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ামীণেফােনর জনি য় ‘িজেপ’ অৈবধভােব বসা করেছ। শত ও নীিত না মানায় গত বছেরর িডেস ের বাংলােদশ াংক ‘িজেপ’ 
বে র িনেদশ দয়, িক  তা মােনিন ামীণেফান ক প । এরপর িতন মাস ধের অৈবধভােব চলেছ ‘িজেপ’। িবষয়  িনেয় উে গ 

কাশ কের ক ীয় াংক িব আরিসেক বেলেছ, এ ঘটনা সামি ক অথনীিত ও ানীিতেক াপকভােব ভািবত করেব। তার 
পরও েরা িবষয়  িনেয় ামীণেফােনর কােনা িতি য়া নই। 

এ াপাের বাংলােদশ াংেকর খপা  িসরা ল ইসলাম কােলর ক েক বেলন, “আমরা ‘িজেপ’ সবা  ব  কের িদেত 
ামীণেফানেক িচ  িদেয়িছলাম। িক  এখেনা তারা এই সবা  ব  কেরিন।” 

ামীণেফােনর ড  জনােরল ােনজার, করেপােরট কিমউিনেকশনস মা. হাসােনর কােছ িবষয়  জানেত চাইেল িতিন কােলর 
ক ’র কােছ দািব কের বেলন, ‘আমরা বাংলােদশ াংক ক পে র কাছ থেক এ িবষেয় আ ািনক কােনা িচ  িকংবা ই- মইল 
পাইিন। তেব বাংলােদশ াংেকর সে  স িত (গত ৩ মাচ) অ ি ত এক সভায় আমােদর অ া িরত এক  িচ  দখােনা হয়। 
বাংলােদশ াংক ও িব আরিসর অনাপি প  এবং যথাযথ অ েমাদেনর িভি েতই ামীণেফান িজেপ ও িবল প/ েক ং সবা 

দান কের।’ 

 মেত, ২০১০ সােল িবেশষ াপেট ামীণেফান িলিমেটডেক বাংলােদশ রলওেয়র ইেলক িনক িকট িবি র জ  অনাপি  
িদেয়িছল ক ীয় াংক। এরপর ২০১২ সােল িত ান েক ‘ মািবক াশ’ া  নােমর আওতায় ইউ িল  িবল কােলকশন সবা 
দওয়ার জ  অনাপি  দওয়া হয়। তেব ামীণেফানেক বাংলােদশ াংক থেক শত দওয়া হেয়িছল, এই াে র আওতায় ন ন 
কােনা সবা পিরচালনা করেত গেল ক ীয় াংেকর অ েমাদন িনেত হেব। পের ২০১৬ সােল ামীণেফান ‘িজেপ’ সবা িনেয় 

আেস। এই সািভেসর আওতায় িব ৎ, াস ও পািনর িবল পিরেশাধ, েনর িকট কাটা, াংক অ াকাউ  অথবা মািবক াশ 
আউটেলট থেক মাবাইেল টাকা িরচাজ করা যায়। সবা  বশ জনি য়তা পেয়েছ। এ পয  সব ক িছল। িক  বতমােন 
ামীণেফান াহকেদর ‘িজেপ’ াে র আওতায় ‘ই-ওয়ােলট’ সবা িদে । আর এই সবা িদেত বাংলােদশ াংেকর অ েমাদন 
নওয়ার েয়াজন বাধ কেরিন ামীণেফান ক প । এেত কের ামীণেফান শত যমন ভেঙেছ, তমিন িনয়মনীিতর তায়া াও 

কেরিন। বাংলােদশ পেম  অ া  সটলেম  িসে মস র েলশনস ২০১৪-এর ৫(১) অ যায়ী, ই-ওয়ােলট সবা দওয়ার জ  



বাংলােদশ াংক থেক পেম  সািভস ভাইডার (িপএসিপ) লাইেস  নওয়ার বা বাধকতা রেয়েছ। লাইেস া  িপএসিপ 
িত ান েলার সািবক কায ম বাংলােদশ াংেকর তদারিকর আওতায়। 

ামীণেফান এসব িনয়মনীিতর তায়া া তা কেরইিন, উে া িত ান  ‘িজেপ ওয়ােলেটর’ িবিভ  িব াপন ও মাবাইেল েদ বাতা 
পাঠােনা অ াহত রেখেছ। িবষয়  নজের এেল াংিকং স েরর অিভভাবক বাংলােদশ াংক গত বছেরর ৫ িডেস র 
ামীণেফানেক পাঠােনা এক িচ েত ‘িজেপ’র মা েম সব ধরেনর আিথক সবা ব  করার পরামশ দয়। ওই িচ েত বলা হয়, 

“স িত িবিভ  িব াপন ও াহেকর মাবাইেল েদ বাতার মা েম ‘িজেপ’ ওয়ােলট সবার িবষেয় আপনােদরেক ( ামীণেফান) 
চার/ চারণা চালােত দখা যাে । আপনােদর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য বাংলােদশ পেম  অ া  সটলেম  িসে মস 
র েলশনস ২০১৪-এর ৫(১) অ যায়ী এ ধরেনর ‘ই-ওয়ােলট’ সবা দােনর ে  পেম  সািভস ভাইডার (িপএসিপ) লাইেস  
হেণর বা বাধকতা রেয়েছ। তাই ‘িজেপ’ াে র আওতায় দ  আপনােদর সব ধরেনর আিথক সবা অিবলে  ব  করার পরামশ 
দওয়া যাে ।” 

এ িচ র পরও দেশর শীষ ানীয় মাবাইল ফান অপােরটর  ‘িজেপ’ ব  না করায় গত ২৫ ফ য়াির বাংলােদশ 
টিলকিমউিনেকশন র েলটির কিমশনেক (িব আরিস) িবষয়  জািনেয়েছ ক ীয় াংক। িব আরিসেক পাঠােনা িচ েত 

বাংলােদশ াংক উে গ কাশ কের বেলেছ, ামীণেফানেক ‘িজেপ’ াে র আওতায় দ  সব ধরেনর আিথক সবা অিবলে  ব  
করার কথা বলা হেলও তারা তা কেরিন। ামীণেফান িলিমেটেডর মেতা এক  িত ান এভােব অন েমািদত ও অিনয়ি তভােব 
ইেলক িনক মািন ই  করেল তা সামি ক অথনীিত ও ানীিতেক াপকভােব ভািবত করেব বেল মেন কের বাংলােদশ াংক। 

এই িচ র াপাের জানেত চাইেল গত রােত িব আরিসর কিমশনার (ই অ া  ও) রজাউল কােদর কােলর ক েক বেলন, এ িবষেয় 
িব আরিস কােনা ব া িনেয়েছ িক না স স েক খ জ িনেয় পের জানােত পারব। 

 


