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রপ্রস তরতলজ 

আজ ০৮ জুন ২০২২ তরঃ ররাজ বুধবার বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন কর্তেক আদ াতজত “Seminar On Role of 

Different Ministries/Divisions And Regulatory Bodies in Implementing 

Competition Law And Policy” শীর্ েক রসতিনার বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর সভাকদে অনুতষ্ঠত হ । 

রসতিনাদর সভাপততত্ব কদরন বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর সম্মাতনত রে ারপাস েন জনাব রিাঃ িতিজুল ইসলাি । প্রধান 

অতততি তহদসদব উপতিত তিদলন বাতণজৈ িন্ত্রণালদ র তসতন র সতেব জনাব তপন কাতি র ার্ । এিাড়াও উপতিত তিদলন 

কতিশদনর তবজ্ঞ সেস্য ড.এ এি এি িনজুর কাতের, রভাক্তা অতধকার সাংরেণ অতধেপ্তদরর িহাপতরোলক জনাব এ. এইে. এি. 

সতিকুজ্জািান, িতন্ত্রপতরর্ে তবভাদগর যুগ্মসতেব  আনার কতল িাহবুব  বাতণজৈ িন্ত্রণালদ র যুগ্মসতেব জনাব রিাঃ জািরুল ইসলাি 

আতজজ, অি ে তবভাদগর যুগ্ম সতেব নাতসিা পারভীন, সড়ক পতরবহন ও িহাসড়ক তবভাদগর যুগ্মসতেব জনাব সুলতানা ই াসিীন, 

বাাংলাদেশ ব্াাংদকর পতরোলক জনাব আলী আকবর িরাজী, বাাংলাদেশ তবতনদ াগ উন্ন ন কর্তেপদের পতরোলক জনাব গাজী এ 

রক এি িজলুল হক, বাাংলাদেশ তসতকউতরটিজ এন্ড এক্সদেঞ্জ কতিশদনর তনব োহী পতরোলক জনাব তরপন কুিার রেবনাি, তশল্প 

িন্ত্রণালদ র উপসতেব ড. এ এি, এি আিীর রহাদসন, অি ে িন্ত্রণালদ র উপসতেব জনাব রিাঃ রগালাি রিাস্তিা, বাাংলাদেশ এনাতজে 

ররগুদলটর কতিশদনর সতেব (উপসতেব) ব্াতরষ্টার রিাঃ খতললুর রহিান, িাইদরাদরতডট ররগুদলটরী অিতরটির পতরোলক 

রিাহাম্মে ই াকুব রহাদসন, তসতপটিইউ আইএিইতড এর উপপতরোলক(উপসতেব) রিাঃ িাহফুজার রহিান, বীিা উন্ন ন ও তন ন্ত্রণ 

কর্তেপদের তনব োহী পতরোলক ড. নাজনীন কাউসার রেৌধুরী, খাদ্য অতধেপ্তদরর অতততরক্ত পতরোলক জনাব রিাঃ আব্দুস সালাি, 

বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর আইন তবর্ ক উপদেষ্টা ব্তরষ্টার িািরুহা িারতি, বাাংলাদেশ রেড এন্ড ট্যাতরি কতিশদনর 

যুগ্ম প্রধান (েলতত োত ত্ব) জনাব রিাঃ িামুন-উর- রশীে আসকারী, জাতী  রাজস্ব রবাদড ের প্রিি সতেব রিাঃ ও াতহে উল্লাহ 

খান, তবটিআরতসর তসতন র সহকারী পতরোলক জনাব অরুপ বাড়ড়, কৃতর্ িন্ত্রণালদ র জনাব জুবাইর রহাদসন বাবলু এবাং 

গণিাধ্যদির প্রতততনতধগণ।  

রসতিনাদর স্বাগত বক্তব্ প্রোন কদরন কতিশদনর তবজ্ঞ সেস্য জনাব নাসতরন রবগি । অি েড়নততক রটকসই উন্ন ন বাস্তবা ন 

তনতিতকরদণ বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর ভূতিকা, কতিশন গঠন, প্রততদ াতগতা আইন,২০১২ এবাং প্রততদ াতগতা আইন 

বাস্তবা দন তবতভন্ন িন্ত্রণাল , েপ্তর / সাংিার ভূতিকাসহ তবতভন্ন তেক সম্পদকে পাও ারপদ ন্ট রপ্রদজদন্টশন প্রোন কদরন 

কতিশদনর তবজ্ঞ সেস্য জনাব তজ. এি. সাদলহ উতিন । এ সি  উপতিততবৃদের িদধ্য বক্তব্ রাদখন রভাক্তা অতধকার সাংরেণ 
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অতধেপ্তদরর িহাপতরোলক জনাব এ. এইে. এি. সতিকুজ্জািান । এিাড়াও মুক্ত আদলােনা পদব ে উপতিততবৃে প্রততদ াতগতা 

আইন বাস্তবা দনর তবতভন্ন তেক সম্পদকে িতািত প্রোন কদরন।  

 

 রসতিনাদর প্রধান অতততি বাতণজৈ িন্ত্রণালদ র তসতন র সতেব জনাব তপন কাতি র ার্ বদলন- ব্বসা বাতণদজৈ সুি 

প্রততদ াতগতামূলক পতরদবশ তনতিত করার লদেৈ প্রততদ াতগতা আইন,২০১২ বাস্তবা দন সবাইদক সব োত্বক সহা তা করদত হদব। 

এই আইদনর সীিাবদ্ধতা তেতিত কদর এবাং আইন প োদলােনা কদর শতক্তশালী প্রততদ াতগতা আইন প্রণ ন করা েরকার বদলও 

তততন জানান । ব্বসা-বাতণদজৈ জ্বর্ম্য হ্রাস, আিোনী তনভেরতা হ্রাস, কর্তেত্বি  অবিান প্রততদরাধ কদর বাজাদর সুি প্রততদ াতগতা 

তবদ্যিান রাখার প্র াস ব্ক্ত কদর তততন কতিশনদক প্রদ াজনী  পেদেপ গ্রহদনর আহবান জানান ।  

 

সভাপততর বক্তদব্ কতিশদনর রে ারপাস েন জনাব রিাঃ িতিজুল ইসলাি কতিশদনর কা েরদির অগ্রগতত তুদল ধদর বাজাদর 

প্রততদ াতগতা পতরপন্থী রকান অনুশীলন বা কি েকান্ড , কারসাতজ তবদ্যিান িাকদল রস তবর্দ  কতিশনদক অবগত করদত সকলদক 

আহবান জানান । অি েড়নততক সমৃতদ্ধ তনতিতকরণ, ২০২৬ সাদল স্বল্পোন্নত দেল্ের তোলিকো দেল্ক উন্নয়নেীি দেল্ে (এিলিলি) 

উত্তরল্ের সম্ভাব্ েৈাদলঞ্জ রিাকাদবলা , রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবা দন বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন অতৈি গুরুত্বপূণ ে ভূতিকা 

রাখদব। বাতণদজৈ প্রততদ াতগতা বজা  না িাকদল ব্বসা- বাতণদজৈ তবতনদ াগ কদি  াদব, কি েসাংিান হ্রাস পাদব, আিজোততক 

বাজাদর রেদশর পণ্য ও রসবার অবিান হুিকীর সম্মুদখ পততত হদব। বাজাদর সুু্ি প্রততদ াতগতা তবদ্যিান িাকদল একতেদক র িন 

উৎপােক, ব্বসা ী, রভাক্তাসহ সাপ্লাইদেইদনর সকদলই ন্যায্য মূদে উৎকৃষ্ট িাদনর পণ্য ও রসবা পাদব, অপরতেদক রতিতন 

আিজোততক বাজাদরও রেদশর পণ্য ও রসবার ভাবমূততে বৃতদ্ধ পাদব বদল আশাবাে ব্ক্ত কদর তততন রসতিনাদরর সিাতপ্ত র ার্না 

কদরন।   

 

 

 

                স্বােতরত 

                   (রশখ রুদবল) 

                 জনসাংদ াগ কি েকতো 

         রটতলদিান নম্বর: ০২-৫৫১৩৮৪১২ 

        ই-রিইল : shekhrubeldu@gmail.com 
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