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ইভ�ািলর ৬০/৪০ অফার বে�র িনেদ�শ

�দশীয় ই-কমাস� সাইট ইভ�ািলেক শত�য�ু িব�য় বে�র িনেদ�শ িদেয়েছ বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশন (িবিসিস)।
িনেদ�শিট আগামী ২৪ �ফ�য়াির �থেক কায�কর হেব। পাশাপািশ চূড়া� িনেদ�শ না �দওয়া পয�� এ আেদশ বহাল
থাকেব। ইেতামেধ� কিমশন �থেক এ সং�া� একিট িনেদ�শনা ইভ�ািলেত পাঠােনা হেয়েছ।

জানা �গেছ, গত �সামবার িবিসিস কায�ালেয় �পে�র গণ�নািন অ�ি�ত হয়। �সখােন আেলাচনা হয় ইভ�ািলর
ক�াশব�াক অফােরর আওতায় ৬০/৪০ নােম শত�য�ু �য অফার আেছ, তা িনেয়। �নািন �শেষ িবিসিস �থেক ওই
অফার বে� অ�ব�ত�ীকালীন আেদশ �দওয়া হয়। আেদেশ বলা হয়- ইভ�ািলর ক�াশব�াক অফােরর কারেণ বাজাের
�িতেযািগতার ��ে� িব�প �ভাব িব�ার হওয়ার আশ�া রেয়েছ বা িব�ােরর কারণ ঘটেছ বা বাজাের মেনাপিল
অব�ার সিৃ� হেত যাে�। এমতাব�ায় �িতেযািগতা আইন, ২০১২-এর ধারা ৮-এর উে�শ�পরূণকে� িকছু তথ�
িচিঠ�াি�র ১৫ িদেনর মেধ� �দােনর জ�

তােদর িনেদ�শ �দওয়া হেলা। একই সে� এ ধরেনর ক�াশব�াক অফােরর সম�য়সং�া� সব িব�য়ব�ব�া পরবত�ী
িনেদ�শ না �দওয়া পয�� ব� থাকেব।

িবিসিস �চয়ারপারসন মিফজলু ইসলাম বেলন, এর আেগও ইভ�ািল শত�য�ু িবি� উিঠেয় �ফলার কথা বেলিছল, িক�ু
তারা �সটা কেরিন। তাই গণ�নািনেত এই অফার বে�র িনেদ�শ �দওয়া হেয়েছ।

ইভ�ািলর ক�াশব�াক অফার হেলা, যিদ �কউ ১০০ টাকার পণ� �কেনন, তা হেল তােক সমপিরমাণ টাকা অথবা তার
�চেয় �বিশ টাকা �ফরত �দওয়া হয়। ��তা ক�াশব�ােকর ওই টাকার ৬০ শতাংশ ব�ােল� �থেক খরচ করেত পাের।
বািক ৪০ শতাংশ িনজ �থেক খরেচর শত� রেয়েছ। িবিসিস বলেছ, এ ধরেনর শত�য�ু অফার �িতেযািগতা আইেনর
িবেরাধী।

ইভ�ািল ২০১৮ সােল িনবি�ত হয়। মলূত পণ� িকনেলই অথ� �ফরেতর অ�াভািবক ‘ক�াশব�াক’ অফার �দওয়ার মেতা
িবতিক�ত িবপণন প�িতর মাধ�েমই ব�বসা �� কের ইভ�ািল। ১০০ �থেক ১৫০ শতাংশ পয�� ক�াশব�াক অফার

http://www.dainikamadershomoy.com/


2/24/2021 ইভ�ািলর ৬০/৪০ অফার বে�র িনেদ�শ – Dainik Amader Shomoy

www.dainikamadershomoy.com/post/printing/303132 2/2

ভার�া� স�াদক : �মাহা�দ �গালাম সারওয়ার 
১১৮-১২১, �তজগাঁও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

�ফান: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ�া�: ৫৫০৩০০১১ িব�াপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪ 

ই-�মইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

© সব��� ��ািধকার সংরি�ত ২০০০-২০১৯  
Privacy Policy

�দওয়া হয়। অথ�াৎ ১০০ টাকার পণ� িকনেল সমপিরমাণ বা তার �চেয় �বিশ অথ� �ফরত �দওয়ার �লাভনীয় এই অফাের
হাজার হাজার �াহক আকৃ� হেলও লাভবান হে�ন অ�ই। �বিশরভাগই থােকন লাভবান হওয়ার অেপ�ায়।

http://www.dainikamadershomoy.com/post/printing/303132
http://www.dainikamadershomoy.com/notes/privacy-policy

