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অথ�নীিত

ইভ৵ািলর ৬০/৪০ অফার ব� করেত িনেদ৴শ

ঢাকা

 �দেশ িডিজটাল বা�ণিজ৵ক �িত�ান ইভ৵ািলর ক৵াশব৵ােকর আওতায় ৬০ শতাংশ ব৵ালা� �থেক এবং ৪০ 

শতাংশ িনজ �থেক খরেচর �য অফার �দওয়া হেয়েছ, �স� ব� রাখার িনেদ৴শ িদেয়েছ বাংলােদশ 

�িতেযািগতা কিমশন। গত �সামবার কিমশন �থেক এ–সং�া� এক� িনেদ৴শনা ইভ৵ািলেত পাঠােনা হেয়েছ।

 জানা �গেছ, �সামবার �িতেযািগতা কিমশেনর কায৴ালেয় �ই পে�র গণ�নািন অনুি�ত হয়। �সখােন 

ইভ৵ািলর ক৵াশব৵াক অফােরর আওতায় শত৴যু� �য অফার �দওয়া হেয়েছ, তা িনেয় আেলাচনা হয়। �ই 

পে�র �নািন �েষ �িতেযািগতা কিমশন �থেক অ�ব৴ত�কালীন আেদশ �দওয়া হয়। তােত বলা হয়, 

�িতেযািগতা আইন ২০১২ এর ধারা ১৫–এর উপধারা (৩)–এর দফা (ক)–এর িবধান অনুযায়ী, ঈদ ধামাকা 

িব�াপেন উি�িখত ক৵াশব৵াক অফােরর ৬০% ও ৪০% সম�য়–সং�া� শত৴যু� িব�য় �িতেযািগতা 

িবেরাধী। তাই ইভ৵ািল ডটকম িলিমেটডেক ২৪ �ফ��য়ািরর মেধ৵ সফটওয়৵াের �েয়াজনীয় পিরবত৴ন আনেত 

িনজ� �িতেবদক
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হেব। একই সে� এ ধরেনর ক৵াশব৵াক অফােরর সম�য়–সং�া� সব িব�য়ব৵ব�া পরবত� িনেদ৴শ না �দওয়া 

পয৴� ব� থাকেব। 

 

 জানেত চাইেল �িতেযািগতা কিমশেনর �চয়ারপারসন মিফজ�ল ইসলাম �থম আেলােক বেলন, এর আেগও 

ইভ৵ািল শত৴যু� িবি� উিঠেয় �ফলার কথা বেলিছল। িক� তারা �সটা কেরিন। তাই গণ�নািনেত তােদর এই 

অফার ব� রাখার িনেদ৴শ �দওয়া হেয়েছ।

  ইভ৵ািলর জনসংেযাগ িবভাগ �থেক এ িনেয় বলা হেয়েছ, তারা �িতেযািগতা কিমশন �থেক আেদশ 

�পেয়েছ। ক৵াশব৵াক অফােরর আওতায় শত৴যু� অফার তারা িনেজরাই উিঠেয় ��ওয়ার িস�া� িনেয়েছ।

 ইভ৵ািলর ক৵াশব৵াক অফার হেলা, যিদ আপিন ১০০ টাকার পণ৵ ��েনন, তাহেল আপনােক সমপিরমাণ 

টাকা অথবা তার �চেয় ��িশ টাকা ক৵াশ �দওয়া হয়। ��তা ক৵াশব৵ােকর ওই টাকার ৬০ শতাংশ ব৵ােল� 

�থেক খরচ করেত পাের। বািক ৪০ শতাংশ িনজ �থেক খরচ করার শত৴ রেয়েছ। �িতেযািগতা কিমশন 

বলেছ, এ ধরেনর শত৴যু� অফার �িতেযািগতা আইেনর িবেরাধী। উে�খ৵, ইভ৵ািল ২০১৮ সােল িনবি�ত 

হয়। ��তা পণ৵ িকনেলই ১০০ �থেক ১৫০ শতাংশ পয৴� ক৵াশব৵াক অফার �দয় ইভ৵ািল।

 মূলত, িকনেলই অথ� �ফরেতর অ�াভািবক ‘ক৵াশব৵াক’ অফার �দওয়ার মেতা িবতিক৴ত িবপণন প�িতর 

মাধ৵েমই ব৵বসা �র� কের ইভ৵ািল। ১০০ �থেক ১৫০ শতাংশ পয৴� ক৵াশব৵াক অফার �দওয়া হয়। অথ�াৎ 

১০০ টাকার পণ৵ িকনেল সমপিরমাণ বা তার �চেয় ��িশ অথ� �ফরত �দওয়ার ��াভনীয় এই অফাের হাজার 

হাজার �াহক আক�� হেলও লাভবান হে�ন অ�ই। ��িশর ভাগই আেছন লাভবান হওয়ার অেপ�ায়।

 �রা� ম�ণালেয়র জনিনরাপ�া িবভাগ স�িত ইভ৵ািল িবষেয় এক� �িতেবদন জমা িদেয় বেলেছ, 

অনলাইেন পণ৵ ��চােকনার �িত�ান ইভ৵ািল পণ৵ িবি�র কথা বেল মানুেষর কাছ �থেক অি�ম টাকা িনে�, 

িক� অেনকেকই সময়মেতা পণ৵ িদে� না। �াহেকরা �য পেণ৵র ফরমাশ (অড৴ার) িদে�ন, অেনক সময় ত�রা 

পাে�ন অন৵ ধরেনর পণ৵। এমনিক মানহীন পণ৵ও সরবরাহ করা হে�। 

 পণ৵ সরবরাহ করেত না পারেল ইভ৵ািল �াহকেদর টাকা �ফরত �দওয়ার কথা, িক� �িত�ান� তা িনেজর 

কােছ ��েখ িদে�। আর এসেবর মাধ৵েম ইভ৵ািল দ�িব�ধ, ১৮৬০–এর প�চ� ধারা, ��া�া অ�ধকার 

সংর�ণ আইন, ২০০৯–এর �� ধারা এবং িডিজটাল িনরাপ�া আইন, ২০১৮–এর এক� ধারা ল�ন কের 

যাে�। অি�ম মূল৵ পিরেশােধর বদেল ইভ৵ািলেক ‘ক৵াশ অন ��িলভাির’ প�িত �বত৴েন বাধ৵ করেত বা�ণজ৵ 

ম�ণালেয়র �িত অনুেরাধও করা হেয়িছল ওই �িতেবদেন।
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