
 

 
িতেযািগতা আইন, ২০১২

( ২০১২ সেনর ২৩ নং আইন )
 [২১ জনু, ২০১২]
   
     

িতেযািগতা আইন ণয়েনর লে  ণীত আইন
 
যেহতু দেশর মবধমান অথৈনিতক উ য়েনর াপেট ব বসা-বািণেজ  সু  িতেযািগতামূলক পিরেবশ উ�সািহত কিরবার, িনি ত ও বজায়
রািখবার উে েশ  ষড়য মূলক যাগসাজশ (Collusion) , মেনাপিল (Monopoly) ও ওিলগপিল (Oligopoly) অব া, জাটব তা অথবা কতৃ ময়
অব ােনর অপব বহার সং া  িতেযািগতা িবেরাধী কমকা  িতেরাধ, িনয় ণ বা িনমূেলর লে  আইন ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়; 
সেহতু এত ারা িন প আইন করা হইলঃ-

  
থম অধ ায়
ারি ক

 
সংি  িশেরানাম ও
বতন  

১। (১) এই আইন িতেযািগতা আইন, ২০১২ নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে  কাযকর হইেব।
  
  
 
সং া

 

২। (১) িবষয় বা সে র পিরপ হী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

(ক) “অিধ হণ (Acquisition) ” অথ ত  বা পেরা ভােব কান ব বসা িত ােনর শয়ার, ভাট দােনর অিধকার
বা স দ অিধ হণ বা অিধ হেণর জন  স ত হওয়া বা স দ বা ব ব াপনার িনয় ণ হণ করা;

(খ) “অনুশীলন (Practice) ” অথ কান ব ি  বা ব বসা িত ান কতৃক ব বসা-বািণেজ র ে  অনুসৃত চিলত
রীিত;

(গ) “ওিলগপিল (Oligopoly) ” অথ িকছু সংখ ক ব ি  বা িত ান কান পণ  বা সবার বাজার িনয় ণ কের এমন
কান অব া;

(ঘ) “কিমশন” অথ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন িতি ত বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন;

(ঙ) “কােটল (Cartel) ” অথ কান ব ি  বা ব ি েগা ীর কাশ  বা  চুি র মাধ েম কান পণ  বা সবার বাজাের
একেচিটয়া ব বসা িত ার জন  পেণ র উ�পাদন, পিরেবশন, িব য়, মূল  বা লনেদন অথবা কান কার সবা
সীিমতকরণ, িনয় ণ িত া করা বা িনয় েণর উেদ াগ হণ করা;

(চ) “ চয়ারপাসন” অথ কিমশেনর চয়ারপাসন;

(ছ) “চুি ” অথ-

(অ) Contract Act, 1872 (Act IX of 1872) এর section 2(h) এ সং ািয়ত “Contract”; 
(আ) কান পণ  বা সবার য়-িব য়, উ�পাদন, সরবরাহ, িবতরণ, িনয় ণ বা, মত, পেণ র দামজাতকরণ িবষেয়
সমেঝাতা বা ঐকমত , আনু ািনক বা অনানু ািনক, িলিখত বা অিলিখত, কাশ  বা , যাহাই হউক না কন, এবং
উহা আইিন ি য়ায় বলব�েযাগ  হউক বা না হউক; এবং িন িলিখত িবষয়ও উহার অ ভু  হইেব, যথাঃ-

(১) শতযু  ব ব া (Tie-in-arrangement);

(২) এক  (Exclusive) সরবরাহ চুি ;

(৩) এক  (Exclusive) পিরেবশন চুি ;

(৪) লনেদেন অ ীকার;

(৫) পুনঃিব য় মূল  সংর ণ;

(জ) “ জাটব তা (Combination) ” অথ ব বসা-বািণেজ র ে  অিধ হণ (Acquisition) বা িনয় ণ হণ করা বা
অংগীভূত বা একীভূত হওয়া (Merger); 
(ঝ) “পণ  (Goods) ” অথ Sale of Goods Act, 1930 (Act III of 1930) এর section 2(7) এ সং ািয়ত
“goods”;
(ঞ) “ িবধান” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;

(ট) “িবিধ” অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;

(ঠ) “ব ি ” অথ কান ব ি  এবং কান িত ান, কা ানী, সিমিত, অংশীদারী কারবার, ফাম বা সংিবিধব  বা অন
কান সং া বা উহােদর িতিনিধও ইহার অ ভু  হইেব;

(ড) “ব বসা- িত ান” অথ এমন ব ি  বা অথৈনিতক স া বা সরকােরর এমন কান িবভাগ িযিন বা যাহা য কান



কােরর পেণ র উ�পাদন, দামজাতকরণ, সরবরাহ, পিরেবশন, অিধ হণ বা িনয় ণ বা সবার সং ান সং া  কান
কায েম অথবা িবিনেয়াগ বা ব বসা অজন, ধারণ, দায় হণ বা শয়ার, িডেব ার এবং অন  কান িবিধব  সং ার
জামানত সং া  লনেদনসহ অন ান  কায েম সরাসির অথবা এক বা একািধক ইউিনেট বা িবভােগ বা অধীন
(subsidiary) িহসােব, িনেয়ািজত িছেলন বা আেছন, এই প ইউিনট, িবভাগ বা অধীন তা যই ােন ব বসা িত ান
অবি ত সই ােন হউক বা িভ  ােন হউক তাহােক বুঝাইেব; তেব সরকােরর মু া ও িতর ার সিহত সংি  এমন
কান কায ম এই সং ার অ ভু  হইেব না;

(ঢ) “ব বসা-বািণজ  (Trade) ” অথ পেণ র উ�পাদন, সরবরাহ, পিরেবশন, দামজাতকরণ বা িনয় ণ সং া  লনেদন,
ব বসা, িশ , পশা বা বৃি ; এবং কান সবার সং ানও ইহার অ ভু  হইেব;

(ণ) “মেনাপিল (Monopoly) ” অথ মা  একজন ব ি  বা একিট িত ান কান পণ  বা সবার বাজার িনয় ণ কের
এমন কান অব া;

(ত) “মূল ” অথ কান পণ  িব য় িকংবা কান সবা দােনর ে  মূল বান িবিনময় (valuable exchange) , ত
বা পেরা  বা িবলি ত হউক বা না হউক, এবং এমন িবিনময়ও ইহার অ ভু  হইেব যাহা কাযতঃ কান পণ  িব য়
িকংবা সবা দােনর সিহত স ৃ  িক  দৃশ তঃ অন  কান িবষয় বা ঘটনার সিহত সংি ;

(থ) “ষড়য মূলক যাগসাজশ (Collusion) ” অথ সু  ও াভািবক িতেযািগতার পিরেবশ িবন  কের বাজারেক
িনয় ণ করার অস� উে েশ  স ািদত িলিখত অথবা অিলিখত চুি  বা সমেঝাতা;

(দ) “সদস ” অথ কিমশেনর সদস ;

(ধ) “সংি  বাজার” অথ-

(অ) পেণ র বা সবার বিশ , মূল  এবং ব বহােরর ই ার িভি েত ভা া কতৃক িবিনময়েযাগ  বা পিরবতনেযাগ
সংি  পণ  বা সবার বাজার;

(আ) কান এলাকা সম েয় গিঠত বাজার যাহােত পণ  সরবরাহ বা সবা সং ান বা পণ  বা সবার চািহদার জন
িতেযািগতার শতাবলী অিভ  এবং িতেবশী এলাকায় িবরাজমান শতবলী হইেত পৃথক;

(ন) “ সবা” অথ য কান কােরর সবা যাহা স াব  ব বহারকারীর জন  াি সাধ  (available) করা হইয়ােছ; এবং
কান িশ  বা বািণিজ ক িবষয় সং া  ব বসার সিহত সংি  সবার সং ানও ইহার অ ভু  হইেব। 

(২) এই আইেন ব ব ত য সকল শ  বা অিভব ি র সং া দওয়া হয় নাই স সকল শ  বা অিভব ি  কা ানী
আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন) এ যই অেথ ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ েযাজ  হইেব।

  
  
 
েয়াগ  ৩। বািণিজ ক উে েশ  কান পণ  বা সবার য়-িব য়, উ�পাদন, সরবরাহ, িবতরণ এবং মত, পেণ র

দামজাতকরেণর সিহত সংি  সকল ব বসা- িত ােনর ে  এই আইন েযাজ  হইেব।
  
  
 
আইেনর েয়াগ হইেত
অব াহিত  ৪। জাতীয় িনরাপ ার ােথ সরকার কতৃক িনয়ি ত এবং বসরকাির খােতর জন  উ ু  নেহ এমন পণ  এবং সবা এই

আইেনর আওতা বিহভূত থািকেব।
  
  

ি তীয় অধ ায়

বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন িত া, ইত ািদ

 
বাংলােদশ িতেযািগতা
কিমশন িত া

 

৫। (১) এই আইন বতেনর পর, যতশী  স ব, সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, এই আইেনর উে শ
পূরণকে  বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন নােম একিট কিমশন িত া কিরেব। 

(২) কিমশন একিট সংিবিধব  সং া হইেব এবং ইহার ায়ী ধারাবািহকতা থািকেব এবং এই আইেনর িবধানাবলী সােপে ,
ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি  অজন কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং হ া র কিরবার মতা থািকেব
এবং ইহার পে  ইহা মামলা দােয়র কিরেত পািরেব বা ইহার িব ে ও মামলা দােয়র করা যাইেব। 

(৩) কিমশেনর একিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব, যাহা কিমশন কতৃক িনধািরত আকৃিতর এবং িববরণ স িলত হইেব;
উহা চয়ারপাসেনর হফাজেত থািকেব এবং কিমশন কতৃক িনধািরত ে  ব ব ত হইেব। 

  
  
 
কিমশেনর কাযালয়  ৬। কিমশেনর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব এবং কিমশন, েয়াজেন, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, বাংলােদেশর য

কান ােন উহার শাখা কাযালয় াপন কিরেত পািরেব।
  
  
 
কিমশন গঠন ৭। (১) কিমশন এক (১) জন চয়ারপাসন এবং অনিধক চার (৪) জন সদস  সম েয় গিঠত হইেব।

(২) চয়ারপাসন ও সদস গণ, উপ-ধারা (৩) এ উি িখত যাগ তা পূরণ সােপে , সরকার কতৃক িনযু  হইেবন এবং



 

তাহােদর চাকুরীর অন ান  শতাবলী িবিধ ারা িনধািরত হইেব।

(৩) অথনীিত, বাজার স িকত িবষয় বা জন শাসন বা অনু প য কান িবষয় বা আইন পশায় িকংবা সরকাির-
বসরকাির িবিভ  িত ােন আইন িবষয়ক কমকাে  অথবা সরকােরর িবেবচনায় কিমশেনর জন  েয়াজনীয় অন  কান
িবষেয় ১৫ (পেনর) ব�সেরর বা ব অিভ তাস  ব ি  কিমশেনর চয়ারপাসন বা সদস  িহসােব িনেয়াগ লােভর যাগ
বিলয়া িবেবিচত হইেবনঃ

তেব শত থােক য, একই িবষেয় অিভ  একািধক ব ি েক সদস  িহসােব িনেয়াগ করা যাইেব না। 

(৪) চয়ারপাসন এবং সদস গণ কিমশেনর সাব িণক সদস  হইেবন এবং দািয়  পালেনর ে  কিমশন সরকােরর িনকট
দায়ী থািকেব। 

(৫) চয়ারপাসন কিমশেনর ধান িনবাহী হইেবন। 

(৬) চয়ারপাসন এবং সদস গণ তাহােদর কাযভার হেণর তািরখ হইেত ৩ (িতন) ব�সর ময়ােদর জন    পেদ বহাল
থািকেবন এবং অনু প একিটমা  ময়ােদর জন  পুনঃ িনেয়ােগর যাগ  হইেবনঃ

তেব শত থােক য, কান ব ি র বয়স ৬৫ (পয়ঁষি ) ব�সর পূণ হইেল িতিন চয়ারপাসন বা সদস  পেদ িনযু  হইবার
যাগ  হইেবন না বা চয়ারপাসন বা সদস  পেদ বহাল থািকেবন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাহােদর চাকুরীর িনধািরত ময়াদ শষ হইবার পূেব চয়ারপাসন বা কান সদস  য কান
সময় সরকােরর উে েশ  া রযু  প েযােগ অনূ ন ৩ (িতন) মােসর অ ীম নািটশ দান কিরয়া   পদ ত াগ
কিরেত পািরেবনঃ

তেব শত থােক য, সরকার কতৃক পদত াগ গৃহীত না হওয়া পয  চয়ারপাসন বা, মত, সদস    কায চালাইয়া
যাইেবন। 

(৮) চয়ারপাসেনর পদ শনূ  হইেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন  কান কারেণ চয়ারপাসন তাহার দািয়  পালেন
অসমথ হইেল, নবিনযু  চয়ারপাসন তাহার পেদ যাগদান না করা পয  িকংবা চয়ারপাসন পুনরায় ীয় দািয়  পালেন
সমথ না হওয়া পয  জ তম সদস  চয়ারপাসন পেদর দািয়  পালন কিরেবন।

(৯) চয়ারপাসন বা কান সদস  মৃতু বরণ বা উপ-ধারা (৭) এর িবধান অনুসাের ীয় পদ ত াগ কিরেল বা অপসািরত
হইেল, সরকার উ  পদ শনূ  হইবার, ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ , এই আইেনর িবধান সােপে , কান উপযু  ব ি েক শনূ
পেদ িনেয়াগদান কিরেবন।

  
  
 
কিমশেনর দািয় , মতা
ও কাযাবলী

৮।(১) কিমশেনর দািয় , মতা ও কাযাবলী হইেব িন প, যথাঃ-

(ক) বাজাের িতেযািগতার ে  িব প ভাব িব ারকারী অনুশীলনসমূহেক িনমূল করা, িতেযািগতােক উ�সািহত
করা ও বজায় রাখা এবং ব বসা-বািণেজ র াধীনতােক িনি ত করা;

(খ) কান অিভেযােগর িভি েত অথবা - েণািদতভােব ব বসা িত ানসমূেহর িতেযািগতা িবেরাধী সকল চুি ,
কতৃ ময় অব ান এবং অনুশীলেনর তদ  করা;

(গ) ধারা ১৮ এর াসংিগকতােক ু ন না কিরয়া এই আইেন উি িখত অন ান  অপরােধর তদ  পিরচালনা এবং উহার
িভি েত মামলা দােয়র ও পিরচালনা করা;

(ঘ) জাটব তা এবং জাটব তা সংি  িবষয়ািদ, জাটব তার জন  তদ  স াদনসহ জাটব তার শতািদ এবং
জাটব তা অনুেমাদন বা নাম ুর সং া  িবষয়ািদ িনধারণ করা;

(ঙ) িতেযািগতা সং া  িবিধমালা, নীিতমালা, িদক িনেদশনামূলক পিরপ  বা শাসিনক িনেদশনা ণয়ন এবং উহা
বা বায়েন সরকারেক পরামশ ও সহেযািগতা দান করা;

(চ) িতেযািগতামূলক কমকাে র উ য়ন এবং িতেযািগতা সং া  িবষেয় িশ ণ দােনর জন  উপযু  মানদ
িনধারণ করা;

(ছ) সমােজর িবিভ  ণীর লাকজেনর মেধ  িতেযািগতা স িকত সািবক িবষেয় চার এবং কাশনার মাধ েম ও
অন ান  উপােয় জনগেণর মােঝ সেচতনতা বৃি র লে  েয়াজনীয় কমসূচী হণ করা;

(জ) িতেযািগতা িবেরাধী কান চুি  বা কমকা  িবষেয় গেবষণা, সিমনার, িসে ািজয়াম, ওয়াকশপ এবং অনু প
অন িবধ ব ব ার মাধ েম গণসেচতনতা বৃি  করা এবং গেবষণাল  ফলাফল কাশ ও চার করা এবং উহােদর কাযকর
বা বায়েনর জন  সরকােরর িনকট সুপািরশ করা;



 

(ঝ) সরকার কতৃক িরত িতেযািগতা সং া  য কান িবষয় িতপালন, অনুসরণ বা িবেবচনা করা;

(ঞ) ভা া অিধকার সংর ণ ও বা বায়েনর িবষেয় অন  কান আইেনর অধীন গৃহীত ব ব ািদ পযােলাচনা করা;

(ট) এই ধারার অধীন দািয়  পালেনর জন  বা ইহার কাযাবলী সু ু ভােব স াদেনর েয়াজেন, সরকােরর
পূবানুেমাদন েম, িবেদশী কান সং ার সিহত কান চুি  বা সমেঝাতা ারক (MoU) া র ও স াদন করা;

(ঠ) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  িফস, চাজ বা অন  কান খরচ ধায করা; এবং

(ড) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  িবিধ ারা িনধািরত অন  য কান কায করা। 

(২) কিমশন - েণািদত হইয়া অথবা কান অিভেযােগর িভি েত এই আইেনর অধীন উ ািপত অিভেযাগ স েক
অনুস ান কিরেত পািরেব। 

(৩) িন বিণত িবষেয় Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন একিট দওয়ানী আদালত য
মতা েয়াগ কিরেত পািরেব কিমশন বা, মত, চয়ারপাসন বা কান সদস ও এই ধারার অধীন সই প মতা
েয়াগ কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

(ক) কান ব ি েক কিমশেন হািজর কিরবার জন  নািটশ জারী করা ও উপি িত িনি ত করা; 

(খ) কান দিলল উদঘাটন ও উপ াপন করা;

(গ) তথ  যাচাই ও পিরদশন করা;

(ঘ) কান অিফস হইেত েয়াজনীয় কাগজািদ বা উহার অনুিলিপ তলব করা;

(ঙ) সা ীর িজ াসাবাদ এবং দিলল পরী া কিরবার জন  নািটশ জারী করা;

(চ) এই উপ-ধারার উে শ  পূরণকে  য কান িবষেয় পদে প হণ করা। 

(৪) কিমশন য কান ব ি েক তদ  সংি  িবষেয় কান তথ  সরবরাহ কিরবার জন  তাহার হফাজেত বা িনয় েণ থাকা
এই প কান বই, িহসাব বা অন ান  দিলল, যাহা বািণিজ ক লনেদেনর সিহত সংি  এবং এই আইেনর উে শ
পূরণকে  পরী া করা আবশ ক, উ প িবষয়ািদ কিমশন বা ত কতৃক মতা া  কান কমকতার িনকট উপ াপন
কিরবার জন  িনেদশ দান কিরেত পািরেব এবং অনু পভােব িনেদিশত ব ি  তাহার হফাজেত রি ত উ  তথ
সরবরাহ কিরেত বাধ  থািকেব। 

(৫) কিমশন কান তদ  বা কাযধারা পিরচালনার ে  উহােক সহায়তা দােনর জন  অথনীিত, ব বসা-বািণজ ,
িহসাবিব ান অথবা অন  কান  হইেত েয়াজনীয় সংখ ক িবেশষ েক আম ণ জানাইেত পািরেব এবং উ প
সহায়তা দােনর জন  কিমশেনর িনেদশনা অনুসাের সংি  ব ি  যথাযথ উেদ াগ হণ কিরেবন। 

(৬) কিমশেনর স ুেখ সকল কাযধারা Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 196 এর উে শ
পূরণকে  এবং section 193 এবং 228 এর অধীন িবচািরক কাযধারা বিলয়া গণ  হইেব, এবং Code of Criminal
Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর chapter 35 এবং section 195 এর উে শ  পূরণকে , কিমশন একিট
দওয়ানী আদালত (Civil Court) বিলয়া গণ  হইেব।

(৭) চয়ারপাসন বা কিমশন হইেত বধ মতা া  কান কমকতােক উপ-ধারা (৩) এর অধীন মতা েয়ােগ কান
ব ি  বাধা দান কিরেল বা উ  উপ-ধারার অধীন দ  কান িনেদশ ই াকৃতভােব কান ব ি  অমান  কিরেল উহা
এই আইেনর অধীন একিট দ নীয় অপরাধ হইেব এবং উ  অপরােধর জন  সংি  ব ি  অনূ  ৩(িতন) ব�সর পয
য কান ময়ােদর কারাদে  বা অথদে  বা উভয় কার দে  দ নীয় হইেবন। 

  
  
 
চয়ারপাসন ও সদেস র
অপসারণ

 

৯। (১) সরকার চয়ারপাসন বা কান সদস েক তাহার পদ হইেত িন বিণত এক বা একািধক কারেণ অপসারণ কিরেত
পািরেবন, যিদ িতিন-

(ক) কান উপযু  আদালত কতৃক দউিলয়া ঘািষত হন;

(খ) পাির িমেকর িবিনমেয় ীয় দািয়  বিহভূত অন  কান পেদ িনেয়ািজত হন;

(গ) কান উপযু  আদালত কতৃক অ কৃিত  ঘািষত হন; 

(ঘ) নিতক লনজিনত কান অপরােধ দাষী সাব  হন;

(ঙ) শারীিরক বা মানিসকভােব তাহার দািয়  পালেন অ ম হন; বা

(চ) সরকােরর িবেবচনায় তাহার পদমযাদার এই প অপব বহার কিরয়া থােকন, যাহােত তাহার উ  পেদ বহাল থাকা
জন ােথর পিরপ ী।

(২) চয়ারপাসন বা কান সদস েক কারণ দশাইবার যুি সংগত সুেযাগ না িদয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কান ব ব া



হণ করা যাইেব না। 

  
  
 
চয়ারপাসন ও
সদস গেণর পদমযাদা,
পাির িমক ও সুিবধািদ

 
১০। চয়ারপাসন ও সদস গেণর পদমযাদা, পাির িমক, ভাতা ও অন ান  আনুষি ক সুিবধািদ সরকার কতৃক িনধািরত
হইেব।

  
  
 
কিমশেনর সভা

 

১১। (১) এই আইেনর িবধানাবলী সােপে , কিমশন উহার সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেব।

(২) িত ৪ (চার) মােস কিমশেনর কমপে  একিট সভা অনুি ত হইেব এবং সভার তািরখ, সময় ও ান চয়ারপাসন
কতৃক িনধািরত হইেবঃ

তেব শত থােক য, কিমশন, িবেশষ েয়াজেন, য কান সময় উহার জ রী সভা আহবান কিরেত পািরেব। 

(৩) চয়ারপাসন কিমশেনর সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং তাহার অনুপি িতেত উপি ত সদস বৃ  কতৃক
িনবািচত কান সদস  সভায় সভাপিত  কিরেবন।

(৪) চয়ারপাসন এবং অনূ ন ২(দুই) জন সদেস র উপি িতেত কিমশেনর সভার কারাম গিঠত হইেব। 

(৫) কিমশেনর সভায় িস া  হেণ চয়ারপাসন এবং েত ক সদেস র একিট কিরয়া ভাট থািকেব এবং ভােটর
সমতার ে  সভায় সভাপিত কারী ব ি র ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দােনর অিধকার থািকেব। 

(৬) ধুমা  কান সদস পেদ শনূ তা বা কিমশন গঠেন িট থািকবার কারেণ কিমশেনর কান কায বা কাযধারা অৈবধ
হইেব না বা ত�স েক কান ও উ াপন করা যাইেব না।

(৭) েত ক সভার কাযিববরণী সভার সভাপিত কতৃক া িরত হইেত হইেব এবং উ  সভার পরবতী ২০(িবশ) িদেনর
মেধ  উহার একিট কিপ সরকােরর িনকট রণ কিরেত হইেব। 

  
  
 
কিমশেনর সিচব, কমকতা
ও কমচারী, ইত ািদ

 

১২। (১) কিমশেনর একজন সিচব থািকেবন, িযিন সরকার কতৃক িনেয়াগ া  হইেবন এবং তাহার চাকুরীর শতািদ
সরকার কতৃক িনধািরত হইেব।

(২) এই আইেনর অধীন কিমশন উহার কাযাবলী সু ু ভােব স াদেনর লে  েয়াজনীয় সংখ ক কমকতা ও কমচারী
িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

(৩) কিমশেনর কমকতা ও কমচারীর বতন, ভাতা ও চাকুরীর অন ান  শতািদ িবিধ ারা িনধািরত হইেবঃ

তেব শত থােক য, সরকার, কিমশেনর অনুেরাধ েম, জাতে র কেম িনযু  কান কমকতা ও কমচারীেক কিমশেন
ষেণ িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

  
  
 
চয়ারপাসন এবং
সদস েদর কাযভার ত াগ
করার পর কিতপয়
িনেয়ােগর ে  িবিধ-
িনেষধ

 

১৩। চয়ারপাসন এবং কান সদস  তাহার কাযভার ত াগ করার ১(এক) ব�সর সমেয়র মেধ  এমন কান ব বসা
িত ােন িনযু  হইেত পািরেবন না বা এমন কান ব বসা িত ােনর শাসন বা ব ব াপনার সিহত স ৃ  হইেত

পািরেবন না, যাহা এই আইেনর অধীন কিমশেনর স ুেখ কান কাযধারার প  িছল বা আওতায় আিসেত পাের।

  
  
 
কিমশন এবং সংিবিধব
সং ার মেধ  মতামত
িবিনময়

 

১৪। (১) কান সংিবিধব  সং ার কায ম বা উ  সং া কতৃক গৃহীত িস া  এই আইেনর কান িবধােনর সিহত
সাংঘিষক হইেত পাের মেম কান ব ি  আপি  উ াপন কিরেল বা উ  সংিবিধব  সং া ীয় উেদ ােগ উ
কায েমর উপর যথাযথ ব ব া হেণর জন  উ  কায েমর ধারাবািহকতা িগত রািখয়া উ ািপত আপি িট কিমশন
বরাবের রণ কিরেত পািরেব।

(২) কিমশন উপ-ধারা (১) এ উি িখত িবষয় কান সংিবিধব  সং া হইেত াি র পর অনূ  ৬০(ষাট) িদেনর মেধ
উহার মতামত উ  সংিবিধব  সং ার িনকট রণ কিরেব এবং উ  সং া মতামতিট িবেবচনা েম উহার আেলােক
েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেব বা চলমান কায ম পিরচালনা কিরেব। 

(৩) কিমশেন কান কায ম চলাকােল কিমশন কতৃক গৃহীত বা ািবত িস া  এই আইেনর কান িবধােনর পিরপ ী বা
পিরপ ী হইেত পাের এবং যাহার বা বায়ন কান সংিবিধব  সং ার উপর ন  মেম কান ব ি  আপি  উ াপন কিরেল
বা কিমশন ীয় উেদ ােগ সংি  িবষেয় উ  কায েমর উপর যথাযথ ব ব া হেণর জন  উ  কায েমর ধারাবািহকতা
িগত রািখয়া উ  সংিবিধব  সং ার মতামেতর জন  রণ কিরেত পািরেব। 

(৪) কান সংিবিধব  সং া উপ-ধারা (৩) এ উি িখত িবষয় কিমশন হইেত াি র পর অনূ  ৬০(ষাট) িদেনর মেধ
উহার মতামত কিমশেনর িনকট রণ কিরেব এবং কিমশন মতামতিট িবেবচনা েম উহার আেলােক েয়াজনীয় ব ব া
হণ কিরেব বা চলমান কায ম পিরচালনা কিরেব। 

(৫) উপ-ধারা (২) বা মত, উপ-ধারা (৪) এর অধীন কিমশন বা মত, সংিবিধব  সং া কতৃক া  মতামত
িবেবচনা কিরবার লে , েয়াজেন, সংিবিধব  সং া ও কিমশন স িতর িভি েত েয়াজনীয় উেদ াগ হণ কিরয়া



 

িবষয়িট যথাযথ আইন অনুসরণ েম িন ি  কিরেব।
  
  

তৃতীয় অধ ায়
িতেযািগতা িবেরাধী চুি , কতৃ ময় অব ােনর অপব বহার, ইত ািদ

 
িতেযািগতা িবেরাধী চুি

 

১৫। (১) কান ব ি  কান পণ  বা সবার উ�পাদন, সরবরাহ, িবতরণ, দামজাতকরণ বা অিধ হণ সং া  এমন কান
চুি েত বা ষড়য মূলক যাগসাজেশ (Collusion) , ত  বা পেরা ভােব, আব  হইেত পািরেব না যাহা
িতেযািগতার ে  িব প ভাব িব ার কের বা িব ােরর কারণ ঘটায় িকংবা বাজাের মেনাপিল (Monopoly) অথবা

ওিলগপিল (Oligopoly) অব ার সৃি  কের ।

(২) কান চুি , অিভ  বা সাদৃশ  পণ  লনেদন বা সবার সং ােনর সিহত স ৃ  কান ব ি  বা ব ি  সংেঘর
অনুশীলন বা িস া  পেণ র বা সবার বাজাের িতেযািগতার পিরপ ী বা িব প বিলয়া িবেবিচত হইেব যিদ উহা কান পন
বা সবার-

(ক) ত  বা পেরা ভােব-

(অ) য় বা িব য় মূল  অ াভািবকভােব িনধারণ কের; বা

(আ) দরপ সহ সকল ে  জািলয়ািতপূবক তারণামূলক দর িনধারণ কের;

(খ) উ�পাদন, সরবরাহ, বাজার, কািরগির উ য়ন, িবিনেয়াগ বা সবার সং ানেক সীিমত বা িনয় ণ কের; অথবা

(গ) ণীর িভি েত, উ�পাদেনর উ�স বা সবার সং ানেক ভৗেগািলক বাজার িভি েত বা বাজাের ভা ার সংখ ার
িভি েত বা একই েপ অন  কানভােব িবভ  কের।

ব াখ া- এই ধারার উে শ  পূরণকে  ‘দরপ  জািলয়ািত’ অথ এমন কান চুি  যাহা দর দােনর ে  িতেযািগতােক
াস কের বা দর ি য়ােক িতকূলভােব ভািবত কের চুি ভু  প সমূেহর বা, মত, সুিবধােভাগীর মেধ

সুিবধাজনক অব ান তরী কের।

(৩) এই ধারার উে শ  পূরণকে , িন িলিখত ব ব া বা চুি সমূহও িতেযািগতা িবেরাধী চুি  িহসােব গণ  হইেব, যিদ
উহারা িতেযািগতায় িব প ভাব িব ার কের, যথাঃ-

(ক) “শতযু  ব ব া” অথা� কান িবে তার িনকট হইেত পণ  েয়র শত িহসােব ত কতৃক বা ত ারা িনেয়ািজত অন
কান ব ি  বা িত ান হইেত তা কতৃক অন  কান পণ  য় বা সুিবধািদ হণ সং া  ব ব াপনা বা স ত িবষয়ািদ;

(খ) “এক  সরবরাহ চুি ” অথা� িবে তা িভ  অন  কান ব ি র িনকট হইেত পণ  অজন বা অন  কান উপােয়
পণ  লনেদেনর ে  য কান উপােয় তার উপর িবিধিনেষধ আেরাপ সং া  কান চুি ;

(গ) “এক  পিরেবশন চুি ” অথা� কান পণ  সরবরাহ বা উ�প  েব র পিরমাণেক সীিমত, সীমাব  বা িগত কের
বা কান এলাকা বা বাজারেক কান পণ  িব য় বা হ া েরর জন  িনিদ  কের এমন কান চুি ;

(ঘ) “ লনেদেন অ ীকার” অথা� যাহার িনকট পণ  িব য় করা হইয়ােছ বা যাহার িনকট হইেত পণ  য় করা হইয়ােছ
তাহােক বা তাহার কান ণীেক, য কান উপােয় তাহার য় বা িব েয়র ে , সীমাব  কের এমন য কান চুি ;

(ঙ) “পুনঃিব য় মূল  সংর ণ” অথা� এমন কান চুি  যাহােত এমন শত থােক য, তা কতৃক কান পণ
পুনঃিব য়কােল য মূল  ধায করা হইেব উহাই িবে তা কতৃক িনধািরত মূল  হইেব, যিদ না ইহা ভােব উে খ থােক য
উ প মূল  অেপ া কম মূল  িনধারণ করা যাইেত পাের। 

(৪) উপ-ধারা (১) এর কান িকছুই-

(ক) অিধকার লংঘন িতেরােধর ে  কান ব ি র অিধকার অথবা মধা  (Intellectual property) সং া  কান
আইেনর অধীন কান ব ি র কান অিধকার সংর েণর জন , েয়াজনেবােধ, যুি সংগত শতােরােপর; এবং

(খ) এক ভােব পণ  উ�পাদন, সরবরাহ, পিরেবশন অথবা িনয় ণ বা সবার সং ান সং া  কান চুি েত যই
পিরমাণ পণ  র ািন কিরবার িবধান রিহয়ােছ সই পিরমাণ পণ  বাংলােদশ হইেত র ািন কিরবার অিধকারেক বাধা
কিরেব না।

  
  
 
কতৃ ময় (Dominant)
অব ােনর অপব বহার

১৬। (১) কতৃ ময় িহসােব গণ  কান ব বসা িত ান ইহার কতৃ ময় অব ােনর অপব বহার কিরেত পািরেব না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ  পূরণকে  কতৃ ময় অব ােনর অপব বহার বিলয়া গণ  হইেব, যিদ কান ব বসা িত ান-

(ক) ত  বা পেরা ভােব পণ  য়-িব েয় বা সবা দােন অন ায  বা বষম মূলক শতােরাপ কের বা পণ  ও সবার
য়-িব েয় বষম মূলক মূল  বা কৃি মভােব াসকৃত মূল  (Predatory price) িনধারণ কের;

(খ) পেণ র উ�পাদন বা সবার সং ান বা উহােদর বাজারেক বা পণ  বা সবা সং া  ভা ার পূব ধারণাগত কািরগির বা

 



 

ব ািনক উ য়নেক সীিমত বা বাঁধা  কের;

(গ) এমন কান অনুশীলন অবল ন কের ও অব াহত রােখ, যাহা বাজাের অন েদর েবশািধকােরর ে  বাঁধা সৃি  কের;

(ঘ) কান চুি র স াদন অন  পে র এমন স ূরক দায়-দািয়  হণ সােপে  কের, যাহা উহােদর কৃিত বা বািণিজ ক
অনুশীলন অনুযায়ী উ প চুি র িবষয়ব র সিহত জিড়ত নেহ; বা

(ঙ) সংি  একিট বাজাের উহার কতৃ ময় অব ানেক সংি  অন  বাজাের েবেশর জন  অথবা সংি  অন  বাজারেক
িনরাপদ রািখবার জন  ব বহার কের ।

ব াখ া-এই ধারার উে শ  পূরণকে ,-

(অ) ‘কতৃ ময় অব ান (Dominant position) অথ সংি  কান বাজাের কান ব বসা িত ান কতৃক ভাগকৃত এমন
সুদৃঢ় অব ান, যাহা উহােক-

(১) সংি  বাজাের িবরাজমান িতেযাগী শি সমূেহর ভাব ব িতেরেক াধীনভােব পিরচালনা কিরেত; অথবা

(২) ইহার িত ী, ভা া বা সংি  বাজারেক ইহার অনুকূেল ভাব িব ার কিরেত স মতা দান কের;

(আ) ‘কৃি মভােব াসকৃত মূল  (Predatory price) ’ অথ িতেযািগতােক াস বা িনমূল কিরবার উে েশ  কান
পেণ র উ�পাদন বা সবার সং ােনর খরচ অেপ া কম মূেল  কান পণ  িব য় বা কান সবার সং ার করা।

  
  

চতুথ অধ ায়
অিভেযাগ, তদ , আেদশ, ইত ািদ

 
তদ  পূববতী কায ম

 

১৭। কান চুি , কতৃ ময় অব ােনর অপব বহার বা জাটব তা সংি  বাজাের িতেযািগতার উপর পূণ িতকূল
ভাব ফেল বা ভাব ফিলবার কারণ ঘটায় এবং ভা ার এবং বাজাের িতেযািগেদর াথ র ােথ উহা অিবলে
িতেরাধ করা কিমশেনর িনকট েয়াজন বিলয়া িবেবিচত হইেল কিমশন সংি  প গণেক নানীর যুি স ত সময়
দান কিরয়া এই আইেনর অধীন তদ  পিরচালনার পূেবই উহা েয়াজনীয় িনেদশনাসহ িন ি  বা মীমাংসা কিরেত

পািরেব।
  
  
 
তদ , ইত ািদ

 

১৮। –(১) কিমশেনর িনকট যিদ যুি স তভােব িব াস কিরবার কারণ থােক য, কান িত ান এমন চুি  কিরয়ােছ বা
কতৃ ময় অব ােনর অপব বহার কিরয়ােছ যাহা সংি  বাজােরর জন  িতকর, তাহা হইেল কিমশন েণািদতভােব বা
কাহারও িনকট হইেত কান অিভেযাগ া  হইয়া উহার তদ  কিরেত পািরেব। 

(২) কিমশন উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ  পিরচালনার প িত স েক িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।

  
  
 
অ বতীকালীন আেদশ
জারীর মতা

 

১৯। ১) কিমশন ত কতৃক তদ  পিরচালনাকােল যিদ এই মেম স  হয় য, কান ব ি  ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) বা
ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ২১ এর িবধান লংঘন কিরয়ােছ, যাহা এই আইেনর অধীন একিট অপরাধ, এবং উ
অপরাধ অব াহত রাখা হইয়ােছ বা অনু প লংঘন করা হইেত পাের, সইে ে  কিমশন, কায েমর  িবেবচনা েম
প গণেক নানীর পযা  সুেযাগ দান কিরয়া, আেদশ ারা, তদ  সমা  না হওয়া পয  বা পুনরােদশ না দওয়া পয ,
অ বতীকালীন আেদশ জারীর মাধ েম উ  ব ি েক উ  কায করা হইেত, এক বা একািধক পে র, দনি ন কাজ-
কমসহ, অপূরণীয় িত না হয় এই প শত সােপে , িবরত রািখবার আেদশ দান কিরেত পািরেব।

(২) কান অ বতীকালীন আেদেশর সময়সীমা িন বিণত সমেয়র অিতির  বিধত করা যাইেব না-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উি িখত লংঘেনর অিভেযাগ এর িবষেয় নানী সমা  হওয়া পয ; বা

(খ) আেদশ দােনর তািরখ হইেত অনূ  ৬০ (ষাট) িদনঃ

তেব শত থােক য, কিমশেনর মতামেতর ি েত উ  সময়সীমা আেরা অিতির  ৬০ (ষাট) িদন বিধত করা যাইেব।

(৩) কিমশন কতৃক অ বতীকালীন আেদশ জারীর অনূ  ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  য কান প  আপীল কিরেত পািরেব।

(৪) আপীল এবং আপীল কায েমর ময়াদ যাহাই থাকুক না কন, আপীল কতৃপ  কতৃক কান িভ প িনেদশনা না
থািকেল উ  অ বতীকালীন আেদশ প গেণর উপর বলব� এবং কাযকর থািকেব।

  
  
 
তদ  পরবতী কায ম ২০। ধারা ১৮ এ উি িখত প িতেত তদে র পর কিমশেনর িনকট যিদ তীয়মান হয় য, কান ব ি  িতেযািগতা

িবেরাধী চুি  স াদন বা কতৃ ময় অব ােনর অপব বহার কিরয়ােছ তাহা হইেল কিমশন িন বিণত য কান এক বা
একািধক ব ব া হণ কিরেত পািরেব, যথাঃ-

(ক) উ প চুি র সিহত সংি  বা কতৃ ময় মতার অপব বহারকারী কান ব ি েক-

(অ) তাহার কায ম ব  রাখাসহ পুনরায় উ প চুি েত আব  না হইেত এবং উ প কতৃ ময় মতার অপব বহার



 

না কিরেত িনেদশ দান করা; এবং

(আ) তাহার িবগত ৩ (িতন) অথ ব�সেরর গড় টানওভােরর ১০% এর বশী নেহ, কিমশেনর িবেবচনায় উপযু  য কান
পিরমাণ শাসিনক আিথক জিরমানা আেরাপ করা;

(খ) ধারা ১৫ এ উি িখত চুি র আওতায় কান কােটল সংঘিটত হইেল উ  কােটল-এ অ ভু  েত ক ব ি েক
উ প চুি র ফেল অিজত মুনাফার ৩ (িতন) ণ অথবা িবগত ৩ (িতন) অথ ব�সেরর গড় টানওভােরর ১০%, যাহা
বশী হয়, এই প শাসিনক আিথক জিরমানা আেরাপ করা;

(গ) দফা (ক) এবং (খ) ত উি িখত পিরমাণ আিথক জিরমানা দােন কান ব ি  ব থ হইেল িতিদেনর ব থতার জন
অনিধক ১ (এক) ল  টাকা অথ দ  দান করা;

(ঘ) কতৃ ময় অব ােনর অপব বহােরর জন  ব বসা- িত ােনর িবভাজনসহ িতেযািগতা সংর েণর জন  যথাযথ
িবেবিচত য কান আেদশ দান করা।

ব াখ া।– এই ধারার উে শ  পূরণকে  “টানওভার” অথ কান ব ি  কতৃক কান িনিদ  সমেয় তাহার ারা তকৃত বা
উ�পািদত পেণ র সরবরাহ বা সবা দান হইেত াপ  বা া  সমুদয় অথ।

  
  
 
জাটব তা

(Combination)
িনিষ করণ

 

২১। –(১) পণ  বা সবার বাজাের এমন জাটব তা যাহা িতেযািগতােক িব পভােব ভািবত কিরবার কারণ ঘটায়
সই প জাটব তা িনিষ  হইেবঃ

তেব শত থােক য, িতেযািগতােক িব পভােব ভািবত কিরেব না বা কিরবার কারণ ঘটাইেব না, এমন জাটব তা
আেবদেনর িভি েত কিমশন তদ পূবক অনুেমাদন কিরেত পািরেব এবং জাটব তার জন  কান কান ে  কিমশেনর
অনুেমাদন েয়াজন হইেব, তাহা িবধান ারা িনধািরত হইেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ  পূরণকে  উ  উপ-ধারায় উি িখত জাটব তার িবষেয় কিমশন িবধান ারা িনধািরত
আেবদন ও প িতেত অনুস ান বা তদ  কিরেত পািরেব এবং উ প তদ  বা অনুস ান কিরবার পর কিমশন যিদ এই
মেম স  হয় য, কান জাটব তা িতেযািগতার উপর-

(ক) কান প িব প ভাব ফিলেব না বা ভাব ফিলবার কারণ ঘটাইেব না, তাহা হইেল কিমশন আেদশ ারা উ প
জাটব তা অনুেমাদন কিরেত পািরেব; বা

(খ) িব প ভাব ফিলেব বা ভাব ফিলবার কারণ ঘটাইেব, তাহা হইেল কিমশন উ প জাটব তা অনুেমাদন
কিরেব না। 

  
  
 
বাংলােদেশর বািহের
স ািদত কােজর তদ
কমকাে  েযাজ তা

 
২২। বাংলােদেশর বািহের অব ানকারী কান ব ি  বা িত ান কতৃক সংঘিটত িতেযািগতা িবেরাধী কান কমকা  যিদ
বাংলােদেশর সংি  বাজােরর িতেযািগতায় িব প ভাব ফেল, তাহা হইেল উভয় দেশর জন  েযাজ  আইন, িবিধ,
ইত ািদ অনুসাের কিমশন উ  কমকাে র তদ  কিরেত পািরেব।

  
  
 
কিমশেনর স ুেখ
উপি ত হওয়া  ২৩। কান ব ি  িনেজ বা ত কতৃক মেনানীত কান িতিনিধ কিমশেনর িনকট তাহার ব ব  বা অিভেযাগ বা িতবােদর

িবষয় উ াপন কিরেত পািরেবন।
  
  

প ম অধ ায়
পুনিবেবচনা, দ , আপীল, ইত ািদ

 
কিমশেনর আেদশ লংঘন,
ইত ািদ  

২৪। যিদ কান ব ি  যুি স ত কারণ ব তীত এই আইেনর অধীন কিমশন কতৃক দ  কান আেদশ বা িনেদশনা,
আেরািপত কান শত বা িবিধিনেষধ বা দ  কান অনুেমাদন লংঘন কের তাহা হইেল উহা এই আইেনর অধীন একিট
অপরাধ বিলয়া গণ  হইেব এবং উ প অপরােধর জন  িতিন অনিধক ১ (এক) ব�সর কারাদে  বা িতিদেনর ব থতার
জন  অনিধক ১ (এক) ল  টাকা অথ দে  দ নীয় হইেবন। 

  
  
 
অপরাধ িবচারাথ হণ ও
িবচার

 

২৫। (১) কিমশন বা কিমশেনর িনকট হইেত মতা া  কান কমকতার িলিখত অিভেযাগ ব তীত কান আদালত এই
আইেনর অধীন কান মামলা িবচারাথ হণ কিরেব না। 

(২) এই আইেনর অধীন অপরাধ থম ণীর ম ািজে ট বা, মত, মে াপিলটন ম ািজে ট কতৃক িবচায হইেব। 

  
  
 
ফৗজদারী কাযিবিধর
েয়াগ

 

২৬।(১) এই আইন, তদধীন ণীত িবিধ ও িবধান সােপে , এই আইেন বিণত য কান অপরােধর তদ , িবচার, আপীল
এবং আনুষি ক সকল িবষেয় ফৗজদারী কাযিবিধ েযাজ  হইেব।

(২) এই আইেনর অধীন কিমশন কতৃক মতা া  কান কমকতার িরেপােটর িভি েত সূিচত মামলা ফৗজদারী
কাযিবিধর অধীন পুিলশ িরেপােটর িভি েত সূিচত মামলা বিলয়া গণ  হইেব। 

  
  



 ি তীয়বার িবচার িনিষ
 

২৭। এই আইেনর অধীন শাসিনক বা অন িবধ দ নীয় কান অপরােধ কান ব ি েক আইেনর িবধান অনুসাের িবচার
কিরয়া দাষী বা িনেদাষ সাব  করা হইেল, তাহােক উ  একই অপরােধর জন  পুনরায় অন  কান আইেনর অধীন িবচার
করা যাইেব না।

  
  
 
কিমশেনর পাওনা আদায়  ২৮। কান ব ি র িনকট হইেত কিমশেনর পাওনা সরকাির দাবী িহেসেব Public Demands Recovery Act, 1913

(Ben. Act III of 1913) এর িবধানানুসাের আদায়েযাগ  হইেব।
  
  
 
কিমশেনর আেদশ
পুনিবেবচনা, আপীল
ইত ািদ

 

২৯। (১) এই আইেনর অধীন কিমশেনর কান আেদশ ারা কান ব ি  সং ু  হইেল উ  ব ি  আেদশ াি র ৩০
(ি শ) িদেনর মেধ  িবধান ারা িনধািরত ফরেম ও িফ দান সােপে  উহা-

(ক) পুনিবেবচনার জন  কিমশেনর িনকট; অথবা

(খ) আপীেলর জন  সরকােরর িনকট

আেবদন কিরেত পািরেবনঃ

তেব শত থােক য, ধারা ২০ এর অধীন কিমশন কতৃক দ  কান শাসিনক আিথক জিরমানা সং া  আেদশ ারা
কান ব ি  সং ু  হইেল তাহার উপর আেরািপত জিরমানার-

(ক) ১০% অথ কিমশেন জমা কিরয়া পুনিবেবচনার; বা

(খ) ২৫% অথ সরকােরর িনকট জমা কিরয়া আপীেলর

আেবদন জিরমানার জমার রিশদসহ, কিরেত পািরেবন।

(২) কিমশন বা, মত, সরকার যিদ এই মেম স  হয় য, আেবদনকারী উপ-ধারা (১) এ িনধািরত সময়সীমার মেধ
যুি স ত কারেণ আেবদন কিরেত ব থ হইয়ােছ তাহা হইেল কিমশন বা, মত, সরকার আেবদনকারীর আেবদেনর
িভি েত আেরা অনিধক ৩০ (ি শ) িদন সময় ম ুর কিরেত পািরেব।

(৩) পুনিবেবচনার ে  কিমশন এবং আপীেলর ে  সরকার য ব ি র অনুকূেল কান আেদশ দান করা হইয়ােছ
উ  ব ি  নানীর যুি স ত সুেযাগ দান না কিরয়া উ প আেদশ, সংেশাধন, পিরবতন বা বািতল কিরেত পািরেব
নাঃ

তেব শত থােক য, কিমশন বা সরকার পুনিবেবচনা বা, মত, আপীল আেবদন াি র ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ  উহা
িন ি  কিরেব। 

(৪) কিমশন কতৃক পুনিবেবচনাকােল দ  আেদশ বা, মত, সরকার কতৃক আপীেল দ  আেদশ চূড়া  বিলয়া
গণ  হইেব।

  
  
 
আপীল

 

৩০। (১) ম ািজে ট কতৃক দ  রায় বা আেদশ ারা কান প  সং ু  হইেল িতিন উ  রায় বা আেদশ াি র ৬০
(ষাট) িদেনর মেধ  ানীয় অিধে ে  সশন জেজর আদালেত আপীল দােয়র কিরেত পািরেবনঃ

তেব শত থােক য, ম ািজে ট কতৃক কান রায় বা আেদেশ অথদ  আেরাপ করা হইেল উ  রায় বা আেদশ ারা কান
ব ি  সং ু  হইেল, উ  রায় বা আেদেশ উি িখত আিথক দে র ২৫% সংি  ম ািজে ট আদালেত জমা কিরয়া
জমার রিশদসহ উপ-ধারা (১) এ উি িখত সশন জজ আদালেত আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

(২) সশন জেজর আদালত কতৃক আপীেল দ  রায় চূড়া  বিলয়া গণ  হইেব।
  
  

ষ  অধ ায়
কিমশেনর আিথক িবষয়ািদ

 
িতেযািগতা তহিবল

 

৩১। (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  িতেযািগতা তহিবল নােম কিমশেনর একিট তহিবল গিঠত হইেব।

(২) িতেযািগতা তহিবল, অতঃপর এই ধারায় তহিবল বিলয়া উি িখত, এর পিরচালনা ও শাসন, এই ধারা এবং িবিধর
িবধান সােপে , কিমশেনর উপর ন  থািকেব।

(৩) তহিবেল িন বিণত অথ জমা হইেব, যথাঃ-

(ক) সরকার কতৃক দ  বা�সিরক অনুদান;

(খ) এই আইেনর অধীন জমাকৃত িফস, চাজ, ইত ািদ;

(গ) ব াংেক জমাকৃত অেথর সুদ; এবং

(ঘ) চিলত িবিধ-িবধােনর পিরপ ী নেহ এমন অন  কান উ�স হইেত া  অথ।



(৪) তহিবল হইেত চয়ারপাসন, কিমশেনর সদস , কমকতা ও কমচারীেদর বতন, ভাতা ও চাকুরীর শতাবলী অনুসাের
েদয় অথ দান করা হইেব এবং কিমশেনর েয়াজনীয় অন ান  ব য় িনবাহ করা হইেব।

(৫) কিমশেনর অথ কবল উহার দায় ও দািয়  িতপালেনর খরচ পিরেশােধর জন  ব য় করা হইেব এবং দনি ন কায
পিরচালনার অথ কিমশন কতৃক িনিদ কৃত কান তফিসিল ব াংেক জমা রািখেত হইেব এবং উ  ব াংক হইেত অথ
উে ালেনর প িত িবধান ারা িনধািরত হইেব। 

ব াখ া।–এই ধারায় “তফিসিল ব াংক” বিলেত Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এর article 2
(j) ত সং ািয়ত Scheduled Bank ক বুঝাইেব।

(৬) তহিবেলর উ ৃ  অথ বাংলােদশ সরকােরর সংযু  তহিবেল জমা করা হইেব।
  
  
 
অথ ব েয়র ে
কিমশেনর াধীনতা  

৩২। সরকার িত অথ-ব�সের কিমশেনর ব েয়র জন  উহার অনুকূেল িনিদ কৃত অথ বরা  কিরেব; এবং অনুেমািদত ও
িনধািরত খােত উ  বরা কৃত অথ হইেত ব য় কিরবার ে  সরকােরর পূবানুেমাদন হণ করা কিমশেনর জন  আবশ ক
হইেব না।

  
  
 
বািষক বােজট িববরণী

 

৩৩। কিমশন িত ব�সর সরকার কতৃক িনিদ  সমেয়র মেধ  পরবতী অথ ব�সেরর বািষক বােজট িববরণী সরকােরর
িনকট পশ কিরেব এবং উহােত উ  অথ ব�সের সরকােরর িনকট হইেত য পিরমাণ অেথর েয়াজন হইেব উহার
উে খ থািকেব এবং উ  অথ ব�সর  হইবার পূেবই সরকার উ  বােজট িববরণীর িভি েত েয়াজনীয় বােজট
অনুেমাদন কিরেব।

  
  
 
িহসাবর ণ ও িনরী া

 

৩৪। (১) কিমশন যথাযথভােব উহার িহসাবর ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী ত কিরেব। 

(২) বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক, অতঃপর মহা-িহসাব িনরী ক নােম অিভিহত, িত ব�সর কিমশেনর
িহসাব িনরী া কিরেবন এবং িনরী া িরেপােটর একিট কিরয়া অনুিলিপ সরকার ও কিমশেনর িনকট পশ কিরেবন। 

(৩) উপ-ধারা (২) মাতােবক িহসাব িনরী ার উে েশ  মহা-িহসাব িনরী ক িকংবা তাহার িনকট হইেত এতদুে েশ
মতা া  কান ব ি  কিমশেনর সকল রকড, দিলল দ ােবজ, নগদ বা ব াংেক গি ত অথ, জামানত, ভা ার এবং

অন িবধ স ি  পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং কিমশেনর কান সদস  বা য কান কমকতা বা কমচারীেক
িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

  
  

স ম অধ ায়
িবিবধ

 
কা ানী, ইত ািদ কতৃক
অপরাধ সংঘটন

 

৩৫। এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কান কা ানী কতৃক সংঘিটত হইয়া থািকেল উ প অপরােধর সিহত
ত  সংি তা রিহয়ােছ কা ানীর এই প মািলক, পিরচালক, ম ােনজার, সিচব বা অন  কান কমকতা বা কমচারী

বা িতিনিধ উ  অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন, যিদ না িতিন মাণ কিরেত স ম হন য, উ
অপরাধ তাহার অ াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ  অপরাধ রাধ কিরবার জন  িতিন যথাসাধ  চ া কিরয়ােছন।

ব াখ া।–এই ধারায়-

(ক) “ কা ানী” বিলেত কান সংিবিধব  সং া, বািণিজ ক িত ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত বা এক বা একািধক
ব ি র সম েয় গিঠত সংগঠনও অ ভু  হইেব; এবং

(খ) “পিরচালক” বিলেত উহার কান অংশীদার বা পিরচালনা বাড, য নােমই অিভিহত হউক, এর সদস েকও
বুঝাইেব।

  
  
 
তথ  কােশর ে
িবিধ-িনেষধ

 

৩৬। (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  কিমশন কতৃক বা কিমশেনর পে  কান ব বসা িত ান সং া  কান তথ
া  হইেল উহা, এই আইন বা আপাততঃ বলব� অন  কান আইেনর উে শ  ব তীত অন  কান কারেণ, সংি  ব বসা
িত ােনর িলিখত পূবস িত ব িতেরেক কাশ করা যাইেব না।

(২) কিমশেনর কান কমকতা বা কমচারী উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরেল তাহার িব ে  িবভাগীয় অথবা
আইনগত ব ব া হণ করা যাইেব।

  
  
 
িনেদশনা দােন সরকােরর
মতা

 

৩৭। (১) এই আইেনর অন ান  িবধানেক ু ন না কিরয়া, এই আইেনর অধীন কিমশেনর মতা েয়াগ ও কাযাবলী
স াদেনর ে  কিমশন আইেনর বা বায়ন, কািরগির এবং শাসিনক িবষয়ািদ ব তীত নীিতগত ে  সরকােরর
িনেদশনাসমূহ িতপালেন বাধ  থািকেবঃ

তেব শত থােক য, এই উপ-ধারার অধীন সরকার কতৃক িনেদশনা দােনর পূেব, যতদরূ বা বস ত হয়, কিমশনেক ইহার
অিভমত কােশর সুেযাগ দান কিরেত হইেব।

(২) সরকােরর িস া , নীিতগত ে র হউক বা না হউক, চূড়া  হইেব।
  
  



 মতা অপণ

 

৩৮। (১) চয়ারপাসেনর সািবক ত াবধান ও িনয় েণ অন ান  সদস গণ তাহােদর উপর অিপত দািয়  পালন কিরেবন
এবং এই প দািয়  পালেনর ে  চয়ারপাসেনর িনকট সদস েদর জবাবিদিহতা থািকেব।

(২) কিমশন উহার য কান মতা, ত�কতৃক িনধািরত শেত, উহার য কান কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব।
  
  
 
বািষক িতেবদন

 

৩৯। (১) িত অথ-ব�সর সমাি র ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ  কিমশন ত�কতৃক পূববতী অথ-ব�সের স ািদত উহার
কাযাবলী স েক একিট িতেবদন রা পিতর িনকট পশ কিরেব।

(২) এই ধারার অধীন িতেবদন াি র পর রা পিত উহা জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর ব ব া কিরেবন।
  
  
 
জনেসবক  ৪০। কিমশেনর চয়ারপাসন, সদস  ও অন ান  কমকতা ও কমচারী দ িবিধর section 21 এর public servant

(জনেসবক) অিভব ি িট য অেথ ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ public servant (জনেসবক) বিলয়া গণ  হইেবন।
  
  
 
সরল িব ােস কৃত
কাজকম র ণ  

৪১। এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন সরল িব ােস কৃত কান কােজর ফেল কান ব ি  িত
হইেল বা িত  হইবার স াবনা থািকেল, ত ন  কিমশন, কান সদস  বা কান কমকতা বা কমচারীর বা সরকার বা
কিমশেনর কতৃ াধীন কান কাশনা, িরেপাট বা কাযধারার িব ে  দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অন  কান আইনগত
কাযধারা দােয়র বা জ ুকরা যাইেব না।

  
  
 
এই আইেনর িবধানাবলীর
অিতির তা  

৪২। এই আইেনর িবধানাবলী অন ান  আইেনর কান িবধােনর ব ত য় না হইয়া উহার অিতির  হইেবঃ

তেব শত থােক য, এই আইেনর িনিদ কৃত ল  ও উে শ  বা বায়ন এবং পূরেণর ে  এই আইেনর িবধানাবলী
আপাততঃ বলব� অন ান  আইেনর িবধানাবলীর উপর াধান  পাইেব।

  
  
 
িবিধ ণয়েনর মতা  ৪৩। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
িবধান ণয়েনর মতা  ৪৪। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  কিমশন, সরকােরর পূবানুেমাদন েম এবং সরকাির গেজেট াপন ারা, এই

আইন ও িবিধর সিহত অসাম স পূণ না হয় এই প িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
ইংেরজীেত অনূিদত পাঠ
কাশ  

৪৫। (১) এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, এই আইেনর ইংেরজীেত অনূিদত একিট
িনভরেযাগ  পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেব।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  বাংলা পাঠ াধান  পাইেব। 
  
  
 
রিহতকরণ ও হফাজত

 

৪৬ । (১) Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord.
V of 1970) এত ারা রিহত করা হইল।

(২) উ প রিহতকরণ সে ও,-

(ক) উহার অধীন কৃত, স ািদত বা গৃহীত য কান বা সকল ব ব া এই আইেনর অধীন কৃত, স ািদত বা গৃহীত
হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব; এবং

(খ) উহার অধীন চলমান কাযধারা এমনভােব চলমান ও অব াহত থািকেব যন উহা এই আইেনর অধীনই গৃহীত হইয়ােছ।
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