
হাজার কািট টাকা হািতেয় িনেয় ুুই বছের লাপা া ২ ডজন
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রিহম শখ ॥ ডসিটিন-যুবক ব বসা িটেয়েছ ’১০ সােলরও আেগ। িক  গত ই বছেরই সাধারণ মা েষর কাছ
থেক হাজার কািট টাকা িনেয় পািলেয়েছ অ ত ই ডজন ‘এমএলএম তারক’ কা ািন। এসব কা ািন ি ডর

মাধ েম এসব টাকা পাচার কেরেছ। এরপর সপিরবাের পািড় জিমেয়েছ িবেদেশ। তেব রাজধানীেত এখনও অ ত
শতািধক িত ান রেয়েছ যারা এমএলএম বা িপরািমড ব বসার আড়ােল গেড় তুলেছ ‘ নটওয়াক মােকিটং’। ফুড
সাি েম ট, সাধনসাম ী  ও  হারবাল  ওষুধ িবপণেনর নােম  সদ  সং হ  কের এমএলএম কায ম চালাে

িত ান েলা। আর ভিব ত আেয়র আশায় তােদর সই পাতা ফাঁেদ পা িদে ন বকার যবুক-যুবতীরা। সাধারণ
মা েষর কে  জমােনা অথ লেুট িনেয় সংঘব  তারকরা রাতারািত উধাও হেয় যাে । গােয় া সং ার তির
‘ দশত ােগ িনেষধা া’ তািলকা িবিভ  ােন পািঠেয়ও তারকেদর িবেদশ পালােনা ব  করা যাে  না। সরকার
লাইেস  না িদেলও থামােনা যাে  না এমএলএম নােমর ভঁুইেফাড় হায় হায় কা ািন েলার তারণা, জািলয়ািত।

ডসিটিন-২০০০, যবুক, ইউিনেপটইুউসহ শতািধক ‘হায় হায় কা ািন’র িব ে  সরকার কেঠার পদে প িনেলও
তারণার ধরন পাে  নতনু নতনু এমএলএম কা ািন তােদর তারণা চািলেয় যাে । ’১০ সােলর পর থেক ধীের

ধীের বাড়েত থােক এসব কা ািনর সংখ া। ফুড সাি েম ট, সাধনসাম ী ও হারবাল ওষুধ িবপণেনর নােম
এমএলএম কায ম চালাে  তারা। যিদও ওষুধ (িনয় ণ) অধ ােদশ ১৯৮২ তও ফডু সাি েম ট িবি েত িনেষধা া
আেছ। কা ািন েলার অিধকাংশই ব বসার ধরন ‘এমএলএম’ বলেত চায় না। তারা বলেছ, ‘ নটওয়াক মােকিটং’।
গত ই বছের অ ত ১২ কা ািন অিফস িটেয় হাজার কািট টাকা িনেয় পািলেয়েছ। এ েলা হে  নাভরা

াডা স িলিমেটড, িতয়ানিশ বাংলােদশ িলিমেটড, ক িলংক ই টার াশনাল বাংলােদশ িলিমেটড, সািম িডের
কা ািন িলিমেটড, িডএ এন ফামািসউিটক ালস, ডি উএম-২১, আপনজন, ইউটইুউ, িরচ, িমে ল িলিমেটড,

ট  ই টার াশনাল  ও  ওয়া  িমশন-২১। এরপরও নতুন নতনু  কা ািন  ছাতার  মেতা  গিজেয়  উঠেছ। খাদ
রাজধানীেতই  শতািধক  িত ান  িবিভ  কৗশেল  এমএলএম ব বসা  করেছ।  ব বসা  করেত  নয়া  হে  ড
লাইেস ,  কউবা  িনে  িবএসিটআইর  সািটিফেকট।  এ  সে  বািণজ ম ী  িটপু  মনুিশ  জনক েক  বেলন,
এমএলএম কা ািন েলার িব ে  অিভেযাগ  অেনক। এরা  নানাভােব  মা ষেক  তারণা  কের। এজ  এখন
এ েলা ব  আেছ, কাউেক লাইেস  দয়া হে  না।

ই-কমােসর নােম এমএলএম ॥ ই-কমােসর আড়ােল ’১৬ সাল থেক অৈবধ মাি  লেভল মােকিটং (এমএলএম)
ব বসা  কের  আসিছল  নাভরা  াডা স  িলিমেটড  নােম  একিট  কা ািন।  সারােদেশর  অ ত  ৪০  হাজার
িডি িবউটেরর কাছ থেক ৬শ’ কািট টাকা হািতেয় িনেয় ভেগেছ িত ানিট। রাজধানীর প েনর পায়ণ তাজ
স টােরর অিফস িটেয় রােতর আঁধাের পািলেয় যায় এ িত েনর হাতারা। েত িবিনেয়ােগ আ হীেদর িবিভ

ধরেনর লাভ দিখেয় বলা হেতা, নাভরা ই-কমাস বা সরাসির মােকিটংেয়র িত ান। এখােন িবিনেয়াগ করেল
াডা স, কিমশন ও মািসক বতন দয়া হেব। িক  িবিনেয়াগকারীরা ায় িতন বছর আেগ িবিনেয়াগ কেরও কান
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টাকা বা কিমশন ফরত পানিন। প েনর পাশাপািশ নাভরার অিফস িছল িমরপুর িডওএইচএেস। সখােন মলূত
অিফস করেতন কা ািনর উধতন কমকতারা। গত বহৃ িতবার প ন ও িমরপরু িডওএইচএেস িগেয় দখা যায়,
এই নােম এখন কান কা ািনর এখােন অি  নই। িক  ভু েভাগী াহকরা টাকার জ  িতিদনই আেসন।
ভু েভাগীেদর প  থেক প বী থানায় এ বছেরর ২৩ এি ল মামলা দােয়র কেরন এফ আই মািনক নােম এক

াহক। পরবতীেত মামলািট অ স ােনর দািয়  পায় িডিবর িসিরয়াস াইম িবভাগ। নাভরা াডাে র চয়ারম ান
িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন সােবক ি েগিডয়ার জনােরল (অব) ফজললু রিশদ মধৃা। বার তার ব ব ত
ন ের একািধকবার ফান করেলও সিট ব  পাওয়া যায়।

চাকিরর নােম লাইফওেয়র তারণা ॥ ২০ হাজার বকার যবুক ও ত ণেক িবিভ  িত ােন চাকির ও পণ  িবি র
মাধ েম টাকা উপাজেনর েলাভন দিখেয় ায় ৭০ কািট টাকা হািতেয় কেট পেড়েছ লাইফওেয় বাংলােদশ

াইেভট িলিমেটড নােম একিট িত ান। িত ানিট েত ঢাকায় তারণার ব বসা করেল র ােবর অিভযােন
উ রার অিফস িটেয় পািলেয় যায়। পের কখনও গাজীপুর,  কখনও া ণবািড়য়া,  নারায়ণগে  অিফস কের

তারণা  চািলেয়  যায়।  তারণার  িশকার  আকবর  হােসন  নােম  এক  ভু েভাগী  জনক েক  বেলন,  পিরিচত
একজেনর মাধ েম ভাল চাকিরর খবর পেয় ব ড়া থেক ঢাকায় আিস। উ রায় লাইফওেয় িত ােন এেস ৪৮
হাজার টাকা জমা দই। আমার মেতা এমন আরও অেনেকর কাছ থেকই টাকা িনেয়েছ ওরা। এরপর ওই িত ান
থেক বলা হয়- ‘চাকির’ চলেব িতন মাস, থাকা খাওয়া বাবদ মােস ১০ হাজার ৫শ’ টাকা কাটা হেব। আর বািক টাকা
ফরত দয়া হেব। িক  িতন মাস হেয় গেলও টাকা ফরত দয়িন িত ানিট। পের জানা যায়, ওই টাকার িবিনমেয়

তারা ইেলক িন  ও িসরািমক পণ  দেব, স েলা িবি  কের টাকা তুলেত হেব। খাঁজ িনেয় জানা যায়, গাজীপুেরর
ভাগড়া চা না- চৗরা ার শহীদ রমত আলী ভবেন থম, ি তীয়, ততৃীয় এবং চতুথ তলায় অ েমাদন ছাড়াই

লাইফওেয় বাংলােদশ নােমর একিট মাি  লেভল মােকিটং (এমএলএম) কা ািন তােদর কায ম পিরচালনা
কেরেছ। াধীন ধান নােম গাজীপেুরর এক ভু েভাগী জনক েক জানান, থাকা-খাওয়ার িবধাসহ ইেলক িন
কা ািনেত মােস ৮ থেক ১০ হাজার টাকা বতেন চাকির দয়ার কথা বেল। এরসে  পণ  িবি র ওপর কিমশেনর
েলাভন দিখেয় বকার ত ণেদর আকৃ  করা হয়। তারপর িশ েণর কথা বেল তােদর কাছ থেক ৩৫ থেক ৪০

হাজার  টাকা  জামানত  নয়া  হয়।  সখােনও  একইভােব  বকার-যুবকেদর  তারণা  করা  হেয়েছ।  গত  বধুবার
নারায়ণগ  শহেরর অিফেস িগেয় জানা যায়, গত ১২ সে র থেক অিফেস কান কমকতা আসেছন না। ায়

ইশ’ জনেক চাকির দয়ার নােম ৩০ লাখ টাকা িনেয় কমকতারা সটেক পেড়েছ।

‘সরকার নতুন একিট কমসূচী চালু কেরেছ, পাঁচ হাজার প াশ টাকা জমা িদেলই িত মােস ৫ থেক ৯ হাজার টাকা
পাওয়া যােব। আরও পাওয়া যােব মলূ বান সাম ী। াহক যত বাড়ােবন, ভাতা তত বিশ পােবন। আপনােদর
পিরবার চালােনার দািয়  আমােদর’- এমন েলাভন দিখেয় া ণবািড়য়ার ১ হাজার ই শ’ ৬২  নারীর কাছ
থেক ৬০ লােখর বিশ টাকা হািতেয় িনেয়েছ লাইফওেয়।

তারকেদর িবেদশ পালােনা ব  করা যাে  না ॥ এমএলএম তারণার িব ে  আ ঃম ণালয় কিমিটর পািরশসহ
রাে র সেবা  পযােয়র িনেদশ বা বায়ন না হওয়ার কারেণই তারকরা দেল দেল িনিবেঘœ দশত ােগর েযাগ
পাে  বেল  অিভেযাগ  উেঠেছ।  জনসাধারেণর  সে  তারণা  বে  িবিভ  ম ণালেয়র  কমকতা  িনেয়  গিঠত
আ ঃম ণালয় কিমিট দেশর সব মাি  লেভল মােকিটং (এমএলএম) কা ািন বে র পািরশ কের। এ ছাড়া
এমএলএম কা ািনর নােম তারণার সে  জিড়তেদর িব ে  দৃ া মূলক ব ব া নয়ার জ  রা  ম ণালেয়র
কােছ পািরশও কের কিমিট। স িত ধানম ীর কাযালয় থেকও এমএলএম তারণার িবষেয় িবেশষ জ রী
পদে প নয়ার িনেদশ দয়া হয়। িক  এসব িস া , পািরশ, িবেশষ িনেদশ কান িকছুই কাযকর হে  না। ফেল
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ব  হে  না এমএলএম তারণা, কািড় কািড় টাকা লেুট নয়ার বািণজ । উে খ , আইন অ যায়ী অব গত বা
অলীক পণ  ও সমেয়র ধারাবািহকতায় ভিব েত িবপণনেযাগ  হেব এমন পণ  ও সবা িবি  িনিষ  করা হেয়েছ।
এছাড়া িপরািমডসদৃশ িব য় কায ম পিরচালনা করা যােব না বেল উে খ করা হেয়েছ নতুন এমএলএম আইেন।
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