
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন  

২০১৬-১৭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা কর্িশন 

 

  



2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন  

২০১৬-১৭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা কর্িশন 

৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট র োেোক টোওয়োে 

ইস্কোটন গোসড েন, েমনো, ঢোকো-১০০০ 

www.ccb.gov.bd 

 

 



4 
 

  



5 
 

সূক্রিপত্র 

 
িক্রমক 

নং 

ক্র ষয় পৃষ্ঠো নম্বে 

 প্রথম অধ্যোয়  

১। প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ প্রণয়সনে রপ্রক্ষোপট  

২। প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে েোংক্র ধোক্রনক ক্রিক্রি  

৩। প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে লক্ষয ও উসেশ্য  

৪। প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে উসেখস োগ্য ব ক্রিষ্ট্য  

৫। প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে উসেখস োগ্য ধোেোেমূহ  

৬। প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এ দন্ড, ক্রেক্রিউ ও আক্রপল  

 ক্রিিীয় অধ্যোয়  

৭।  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন প্রক্রিষ্ঠো  

৮। কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন, েদস্য ও েক্রি  ক্রনসয়োগ  

৯। কক্রমিসনে দোক্রয়ত্ব ও কিেব্য  

 তৃিীয় অধ্যোয়  

১০। কক্রমিসনে েিো  

১১। কক্রমিসনে রূপকল্প  ও উসেশ্য  

১২। কক্রমিসনে কো েোলয় স্থোপন  

১৩। কক্রমিসনে কম েকিেো-কম েিোেী   

১৪। ক্র ক্রধ ও প্রক্র ধোন প্রণয়ন   

১৫। অক্রিজ্ঞিো ক্র ক্রনময়  

১৬। আন্তর্েোক্রিক েংস্থো ও কক্রমিন  

১৭। কক্রমিসনে প্রস্তোক্র ি েোংগঠক্রনক কোঠোসমো  

১৮। কক্রমিসনে আক্রথ েক ব্যয় ক্র  েণী  

 িতুথ ে অধ্যোয়  

১৯। প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োয়সনে েম্ভোব্য প্রিো   

২০। িযোসলঞ্জেমূহ  

২১। কেণীয়  

 পক্রেক্রিষ্ট্  

২১। পক্রেক্রিষ্ট্-১: কক্রমিসনে কো েিসমে িমপক্রঞ্জ  

২২। পক্রেক্রিষ্ট্-২: ছক্র   

 
 



6 
 

  



7 
 

মুখ ন্ধ 

 
 রদসিে িম ধ েমোন অথ েননক্রিক উন্নয়সনে রপ্রক্ষোপসট ব্য েো- োক্রণসর্য সুস্থ প্রক্রিস োক্রগিোমূলক পক্রেস ি 

উৎেোক্রহি কেো, ক্রনক্রিি ও  র্োয় েোখোে উসেসশ্য েেকোে ২১ জুন, ২০১২ িোক্রেসখ প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ 

(২০১২ েসনে ২৩ নং আইন) প্রণয়ন কসেসছ। 

 

 প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ অনু োয়ী গঠিি  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন একটি েংক্র ক্রধ দ্ধ 

েংস্থো। আইন রমোিোস ক ব্য েো- োক্রণসর্য ক্র রূপ প্রিো  ক্র স্তোেকোেী অনুিীলনেমূহ ক্রনমূ েল, প্রক্রিস োক্রগিোমূলক 

পক্রেস ি উৎেোক্রহিকেণ ও  র্োয় েোখোে উসেসশ্য প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী েকল চুক্রি, কতৃেত্বময় অ স্থোন এ ং 

অনুিীলন ক্রনমূ েল, ক্রনয়ন্ত্রসণে মোধ্যসম প্রক্রিস োক্রগিোমূলক  োর্োে সৃক্রষ্ট্ কেোই হসে কক্রমিসনে কোর্। েেকোে 

কতৃেক ২০১৬ েোসলে এক্রপ্রল মোসে রিয়োেপোে েন এ ং আগস্ট মোসেদুই র্ন েদস্য ক্রনসয়োসগে মোধ্যসম কক্রমিসনে 

কো েিম শুরু হয়। আইন সল সৃষ্ট্ কক্রমিসনে েক্রি  পসদ েেকোে একর্ন কম েকিেো পদোয়ন কসে। পে ক্রিেসি 

প েোয়িসম  োংলোসদি ক্রেক্রিল েোক্রি েসেে েোি র্ন কম েকিেোসক কক্রমিসন েংযুক্রি প্রদোন কেো হয়।  

 

নসিম্বে, ২০১৬ মোসে ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট র োেোক টোওয়োে, ইস্কোটন গোসড েন, েমনো, ঢোকোয় 

কক্রমিসনে কো েোলয় স্থোপন কেো হয়। উসেখ্য, র্োিীয় রিোিো অক্রধকোে েংেক্ষণ অক্রধদপ্তে এে একটি কসক্ষ 

কক্রমিসনে প্রোথক্রমক কো েিম শুরু হয়।  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে প্রথম েিো ২৭-১০-২০১৬ িোক্রেসখ 

অনুক্রষ্ঠি হয়। 

 

 র্নপ্রিোেন ও অথ ে মন্ত্রণোলয় কতৃেক সুপোক্রেিকৃি  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে ৭৩ র্ন র্ন ল 

ক্র ক্রিষ্ট্ েোংগঠক্রনক কোঠোসমো েেকোসেে অনুসমোদসনে র্ন্য চূড়োন্ত প েোসয় েসয়সছ। আইনটি  োস্ত োয়সন 

প্রসয়োর্নীয় েংখ্যক ক্র ক্রধ ও প্রক্র ক্রধ প্রণয়সনে উসযোগ রনওয়ো হসয়সছ  ো ক্র ক্রিন্ন প েোসয় প্রক্রিয়োধীন। ইসিোমসধ্য 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে ৪৫ ধোেো রমোিোস ক আইনটিে ইংসের্ী িোে েন প্রণয়ন কেো হসয়সছ।  

 

 প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে ধোেণো তুলোনমূলকিোস   োংলোসদসি এসক োসেই নতুন। প্রক্রিস োক্রগিো আইন 

 োস্ত োয়সনে লসক্ষয কক্রমিন একটি রকৌিলগি পক্রেকল্পনো হোসি ক্রনসয়সছ। কক্রমিসনে র্ন ল ক্রনসয়োগ, প্রক্রিক্ষণ 

ও দক্ষিো উন্নয়ন এ ং এযোডসিোসকক্রেসক ে েোক্রধক গুরুত্ব ক্রদসয় কক্রমিন ক্র ক্রিন্ন পদসক্ষপ গ্রহণ কেসছ।  িেমোন 

র্ন সলে দক্ষিো উন্নয়সন রদসি-ক্র সদসি প্রক্রিক্ষণ এ ং  োসর্ট স্বল্পিোে ক্র ষয়টি ক্র স িনোয় রেসখ 

এযোডসিোসকক্রে েংিোন্ত কো েিম কক্রমিন িোক্রলসয়  োসে। ইসিোমসধ্য কম েকিেোসদে কসয়কটি ব সদক্রিক এ ং 

অিযন্তেীণ প্রক্রিক্ষণ েম্পন্ন হসয়সছ। িোেিীয় প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন পক্রেদি েনপূ েক প্রোথক্রমক ক্রকছু অক্রিজ্ঞিো 

অর্েন কেো হসয়সছ। মন্ত্রণোলসয়ে কম েকিেোসদে র্ন্য একটি অ ক্রহিকেণ কম েিোলো অনুক্রষ্ঠি এ ং প্রক্রিস োক্রগিো 

আইন ও অথ েনীক্রিে উপে কসয়কর্ন ক্র সিষসজ্ঞে েসে মিক্র ক্রনময় কেো হসয়সছ এ ং কক্রমিসনে দক্ষিো ও 

েক্ষমিো বৃক্রদ্ধে লসক্ষয আন্তর্েোক্রিক কসয়কটি প্রক্রিষ্ঠোসনে েসে র োগোস োগ িলমোন। 

 

  োংলোসদসিে অথ েনীক্রি উন্নয়নিীল এ ং গক্রিময়। প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে অনুপক্রস্থক্রিসি  োর্োসে 

কক্রিপয় অেোধু ব্য েোয়ী, ক্রেক্রন্ডসকট এ ং প্রক্রিষ্ঠোন উৎপোক্রদি পসেে উৎপোদন ও পক্রেস িন ক্রনয়ন্ত্রণ কসে মূল্য 

বৃক্রদ্ধ, পসেে কৃক্রত্রম েংকট, রর্োট দ্ধিো প্রভৃক্রিে মোধ্যসম প্রক্রিক্রনয়ি প্রক্রিস োক্রগিো পক্রেপক্রি কোর্ কসে আেসছ। 
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নতুন নতুন ব্য েো, আক্র ষ্কোে, রটকসনোলক্রর্ে ব্য হোে, ই-কমোে ে এ ং নোনোক্র ধ কোেসণ  োর্োসেে গক্রি প্রকৃক্রি 

প্রক্রিক্রনয়ি পক্রে ক্রিেি হসে। এ েকল কোেসণ ব্য েো- োক্রণসর্য আইন অমোন্য কেোে প্র ণিো বৃক্রদ্ধ পোসে। 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োয়সনে মোধ্যসম কক্রমিন দ্রুি ব্য েো- োক্রণসর্য সুষ্ঠ ুপক্রেস ি সৃক্রষ্ট্সি  দ্ধ পক্রেকে।  

 

 ক্র স িয  ছেটিসক কক্রমিসনে ক্রিক্রি গঠসনে  ছে ধসে আগোমীসি আইন  োস্ত োয়সনে কো েিম 

দৃশ্যমোন কেোই হস  কক্রমিসনে মূল লক্ষয। এ উসেসশ্য কক্রমিনসক একটি Knowledge-based, দক্ষ 

ও কো েকে প্রক্রিষ্ঠোন ক্রহসেস  গসড় রিোলোেহ কম েকিেোসদে মসধ্য রপিোদোক্রেত্ব আনয়সনে প্রসিষ্ট্ো অব্যোহি 

থোকস ।  

 

 আিো কেো  োয়, আইনটি  োস্ত োয়সনে মোধ্যসম েেকোসেে রূপকল্প ২০২১ অর্েসন  োংলোসদি 

প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন  থো থ ভূক্রমকো েোখসি েক্ষম হস ।  

 
 
 
 

(রমোোঃ ইক োল খোন রিৌধুেী) 

রিয়োেপোে েন 

 োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন 
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প্রস্তো নো 

 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২-এে ধোেো ৩৯ রমোিোস ক অথ ে  ছসেে েমোক্রপ্তে ৯০ ক্রদসনে মসধ্য পূ ে িী 

অথ ে  ছসেেম্পোক্রদি কক্রমিসনে কো েো ক্রল েম্পসকে একটি প্রক্রিস দনমহোমোন্য েোষ্ট্রপক্রি, গণপ্রর্োিন্ত্রী 

 োংলোসদসিে ক্রনকট রপিকেসি হস  মসম ে ক্রনসদ েিনো েসয়সছ,  ো মহোমোন্য েোষ্ট্রপক্রি পে ক্রিেসি র্োিীয় েংেসদ 

উপস্থোপসনে ব্য স্থো কক্রেস ন। উি ক্রনসদ েিনো রমোিোস ককক্রমিসনে প্রথম (২০১৬-১৭ অথ ে  ছে)  োক্রষ েক 

প্রক্রিস দন উপস্থোপন কেো হসলো। 

 

প্রথম অধ্যোয় 

 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ প্রণয়সনে রপ্রক্ষোপট 

 
 োংলোসদসিে রপ্রক্ষোপসট অথ েনীক্রিসি  োর্োসেে ক্রনয়োমক িক্রি ব্য েোয়ী েম্প্রদোয়। রিোগ্যপে ও রে ো 

পসেে মূল্য িোেোই ক্রনধ েোেন কসেন। ফসল  োর্োসে অেম ক্র পনন ব্য স্থোে সৃক্রষ্ট্ হয়,  ো রিোিো স্বোথ ে পক্রেপিী। 

 োংলোসদি অথ েননক্রিক উন্নয়সনে রপ্রক্ষোপসট ক্র পনন ব্য স্থো প্রক্রিক্রনয়ি প্রেোক্রেি হসে। ক্রকন্তু  োর্োে ব্য স্থোয় 

িোক্রহদো ও েে েোসহে ক্রিকল ে েমসয় েমোন্তেোল হসে নো। ফলশ্রুক্রিসি কক্রিপয় ব্য েোয়ী অক্রিক্রেি মুনোফো 

লোি কসে,  ো রমোসটই কোম্য নয়। 

 
  োর্োেসক অক্রস্থক্রিিীল কেসি র ে  পিো অ লম্বন কেো হসয় থোসক িোে মসধ্য অন্যিম একটি পিো 

হসলো একসিটিয়ো (Monopoly) ব্য েো। এ একসিটিয়ো ব্য েো প্রক্রিসেোসধ স্বোধীনিোপূ ে েমসয় 

“Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and 

Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)” প্রণয়ন কেো হয়।  োংলোসদি 

স্বোধীন হওয়োে পে এ অধ্যোসদিটি  ল ৎ থোকসলও প্রোসয়োক্রগক রক্ষসত্র রিমন রকোন কো েিম গৃহীি হসয়সছ  সল 

প্রক্রিয়মোন হয়নো। 

 
  ক্রণ েি ক্র ষয়টি ছোড়োও  োর্োসে ষড় ন্ত্রমূলক র োগেোর্ে, রর্োট দ্ধিো অথ ো কতৃেত্বময় অ স্থোসনে 

অপব্য হোে েংিোন্ত প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী অন্যোন্য কম েকোন্ড ক্র যমোন। এ েকল েমস্যো ক্রনেেসন েেকোে 

ক্র সেে অন্যোন্য রদসিে ন্যোয়  োংলোসদসি প্রক্রিস োক্রগিো আইন প্রনয়সনে ক্র ষয়টি গুরুত্বেহকোসে ক্র স িনোয় 

আসন। পোিোপোক্রি রদসি ক্রেক্রিল রেোেোইটি ও ব্য েোয়ীসদে একটি  ড় অংসিে পক্ষ রথসক প্রক্রিস োক্রগিো আইন 

প্রণয়সনে দোক্র  উত্থোক্রপি হয়। 

 

ফলশ্রুক্রিসি গণপ্রর্োিন্ত্রী  োংলোসদি েেকোসেে মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী রিখ হোক্রেনোে রনতৃসত্ব ক্র গি ২১ 

জুন ২০১২ িোক্রেসখ প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ (২০১২ েোসলে ২৩ নং আইন) প্রণয়ন কসে। উসেখ্য, আইনটি 

১৭ জুন, ২০১২ িোক্রেসখ র্োিীয় েংেসদ পোে হয়। রদির্ পসেে উৎপোদন, আমদোক্রন-েপ্তোনী  োক্রণসর্য 

ক্র ক্রনসয়োগ বৃক্রদ্ধে মোধ্যসম অথ েননক্রিক প্রবৃক্রদ্ধেহ প্রক্রিস োক্রগিোমূলক  োর্োে সৃক্রষ্ট্ কেোে লসক্ষয প্রক্রিস োক্রগিো 

আইন, ২০১২ একটি মোইলফলক।  
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প্রর্িব ার্িিা আইবনর সাাংর্বধার্নক র্ির্ি 

 

প্রর্িব ার্িিা আইন, ২০১২ এর মূলর্ির্িমূলিঃ িণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদবশর সাংর্বধান। সাংর্বধাবন 

অনুসৃি রাষ্ট্রপর্রচালনার মূলনীর্ি এবাং মিৌর্লক অর্ধকার অনুবেদসমূহবি অনুপ্রার্ণি হবেই আইনটি প্রণেন 

করা হবেবে। সরাসর্র প্রর্িব ার্িিা সাংক্রান্ত মকান অনুবেদ না থাকবলও কবেকটি অনুবেবদ অথ িননর্িক সাম্য,  

সম্পবদর সুষিবন্টন, মশাষণ মুক্ত ন্যাোনুি অথ িননর্িক ব্যবস্থা প্রর্িষ্ঠা,  সম্পবদর র্বর্ল ব্যবস্থাে আইনিি 

বাধা র্নবষধ আবরাপণ সাংক্রান্ত র্নবদ িশনা রবেবে। 

 

 িণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদবশর সাংর্বধাবন অনুবেদ ১০ এ বলা হবেবে-  িানুবষর উপর িানুবষর মশাষণ 

হইবি মুক্ত ন্যাোনুি ও সাম্যবাদী সিাজ লাি র্নর্িি কর্রবার উবেবে সিাজিার্ন্ত্রক অথ িননর্িক ব্যবস্থা 

প্রর্িষ্ঠা করা হইবব। 

 

অন্যর্দবক ১৯ (২) এ বলা হবেবে- িানুবষ িানুবষ সািার্জক ও অথ িননর্িক অসাম্য র্ববলাপ কর্রবার জন্য,  

নাির্রকবদর িবে সম্পবদর সুষি বন্টন র্নর্িি কর্রবার জন্য এবাং প্রজািবন্ত্রর সব িত্র অথ িননর্িক উন্নেবনর 

সিান স্তর অজিবনর উবেবে সুষি সুব াি-সুর্বধাদান র্নর্িি কর্রবার জন্য রাষ্ট্র কা িকর ব্যবস্থা গ্রহণ 

কর্রববন।  

 

আবার ৪২ (১) এ বলা হবেবে- আইবনর দ্বারা আবরার্পি বাধা র্নবষধ- সাবপবে প্রবিেক নাির্রবকর 

সম্পর্ি অজিন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যিাবব র্বর্ল-ব্যবস্থা কর্রবার অর্ধকার থার্কবব। 

 

সাংর্বধাবনর এ সকল র্নবদ িশনাই প্রর্িব ার্িিা আইবনর সাাংর্বধার্নক র্ির্ি। 

 

 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে লক্ষয ও উসেশ্য 

 
প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে প্রস্তো নোয় এে লক্ষয ক্র ধৃি েসয়সছ  ো ক্রনম্নরূপোঃ 

 
রদসিে িম ধ েমোন অথ েননক্রিক উন্নয়সনে রপ্রক্ষোপসট ব্য েো- োক্রণসর্য সুস্থ প্রক্রিস োক্রগিোমূলক পক্রেস ি 

উৎেোক্রহি কক্রে োে, ক্রনক্রিি ও  র্োয় েোক্রখ োে উসেসশ্য ষড় ন্ত্রমূলক র োগেোর্ে (Collusion), মসনোপক্রল 

(Monopoly) ও ওক্রলগপক্রল (Oligopoly) অ স্থো, রর্োট দ্ধিো অথ ো কতৃেত্বময় অ স্থোসনে 

অপব্য হোে েংিোন্ত প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী কম েকোন্ড প্রক্রিসেোধ, ক্রনয়ন্ত্রণ  ো ক্রনমূ েল কেো। 

 

 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে উসেখস োগ্য ব ক্রিষ্ট্য 

 

১।  Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and 

Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) েক্রহিকেণপূ েক এই আইন 

প্র িেসনে পূ ে িী েময় প েন্ত গৃহীি কো েিসমে রহফোর্ি কেো হসয়সছ; 

২।  এই আইসনে ক্র ধোনো লী অন্যোন্য আইসনে রকোন ক্র ধোসনে ব্যিযয় নো হসয় িাঁে অক্রিক্রেি  সল গন্য হস ; 

িস  িিে থোসক র , এই আইসনে ক্রনক্রদ েষ্ট্কৃি লক্ষয ও উসেশ্য  োস্ত োয়ন এ ং পূেসনে রক্ষসত্র এই আইসনে 

ক্র ধোনো লী আপোিি:  ল ৎ অন্যোন্য আইসনে ক্র ধোনো লীে উপে প্রোধোন্য পোস ;  
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৩।  এই আইসনে অধীন কক্রমিন একটি রদওয়োনী আদোলি (Civil Court)  সল গন্য হস ; 

৪।  ক্রনম্ন ক্রন েি ক্র ষসয় Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এে 

অধীন একটি রদওয়োনী আদোলি র  ক্ষমিো প্রসয়োগ কেসি পোেস  কক্রমিন  ো, রক্ষত্রমি রিয়োেপোে েন 

 ো রকোন েদস্যও রেইরূপ ক্ষমিো প্রসয়োগ কেসি পোেস ,  থোোঃ 

(ক) রকোন ব্যক্রিসক কক্রমিসন হোক্রর্ে হওয়োে র্ন্য রনোটিি র্োেী কেো ও উপক্রস্থক্রি ক্রনক্রিি কেো; 

(খ) রকোন দক্রলল উদঘোটন ও উপস্থোপন কেো; 

(গ) িথ্য  োিোই ও পক্রেদি েন কেো; 

(ঘ) রকোন অক্রফে হসি প্রসয়োর্নীয় কোগর্োক্রদ  ো িোে অনুক্রলক্রপ িল  কেো; 

(ঙ) েোক্ষীে ক্রর্জ্ঞোেো োদ এ ং দক্রলল পেীক্ষো কে োে র্ন্য রনোটিি র্োেী কেো; 

(ি) এই উপ-ধোেোে উসেশ্য পূেণকসল্প র  রকোন ক্র ষসয় পদসক্ষপ গ্রহণ কেো; 

৫।  রিয়োেপোে েন  ো কক্রমিন হসি ব ধ ক্ষমিোপ্রোপ্ত কম েকিেোসক ক্ষমিো প্রসয়োসগ রকোন ব্যক্রি  োধো প্রদোন 

কেসল  ো প্রদি ক্রনসদ েি অমোন্য কেসল দন্ডনীয় অপেোধ ক্র স িনোয় িাঁে ক্র রুসদ্ধ রফৌর্দোেী কো েব্য স্থো 

গ্রহন কেো  োস ; 

৬।  কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন, েদস্য ও অন্যোন্য কম েকিেো-কম েিোেী র্নসে ক (Public Servant) 

 সল গন্য হস ; 

৭।  এই আইন,  ো িদধীন প্রণীি ক্র ক্রধমোলো ও প্রক্র ধোনমোলোে অধীন েেল ক্র েোসে কৃি কোসর্ে ফসল রকোন 

ব্যক্রি/প্রক্রিষ্ঠোন ক্ষক্রিগ্রস্থ হসল  ো হ োে েম্ভো নো থোক্রকসল িজ্জন্য কক্রমিসনে রকোন েদস্য, কমেকিেো  ো 

কমেিোেীে ক্র রুসদ্ধ রদওয়োনী  ো রফৌর্দোেী মোমলো  ো অন্য রকোন আইনগি কো েধোেো দোসয়ে  ো রুজু কেো 

 োস নো; 

৮।  এই আইসনেঅধীসন  োস্ত োক্রয়ি কো েো লীে  োক্রষ েক প্রক্রিস দন মহোমোন্য েোষ্ট্রপক্রিে ক্রনকট রপি কেসি 

হস । পে িীসি  োক্রষ েক প্রক্রিস দন মহোমোন্য েোষ্ট্রপক্রি র্োিীয় েংেসদ উপস্থোপসনে ব্য স্থো কেস ন; 

৯।  িদন্তোধীন ক্র ষসয় কক্রমিন প্রসয়োর্সন অন্ত েিীকোলীন আসদি ক্রদসি পোেস ;  

১০।  র্োিীয় ক্রনেোপিোে স্বোসথ ে েেকোে কতৃেক ক্রনয়ক্রন্ত্রি এ ং র েেকোক্রে খোসিে র্ন্য উন্মিু নয় এমন পে 

এ ং রে ো এই আইসনে আওিো  ক্রহভূ েি থোকস ; 

১১।  রকোন ব্যক্রি  ো প্রক্রিষ্ঠোসনে ক্রনকট কক্রমিসনে পোওনো েেকোক্রে দো ী ক্রহসেস  Public 

Demands Recovery Act, 1913 এে ক্র ধোন অনুেোসে আদোয়স োগ্য হস । 

 
 
 

প্রর্িব ার্িিা আইবনর উবেখ ম াগ্য ধারাসমূহ 

 

২০১২ সাবল প্রণীি প্রর্িব ার্িিা আইন একটি অনন্য ববর্শষ্ট্েির্িি আইন। বাাংলাবদবশর আইন 

ব্যবস্থাে র্ববশষ কবর ব্যবসা-বার্ণবজে ন্যাের্ির্িক পর্রববশ বিরীর মেবত্র এ আইনটি একটি নবর্দবকর সূচনা 

কবরবে। মকাম্পানী আইন, চুর্ক্তআইন, পন্যক্রে-র্বক্রেআইন, মিাক্তা অর্ধকার সাংরেণ আইন প্রভৃর্ি সাংক্রান্ত 

আইন বাাংলাবদবশ র্বদ্যিাণ থাকবলও ব্যবসা-বার্ণবজে ষড় ন্ত্রমূলক ম ািসাজস, মজাটবদ্ধিা, কর্তিত্বিে 

অবস্থাবনর অপব্যবহার, অননর্িক উবেবে বাজাবর িবনাপর্ল ও ওর্লিপর্ল অবস্থার সৃর্ষ্ট্ মরাধ করার মেবত্র 

নীর্িিালা বা আইবনর অনুপর্স্থর্ি র্েল। এ সকল কি িকাি র্নেন্ত্রণ করার জন্য প্রর্িব ার্িিা আইন প্রণেন 

করা হবেবে। প্রর্িব ার্িিা আইন, ২০১২-এ রমোট ৪৬টি ধোেো েসয়সছ। উবেখব াগ্য ধারাগুবলা েংসক্ষসপ  র্নবে 

তুবল ধরা হবলাঃ 
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ধারা-১: আইবনর র্শবরানাি প্রব িিন; 

ধারা-২: সাংজ্ঞা; 

ধারা-৫-৭: কর্িশবনর প্রর্িষ্ঠা ও িঠন: প্রর্িব ার্িিা আইনটিবি বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা 

কর্িশনিঠবনর কথা বলা হবেবে। কর্িশবনর সদস্যিণবক আইন,  অথ িনীর্ি ও প্রশাসবনর 

সবে সম্পর্কিি এবাং অর্িজ্ঞিাসম্পন্ন হবি হবব। 

ধোেো-৮: কর্িশবনর কা িাবলীঃ এ ধারাে কর্িশবনর কা িাবলী তুবল ধরা হবেবে। উবেেগুবলাবক 

বাস্তবােন করবি নানামুখী পদবেপ গ্রহবণর জন্য কর্িশনবক েিিা বা দার্েত্ব প্রদান করা 

হবেবে। 

ধারা-১১: কর্িশবনর সিাঃ প্রর্ি ৪ িাবস কিপবে একটি কর্িশবনর সিা অনুর্ষ্ঠি হবব। র্ববশষ 

প্রবোজবন জরুর্র সিা আহ্বান করা  াবব। 

ধারা-১৫: এ ধারাে প্রর্িব ার্িিা র্ববরাধী র্বর্িন্ন চুর্ক্তর সাংজ্ঞা প্রদান করা হে।  

ধারা-১৬:কর্তিত্বিে অবস্থান (Dominant Position) অপব্যবহার এর সাংজ্ঞা প্রদানসহ উহা 

র্নর্ষদ্ধ করা হবেবে।  

ধারা-১৭-১৯: অর্িব াি, িদন্ত, আবদশ ইিোর্দ র্বষেক কা িক্রি সম্পিবক বলা হবেবে। ধারা-১৯ এ 

কর্িশনবক িদন্ত কা িক্রি পর্রচালনার মেবত্র অন্তবিীকালীন আবদশ জার্র েিিা প্রদান 

করা হবেবে। 

ধারা-২০: প্রর্িব ার্িিা র্ববরাধী চুর্ক্ত সম্পাদন বা কর্তিত্বিে অবস্থাবনর অপব্যবহারকারীর র্বরুবদ্ধ 

জর্রিানা আবরাপ ও পর্রিাণ সম্পিবক বলা হবেবে। 

 ধারা-২১: প্রর্িব ার্িিার উপর র্বরুপ প্রিাব র্বস্তারকারী মজাটবদ্ধিা র্নর্ষদ্ধ করা হবেবে। 

ধারা-২৪: কর্িশবনর আবদশ লেনকারীবক এক বের কারাদি বা প্রর্ির্দবনর ব্যথ িিার জন্য অনর্ধক 

১ লে টাকা জর্রিানা করার েিিা কর্িশনবক মদো হবেবে।  

ধারা-২৯-৩০: কর্িশবনর আবদবশর র্বরুবদ্ধ আবদশপ্রার্ির ৩০র্দবনর িবে কর্িশবনর আবদশ 

পূনর্ব িববচনা অথবা সরকাবরর র্নকট আর্পল করার র্বধান এ ধারাে র্বধৃি করা হবেবে। 

ধারা-৩১: কর্িশবনর িহর্বল িঠন সম্পিবক বলা হবেবে। 

ধারা-৩৩: কর্িশবনর বার্ষ িক বাবজট র্ববরণী। 

ধারা-৩৭: সরকার কর্তিক কর্িশনবক র্নবদশ ি প্রদাবনর েিিা। 

ধারা-৩৯: প্রর্ি অথ ি বের সিার্ির ৯০ র্দবনর িবে কর্িশন পূব িবিী অথ ি বেবরর কা িাবলী সম্পিবক 

রাষ্ট্রপর্ির র্নকট প্রর্িববদন প্রদান করবব।  

ধারা-৪০: কর্িশবনর মচোরপাস িন, সদস্য ও কি িকিিা কি িচারী জনবসবক ববল িন্য হবব। 

ধারা-৪৩: সরকার এ আইবনর উবেে পূরণকবে র্বর্ধপ্রণেন করবি পারবব।  

ধারা-৪৪: আইবনর উবেে পূরনকবে সরকাবরর পূব িানুবিাদনক্রবি প্রর্বধান প্রণেন করবি পারবব। 

ধারা-৪৬: এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices 

(Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 

1970) েক্রহিকেণপূ েক এই আইন প্র িেসনে পূ ে িী েময় প েন্ত গৃহীি কো েিসমে 

রহফোর্ি কেো হসয়সছ। 
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প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এ দন্ড, ক্রেক্রিউ ও আক্রপল 

 
প্রক্রিস োক্রগিো আইনটি মূলি রদওয়োনী প্রকৃক্রিে। িস  এসি দু-একটি রক্ষসত্র রফৌর্দোেী কো েিম 

গ্রহসনে ব্য স্থো েসয়সছ।  

 

১।   োর্োসে প্রক্রিস োক্রগিো পক্রেপক্রি অনুিীলনগুক্রল  থোোঃ র োগেোর্ি (Collusion), মসনোপক্রল 

(Monopoly) ও ওক্রলগপক্রল (Oligopoly) অ স্থো, রর্োট দ্ধিো অথ ো কতৃেত্বময় অ স্থোসনে 

অপব্য হোে েংিোন্ত ক্রনম্ন ক্রণ েি র  রকোন এক  ো একোক্রধক ব্য স্থো গ্রহন কেো  োস োঃ  

(ক)  রকোন  োক্রণক্রর্যক প্রক্রিষ্ঠোন  ো প্রক্রিষ্ঠোন েমূসহে ক্র গি ০৩(ক্রিন) অথ ে  ৎেসেে গড় টোন েওিোসেে 

১০% এে র িী নয়, কক্রমিসনে ক্র স িনোয় উপযুি র  রকোন পক্রেমোণ আক্রথ েক র্ক্রেমোনো আসেোপ 

কেো  োস ; 

(খ)  রকোন কোসট েল েংঘটিি হসল উি কোসট েসলে অন্তর্ভেি প্রসিযক ব্যক্রিসক উিরূপ চুক্রিে ফসল 

অক্রর্েি মুনোফোে ০৩(ক্রিন) গুণ অথ ো ক্র গি ০৩(ক্রিন) অথ ে ৎেসেে গড় টোন েওিোসেে ১০%,  ো 

র িী হয়, এইরূপ আক্রথ েক র্ক্রেমোনো আসেোপ কেো  োস ; 

(গ)  (ক) এ ং (খ)-রি উক্রেক্রখি পক্রেমোণ আক্রথ েক র্ক্রেমোনো প্রদোসন রকোন ব্যক্রি ব্যথ ে হসল প্রক্রিক্রদসনে 

ব্যথ েিোে র্ন্য অনক্রধক ০১(এক) লক্ষ টোকো অথ ে দন্ড প্রদোন কেো  োস । 

 

২।   ক্রদ রকোন ব্যক্রি/ োক্রণক্রর্যক প্রক্রিষ্ঠোন যুক্রিেেি কোেণ ব্যিীি এই আইসনে অধীন কক্রমিন কতৃেক প্রদি 

রকোন আসদি  ো ক্রনসদ েিনো, আসেোক্রপি রকোন িিে  ো ক্র ক্রধক্রনসষধ  ো প্রদি রকোন ক্রেদ্ধোন্ত লংঘন কসে 

িোহসল িো এই আইসনে অধীন একটি অপেোধ  সল গে হস  এ ং উিরূপ অপেোসধে র্ন্য ক্রিক্রন অনক্রধক 

০১(এক)  ৎেে কোেোদণ্ড  ো প্রক্রিক্রদসনে ব্যথ েিোে র্ন্য অনক্রধক ০১(এক) লক্ষ টোকো অথ ে দসণ্ড দক্রণ্ডি কেো 

 োস ; 

৩।  রিয়োেপোে েন  ো কক্রমিন হসি ব ধ ক্ষমিোপ্রোপ্ত রকোন কমেকিেোসক ক্ষমিো প্রসয়োসগ রকোন ব্যক্রি  োধো প্রদোন 

কেসল  ো প্রদি রকোন ক্রনসদ েি ইেোকৃিিোস  রকোন ব্যক্রি অমোন্য কেসল িো এই আইসনে অধীন একটি 

দণ্ডনীয় অপেোধ হস  এ ং উি অপেোসধে র্ন্য েংক্রিষ্ট্ ব্যক্রি অনূর্ধ্ে ০৩(ক্রিন)  ৎেে প েন্ত র  রকোন 

রময়োসদে কোেোদসণ্ড  ো অথ েদসণ্ড  ো উিয় প্রকোে দসণ্ড দণ্ডনীয় হস ; 

৪।  রকোন ব্যক্রি/ োক্রণক্রর্যক প্রক্রিষ্ঠোন কক্রমিসনে ক্রেদ্ধোসন্তে রপ্রক্রক্ষসি ৩০(ক্রত্রি) ক্রদসনে মসধ্য ক্রনধ েোক্রেি ফেসম 

ক্রফ প্রদোনপূ েক পুনক্র েস িনোে র্ন্য কক্রমিসনে ক্রনকট আস দন কেসি পোেস  এ ং একই িসিে েেকোসেে 

ক্রনকট আক্রপল কেসি পোেস ; 

৫।  আক্রপসলে রক্ষসত্র র্ক্রেমোনোকৃি অসথ েে ২৫% অথ ে র্মোদোনপূ েক েেকোসেে ক্রনকট আক্রপল কেো  োস এ ং 

র্ক্রেমোনোকৃি অসথ েে ১০% অথ ে কক্রমিসনে ক্রনকট র্মোদোনপূ েক পুনক্র েস িনোে র্ন্য আস দন কেো  োস ; 

৬।  ক্রেক্রিউ  ো আপীসলে রক্ষসত্র যুক্রিেংগি কোেসন েময় বৃক্রদ্ধে আস দন ৩০(ক্রত্রি) ক্রদন প েন্ত  ক্রধ েি কেো  োস ; 

৭।  পুনক্র েস িনো  ো আপীসলে রক্ষসত্র রকোন শুনোনীে সুস োগ নো ক্রদসয় রকোন আসদি েংসিোধন, পক্রে িেন  ো 

 োক্রিল কেো  োস  নো; 

৮।  পুনক্র েস িনো  ো আপীল আস দন প্রোক্রপ্তে ৬০(ষোট) ক্রদসনে মসধ্য ক্রনষ্পক্রি কেসি হস ; 

৯।  পুনক্র েস িনোে রক্ষসত্র কক্রমিসনে ক্রেদ্ধোন্ত এ ং আপীসলে রক্ষসত্র েেকোসেে ক্রেদ্ধোন্ত চূড়োন্ত  সল গে 

হস ।  
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ক্রিিীয় অধ্যোয় 

 

বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা কর্িশন প্রর্িষ্ঠা 

 

প্রর্িব ার্িিা আইন, ২০১২ এর ৫ ধারাে বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা কর্িশন প্রর্িষ্ঠা সাংক্রান্ত র্বধান 

রবেবে। উক্ত ধারা মিািাববক কর্িশন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা হবব এবাং ইহার প্রধান কা িালে ঢাকাে 

থাকবব। কর্িশন প্রর্িষ্ঠা সম্পর্কিি ৫ ধারাটি র্নেরূপ: 

 

ধারা-৫। (১) এই আইন প্রবিিবনর পর,  ি শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকার্র মিবজবট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই 

আইবনর উবেে পূরণকবে বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা কর্িশন নাবি একটি কর্িশন প্রর্িষ্ঠা কর্রবব। 

 

(২) কর্িশন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা হইবব এবাং ইহার স্থােী ধারাবার্হকিা থার্কবব এবাং এই 

আইবনর র্বধানাবলী সাবপবে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উিে প্রকার সম্পর্ি অজিন কর্রবার, অর্ধকাবর 

রার্খবার এবাং হস্তান্তর কর্রবার েিিা থার্কবব এবাং ইহার পবে ইহা িািলা দাবের কর্রবি পার্রবব 

বা ইহার র্বরুবদ্ধও িািলা দাবের করা  াইবব। 

 

(৩) কর্িশবনর একটি সাধারণ সীলবিাহর থার্কবব,  াহা কর্িশন কর্তিক র্নধ িার্রি আকৃর্ির এবাং 

র্ববরণ সম্বর্লি হইবব;  উহা মচোরপাস িবনর মহফাজবি থার্কবব এবাং কর্িশন কর্তিক র্নধ িার্রি মেবত্র 

ব্যবহৃি হইবব। 

ধারা-৬। কর্িশবনর প্রধান কা িালে ঢাকাে থার্কবব এবাং কর্িশন, প্রবোজবন, সরকাবরর 

পূব িানুবিাদনক্রবি, বাাংলাবদবশর ম বকান স্থাবন উহার শাখা কা িালে স্থাপন কর্রবি পার্রবব। 

 

সরকার ১৭ র্িবসম্বর’২০১২ িাবস মিবজট র্বজ্ঞর্ির িােবি বাাংলাবদশ প্রর্িব ার্িিা কর্িশন িঠন 

কবর। 

  
 

কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন, েদস্য ও েক্রি  ক্রনসয়োগ 

 

প্রর্িব ার্িিা আইবনর ৭ ধারাে কর্িশন িঠন, সদস্যবদর ম াগ্যিা, মিোদ প্রভৃর্ি র্বষবে বলা 

হবেবে। কর্িশন একজন মচোরপাস িন এবাং অনর্ধক ৪ জন সদস্য সিন্ববে িঠিি হবব। অথ িনীর্ি, প্রশাসন বা 

আইন র্বষবে ১৫ বেবরর বাস্তব অর্িজ্ঞিাসম্পন্ন ব্যর্ক্তিণ মচোরপাস িন বা সদস্য পবদ ৩ বৎসবরর জন্য 

র্নবোিলাবির ম াগ্য হববন। উক্ত আইবনর ১২ ধারা মিািাববক কর্িশবনর কা িাবলী সুষ্ঠুিাবব সম্পাদবনর 

লবেে সরকার কর্তিককর্িশবনর একজন সর্চব র্নবোি মদওোর র্বধান রবেবে। আইবনর ধারা-৭ অনু ােী 

কর্িশন িঠন র্নেরূপঃ 

 

ধারা-৭। (১) কর্িশন এক (১) জন মচোরপাস িন এবাং অনর্ধক চার (৪) জন সদস্য সিন্ববে িঠিি হইবব। 

(২) মচোরপাস িন ও সদস্যিণ, উপ-ধারা (৩) এ উর্ের্খি ম াগ্যিা পূরণ সাবপবে, সরকার কর্তিক 

র্নযুক্ত হইববন এবাং িাহাবদর চাকুরীর অন্যান্য শিিাবলী র্বর্ধদ্বারা র্নধ িার্রি হইবব। 

(৩) অথ িনীর্ি, বাজার সম্পর্কিি র্বষে বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ ম বকান র্বষে বা আইন মপশাে 

র্কাংবা সরকার্র-মবসরকার্র র্বর্িন্ন প্রর্িষ্ঠাবন আইন র্বষেক কি িকাবে অথবা সরকাবরর 

র্বববচনাে কর্িশবনর জন্য প্রবোজনীে অন্য মকান র্বষবে ১৫ (পবনর) বৎসবরর বাস্তব 

অর্িজ্ঞিাসম্পন্ন ব্যর্ক্ত কর্িশবনর মচোরপাস িন বা সদস্য র্হসাবব র্নবোি লাবির ম াগ্য বর্লো 
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র্বববর্চি হইববনঃ িবব শিি থাবক ম , একই র্বষবে অর্িজ্ঞ একার্ধক ব্যর্ক্ত মক সদস্য র্হসাবব 

র্নবোি করা  াইবব না। 

(৪) মচোরপাস িন এবাং সদস্যিণ কর্িশবনর সাব িের্ণক সদস্য হইববন এবাং দার্েত্বপালবনর মেবত্র 

কর্িশন সরকাবরর র্নকট দােী থার্কবব। 

(৫) মচোরপাস িন কর্িশবনর প্রধান র্নব িাহী হইববন। 

(৬) মচোরপাস িন এবাং সদস্যিণ িাহাবদর কা িিার গ্রহবণর িার্রখ হইবি ৩ (র্িন) বৎসর মিোবদর 

জন্য স্ব স্ব পবদ বহাল থার্কববন এবাং অনুরূপ একটিিাত্র মিোবদর জন্য পুনঃ র্নবোবির ম াগ্য 

হইববন, িবব শিি থাবক ম , মকান ব্যর্ক্তর বেস ৬৫ (পঁেষর্ি) বৎসর পূণ ি হইবল র্ির্ন 

মচোরপাস িন বা সদস্য পবদ র্নযুক্ত হইবার ম াগ্য হইববন না বা মচোরপাস িন বা সদস্য পবদ 

বহাল থার্কববন না। 

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন িাহাবদর চাকুরীর র্নধ িার্রি মিোদ মশষ হইবার পূবব ি মচোরপাস িন বা 

মকান সদস্য ম বকান সিে সরকাবরর উবেবে স্বােরযুক্ত পত্রব াবি অন্যেন ৩ (র্িন) িাবসর 

অগ্রীি মনাটিশ প্রদান কর্রো স্ব স্ব পদিোি কর্রবি পার্রববন, িবব শিি থাবক ম , সরকার 

কর্তিক পদিোি গৃহীি না হওো প িন্ত মচোরপাস িন বা, মেত্রিি, সদস্য স্ব স্ব কা ি চালাইো 

 াইববন। 

(৮) মচোরপাস িবনর পদ শূন্য হইবল র্কাংবা অনুপর্স্থর্ি, অসুস্থিা বা অন্য মকান কারবণ মচোরপাস িন 

িাহার দার্েত্ব পালবন অসিথ ি হইবল, নবর্নযুক্ত মচোরপাস িন িাহার পবদ ম ািদান না করা প িন্ত 

র্কাংবা মচোরপাস িন পুনরাে স্বীে দার্েত্বপালবন সিথ ি না হওো প িন্ত মজেষ্ঠিি সদস্য 

মচোরপাস িন পবদর দার্েত্ব পালন কর্রববন। 

(৯) মচোরপাস িন বা মকান সদস্য মৃতুেবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর র্বধান অনুসাবর স্বীে পদিোি কর্রবল 

বা অপসার্রি হইবল, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার, ৬০ (ষাট) র্দবনর িবে, এই আইবনর 

র্বধান সাবপবে, মকান উপযুক্ত ব্যর্ক্তবক শূন্য পবদ র্নবোিদান কর্রববন। 

 

ইসিোমসধ্য কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন ক্রহসেস  েেকোসেে েোস ক েক্রি  র্নো  রমো: ইক োল খোন 

রিৌধুেীসক গি ১৯ এক্রপ্রল, ২০১৬ এ ং কক্রমিসনে েদস্য ক্রহসেস  েেকোসেে েোস ক েক্রি  র্নো  এটিএম 

মুিের্ো রের্ো রিৌধুেী ও েোস ক অক্রিক্রেি েক্রি  র্নো  রমো: আবুল রহোসেন ক্রমঞোসক গি ২৮ জুলোই, ২০১৬ 

িোক্রেসখ ক্রনসয়োগ প্রদোন কেো হয়। 

 

 

কক্রমিসনে দোক্রয়ত্ব ও কিেব্য 

 

 প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে ৮ ধোেোয় কক্রমিসনে দোক্রয়ত্ব, ক্ষমিো ও কো েো লী  ণ েনো কেো হসয়সছ। 

 ো ক্রনম্নরূপোঃ 

১।   োর্োসে প্রক্রিস োক্রগিোে রক্ষসত্র ক্র রূপ প্রিো  ক্র স্তোেকোেী অনুিীলনেমূহসক ক্রনমূ েল কেো, 

প্রক্রিস োক্রগিোসক উৎেোক্রহি কেো ও  র্োয় েোখো এ ং ব্য েো- োক্রণসর্যে স্বোধীনিোসক ক্রনক্রিি 

কেো।  

২।  রকোন অক্রিস োসগে ক্রিক্রিসি অথ ো স্ব-প্রসণোক্রদিিোস  ব্য েো প্রক্রিষ্ঠোনেমূসহে প্রক্রিস োক্রগিো 

ক্র সেোধী েকল চুক্রি কতৃেত্বময় অ স্থোন এ ং অনুিীলসনে িদন্ত কেো।  

৩।  প্রক্রিস োক্রগিো আইসন উসেক্রখি অপেোসধে িদন্ত পক্রেিোলনো এ ং উহোে ক্রিক্রিসি মোমলো 

দোসয়ে ও পক্রেিোলনো কেো।  
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৪।  রর্োট দ্ধিো এ ং রর্োট দ্ধিো েংক্রিষ্ট্ ক্র ষয়োক্রদ, রর্োট দ্ধিোে র্ন্য িদন্ত েম্পোদনেহ 

রর্োট দ্ধিোে িিেোক্রদ এ ং রর্োট দ্ধিো অনুসমোদন  ো নো মঞ্জুে েংিোন্ত ক্র ষয়োক্রদ ক্রনধ েোেণ 

কেো।  

৫।  প্রক্রিস োক্রগিো েংিোন্ত ক্র ক্রধমোলো, নীক্রিমোলো ক্রদকক্রনসদ েিনোমূলক পক্রেপত্র  ো প্রিোেক্রনক 

ক্রনসদ েিনো প্রণয়ন এ ং উহো  োস্ত োয়সন েেকোেসক পেোমি ে ও েহস োক্রগিো প্রদোন কেো।  

৬।  প্রক্রিস োক্রগিোমূলক কম েকোসন্ডে উন্নয়ন এ ং প্রক্রিস োক্রগিো েংিোন্ত ক্র ষসয় প্রক্রিক্ষণ প্রদোসনে 

র্ন্য উপযুি মোনদন্ড ক্রনধ েোেণ কেো।  

৭।  েমোসর্ে ক্র ক্রিন্ন রেণীে রলোকর্সনে মসধ্য প্রক্রিস োক্রগিো েম্পক্রকেি েোক্র েক ক্র ষসয় প্রিোে এ ং 

প্রকোিনোে মোধ্যসম ও অন্যোন্য উপোসয় র্নগসনে মোসে েসিিনিো বৃক্রদ্ধে লসক্ষয প্রসয়োর্নীয় 

কম েসূিী গ্রহণ কেো।  

৮।  প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী রকোন চুক্রি  ো কম েকোন্ড ক্র ষসয় গস ষণো, রেক্রমনোে, ক্রেসম্পোক্রর্য়োম, 

ওয়োকেিপ এ ং অনুরূপ অন্যক্র ধ ব্য স্থোে মোধ্যসম গণেসিিনিো বৃক্রদ্ধ কেো এ ং গস ষণোলব্ধ 

ফলোফল প্রকোি ও প্রিোে কেো এ ং উহোসদে কো েকে  োস্ত োয়সনে র্ন্য েেকোসেে ক্রনকট 

সুপোক্রেি কেো।  

৯।  েেকোে কতৃেক রপ্রক্রেি প্রক্রিস োক্রগিো েংিোন্ত র  রকোন ক্র ষয় প্রক্রিপোলন, অনুেেণ  ো 

ক্র স িনো কেো। 

১০।  রিোিো অক্রধকোে েংেক্ষণ ও  োস্ত োয়সনে ক্র ষসয় অন্য রকোন আইসনে অধীন গৃহীি ব্য স্থোক্রদ 

প েোসলোিনো কেো। 

১১।  এই ধোেোে অধীন দোক্রয়ত্ব পোলসনে র্ন্য  ো ইহোে কো েো লী সুষ্ঠুিোস  েম্পোদসনে প্রসয়োর্সন, 

েেকোসেে পূ েোনুসমোদনিসম, ক্র সদিী রকোন েংস্থোে েক্রহি রকোন চুক্রি  ো েমসেোিো স্মোেক 

(MoU) স্বোক্ষে ও েম্পোদন কেো; 

১২।  এই আইসনে উসেশ্য পূেণকসল্প ক্রফে, িোর্ে  ো অন্য রকোন খেি ধো ে কেো; এ ং 

১৩।  এই আইসনে উসেশ্য পূেণকসল্প ক্র ক্রধ িোেো ক্রনধ েোক্রেি অন্য র  রকোন কো ে কেো। 

১৪।  কক্রমিন স্ব-প্রসণোক্রদি হইয়ো অথ ো রকোন অক্রিস োসগে ক্রিক্রিসি এই আইসনে অধীন উত্থোক্রপি 

অক্রিস োগ েম্পসকে অনুেন্ধোন কক্রেসি পোক্রেস । 

 

 

তৃিীয় অধ্যোয় 

 

কক্রমিসনে েিো 

 

েেকোে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন প্রক্রিষ্ঠোে পে ২৪/০৪/২০১৬ িোক্রেসখ রিয়োেপোে েন ও ০৯/০৮/২০১৬ 

িোক্রেসখ ০২(দুই) র্ন েদস্য ক্রনসয়োগ কসেন। ২০১৬-১৭ অথ ে ছসে েোধোেণ েিোেহ কক্রমিসনে ০৪(িোে) টি েিো 

অনুক্রষ্ঠি হয়। এই েিোেমূসহ  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে কো েোলয় স্থোপন, েোংগঠক্রনক কোঠোসমোে 

খেড়ো, কক্রমিসনে কম েকিেো-কম েিোেীসদে ক্রনসয়োগক্র ক্রধমোলোে খেড়ো, িহক্র ল ক্র ক্রধমোলোে খেড়ো এ ং 

কক্রমিসনে ২০১৭-১৮ অথ ে ছসেে  োসর্ট এ ং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০  ৎেসেে প্রসক্ষপণ  োসর্ট 

অনুসমোদনেহ অথ ে ছসেে  োক্রক েমসয়ে র্ন্য প্রক্রণি কম েপক্রেকল্পনো অনুসমোদন কেো হয়। 
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কক্রমিসনে রূপকল্প ও উসেশ্য 

 

 োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে রূপকল্প ও উসেশ্য ক্রনম্নরূপোঃ  

 

রূপকল্পোঃ  

“প্রক্রিস োক্রগিোমূলক  োর্োে সৃক্রষ্ট্ে লসক্ষয  োর্োে েংক্রিষ্ট্ েকলসক েসিিনকেণ, েম্পৃিকেণ ও 

আইসনে  থো থ প্রসয়োসগে মোধ্যসম একটি সুষ্ঠ ুব্য েোক্রয়ক পক্রেস ি গসড় রিোলো।” 

 
উসেশ্যোঃ 

ক.  ষড় ন্ত্রমূলক র োগেোর্ে, মসনোপক্রল, ওক্রলগপক্রল অ স্থো, রর্োট দ্ধিো অথ ো কতৃেত্বময় 

অ স্থোসনে অপব্য হোে েংিোন্ত প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী কম েকোন্ড প্রক্রিসেোধ ক্রনয়ন্ত্রণ  ো 

ক্রনমূ েলকেণ;  

খ.  উচ্চিে জ্ঞোনক্রিক্রিক, গস ষণোধমী এ ং িথ্য র োগোস োগ প্রযুক্রি ক্রনি েে কক্রমিন গসড় রিোলো।  

 

কক্রমিসনে কো েোলয় স্থোপন 

 
 প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ এে ৬ ধোেো অনু োয়ী কক্রমিসনে প্রধোন কো েোলয় ঢোকোয় স্থোক্রপি হস  এ ং 

প্রসয়োর্সন েেকোসেে পূ েোনুসমোদনিসম  োংলোসদসিে র  রকোন স্থোসন িোখো কো েোলয় স্থোপন কেসি পোেস । 

র্োিীয় রিোিো অক্রধকোে েংেক্ষণ অক্রধদপ্তসেে একটি কসক্ষ কক্রমিসনে প্রোথক্রমক কো েিম শুরু হয়। গৃহোয়ণ ও 

গণপূিে মন্ত্রণোলসয়ে আওিোধীন রকোন অক্রফে রেে নো পোওয়োয় কক্রমিসনে েদস্য ও কম েকিেোসদে দোপ্তক্রেক 

কো েিম পক্রেিোলনোে র্ন্য  োক্রড় িোড়ো কেোে প্রসয়োর্নীয়িো রদখো রদয়। উি মন্ত্রণোলসয়ে অনোপক্রি ও 

েেকোসেে পূ েোনুসমোদন ক্রনসয় নসিম্বে, ২০১৬ মোসে ৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট র োেোক টোওয়োে, ইস্কোটন গোসড েন, 

েমনো, ঢোকোে িোড়ো  োক্রড়সি কক্রমিসনে কো েোলয় স্থোপন কেো হয়।  িেমোসন উি কো েোলসয় কক্রমিসনে 

কো েিম িলমোন। 

 
 

কক্রমিসনে কম েকিেো-কম েিোেী 

 
 ২০১৬ েোসল কক্রমিন কো েিম শুরু কসে। শুরুসি কক্রমিন েেকোে কতৃেক পদোয়নকৃি ১ র্ন েক্রি  

(যুগ্ম েক্রি ) ব্যিীি দোপ্তক্রেক কো েিমেহ অন্যোন্য দোক্রয়ত্ব পোলসনে র্ন্য আে রকোন কম েকিেো ক্রছল নো। 

কক্রমিসনে িোক্রহদোে রপ্রক্রক্ষসি র্নপ্রিোেন মন্ত্রণোলয় ২০১৬ এে মসধ্য  োংলোসদি ক্রেক্রিল েোক্রি েে প্রিোেন 

কযোডোসেে আেও ২ র্ন কম েকিেো েংযুক্রিসি পদোয়ন কসে। ২০১৬-১৭ অথ ে  ছসেে  োসর্ট হসি কক্রমিন 

কসয়কর্ন েহোয়ক কম েিোেী বদক্রনক মজুেী ক্রিক্রিসি ক্রনসয়োগ প্রদোন কসে। ২০১৭ েোসল  োংলোসদি ক্রেক্রিল 

েোক্রি েসেে আেও ৪ র্ন কম েকিেো র্নপ্রিোেন মন্ত্রণোলয় কতৃেক েংযুক্রিসি পদোয়ন কেো হয়। কক্রমিসন  িেমোসন 

েক্রি েহ রমোট ৮ র্ন কম েকিেো েংযুক্রিসি কোর্ কেসছ। কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন ও ২ র্ন েদস্য ব্যিীি 

কক্রমিসনে  িেমোন র্ন ল ক্রনসম্ন প্রদক্রি েি হলোঃ 

 
ি. নং পদ ী েংখ্যো 

০১। েক্রি  (যুগ্ম েক্রি ) ০১ 

০২। যুগ্ম েক্রি  (েংযুি) ০১ 

০৩। উপেক্রি  (েংযুি) ০৫ 

০৪। রিয়োেপোে েসনে একোন্ত েক্রি  ০১ 
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র্বর্ধওপ্রর্বর্ধপ্রণেন 

 

প্রর্িব ার্িিা আইন একটি মদওোর্ন প্রকৃর্ির আইন। আইনটি বাস্তবােবন র্বর্ধ ও প্রর্বর্ধিালা প্রণেন 

আবেক।আইবন র্নবোক্ত র্বর্ধিালা ও প্রর্বর্ধিালা প্রণেবণর ব্যবস্থা রবেবে। এোড়াপ্রবোজবন এক বা 

একার্ধক র্বর্ধিালা ও প্রর্বধানিালা প্রণেন করা  াবব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

১। রিয়োেপোে েন ও েদস্য ক্রনসয়োগ ক্র ক্রধমোলো; 

২। কর্িশবনর কি িকিিা ও কি িচারী র্নবোি র্বর্ধিালা; 

৩। অর্িব াবির িদন্ত ও শুনানী প্রর্বধানিালা; 

৪। কর্িশন সিা ও কা িক্রি র্বর্ধিালা; 

৫।বজাটবদ্ধিা (Combination) সাংক্রান্ত প্রর্বধানিালা; 

৬। র্ফ, চাজি প্রভৃর্ি র্নধ িারণ প্রর্বধানিালা; 

৭। কর্িশন িহর্বল প্রর্বধানিালা, ইিোর্দ। 

 

প্রর্িব ার্িিাআইন, ২০১২এর৪৩ ধারা মিািাববক এই আইবনর উবেে পুরণকবে সরকার র্বর্ধ 

প্রণেন করববনএবাং৪৪ধারা মিািাববক সরকাবরর পূব ি অনুবিাদনক্রবি কর্িশন প্রর্বধানিালা বির্র 

করববন।কর্িশনইবিািবের্বর্ধ-প্রর্বর্ধিালা প্রণেবনর উপর গুরুত্বাবরাপ কবরকসয়কটি ক্র ক্রধ-প্রক্র ধোনমোলোে 

খেড়ো প্রণয়ন কসেসছ। ক্রনসয়োগক্র ক্রধমোলো ও িহর্বল প্রর্বধানিালা ২০১৭ এর খসড়া প্রণেন কবর কক্রমিন 

সরকাবরর অনুবিাদবনর জন্য িন্ত্রণালবে মপ্ররণ কবরবে। এছোড়ো কক্রমিসনে িদন্ত ও অনুেন্ধোন প্রক্র ধোনমোলো, 

কক্রমিসনে েিো অনুষ্ঠোন েংিোন্ত প্রক্র ধোনমোলো েহ অন্যোন্য প্রসয়োর্নীয় ক্র ক্রধ-ক্র ধোন এে খেড়ো প্রনয়ণ কোর্ 

িলমোন েসয়সছ।  

 

 

অক্রিজ্ঞিো ক্র ক্রনময় 

 

প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে ক্র ষয় স্তু ও ধোেণো  োংলোসদসি নতুন ধেসণে ক্র ধোয় কক্রমিসন প্রক্রিস োক্রগিো 

আইন  োস্ত োয়ন েংিোন্ত অক্রিজ্ঞ র্ন সলে অিো  থোকোয় কক্রমিন অক্রিজ্ঞিো অর্েসনে র্ন্য রদসি ও ক্র সদসি 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন ক্রনসয় কোর্ কসে এধেসণে প্রক্রিষ্ঠোন, ব্যক্রিসদে ক্রনকট হসি অক্রিজ্ঞিো ও দক্ষিো ক্র ক্রনমসয়ে 

ক্রেদ্ধোন্ত গ্রহণ কসে। প্রক্রিস োক্রগিো আইসন দক্ষ ব্যক্রিসদে েসে মিক্র ক্রনময়, স্বল্প পক্রেেসে প্রক্রিক্ষণ আসয়োর্সনে 

মোধ্যসম কক্রমিন অক্রিজ্ঞিো ও দক্ষিো অর্েন কেসছ। প্রক্রিস োক্রগিো আইন এ ং অথ েনীক্রি ও  োক্রণর্য েংিোন্ত 

ব সদক্রিক প্রক্রিক্ষণ, রেক্রমনোে, ওয়োকেিপেমূসহ েক্ষমিো অনু োয়ী কম েকিেোসদে অংিগ্রহসনে মোধ্যসম কক্রমিন 

অক্রিজ্ঞিো ও দক্ষিো অর্েন কেসছ। এেই অংি ক্রহসেস  কসয়কটি প্রক্রিক্ষণ ও অক্রিজ্ঞিো ক্র ক্রনমসয়ে েংক্রক্ষপ্ত 

 ণ েনো ক্রনসম্ন তুসল ধেো হসলো- 

 

১।  OECD Global Forum on Competition (GFC) েসেলনোঃ 

OECD Global Forum on Competition (GFC) কতৃেক আসয়োক্রর্ি ১-২ ক্রডসেম্বে, ২০১৬ 

িোক্রেসখ ফ্রোসেে প্যোক্রেসে অনুক্রষ্ঠি ১৫ িম েসেলসন র োগদোসনে র্ন্য আমন্ত্রণ র্োনোসনোে 

পক্রেসপ্রক্রক্ষসি  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন উি েসেলসন অংিগ্রহণ কসেন। উি 

েসেলসন ক্রনসম্নোি ৪টি মূল ক্র ষসয়ে উপে আসলোিনোহয়-  

 Promoting Competition, Protecting Human Rights 
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 The Role of Market Studies as an Efficient Tool to Promote 
Competition 

 Independence of Competition Authorities- From Designs to 
Practices  

 Sanctions in Antitrust Cases 
 

উক্রেক্রখি ক্র ষয়গুক্রল ছোড়োও উন্নি ও উন্নয়নিীল রদিেমূসহে প্রক্রিক্রনক্রধসদে মসধ্য অক্রিজ্ঞিো 

ক্র ক্রনমসয়ে সুস োগ সৃক্রষ্ট্ হয়। ক্র ক্রিন্ন রদসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে েোংগঠক্রনক কোঠোসমো, 

পক্রেিোলনো ও কো েপদ্ধক্রি, আইন  োস্ত োয়ন, িযোসলঞ্জেমূহ ও উিেসণে উপোয় ক্র ষসয় অক্রিজ্ঞিো 

অর্েসনে সুস োগ ক্রছল। অর্েনকৃি অক্রিজ্ঞিো রিয়োেপোে েন কক্রমিসনে েদস্য ও কম েকিেোসদে েসে 

ক্র ক্রনময় কসেন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD-GFC েসেলসন কক্রমিসনে রিয়োেপোে েসনে ( োম রথসক ২য়) েসে  
িোেিীয় প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন ও ২ র্ন কম েকিেো 

 

২।  Korean Fair Trade Commission এ প্রক্রিক্ষণোঃসকোক্রেয়োন রফয়োে রেড কক্রমিন 

(KFTC) কতৃেক আসয়োক্রর্ি Competition Policy and Growth of 

Market Economy ক্র ষয়ক প্রক্রিক্ষণ কম েসূিী ক্র গি ৩-১০-২০১৬ হসি ১৫-১০-২০১৬ প েন্ত 

েমসয় অনুক্রষ্ঠি হয়। উি রকোসে ে  োংলোসদি হসি  োক্রণর্য মন্ত্রণোলসয়ে ক্রেক্রনয়ে েহকোক্রে েক্রি  র্নো  

আবুল কোলোম আর্োদ এ ং  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে ক্রেক্রনয়ে েহকোক্রে েক্রি  র্নো  

রমোহোেদ আিেোফুল আলম অংিগ্রহণ কসেন। অংিগ্রহণ রিসষ উি কম েকিেোিয় একটি প্রক্রিস দন 

রপি কসেন। র খোসন কম েকিেোিয় রকোক্রেয়োন রফয়োে রেড কক্রমিন আইন, পক্রলক্রে, ক্র ক্রধমোলো, উপ-

ক্র ক্রধমোলো এ ং কক্রমিন কতৃেক িদন্ত, অনুেন্ধোন এ ং অক্রিস োগ ক্রনষ্পক্রিে প্রক্রিয়ো েম্পসকে অক্রিজ্ঞিো 

লোি কসেন। উি অক্রিজ্ঞিোে আসলোসক িাঁেো  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে উন্নয়সনে র্ন্য 

ক্র ক্রিন্ন সুপোক্রেিমোলো উপস্থোপন কসেন।  
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KFTC প্রক্রিক্ষসণ অংিগ্রহণকোেী কক্রমিসনে কম েকিেো 

র্নো  রমোহোেদ আিেোফুল আলম (েোমসন) 

 

৩।  িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন পক্রেদি েনপূ েক অক্রিজ্ঞিো অর্েনোঃ  

 োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন একটি ন প্রক্রিক্রষ্ঠি প্রক্রিষ্ঠোন হওয়োয় এ ং প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে 

ধোেণো ও কো েো লী গিোনুগক্রিক অন্যোন্য কক্রমিসনে রিসয় আলোদো ধেসণে হওয়োয় কক্রমিসনে 

েোংগঠক্রনক কোঠোসমো প্রণয়ন রথসক শুরু কসে বদনক্রিন েকল কো েো লী ও ক্র ক্রিন্ন রময়োদী পক্রেকল্পনো 

গ্রহসণে র্ন্য অক্রিজ্ঞিোে প্রসয়োর্ন রদখো রদয়। প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন অক্রিজ্ঞিো অর্েসনে লসক্ষয 

রদিীয়কসয়কটি ক্রিন্ন ধেসণে কক্রমিন ও অন্যোন্য কসয়কটি রদসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন েম্পসকে 

প্রোথক্রমক ধোেণো গ্রহণ কসে। ক্র ক্রিন্ন প েোসলোিনোসন্ত িোেসিে ব্য েোক্রয়ক কো েো লী, র্নগসণে র্ী ন-

ধোেণ, ক্রিন্তো-রিিনো ও কৃক্রষ্ট্-কোলিোে প্রোয় একই ধেসণে হওয়োয়  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন 

িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন পক্রেদি েনপূ েক অক্রিজ্ঞিো অর্েসনে ক্রেদ্ধোন্ত গ্রহণ কসে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে রিয়োেপোে েসনে (ডোসন) েসে  

আসলোিনোয় কক্রমিসনেসিয়োেপোে েন 

 

কক্রমিসনে ক্রেদ্ধোন্ত রমোিোস ক ক্র গি ০৬-০২-২০১৭ রথসক ০৯-০২-২০১৭ ইং িোক্রেখ প েন্ত 

রিয়োেপোে েসনে রনতৃেসত্ব ৩ েদসস্যে প্রক্রিক্রনক্রধ দল িোেসি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন পক্রেদি েন কসেন। 

পক্রেদি েনকোলীন প্রক্রিক্রনক্রধদল পক্রেদি েনকৃি প্রক্রিষ্ঠোসনে ক্র ক্রিন্ন িোখো-প্রিোখো ক্র ষয়ক 

কম েকিেোসদেউপস্থোপনো ও পক্রেদি েন কসেঅক্রিজ্ঞিো অর্েন কসেন। নতুন প্রক্রিষ্ঠোসনে র্ন্য ক্র ক্রধ প্রক্র ক্রধ, 

কো েপ্রণোলী প্রণয়ন, েোংগঠক্রনক কোঠোসমো প্রণয়ন েংিোন্ত ক্র ক্রিন্ন ক্র ষয়, আইন  োস্ত োয়ন ক্র ষয়ক 

 োস্ত  জ্ঞোন এ ং িদন্ত, অনুেন্ধোন ও প্রক্রিক্ষণ েংিোন্ত ক্র ষয় ক্র স্তোক্রেিিোস  আসলোিনো কসে েম্যক 

ধোেণো অর্েন কসেন। এছোড়োও িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে ক্র ক্রিন্ন উইং এে কো েো লী েম্পসকে 

ধোেণো লোি কসেন। 
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িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে কম েকিেোসদে েসে 

কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন ও কম েকিেোিয় 

 

 োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে উি প্রক্রিক্রনক্রধবৃি িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন পক্রেদি েন 

রিসষ একটি পক্রেদি েন প্রক্রিস দন েেকোসেে ক্রনকট উপস্থোপন কসেন। উি প্রক্রিস দসন িোেি-

 োংলোসদসিে প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে তুলনোমূলক ক্রিত্র, আইন  োস্ত োয়সন িোেসিে প্রক্রিস োক্রগিো 

কক্রমিন কতৃেক েেুখীন হওয়ো িযোসলঞ্জেমূহ,  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে িযোসলঞ্জেমূহ এ ং 

এ েকল ক্র ষসয় কক্রিপয় সুপোক্রেি তুসল ধেো হসয়সছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রিয়োেপোে েন কতৃেক  

িোেিীয় প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে রিয়োেপোে েনসক রিস্ট প্রদোন 

 
৪।   োক্রণর্য মন্ত্রণোলয় ও অধোঃস্তন েংস্থোে কম েকিেোসদে েসেঅ ক্রহিকেণ কম েিোলোোঃ  

কক্রমিসনে রিয়োেপোে েন র্নো  রমোোঃ ইক োল খোন রিৌধুেীে েিোপক্রিসত্ব ২০/০৬/২০১৭ িোক্রেসখ 

 োক্রণর্য মন্ত্রোনোলসয়ে েসেলনকসক্ষ কম েকিেোসদে েসে এক অ ক্রহিকেণ েিো অনুক্রষ্ঠি হয়। এসি 

প্রধোন অক্রিক্রথ ক্রহসেস  উপক্রস্থি ক্রছসলন র্নো  রিোফোসয়ল আহসমদ এমক্রপ, মোননীয় মন্ত্রী,  োক্রণর্য 

মন্ত্রণোলয় । ক্র সিষ অক্রিক্রথ ক্রহসেস  উপক্রস্থি ক্রছসলন  োক্রণর্য মন্ত্রোণোলসয়ে েক্রি  র্নো  শুিোিীষ  সু। 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োয়ন প্রেসে মূল প্র ন্ধ উপস্থোপন কসেন অধ্যোপক ড. এনোমুল হক এ ং 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ ক্র ষয়ক পোওয়োে পসয়ন্ট উপস্থোপনো কসেন কক্রমিসন কম েেি উপেক্রি  

র্নো  খোসলদ আবু নোসছে। এ অ ক্রহিকেণ কম েিোলোে ক্র ষসয় ইসলক্ট্রক্রনক ও ক্রপ্রক্রন্টং ক্রমক্রডয়োয় 

ক্র স্তোক্রেি িথ্য প্রকোি হয়।  
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কম েিোলোে প্রধোন অক্রিক্রথ  োক্রণর্য মন্ত্রণোলসয়ে  

মোননীয় মন্ত্রী র্নো  রিোফোসয়ল আহসমদ এমক্রপ 

আন্তজিার্িকসাংস্থাওকর্িশন 

 

কর্িশন কা িক্রি শুরুর পর মথবক আন্তজিার্িক পর্রিিবল ম  সকল প্রর্িষ্ঠান Competition 

Policy র্নবে কাজ কবর, িাবদর সাবথ ম ািাব াি স্থাপন করার মচষ্ট্া করবে। OECD Global 

Forum on Competition (GFC), UNCTAD, ICN, CUTS International 

েহ কবেকটি প্রর্িষ্ঠাবনর সাবথ সাংব াি স্থাপন কা িক্রি প্রর্ক্রোধীন। 

 

কক্রমিসনে প্রস্তোক্র ি েোংগঠক্রনক কোঠোসমো 

 

কক্রমিসনে কো েো ক্রল ও দোক্রয়ত্ব সুষ্ঠুিোস  েম্পোদসনে ক্রনক্রমি খেড়ো েোংগঠক্রনক কোঠোসমো প্রস্তুিপূ েক 

েেকোসেে অনুসমোদসনে র্ন্য মন্ত্রণোলসয় রপ্রেণ কেো হসয়সছ। উি খেড়ো অনু োয়ী কক্রমিসনে র্ন সলে 

রূপসেখো ক্রনম্নরূপোঃ 

 
র্ন ল 

িক্রমক 

 

পসদে নোম 

 

রগ্রড/রেণী রমোট পসদে েংখ্যো 

১ম ২য় ৩য় ৪থ ে 

১। রিয়োেপোে েন  ১    ১ 

২। েদস্য ৪    ৪ 

৩। েক্রি  ১    ১ 

৪। পক্রেিোলক  ৫    ৫ 

৫। যুগ্ম পক্রেিোলক ৬    ৬ 

৬। ক্রেসস্টম এযোনোক্রলস্ট ১    ১ 

৭। উপ-পক্রেিোলক ১২    ১২ 

৮। রপ্রোগ্রোমোে ১    ১ 

৯। রিয়োেপোে েসনে একোন্ত েক্রি   ১    ১ 

১০। েহকোক্রে পক্রেিোলক ১৭    ১৭ 
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১১। গস ষণো কম েকিেো ৮    ৮ 

১২। েহকোক্রে রপ্রোগ্রোমোে ১    ১ 

১৩। ক্রহেো  েক্ষণ কম েকিেো ১    ১ 

১৪। প্রিোেক্রনক কম েকিেো  ১   ১ 

১৫। লোইসেেীয়োন   ১   ১ 

১৬। পেীক্ষক  ২   ২ 

১৭। ব্যক্রিগি েহকোক্রে   ১১  ১১ 

১৮। োঁটক্রলক্রপকোে কোম কক্রম্পউটোে মুদ্রোক্ষক্রেক   ৬  ৬ 

১৯। রস্টোে ক্রকপোে   ১  ১ 

২০। ক্রহেো  েক্ষক   ১  ১ 

২১। কযোক্রিয়োে   ১  ১ 

২২। েহকোক্রে ক্রহেো  েক্ষক   ১  ১ 

২৩। অক্রফে েহকোক্রে কোম কক্রম্পউটোে মুদ্রোক্ষক্রেক   ৩২  ৩২ 

২৪। ডোটো এক্রি অপোসেটে   ২  ২ 

 কযোটোলগোে   ১  ১ 

 গোড়ী িোলক   ১৭  ১৭ 

 অিযথ েনোকোেী   ২  ২ 

 ফসটোকক্রপ অপোসেটে   ২  ২ 

 কযোসমেোম্যোন   ১  ১ 

 রডেপোি েোইডোে    ২ ২ 

 অক্রফে েহোয়ক    ৩২ ৩২ 

 পক্রেেন্নিোকমী    ২ ২ 

 ক্রনেোপিো প্রহেী    ২ ২ 

রমোটোঃ ৫৯ ০৪ ৭৮ ৩৮ ১৭৯ 

 

 

কক্রমিসনে আক্রথ েক ব্যয় ক্র  েণী ২০১৬-১৭ 

 
 কক্রমিন ২০১৬-১৭ অথ ে  ছসে েেকোে হসি ক্রিন রকোটি  োে লক্ষ পঁিোনব্বই হোর্োে (৩,১২,৯৫,০০০/-) 

টোকো  োসর্ট ক্রহসেস   েোে পোওয়ো  োয়। প্রোপ্ত  োসর্সটে প্রধোন প্রধোন খোি উসেখপূ েক একটি েংক্রক্ষপ্ত ব্যয় 

ক্র  েণী ক্রনসম্ন উপস্থোপন কেো হসলোোঃ 

 
িক্রমক আইসটম প্রোপ্ত  েোে জুন/১৭ প েন্ত ব্যয় অব্যক্রয়ি অথ ে 

১। অক্রফেোেসদে র িন ২৯,৮৩,০০০/- ২৫,৯৮,২৪৭/- ৩,৮৪,৭৫৩/- 

২। কম েিোেীসদে র িন ২,৯০,০০০/- ২,৮৭,৪৫০/- ২,৫৫০/- 

৩। িোিোক্রদ ২২,৯৭,০০০/- ২১,৯৫,৬৪৩/- ১,০১,৩৫৭/- 

৪। েে েোহ ও রে ো ৮৯,৮৪,০০০/- ৮১,২৭,৪২৮/- ৮,৫৬,৫৭২/- 

৫। আন্তর্েোক্রিক প্রক্রিষ্ঠোসনে িাঁদো ১০,০০০/- ০.০০ ১০,০০০/- 

৬। েম্পদ েংগ্রহ/িয় ১,৬৭,৩১,০০০/- ১,৬৭,২৮,৩৯৯/- ২,৬০১/- 

ে েোসমোটোঃ ৩,১২,৯৫,০০০/- ২,৯৯,৩৭,১৬৭/- ১৩,৫৭,৮৩৩/- 
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িতুথ ে অধ্যোয় 

 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োয়সনে েম্ভোব্য প্রিো  

 

ক্র ক্রিন্ন আইন িোেো রিোিো অক্রধকোে েংেক্ষণ কেো হসলও মূল্য ক্রনধ েোেণ, ক্রেক্রন্ডসকট, ব্য েোক্রয়ক 

কম েকোসন্ড ষড় ন্ত্রমূলক র োগেোর্ে ক্রকং ো অন ধ উসেসশ্য ব্য েোক্রয়ক প্রক্রিষ্ঠোসনে রর্োট দ্ধিো রকোন আইসনে 

আওিোভূি ক্রছল নো। ফসল  োংলোসদসি ব্য েো- োক্রণসর্য েংক্রিষ্ট্ প্রক্রিষ্ঠোন/ব্যক্রিগণ কতৃেক ক্রনয়ন্ত্রণহীনিোস  

ব্য েোক্রয়ক কম েকোন্ড পক্রেিোলনো কেোে সুস োগ ক্রছল। প্রক্রিস োক্রগিো আইন এ েকল কম েকোণ্ড ক্রনক্রষদ্ধ কসেসছ। এ 

েকল ক্র স িনোয় েেকোে কতৃেক প্রক্রিস োক্রগিো আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও  োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন গঠন 

যুগোন্তকোেী পদসক্ষপ। উি আইসনে ৮ ধোেোয় প্রদি দোক্রয়ত্ব ও কো েো লী  োস্ত োয়ন কেসি পোেসল  োংলোসদসি 

ব্য েো- োক্রণসর্য সুষ্ঠ ুপক্রেস ি ক্রনক্রিি হস । ফসল অথ েনীক্রিসি ক্রনসম্নোি ধেসণে ইক্রি োিক পক্রে িেন আেস োঃ  

১।  অস ৌক্রিক মূল্য ক্রনধ েোেণ (Price Fixing):  োর্োসে অেোধু ব্য েোয়ীগণ ষড় ন্ত্রমূলক 

র োগেোর্ে কসে ইেোমি ক্র ক্রিন্ন পসেে মূল্য ক্রনধ েোেণ কসে  োর্োে ক্রনয়ন্ত্রণ কসে ফসল রিোিো 

প্রিোক্রেি হয় এ ং  োর্োসে সুষ্ঠ ুপ্রক্রিস োক্রগিো হ্রোে পোয়। প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োক্রয়ি হসল 

ব্য েোয়ীেো ষড় ন্ত্রমূলক র োগেোর্ে কসে পসেে মূল্য ক্রনধ েোেণ কেসি পোেস  নো।  

২।   োর্োসেে রিৌগক্রলক েীমো (এলোকোক্রিক্রিক) ক্রনধ েোেণোঃ ব্য েোক্রয়ক ব্যক্রি/প্রক্রিষ্ঠোন ষড় ন্ত্রমূলক 

চুক্রি কসে ইেোমি পে েে েোহ ও মূল্য ক্রনধ েোেণ কেোে উসেসশ্য অন ধিোস  অক্রিক্রেি 

মুনোফো কেোে র্ন্য রিৌগক্রলক (এলোকো ক্রিক্রিক)  োর্োে সৃক্রষ্ট্ কসে। প্রক্রিস োক্রগিো আইন এ 

ধেসণে এলোকো ক্রিক্রিক  োর্োে ব্য স্থো ক্রনক্রষদ্ধ কসেসছ।  

৩।  উসযোিো বৃক্রদ্ধোঃ প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োয়সনে ফসল ব্য েো- োক্রণসর্য প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী 

কম েকোন্ড হ্রোে পোস । ফসল  োর্োসে ক্র ক্রনসয়োসগে পক্রেস ি সৃক্রষ্ট্ হস  এ ং নতুন উসযোিো 

 োর্োসে প্রস ি কেস ।  

৪।  প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোধী কম েকোসন্ডে িোক্রস্তোঃ প্রক্রিস োক্রগিো আইন  োস্ত োয়সনে ফসল  োক্রণক্রর্যক 

প্রক্রিষ্ঠোন প্রক্রিস োক্রগিো ক্র সেোক্রধ কম েকোন্ড কেসল িোক্রস্ত পোস । ফসল  োর্োসে সুষ্ঠ ুপ্রক্রিস োক্রগিো 

ক্রনক্রিি হস ।  

৫।  ক্র ক্রনসয়োগ বৃক্রদ্ধোঃ পৃক্রথ ীে প্রোয় ১৩০ টিেও র ক্রি রদসি প্রক্রিস োক্রগিো আইন েসয়সছ। 

প্রক্রিস োক্রগিো আইন েকল েমসয় ক্র ক্রনসয়োসগে ক্রনিয়িো প্রদোন কসে। ফসল রদিী-ক্র সদিী 

ক্র ক্রনসয়োগকোক্রেেো িোসদে ক্র ক্রনসয়োসগে স্বোসথ ে আইসনে েক্ষোক িগুসলো  োিোই কসে রদসখন। 

এসক্ষসত্র  োংলোসদসি প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে প্রসয়োগ অথ েোৎ আইনগি সুেক্ষোে রপ্রক্রক্ষসি রদিী 

ক্র সদিী ক্র ক্রনসয়োগকোেীেো ক্রনেোপিোে েোসথ  োংলোসদসি ক্র ক্রনসয়োগ কেস ।  

৬।  দোক্রেদ্র ক্রনেেসনে উপে প্রিো োঃ ব্য েো- োক্রণসর্যে রক্ষসত্র সুস্থ প্রক্রিস োক্রগিোমূলক পক্রেস ি 

সৃর্সনে মোধ্যসম ব্য েোে উন্নয়ন, রদিী/ক্র সদিী ক্র ক্রনসয়োগ বৃক্রদ্ধ ও কম েেংস্থোন সৃক্রষ্ট্ে মোধ্যসম 

দোক্রেদ্র ক্রনেেসনে রক্ষসত্র ইক্রি োিক ভূক্রমকো েোখস ।  

৭।  ক্রনিয প্রসয়োর্নীয় পসেে েে েোহ বৃক্রদ্ধ এ ং পেমূল্য ক্রস্থক্রিিীল েোখোোঃ প্রক্রিস োক্রগিোমূলক 

পক্রেস ি সৃক্রষ্ট্ে মোধ্যসম উৎপোক্রদি পে ও রে োে প্রক্রিস োক্রগিোমূলক মূসল্য ক্র িয় ক্রনক্রিি 

হস । ফসল  োর্োসে পসেে েে েোহ বৃক্রদ্ধ ও পে মূল্য ক্রস্থক্রিিীল থোকস ।  

এছোড়োও  োর্োসে প্রক্রিস োক্রগিো ক্র যমোণ থোকসল উৎপোক্রদি পসে নতুনত্ব ও পসেে গুণগি মোন বৃক্রদ্ধ 

পোয়।  
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িযোসলঞ্জেমূহ 

 

   োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিন একটি নতুন প্রক্রিষ্ঠোন।  োর্োে অথ েনীক্রিে যুসগ রিোিোসদে স্বোথ ে 

েংেক্ষণ কসে  োর্োসে প্রক্রিস োক্রগিোমূলক অ স্থোে সৃক্রষ্ট্ কেোই  ড় িযোসলঞ্জ। কক্রমিন  িেমোসন র  

িযোসলঞ্জেমূসহে েেুখীন, রেগুসলো হসেোঃ  

 

১. র্ন ল ক্রনসয়োগোঃ কক্রমিসনে ক্রনর্স্ব র্ন ল দ্রুি ক্রনসয়োগ কেো র্রুেী। আইন, অথ েনীক্রি, ব্য েোয় প্রিোেসন 

র োগ্যিো েম্পন্নসদে ক্রনসয়োগ প্রদোনপূ েক প্রক্রিক্ষসণে মোধ্যসম দক্ষ র্ন ল ক্রহসেস  গসড় তুলসি হস । এছোড়োও 

 সথোপযুি দক্ষ র্ন ল রপ্রষসণ পোওয়ো প্রসয়োর্ন।  

 

২. ক্র ক্রধ-ক্র ধোন প্রণয়নোঃ আইনটি  োস্ত োয়সন ক্রকছু ক্র ক্রধ প্রক্র ধোসনে প্রসয়োর্ন। এই ক্র ক্রধ ক্র ধোনগুসলো প্রণয়ন 

 িেমোন কক্রমিসনে র্ন্য একটি িযোসলঞ্জ।  

 

৩. মোন  েম্পদ উন্নয়ন ও েক্ষমিো বৃক্রদ্ধোঃ কক্রমিন ন  প্রক্রিক্রষ্ঠি হওয়োয় এে র্ন সলে দক্ষিো, েক্ষমিো 

বৃক্রদ্ধে ক্রনক্রমসি রদসি ক্র সদসি প্রক্রিক্ষসণে প্রসয়োর্নীয়িো েসয়সছ। একটি দক্ষ, কো েকে ও গক্রিময় প্রক্রিষ্ঠোন 

ক্রহসেস  দাঁড় কেোসি মোন  েম্পদ উন্নয়সনে ক্র কল্প নোই। এসক্ষসত্র একটি কো েকে ব্য স্থো গ্রহণ  োংলোসদি 

প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে র্ন্য অপক্রেহো ে।  

 

৪. এডসিোসকক্রেোঃ কক্রমিসনে দোক্রয়ত্ব ও কিেব্য েকসলে ক্রনকট তুসল ধেো, প্রক্রিস োক্রগিো আইসনে ক্র ষসয় 

অংিীর্নসদে (Stackholders) অ ক্রহিকেসনে র্ন্য প্রসয়োর্ন ব্যোপক এডসিোসকক্রে কো েিম। এ 

রক্ষসত্র প্রিোে-প্রিোেণোে র্ন্য রেক্রমনোে, ক্রেসম্পোক্রর্য়োম, কম েিোলো, ক্রলফসলট, টক-রিো, ইিযোক্রদে আসয়োর্ন 

কেসি হস ।  

 

৫. িথ্যিোন্ডোেোঃ প্রক্রিস োক্রগিো আইনটি  োস্ত োয়সনে রক্ষসত্র  োর্োসে ক্র যমোণ ব্য েো- োক্রণর্য েংক্রিষ্ট্ Data 

প্রসয়োর্ন। অনুেন্ধোন, িদন্ত প্রভৃক্রিে রক্ষসত্র প্রচুে িসথ্যে প্রসয়োগ অনস্বীকো ে। এ েকল উসেসশ্য একটি েমৃদ্ধ 

েফটওয়যোেক্রিক্রিক িথ্যিোন্ডোে গসড় তুলসি হস ।  

 

৬. আক্রথ েক েীমো দ্ধিোোঃ ন সৃষ্ট্ প্রক্রিষ্ঠোসনে েক্ষমিো বৃক্রদ্ধ, আইন  োস্ত োয়সন এযোডসিোসকক্রে কো েিম, ICT, 

প্রক্রিক্ষণ ও গস ষণো েংক্রিষ্ট্ কো েিম  োস্ত োয়সন অসথ েে প্রসয়োর্ন।  
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কেণীয় 

 

ন সৃষ্ট্ প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিনসক কো েকে কেসি ক্রনসম্ন কক্রিপয় কেণীয় উত্থোপন কেো হলোঃ  

 

১। র্ন ল ক্রনসয়োগোঃ  

 কক্রমিনসক কো েকে কেোে লসক্ষয র্ন ল ক্রনসয়োসগে র্ন্য েোংগঠক্রনক কোঠোসমো ও ক্রনসয়োগক্র ক্রধ 

েেকোসেে অনুসমোদসনে অসপক্ষোয় আসছ। অনুসমোদসনে পে পেই র্ন ল ক্রনসয়োসগে পদসক্ষপ কক্রমিনসক গ্রহণ 

কেসি হস ।  

 

২। মোন  েম্পদ উন্নয়ন ও েক্ষমিো বৃক্রদ্ধকেণোঃ 

(i) প্রক্রিক্ষণোঃ কক্রমিসনে কম েকিেোসদে  থো থ প্রক্রিক্ষণ প্রদোন কেো প্রসয়োর্ন। প্রক্রিক্ষণলব্ধ জ্ঞোন 

ব্য হোে কসে কম েকিেোগণ এই কক্রমিনসক একটি কো েকে প্রক্রিষ্ঠোসন রূপদোসন েক্ষম হস ন। 

এসক্ষসত্র রদসি ও ক্র সদসি প্রক্রিক্ষণ প্রদোন আ শ্যক;  

(ii) অক্রিজ্ঞিো ক্র ক্রনময়োঃ অক্রিজ্ঞিো ক্র ক্রনময়, দক্ষ র্ন ল সৃক্রষ্ট্সি েহোয়ক ভূক্রমকো েোসখ। ক্র ক্রিন্ন 

রদসিে প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে েোসথ অক্রিজ্ঞিো ক্র ক্রনময় হসি অক্রর্েি জ্ঞোন প্রক্রিস োক্রগিো 

কক্রমিন এে মোন  েম্পদ উন্নয়ন ঘটোসি পোসে। এ রক্ষসত্র আন্তর্েোক্রিক পক্রেমন্ডসল র োগোস োগ 

বৃক্রদ্ধ কেো ও ভ্রমণ ক্র ক্রনময় কেো র সি পোসে;  

(iii) েস েোিম অনুিীলনোঃ ক্র ক্রিন্ন রদসি প্রক্রিস োক্রগিো ক্র ষয়ক অক্রিজ্ঞিোেমূহসক ক্রনর্স্ব পক্রেমন্ডসল 

অনুিীলসনে মোধ্যসম দক্ষিো বৃক্রদ্ধ কেো র সি পোসে।  থো থ অনুিীলসনে মোধ্যসম কক্রমিসনে 

কম েকিেোগসণে দক্ষিো ও েক্ষমিো বৃক্রদ্ধ কেো র সি পোসে।   

 

৩। এযোডসিোসকক্রেোঃ 

        রকোন নতুন প্রক্রিষ্ঠোসনে র্ন্য িোে প্রক্রিষ্ঠোসনে দোক্রয়ত্ব এ ং কেনীয় ক্র ষয় েংক্রিষ্ট্সদে অ ক্রহিকেণ 

অপক্রেহো ে। এসক্ষসত্র প্রক্রিষ্ঠোসনে প্রিযক্ষ ও পসেোক্ষিোস  stakeholder গসণে েসিিনিো বৃক্রদ্ধসি 

কো েকে পদসক্ষপ ক্রনসি হস । দ্রুি এ ং েহর্িে পিোয় েোধোেসণে ক্রনকট আইনটিে লক্ষয ও উসেশ্য 

অ ক্রহিকেণ। রেই লসক্ষয গণমোধ্যম, েোমোক্রর্ক র োগোস োগ মোধ্যম, রেক্রমনোে, মিক্র ক্রনময় ইিযোক্রদ পিো 

ব্য হোে কেো র সি পোসে।  

 

৪. ক্রডক্রর্টোল সুক্র ধো েম্পন্ন িথ্যিোন্ডোে স্থোপনোঃ 

 প্রক্রিস োক্রগিো আইনটি  োস্ত োয়সন  োর্োে অথ েনীক্রিে উপসে গস ষণো ও িথ্য ক্র সিষণ কেো প্রসয়োর্ন। 

এর্ন্য একটি আধুক্রনক সুক্র ধো েমৃদ্ধ িথ্যিোন্ডোে স্থোপন  (লোইসেেী এ ং একটি েফটওয়যোেক্রিক্রিক িথ্যিোন্ডোে) 

কেো অিী  গুরুত্বপূণ ে।  

 

৫। অসথ েে েংস্থোনোঃ কক্রমিসনে কো েিম িথো আইনটি সুষ্ঠুিোস   োস্ত োয়সনে লসক্ষয প্রচুে অসথ েে েংস্থোন 

দেকোে। এর্ন্য েোর্স্ব খোসি অথ ে  েোে বৃক্রদ্ধেহ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খোসি প্রকল্প গ্রহণ কেসি হস । িোছোড়ো 

ক্র ক্রিন্ন উন্নয়ন েহস োগী প্রক্রিষ্ঠোসনে েোসথ র োগোস োগ কসে অথ ে েংস্থোসনে প্রসিষ্ট্ো িোলোসি হস ।  
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পক্রেক্রিষ্ট্-১ 

evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgk‡bi Kvh©µ‡gi µgcwÄ (Timeline) 
 

 2012 mv‡j cÖwZ‡hvwMZv AvB‡bi †M‡RU cÖKv‡ki ci †_‡K G cÖwZ‡e`b cÖKvwkZ nIqv ch©šÍ 
D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg wb‡¤œv³ mviYx‡Z D‡jøL Kiv n‡jvt  
 
 µwgK 

bs 
ZvwiL welqe ‘̄ 

1.  17 Ryb, 2012 cÖwZ‡hvwMZv AvBb, 2012 (2012 m‡bi 23 bs AvBb) RvZxq msm‡` 
cvm|  

2.  21 Ryb, 2012 cÖwZ‡hvwMZv AvBb, 2012 (2012 m‡bi 23 bs AvBb) Gi †M‡RU 
cÖKvk|  

3.  17 wW‡m¤^i, 2012 evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb cÖwZôvKiY|  
4.  2013 Kwgk‡bi mwPe wb‡qvM|  
5.  06 †g, 2015 evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb (‡Pqvicvm©b I m`m¨) wb‡qvMwewagvjv, 

2015 Gi †M‡RU cÖKvk|  
6.  19 GwcÖj, 2016 †Pqvicvm©b wb‡qvM|  
7.  16 ‡g, 2016 Kwgk‡bi cÖ_g ev‡RU cÖvwß (11,62,000/- UvKv) 2015-16 A_© 

eQi| 
8.  28 RyjvB, 2016 ỳRb m`m¨ wb‡qvM|  
9.  27 A‡±vei, 

2016 
evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgk‡bi Kvh©µg ïiæ (cÖ_g Kwgkb mfv)|  

10.  3 Rvbyqvwi, 2017 Kwgk‡bi I‡qe mvBU www.ccb.gov.bd Gi AvbyôvwbK Kvh©µg 
ïiæ|  

11.  13 †deªæqvwi, 
2017 

RvZxq ‡fv³v AwaKvi msiÿY Awa`ßi, KviIqvb evRvi n‡Z 
37/3/G B¯‹vUb Mv‡W©b, igbv, XvKvq Kwgk‡bi Awdm ¯’vbvšÍi|  

12.  2 gvP©, 2017 RbcÖkvmb gš¿Yvjq KZ…©K Kwgk‡bi AbyK~‡j kZ© mv‡c‡ÿ 76wU c` 
m„Rb, 8wU hvbevnb I KwZcq Awdm miÄvgvw` Kwgk‡bi wUIGÛB‡Z 
AšÍf~©³Ki‡Y m¤§wZ Ávcb|  

13.  8 gvP©, 2017 cÖwZ‡hvwMZv AvB‡bi Bs‡iRx Abyev` †M‡RU AvKv‡i cÖKvk|  
14.  20 Ryb,  2017 evwYR¨ gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v‡`i AskMÖn‡Y cÖwZ‡hvwMZv AvBb I 

Kwgk‡bi Kvh©µg m¤ú‡K© AewnZKiY m¤úwK©Z Kg©kvjvi Av‡qvRb| 
gvbbxq evwYR¨ gš¿xi cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw ’̄wZ|  

 

  

http://www.ccb.gov.bd/
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পক্রেক্রিষ্ট্-২ 

 োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসনে  

রিয়োেপোে েন, েদস্য ও েক্রি  

 

 

রমোোঃ ইক োল খোন রিৌধুেী 

রিয়োেপোে েন 

    

 

এটিএম মুিের্ো রের্ো রিৌধুেীএনক্রডক্রে 

েদস্য 

  

 

রমোোঃ আবুল রহোসেন ক্রমঞো 

েদস্য 

    

 

েক্রিদ আহমদ 

েক্রি  (যুগ্ম েক্রি ) 
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 োংলোসদি প্রক্রিস োক্রগিো কক্রমিসন কম েেি  

কম েকিেোগণ 

 

 

 

রমোোঃ িহীদুল হক ভূ ূঁঞো 

যুগ্ম েক্রি  

 

 

রমোোঃ খোসলদ আবু নোসছে 

উপেক্রি  

 

রিখ হোক্রফজুল ইেলোম 

উপেক্রি  

 

রমোোঃ আ দুে েহমোন 

উপেক্রি  

 

 

নোক্রেে উক্রেন আহসেদ 

উপেক্রি  

 

আক্রমে আব্দুেোহ মুোঃ মঞ্জুরুল কক্রেম 

উপেক্রি  

 

রমোহোেদ আিেোফুল আলম 

রিয়োেপোে েসনে একোন্ত েক্রি  

(ক্রেক্রনয়ে েহকোক্রে েক্রি ) 

 

 

-------------------- 

 


