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রপ্রস তরতলজ 

রাজধানীর সিরডাপ সিলনায়তনন আজ ২৩ অনটাবর ২০২২ সরিঃ ররাজ- ররাববার বাাংলানেশ প্রসতন াসিতা কসিশননর আনয়াজনন 

‘NEED FOR AN EFFECTIVE COMPETITION REGIME IN BANGLADESH’ শীর্ষক 

রিসিনার অনুসিত হয় । বাাংলানেশ প্রসতন াসিতা কসিশননর িম্মাসনত রেয়ারপািষন জনাব রিািঃ িসিজুল ইিলাি এঁর িভাপসতনে 

অনুিাননর প্রধান অসতসি সহনিনব উপসিত সিনলন িণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানেশ িরকানরর িাননীয় বাসণজয িন্ত্রী জনাব টিপু িুনসশ, 

এি.সপ, সবনশর্ অসতসি সহনিনব উপসিত সিনলন পসরকল্পনা প্রসতিন্ত্রী জনাব শািিুল আলি, এিসবসিসিআই এঁর রপ্রসিনডন্ট জনাব 

রিািঃ জসিি উসিন,সডসিসিআই রপ্রসিনডন্ট, কসিশননর সবজ্ঞ িেিযিণ্ডলী জনাব সজ. এি. িানলহ উসিন, ড. এ এি এি িনজুর 

কাসের, জনাব নািসরন রবিি, জাসিসিয়া সলিযাল িাইন্ডনির কতৃপষক্ষ, কসিশননর রবিরকাসর উপনেষ্টািণ্ডলী, কিষকতষ াবৃন্দ, 

বযবিায়ীবৃন্দ, িণিাধযি প্রসতসনসধিণ প্রিুখ । অনুিাননর িহন ািী সিল জাসিসিয়া সলিযাল িাইন্ডি প্রসতিান । 

িুক্তবাজার অিষনীসতর রেশ হনলও, রেনশর পণযবাজার সিসতশীলতার স্বানিষ কনয়কটি সনতযপনণযর োি রবঁনধ রেওয়ার সবর্য়টি 

উপিাপন কনরন বাাংলানেশ সশল্প ও বসণক িসিসত রিডানরশননর িভাপসত রিািঃ জসিি উসিন।সনতযপনণযর ক্রিািত িূলযবৃসির 

িনধয িাধারণ িানুর্নক একটু স্বসি রেওয়ার জনয এই পেনক্ষনপ রনওয়া উসেত বনল িনন কনরন সতসন। সতসন আরও বনলন, 

‘িবনশর্ তত্ত্বাবধায়ক িরকানরর আিনল ৩০ রিনক ৩৫টি বড় বড় বযবিায়ী রভািযপনণযর বযবিা করত। তত্ত্বাবধায়নকর র ৌি 

বাসহনীর হািলায় অনননক রাি কনর, অনননক লজ্জায়; আবার অনননক ইনে কনর বযবিা রিনড় সেনয়নি। অননক বড় বড় রকাম্পাসন 

এখন আর খােযপনণযর বযবিা কনর না। বযবিা পসরবতষ ন কনর রিনলনি। এখন িাত্র ৭ রিনক ৮ জন এিব বযবিা কনর। এনত বাজার 

গুটিকনয়ক িানুনর্র হানত েনল রিনি।’এইসেনক সনতযপনণযর সবশ্ববাজার অসিসতশীল। এই অবিায়  তই িুক্তবাজার অিষনীসতর 

রেশ না রকন, সকিু পণয আনি, অননক রেনশর িরকার এগুনলানক সনয়ন্ত্রণ কনর। এটা আিানের এখাননও করা উসেত। তনব পণয 

িূলয রবঁনধ রেওয়ার জনয িরকানরর আলাো পসরকল্পনা িাকা উসেত বনল িনন কনরন সতসন । 

বাজানর নযা যতা সনসিত করার জনয িকলনক একন ানি কাজ করার আহ্বান জাসননয় প্রধান অসতসির বক্তনবয বাসণজয িন্ত্রী টিপু 

িুনসশ বনলন, ‘োল ও আলুর িনতা পনণযর উৎপােননর তনিযর িনে রভানির তনিযর রকািাও একটা িরসিল আনি।  ার কারনণ 

উৎপােন ভানলা হনয়নি বলা হনলও আবার আিোসন করনত হয়। িুতরাাং, িঠিক সহিাবও আিানের জানা েরকার। আবার রেখা 

 ায়- বড় বযবিায়ীনের োনপ রিাট বযবিায়ীরা বাজার রিনক রবর হনয় র নত বাধয হনে। এটা সকন্তু অননসতক ও প্রসতন াসিতা 

সবনরাধী। এসেনক, বযবিায়ীনের  সে সিনিনি না আনা  ায়, তাহনল তারা লাভ করা িাড়া আর সকিু রবান া না।’ 

অনুিানন পসরকল্পনা প্রসতিন্ত্রী শািিুল আলি বনলন, ’বাজানর প্রসতন াসিতা বাড়ানত হনব। তনব একই িনে বযবিা 

প্রসতিানগুনলানক িুরক্ষাও সেনত হনব। হয়রাসন করা  ানব না। ' তনব বাজানর িুিু প্রসতন াসিতা সনসিত করার জনয কসিশননর 
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রলাকবল বাড়াননা েরকার বনল সতসন উনেখ কনরন এবাং এই সবর্নয় সতসন আশাবাে বযক্ত কনরন র  িাংসিষ্টরা সবর্য়টি সবনবেনা 

করনবন । 

প্রসতন াসিতা কসিশননর রেয়ারপািষন জনাব রিািঃ িসিজুল ইিলাি রেনশর বাজানর প্রসতন াসিতার গুরুে তুনল ধনরন।সতসন বনলন 

প্রসতন াসিতা সবেযিান িাকনল সনতযপ্রনয়াজনীয় পনণযর োি ২৩-২৫% কনি  ানব।বযবিানয় প্রসতন াসিতা বজায় রাখনল 

উৎপােনকারী রিনক রভাক্তা প ষন্ত িকনলই উপকৃত হনব এবাং বযবিার সবসননয়াি বান্ধব পসরনবশ িৃসষ্ট হনব। এনত অনিষনসতক 

উন্নয়ন েরাসিতিহ কিষিাংিান িৃসষ্ট হনব । 

বাাংলানেশ প্রসতন াসিতা কসিশননর িঠন,লক্ষয- উনিশয, কা ষক্রি, প্রসতন াসিতা আইন,২০১২িহ িাসবষক পসরসিসত সবর্নয় পাওয়ার 

পনয়ন্ট রপ্রনজনন্টশন প্রোন কনর কসিশননর সবজ্ঞ িেিয জনাব সজ. এি. িানলহ উসিন এবাং স্বািত বক্তবয প্রোন কনরন কসিশননর 

সবজ্ঞ িেিয জনাব নািসরন রবিি। অনযাননযর িনধয বক্তবয রানখন জাসিসিয়া সলিযাল িাইন্ড িেিয বযাসরিার তািনুভা রশলী, 

কসিশননর রবিরকাসর উপনেষ্টা জনাব এি.সিসিক খান, বযাসরিার িািরুহা িারসি । 
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