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aথ র্ৈনিতক িরেপাট র্ার ॥ বাজাের িগেয় েদাকােন েদাকােন ঘুের ঘুের শািড়, গহনা, জুতা, সাধনী, িনতয্ েয়াজনীয় সাম ী েকনাকাটার 
aভয্াস িদন িদন পা াে  মানুেষর। তা বাড়ায় eখন েমাবাiল িকংবা কি uটাের বেস প  েবেছ িনেয় eক ি েকi িদেয় েদয়া 
যায় aড র্ার। প  চেল আেস ঘের িবে তার েদয়া িনধ র্ািরত সমেয়র মে i। খাবার েথেক শুরু কের িনতয্ েয়াজনীয় বাজার েতা 
আেছi, চাiেল িকেন েফলা যায় বািড়, গািড়, িবমান বা ে েনর িটিকটসহ যা দরকার সব িকছু। aনলাiেন েকনাকাটার ei 
িবষয়িটেকi বলা হয় iেলক িনক কমাস র্ বা i-কমাস র্। িবশব্জুেড় ত যুি  িনভ র্র ei েসবা হেণর পিরমাণ িদন িদন বাড়েছ। 
বাংলােদশo eর িত ম নয়। eেদেশ o িদন িদন জনি য় হে  aনলাiেন েকনাকাটা। 

স িত আ টাড (বািণজয্ o u য়ন সং া  জািতসংঘ সে লন) কািশত eক িতেবদেন েদখা েগেছ, িবশব্ াপী i-কমােস র্র িবি  
েবেড়েছ 24 শতাংশ। ei িহসােবর মে  বাংলােদশ a ভুর্  থাকেলo েদেশর i-কমাস র্ িত ান o uে া ােদর সংগঠন i-কয্াব 
বলেছ বাংলােদেশ ei িবি র পিরমাণ আরo েবিশ। আ টােডর েদয়া তে র ায় িদব্গুণ, 36 শতাংশ। 

স ত, 2-6 eি ল ƣবিশব্কভােব i-কমাস র্ স াহ পালন করা হয়। আর বাংলােদেশ পািলত হয় 8-25 eি ল। আর i-কমাস র্ িদবস 
পালন করা হয় 8 eি ল।  

আ টাড ƣবিশব্ক i-কমাস র্ স াহ পালনকােল ei িতেবদন কাশ কের। িতেবদেনর ত ানুযায়ী, 3128 সােল ‘ে াবাল i-কমাস র্ 
েসল’ 24 শতাংশ েবেড়েছ যার আিথ র্ক মূ  দাঁিড়েয়েছ 3৯ ি িলয়ন ডলার। যিদo i ারেনেটর েবিশরভাগ ে তাi েদশীয় 
uে া ােদর কাছ েথেক প  িকেন থােক। তেব 3126 সােল i-কমােস র্র মা েম িবেদশ েথেক প  েকনার পিরমাণ েবেড়েছ 26 
eবং 3128 সােল 32 শতাংশ। ei বৃি  িহসাব করা হেয়েছ মূলত যু রাে র বাজােরর oপর িভি  কের। 

ফেল েদেশর গি  পার হেয় িবজেনস টু কনিজuমার বা িব-টু-িস েসল েপৗঁেছ েগেছ 523 িবিলয়ন ডলাের। eে ে  আেগর বছেরর 
েচেয় িবি  েবেড়েছ 5 শতাংশ। e স েক র্ iueনিসিটeিড (বািণজয্ o u য়ন সং া  জািতসংঘ সে লন)-eর মহাসিচব মুিখসা 
িকতুiিয় বেলন, ‘eসব সংখয্া েদেখi েবাঝা যায় েয রফতািনর সুেযাগ ƣতির করেছ i-কমাস র্।’ িতিন  কেরন, ‘িক   হেলা 
u য়নশীল েদশগুেলা কী ei সুেযাগ লুেফ িনেত ƣতির আেছ?’ িতিন জানান, িবষয়িট িনেয় সুiজার াে র েজেনভায় aবি ত 
জািতসংেঘর ায়ী সদর সফতের 2 eি ল েথেক শুরু হoয়া ‘i-কমাস র্ স ােহ’ আেলাচনা করা হেব। 

eবােরর i-কমাস র্ স ােহ aংশ হণকারী িহেসেব থাকেছ 231িট েদেশর eক হাজােররo েবিশ বসায়ী। ‘ ম িডিজটালাiেজশন টু 
েডেভলপেম ’ িতপা েক সামেন েরেখ প মবােরর মেতা ei ƣবিশব্ক আসর বেসেছ। যা েশষ হেয়েছ 6 eি ল। 

i-কমােস র্র িবষেয় জানেত চাiেল েদেশর সফটo ার o েসবা সং া  িত ানগুেলার সংগঠন েবিসস’র সভাপিত ƣসয়দ আলমাস 
কবীর বেলন, ‘েদেশ i-কমােস র্র আরo সার হoয়া uিচত, িবি  বাড়া uিচত। আমােদর েসi ধরেনর েপােটনিশয়াল আেছ। তেব 
িতনিট সম া রেয়েছ ei খােত। সম া িতনিটর সমাধান করা েগেল ei খােতর বাজার আরo বাড়েব।’  

িতিন জানান, সম া িতনিটর eকিট হেলা i ারেনেটর a তুলতা। েদেশর সব জায়গায় i ারেনট েপৗঁছােনা েগেল i-কমােস র্র 
আকার বড় হেব। াংকগুেলার aিত সতকর্ aব ান i-কমােস র্র সাের বড় বাধা। েদেশর ে িডট কােড র্র সংখয্া কম uে খ কের 
আলমাস কবীর বেলন, ‘ াংকগুেলার আরo নমনীয় হoয়া দরকার। চাiেল াংকগুেলা ি -েপiড কাড র্ বাজাের ছাড়েত পাের। eেত 
াংকগুেলার ঝুিঁক কমেব। প  o েসবা েডিলভািরর িসে ম আরo u ত করেত হেব। স িত i-কমােস র্র সে  ডাকঘর যু  

হেয়েছ। ফেল আগামীেত প  েপৗঁছােনার িবষয়িট আরo ত হেব। ফেল i-কমাস র্ বাড়েব েদেশ।’ 



eিদেক i-কয্ােবর (i-কমাস র্ eয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদশ) সাধারণ স াদক আবদুল oয়ােহদ তমাল বেলন, ‘3128-3129 সােল 
েদেশ i-কমােস র্র িবি  েবেড়েছ 36 শতাংশ। ƣবিশব্ক i-কমাস র্ স াহ uপলে  i-কয্াব কী করেছ জানেত চাiেল িতিন বেলন, 
‘আমরা েদশ াপী ডাকঘরগুেলার সে  েযৗথভােব i-কমাস র্ েমলা করিছ। আমােদর িবেশষ দুিট আেয়াজন থাকেব। 8 eি ল 
রাজশাহীেত eবং 24 eি ল িসেলেট i-কমাস র্ েমলায় িবেশষ আেয়াজন থাকেব দশ র্নাথ েদর জ ।’ েমলায় ভাল সাড়া পাoয়া যাে  
uে খ কের িতিন বেলন, সারােদেশ েমলা হoয়ায় ামীণ eবং তয্  eলাকার মানুেষর কােছ েপৗঁছােনা যাে ।  

eরi মে  িকছু i-কমাস র্ িত ােনর িবরুে  aিভেযাগ uেঠেছ তারা েদশীয় বাজার ন  করেত েকািট েকািট টাকা িবিনেয়াগ করেছ। 
বাজারদেরর েচেয় কম দােম i-কমাস র্ সাiেট প  িবি  করেছ। eভােব চলেত থাকেল েদশীয় i-কমাস র্ িত ানগুেলা িটকেত 
পারেব না। eরi মে  eর ভাব েদখা যাে  বাজাের।  

eসব িবষেয় জানেত চাiেল েদশীয় i-কমাস র্ িত ান বাগডুম ডট কেমর িনব র্াহী েচয়ার ান শামীম আহসান বেলন, ‘েদেশ i-
কমােস র্র বাজার আকার আরo বড় হoয়া uিচত। বছের বছের েদেশর i-কমাস র্ খােতর বৃি  হেলo eক ধরেনর aসু  
িতেযািগতা শুরু হেয়েছ। িবেদশী িত ানগুেলা িবশাল aে র িবিনেয়াগ কের েদশীয় িত ানগুেলােক ধব্ংস করেত uেঠ পেড় 

েলেগেছ। তােদর মূল uে  বাজার েথেক েদশীয় i-কমাস র্ িত ানগুেলােক িবতািড়ত করা। eটা করেত পারেল িবেদশী i-কমাস র্ 
িত ানগুেলা e েদেশ জািকেয় বসা করেত পারেব। i-কমাস র্ নীিতমালা পুেরাপুিরভােব না মানায় ei সম া হে ।’ e িবষেয় 

সংি েদর দৃি  আকষ র্ণ কেরন িতিন। 
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