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রপ্রস তরতলজ 

আজ ১৬ রি ২০২২ তরঃ ররাজ রসািবার বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন কর্তেক আদ াতজত “ব্যবসা- বাতণদজৈ সুষ্ঠু প্রততদ াতগতা 

তনতিতকরদণ ব্যবসা ী সাংগঠন সমূদের ভূতিকা” শীর্ েক রসতিনার বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশদনর সভাকদে অনুতষ্ঠত ে । রসতিনাদর 

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

উপতিত তিদলন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননী  বাতণজৈ িন্ত্রী জনাব টিপু মুনতশ,  এিতপ ।  তবদশর্ অতততি তেদসদব উপতিত 

তিদলন এিতবতসতসআই এর সভাপতত জনাব রিাঃ জতসি উতিন, এবাং বাাংলাদেশ ওষুধ তশল্প সতিততর সভাপতত ও িাননী  সাংসে সেস্য  

জনাব নাজমুল োসান, এিতপ।  এিাড়াও উপতিত তিদলন কতিশদনর তবজ্ঞ সেস্যিণ্ডলী জনাব তজ. এি সাদলে উতিন, ড.এ এি এি িনজুর 

কাতের, জনাব নাসতরন রবগি, জনাব এ. এইে. এি. সতিকুজ্জািান, িোপতরোলক, রভাক্তা অতধকার সাংরেণ অতধেপ্তর, জনাব রিাঃ 

ও াতেদুজ্জািান, যুগ্ম সতেব, বাতণজৈ িন্ত্রণাল ,  জনাব এস এি আওলাে রোদসন, রেজারার, বাাংলাদেশ ট্যানাস ে এদসাতসদ শন, জনাব 

নাজিা রবগি, যুগ্মসতেব, তশল্প িন্ত্রণাল ,  জনাব আব্দুল লততি বকসী, তসতন র তথ্য কি েকতো,বাতণজৈ িন্ত্রণাল , জনাব  নাতিিা খানি, 

উপসতেব, কৃতর্ িন্ত্রণাল , রিাঃ িামুন-অর-রতশে, ব্যবিাপক, এলএিএিইএতব, জনাব রিাঃ রিাশাররি রোদসন, সভাপতত বাাংলাদেশ 

রকাল্ড রটাদরজ  এদসাতসদ শন, জনাব রিাঃ রিাজাদম্মল েক, সাধারণ সম্পােক, বাাংলাদেশ রকাল্ড রটাদরজ এদসাতসদ শন, জনাব প্রীতত 

েক্রবতী , পতরোলক , উইদিন রেম্বার অব কিাস ে এন্ড ইন্ড্রাতি, জনাব মুোম্মে মুতনর-উজ-জািান, সে-সভাপতত, নাতসব, জনাব োতববুল্লাে 

এন কতরি, ভাইস রপ্রতসদডন্ট, এিতসতসআই, জনাব রিাঃ ও াসতি তাতিি, তসইও, বাাংলাদেশ রসন্টার অব এতিদলন্স,  জনাব রিাঃ শতেদুল্লাে, 

সে- সভাপতত, তবতসএিএ, জনাব এস রসােরাব রোদসন, প্রোর- প্রকাশনা পতরোলক, বাাংলাদেশ রপাতি ইন্ড্রাতিজ এদসাতসদ শন, ইতিতন ার 

রসাদেল রানা, সে- সভাপতত,  তরেৈাব, জনাব আজিল রোদসন, তসতন র রজনাদরল ম্যাদনজার, তরেৈাব,  জনাব রিাঃ শািসুল আলি খান, 

তনব োেী পতরোলক, বাাংলাদেশ তটল ম্যানুিৈাকোরস এদসাতসদ শন, জনাব জাোঙ্গীর আলি রশাভন, তনব োেী পতরোলক, ই-কৈাব, জনাব 

রিাোম্মে িনসুর রজ.রসদক্রটারী, তবএিতভএতপইএ, জনাব রিাঃ িতিনুল ইসলাি , অতিস রসদক্রটারী, তবএসএি ওনাস ে এদসাতসদ শন, 

জনাব রিাঃ খাদলে আবু নাদির, উপদেষ্টা, তবতসতস,  জনাব এি. এস তসতিক, উপদেষ্টা, তবতসতস, জনাব আজোর উতিন ভূ ূঁই া, উপদেষ্টা, 

তবতসতস, জনাব ইিিাত আরা রবগি, যুগ্মসতেব, এিতবতসতসআই, জনাব রিাঃ িতনর রোদসন রশখ, প্রশাসতনক কি েকতো, বাাংলাদেশ সুগার 

তরিাইনাস ে এদসাতসদ শন, গণিাধ্যদির প্রতততনতধগণ ও কতিশদনর অন্যান্য কি েকতোবৃন্দ ।  

 

রসতিনাদর স্বাগত বক্তব্য প্রোন কদরন কতিশদনর তবজ্ঞ সেস্য ড. এ এি এি িনজুর কাতের । বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন গঠন, 

অি েননততক রটকসই উন্ন ন বাস্তবা ন তনতিত করদণ কতিশদনর ভূতিকা, প্রততদ াতগতা আইন, ব্যবসা–বাতণদজৈ প্রততদ াতগতা তনতিতকরদণ 

ব্যবসা ী সাংগঠন সমূদের ভূতিকাসে তবতভন্ন তেক সম্পদকে পাও ার পদ ন্ট রপ্রদজদন্টশন প্রোন কদরন কতিশদনর তবজ্ঞ সেস্য জনাব তজ. 

এি সাদলে উতিন । এ সি  উপতিত অতততিদের িদধ্য বক্তব্য রাদখন বাাংলাদেশ ঔর্ধ তশল্প সতিততর সভাপতত জনাব নাজমুল োসান, 
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রভাক্তা অতধকার সাংরেণ অতধেপ্তদরর িোপতরোলক জনাব এ. এইে. এি. সতিকুজ্জািান, েট্টগ্রাি রেম্বার অব কিাস ে  এন্ড ইন্ডাতি এর 

সভাপতত জনাব িােবুবুল আলি, রিদোপতলটন রেম্বার অব কিাস ে এর সে-সভাপতত জনাব োতববুল্লাে এন কতরি, উইদিন রেম্বার অব 

কিাস ে এন্ড ইন্ড্রাতি এর পতরোলক জনাব প্রীতত েক্রবতী , নাতসব এর সে- সভাপতত জনাব জনাব মুোম্মে মুতনর-উজ জািান । 

রসতিনাদর তবদশর্ অতততি এিতবতসতসআই এর সভাপতত জনাব রিাঃ জতসি উতিন বাজাদর সুি প্রততদ াতগতাপূণ ে পতরদবশ তনতিত করার 

লদেৈ বাাংলাদেশ প্রততদ াতগতা কতিশন এবাং অন্যান্য েপ্তর সাংিাদক আেবান জানান।  

অনুষ্ঠাদনর প্রধান অতততি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননী  বাতণজৈ িন্ত্রী জনাব টিপু মুনতশ, এিতপ বদলন- রেদশর ব্যবসা বাতণদজৈ 

সুি প্রততদ াতগতামূলক পতরদবশ তনতিত করার লদেৈ ব্যবসা ী রিদক রভাক্তা প েন্ত সকল স্তদরর জনগণদক প্রততদ াতগতা আইন, ২০১২ 

সম্পদকে অবগত করা অততব জরুরী । এিাড়াও তততন রসতিনাদর উপতিত সকলদক রেদশর অি েননততক উন্ন ন ত্বরাতিত করার তনতিদে 

প্রততদ াতগতা কতিশনদক সব োত্বক সো তা করার আেবান জানান ।   

রসতিনাদর উপতিত সকদলই রেদশর ব্যবসা বাতণদজৈ প্রততদ াতগতামূলক সাংস্কৃতত গদড় রতালার তবর্দ  গুরুত্বাদরাপ ব্যক্ত কদরন ।  

সভাপততর বক্তদব্য কতিশদনর রে ারপাস েন জনাব রিাঃ িতিজুল ইসলাি কতিশদনর কা েক্রদির অগ্রগতত তুদল ধদর বদলন- বাজাদর 

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

জানান। বাজাদর সুি প্রততদ াতগতা তবদ্যিান িাকদল পণ্য ও রসবার সাপ্লাইদেইদনর উৎপােনকারী, সরবরােকারী, তবদক্রতা বা ব্যবসা ীসে  

রভাক্তা প ন্তে সকদলই ন্যায্যমূদে উৎকৃষ্ট িাদনর পণ্য বা রসবা পাদব বদল তততন আশাবাে ব্যক্ত কদর রসতিনাদরর সিাতপ্ত র ার্ণা কদরন । 

 

 

             

       স্বােতরত 

                   (রশখ রুদবল) 

                জনসাংদ াগ কি েকতো 

                 রটতলদিান নম্বর: ০২-৫৫১৩৮৪১২ 

  

 


