
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ (রবিিার) িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা কবিশন কিত কৃ আপ্ট াজিি “প্রবিপ্ট াবিিা আইন 

িাস্তিা প্টনর িাধ্যপ্টি িািাপ্টর েুষ্ঠু প্রবিপ্ট াবিিাপূর্ ৃ পবরপ্টিশ েতষ্টিপ্টি Economic Reporters Forum  এর 

ভূবিকা” শীষকৃ কিশৃালা িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা কবিশপ্টনর েভাকপ্টে অনুষ্টিি হ । কিশৃালার েভাপবিত্ব 

কপ্টরন িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা কবিশপ্টনর সে ারপােনৃ িনাি সিাোঃ িবিিলু ইেলাি। কিশৃালা  প্রধ্ান অবিবি 

বহপ্টেপ্টি উপবিি বিপ্টলন ির্প্রিািন্ত্রী িাাংলাপ্টেশ েরকাপ্টরর িাবর্িয িন্ত্রর্ালপ্ট র িাননী  িন্ত্রী িনাি ষ্টিপু 

িুনবশ, এিবপ। কিশৃালা  অনযপ্টের িপ্টধ্য উপবিি বিপ্টলন কবিশপ্টনর বিজ্ঞ েেেয িণ্ডলী, ইপ্টকাপ্টনাবিক 

বরপ্টপািৃাে ৃ সিারাপ্টির েভাপবি, োধ্ারর্ েম্পােক েহ ইপ্টকাপ্টনাবিক বরপ্টপািাে ৃ সিারাপ্টির েেেযিতন্দ, 

 ির্িাধ্যপ্টির োাংিাবেকিতন্দ ও  কবিশপ্টনর অনযানয কিকৃিাৃ-কিেৃারীিতন্দ। 

কিশৃালা  িূল পাও ার পপ্ট ন্ট উপিাপর্ কপ্টরন কবিশপ্টনর বিজ্ঞ েেেয িনাি জি. এি. োপ্টলহ উজিন । 

প্রধ্ান অবিবি িাবির িনপ্টকর বিপ্টেহী আত্মার িািপ্টিরাি কািনা কপ্টরন  এিাং িহান িুজি ুপ্টের েকল শহীে, 

িীরাঙ্গনা িা-সিানপ্টের প্রবি শ্রো িানান । িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা কবিশপ্টনর প্রকত ি লেয, উপ্টিশয 

িাস্তিা প্টনর অগ্রিবিপ্টি ইপ্টকাপ্টনাবিক বরপ্টপািাে ৃ সিারািপ্টক েহপ্ট াবিিার িনয বিপ্টশষ অনুপ্টরাধ্ িানান। 

সেপ্টশর উন্নবি, েিতজে িনয বিবন িাননী  প্রধ্ান িন্ত্রী সশখ হাবেনাপ্টক ধ্নযিাে িানান। ই-কিাপ্টেরৃ েিতজেপ্টক 

োিপ্টন সরপ্টখ সেপ্টশর প্রা  ২৫-৩০ হািার ই-কিাে ৃ প্রবিিানপ্টক েেুাংিষ্টঠিভাপ্টি পবরোবলি করার িনয 

প্রবিপ্ট াবিিা বিপ্টরাধ্ী গুষ্টি কপ্ট ক প্রবিিাপ্টনর কিকৃান্ড  বন ন্ত্রর্/প্রবিপ্টরাধ্ করার িনয বিবন বনপ্টেৃশনা প্রোন 

কপ্টরন। েিপ্টশপ্টষ বিবন কিশৃালা  উপবিি ির্িাধ্যপ্টির কিীপ্টের  েকলপ্টক  িনেপ্টেিনিা তিরীর িনয 

আহিান িানান। 

কিশৃালার েিাপনী িিপ্টিয িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা কবিশপ্টনর সে ারপােনৃ িনাি সিাোঃ িবিিলু  ইেলাি 

প্রধ্ান অবিবি ও উপবিি েকলপ্টক শুপ্টভেিা িানান । সেপ্টশর িযিো িাবর্িয, অিনৃনবিক উন্ন ন ও েিতজের  

লপ্টেয িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা কবিশপ্টনর কা কৃ্রপ্টি ইপ্টকাপ্টনাবিক বরপ্টপািৃাে ৃ সিারাি েহ েকলপ্টক েহপ্ট াবিিা 

করার িনয অনুপ্টরাধ্ িানান। বিবন কবিশপ্টনর কা কৃ্রিপ্টক আপ্টরা িবিশীল করার িযাপাপ্টর প্রিয  িযি কপ্টরন 

। ির্িাধ্যপ্টির কিীির্ িািাপ্টর প্রবিপ্ট াবিিা বিপ্টরাধ্ী কিকৃাপ্টন্ডর োংিাে েিূহ িাাংলাপ্টেশ প্রবিপ্ট াবিিা 

কবিশনপ্টক অিিি করার  এিাং িযিো ী োংিঠন েিূহ  াপ্টি প্রবিপ্ট াবিিা আইন অনুেরর্ কপ্টর িািাপ্টর েুষ্ঠু 

প্রবিপ্ট াবিিা িিা  রাপ্টখ সেই প্রোর-প্রোরর্ার আহিান িানান।  বিবন কিশৃালা েলাকালীন িুি আপ্টলােনা 

পপ্টি ৃ ির্িাধ্যি কিীপ্টের বিবভন্ন প্রপ্টের  প্রােবঙ্গক ও  ুজিেঙ্গি উত্তর সেন ।    

এিাড়াও কিশৃালা  কবিশপ্টনর বিজ্ঞ েেেয িনাি ড. এ এি এি িনিরু কাবের, িনাি নােবরন সিিি, 

ইপ্টকাপ্টনাবিক বরপ্টপািৃাে ৃ সিারাপ্টির েভাপবি িনাি শারবিন বরনভী, োধ্ারর্ েম্পােক িনাি এে এি রাবশেুল 

ইেলাি, কবিশপ্টনর আইনিীিী িযাবরিার িািরুহা িারবি িিিয রাপ্টখন । 

 


