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‘ব বসার ু পিরেবশ গেড় তালা, অথাৎ পণ বা সবা- যটাই হাক, উৎপাদন সরবরাহ বা বাজার ব ব াপনা কােনা
ধরেনর ু পিরেবশ ন করেল তা িতেরাধই িতেযািগতা কিমশেনর কাজ। একেচিটয়া ব বসা, যাগসাজেশ ব বসা,
মাজার বা অ া ইিজশন, জাটব বা বাজারেক ভািবত করেত পাের- এমন পিরেবশ তির হেল তা িতেরাধও এর
আওতাভু । উৎপাদনকারী,
তা, সরবরাহকারী এবং আড়তদার যন সিঠক কায ম পিরচালনা কের বাজাের
িতেযািগতা িত াই িতেযািগতা কিমশেনর মূল কাজ। িত ানিটর চয়ারপারসন মিফজুল ইসলাম গতকাল আমােদর
সমেয়র সে এ কথা বেলন।
মিফজুল ইসলাম বেলন, ব বসার িতেযািগতা ন কের একেচিটয়া মতার মাধ েম অথ হািতেয় নওয়া অসাধু
ব বসায়ীেদর িব ে ব ব া িনে কিমশন। িতেযািগতা আইন ভ কের কউ লাভবান হেত পারেব না। এ ে
িত
য কউ অিভেযাগ করেত পারেবন। িতিন বেলন, দেশর ব বসাবািণেজ
িতেযািগতামূলক পিরেবশ
িনি ত কের তা বজায় রাখা কিমশেনর ল । এ ছাড়া বাজাের ষড়য মূলক যাগসাজশ, মেনাপিল (একেচিটয়া বাজার
িনয় ণ) ও অিলেগাপিল (িসি ডেকেটর মাধ েম মুি েময় িকছু
িত ােনর হােত বাজােরর িনয় ণ রাখা) িকংবা কত ৃ ময় অব ােনর অপব বহার সং া
িতেযািগতািবেরাধী কমকািতেরাধ করা। এ ধরেনর একেচিটয়া বা িসি ডেকেটর িনয় ণ িত া হেল স পিরি িত িনয় েণ আনা বা িনমূল করাই
হেলা কিমশেনর ল । চয়ারম ান বেলন, দেশ ২০১২ সােল িতেযািগতা আইন তির হয় এবং ২০১৬ সােল
িতেযািগতা কিমশন কাজ
কের। ইেতামেধ ১৮িট িত ােনর িব ে মামলা চলমান। খুব কম সমেয়র মেধ একিট মামলার রায় হেব। অিচেরই ফল দখা যােব। িবে র ১৪০িট দেশ িবিভ নােম িতেযািগতা কিমশন রেয়েছ। এ
ধরেনর কিমশন মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) ২ শতাংশ অবদান রাখেত পাের। িত ানিট কাযকরভােব কাজ
করেত পারেল িতেযািগতামূলক দােম বা ায মূেল ভা ারা পণ বা সবা পােবন। ব বসায় ু পিরেবশ এেল
িবিনেয়াগ বাড়েব। নতু ন নতু ন উেদ া া তির হেব। পণ ও সবার ণগত মান বাড়েব। দেশর অথনীিতেত অবদান
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বাড়েব। দরপ ও পাবিলক িকউরেমে টও উ ত পিরেবশ তির হেব। সরকার ায মূেল সবা িকনেত পারেব। মাজার
ও অ া ইিজশেন কাজ করেত পারেল আিথক খােতও
ু পিরেবশ আসেব। িতিন বেলন, দ তা বাড়ােত নেলজ
শয়ািরং বাড়ােনার উেদ াগ নওয়া হেয়েছ। পাশাপািশ আ জািতক সং ার সােথ যাগােযাগ অব াহত রাখা হে ।
িতেযািগতা কিমশেনর সামেন চ ােলে র িবষেয় মিফজুল ইসলাম বেলন, দ জনবেলর সংকট রেয়েছ। দ জনবল
তির একিট চ ােল । এ ছাড়া িডমা ড তির এবং সেচতনতা ব ৃি বড় ধরেনর চ ােল । এ চ ােল মাকািবলায়
িমিডয়ারও বড় ভূ িমকা রেয়েছ। িতিন বেলন, আগামী এক থেক দড় মােসর মেধ জনবল িনেয়াগ শষ হেব। এ ছাড়া
ৃ মান হেব িতেযািগতা কিমশেনর কায ম।
িশগিগরই ‘পুেরা িবিধমালা’ তিরর কাজ শষ হেব। তখন পুেরাপুির দশ
িতিন বেলন, আইন অ যায়ী চারজন সদস ও একজন চয়ারম ান িনেয় কিমশন গিঠত। বতমান পুেরা কিমশন কাযকর।
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