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�শষ পাতা

িবতিক�ত ব��র িবপণন
(এমএলএম) প�িতর
ব�বসার নাম কের এক যুগ
ধের মানুেষর কাছ �থেক ৪
হাজার �কািট টাকারও �বিশ
তুেল িনেয়িছল �ডসিটিন। যুব
কম�সং�ান �সাসাইিটও
(যুবক) �াহকেদর সে�
�তারণা কের �ায় আড়াই
হাজার �কািট টাকা হািতেয়

�নয়। এরপর �তারণার দােয় �ায় আট বছর আেগ এ �ই �িত�ােনর কত�াব�ি�েদর ��ফতার
করা হয়। তােদর ��ফতােরর পর �থেকই �াহকেদর অথ� �ফরেতর িবষয়িট সামেন আেস। িক� এ
�ই �িত�ােনর স�দ িবি� কের তখন �য অথ� পাওয়া �যত, তা িদেয় �াহকেদর অথ� �ফরত
�দয়া স�ব িছল না। তেব এ আট বছের এসব স�েদর দাম �বেড়েছ। তাই বত�মােন এসব স�দ
িবি� কের �য অথ� পাওয়া যােব তা িদেয় �াহকেদর অ�ত ৬০ শতাংশ পাওনা পিরেশাধ করা
স�ব হেব বেল মেন করেছন সরকােরর নীিতিনধ�ারকরা। অথ� �ফরত �দয়ার িবষেয় কাজও করেছ
সরকার। 

এ �সে� বািণজ�ম�ী িটপু মুনিশ বেলন, যুবক ও �ডসিটিনর �য পিরমাণ স�দ আেছ, তা িবি�
করেল �াহকেদর ৫০-৬০ শতাংশ পাওনা পিরেশাধ করা স�ব। �াহকেদর অথ� �ফরেতর িবষেয়
আইন ম�ণালয় কাজ করেছ বেলও জানান িতিন। গতকাল রাজধানীর ই�াটেন বাংলােদশ
�িতেযািগতা কিমশেনর সে�লন কে� আেয়ািজত এক কম�শালায় �ধান অিতিথর ব�েব� এসব
কথা বেলন ম�ী।

স�েদর দাম �বেড়েছ
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বািণজ�ম�ী বেলন, �ডসিটিন ও যুবেকর অেনক স�দ রেয়েছ। স�দ�েলার দামও �বেড়েছ
অেনক। ন�ায�মূেল� িবি� করেলও �য টাকা পাওয়া যােব তা িদেয় �াহকেদর ৫০-৬০ শতাংশ
টাকা �ফরত �দয়া যােব। বািণজ�ম�ী এ ব�াপাের আইনম�ী আিনসুল হেকর সে� কথা বেলেছন
বেল সাংবািদকেদর জানান।

িতিন বেলন, আইনম�ী তােক বেলেছন এটা আদালেতর িবষয়। কাউেক (�কােনা সং�া) িদেয়
সংযু� কের �িতপূরণ �দয়া �যেত পাের। আইন ম�ণালয় এটা িনেয় কাজ করেছ।  �াহকেদর
অ�ত ৭ হাজার �কািট টাকা আটেক �রেখেছ �ডসিটিন ও যুবেকর মািলকপ�।

ই-কমাস� িবষেয় সাধারণ মানুেষর মেধ� সেচতনতা সৃি�র জন� �চারমাধ�ম তথা সাংবািদকেদর
ভূিমকা খুবই ���পূণ� বেল ম�ব� কেরন িটপু মুনিশ। িতিন বেলন, িডিজটাল বািণজ� িব�ব�াপী
জনি�য় হেয় উঠেছ। িডিজটাল বাংলােদেশর এে�ে� িপিছেয় থাকার সুেযাগ �নই। �িটকেয়ক অসৎ
�িত�ােনর কারেণ ই-কমাস� ব� কের �দয়ার সুেযাগ �নই।

কেরানাকােল ই-কমাস� �ভা�ােদর �সবায় কাজ কের সুনাম অজ�ন কেরেছ উে�খ কের বািণজ�ম�ী
বেলন, িবগত �িট ঈ�ল আজহায় �কারবািনর প� �য়-িব�েয় ���পূণ� ভূিমকা �রেখেছ ই-
কমাস�। সরকার যথাযথ আইন �ণয়ন কের সুশৃ�লভােব ই-বািণজ� পিরচালনার জন� কাজ করেছ।
উৎপাদন খরেচর �চেয়ও কম দােম পণ� �দয়ার অফার বা�বস�ত নয,় এিট বুঝেত হেব। সাধারণ
মানুষেক এ ধরেনর �েলাভন �দখােনা �থেক সের আসেত হেব।

ই-কমাস� স�েক� পির�ার ধারণা থাকা �েয়াজন উে�খ কের ম�ী বেলন, এজন� সেচতনতা
বাড়ােত হেব। ইেকানিমক িরেপাট�াস� �ফারােমর সাংবািদকরা এে�ে� ���পূণ� ভূিমকা পালন
করেত পােরন। �দেশর উ�য়েনর সে� সে� মানুেষর আিথ�ক অব�ার উ�িত হেয়েছ। �য়�মতা
�বেড়েছ। এ সুেযাগেক কােজ লািগেয় অসৎ উে�েশ� কেয়কিট �িত�ান মানুষেক �তািরত করার
�চ�া করেছ। ই-কমাস� িবষেয় মানুষেক সেচতন হেত হেব। এর আেগ �যসব �িত�ান মানুষেক
�তািরত কেরেছ, �স�েলার অেনক স�দ আেছ। স�দ�েলা িবি� করেল অেনেকর পাওনা
পিরেশাধ করা স�ব। এসব িবষয় মাথায় �রেখ সরকার কাজ করেছ। এ সময় ম�ী �ই বছর আেগ
অনলাইেন �কারবািনর গ� িকনেত িগেয় িনেজর িত� অিভ�তার কথাও তুেল ধেরন।

বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন ও ইেকানিমক িরেপাট�াস� �ফারাম (ইআরএফ) আেয়ািজত এ
কম�শালায় সভাপিত� কেরন বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশেনর �চয়ারপারসন �মা. মিফজুল
ইসলাম। কম�শালায় ব�ব� রােখন কিমশেনর সদস� িবএম সােলহ উ�ীন, ড. �মা. মনজুর কািদর,
নাসিরন �বগম, কিমশেনর উপেদ�া ব�াির�ার মাফ�হ মুরিফ, ইআরএেফর সভাপিত শারিমন
িরনভী ও সাধারণ স�াদক এসএম রািশ�ল ইসলাম।
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