত হাজার ��া� টাকা আটেক ��েখেছ ��স�িন ও যুবেকর 

মািলকপ�।

ই-কমাস৴ খাত িনেয় বা�ণজ৵ম�ী বেলন, 'খাত� এিগেয় যাে�। কেয়ক� �িত�ােনর জন৵ অ�ত ৩০ হাজার �িত�ানেক 

আমরা িবপেদ �ফলেত পাির না।'

�ই বছর আেগ এক লাখ টাকায় অনলাইেন ��ারবািনর গর�র �য় আেদশ িদেয় িত� অিভ�তার স�ুখ�ন হেয়িছেলন 

বেল গ� কেরন �পু মুনিশ। বেলন, 'গর� িকনেত টাকা িদলাম এক লাখ। িক� পের �নলাম এটা অেন৵র কােছ িবি� হেয় 

�গেছ। 

ভাবলাম, আমার সে�ই এমন হে�! পের আেরকটা গর� �দখাল যার দাম ৮৭ হাজার টাকা। বািক টাকায় একটা খািসও 

িদল।' এমন অব�া এখন আর ��ই বেলও সে�াষ �কাশ কেরন িতিন।

��স�িন ও যুবেকর �াহকেদর িবষেয় বা�ণজ৵ম�ীর ব�ব৵ আজ িবেকল ৩টা ৩৫ িমিনেট মুেঠােফােন আইনম�ী 

আিনসুল হকেক জানােল িতিন পা�া �ে� বেলন, '��স�িন ও যুবেকর �াহকেদর িনেয় ��াথায় কাজ করেছ আইন 

ম�ণালয়।' আজ একটা কম৴শালায় বা�ণজ৵ম�ী বেলেছন-এ তথ৵ আবার জানােল আইনম�ী বেলন, 'আিম বা�ণজ৵ম�ীর 

সে� কথা বলব।'
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