
বিগত ২০-২২ জুলাই তাবিখে জেখেভাখত অনুবিত UNCTAD এি ২০ তম IGE অবিখিশখে উপস্থাবপত 

প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review Report বিষয়ক প্রবতখিদে  

 

পটভূবমিঃ  

Competition Law & Policy বিষখয় UNCTAD এ  ািত ৩০ টি সদস্য জদখশ Voluntary Peer Review কখিখে। বিগত ১৭ মার্ চ 

২০২১ তাবিখে অনুবিত UNCTAD এি Working Group on Modalities of  UNCTAD Voluntary Peer Review 

Exercises (WGPR) এি ৩য় সভায় আগ্রহী সদস্য জদশসমূখহি প্রবতখ াবগতা ও জভাক্তা অবিকাি আইে ও পবলবস বিষখয় Voluntary 

Peer Review এি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়। বিবভন্ন জদখশি জ্ঞাে, অবভজ্ঞতা ও উত্তম র্র্ চা সমূখহি আখলাখক প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ জক 

আখিা যুখগাপখ াগী ও অবিকতি কা চকি কিাি লখযে িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি বিগত ০৩ জম ২০২১ তাবিখেি ৭ম সভায় 

UNCTAD কর্তচক Voluntary Peer Review এি বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সাংক্রান্ত কবমশখেি ২৭ জম ২০২১ তাবিখেি প্রস্তাি িাবণেে 

মন্ত্রণালখয়ি এফটিএ-৫ অবিশাো হখত ২৭ জুে ২০২১ তাবিখে িাাংলাখদশ স্থায়ী বমশে, জেখেভা, সুইোিল্যান্ড িিািি জপ্রিণ কিা হয়। 

জেখেভাস্থ িাাংলাখদশ স্থায়ী বমশে জেখক প্রস্তািটি  োসমখয় UNCTAD িিািি জপ্রিণ কিা হয়।  

 

UNCTAD কর্তচক প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review-এি বিষখয় বসদ্ধান্ত গ্রহণ:  

UNCTAD এর Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-ি ১৯তম অবিখিশে  

বিগত ০৭-০৯ জুলাই, ২০২১ তাবিখে সুইোিল্যাখন্ডি জেখেভায় অেলাইখে এিাং অফলাইখে অনুবিত হয়। এ অবিখিশখে কবমশখেি 

সম্মাবেত জর্য়ািপাস চে এিাং বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ভার্চচয়াবল এিাং জেখেভাস্থ িাাংলাখদশ স্থায়ী বমশখে কম চিত কমাবশ চয়াল কাউবিলি সিাসবি 

অাংশগ্রহণ কখিে। পিিতীখত বিগত ২৮ জুলাই ২০২১ তাবিখে UNCTAD Secretariat এি আমন্ত্রখণ Global Initiative Towards 

Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রখেখেি একটি ভার্চচয়াল সভায় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি 

জর্য়ািপাস চে, দুই েে সম্মাবেত সদস্য, বতে েে কম চকতচা, ক্ষুদ্র ও মাঝাবি বশল্প ফাউখন্ডশে (এসএমইএফ) এি ব্যিস্থাপো পবির্ালক এিাং 

িাবণেে মন্ত্রণালখয়ি প্রবতবেবি অাংশগ্রহণ কখিে। উক্ত সভায় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি সম্মাবেত জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল 

ইসলাম প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review এিাং কখিাো পবিবস্থবতখত ক্ষুদ্র ও মাঝাবি বশখল্পি বিকাখশি লখযে 

UNCTAD িিািি কাবিগবি সহায়তাি প্রস্তাি কখিে। িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি পয হখত  Voluntary Peer Review এিাং 

কখিাো পবিবস্থবতখত ক্ষুদ্র ও মাঝাবি বশখল্পি বিকাখশি লখযে র্ািটি জযত্র সুবেবদ চষ্ট কখি বিগত ১৫ েখভম্বি ২০২১ তাবিখে UNCTAD 

বিািি প্রস্তাি জপ্রিণ কিা হয়। একই বিষখয় বিগত ২ বিখসম্বি ২০২১ তাবিখে UNCTAD কর্তচক আখয়াবেত অপি একটি ভার্চচয়াল সভা 

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি সখে অনুবিত হয়।  

এিই িািািাবহকতায় UNCTAD কর্তচক আখয়াবেত একটি েরুিী ভার্চচয়াল সভা বিগত ০৪ জফব্রুয়াবি ২০২২ তাবিে দুপুি ২:৩০ ঘটিকায় 

অনুবিত হয়। এ সভায় UNCTAD এি পখয Competition and Consumer Policies Branch এি প্রিাে Ms. Teresa Moreira 

এিাং Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna সহ অন্যান্য কম চকতচাগণ এিাং কবমশখেি পখয িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি 

সম্মাবেত সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে, এস এম ই ফাউখন্ডশে এি ব্যিস্থাপো পবির্ালক ি. মবফজুি িহমাে, িাবণেে মন্ত্রণালখয়ি 

যুগ্ম সবর্ি েোি জমািঃ আিদুে সামাদ আল আোদ এিাং জেখেভাস্থ স্থায়ী বমশখেি কমাবশ চয়াল কাউবিলি েোি জদিব্রত র্ক্রিতী অাংশগ্রহণ 

কখিে। এ সভায় UNCTAD এি Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রখেখেি 

আওতায় সম্পূণ চ বিো েিখর্ প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review কা চক্রম গ্রহখণি এিাং Ms Ma Leonila Papa 

কে Independent Consultant বহখসখি বেখয়াখগি বসদ্ধান্ত িাাংলাখদশখক োোখো হয়।  

 

Voluntary Peer Review বিষখয় Independent Consultant এিাং Fact Finding Mission এি কা চক্রম:   

বিগত ১৬ জফব্রুয়াবি ২০২২ তাবিে িাাংলাখদশ সময় দুপুি ২:৩০ বমবেখট UNCTAD একটি ভার্চচয়াল সভা আখয়ােে কখি। এ সভায় 

Voluntary Peer Review বিষখয় UNCTAD এি Competition and Consumer Policies Branch এি প্রিাে Ms. Teresa 

Moreira, Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna সহ Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এিাং Fact 

Findnig Mission এি সদস্য Ms Elizabeth Gachuiri উপবস্থত বেখলে। সভায় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি সম্মাবেত 



জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম, সম্মাবেত সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে, ি. এ এফ এম মেজুি কাবদি, েোি োসবিে 

জিগম, িাবণেে মন্ত্রণালখয়ি যুগ্মসবর্ি েোি জমািঃ আিদুে সামাদ আল আোদ, বশল্প মন্ত্রণালখয়ি যুগ্মসবর্ি েোি জমািঃ নুরুজ্জামাে, এস 

এম ই ফাউখন্ডশে এি মহাব্যিস্থাপক জমািঃ োবেম হাসাে সাত্তাি, জেখেভাস্থ স্থায়ী বমশখেি কমাবশ চয়াল কাউবিলি েোি জদিব্রত র্ক্রিতী 

এিাং UN Local Coordination Office এি ইখকােবমস্ট েোি মাখেদুল ইসলাম অাংশগ্রহণ কখিে। সভায় প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ 

এি Voluntary Peer Review বিখপাখট চি প্রস্তাবিত কাঠাখমা, প্রখয়ােেীয় তখেি উৎস আদাে প্রদাে এিাং সম্ভাব্য Voluntary Peer 

Reviewers সম্পখকচ মতবিবেময় কিা হয়। 

পিিতীখত বিগত ২৪ জফব্রুয়াবি ২০২২ তাবিে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় UNCTAD প্রবতবেবি এিাং Independent Consultant Ms Ma 

Leonila Papa  এঁি সখে কবমশখেি আখিা একটি ভার্চচয়াল সভা অনুবিত হয়। Independent Consultant এিাং Fact Finding 

Mission এি সদস্যগণ ১ মার্ চ জেখক ৪ মার্ চ ২০২২ তাবিে প চন্ত কবমশে, বিবভন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তি, সাংস্থাসহ অন্যান্য অাংশীেখেি সখে 

ভার্চচয়াল সভায় অাংশগ্রহণ কজিে। Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa ০৫ মার্ চ, ২০২২ তাবিে জেখক ১০ মার্ চ ২০২২ 

তাবিে প চন্ত স্বশিীখি িাাংলাখদশ সফি কখি কবমশে, বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জসেি জিগুখলটি,দপ্তি, সাংস্থাি বিবভন্ন প চাখয়ি অাংশীেখেি 

সখে মতবিবেময় কজিে।  

কবমশখেি পয জেখক প্রবতখ াবগতা আইে ২০১২ এি কবতপয় অসম্পূণ চতা বর্বিত কখি জসগুখলা দূিীকিখণি পাশাপাবশ কবমশখেি সযমতা 

বৃবদ্ধি বিষয়সমূহ তুখল িিা হয়। প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review কা চক্রম UNCTAD এি পখয স্থােীয়ভাখি 

সমন্বয় কিাি জন্য UNCTAD কর্তচক UN Local Coordination Office এি ইখকােবমস্ট েোি মাখেদুল ইসলাম-জক দাবয়ত্ব প্রদাে 

কিা হয়।  

UNCTAD এি Independent Consultant িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে োড়াও বেম্নবলবেত বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জসেি 

জিগুখলটি, দপ্তি, সাংস্থা, কর্তচপয ও জপশােীিী সাংগঠখেি বিবভন্ন প চাখয়ি প্রবতবেবিগখণি সখে মতবিবেময় ও সাযাৎকাি গ্রহণ কখিে: 

 বাণিজয মন্ত্রিালয়  

 ণিল্প মন্ত্রিালয়  

 পররাষ্ট্র মন্ত্রিালয়  

 আণথ িক প্রণিষ্ঠান ণবভাগ, অথ ি মন্ত্রিালয় 

 অে চ বিভাগ, অে চ মন্ত্রণালয়  

 িাাংলাখদশ ব্যাাংক 

  বাাংলাদেি ণিণকউণরটিজ এন্ড এক্সদেঞ্জ কণমিন 

 বাাংলাদেি এনাণজি ররগুদলটণর কণমিন  

 বাাংলাদেি রটণলদ াগাদ াগ ণনয়ন্ত্রি কণমিন 

 বাাংলাদেি ণবণনদয়াগ উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (ণবআইণিএ) 

 োতীয় জভাক্তা অবিকাি সাংিযণ অবিদপ্তি  

 জািীয় েক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ 

 মাইদরাদরণিট ররগুদলটরী অথণরটি 

 পল্লী কম ি িহায়ক ফাউদন্ডিন (বপখকএসএফ) 

 বাাংলাদেি ক্ষুদ্র ও কুটির ণিল্প কদপ িাদরিন 

 ণবজদনজ প্রদমািন কাউণিল (বাণিজয মন্ত্রিালয়) 

 কনজুমাি ি এদিাবসখয়িন অব বাাংলাদেি (কযাব)  

 দ্য রফিাদরিন অব বাাংলাদেি রেম্বার অব কমাি ি অযান্ড ইন্ডাণি (এফ বি বস বস আই)  

 র্ট্টগ্রাম জর্ম্বাি অি কমাস চ এণ্ড ইন্ডাবি  

 জািীয় ক্ষুদ্র ও কুটির ণিল্প িণমণি বাাংলাদেি 

 মাইদরা ইন্ডাণষ্ট্রজ রিদভলপদমন্ট এণিদেন্ট এন্ড িাণভ িি 

 ই-কমাি ি এযাদিাণিদয়িন অব বাাংলাদেি (ই-কোি) 

 োট ি আপ বাাংলাদেি এিাং  



 Competition Law এিাং Competition Economics বিষখয় কখয়কেে বিশ্ববিদ্যালখয়ি বশযক ও আইেেীবি।  

UNCTAD কর্তচক Voluntary Peer Review এি চূড়ান্ত বিখপাট চ প্রকাশ অবিখিশখে আমন্ত্রণ: 

UNCTAD মহাসবর্ি এি ২১ মার্ চ ২০২২ তাবিখেি বিজ্ঞবপ্তখত োোখো হয় জ , ২০-২২ জুলাই তাবিখে জেখেভাস্থ োবতসাংঘ দপ্তখি 

“Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy” এি ২০ তম অবিখিশখে “Voluntary Peer 

Review of Competition Law & Policy: Bangladesh” অন্তর্ভ চক্ত হখয়খে (কবপ িাংযুক্ত) । জেখেভাস্থ িাাংলাখদশ স্থায়ী বমশখেি 

১৪ জুলাই, ২০২২ তাবিখেি ই-জমইল িাতচায় এ বিষখয় পিিতী কা চক্রম গ্রহে এিাং স্থায়ী বমশেখক প্রখয়ােেীয় বেখদ চশো প্রদাখেি েন্য 

অনুখিাি কিা হয় (কণপ িাংযুক্ত) । 

UNCTAD এর Competition and Consumer Policies Branch (CCPB) এি বিগত ৩ জম ২০২২ তাবিখেি ই-জমইখল িাাংলাখদশ 

প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এিাং কবমশখেি সদস্য ও Voluntary Peer Review কা চক্রখমি 

সমন্বয়ক েোি বে. এম. সাখলহ উবিে জক ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তাবিখে অনুবিতব্য Intergovernmental Group of Experts on 

Competition Law and Policy এি ২০ তম অবিখিশখে অাংশগ্রহখণি েন্য আমন্ত্রণ োোখো হয় (কণপ িাংযুক্ত) । UNCTAD জেখক 

মােেীয় িাবণেে মন্ত্রী মখহাদয়খকও ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তাবিখে অনুবিত Intergovernmental Group of Experts on 

Competition Law and Policy এি ২০ তম অবিখিশখে অাংশগ্রহখণি েন্য আমন্ত্রণ োোখো হখয়বেল (কণপ িাংযুক্ত) । দাপ্তবিক 

ব্যস্ততাি েন্য মােেীয় মন্ত্রী স্বশিীখি অাংশগ্রহণ কিখত পাখিেবে।  

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে, UNCTAD এিাং এশীয় উন্নয়ে ব্যাাংখকি বত্রপাবযক ভার্চচয়াল সভা আখয়ােে:  

বিগত ১৮ জুলাই ২০২২ তাবিখে িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে, UNCTAD এিাং এশীয় উন্নয়ে ব্যাাংক (ADB) এি মখে একটি 

বত্রপাবযক ভার্চচয়াল সভা অনুবিত হয়। উক্ত সভায় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি পয হখত কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ 

মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে, ি. এ এফ এম মেজুি কাবদি, েোি োসবিে জিগম, পবির্ালক েোি জমািঃ 

সালাহউবিে আহাম্মদ এিাং UN Local Coordination Office এি ইখকােবমস্ট েোি মাখেদুল ইসলাম অাংশগ্রহণ কখিে। এশীয় উন্নয়ে 

ব্যাাংক (ADB) এি পয হখত Mr. Edimon Ginting, Country Director, Mr. Jiangbo Ning, Deputy Country Director, 

Mr. Soon Chan Hong, Senior Country Specialist, Mr. Gobinda Bar, Senior Communications Officer অাংশগ্রহণ 

কখিে। UNCTAD এি Competition and Consumer Policies Branch এি প্রিাে Ms. Teresa Moreira, Legal Affairs 

Officer Dr. Pierre Horna এিাং Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa সহ অন্যান্য কম চকতচাগণ অাংশগ্রহণ কখিে। 

সভায় UNCTAD কর্তিক প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review বিখপ চাখটি সুপাবিশসমূহ িাস্তিায়খে এশীয় উন্নয়ে 

ব্যাাংখকি বেকট হখত কাবিগবি সহায়তাি বিষখয় আখলার্ো হয়।  সভায় ADB এর Country Director এ বিষখয় সুবিিােেক সমখয় 

িাাংলাখদশ সিকাখিি সখে আখলার্োি আগ্রহ ব্যক্ত কখিে। 

UNCTAD এি বতে বদে ব্যাপী ২০ তম IGE অবিখিশখে িাাংলাখদশ প্রবতবেবি দখলি অাংশগ্রহণ: 

বিগত ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তাবিখে জেখেভাস্থ োবতসাংঘ দপ্তখি UNCTAD এর ২০ িম IGE অণিদবিন অনুবিত হয় (এখেন্ডা সাংযুক্ত)।  

িাবণেে মন্ত্রণালয় িিািখি িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি ২৩ জম, ২০২২ তাবিখেি পখত্র মােেীয় মন্ত্রী (অেিা বসবেয়ি সবর্ি) 

মখহাদখয়ি জের্তখত্ব ০৫ সদখস্যি প্রবতবেবি দখলি জেখেভায় অনুবিত উক্ত ২০ তম IGE সখম্মলখে অাংশগ্রহখণি প্রস্তাি কিা হখয়বেল। 

মােেীয় মন্ত্রী এিাং বসবেয়ি সবর্ি মখহাদয় উভখয়ই দাপ্তবিক ব্যস্ততাি কািখণ সখম্মলখে সিাসবি অাংশগ্রহণ কিখত পাখিে বে। িাবণেে 

মন্ত্রণালয় জেখক ২৮ জুে, ২০২২ তাবিখেি ২৬.০০.০০০০.১২৫.০৩২.২২.১৯-৯২ সাংখ্যক স্মািখক কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ 

মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে জক অবিখিশখে অাংশগ্রহখণি েন্য সিকািী আখদশ োিী কিা হয় (কণপ 

িাংযুক্ত) । কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে ২০-২২ জুলাই ২০২২ তাবিখে 

UNCTAD এি ২০ িম IGE অণিদবিদন অাংশগ্রহখণি উখিখে ১৯ জুলাই ২০২২ তাবিে িাাংলাখদশ তোগ কখিে। UNCTAD এি 

“Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh” বিষয়ক অবিখিশেসহ বতেবদে ব্যাপী ২০তম IGE 

অণিদবিদন কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এঁি জের্তখত্ব বেম্নবলবেত প্রবতবেবিদল অাংশগ্রহণ কখিেিঃ-  

১। েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম, জর্য়ািপাস চে, িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে। 



২। েোি জমািঃ মুস্তাবফজুি িহমাে, িাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রবতবেবি, িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা। 

৩। েোি বে. এম. সাখলহ উবিে, সদস্য, িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে। 

৪। ি. জমািঃ আল আবমে প্রামাবণক, ইখকাখোবমক বমবেস্টাি, িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা। 

৫। েোি জদিব্রত র্ক্রিতী, কমাবশ চয়াল কাউবিলি, িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা। 

 

UNCTAD এি “Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: 

Bangladesh” বিষয়ক অবিখিশখে িাাংলাখদশ প্রবতবেবি দল 

এক েেখি বতেবদে ব্যাপী IGE অবিখিশে: 

 ২০ জুলাই, ২০২২ তাবিে: উখবািেী অনুিাে ও কম চ অবিখিশে  

ণবগি ২০ জুলাই ২০২২ িাণরখ জেখেভা স্থােীয় সময় বিকাল ৩ ঘটিকায় উদবািনী অনুিাে শুরুি মখে বদখয় ২০তম IGE অবিখিশে শুরু 

হয়। উখবািেী অনুিাখে ২০তম IGE অবিখিশখেি সভাপবত বেি চাবর্ত হে WTO জত বেযুক্ত উরুগুখয়ি স্থায়ী প্রবতবেবি Mr. José Luis 

Cancela. উখবািেী অনুিাখেি পি ২১ ও ২২ জুলাই ২০২২ তাবিখেি কম চপবিকল্পো উপস্থাপে কিা হয় । Key Note উপস্থাপখেি মে 

বদখয় উখবািেী অনুিাে সম্পন্ন হয়।  

উখবািেী পি চ জশখষ “Crossroads: how to better address the interplay between competition, consumer and data 

protection policies in the digital era” উপস্থাপখেি মখে বদখয় প্রেম বদখেি আখলার্ো পি চ শুরু হয়। আজলার্ো পখি চ UNCTAD 

সদস্য িাষ্ট্রসমূখহি প্রবতবেবিগণ অাংশগ্রহণ কখিে। পিিতীখত “Report on the implementation of the guiding policies and 

procedures under section F of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control 

of Restrictive Business Practices” উপস্থাপে ও বিখপাট চ বেখয় আখলার্োি মে বদখয় অবিখিশখেি ১ম বদখেি কা চক্রম সমাপ্ত হয়।  

 ২১ জুলাই, ২০২২ তাবিে: UNCTAD এি সখে ববপাবযক সভা 

বিগত ২১ জুলাই ২০২২ তাবিে জেখেভাস্থ UNCTAD সদি দপ্তখি সকাল ৯.০০ ঘটিকায় িাাংলাখদশ প্রবতবেবি দখলি সখে UNCTAD 

কম চকতচাগখণি একটি ববপাবযক সভা হয়। উক্ত সভায় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এঁি 

জের্তখত্ব েোি বে. এম. সাখলহ উবিে, সদস্য, িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে, ি. জমািঃ আল আবমে প্রামাবণক, ইখকাখোবমক বমবেস্টাি, 

িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা এিাং েোি জদিব্রত র্ক্রিতী, কমাবশ চয়াল কাউবিলি, িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা অাংশগ্রহণ 

কখিে। UNCTAD এি পখয উপবস্থত বেখলে CCPB এি প্রিাে Ms Teresa Moreira, Legal Affairs Officer Dr. Pierre 

Horna, Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এিাং Sophie Hunter. সভায় কবমশখেি জর্য়ািপাস চে এিাং সদস্য 

কবমশখেি র্লমাে কা চক্রম, কবমশখেি অেচে, কিণীয় এিাং র্োখলঞ্জ সমূহ UNCTAD কম চকতচাগণখক অিবহত কখিে। CCPB প্রিাে 

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশেখক সকল প্রকাি সহখ াবগতা প্রদাখেি আশ্বাস প্রদাে কখিে। সভায় প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি 



Voluntary Peer Review Report এি National Dissemination এিাং িাস্তিায়ে সহ কবমশখেি সযমতা বৃবদ্ধি বিষখয় বিস্তাবিত 

আখলার্ো হয়। জকাখো দাতা সাংস্থাি বেকট জেখক কবমশখেি েন্য কাবিগিী সহায়তা পাওয়া  ায় বকো এ বিষখয় UNCTAD কাে কিখে 

িখল সভায় োোখো হয়। বিবশ্বক বিবভন্ন প্রবতখ াবগতা সাংস্থা এিাং দাতা সাংস্থাগুবল কীভাখি িাাংলাখদশখক কাবিগিী সহায়তা প্রদাে কিখত 

পাখি এ বিষখয় UNCTAD সবর্িালয় একটি প্রকল্প প্রস্তুত কিখে মখম চ োোখো হয়।  পিিতীখত জিশ কখয়কটি উন্নয়ে সহখ াগী সাংস্থাি 

কাখে কাবিগিী সহায়তা প্রকল্পটি পাঠাখো হখি মখম চও UNCTAD কম চকতচাগণ আশ্বাস প্রদাে কখিে। 

  

UNCTAD এি সখে ববপাবযক সভায় উপবস্থত িাাংলাখদশ প্রবতবেবিদল  UNCTAD, CCPB এি প্রিাখেি হাখত জক্রস্ট তুখল বদখেে কবমশখেি 

জর্য়ািপাস চে 

 

 ২১ জুলাই, ২০২২ তাবিে: কম চ অবিখিশে 

বিগত ২১ জুলাই, ২০২২ তাবিে বদখেি শুরুখতই স্থােীয় সময় সকাল ১০ ঘটিকা জেখক “Rethinking competition law enforcement: 

Lessons learnt from the COVID-19 pandemic” শীষ চক বিখপাট চ উপস্থাপে এিাং আখলার্ো পি চ পবির্াবলত হয়। ২য় জসশখে 

বিকাল ৩ ঘটিকা জেখক “The role of competition law and policy in supporting micro, small and medium-sized 

enterprises during the economic recovery in the post pandemic period” িীর্ িক আখলার্ো পি চ অনুবিত হয়। িাাংলাখদশ 

প্রবতবেবি দল বদিখসি সকল কম চ অবিখিশখে অাংশগ্রহণ কখি।  

সিখশখষ UNCTAD কর্তচক “MARITIME Trasnport” এি উপি প্রদত্ত Review উপস্থাপখেি মােখম ২য় বদখেি কম চ অবিখিশে 

সমাপ্ত হয়।  

 ২২ জুলাই ২০২২ তাবিে: Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh 

বিষয়ক অবিখিশে 

বিগত ২২ জুলাই ২০২২ তাবিে শুক্রিাি জেখেভা সময় সকাল ৯.৩০ ঘটিকা জেখক সকাল ১১.৩০ ঘটিকা প চন্ত Voluntary Peer Review 

of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষয়ক অবিখিশে অনুবিত হয়। উক্ত অবিখিশখে সভাপবতত্ব কখিে WTO-জত 

বেযুক্ত উরুগুখয়ি স্থায়ী প্রবতবেবি Mr. José Luis Cancela. উক্ত অবিখিশখে িাাংলাখদখশি প্রবতবেবি দল িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা 

কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এঁি জের্তখত্ব েোি জমািঃ মুস্তাবফজুি িহমাে, িাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রবতবেবি, িাাংলাখদখশি 

স্থায়ী বমশে, জেখেভা, েোি বে. এম. সাখলহ উবিে, সদস্য, িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে, ি. জমািঃ আল আবমে প্রামাবণক, ইখকােবমক 

বমবেস্টাি, িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা এিাং েোি জদিব্রত র্ক্রিতী, কমাবশ চয়াল কাউবিলি, িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা 

অাংশগ্রহণ কখিে। প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Reviewer বেখলা ভািত, বফবলপাইে ও দবযণ আবিকা। অণিদবিদন 

ভািখতি প্রবতখ াবগতা কবমশখেি প্রবতবেবি Mr. Ved Prakash Mishra, Adviser (Law) এবং  Philippine Competition 

Commission এি প্রবতবেবি Mr. Johannes Benjamin R. Bernabe, Commissioner and OIC সিাসবি অাংশগ্রহণ কখিে। 

অপিবদখক Competition Commission of South Africa এি প্রবতবেবি ভার্চচয়াবল অাংশগ্রহণ কখিে । UNCTAD এি 

Competition and Consumer Policies Branch এি প্রিাে Ms. Teresa Moreira, Independent Consultant Ms Ma 

Leonila Papa  এিাং Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna সহ UNCTAD এি অন্যান্য কম চকতচাগণ অাংশগ্রহণ কখিে। 



 

UNCTAD এি “Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: 

Bangladesh” বিষয়ক অবিখিশখে িক্তব্য িােখেে মােেীয় িাবণেে মন্ত্রী েোি টিপু মুেশী, এমবপ 

মােেীয় িাবণেে মন্ত্রী েোি টিপু মুেবশ, এমবপ মখহাদখয়ি পূখি চ িািণকৃত িক্তখব্যি মে বদখয় অবিখিশে শুরু হয়। মােেীয় মন্ত্রী তাঁি িক্তখব্য 

িাাংলাখদখশি স্বািীেতা অেচখেি জগৌিিময় ইবতহাস এিাং স্বািীেতা অেচখে োবতি েেক িেিন্ধু জশে মবেবুি িহমাখেি অেন্য অিদাে 

তুখল িখিে। বতবে মােেীয় প্রিােমন্ত্রী জশে হাবসোি জের্তখত্ব িাাংলাখদখশি ক্রমিি চমাে অে চনেবতক অগ্র াত্রাি পাশাপাবশ পণ্য িপ্তাবেখত 

িাাংলাখদখশি সাফল্য এিাং িাোখি সুিু প্রবতখ াবগতা বেবিতকিখণ িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি ভূবমকা তুখল িখিে। এোড়াও, 

বতবে UNCTAD কর্তচক প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি Voluntary Peer Review এি েন্য UNCTAD জক িন্যিাদ োোে এিাং 

চূড়ান্ত বিখপাখট চ উবিবেত সুপাবিশসমূহ িাস্তিায়খে সিকাখিি পয জেখক সাবি চক সহখ াবগতাি আশ্বাস প্রদাে কখিে।  

 

UNCTAD এি “Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: 

Bangladesh” বিষয়ক অবিখিশখে িক্তব্য িােখেে অবিখিশখেি সভাপবত Mr. José Luis 

Cancela 

 



িাবণেে মন্ত্রী েোি টিপু মুেবশ, এমবপ মখহাদখয়ি িক্তখব্যি পি UNCTAD এি Independent Consultant MS Ma Leonila Papa 

প্রবতখ াবগতা আইে ২০১২ এি Voluntary Peer Review বিখপ চাট উপস্থাপে কখিে। চূড়ান্ত বিখপ চাখট প্রবতখ াবগতা আইে ২০১২ এি 

কবতপয় সীমািদ্ধতা সহ বিবভন্ন বদক তুখল িিা হয়। বিবভন্ন জদখশি জ্ঞাে, অবভজ্ঞতা ও উত্তম র্র্ চা সমূখহি আখলাখক প্রবতখ াবগতা আইে, 

২০১২ জক আখিা যুখগাপখ াগী ও কা চকিী কখি জতালাি লখযে Voluntary Peer Review এি চূড়ান্ত বিখপ চাখট িাাংলাখদশ সিকাখিি 

েন্য ১৩ (জতখিা) টি, িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি েন্য ০৮ (আট) টি,  িাাংলাখদশ সিকাি ও িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে 

উভখয়ি েন্য ০৪ (র্াি) টি, CMSME এি েন্য ০৫ (পাঁর্) টি এিাং বির্াি বিভাখগি েন্য ০১ (এক) টি সহ জমাট ৩১ (একবত্রশ)  টি সুপাবিশ 

কিা হখয়খে (কণপ িাংযুক্ত)। এিপি িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম Voluntary Peer 

Review বিখপ চাখটি উপি তাঁি মন্তব্য উপস্থাপে কখিে।  

 

Voluntary Peer Review বিখপ চাখটি উপি মন্তব্য উপস্থাপে কিজেে 

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম  

এিপি Peer Reviewer গখণি প্রখনাত্তি পি চ শুরু হয়। িাাংলাখদখশি প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এর Voluntary Peer Reviewer ণিনটি 

জদশ ভািত, বফবলপাইে এিাং দবযণ আবিকাি প্রবতবেবিগণ প্রখতেখক বিবভন্ন গুরুত্বপূণ চ বিষখয় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি 

মতামত/অিস্থাে োেখত র্াে।  

 ভািখতি প্রবতখ াবগতা কবমশখেি আইে উপখদষ্টা Mr. Ved Prakash Mihsra বেখম্নাক্ত বতেটি বিষয় উপস্থাপে কখিে: 

1.Effectiveness of regulatory framework in enforcing remedies and for recovery of monetary penalty 

imposed? 

2.Factors taken into consideration for determination of the dominance of an enterprise/undertaking. Is group 

or joint or collective dominance also envisaged under the domestic framework?  

    3. Factors taken into consideration for determination of the relevant market. 
 

 িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে উপখিাক্ত 

বতেটি বিষখয়ি উপি বেখম্নাক্ত মতামত প্রদাে কখিে: 

Response 1:  

In order to restore competition in the market, two types of remedial measures are applied against the offences 

under section 15 and 16 of Competition Act, 2012: 



A. Behavioral Remedy and   B. Structural Remedy. 

 

A. Behavioral  Remedy: 

 Before initiating investigation: Giving directions to the enterprises to prevent immediately any 

anticompetitive agreement/collusion or abuse of dominant position (Section 17).  

 During investigation process: Issuing interim order to enterprises to restrain from any anticompetitive 

activities (Section 19).  

 At the time of final order: Directing enterprises to discontinue anticompetitive activities and not to re-

enter into such activities in future. (Section 20)  

 

B. Structural  Remedy: 

A. Section 20 of the Competition Act, 2012, empowers the commission to-  

 penalize any person/enterprise up to 10% of the average turnover for the last 03 (three) preceding 

financial years; 

 in case of cartel, the penalty may be up to 03 times of its profit for each year of the continuance of 

such agreement or 10% of the average of the turnover, whichever is higher; 

 if any person/enterprise fails to pay penalty within stipulated time, the Commission may impose fine 

not more than Tk. 01 lac for each day of delay; 

 Commission may pass any such order as it may deem fit for preservation of competition including 

division of an enterprise enjoying dominant position. 

 

Penalty Recovery Provision: Recovery of penalty imposed is done under Public Demand Recovery Act, 

1913 (Section 28).  

Response 2: 

Following factors are usually considered for determination of the dominance of an enterprise/undertaking:   

 Market share 

 Customer size 

 Transaction value  

 Buyers’ counter veiling power 

 Entry and exit barriers  

 Influence of competitors  

 Economy of scale (cost advantage of enterprise) 

 Size of enterprise 

 Market structure 

 Vertical and Horizontal Integration 

 Switching cost 

 Customer base 

 First mover advantage (e.g. mobile phone, digital market) 

 Logistic and supply/value chain advantages (Conglomerate), etc. 

Response 3: 

Relevant market is a market of goods and services which are exchangeable by the consumer on the basis of 

characteristics, price and intended use of goods or services.    



Relevant Market consists of Relevant Product Market and Relevant Geographic Market. 

 Bangladesh Competition Commission considers the following factors for determination of Relevant 

Product Market: 

 Demand-side substitution 

 Supply-side substitution 

 Potential Competition 

 Product Characteristics 

 Switching Cost 

 Price elasticity and intended use, etc. 

 BCC considers the following factors for determination of Relevant Geographic Market:- 

 Product and its substitute having local, regional, national and international dimensions;  

 Regulatory trade barriers; 

 Local specification requirements; 

 National procurement policies; 

 Adequate distribution facilities; 

 Transport costs; 

 Consumer preferences; 

 Need for secure/regular supplies or rapid after-sales services, etc. 

 

 বফবলপাইে প্রবতখ াবগতা কবমশখেি কবমশোি Mr. Johannes Benjamin R. Bernabe বেখম্নাক্ত বতেটি বিষয় উপস্থাপে 

কখিে: 

1. On the Scope and Coverage of the BCA (p. 14) 

-The BCA in Section 2(m) defines an enterprise to include “a department of Government x x x which is x x x  

engaged in x x x the provision of services of any kind x x x.” Does this mean that Government policies or 

regulations that have the object or effect of substantially lessening competition can be stricken down and 

prohibited by the BCC? If yes, what is the mechanism or procedure for doing so? 

-If a Government department is engaged in any form of economic activity and commits any of the prohibited 

acts, does the said agency or its officers become liable under the BCA? 

-Given that the scope of the BCA appears to apply to State-owned enterprises (government-owned or 

controlled corporations). Is BCC looking to promote or apply ‘competitive neutrality’ as part of its policies 

towards SOEs? What are its plans on this issue? 

2. On Anti-competitive Agreements (pp. 15-16) 

-Does the BCC considers ‘concerted practice’ as a form of implied agreement or collusion that is covered by 

the definition of “agreements” in Section 15 of the BCA? Is the BCC prepared to engage in economic analysis 

to prove the existence of such concerted practice? 

-The BCA seems to prohibit outright monopolies and oligopolies arising from agreements under Section 15. 

Does this mean in practice that “bigness” is seen as necessarily bad? How would you relate this to the other 

school of thought that “bigness” is only disciplined when it results or is likely to result in abuse?  

-Is leniency available for any party to an anti-competitive agreement? Will leniency be applicable to both 

horizontal and vertical agreements? If a distinction is to be made, what would be the justification(s)? 

3. On Abuse of Dominant Position (pp. 17-18) 

-Section 16(1) of the BCA enumerates conduct of dominant players that are deemed to constitute abuse. Does 

this mean that such acts are considered to be abusive “by object”, and therefore need not be shown to have an 

adverse effect on competition? Does this mean that there is no need for economic analysis in investigating an 

abuse of dominant positions? 



-Would the BCC be open to considering having a rebuttable presumption of dominance in addition to adopting 

criteria for determining dominance? 

-Will the concept of “collective dominance” also be considered in abuse of dominant position cases of the 

BCC? 

 িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে উপখিাক্ত 

বতেটি বিষখয় বেখম্নাক্ত মতামত প্রদাে কখিে: 

Response 1:  

Yes, if government policies or regulations have the object or effect of substantially lessening competition, 

those can be stricken down and prohibited Under section 8(1)(e). BCC can intervene by giving suggestions or 

advice to the concerned government authorities to take initiatives to make it competitive. 

 

Yes, if government departments are engaged in any form of economic activity and commit any of the 

prohibited acts, they are equally liable like private enterprises.  

 

Yes, BCC is looking to promote or apply “Competitive Neutrality” as part of its policies towards SOEs. e.g. 

BCC requested Ministry of Finance and Bangladesh Bank (Central Bank) to ensure Competitive Neutrality in 

disbursing Govt. stimulus packages during Covid-19 Pandemic.  

 

Response 2: 

Yes, BCC considers “Concerted Practice” as a form of implied agreement or collusion that is covered by the 

definition of “agreements” under section 15 of the Competition Act, 2012.  

BCC conducts economic analysis to detect collusion or lessening of competition (if any) by examining adverse 

effects on competition considering consumer harm, economic harm, social harm etc.  
 

Bigness is not per-se illegal or bad. But BCC applies the rule of reason. Under section 15 and 16 of the 

Competition Act, 2012 bigness is only disciplined when it results or is likely to result in abuse of dominant 

position.  
   

At present, there is no provision of leniency in the Competition Act, 2012. BCC thinks that the provision of 

leniency should be incorporated in this Act.   
 

Response3: 

No, the acts mentioned under section 16(1) are not considered to be abusing “by object” but “by effect”. 

Investigation on abuse of dominant position requires economic analysis.  

 

Yes, BCC is open to considering having a rebuttable presumption of dominance in addition to adopting criteria 

for determining dominance.  

 

Yes, collective dominance is considered in abuse of dominant position cases.  

 

 দবযণ আবিকা প্রবতখ াবগতা কবমশখেি প্রবতবেবি বেখম্নাক্ত বতে বিষখয় িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি মতামত োেখত 

র্ােিঃ  

1. Theme: Autonomy, independence and accountability 

 Does the Bangladesh competition legislation provide for the competition authority's independence or 

autonomy in decision-making? 



 If so, please describe how the legislation does so. 

 Does the Bangladesh competition legislation provide for the competition authority to account to the 

public and to the law makers? 

 If so, please state what the Bangladesh competition authority is accountable for. For instance: 

operations, decisions made, finances, and so forth. 

2. Theme: Leadership 

 How is the leadership of the Bangladesh competition authority appointed? 

 Is there a limited term of office applicable to the leadership of the Bangladesh competition authority? 

 If yes, please describe this limitation and any means by which such limitation can be altered or 

renewed. 

3. Theme: Substantive provisions 

 Does the Bangladesh competition authority employ a system of mandatory notifications for mergers? 

Please describe the application and operation of this system. 

 Are any sectors of the economy exempt from the application of competition law? If yes, please describe 

them and explain the reason why they are exempted. 

 িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে দবযণ 

আবিকাি প্রবতখ াবগতা কবমশখেি উপখিাক্ত বতেটি বিষখয় বেখম্নাক্ত মতামত প্রদাে কখিে: 

Response 1:  

Yes, Competition Act, 2012 provides independence to Bangladesh Competition Commission (BCC). BCC is 

a Statutory Body under section 5(2) of the Competition Act, 2012. Commission independently exercises its 

duties, powers, functions and responsibilities being mentioned in section 8 of the Competition Act. Moreover, 

section 8(3) empowers the Commission to act as a Civil Court. According to section 8(6), all proceedings 

before the Commission are judicial in nature.  

Furthermore, section 32 of the Competition Act provides ‘Independence of the Commission in respect of 

expense of money’. 

Response 2:  

“Chairperson” is the Executive Head of the Commission. Chairperson and Members of the Commission are 

appointed by the Government under section 7 of the Competition Act, 2012 and “Bangladesh Competition 

Commission (Chairperson and Members) Appointment Rules, 2015”.  

There is a Selection Committee headed by the Hon’ble Minister of Commerce for the appointment of the 

Chairperson and Members of the Commission. The committee selects competent candidates through open 

competition and sends the proposal to the Hon’ble Prime Minister for approval. 

Yes, there is a limited term of office for the Chairperson. Usually it is 3 (three) years. Under section 7(6) of 

the Act, the Chairperson and the Members hold their respective offices for a term of 3 (three) years and are 

eligible for re-appointment of another term (Up to 65 Years of age). 

Under section 7(7), such limitation can be altered. The Chairperson or any Member of the Commission may, 

at any time before the completion of the tenure, resign his office by at least 3 (three) months prior notice, in 

writing to the government.  



Response 3:  

Section 21 and section 8(1)(d) of Competition Act, 2012 deal with Combination (Merger & Acquisition). As 

per the provision of section 21, draft regulation on Combination (Merger & Acquisition) is under active 

consideration of BCC. The provision of mandatory pre-merger notification has been proposed in the draft 

regulation. 

Yes, according to section 4 of the Act, ‘The goods or services which are controlled by the government for the 

interest of the national security and not open for private sector are exempted from this Act. 

অবিখিশখে Peer Reviewer গখণি প্রখনাত্তি পি চ জশখষ Interactive Session শুরু হয়। Interactive Session এ িাাংলাখদশ 

প্রবতখ াবগতা কবমশখেি জর্য়ািপাস চে েোি জমািঃ মবফজুল ইসলাম এিাং সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে ভািত, বফবলপাইে এিাং 

দবযণ আবিকাি Peer Reviewer গখণি বেকট বেখম্নাক্ত বিষখয় মতামত োেখত র্াে: 

To Peer Reviewer: INDIA 

 Respected Adviser, would you please give us some ideas what basic challenges CCI faced initially and 

how it had overcome those challenges?  

 What special initiatives of CCI resulted in the successes so far?  

To Peer Reviewer: The Philippines 

 Philippines Competition Act 2014 empowers PCC to conduct inquiry and investigation against any 

violation of this Act. Office of Competition (OFC) shall also conduct preliminary investigation. Is 

there any jurisdictional overlapping or separation in case of investigation?  

 How frequently sec. 41 –“Basic Necessities and Prime Commodities” is being applied by PCC? would 

you please give an idea how and to what extent market & consumer benefits are being derived through 

the application of section 41.  

 The Philippines has more than 60 Sector Regulators. What are the coordination mechanisms between 

PCC/OFC and Sector Regulators regarding competition issues?  

To Peer Reviewer: South Africa 

 To what extent these legal supports facilitated SMEs development and contributed to National 

economy of South Africa? 

 Does Competition Commission of South Africa has joint programs with SMEs? What are these 

programs? 

ভািত, বফবলপাইন্ এিাং দবযণ আবিকাি Peer Reviewers গণ িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি প্রখনি উপি স্ব স্ব মতামত প্রদাে 

কখিে। 

Interactive Session জশখষ Open Discussions জসশে শুরু হয়। Open Discussions জসশখে উপবস্থত অাংশগ্রহণকািীগণ 

Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষখয় বিবভন্ন মতামত প্রদাে কখিে। অতিঃপি 

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে Voluntary Peer Review of Competition Law and 

Policy: Bangladesh জসশখেি চূড়ান্ত মন্তব্য (final remarks) উপস্থাপে কখিে। 



 

Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh জসশখেি চূড়ান্ত 

মন্তব্য উপস্থাপে কিজেে িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশখেি সদস্য েোি বে. এম. সাখলহ উবিে 

 

 ২২ জুলাই, ২০২২ তাবিে :িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে, জেখেভা কর্তচক আখয়াবেত ককখটল পাটি চ 

িাাংলাখদখশি স্থায়ী বমশে কর্তচক ২২ জুলাই সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় আখয়াবেত ককখটল পাটি চখত অাংশগ্রহখণি মােখম প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী 

Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষয়ক অবিখিশে সমাপ্ত হয়। এ ককখটল পাটি চখত 

সকল সদস্য িাখষ্ট্রি প্রবতবেবি, UNCTAD এি উি চতে কম চকতচাগণ এিাং দাতা সাংস্থাি প্রবতবেবিগণ অাংশগ্িহণ কখিে। 

 

ককখটল পাটি চখত উপবস্থত অবিখিশখেি সভাপবত, UNCTAD এি উি চতে কম চকতচাগণ, Peer Reviewers গণ, Consultant, 

কবমশখেি জর্য়ািপাস চে এিাং িাাংলাখদখশি িাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রবতবেবি সহ িাাংলাখদশ প্রবতবেবি  

 

 

 



 ২১ ও ২২ জুলাই, ২০২২ তাবিে: কমেওখয়লে প্রবতবেবিি সখে িাাংলাখদশ প্রবতবেবিদখলি আখলার্ো 

িাাংলাখদশ প্রবতবেবি দজলি সখে Commonwealth এি Trade Competitiveness Section এি উপখদষ্টা এিাং প্রিাে Ms 

Opeyemi Abebe এি সাখে বিগত ২১ জুলাই ২০২২ এিাং ২২ জুলাই ২০২২ তাবিখে আলাদাভাখি পািস্পবিক সহখ াবগতা বিষখয় 

আখলার্ো হয়। Comonwealth Adviser িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশেখক সকল প্রকাি সহখ াবগতাি আশ্বাস প্রদাে কখিে।  

 
িাাংলাখদশ প্রবতবেবি দখলি সখে Commonwealth এি Trade Competitiveness Section এি 

উপখদষ্টা এিাং প্রিাে Ms Opeyemi Abebe 

 

 

UNCTAD কর্তচক Report Dissemination 

UNCTAD এি কম চকতচাগখণি সখে আখলার্োকাখল োো  ায় জ , UNCTAD আগামী জসখেম্বি, ২০২২ এি জশষ সপ্তাখহ িা 

সুবিিােেক সমখয় ঢাকায় সকল অাংশীেখেি অাংশগ্রহখণ প্রবতখ াবগতা আইে, ২০১২ এি  Voluntary Peer Review বিখপ চাট এি 

National Dissemination কা চক্রম সম্পন্ন কিাি ইখে প্রকাশ কখিখে। এ অনুিাখে UNCTAD এি Competition and Consumer 

Policies Branch এি প্রিাে Ms. Teresa Moreira সহ অন্যান্য কম চকতচাগণ,  Voluntary Peer Reviewers গণ এিাং 

Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa অাংশগ্রহণ কিখিে মখম চ িাাংলাখদশ প্রবতবেবি দলখক অিবহত কিা হখয়খে।  

িাবণেে মন্ত্রণালখয়ি মােেীয় মন্ত্রী মখহাদয় এিাং বসবেয়ি সবর্ি মখহাদয়সহ মন্ত্রণালখয়ি উি চতে কম চকতচাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রিালয়, ণিল্প 

মন্ত্রিালয়, অথ ি মন্ত্রিালয়, বাাংলাদেি ব্াাংক ও বিবভন্ন জিগুখলটবিী সাংস্থা সহ সাংবিষ্ট সকল অাংশীেখেি অাংশগ্রহখণ Report 

Dissemination অনুিােটি আখয়ােখেি বিষখয় কবমশে প্রােবমক প্রস্তুবত শুরু কখিখে। এ জযখত্র িাবণেে মন্ত্রণালখয়ি সানুগ্রহ সহখ াবগতা, 

পিামশ চ ও বদক বেখদ চশো কবমশে প্রতোশা কিখে। 

অবিখিশে জশষ িাাংলাখদশ প্রবতবেবিদখলি জদখশ প্রতোিতচে: 

২০ িম IGE অবিখিশখে অাংশগ্রহণ জশখষ িাাংলাখদশ প্রবতবেবিদল বিগত ২৪ জুলাই ২০২২ তাবিে িাাংলাখদখশ প্রতোিতচে কখিে। 

িাংযুণক্ত: ৩৪ পাতা (িণ চোমখত)  

 

 

(বে. এম. সাখলহ উবিে) 

সদস্য 

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে  

(জমািঃ মবফজুল ইসলাম) 

জর্য়ািপাস চে 

িাাংলাখদশ প্রবতখ াবগতা কবমশে 

 


