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প্রতিযযোতিিো আইন, ২০১২ 

 
( ২০১২ নের ২৩ েং অআে ) 

 

  [২১ জেু, ২০১২] 

      

      

প্রতিযযোতিিো আইন প্রণয়যনর যযে প্রণীি আইন 

  

যযনতু যেনলর ক্রমবর্ধমাে থধনেততক উন্ননের যেক্ষাপনট বযবা-বাতণনজয ুস্থ েততনযাতিতামূক 

পতরনবল উৎাতত কতরবার, তেতিত  বজা রাতিবার উনেনলয ড়যন্ত্রমূক যযািাজল 

(Collusion) , মনোপত (Monopoly)  তিপত (Oligopoly) বস্থা, যজাটবদ্ধতা থবা 
কতৃধ ত্বম বস্থানের পবযবার ংক্রান্ত েততনযাতিতা তবনরার্ী কমধকাণ্ড েততনরার্, তেন্ত্রণ বা 
তেমূধনর নক্ষয অআে েণে করা মীচীে  েনাজেী;  

যনতু এতদ্দ্বারা তেম্নরূপ অআে করা আঃ- 
    

 

  

প্রথম অধ্েোয় 

প্রোরতিক  

  
  ংতযপ্ত 

তলযরোনোম ও 

প্রবিত ন 

  

১। (১) এআ অআে েততনযাতিতা অআে, ২০১২ োনম তভতত আনব। 

 

(২) আা তবনে কাযধকর আনব। 
 

    
 

    
 

  
  ংজ্ঞো 

  

২। (১) তব বা েনের পতরপন্ী যকাে তকছু ো থাতকন, এআ অআনে- 

 

(ক) “তর্গ্রণ (Acquisition) ” থধ েতযক্ষ বা পনরাক্ষভানব যকাে বযবা 
েততষ্ঠানের যলার, যভাট েোনের তর্কার বা ম্পে তর্গ্রণ বা তর্গ্রনণর 

জেয ম্মত া বা ম্পে বা বযবস্থাপোর তেন্ত্রণ গ্রণ করা; 
 

(ি) “েুলীে (Practice) ” থধ যকাে বযতি বা বযবা েততষ্ঠাে কতৃধ ক 

বযবা-বাতণনজযর যক্ষনে েুৃত েচতত রীতত; 

 

(ি) “তিপত (Oligopoly) ” থধ তকছু ংিযক বযতি বা েততষ্ঠাে যকাে পণয 
বা যবার বাজার তেন্ত্রণ কনর এমে যকাে বস্থা; 
 

(ঘ) “কতমলে” থধ র্ারা ৫ এর উপ-র্ারা (১) এর র্ীে েতততষ্ঠত বাংানেল 

েততনযাতিতা কতমলে; 
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(ঙ) “কানটধ  (Cartel) ” থধ যকাে বযতি বা বযতিনিাষ্ঠীর েকালয বা েচ্ছন্ন 

চুতির মার্যনম যকাে পণয বা যবার বাজানর একনচটিা বযবা েততষ্ঠার জেয 
পনণযর উৎপােে, পতরনবলে, তবক্র, মূয বা যেনেে থবা যকাে েকার যবা 
ীতমতকরণ, তেন্ত্রণ েততষ্ঠা করা বা তেন্ত্রনণর উনেযাি গ্রণ করা; 
 

(চ) “যচারপাধে” থধ কতমলনের যচারপাধে; 

 

(ছ) “চুতি” থধ- 
 

() Contract Act, 1872 (Act IX of 1872) এর section 2(h) এ ংজ্ঞাতত 

‘Contract‟;  

(অ) যকাে পণয বা যবার ক্র-তবক্র, উৎপােে, রবরা, তবতরণ, তেন্ত্রণ 

বা, যক্ষেমত, পনণযর গুোমজাতকরণ তবন মনঝাতা বা ঐকমতয, অেুষ্ঠাতেক 

বা োেুষ্ঠাতেক, ততিত বা ততিত, েকালয বা েচ্ছন্ন, যাাআ উক ো যকে, 

এবং উা অআতে েতক্রা ববৎনযািয উক বা ো উক; এবং তেম্নততিত 

তব উার ন্তভুধ ি আনব, যথাঃ- 
 

(১) লতধ যুি বযবস্থা (Tie-in-arrangement); 

 

(২) একচ্ছে (Exclusive) রবরা চুতি; 

 

(৩) একচ্ছে (Exclusive) পতরনবলে চুতি; 

 

(৪) যেনেনে স্বীকার; 

 

(৫) পুেঃতবক্র মূয ংরক্ষণ; 

 

(জ) “যজাটবদ্ধতা (Combination) ” থধ বযবা-বাতণনজযর যক্ষনে তর্গ্রণ 

(Acquisition) বা তেন্ত্রণ গ্রণ করা বা ংিীভূত বা একীভূত া 
(Merger);  

(ঝ) “পণয (Goods) ” থধ Sale of Goods Act, 1930 (Act III of 1930) 

এর section 2(7) এ ংজ্ঞাতত ‘goods’; 

(ঞ) “েতবর্াে” থধ এআ অআনের র্ীে েণীত েতবর্াে; 

 

(ট) “তবতর্” থধ এআ অআনের র্ীে েণীত তবতর্; 

 

(ঠ) “বযতি” থধ যকাে বযতি এবং যকাে েততষ্ঠাে, যকাম্পােী, তমতত, 

ংলীোরী কারবার, ফামধ বা ংতবতর্বদ্ধ বা েয যকাে ংস্থা বা উানের 

েতততেতর্ আার ন্তভুধ ি আনব; 
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(ড) “বযবা-েততষ্ঠাে” থধ এমে বযতি বা থধনেততক ত্ত্বা বা রকানরর এমে 

যকাে তবভাি তযতে বা যাা যয যকাে েকানরর পনণযর উৎপােে, 

গুোমজাতকরণ, রবরা, পতরনবলে, তর্গ্রণ বা তেন্ত্রণ বা যবার ংস্থাে 

ংক্রান্ত যকাে কাযধক্রনম থবা তবতেনাি বা বযবা জধ ে, র্ারণ, োগ্রণ বা 
যলার, তডনবঞ্চার এবং েয যকাে তবতর্বদ্ধ ংস্থার জামােত ংক্রান্ত 

যেনেে েযােয কাযধক্রনম রাতর থবা এক বা একাতর্ক আউতেনট বা 
তবভানি বা র্ীেস্থ (subsidiary) তানব, তেনাতজত তছনে বা অনছে, এআরূপ 

আউতেট, তবভাি বা র্ীেস্থতা যযআ স্থানে বযবা েততষ্ঠাে বতস্থত যআ স্থানে 

উক বা তভন্ন স্থানে উক তাানক বুঝাআনব; তনব রকানরর মুদ্রা  েততরক্ষার 

তত ংতিষ্ট এমে যকাে কাযধক্রম এআ ংজ্ঞার ন্তভুধ ি আনব ো; 
 

(ঢ) “বযবা-বাতণজয (Trade) ” থধ পনণযর উৎপােে, রবরা, পতরনবলে, 

গুোমজাতকরণ বা তেন্ত্রণ ংক্রান্ত যেনেে, বযবা, তলল্প, যপলা বা বৃতি; এবং 
যকাে যবার ংস্থাে আার ন্তভুধ ি আনব; 

 

 

 

(ণ) “মনোপত (Monopoly) ” থধ মাে একজে বযতি বা একটি েততষ্ঠাে 

যকাে পণয বা যবার বাজার তেন্ত্রণ কনর এমে যকাে বস্থা; 
 

(ত) “মূয” থধ যকাে পণয তবক্র তকংবা যকাে যবা েোনের যক্ষনে মূযবাে 

তবতেম (valuable exchange) , েতযক্ষ বা পনরাক্ষ বা তবতেত উক বা ো 
উক, এবং এমে তবতেম আার ন্তভুধ ি আনব যাা কাযধতঃ যকাে পণয 
তবক্র তকংবা যবা েোনের তত মৃ্পি তকন্তু েলৃযতঃ েয যকাে তব বা 
ঘটোর তত ংতিষ্ট; 

 

(থ) “ড়যন্ত্রমূক যযািাজল (Collusion) ” থধ ুস্থ  স্বাভাতবক 

েততনযাতিতার পতরনবল তবেষ্ট কনর বাজারনক তেন্ত্রণ করার ৎ উনেনলয 
ম্পাতেত ততিত থবা ততিত চুতি বা মনঝাতা; 
 

(ে) “েয” থধ কতমলনের েয; 
 

(র্) “ংতিষ্ট বাজার” থধ- 
 

() পনণযর বা যবার ববতলষ্টয, মূয এবং বযবানরর আচ্ছার তভতিনত যভািা 
কতৃধ ক তবতেমনযািয বা পতরবতধ েনযািয ংতিষ্ট পণয বা যবার বাজার; 

 

(অ) যকাে এাকা মন্বন িঠিত বাজার যাানত পণয রবরা বা যবা 
ংস্থাে বা পণয বা যবার চাতোর জেয েততনযাতিতার লতধ াবী তভন্ন এবং 
েততনবলী এাকা তবরাজমাে লতধ বী আনত পৃথক; 
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(ে) “যবা” থধ যয যকাে েকানরর যবা যাা ম্ভাবয বযবারকারীর জেয 
োতিার্য (available) করা আানছ; এবং যকাে তলল্প বা বাতণতজযক তব 

ংক্রান্ত বযবার তত ংতিষ্ট যবার ংস্থাে আার ন্তভুধ ক্ত আনব।  

 

(২) এআ অআনে বযবহৃত যয ক লব্দ বা তভবযতির ংজ্ঞা যো  োআ য 

ক লব্দ বা তভবযতি যকাম্পােী অআে, ১৯৯৪ (১৯৯৪ নের ১৮ েং অআে) 

এ যযআ নথধ বযবহৃত আানছ যআ নথধ েনযাজয আনব। 
    

 
    

 
  

  প্রযয়োি 

  

৩। বাতণতজযক উনেনলয যকাে পণয বা যবার ক্র-তবক্র, উৎপােে, রবরা, 
তবতরণ এবং যক্ষেমত, পনণযর গুোমজাতকরনণর তত ংতিষ্ট ক বযবা-
েততষ্ঠানের যক্ষনে এআ অআে েনযাজয আনব। 

 

    
 

    
 

  
  আইযনর প্রযয়োি 

ইযি অবেোতি 
  
৪। জাতী তেরাপিার স্বানথধ রকার কতৃধ ক তেতন্ত্রত এবং যবরকাতর িানতর 

জেয উন্িু েন এমে পণয এবং যবা এআ অআনের অতা বতভূধ ত থাতকনব।  

    
 

    
 

  

তিিীয় অধ্েোয় 

 

বোংোযেল প্রতিযযোতিিো কতমলন প্রতিষ্ঠো, ইিেোতে 
 

  
  বোংোযেল 

প্রতিযযোতিিো 
কতমলন প্রতিষ্ঠো 

  

৫। (১) এআ অআে েবতধ নের পর, যতলীঘ্র ম্ভব, রকার, রকাতর যিনজনট 

েজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প বাংানেল েততনযাতিতা কতমলে 

োনম একটি কতমলে েততষ্ঠা কতরনব।  

 

(২) কতমলে একটি ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা আনব এবং আার স্থাী র্ারাবাতকতা 
থাতকনব এবং এআ অআনের তবর্াোবী ানপনক্ষ, আার স্থাবর  স্থাবর উভ 

েকার ম্পতি জধ ে কতরবার, তর্কানর রাতিবার এবং স্তান্তর কতরবার 

ক্ষমতা থাতকনব এবং আার পনক্ষ আা মামা োনর কতরনত পাতরনব বা আার 

তবরুনদ্ধ মামা োনর করা যাআনব।  

 

(৩) কতমলনের একটি ার্ারণ ীনমার থাতকনব, যাা কতমলে কতৃধ ক 

তের্ধাতরত অকৃততর এবং তববরণ েতত আনব; উা যচারপাধনের যফাজনত 

থাতকনব এবং কতমলে কতৃধ ক তের্ধাতরত যক্ষনে বযবহৃত আনব।  
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  কতমলযনর 

কোযতোয়   

৬। কতমলনের ের্াে কাযধা ঢাকা থাতকনব এবং কতমলে, েনাজনে, 

রকানরর পূবধােুনমােেক্রনম, বাংানেনলর যয যকাে স্থানে উার লািা কাযধা 

স্থাপে কতরনত পাতরনব। 
 

    
 

    
 

  
  কতমলন িঠন 

  

৭। (১) কতমলে এক (১) জে যচারপাধে এবং েতর্ক চার (৪) জে েয 
মন্বন িঠিত আনব। 

 

(২) যচারপাধে  েযিণ, উপ-র্ারা (৩) এ উতিতিত যযািযতা পূরণ 

ানপনক্ষ, রকার কতৃধ ক তেযুি আনবে এবং তাানের চাকুরীর েযােয 
লতধ াবী তবতর্ দ্বারা তের্ধাতরত আনব। 

 

(৩) থধেীতত, বাজার ম্পতকধ ত তব বা জে েলাে বা েুরূপ যয যকাে 

তব বা অআে যপলা তকংবা রকাতর-যবরকাতর তবতভন্ন েততষ্ঠানে অআে 

তবক কমধকানণ্ড থবা রকানরর তবনবচো কতমলনের জেয েনাজেী 

েয যকাে তবন ১৫ (পনের) বৎনরর বাস্তব তভজ্ঞতাম্পন্ন বযতি 

কতমলনের যচারপাধে বা েয তানব তেনাি ানভর যযািয বতা তবনবতচত 

আনবেঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, একআ তবন তভজ্ঞ একাতর্ক বযতিনক েয তানব 

তেনাি করা যাআনব ো।  

 

(৪) যচারপাধে এবং েযিণ কতমলনের াবধক্ষতণক েয আনবে এবং 
োতত্ব পানের যক্ষনে কতমলে রকানরর তেকট োী থাতকনব।  

 

(৫) যচারপাধে কতমলনের ের্াে তেবধাী আনবে।  

 

(৬) যচারপাধে এবং েযিণ তাানের কাযধভার গ্রনণর তাতরি আনত ৩ 

(ততে) বৎর যমানের জেয স্ব স্ব পনে বা থাতকনবে এবং েুরূপ একটিমাে 

যমানের জেয পুেঃ তেনানির যযািয আনবেঃ 
 

তনব লতধ  থাযক যয, যকাে বযতির ব ৬৫ (পঁতি) বৎর পূণধ আন তততে 

যচারপাধে বা েয পনে তেযুি আবার যযািয আনবে ো বা যচারপাধে বা 
েয পনে বা থাতকনবে ো। 
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(৭) উপ-র্ারা (৬) এর র্ীে তাানের চাকুরীর তের্ধাতরত যমাে যল আবার 

পূনবধ যচারপাধে বা যকাে েয যয যকাে ম রকানরর উনেনলয স্বাক্ষরযুি 

পেনযানি েূযে ৩ (ততে) মানর গ্রীম যোটিল েোে কতরা স্ব স্ব পে তযাি 

কতরনত পাতরনবেঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, রকার কতৃধ ক পেতযাি িৃীত ো া পযধন্ত যচারপাধে 

বা, যক্ষেমত, েয স্ব স্ব কাযধ চাাআা যাআনবে।  

 

 

 

(৮) যচারপাধনের পে লূেয আন তকংবা েুপতস্থতত, ুস্থতা বা েয যকাে 

কারনণ যচারপাধে তাার োতত্ব পানে মথধ আন, েবতেযুি যচারপাধে 

তাার পনে যযািোে ো করা পযধন্ত তকংবা যচারপাধে পুেরা স্বী োতত্ব 

পানে মথধ ো া পযধন্ত যজযষ্ঠতম েয যচারপাধে পনের োতত্ব পাে 

কতরনবে। 

 

 

 

(৯) যচারপাধে বা যকাে েয মৃতুযবরণ বা উপ-র্ারা (৭) এর তবর্াে 

েুানর স্বী পে তযাি কতরন বা পাতরত আন, রকার উি পে লূেয 
আবার, ৬০ (াট) তেনের মনর্য, এআ অআনের তবর্াে ানপনক্ষ, যকাে উপযুি 

বযতিনক লূেয পনে তেনািোে কতরনবে। 

    
 

    
 

  
  কতমলযনর 

েোতয়ত্ব, যমিো 
ও কোযতোবী 

  

৮।(১) কতমলনের োতত্ব, ক্ষমতা  কাযধাবী আনব তেম্নরূপ, যথাঃ- 
 

(ক) বাজানর েততনযাতিতার যক্ষনে তবরূপ েভাব তবস্তারকারী েুলীেমূনক 

তেমূধ করা, েততনযাতিতানক উৎাতত করা  বজা রািা এবং বযবা-
বাতণনজযর স্বার্ীেতানক তেতিত করা; 
 

(ি) যকাে তভনযানির তভতিনত থবা স্ব-েনণাতেতভানব বযবা েততষ্ঠােমূনর 

েততনযাতিতা তবযরার্ী ক চুতি, কতৃধ ত্বম বস্থাে এবং েুলীনের তেন্ত 

করা; 
 

(ি) র্ারা ১৮ এর োংতিকতানক কু্ষণ্ন ো কতরা এআ অআনে উতিতিত েযােয 
পরানর্র তেন্ত পতরচাো এবং উার তভতিনত মামা োনর  পতরচাো 
করা; 
 

(ঘ) যজাটবদ্ধতা এবং যজাটবদ্ধতা ংতিষ্ট তবাতে, যজাটবদ্ধতার জেয তেন্ত 
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ম্পােে যজাটবদ্ধতার লতধ াতে এবং যজাটবদ্ধতা েুনমােে বা োমঞ্জরু 

ংক্রান্ত তবাতে তের্ধারণ করা; 
 

(ঙ) েততনযাতিতা ংক্রান্ত তবতর্মাা, েীততমাা, তেক তেনেধলোমূক পতরপে বা 
েলাতেক তেনেধলো েণে এবং উা বাস্তবানে রকারনক পরামলধ  

নযাতিতা েোে করা; 
 

(চ) েততনযাতিতামূক কমধকানণ্ডর উন্নে এবং েততনযাতিতা ংক্রান্ত তবন 

েতলক্ষণ েোনের জেয উপযুি মােেণ্ড তের্ধারণ করা; 
 

(ছ) মানজর তবতভন্ন যেণীর যাকজনের মনর্য েততনযাতিতা ম্পতকধ ত াতবধক 

তবন েচার এবং েকালোর মার্যনম  েযােয উপান জেিনণর মানঝ 

নচতেতা বৃতদ্ধর নক্ষয েনাজেী কমধূচী গ্রণ করা; 
 

 

 

(জ) েততনযাতিতা তবনরার্ী যকাে চুতি বা কমধকাণ্ড তবন িনবণা, যতমোর, 

তনম্পাতজাম, াকধ লপ এবং েুরূপ েযতবর্ বযবস্থার মার্যনম িণনচতেতা 
বৃতদ্ধ করা এবং িনবণাব্ধ ফাফ েকাল  েচার করা এবং উানের কাযধকর 

বাস্তবানের জেয রকানরর তেকট ুপাতরল করা; 
 

(ঝ) রকার কতৃধ ক যেতরত েততনযাতিতা ংক্রান্ত যয যকাে তব েততপাে, 

েুরণ বা তবনবচো করা; 
 

(ঞ) যভািা তর্কার ংরক্ষণ  বাস্তবানের তবন েয যকাে অআনের 

র্ীে িৃীত বযবস্থাতে পযধানাচো করা; 
 

(ট) এআ র্ারার র্ীে োতত্ব পানের জেয বা আার কাযধাবী ুষু্ঠভানব 

ম্পােনের েনাজনে, রকানরর পূবধােুনমােেক্রনম, তবনেলী যকাে ংস্থার তত 

যকাে চুতি বা মনঝাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর  ম্পােে করা; 
 

(ঠ) এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প তফ, চার্জ বা েয যকাে িরচ র্াযধ করা; 
এবং 
 

(ড) এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প তবতর্ দ্বারা তের্ধাতরত েয যয যকাে কাযধ 
করা।  

 

(২) কতমলে স্ব-েনণাতেত আা থবা যকাে তভনযানির তভতিনত এআ অআনের 

র্ীে উত্থাতপত তভনযাি ম্পনকধ  েুন্ধাে কতরনত পাতরনব।  
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(৩) তেম্নবতণধত তবন Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) 

এর র্ীে একটি যোেী অোত যয ক্ষমতা েনাি কতরনত পাতরনব কতমলে 

বা, যক্ষেমত, যচারপাধে বা যকাে েয এআ র্ারার র্ীে যআরূপ ক্ষমতা 
েনাি কতরনত পাতরনবে, যথাঃ- 
 

(ক) যকাে বযতিনক কতমলনে াতজর কতরবার জেয যোটিল জারী করা  

উপতস্থতত তেতিত করা;  
 

(ি) যকাে েত উেঘাটে  উপস্থাপে করা; 
 

(ি) তথয যাচাআ  পতরেলধে করা; 
 

(ঘ) যকাে তফ আনত েনাজেী কািজাতে বা উার েুততপ তব করা; 
 

(ঙ) াক্ষীর তজজ্ঞাাবাে এবং েত পরীক্ষা কতরবার জেয যোটিল জারী করা; 
 

(চ) এআ উপ-র্ারার উনেলয পূরণকনল্প যয যকাে তবন পেনক্ষপ গ্রণ করা।  

 

(৪) কতমলে যয যকাে বযতিনক তেন্ত ংতিষ্ট তবন যকাে তথয রবরা 
কতরবার জেয তাার যফাজনত বা তেন্ত্রনণ থাকা এআরূপ যকাে বআ, তাব বা 
েযােয েত, যাা বাতণতজযক যেনেনের তত ংতিষ্ট এবং এআ অআনের 

উনেশ্য পূরণকনল্প পরীক্ষা করা অবলযক, উিরূপ তবাতে কতমলে বা তদ্
কতৃধ ক ক্ষমতাোি যকাে কমধকতধ ার তেকট উপস্থাপে কতরবার জেয তেনেধল েোে 

কতরনত পাতরনব এবং েুরূপভানব তেনেধ তলত বযতি তাার যফাজনত রতক্ষত 

উি তথয রবরা কতরনত বার্য থাতকনব।  

 

(৫) কতমলে যকাে তেন্ত বা কাযধর্ারা পতরচাোর যক্ষনে উানক াতা 
েোনের জেয থধেীতত, বযবা-বাতণজয, তাবতবজ্ঞাে থবা েয যকাে যক্ষে 

আনত েনাজেী ংিযক তবনলজ্ঞনক অমন্ত্রণ জাোআনত পাতরনব এবং উিরূপ 

াতা েোনের জেয কতমলনের তেনেধলো েুানর ংতিষ্ট বযতি যথাযথ 

উনেযাি গ্রণ কতরনবে।  

 

(৬) কতমলনের ম্মুনি ক কাযধর্ারা Penal Code, 1860 (Act XLV of 

1860) এর section 196 এর উনেলয পূরণকনল্প এবং section 193 এবং 228 

এর র্ীে তবচাতরক কাযধর্ারা বতা িণয আনব, এবং Code of Criminal 

Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর chapter 35 এবং section 195 এর 

উনেলয পূরণকনল্প, কতমলে একটি যোেী অোত (Civil Court) বতা 
িণয আনব। 

 

(৭) যচারপাধে বা কতমলে আনত ববর্ ক্ষমতাোি যকাে কমধকতধ ানক উপ-র্ারা 
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(৩) এর র্ীে ক্ষমতা েনানি যকাে বযতি বার্া েোে কতরন বা উি উপ-

র্ারার র্ীে েেি যকাে তেনেধল আচ্ছাকৃতভানব যকাে বযতি মােয কতরন উা 
এআ অআনের র্ীে একটি েণ্ডেী পরার্ আনব এবং উি পরানর্র জেয 
ংতিষ্ট বযতি েূর্ধ্ধ ৩(ততে) বৎর পযধন্ত যয যকাে যমানের কারােনণ্ড বা 
থধেনণ্ড বা উভ েকার েনণ্ড েণ্ডেী আনবে।  

    
 

    
 

  
  চেয়োরপোতন ও 

েযের 

অপোরণ 

  

৯। (১) রকার যচারপাধে বা যকাে েযনক তাার পে আনত তেম্নবতণধত 

এক বা একাতর্ক কারনণ পারণ কতরনত পাতরনবে, যতে তততে- 

 

(ক) যকাে উপযুি অোত কতৃধ ক যেউতা যঘাতত ে; 

 

(ি) পাতরেতমনকর তবতেমন স্বী োতত্ব বতভূধ ত েয যকাে পনে তেনাতজত ে; 

 

(ি) যকাে উপযুি অোত কতৃধ ক েকৃততস্থ যঘাতত ে;  

 

(ঘ) বেততক স্থেজতেত যকাে পরানর্ যোী াবযস্ত ে; 

 

(ঙ) লারীতরক বা মােতকভানব তাার োতত্ব পানে ক্ষম ে; বা 
 

(চ) রকানরর তবনবচো তাার পেমযধাোর এআরূপ পবযবার কতরা 
থানকে, যাানত তাার উি পনে বা থাকা জেস্বানথধর পতরপন্থী। 

 

 

 

(২) যচারপাধে বা যকাে েযনক কারণ েলধাআবার যুতিংিত ুনযাি ো তো 
উপ-র্ারা (১) এর র্ীে যকাে বযবস্থা গ্রণ করা যাআনব ো।  

 

    
 

    
 

  
  চেয়োরপোতন ও 

েেিযণর 

পেমযতোেো, 
পোতরশ্রতমক ও 

ুতবধ্োতে 

  

১০। যচারপাধে  েযিনণর পেমযধাো, পাতরেতমক, ভাতা  েযােয 
অেুতেক ুতবর্াতে রকার কতৃধ ক তের্ধাতরত আনব। 

 

    
 

    
 

  
  কতমলযনর ভো   ১১। (১) এআ অআনের তবর্াোবী ানপনক্ষ, কতমলে উার ভার কাযধপদ্ধতত 
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তের্ধারণ কতরনত পাতরনব। 

 

(২) েতত ৪ (চার) মান কতমলনের কমপনক্ষ একটি ভা েুতষ্ঠত আনব এবং 
ভার তাতরি, ম  স্থাে যচারপাধে কতৃধ ক তের্ধাতরত আনবঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, কতমলে, তবনল েনাজনে, যয যকাে ম উার জরুরী 
ভা অবাে কতরনত পাতরনব।  

 

(৩) যচারপাধে কতমলনের ক ভা ভাপততত্ব কতরনবে এবং তাার 

েুপতস্থততনত উপতস্থত েযবৃন্দ কতৃধ ক তেবধাতচত যকাে েয ভা 

ভাপততত্ব কতরনবে। 

 

(৪) যচারপাধে এবং েূযে ২(েআু) জে েনযর উপতস্থততনত কতমলনের ভার 

যকারাম িঠিত আনব।  

 

(৫) কতমলনের ভা তদ্ধান্ত গ্রনণ যচারপাধে এবং েনতযক েনযর একটি 

কতরা যভাট থাতকনব এবং যভানটর মতার যক্ষনে ভা ভাপততত্বকারী 
বযতির তদ্বতী বা তেণধাক যভাট েোনের তর্কার থাতকনব।  

 

(৬) শুর্ুমাে যকাে েযপনে লূেযতা বা কতমলে িঠনে ত্রুটি থাতকবার কারনণ 

কতমলনের যকাে কাযধ বা কাযধর্ারা নবর্ আনব ো বা তৎম্পনকধ  যকাে েশ্ন 

উত্থাপে করা যাআনব ো। 

 

(৭) েনতযক ভার কাযধতববরণী ভার ভাপতত কতৃধ ক স্বাক্ষতরত আনত আনব 

এবং উি ভার পরবতী ২০(তবল) তেনের মনর্য উার একটি কতপ রকানরর 

তেকট যেরণ কতরনত আনব।  

    
 

    
 

  
  কতমলযনর 

তেব, কমতকিত ো 
ও কমতেোরী, 
ইিেোতে 

  

১২। (১) কতমলনের একজে তচব থাতকনবে, তযতে রকার কতৃধ ক তেনািোি 

আনবে এবং তাার চাকুরীর লতধ াতে রকার কতৃধ ক তের্ধাতরত আনব। 

 

(২) এআ অআনের র্ীে কতমলে উার কাযধাবী ুষু্ঠভানব ম্পােনের নক্ষয 
েনাজেী ংিযক কমধকতধ া  কমধচারী তেনাি কতরনত পাতরনব। 

 

(৩) কতমলনের কমধকতধ া  কমধচারীর যবতে, ভাতা  চাকুরীর েযােয লতধ াতে 

তবতর্ দ্বারা তের্ধাতরত আনবঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, রকার, কতমলনের েুনরার্ক্রনম, েজাতনন্ত্রর কনমধ তেযুি 

যকাে কমধকতধ া  কমধচারীনক কতমলনে যেনণ তেনাি কতরনত পাতরনব। 
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  চেয়োরপোতন 

এবং েেযের 

কোযতভোর িেোি 

করোর পর 

কতিপয় 

তনযয়োযির 

চযযে তবতধ্-

তনযধ্ 

  

১৩। যচারপাধে এবং যকাে েয তাার কাযধভার তযাি করার ১(এক) 

বৎর মনর মনর্য এমে যকাে বযবা েততষ্ঠানে তেযুি আনত পাতরনবে ো বা 
এমে যকাে বযবা েততষ্ঠানের েলাে বা বযবস্থাপোর তত মৃ্পি আনত 

পাতরনবে ো, যাা এআ অআনের র্ীে কতমলনের ম্মুনি যকাে কাযধর্ারার পক্ষ 

তছ বা অতা অতনত পানর। 
 

    
 

    
 

  
  কতমলন এবং 

ংতবতধ্বদ্ধ 

ংস্থোর মযধ্ে 
মিোমি 

তবতনময় 

  

১৪। (১) যকাে ংতবতর্বদ্ধ ংস্থার কাযধক্রম বা উি ংস্থা কতৃধ ক িৃীত তদ্ধান্ত 

এআ অআনের যকাে তবর্ানের তত াংঘতধক আনত পানর মনমধ যকাে বযতি 

অপতি উত্থাপে কতরন বা উি ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা স্বী উনেযানি উি 

কাযধক্রনমর উপর যথাযথ বযবস্থা গ্রনণর জেয উক্ত কাযধক্রনমর র্ারাবাতকতা 
স্থতিত রাতিা উত্থাতপত অপতিটি কতমলে বরাবনর যেরণ কতরনত পাতরনব। 

 

(২) কতমলে উপ-র্ারা (১) এ উতিতিত তব যকাে ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা আনত 

োতির পর েূর্ধ্ধ ৬০(াট) তেনের মনর্য উার মতামত উি ংতবতর্বদ্ধ 

ংস্থার তেকট যেরণ কতরনব এবং উি ংস্থা মতামতটি তবনবচোক্রনম উার 

অনানক েনাজেী বযবস্থা গ্রণ কতরনব বা চমাে কাযধক্রম পতরচাো 
কতরনব।  

 

(৩) কতমলনে যকাে কাযধক্রম চাকান কতমলে কতৃধ ক িৃীত বা েস্তাতবত 

তদ্ধান্ত এআ অআনের যকাে তবর্ানের পতরপন্থী বা পতরপন্থী আনত পানর এবং 
যাার বাস্তবাে যকাে ংতবতর্বদ্ধ ংস্থার উপর েযস্ত মনমধ যকাে বযতি অপতি 

উত্থাপে কতরন বা কতমলে স্বী উনেযানি ংতিষ্ট তবন উি কাযধক্রনমর উপর 

যথাযথ বযবস্থা গ্রনণর জেয উি কাযধক্রনমর র্ারাবাতকতা স্থতিত রাতিা উি 

ংতবতর্বদ্ধ ংস্থার মতামনতর জেয যেরণ কতরযত পাতরনব।  

 

(৪) যকাে ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা উপ-র্ারা (৩) এ উতিতিত তব কতমলে আনত 

োতির পর েূর্ধ্ধ ৬০(াট) তেনের মনর্য উার মতামত কতমলনের তেকট 

যেরণ কতরনব এবং কতমলে মতামতটি তবনবচোক্রনম উার অনানক 

েনাজেী বযবস্থা গ্রণ কতরনব বা চমাে কাযধক্রম পতরচাো কতরনব।  

 

(৫) উপ-র্ারা (২) বা যক্ষেমত, উপ-র্ারা (৪) এর র্ীে কতমলে বা যক্ষেমত, 

ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা কতৃধ ক োি মতামত তবনবচো কতরবার নক্ষয, েনাজনে, 
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ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা  কতমলে ম্মততর তভতিনত েনাজেী উনেযাি গ্রণ কতরা 
তবটি যথাযথ অআে েুরণক্রনম তেষ্পতি কতরনব। 

    
 

    
 

  

িৃিীয় অধ্েোয় 

প্রতিযযোতিিো তবযরোধ্ী েুতি, কিৃত ত্বময় অবস্থোযনর 

অপবেবোর, ইিেোতে 
 

  
  প্রতিযযোতিিো 

তবযরোধ্ী েুতি 

  

১৫। (১) যকাে বযতি যকাে পণয বা যবার উৎপােে, রবরা, তবতরণ, 

গুোমজাতকরণ বা তর্গ্রণ ংক্রান্ত এমে যকাে চুতিনত বা ড়যন্ত্রমূক 

যযািাজনল (Collusion) , েতযক্ষ বা পনরাক্ষভানব, অবদ্ধ আনত পাতরনব ো 
যাা েততনযাতিতার যক্ষনে তবরূপ েভাব তবস্তার কনর বা তবস্তাযরর কারণ ঘটা 

তকংবা বাজানর মনোপত (Monopoly) থবা তিপত (Oligopoly) 

বস্থার ৃতষ্ট কনর । 

 

 

 

(২) যকাে চুতি, তভন্ন বা ােলৃয পণয যেনেে বা যবার ংস্থানের তত 

মৃ্পি যকাে বযতি বা বযতি ংনঘর েুলীে বা তদ্ধান্ত পনণযর বা যবার 

বাজানর েততনযাতিতার পতরপন্থী বা তবরূপ বতা তবনবতচত আনব যতে উা 
যকাে পেয বা যবার- 

 

(ক) েতযক্ষ বা পনরাক্ষভানব- 

 

 

 

() ক্র বা তবক্র মূয স্বাভাতবকভানব তের্ধারণ কনর; বা 
 

(অ) েরপে ক যক্ষনে জাতাততপূবধক েতারণামূক ের তের্ধারণ কনর; 

 

(ি) উৎপােে, রবরা, বাজার, কাতরিতর উন্নে, তবতেনাি বা যবার 

ংস্থােনক ীতমত বা তেন্ত্রণ কনর; থবা 
 

(ি) যেণীর তভতিনত, উৎপােনের উৎ বা যবার ংস্থােনক যভৌনিাতক বাজার 

তভতিনত বা বাজানর যভািার ংিযার তভতিনত বা একআরূনপ েয যকােভানব 

তবভি কনর। 

 

বযািযা- এআ র্ারার উনেলয পূরণকনল্প „েরপে জাতাতত‟ থধ এমে যকাে চুতি 

যাা ের েোনের যক্ষনে েততনযাতিতানক হ্রা কনর বা ের েতক্রানক 

েততকূভানব েভাতবত কনর চুতিভুি পক্ষমূনর বা, যক্ষেমত, ুতবর্ানভািীর 

 



13 
 

মনর্য ুতবর্াজেক বস্থাে বতরী কনর। 

 

(৩) এআ র্ারার উনেলয পূরণকনল্প, তেম্নততিত বযবস্থা বা চুতিমূ 

েততনযাতিতা তবনরার্ী চুতি তানব িণয আনব, যতে উারা েততনযাতিতা তবরূপ 

েভাব তবস্তার কনর, যথাঃ- 
 

(ক) “লতধ যুি বযবস্থা” থধাৎ যকাে তবনক্রতার তেকট আনত পণয ক্রনর লতধ  
তানব তদ্কতৃধ ক বা তদ্দ্বারা তেনাতজত েয যকাে বযতি বা েততষ্ঠাে আনত 

যক্রতা কতৃধ ক েয যকাে পণয ক্র বা ুতবর্াতে গ্রণ ংক্রান্ত বযবস্থাপো বা 
ম্মত তবাতে; 

 

(ি) “একচ্ছে রবরা চুতি” থধাৎ তবনক্রতা তভন্ন েয যকাে বযতির তেকট 

আনত পণয জধ ে বা েয যকাে উপান পণয যেনেনের যক্ষনে যয যকাে উপান 

যক্রতার উপর তবতর্তেনর্ অনরাপ ংক্রান্ত যকাে চুতি; 

 

(ি) “একচ্ছে পতরনবলে চুতি” থধাৎ যকাে পণয রবরা বা উৎপন্ন দ্রনবযর 

পতরমাণনক ীতমত, ীমাবদ্ধ বা স্থতিত কনর বা যকাে এাকা বা বাজারনক 

যকাে পণয তবক্র বা স্তান্তনরর জেয তেতেধষ্ট কনর এমে যকাে চুতি; 

 

(ঘ) “যেনেনে স্বীকার” থধাৎ যাার তেকট পণয তবক্র করা আানছ বা 
যাার তেকট আনত পণয ক্র করা আানছ তাানক বা তাার যকাে যেণীনক, যয 

যকাে উপান তাার ক্র বা তবক্রনর যক্ষনে, ীমাবদ্ধ কনর এমে যয যকাে 

চুতি; 

 

(ঙ) “পুেঃতবক্র মূয ংরক্ষণ” থধাৎ এমে যকাে চুতি যাানত এমে লতধ  
থানক যয, যক্রতা কতৃধ ক যকাে পণয পুেঃতবক্রকান যয মূয র্াযধ করা আনব 

উাআ তবনক্রতা কতৃধ ক তের্ধাতরত মূয আনব, যতে ো আা স্পষ্টভানব উনিি থানক 

যয উিরূপ মূয নপক্ষা কম মূয তের্ধারণ করা যাআনত পানর।  

 

(৪) উপ-র্ারা (১) এর যকাে তকছুআ- 

 

(ক) তর্কার ংঘে েততনরানর্র যক্ষনে যকাে বযতির তর্কার থবা যমর্াস্বত্ব 

(Intellectual property) ংক্রান্ত যকাে অআনের র্ীে যকাে বযতির যকাে 

তর্কার ংরক্ষনণর জেয, েনাজেনবানর্, যুতিংিত লতধ ানরানপর; এবং 
 

(ি) একচ্ছেভানব পণয উৎপােে, রবরা, পতরনবলে থবা তেন্ত্রণ বা যবার 

ংস্থাে ংক্রান্ত যকাে চুতিনত যযআ পতরমাণ পণয রিাতে কতরবার তবর্াে 

রতানছ যআ পতরমাণ পণয বাংানেল আনত রিাতে কতরবার তর্কারনক 

বার্াগ্রস্ত কতরনব ো। 
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  কিৃত ত্বময় 

(Dominant) 

অবস্থোযনর 

অপবেবোর 

  

১৬। (১) কতৃধ ত্বম তানব িণয যকাে বযবা েততষ্ঠাে আার কতৃধ ত্বম 

বস্থানের পবযবার কতরনত পাতরনব ো। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর উনেলয পূরণকনল্প কতৃধ ত্বম বস্থানের পবযবার 

বতা িণয আনব, যতে যকাে বযবা েততষ্ঠাে- 

 

(ক) েতযক্ষ বা পনরাক্ষভানব পণয ক্র-তবক্রন বা যবা েোনে েযাযয বা 
ববমযমূক লতধ ানরাপ কনর বা পণয  যবার ক্র-তবক্রন ববমযমূক মূয বা 
কৃতেমভানব হ্রাকৃত মূয (Predatory price) তের্ধারণ কনর; 

 

(ি) পনণযর উৎপােে বা যবার ংস্থাে বা উানের বাজারনক বা পণয বা যবা 
ংক্রান্ত যভািার পূবধ র্ারণািত কাতরিতর বা ববজ্ঞাতেক উন্নেনক ীতমত বা 
বাঁর্াগ্রস্ত কনর; 

 

(ি) এমে যকাে েুলীে বেে কনর  বযাত রানি, যাা বাজানর 

েযনের েনবলাতর্কানরর যক্ষনে বাঁর্া ৃতষ্ট কনর; 

 

(ঘ) যকাে চুতির ম্পােে েয পনক্ষর এমে মূ্পরক ো-োতত্ব গ্রণ ানপনক্ষ 

কনর, যাা উানের েকৃতত বা বাতণতজযক েুলীে েুযাী উিরূপ চুতির 

তববস্তুর তত জতড়ত েন; বা 
 

(ঙ) ংতিষ্ট একটি বাজানর উার কতৃধ ত্বম বস্থােনক ংতিষ্ট েয বাজানর 

েনবনলর জেয থবা ংতিষ্ট েয বাজারনক তেরাপে রাতিবার জেয বযবার 

কনর । 

 

বযািযা-এআ র্ারার উনেলয পূরণকনল্প,- 

 

() „কতৃধ ত্বম বস্থাে (Dominant position) থধ ংতিষ্ট যকাে বাজানর 

যকাে বযবা েততষ্ঠাে কতৃধ ক যভািকৃত এমে ুেঢ়ৃ বস্থাে, যাা উানক- 

 

(১) ংতিষ্ট বাজানর তবরাজমাে েততনযািী লতিমূনর েভাব বযততনরনক 

স্বার্ীেভানব পতরচাো কতরনত; থবা 
 

(২) আার েততদ্বন্দী, যভািা বা ংতিষ্ট বাজারনক আার েুকূন েভাব তবস্তার 

কতরনত ক্ষমতা েোে কনর; 

 

(অ) „কৃতেমভানব হ্রাকৃত মূয (Predatory price) ‟ থধ েততনযাতিতানক হ্রা 

বা তেমূধ কতরবার উনেনলয যকাে পনণযর উৎপােে বা যবার ংস্থানের িরচ 
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নপক্ষা কম মূনয যকাে পণয তবক্র বা যকাে যবার ংস্থার করা। 
    

 
    

 

  

েিুথত অধ্েোয় 

অতভযযোি, িেন্ত, আযেল, ইিেোতে  

  
  িেন্ত পবূতবিী 

কোযতক্রম 

  

১৭। যকাে চুতি, কতৃধ ত্বম বস্থানের পবযবার বা যজাটবদ্ধতা ংতিষ্ট 

বাজানর েততনযাতিতার উপর গুরুত্বপূণধ েততকূ েভাব যফন বা েভাব 

যফতবার কারণ ঘটা এবং যভািার এবং বাজানর েততনযাতিনের স্বাথধ রক্ষানথধ 
উা তবনে েততনরার্ করা কতমলনের তেকট েনাজে বতা তবনবতচত আন 

কতমলে ংতিষ্ট পক্ষিণনক শুোেীর যুতিেত ম েোে কতরা এআ অআনের 

র্ীে তেন্ত পতরচাোর পূনবধআ উা েনাজেী তেনেধলো তেষ্পতি বা 
মীমাংা কতরনত পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  িেন্ত, ইিেোতে 

  

১৮। –(১) কতমলনের তেকট যতে যুতিেতভানব তবশ্বা কতরবার কারণ থানক 

যয, যকাে েততষ্ঠাে এমে চুতি কতরানছ বা কতৃধ ত্বম বস্থানের পবযবার 

কতরানছ যাা ংতিষ্ট বাজানরর জেয ক্ষততকর, তাা আন কতমলে 

স্বেনণাতেতভানব বা কাার তেকট আনত যকাে তভনযাি োি আা উার 

তেন্ত কতরনত পাতরনব।  

 

(২) কতমলে উপ-র্ারা (১) এর র্ীে তেন্ত পতরচাোর পদ্ধতত ম্পনকধ  
েতবর্াে েণে কতরনত পাতরনব। 

 

 

    
 

    
 

  
  অন্তবিীকোীন 

আযেল জোরীর 

যমিো 

  

১৯। ১) কতমলে তদ্কতৃধ ক তেন্ত পতরচাোকান যতে এআ মনমধ ন্তুষ্ট  যয, 

যকাে বযতি র্ারা ১৫ এর উপ-র্ারা (১) বা র্ারা ১৬ এর উপ-র্ারা (১) বা 
র্ারা ২১ এর তবর্াে ংঘে কতরানছ, যাা এআ অআনের র্ীে একটি পরার্, 

এবং উি পরার্ বযাত রািা আানছ বা েুরূপ ংঘে করা আনত পানর, 

যআনক্ষনে কতমলে, কাযধক্রনমর গুরুত্ব তবনবচোক্রনম পক্ষিণনক শুোেীর পযধাি 

ুনযাি েোে কতরা, অনেল দ্বারা, তেন্ত মাি ো া পযধন্ত বা পুেরানেল ো 
যো পযধন্ত, ন্তবধতীকাীে অনেল জারীর মার্যনম উি বযতিনক উি কাযধ 
করা আনত, এক বা একাতর্ক পনক্ষর, বেেতন্দে কাজ-কমধ, পূরণী ক্ষতত ো 
 এআরূপ লতধ  ানপনক্ষ, তবরত রাতিবার অনেল েোে কতরনত পাতরনব। 

 

(২) যকাে ন্তবতীকাীে অনেনলর মীমা তেম্নবতণধত মনর তততরি 
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বতর্ধত করা যাআনব ো- 
 

(ক) উপ-র্ারা (১) এ উতিতিত ংঘনের তভনযাি এর তবন শুোেী মাি 

া পযধন্ত; বা 
 

(ি) অনেল েোনের তাতরি আনত েূর্ধ্ধ ৬০ (াট) তেেঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, কতমলনের মতামনতর যেতক্ষনত উি মীমা অনরা 
তততরি ৬০ (াট) তেে বতর্ধত করা যাআনব। 

 

(৩) কতমলে কতৃধ ক ন্তবতীকাীে অনেল জারীর েূর্ধ্ধ ৩০ (তেল) তেনের 

মনর্য যয যকাে পক্ষ অপী কতরনত পাতরনব।  

 

(৪) অপী এবং অপী কাযধক্রনমর যমাে যাাআ থাকুক ো যকে, অপী 

কতৃধ পক্ষ কতৃধ ক যকাে তভন্নরূপ তেনেধলো ো থাতকন উি ন্তবতীকাীে অনেল 

পক্ষিনণর উপর ববৎ এবং কাযধকর থাতকনব। 

    
 

    
 

  
  িেন্ত পরবিী 

কোযতক্রম 

  

২০। র্ারা ১৮ এ উতিতিত পদ্ধততনত তেনন্তর পর কতমলনের তেকট যতে 

েতীমাে  যয, যকাে বযতি েততনযাতিতা তবনরার্ী চুতি ম্পােে বা 
কতৃধ ত্বম বস্থানের পবযবার কতরানছ তাা আন কতমলে তেম্নবতণধত যয 

যকাে এক বা একাতর্ক বযবস্থা গ্রণ কতরনত পাতরনব, যথাঃ- 
 

(ক) উিরূপ চুতির তত ংতিষ্ট বা কতৃধ ত্বম ক্ষমতার পবযবারকারী যকাে 

বযতিনক- 

 

() তাার কাযধক্রম বন্ধ রািা পুেরা উিরূপ চুতিনত অবদ্ধ ো আনত 

এবং উিরূপ কতৃধ ত্বম ক্ষমতার পবযবার ো কতরনত তেনেধল েোে করা; 
এবং 
 

(অ) তাার তবিত ৩ (ততে) থধ বৎনরর িড় টােধভানরর ১০% এর যবলী 
েন, কতমলনের তবনবচো উপযুি যয যকাে পতরমাণ েলাতেক অতথধক 

জতরমাো অনরাপ করা; 
 

(ি) র্ারা ১৫ এ উতিতিত চুতির অতা যকাে কানটধ  ংঘটিত আন উি 

কানটধ -এ ন্তভুধ ি েনতযক বযতিযক উিরূপ চুতির ফন তজধ ত মুোফার ৩ 

(ততে) গুণ থবা তবিত ৩ (ততে) থধ বৎনরর িড় টােধভানরর ১০%, যাা 
যবলী , এআরূপ েলাতেক অতথধক জতরমাো অনরাপ করা; 
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(ি) েফা (ক) এবং (ি) যত উতিতিত পতরমাণ অতথধক জতরমাো েোনে যকাে 

বযতি বযথধ আন েতততেনের বযথধতার জেয েতর্ক ১ (এক) ক্ষ টাকা থধ েণ্ড 

েোে করা; 
 

(ঘ) কতৃধ ত্বম বস্থানের পবযবানরর জেয বযবা-েততষ্ঠানের তবভাজে 
েততনযাতিতা ংরক্ষনণর জেয যথাযথ তবনবতচত যয যকাে অনেল েোে করা। 

 

বযািযা।– এআ র্ারার উনেলয পূরণকনল্প “টােধভার” থধ যকাে বযতি কতৃধ ক 

যকাে তেতেধষ্ট মন তাার দ্বারা েস্তুতকৃত বা উৎপাতেত পনণযর রবরা বা 
যবা েোে আনত োপয বা োি মুে থধ। 

    
 

    
 

  
  চজোটবদ্ধিো 

(Combination) 

তনতদ্ধকরণ 

  

২১। –(১) পণয বা যবার বাজানর এমে যজাটবদ্ধতা যাা েততনযাতিতানক 

তবরূপভানব েভাতবত কতরবার কারণ ঘটা যআরূপ যজাটবদ্ধতা তেতদ্ধ আনবঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, েততনযাতিতানক তবরূপভানব েভাতবত কতরনব ো বা 
কতরবার কারণ ঘটাআনব ো, এমে যজাটবদ্ধতা অনবেনের তভতিনত কতমলে 

তেন্তপূবধক েুনমােে কতরনত পাতরনব এবং যজাটবদ্ধতার জেয যকাে যকাে 

যক্ষনে কতমলনের েুনমােে েনাজে আনব, তাা েতবর্াে দ্বারা তের্ধাতরত 

আনব। 

 

(২) উপ-র্ারা (১) এর উনেলয পূরণকনল্প উি উপ-র্ারা উতিতিত 

যজাটবদ্ধতার তবন কতমলে েতবর্াে দ্বারা তের্ধাতরত অনবেে  পদ্ধততনত 

েুন্ধাে বা তেন্ত কতরনত পাতরনব এবং উিরূপ তেন্ত বা েুন্ধাে কতরবার 

পর কতমলে যতে এআ মনমধ ন্তুষ্ট  যয, যকাে যজাটবদ্ধতা েততনযাতিতার 

উপর- 

 

(ক) যকােরূপ তবরুপ েভাব যফতনব ো বা েভাব যফতবার কারণ ঘটাআনব ো, 
তাা আন কতমলে অনেল দ্বারা উিরূপ যজাটবদ্ধতা েুনমােে কতরনত 

পাতরনব; বা 
 

(ি) তবরুপ েভাব যফতনব বা েভাব যফতবার কারণ ঘটাআনব, তাা আন 

কতমলে উিরূপ যজাটবদ্ধতা েুনমােে কতরনব ো।  

 

    
 

    
 

  
  বোংোযেযলর 

বোতযর 

ম্পোতেি 

  

২২। বাংানেনলর বাতনর বস্থােকারী যকাে বযতি বা েততষ্ঠাে কতৃধ ক 

ংঘটিত েততনযাতিতা তবনরার্ী যকাে কমধকান্ড যতে বাংানেনলর ংতিষ্ট 

বাজানরর েততনযাতিতা তবরূপ েভাব যফন, তাা আন উভ যেনলর জেয 
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কোযজর িেন্ত 

কমতকোযে 

প্রযযোজেিো 

েনযাজয অআে, তবতর্, আতযাতে েুানর কতমলে উি কমধকানণ্ডর তেন্ত কতরনত 

পাতরনব। 

    
 

    
 

  
  কতমলযনর 

ম্মুযে উপতস্থি 

ওয়ো 
  

২৩। যকাে বযতি তেনজ বা তদ্কতৃধ ক মনোেীত যকাে েতততেতর্ কতমলনের 

তেকট তাার বিবয বা তভনযাি বা েততবানের তব উত্থাপে কতরনত 

পাতরনবে। 
 

    
 

    
 

  

পঞ্চম অধ্েোয় 

পনুতবতযবেনো, েে, আপী, ইিেোতে  

  
  কতমলযনর 

আযেল ংঘন, 

ইিেোতে 
  

২৪। যতে যকাে বযতি যুতিেত কারণ বযতীত এআ অআনের র্ীে কতমলে 

কতৃধ ক েেি যকাে অনেল বা তেনেধলো, অনরাতপত যকাে লতধ  বা তবতর্তেনর্ বা 
েেি যকাে েুনমােে ংঘে কনর তাা আন উা এআ অআনের র্ীে একটি 

পরার্ বতা িণয আনব এবং উিরূপ পরানর্র জেয তততে েতর্ক ১ (এক) 

বৎর কারােনণ্ড বা েতততেনের বযথধতার জেয েতর্ক ১ (এক) ক্ষ টাকা থধ 
েনণ্ড েণ্ডেী আনবে।  

 

    
 

    
 

  
  অপরোধ্ 

তবেোরোথত গ্রণ 

ও তবেোর 

  

২৫। (১) কতমলে বা কতমলনের তেকট আনত ক্ষমতাোি যকাে কমধকতধ ার 

ততিত তভনযাি বযতীত যকাে অোত এআ অআনের র্ীে যকাে মামা 
তবচারাথধ গ্রণ কতরনব ো। 

 

(২) এআ অআনের র্ীে পরার্ েথম যেণীর মযাতজনেট বা, যক্ষেমত, 

যমনরাপতটে মযাতজনেট কতৃধ ক তবচাযধ আনব।  

 

 

    
 

    
 

  
  চ ৌজেোরী 

কোযততবতধ্র 

প্রযয়োি 
  

২৬।(১) এআ অআে, তের্ীে েণীত তবতর্  েতবর্াে ানপনক্ষ, এআ অআনে বতণধত 

যয যকাে পরানর্র তেন্ত, তবচার, অপী এবং অেুতেক ক তবন 

যফৌজোরী কাযধতবতর্ েনযাজয আনব। 

 

(২) এআ অআনের র্ীে কতমলে কতৃধ ক ক্ষমতাোি যকাে কমধকতধ ার তরনপানটধ র 

তভতিনত ূতচত মামা যফৌজোরী কাযধতবতর্র র্ীে পুতল তরনপানটধ র তভতিনত 
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ূতচত মামা বতা িণয আনব।  

    
 

    
 

  
  তিিীয়বোর 

তবেোর তনতদ্ধ 
  

২৭। এআ অআনের র্ীে েলাতেক বা েযতবর্ েণ্ডেী যকাে পরানর্ যকাে 

বযতিনক অআনের তবর্াে েুানর তবচার কতরা যোী বা তেনেধ া াবযস্ত করা 
আন, তাানক উি একআ পরানর্র জেয পুেরা েয যকাে অআনের র্ীে 

তবচার করা যাআনব ো। 

 

    
 

    
 

  
  কতমলযনর 

পোওনো আেোয়   

২৮। যকাে বযতির তেকট আনত কতমলনের পাো রকাতর োবী তননব 

Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর 

তবর্াোেুানর অোনযািয আনব। 
 

    
 

    
 

  
  কতমলযনর 

আযেল 

পনুতবতযবেনো, 
আপী ইিেোতে 

  

২৯। (১) এআ অআনের র্ীে কতমলনের যকাে অনেল দ্বারা যকাে বযতি ংকু্ষব্ধ 

আন উি বযতি অনেল োতির ৩০ (তেল) তেনের মনর্য েতবর্াে দ্বারা তের্ধাতরত 

ফরনম  তফ েোে ানপনক্ষ উা- 
 

(ক) পুেতবধনবচোর জেয কতমলনের তেকট; থবা 
 

(ি) অপীনর জেয রকানরর তেকট 

 

অনবেে কতরনত পাতরনবেঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, র্ারা ২০ এর র্ীে কতমলে কতৃধ ক েেি যকাে েলাতেক 

অতথধক জতরমাো ংক্রান্ত অনেল দ্বারা যকাে বযতি ংকু্ষব্ধ আন তাার উপর 

অনরাতপত জতরমাোর- 

 

(ক) ১০% থধ কতমলনে জমা কতরা পুেতবধনবচোর; বা 
 

(ি) ২৫% থধ রকানরর তেকট জমা কতরা অপীনর 

 

অনবেে জতরমাোর জমার রতলে, কতরনত পাতরনবে। 

 

(২) কতমলে বা, যক্ষেমত, রকার যতে এআ মনমধ ন্তুষ্ট  যয, অনবেেকারী 
উপ-র্ারা (১) এ তের্ধাতরত মীমার মনর্য যুতিেত কারনণ অনবেে কতরনত 

বযথধ আাযছ তাা আন কতমলে বা, যক্ষেমত, রকার অনবেেকারীর 

অনবেনের তভতিনত অনরা েতর্ক ৩০ (তেল) তেে ম মঞ্জরু কতরনত পাতরনব। 
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(৩) পুেতবধনবচোর যক্ষনে কতমলে এবং অপীনর যক্ষনে রকার যয বযতির 

েুকূন যকাে অনেল েোে করা আানছ উি বযতি শুোেীর যুতিঙ্িত 

ুনযাি েোে ো কতরা উিরূপ অনেল, ংনলার্ে, পতরবতধ ে বা বাতত 

কতরনত পাতরনব োঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, কতমলে বা রকার পুেতবধনবচো বা, যক্ষেমত, অপী 

অনবেে োতির ৬০ (াট) তেনের মনর্য উা তেষ্পতি কতরনব।  

 

(৪) কতমলে কতৃধ ক পুেতবধনবচোকান েেি অনেল বা, যক্ষেমত, রকার কতৃধ ক 

অপীন েেি অনেল চূড়ান্ত বতা িণয আনব। 

    
 

    
 

  
  আপী 

  

৩০। (১) মযাতজনেট কতৃধ ক েেি রা বা অনেল দ্বারা যকাে পক্ষ ংকু্ষব্ধ আন 

তততে উি রা বা অনেল োতির ৬০ (াট) তেনের মনর্য স্থােী তর্নক্ষনে 

যলে জনজর অোনত অপী োনর কতরনত পাতরনবেঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, মযাতজনেট কতৃধ ক যকাে রা বা অনেনল থধেণ্ড অনরাপ 

করা আন উি রা বা অনেল দ্বারা যকাে বযতি ংকু্ষব্ধ আন, উি রা বা 
অনেনল উতিতিত অতথধক েনণ্ডর ২৫% ংতিষ্ট মযাতজনেট অোনত জমা কতরা 
জমার রতলে উপ-র্ারা (১) এ উতিতিত যলে জজ অোনত অপী োনর 

কতরনত পাতরনবে। 

 

(২) যলে জনজর অোত কতৃধ ক অপীন েেি রা চূড়ান্ত বতা িণয আনব। 

 

    
 

    
 

  

ষ্ঠ অধ্েোয় 

কতমলযনর আতথতক তবয়োতে  

  
  প্রতিযযোতিিো 

িতব 

  

৩১। (১) এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প েততনযাতিতা ততব োনম কতমলনের 

একটি ততব িঠিত আনব। 

 

(২) েততনযাতিতা ততব, তঃপর এআ র্ারা ততব বতা উতিতিত, এর 

পতরচাো  েলাে, এআ র্ারা এবং তবতর্র তবর্াে ানপনক্ষ, কতমলনের উপর 

েযস্ত থাতকনব। 

 

(৩) ততবন তেম্নবতণধত থধ জমা আনব, যথাঃ- 
 

(ক) রকার কতৃধ ক েেি বাৎতরক েুোে; 

 



21 
 

 

(ি) এআ অআনের র্ীে জমাকৃত তফ, চাজধ , আতযাতে; 

 

(ি) বযাংনক জমাকৃত নথধর ুে; এবং 
 

(ঘ) েচতত তবতর্-তবর্ানের পতরপন্থী েন এমে েয যকাে উৎ আনত োি 

থধ। 

 

(৪) ততব আনত যচারপাধে, কতমলনের েয, কমধকতধ া  কমধচারীনের 

যবতে, ভাতা  চাকুরীর লতধ াবী েুানর েনে থধ েোে করা আনব এবং 
কতমলনের েনাজেী েযােয বয তেবধা করা আনব। 

 

(৫) কতমলনের থধ যকব উার ো  োতত্ব েততপানের িরচ পতরনলানর্র 

জেয বয করা আনব এবং বেেতন্দে কাযধ পতরচাোর থধ কতমলে কতৃধ ক 

তেতেধষ্টকৃত যকাে তফতত বযাংনক জমা রাতিনত আনব এবং উি বযাংক আনত 

থধ উনিানের পদ্ধতত েতবর্াে দ্বারা তের্ধাতরত আনব।  

 

বযািযা।–এআ র্ারা “তফতত বযাংক” বতনত Bangladesh Bank Order, 

1972 (P.O 127 of 1972) এর article 2 (j) যত ংজ্ঞাতত Scheduled Bank 

যক বুঝাআনব। 

 

(৬) ততবনর উদ্বিৃ থধ বাংানেল রকানরর ংযুি ততবন জমা করা 
আনব। 

    
 

    
 

  
  অথত বেযয়র 

চযযে 

কতমলযনর 

স্বোধ্ীনিো 

  

৩২। রকার েতত থধ-বৎনর কতমলনের বযনর জেয উার েুকূন 

তেতেধষ্টকৃত থধ বরাে কতরনব; এবং েুনমাতেত  তের্ধাতরত িানত উি 

বরােকৃত থধ আনত বয কতরবার যক্ষনে রকানরর পূবধােুনমােে গ্রণ করা 
কতমলনের জেয অবলযক আনব ো। 

 

    
 

    
 

  
  বোততক বোযজট 

তববরণী 
  

৩৩। কতমলে েতত বৎর রকার কতৃধ ক তেতেধষ্ট মনর মনর্য পরবতী থধ 
বৎনরর বাতধক বানজট তববরণী রকানরর তেকট যপল কতরনব এবং উানত 

উি থধ বৎনর রকানরর তেকট আনত যয পতরমাণ নথধর েনাজে আনব 

উার উনিি থাতকনব এবং উি থধ বৎর শুরু আবার পূনবধআ রকার উি 

বানজট তববরণীর তভতিনত েনাজেী বানজট েুনমােে কতরনব। 
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  তোবরযণ ও 

তনরীযো 

  

৩৪। (১) কতমলে যথাযথভানব উার তাবরক্ষণ কতরনব এবং তানবর বাতধক 

তববরণী েস্তুত কতরনব।  

 

(২) বাংানেনলর মা-তাব তেরীক্ষক  তেন্ত্রক, তঃপর মা-তাব 

তেরীক্ষক োনম তভতত, েতত বৎর কতমলনের তাব তেরীক্ষা কতরনবে এবং 
তেরীক্ষা তরনপানটধ র একটি কতরা েুততপ রকার  কতমলনের তেকট যপল 

কতরনবে।  

 

(৩) উপ-র্ারা (২) যমাতানবক তাব তেরীক্ষার উনেনলয মা-তাব তেরীক্ষক 

তকংবা তাার তেকট আনত এতেনুেনলয ক্ষমতাোি যকাে বযতি কতমলনের ক 

যরকডধ , েত েস্তানবজ, েিে বা বযাংনক িতচ্ছত থধ, জামােত, ভান্ডার এবং 
েযতবর্ ম্পতি পরীক্ষা কতরা যেতিনত পাতরনবে এবং কতমলনের যকাে েয 
বা যয যকাে কমধকতধ া বা কমধচারীনক তজজ্ঞাাবাে কতরনত পাতরনবে। 

 

    
 

    
 

  

প্তম অধ্েোয় 

তবতবধ্  

  
  চকোম্পোনী, 

ইিেোতে কিৃত ক 

অপরোধ্ 

ংঘটন 

  

৩৫। এআ অআনের র্ীে যকাে পরার্ যকাে যকাম্পােী কতৃধ ক ংঘটিত আা 
থাতকন উিরূপ পরানর্র তত েতযক্ষ ংতিষ্টতা রতানছ যকাম্পােীর 

এআরূপ মাতক, পতরচাক, মযানেজার, তচব বা েয যকাে কমধকতধ া বা 
কমধচারী বা েতততেতর্ উি পরার্ ংঘটে কতরানছে বতা িণয আনবে, 

যতে ো তততে েমাণ কতরনত ক্ষম ে যয, উি পরার্ তাার জ্ঞাতানর 

ংঘটিত আানছ থবা উি পরার্ যরার্ কতরবার জেয তততে যথাার্য যচষ্টা 
কতরানছে। 

 

বযািযা।–এআ র্ারা- 

 

(ক) “যকাম্পােী” বতনত যকাে ংতবতর্বদ্ধ ংস্থা, বাতণতজযক েততষ্ঠাে, 

ংলীোরী কারবার, তমতত বা এক বা একাতর্ক বযতির মন্বন িঠিত 

ংিঠে ন্তভুধ ি আনব; এবং 
 

(ি) “পতরচাক” বতনত উার যকাে ংলীোর বা পতরচাো যবাডধ , যয োনমআ 

তভতত উক, এর েযনক বুঝাআনব। 

 

    
 

    
 

  
  িথে প্রকোযলর   ৩৬। (১) এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প কতমলে কতৃধ ক বা কতমলনের পনক্ষ 
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চযযে তবতধ্-

তনযধ্ 

যকাে বযবা েততষ্ঠাে ংক্রান্ত যকাে তথয োি আন উা, এআ অআে বা 
অপাততঃ ববৎ েয যকাে অআনের উনেলয বযতীত েয যকাে কারনণ, 

ংতিষ্ট বযবা েততষ্ঠানের ততিত পূবধম্মতত বযততনরনক েকাল করা যাআনব ো। 

 

(২) কতমলনের যকাে কমধকতধ া বা কমধচারী উপ-র্ারা (১) এর তবর্াে ংঘে 

কতরন তাার তবরুনদ্ধ তবভািী থবা অআেিত বযবস্থা গ্রণ করা যাআনব। 
    

 
    

 
  

  তনযেত লনো 
প্রেোযন 

রকোযরর 

যমিো 

  

৩৭। (১) এআ অআনের েযােয তবর্ােনক কু্ষণ্ন ো কতরা, এআ অআনের র্ীে 

কতমলনের ক্ষমতা েনাি  কাযধাবী ম্পােনের যক্ষনে কতমলে অআনের 

বাস্তবাে, কাতরিতর এবং েলাতেক তবাতে বযতীত েীততিত েনশ্ন রকানরর 

তেনেধলোমূ েততপানে বার্য থাতকনবঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, এআ উপ-র্ারার র্ীে রকার কতৃধ ক তেনেধলো েোনের 

পূনবধ, যতেরূ বাস্তবম্মত , কতমলেনক আার তভমত েকানলর ুনযাি েোে 

কতরনত আনব। 

 

(২) রকানরর তদ্ধান্ত, েীততিত েনশ্নর উক বা ো উক, চূড়ান্ত আনব। 

 

    
 

    
 

  
  যমিো অপতণ 

  

৩৮। (১) যচারপাধনের াতবধক তত্ত্বাবর্াে  তেন্ত্রনণ েযােয েযিণ 

তাানের উপর তপধত োতত্ব পাে কতরনবে এবং এআরূপ োতত্ব পানের 

যক্ষনে যচারপাধনের তেকট েযনের জবাবতেততা থাতকনব। 

 

(২) কতমলে উার যয যকাে ক্ষমতা, তৎকতৃধ ক তের্ধাতরত লনতধ , উার যয যকাে 

কমধকতধ ানক পধণ কতরনত পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  বোততক 

প্রতিযবেন 

  

৩৯। (১) েতত থধ-বৎর মাতির ৯০ (েব্বআ) তেনের মনর্য কতমলে 

তৎকতৃধ ক পূবধবতী থধ-বৎনর ম্পাতেত উার কাযধাবী ম্পনকধ  একটি 

েততনবেে রাষ্ট্রপততর তেকট যপল কতরনব। 

 

(২) এআ র্ারার র্ীে েততনবেে োতির পর রাষ্ট্রপতত উা জাতী ংনে 

উপস্থাপনের বযবস্থা কতরনবে। 
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জনযবক 

  

৪০। কতমলনের যচারপাধে, েয  েযােয কমধকতধ া  কমধচারী েণ্ডতবতর্র 

section 21 এর public servant (জেনবক) তভবযতিটি যয নথধ বযবহৃত 

আানছ যআ নথধ public servant (জেনবক) বতা িণয আনবে। 
 

    
 

    
 

  
  র তবশ্বোয 

কৃি কোজকমত 
রযণ 

  

৪১। এআ অআে বা তের্ীে েণীত তবতর্ বা েতবর্ানের র্ীে র তবশ্বান কৃত 

যকাে কানজর ফন যকাে বযতি ক্ষততগ্রস্ত আন বা ক্ষততগ্রস্ত আবার ম্ভাবো 
থাতকন, তজ্জেয কতমলে, যকাে েয বা যকাে কমধকতধ া বা কমধচারীর বা 
রকার বা কতমলযের কতৃধ ত্বার্ীে যকাে েকালো, তরনপাটধ  বা কাযধর্ারার 

তবরুনদ্ধ যোেী বা যফৌজোরী মামা বা েয যকাে অআেিত কাযধর্ারা 
োনর বা রুজ ুকরা যাআনব ো। 

 

    
 

    
 

  
  এই আইযনর 

তবধ্োনোবীর 

অতিতরিিো 
  

৪২। এআ অআনের তবর্াোবী েযােয অআনের যকাে তবর্ানের বযতয ো আা 
উার তততরি আনবঃ 
 

তনব লতধ  থানক যয, এআ অআনের তেতেধষ্টকৃত ক্ষয  উনেলয বাস্তবাে এবং 
পূরনণর যক্ষনে এআ অআনের তবর্াোবী অপাততঃ ববৎ েযােয অআনের 

তবর্াোবীর উপর োর্ােয পাআনব। 

 

    
 

    
 

  
  তবতধ্ প্রণয়যনর 

যমিো   
৪৩। এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প রকার, রকাতর যিনজনট েজ্ঞাপে দ্বারা, 
তবতর্ েণে কতরনত পাতরনব।  

    
 

    
 

  
  প্রতবধ্োন 

প্রণয়যনর 

যমিো 
  

৪৪। এআ অআনের উনেলয পূরণকনল্প কতমলে, রকানরর পূবধােুনমােেক্রনম এবং 
রকাতর যিনজনট েজ্ঞাপে দ্বারা, এআ অআে  তবতর্র তত ামঞ্জযপূণধ ো 
 এআরূপ েতবর্াে েণে কতরনত পাতরনব। 

 

    
 

    
 

  
  ইংযরজীযি 

অনূতেি পোঠ 

প্রকোল   

৪৫। (১) এআ অআে েবতধ নের পর রকার, রকাতর যিনজনট েজ্ঞাপে দ্বারা, এআ 

অআনের আংনরজীনত েূতেত একটি তেভধ রনযািয পাঠ (Authentic English 

Text) েকাল কতরনব। 

 

(২) বাংা পাঠ  আংনরজী পানঠর মনর্য তবনরানর্র যক্ষনে বাংা পাঠ োর্ােয 
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পাআনব।  

    
 

    
 

  
  রতিকরণ ও 

চ োজি 

  

৪৬ । (১) Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and 

Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970) এতদ্দ্বারা রতত করা 
আ। 

 

(২) উিরূপ রততকরণ নত্ত্ব,- 

 

(ক) উার র্ীে কৃত, ম্পাতেত বা িৃীত যয যকাে বা ক বযবস্থা এআ 

অআনের র্ীে কৃত, ম্পাতেত বা িৃীত আানছ বতা িণয আনব; এবং 
 

(ি) উার র্ীে চমাে কাযধর্ারা এমেভানব চমাে  বযাত থাতকনব যযে 

উা এআ অআনের র্ীেআ িৃীত আানছ। 
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