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প্রথম ভাগ 
সাধারণ তবধানাবলী 

ধারা ১  
প্রহয়াহগর পতরতধ 

 

(১) আইনানুগ কাঠাম া নননব িমেমে সকল প্রনিষ্ঠামনর ক্ষেমে এই আইন 
প্রম াজ্য হমব,  ামের  

১। ননমজ্মের ক্ষকন্দ্রীয় প্রোসন, বযবসাময়র প্রধান ক্ষকন্দ্র এবং প্রধান 
প্রোসননক কা িালয় অথবা ননমজ্মের ববধ ননবন্ধন জ্া িাননমি হমব 
এবং 

২। সাধারণভামব জ্া িাননমি  ামের ৩,০০০ ক ী রময়মে, এর  মধয 
নবমেমে নন কু্ত ক ীরাও অন্তভভ িক্ত। 

এিেসমেও উপ-ধারা (১) এর েফা-১ এর নবধান, আইনানুগ কাঠাম া 
নননব িমেমে সকল প্রনিষ্ঠামনর ক্ষেমে প্রম াজ্য হমব,  ামের  

১। বানণজ্জ্যক ক্ষকামের (Handelsgesetzbuch- HGB) ১৩(ঘ) ধারার 
নবধান মি একটি স্থানীয় কা িালয় আমে এবং 

২। সাধারণভামব জ্া িাননমি  ার নযযনি  ৩,০০০ ক ী রময়মে।  

২০২৪ সামলর ১ জ্ানুয়ারী ক্ষথমক উপ-ধারা (১) এর েফা-২ এবং উপ-ধারা 
(২) এর েফা-২ এর নবধান মি ক ীসংখ্যার নযনযি  সী া  থাক্রম  
১,০০০ ননধ িারণ করা হময়মে। 

(২) ননময়াগোিা প্রনিষ্ঠামনর ক ীর সংখ্যা নহসাব করার স য় কামজ্র 
ক্ষ য়ােকাল েয়  ামসর ক্ষবনে হমল অস্থায়ী নভনিমি নন ুক্ত ক ীমেরও 
অন্তভভ িক্ত করমি হমব (অনুমেে ১ এর উপ-ধারা (১) এর েফা ২ এবং এবং 
উপধারা ২ এর েফা ২)। 



(৩)  যল প্রনিষ্ঠামনর ক ী সংখ্যা ননণ িময়র ক্ষেমে জ্া িাননমি ক িরি িার 
সকল অঙ্গ প্রনিষ্ঠামনর ক ীমের নবমবচনা করমি হমব (অনুমেে ১ এর 
উপ-ধারা (১) এর ২ নং েফা) । 

 

ধারা ২  
সংজ্ঞাসমূহ 

(১) এই আইমনর সংজ্ঞামথ ির অধীমন সুরনেি আইনন অবস্থান বলমি 
পনরনেমে ১ ক্ষথমক ১১ নং ধারায় উনিনখ্ি  ানবানধকার সুরো সংক্রান্ত 
সনেস যহ ক্ষথমক উে্ভভি সংজ্ঞাথ িস যহমক ক্ষবাম ামনা হমব।  

(২) এই আইমনর সংজ্ঞামথ ির  মধয  ানবানধকামরর  ুুঁ নক বলমি বাস্তব 
পনরনস্থনির নভনিমি এ ন ক্ষকামনা অবস্থা ক্ষবা ামব ক্ষ খ্ামন ননমচর 
ননমেধাজ্ঞাগুমলার ক্ষ  ক্ষকামনাটির লঙ্ঘমনর  মথে সম্ভাবনা প্রিীয় ান: 

১। ক িস্থমলর আইন অনু ায়ী বাধযিা যলক নেো সম্পন্ন করার জ্নয 
ননধ িানরি নযযনি  বয়মসর ক্ষচময় ক বয়সী নেশুমক কম ি ননময়ামগ 
ননমেধাজ্ঞা; েিি থামক ক্ষ  কম ি ননময়াজ্মনর বয়স অনযযন ১৫ বের 
হমি হমব, ক িস্থমলর আইমন ১৯৭৩ সামলর ২৬ জ্নু গৃহীি কম ি 
ননময়াজ্মনর নযযনি  বয়স সংক্রান্ত কনমভনেমনর ১৩৮ নং ধারার 
অনুমেে ২(৪) এবং অনমুেে ৪ ক্ষথমক ৮ এর নবধামনর অনুরূপ 
সা ঞ্জসয বযনিমরমক (ক্ষকন্দ্রীয় আইন ক্ষগমজ্ি ১৯৭৬ নিিীয়, পৃষ্ঠা নং 
২০১, ২০২) । 

২। ১৮ বেমরর ক  বয়মসর নেশুমের ননকৃে ধরমনর নেশুশ্রম  
ননময়াজ্মন ননমেধাজ্ঞা; ১৯৯৯ সামলর ১৭ জ্নু িানরমখ্ গৃহীি ননকৃে 
ধরমনর নেশু শ্রম  ননমেধাজ্ঞা ও নবমলামপ আশু পেমেপ সংক্রান্ত 
আন্তজ্িানিক শ্র সংস্থার ১৮২ নং ধারার ৩নং অনুমেে অনু ায়ী 
(ক্ষকন্দ্রীয় আইন ক্ষগমজ্ি ২০০১ নিিীয়, পৃষ্ঠা নং ১২৯০, ১২৭১) এমি 
 া অন্তভভ িক্ত: 



(ক) সকল প্রকার োসত্ব বা োসত্ব যলক চচিা, ক্ষ  ন- নেশু 
নবক্রয় ও পাচার, ঋণোসত্ব ও ভয ন োসত্ব, ক্ষসই সমঙ্গ সেস্ত্র 
সংঘামি ক্ষজ্ারপযব িক ও বাধযিা যলকভামব নেশুমের বযবহারসহ 
জ্বরেজ্স্ত যলক ও বাধযিা যলক শ্র , 

(খ্) পনিিাবৃনিমি নেশুমের বযবহার, ক্রয়-নবক্রয়, হস্তান্তর, 
নবমেেিঃ িামের নেময় পন ি েনব বিনর অথবা পন ি েনবমি 
অনভনয় করামনা;  

(গ) অনননিক কামজ্ নেশুমের বযবহার, ক্রয়-নবক্রয় অথবা 
হস্তান্তর, নবমেে কমর  ােকদ্রবয উৎপােন অথবা পাচামরর 
কামজ্; 

(ঘ) এ ন ক্ষকামনা কাজ্,  ার ধরন অথবা ক্ষ  পনরনস্থনিমি িা 
করা হয়  ার ফমল নেশুর স্বাস্থয, ননরাপিা বা  াননসক েজ্ক্ত 
েনিগ্রস্ত হয়; 

৩। ক্ষজ্ারপযব িক ক্ষকামনা বযজ্ক্তমক বাধযিা যলক শ্রম  ননময়াজ্মন 
ননমেধাজ্ঞা;  ক্ষস সব কাজ্ বা ক্ষসবা এর আওিায় পমে ক্ষ গুমলামি 
ক্ষকামনা বযজ্ক্তমক োজ্স্তর ভয় ক্ষেনখ্ময় ক্ষ াকামনা হয়, ক্ষ টি ক্ষস ক্ষস্বোয় 
করমি ইেভ ক না; উোহরণস্বরূপ, ক্ষ গুমলা  ানুে ঋমণর োময় পমে 
অথবা পাচামরর নেকার হওয়ার ফমল করমি বাধয হয়;  
জ্বরেজ্স্ত যলক বা বাধযিা যলক শ্রম র নবেময় ১৯৩০ সামলর ২৮ 
জ্নু গৃহীি আন্তজ্িানিক শ্র সংস্থার কনমভনেন ২৯ এর অনুমেে 
২(২) (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gajette)) ১৯৫৬ নিিীয়, 
পৃষ্ঠা নং ৬৪০, ৬৪১) অথবা ১৯৬৬ সামলর ১৯ নেমসম্বর িানরমখ্ 
গৃহীি নাগনরক ও রাজ্নননিক অনধকার সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক 
অঙ্গীকামরর  (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette)১৯৭৩ 
নিিীয়, পৃষ্ঠা নং ১৫৩৩, ১৫৩৪) অনমুেে ৮(৩)(খ্) এবং (গ) এর 
আওিাভভক্ত ক্ষকামনা কাজ্ই বাধযিা যলক শ্র  নহমসমব গণয হমব না; 



৪। সকল প্রকার োসত্ব, োসমত্বর অনুরূপ চচিা, ভয ন োসত্ব অথবা 
ক িমেমে অনযানয সকল প্রকামরর ননয়ন্ত্রণ অথবা অিযাচার, ক্ষ  ন- 
চর  অথ িনননিক বা বলনঙ্গক পাথ িমকযর নভনিমি ক্ষোেণ এবং ননগ্রমহর 
ওপর ননমেধাজ্ঞা;   

৫। ক িস্থমলর আইমনর িারা প্রম াজ্য ক্ষপোগি ননরাপিা ও স্বাস্থয 
সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্বস যহ অগ্রাহয করা,  া ক িমেমে েুঘ িিনার  ুুঁ নক 
অথবা ক ি-সম্পনকিি স্বাস্থয  ুুঁ নক বাোমি পামর, িার ওপর 
ননমেধাজ্ঞা, নবমেেি িা  নে সুনননেিেভামব ননমনাক্ত কারণগুমলামি 
হয়- 

(ক) ক িস্থল, কামজ্র স্থান ও  ন্ত্রপানির বযবস্থা ও 
রেণামবেমণ প িাপ্ত ননরাপিার অভাব; 

(খ্) রাসায়ননক, বস্তুগি ও বজ্ব পোমথ ির েনিকর প্রভাব 
ক্ষ াকামবলায়  থা থ প্রনিমরাধ বযবস্থার অনুপনস্থনি; 

(গ) অিযনধক োরীনরক ও  াননসক অবসাে প্রনিমরামধর জ্নয 
পেমেমপর ঘািনি; নবমেে কমর ক ি-ঘণ্টা ও নবশ্রাম র জ্নয 
অবসর নবমবচনায় অনুপ ুক্ত সাংগঠননক বযবস্থা; অথবা 

(ঘ) ক ীমের জ্নয অপ িাপ্ত প্রনেেণ ও ননমেিেনা;    

৬। সংগঠন করার স্বাধীনিামক অস্বীকার করার ওপর ননমেধাজ্ঞা; এই 
স্বাধীনিা বলমি ক্ষবা ায়  

(ক) ক্ষ  ক্ষকামনা ক্ষেে ইউননয়ন গঠন অথবা িামি ক্ষ াগোন 
করার নবেময় ক ীরা স্বাধীন; 

(খ্) ক্ষকামনা ক্ষেে ইউননয়ন গঠন, িামি ক্ষ াগোন এবং িার 
সেসযপে গ্রহমণর কারমণ িারা  ামি ক্ষকামনাভামবই অম ৌজ্ক্তক 
ববে য অথবা প্রনিনহংসার নেকার না হন; 



(গ) ক িস্থমলর জ্নয প্রম াজ্য আইন ক্ষ ািামবক ক্ষেে 
ইউননয়নস যহ ক্ষ ন স্বাধীনভামব পনরচানলি হমি পামর, িামের 
অনধকার স যমহর  মধয ধ িঘি োকার এবং ক্ষ ৌথভামব ের-
কোকনে করার স্বাধীনিা থাকমব; 

৭। ননময়ামগর ক্ষেমে ক্ষ  ক্ষকামনা প্রকার ববেম যর নবেময় ননমেধাজ্ঞা, 
ক্ষ  ন- জ্ানিগি ও নৃিাজ্েক পনরচয়, সা াজ্জ্ক অবস্থান, স্বাস্থযগি 
অবস্থা, প্রনিবনন্ধত্ব, ক্ষ ৌন পনরনচনি (sexual orientation), বয়স, 
ক্ষজ্ন্ডার বা বলনঙ্গক পনরচয়, রাজ্নননিক  িােে ি, ধ ি অথবা নবশ্বাস, 
 নে িা কামজ্র ধরন অনু ায়ী ক্ষ ৌজ্ক্তক না হয়; অস   যলযায়ন 
বলমি  া ক্ষবা ায় িার  মধয একিা হমে, একই ধরমনর কামজ্র 
জ্নয এসব পাথ িমকযর নভনিমি অস   জ্রুী ক্ষেওয়া;  

৮। জ্ীবন ধারমণর জ্নয প িাপ্ত  জ্রুী (নলনভং ওময়জ্) না ক্ষেওয়ার 
নবেময় ননমেধাজ্ঞা; জ্ীবন ধারমণর জ্নয প িাপ্ত  জ্রুী হমে প্রম াজ্য 
আইন অনু ায়ী অন্তিপমে নযযনি   জ্রুী। িা বামে, িা সংনিে 
ক িস্থমলর আইন অনু ায়ী ননধ িানরি হমব;   

৯।  াটির ক্ষকান েনিকর পনরবিিন, পানন েযেণ, বায় ুেযেণ, েনিকর 
 াোয় েব্দ উৎপােন অথবা অনিনরক্ত পাননর বযবহার নবেময় 
ননমেধাজ্ঞা,  া 

(ক) খ্ােযদ্রবয সংরেণ ও উৎপােমনর জ্নয প্রাকৃনিক নভনিমক 
উমিখ্ম াগয  াোয় েনিগ্রস্ত কমর;  

(খ্) ননরাপে ও পনরস্কার পানম াগয পানন পাওয়ার ক্ষেমে 
বযজ্ক্তমক বাধা প্রোন কমর; 

(গ) ক্ষেৌচাগার বযবহামর বযজ্ক্তর জ্নয প্রনিবন্ধকিা বিনর কমর 
বা িার বযবহার-উপম ানগিামক নে কমর;  

(ঘ) বযজ্ক্তর স্বামস্থযর েনি কমর;  



১০। ক্ষবআইনন উমেে ও ক্ষবআইননভামব ভয ন , বনভয ন  ও জ্লােয়   
অনধগ্রহণ, উন্নয়নকাজ্ বা অনয ক্ষকামনা বযবহামরর জ্নয অনবধভামব 
ভয ন , বনভয ন  ও জ্লােয় েখ্ল এবং বযজ্ক্তর জ্ীনবকার ওপর আঘামি  
ননমেধাজ্ঞা; 

১১। প্রনিষ্ঠামনর প্রকমের ননরাপিার জ্নয ক্ষবসরকারী নকংবা সরকারী 
ননরাপিা বানহনী ননময়াজ্জ্ি করা নকংবা বযবহামরর উপর ননমেধাজ্ঞা, 
 নে প্রনিষ্ঠামনর ননমেিেনা অথবা ননয়ন্ত্রমণর ঘািনিজ্ননি কারমণ 
ননরাপিা বানহনীর বযবহার -  

(ক) ননগ্রহ ও ননে্ঠভরিা, অ াননবকিা অথবা অমনযর   িাোর 
ওপর আঘাি কমর এ ন আচরমণর ওপর নবেয ান ননমেধাজ্ঞার 
লঙ্ঘন হয়;  

(খ্) জ্ীবন বা অঙ্গহানন ঘিায়; 

(গ) সংগটঠি হওয়া ও সংগঠন করার অনধকারমক বযহি কমর। 

১২. ক্ষকামনা কাজ্ বা নবচভ যনি  া সরাসনর েফা ১ ক্ষথমক ১১ এর  মধয 
বনণ িি ক্ষনই, নকন্তু িা লঙ্ঘন নহমসমব নবমবনচি হমব  নে িা ক্ষকামনা 
আইনগি অনধকারমক গুরুির ভামব প্রভানবি কমর এবং ক্ষসই 
প্রশ্ননবদ্ধ পনরনস্থনি আইননবরুদ্ধ লঙ্ঘন নহমসমব প্র ানণি হয়। 

(৩) এই আইমনর সংজ্ঞাথ ি অনু ায়ী পনরমবে সম্পনকিি  ুুঁ নক হল এ ন 
একটি অবস্থা  ামি বাস্তব পনরনস্থনির নভনিমি ননন-বনণ িি ননমেধাজ্ঞাস যমহর 
ক্ষ  ক্ষকামনাটি লনঙ্ঘি হওয়ার সম্ভাবনা রময়মে: 

১। ১০ অমটাবর ২০১৩ িানরমখ্র পারে সম্পনকিি ন না ািা সনমের 
(Minamata Convention) অনুমেে ৪(১) এবং পনরনেে ক এর ১ 
ক্ষ ািামবক পারে ুক্ত পণয উৎপােমন ননমেধাজ্ঞা (ক্ষফোমরল ল 
ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ২০১৭ েুই পৃষ্ঠা- ৬১০, ৬১১) 
(ন না ািা সনে)। 



২। ন না ািা সনমের অনুমেে ৫(২) এবং পনরনেে- খ্ এর ১ এর 
সংজ্ঞা ক্ষ ািামবক উৎপােন প্রজ্ক্রয়ায় পারে ও পারে কু্ত উপাোন 
বযবহামরর উপর ননমেধাজ্ঞা  া সংনিে পণয ও প্রজ্ক্রয়া বানিমলর 
জ্নয নননেিে িানরখ্ ক্ষথমক কা িকর হমব।  

৩। ন না ািা সনমের অনুমেে ১১(৩) এর সমঙ্গ সাংঘনে িক পদ্ধনিমি 
পারে সম্পনকিি বজ্িয বযবস্থাপনা পনরচালনার ওপর ননমেধাজ্ঞা;  

৪। ২৩ ক্ষ  ২০০১ িানরমখ্র অবযাহি বজ্বেযেণ (Persistent Organic 

Pollutants) সম্পনকিি স্টকমহা   সনমের অনুমেে ৩(১)(ক) এবং 
পনরনেে-ক ক্ষ ািামবক রাসায়ননক উৎপােন এবং বযবহামর ননমেধাজ্ঞা 
(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazettte) েুই পৃষ্ঠা- ৮০৩, 
৮০৪) ( া সংমেমপ POPs Convention নাম  পনরনচি); ৬ ক্ষ  
২০০৫ এর নসদ্ধান্ত অনু ায়ী  ার সব িমেে সংমোধন (ক্ষফোমরল ল 
ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette))  ২০০৯ েুই পৃষ্ঠা- ১০৬০, ১০৬১) 
হয়, এবং অবযাহি বজ্বেযেণ সংক্রান্ত ইউমরাপীয় পাল িাম ন্ট এবং 
কাউজ্িমলর  ২০ জ্নু ২০১৯ িানরমখ্র প্রনবনধ ালা (ইউ) ২০১৯/১০২১ 
এ  নবেয ান (২৬ ক্ষ  ২০১৯ িানরমখ্র ওমজ্ এল ১৬৯, পৃষ্ঠা- ৪৫-
৭৭);  া োনয়ত্বপ্রাপ্ত পনরেে (ইইউ) ২০২১/২৭৭ [Commission 

Delegated Regulation (EU)] কিৃিক ১৬ নেমসম্বর ২০২০ িানরমখ্ 
সব িমেে সংমোনধি হয় (২৩ ক্ষফব্রুয়ারীর ওমজ্ এল ৬২, পৃষ্ঠা- ১-৩)। 

৫। অবযাহি বজ্বেযেণ সংক্রান্ত সনমের অনুমেে ৬(১)(ঘ)(১) এবং 
(১) এর আওিায় প্রম াজ্য এলাকায় নবেয ান আইন লঙ্ঘন হয়, 
এ নভামব বজ্িয বযবস্থাপনা করা, সংগ্রহ, সংরেণ এবং পনরমোধন 
 া পনরমবেগিভামব সটঠক নয় ক্ষসই সম্পনকিি ননমেধাজ্ঞা। 

৬। আন্তঃসী া অনিক্র কারী েনিকর বজ্িয চলাচল এবং িার 
পনরমোধন সংক্রান্ত ২২  াচি ১৯৮৯ িানরমখ্র বামসল সনমের 
অনুমেে ১(১) এর আওিায় েনিকর বজ্িয রপ্তানন এবং অনুমেে 
১(২) এর আওিায় অনযানয বজ্িয রপ্তাননর উপর ননমেধাজ্ঞা 



(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১৯৯৪ েুই পৃষ্ঠা- 
২৭০৩, ২৭০৪) (বামসল সনে), িৃিীয় অধযামেমের  াধযম   ার 
অনুমেমের সব িমেে সংমোধন ২২  াচি ১৯৮৯ ও ৪ ক্ষ  ২০১৪ 
(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) েুই পৃষ্ঠা- ৩০৬, 
৩০৭); ইউমরাপীয় পাল িাম মন্টর প্রনবনধ ালা (ইইউ) নং- ১০১৩/২০০৬ 
এবং বজ্িয জ্াহাজ্জ্করণ সম্পনকিি ১৪ জ্নু ২০০৬ িানরমখ্র পনরেে 
নসদ্ধান্ত (১২ জ্লুাই ২০০৬ িানরমখ্র ওমজ্ এল ১৯০, পৃষ্ঠা- ১-৯৮) 
(প্রনবনধ ালা (ইনস) নং- ১০১৩/২০০৩), পনরেে অনুম ানেি 
প্রনবনধ ালা (ইইউ) ২০২০/২১৭৪ নহসামব ১৯ অমটাবর ২০২০ সব িমেে 
সংমোনধি (২২ নেমসম্বর ২০২০ িানরমখ্র ওমজ্ এল ৪৩৩, পৃষ্ঠা- ১১-
১৯)।  

(ক) এ ন পমের প্রনি  ারা এসব েনিকর ও অনযানয বজ্িয 
আ োনন নননেদ্ধ কমরমে [বামসল সনমের অনুমেে ৪(১)(খ্)] । 

(খ্) বামসল সনমের অনুমেে ২ এর েফা ১১ এ সংজ্ঞা 
অনু ায়ী আ োননকারক রামের জ্নয, ক্ষ টি ক্ষকামনা নননেিে 
আ োননর বযাপামর নলনখ্ি অন ুনি ক্ষেয়নন, বা এ ন ক্ষেমে 
ক্ষ খ্ামন উক্ত আ োননকারক রাে এমহন েনিকর বজ্িয 
আ োননমক নননেদ্ধ কমরনন (বামসল সনমের অনুমেে 
৪(১)(গ)]।  

(গ) বামসল সনমের সমঙ্গ সম্পনকিি নয় এ ন ক্ষকামনা পমের 
ক্ষেমে [বামসল সনমের অনুমেে ৪(৫)] । 

(ঘ) ক্ষকামনা আ োননকারক রাে, ক্ষ খ্ামন এমহন ক্ষকান 
েনিকর বজ্িয এবং অনযানয বজ্িয পনরমবেসম্মিভামব 
বযবস্থাপনা করা হয় না এ ন রামে নকংবা অনযে [বামসল 
সনমের অনুমেে ৪(৮) েফা ১]। 

৭। বামসল সনমের পনরনেে- ৭ এ িানলকাভভক্ত রাে ক্ষথমক উক্ত 
পনরনেমে উমিখ্ ক্ষনই এ ন রামে েনিকর বজ্িয রপ্তানন সংক্রান্ত 



ননমেধাজ্ঞা [বামসল সনমের অনুমেে ৪-এ, প্রনবনধ ালা (ইনস) নং- 
১০১৩/২০০৬ এর অনুমেে ৩৬]; এবং 

৮। বামসল সনমের পে নয় এ ন কামরার ক্ষথমক সনমের পেভভক্ত 
ক্ষকান স্থামন েনিকর ও অনযানয বজ্িয আ োননর উপর ননমেধাজ্ঞা 
[বামসল সনমের অনমুেে ৪(৫)] । 

(৪) এই আইমনর সংজ্ঞাথ ি অনু ায়ী  ানবানধকার সম্পনকিি োয়-োনয়মত্বর 
লঙ্ঘন হমে উপ-ধারা (২) এর েফা ১ ক্ষথমক ১২ এ বনণ িি 
ননমেধাজ্ঞাস যমহর লঙ্ঘন। এই আইমনর সংজ্ঞাথ ি অনু ায়ী পনরমবে 
সম্পনকিি োয়-োনয়মত্বর লঙ্ঘন হমে ধারা উপ-ধারা (৩) এর েফা ১ ক্ষথমক 
৮ এ বনণ িি ননমেধাজ্ঞার লঙ্ঘন।  

(৫) এই আইমনর আওিায় সাপ্লাই ক্ষচইন বা সরবরাহ বযবস্থা বলমি ক্ষ  
ক্ষকামনা প্রনিষ্ঠামনর সকল পণয ও ক্ষসবামক বু ামব।  ার  মধয পেমব 
জ্া িানন এবং অনযে হওয়া সকল ধাপ বা প্রজ্ক্রয়া  া কাুঁচা াল সংগ্রহ 
ক্ষথমক শুরু কমর সব িমেে ক্ষক্রিা বা ক্ষভাক্তার কামে ক্ষপৌৌঁোমনা প িন্ত ক্ষ  
ক্ষকামনা পণয উৎপােন এবং ক্ষসবার োমনর ক্ষেমে েরকার পেমব ।  ার 
 মধয পেমব-  

১। ননজ্স্ব বানণজ্জ্যক এলাকার  মধয প্রনিষ্ঠামনর কা িক্র , 

২। প্রিযে সরবরাহকারীর (সাপ্লাইয়ার) কা িক্র , এবং 

৩। পমরাে সরবরাহকারীর কা িক্র ।  

(৬) এই আইমনর সংজ্ঞাথ ি অনু ায়ী ক্ষ  ক্ষকামনা প্রনিষ্ঠামনর বযবসানয়ক 
লেয অজ্িমনর উমেমেয পনরচানলি িার ননজ্স্ব বযবসা পনরনধর আওিাভভক্ত 
প্রমিযকটি কাজ্, িা জ্া িানীমিই নকংবা অনযে করা ক্ষহাক । সহম াগী 
প্রনিষ্ঠামনর ক্ষেমে,  যল-প্রনিষ্ঠামনর  নে অনয প্ররনিষ্ঠামনর ওপর প্রভাব বা 
ননয়ন্ত্রণ থামক িাহমল ক্ষসগুমলাও  যল প্রনিষ্ঠামনর ননজ্স্ব বযবসাময়র পনরনধ 
বা কা িমেমের আওিায় পেমব।  



(৭) এই আইমনর সংজ্ঞাথ ি অনু ায়ী প্রিযে-সরবরাহকারী বলমি  যল-
প্রনিষ্ঠামনর উৎপােন অথবা প্রময়াজ্নীয় ক্ষসবা প্রানপ্ত ও বযবহামরর জ্নয 
প্রময়াজ্নীয় পণয সরবরাহ অথবা ক্ষসবা প্রোমন চভ জ্ক্তবদ্ধ অংেীোরমক 
ক্ষবা ামব।  

(৮) এই আইন অন ুায়ী অপ্রিযে সরবরাকারী হল এ ন ক্ষকামনা প্রনিষ্ঠান 
ক্ষ  সরাসনর সরবরাহকারী না িমব  যল-প্রনিষ্ঠামনর উৎপােন ও প্রময়াজ্নীয় 
ক্ষসবাপ্রানপ্ত ও বযবহামরর জ্নয েরকানর।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



তিিীয় ভাগ 
অবশ্যপালনীয় বাধযবাধকিা 

ধারা ৩ 
অবশ্যপালনীয় বাধযবাধকিা  

(১) প্রনিষ্ঠানস যহ (কমপ িামরেন) ানবানধকার অথবা পনরমবে সংক্রান্ত 
 ুুঁ নকমক প্রনিমরাধ অথবা ক ামনা অথবা এ সংক্রান্ত োয়-োনয়মত্বর লঙ্ঘন 
বমন্ধর লমেয িার সরবরাহ বযবস্থায় এই ভামগ বনণ িি  ানবানধকার এবং 
পনরমবে-সংক্রান্ত  থা থ প্রজ্ক্রয়া বজ্ায় রাখ্ার নবেময় বাধয থাকমব। 
অবেযপালনীয় বাধযবাধকিার  মধয পেমব:  

১।  ুুঁ নক বযবস্থাপনা সংক্রান্ত বযবস্থা স্থাপন [ধারা ৪(১)], 

২। প্রনিষ্ঠামনর নভিমর এক বা একানধক োনয়ত্বেীল বযজ্ক্তমক োনয়ত্ব 
প্রোন [ধারা ৪(৩)], 

৩। ননয়ন িভামব  ুুঁ নকমক নবমিেণ (ধারা ৫), 

৪। নীনি নবেময় নববনৃি প্রোন [ধারা ৬(২)], 

৫। ননজ্স্ব বযবসাময়র কা িমেমে [ধারা ৬(১) ও (৩)] এবং প্রিযে 
সরবরাহকারীমের জ্নয [ধারা ৬(৪)] প্রনিমরাধ যলক বযবস্থা গ্রহণ,  

৬। প্রনিকার যলক পেমেপ গ্রহণ [ধারা ৭(১) ক্ষথমক ৭(৩)], 

৭। অনভম াগ বযবস্থাপনা প্রনিষ্ঠা (ধারা ৮), 

৮। পমরাে সরবরাহকারী প িাময়  ুুঁ নকর নবেময়  থা থ প্রজ্ক্রয়া 
সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব পালন (ধারা ৯) এবং 

৯। িথয সংরেণ [ধারা ১০(১)] এবং প্রনিমবেন োনখ্ল [ধারা ১০(২)]। 

 



(২) অবেয পালনীয় বাধযবাধকিার সমঙ্গ সা ঞ্জসয ক্ষরমখ্  মথাপ ুক্ত 
পেমেপ ক্ষ গুমলার নভনিমি ননধ িানরি হমব- 

১। ক্ষকান প্রনিষ্ঠামনর বযবসানয়ক কা িক্রম র প্রকৃনি এবং বযানপ্ত, 

২।  ানবানধকার ও পনরমবে-সংক্রান্ত  ুুঁ নক অথবা  ানবানধকার ও 
পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘমনর ক্ষেমে প্রিযেভামব োয়ী 
পেমক প্রনিষ্ঠামনর প্রভানবি করার সে িা, 

৩। সাধারণ ধারণার  মধয লঙ্ঘমনর  াো, লঙ্ঘমনর প্রনিনবধান এবং 
 ানবানধকার-সংক্রান্ত ও পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘমনর 
সম্ভাবনা, 

৪।  ানবানধকার ও পনরমবে-সংক্রান্ত  ুুঁ নক অথবা োয়-োনয়ত্ব 
লঙ্ঘমনর ক্ষেমে প্রনিষ্ঠানস যমহর অবোন।  

(৩) এই আইমনর অধীন পমে এ ন ক্ষকান োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘমনর ঘিনায় 
ক্ষেওয়ানী আইমনর ক্ষকামনা োয় বিনর হমব না বা ক্ষেওয়ানন আইমনর ক্ষকামনা 
োয় আলাোভামব এই আইমনর ওপর প্রভাব ক্ষফলমব না।  

 

ধারা ৪ 
ঝুুঁ তক বযবস্থাপনা 

(১) অবেয পালনীয় বাধযবাধকিা পালমন প্রনিষ্ঠানমক অবেযই একটি 
 মথাপ ুক্ত ও কা িকর  ুুঁ নক বযবস্থাপনা পদ্ধনি প্রনিষ্ঠা করমি হমব [ধারা 
৩(১)]। এই  ুুঁ নক বযবস্থাপনা উপ কু্ত পেমেমপর  াধযম  বযবসাময়র সকল 
কা িক্রম  অঙ্গীভযি  হমি হমব।  

(২) ক্ষসই সকল উমেযাগই কা িকর  ার  াধযম   ানবানধকার ও পনরমবে-
সংক্রান্ত  ুুঁ নক নচনিি করা ও ক ামনা সম্ভব হয় এবং  নে প্রনিষ্ঠান িারই 
সাপ্লাই ক্ষচইমন (সরবরাহ বযবস্থায়)  ানবানধকার ও পনরমবে-সংক্রান্ত 



বাধযবাধকিা পালমনর ক্ষেমে  ুুঁ নক ও োয়োনয়ত্ব লঙ্ঘমণর  ুুঁ নক ক ায় বা 
স াধা কমর।   

(৩) প্রনিষ্ঠানমক ননজ্িি করমি হমব প্রনিষ্ঠামনর  মধয ক্ষক অভযন্তরীণ 
 ুুঁ নক  াচাই ( ননিনরং) করমব। ক্ষ  ন- এই ক্ষেমে একজ্ন  ানবানধকার 
ক িকিিামক ননময়াগ করা ক্ষ মি পামর। োনয়ত্বপ্রাপ্ত বযজ্ক্ত নকংবা বযজ্ক্তমের 
কা িক্র  সম্পমকি ঊর্ধ্ িিন কিৃিপেমক অবেযই ননয়ন িভামব িথযানে 
চাইমি হমব, বেমর অন্তি একবার। 

 (৪)  ুুঁ নক বযবস্থাপনা পদ্ধনি প্রনিষ্ঠা ও বাস্তবায়মনর ক্ষেমে প্রনিষ্ঠানমক 
িার ননজ্ ক ী, সরবরাহ বযবস্থার ক ী এবং প্রনিষ্ঠামনর সমঙ্গ 
আইনগিভামব সম্পনকিি অনযানযরা  ারা প্রনিষ্ঠামনর অথ িনননিক 
ক িকামের িারা অথবা সরবরাহ বযবস্থায় প্রনিষ্ঠামনর অথ িনননিক 
ক িকামের িারা প্রিযেভামব েনিগ্রস্ত হমি পামরন িামের স্বাথ িমক 
নবমবচনায় ননমি হমব।    

 

ধারা ৫  
ঝুুঁ তক তবহেষণ  

(১)  ুুঁ নক বযবস্থাপনার অংে নহমসমব প্রনিষ্ঠানমক অবেযই ধারা ২ ক্ষথমক ৪ 
এর আমলামক  থা থভামব  ুুঁ নক নবমিেণ করমি হমব,  ামি িার ননজ্ 
বযবসাময়র ক্ষেে এবং সরাসনর সরবরাহ বযবস্থায়  ানবানধকার ও পনরমবে-
সংক্রান্ত  ুুঁ নক নচনিি করমি পামর। ক্ষ  সকল ক্ষেমে ক্ষকান প্রনিষ্ঠান 
সটঠক প্রজ্ক্রয়া অনুসরণ না কমর সরবরাহকারীর সমঙ্গ একটি সরাসনর 
সম্পকি কাঠাম া সৃটে কমরমে অথবা অবেযপালনীয় বাধযবাধকিা এোমি 
প্রিযে সরবরাহকারীর সমঙ্গ ক্ষকান ক্ষলনমেমন  ুক্ত হয়, িাহমল পমরাে 
সরবরাহকারী, প্রিযে সরবরাহকারী বমল নবমবনচি হমব।   

(২) নচনিি  ানবানধকার ও পনরমবে-সংক্রান্ত  ুুঁ নকমক অবেযই গুরুত্ব এবং 
অগ্রানধকার নেমি হমব। এইমেমে অনযামনযর  মধয ধারা ৩(২)-এ 
িানলকাভভক্ত  ানেে চযোন্ত।  



(৩) প্রনিষ্ঠানমক  ুুঁ নক নবমিেমণর ফলাফল িার প্রনিষ্ঠামনর অভযন্তমর 
নসদ্ধান্ত গ্রহণকারী, ক্ষ  ন- পনরচালনা পনরেে অথবা ক্রয় নবভাগ 
(Purchasing Department) প্রভৃনির  মধয নবিরণ ননজ্িি করমি হমব।  

(৪)  নে প্রনিষ্ঠান সরবরাহ বযবস্থায় বে ধরমনর  ুুঁ নকর আেঙ্কা কমর 
অথবা  ুুঁ নক ক্ষবমেমে বমল  মন কমর িাহমল অবেযই বেমর একবার কমর 
এবং  খ্ন েরকার পেমব িখ্ন িার  ুুঁ নক নবমিেমণর কাজ্ করমি হমব; 
ক্ষ  ন- নিভন ক্ষকান পণয উৎপােন, প্রকে নকংবা বযবসাময়র নিভন ক্ষেে 
সংম াজ্ন হমল। এই প্রজ্ক্রয়ায় ধারা ৮(১) এর অনু ায়ী প্রনিমবেন ক্ষথমক 
পাওয়া িথয নবমবচনায় ননমি হমব। 

 

ধারা ৬  
প্রতিহরাধমূলক বযবস্থা  

(১)  নে ক্ষকান প্রনিষ্ঠান ধারা ৫ ক্ষ ািামবক  ুুঁ নক নবমিেণ প্রজ্ক্রয়ায় ক্ষকান 
 ুুঁ নক নচনিি কমর থামক, িমব িামক অবেযই অম ৌজ্ক্তক ক্ষকান নবলম্ব না 
কমর অনুমেে (২) ক্ষথমক (৪) অনু ায়ী  থা থ প্রনিমরাধ যলক বযবস্থা ননমি 
হমব।  

(২) প্রনিষ্ঠানমক অবেযই িার ননজ্স্ব  ানবানধকার ক্ষকৌেল ননময় একটি 
নীনি নববরণী নেমি হমব। ঊর্ধ্ িিন বযবস্থাপমকরা এই নীনি নববরণী বিনর 
করমবন। প্রনিষ্ঠামনর  ানবানধকার ক্ষকৌেল ননময় নীনি নববরণীমি অবেযই 
ননমনানলনখ্ি উপোন থাকমি হমব:  

১। প্রনিষ্ঠান ক্ষকান প্রজ্ক্রয়ায় ধারা ৪(১), ধারা ৫(১), ধারা ৬(৩) এবং 
ধারা ৭ ক্ষথমক ১০-এ বনণ িি বাধযবাধকিাগুমলা পালন করমবন িার 
নববরণী, 

২।  ুুঁ নক নবমিেমণর নভনিমি  ানবানধকার ও পনরমবে-সংক্রান্ত 
সনাক্তকৃি  ুুঁ নকর ক্ষেমে প্রনিষ্ঠামনর অগ্রানধকার 



৩।  ানবানধকার সংক্রান্ত এবং পনরমবে সংক্রান্ত নবেময়  ুুঁ নক 
নবমিেমণর নভনিমি প্রনিষ্ঠামনর ক ী ও সরবরাহকারীমের জ্নয 
সংজ্ঞা প্রোন করা 

(৩) প্রনিষ্ঠানমক িার ননজ্ বযবসাময়র ক্ষেমে অবেযই উপ ুক্ত 
প্রনিমরাধ যলক বযবস্থা গ্রহণ করমি হমব, নবমেে কমর:  

১। সংনিে বযবসাময়র প্রজ্ক্রয়ায় নীনি নববরণীমি উনিনখ্ি 
 ানবানধকার ক্ষকৌেল বাস্তবায়ন, 

২। নচনিি  ুুঁ নকমক প্রনিমরামধ বা ক ামি উপ কু্ত ক্রয় ক্ষকৌেল ও 
পদ্ধনি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, 

৩। প্রম াজ্য বযবসাময়র ক্ষেমে প্রনেেণ প্রোন, 

৪। নীনি নববরণীমি উনিনখ্ি  ানবানধকার ক্ষকৌেমলর সমঙ্গ সা ঞ্জসয 
ক্ষরমখ্ ননজ্ বযবসাময়র ক্ষেমে  ুুঁ নক-নভনিক ননয়ন্ত্রণ যলক বযবস্থার 
বাস্তবায়ন। 

(৪) প্রনিষ্ঠানমক অবেযই সরবরাহকারীমের সমঙ্গ সম্পনকিি উপ কু্ত 
প্রনিমরাধ যলক বযবস্থা গ্রহণ করমি হমব  ার আওিায় নবমেে কমর থাকমব: 

১। প্রিযে সরবরাহকারী ননব িাচমনর ক্ষেমে  ানবানধকার-সংক্রান্ত এবং 
পনরমবে-সংক্রান্ত প্রিযাোর নবমবচনা,   

২। প্রিযে সরবরাহকারীর কাে ক্ষথমক চভ জ্ক্তর  াধযম  ননিয়িা 
আোয় করা ক্ষ  িারা প্রনিষ্ঠামনর ঊর্ধ্ িিন কিৃিপমের প্রিযাো 
অনু ায়ী  ানবানধকার-সংক্রান্ত এবং পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব 
পালন করমব এবং সরবরাহ প্রজ্ক্রয়ায় ক্ষসই অনু ায়ী বযবস্থা গ্রহণ 
করমব,  

৩। উপমরাক্ত (২) অনু ায়ী প্রিযে সরবরাহকারীর সমঙ্গ চভ জ্ক্ত 
অনু ায়ী প্রাথন ক ও পরবিী প্রনেেণ কা িক্র  বাস্তবায়ন। 



৪। চভ জ্ক্তনভনিক  থা থ ননয়ন্ত্রণ বযবস্থার নবেময় ঐকয ি এবং 
প্রিযে সরবরাহকারী প িাময়  ানবানধকার ক্ষকৌেলপমের অগ্রগনি 
ক্ষেখ্মি  ুুঁ নক অনু ায়ী কা িক্র  বাস্তবায়ন। 

(৫)  নে ক্ষকান প্রনিষ্ঠান িার ননজ্স্ব বযবসাময়র ক্ষেমে নকংবা প্রিযে 
সরবরাহকারী প িাময় বে ধরমনর  ুুঁ নকর আেঙ্কা কমর, প্রনিমরাধ যলক 
বযবস্থার কা িকানরিা বেমর একবার বা প্রময়াজ্নীয় ক্ষেমে িা 
আবনেযকভামব  াচাই করমব । ক্ষ  ন- নিভন ক্ষকান পণয উৎপােন, প্রকে 
নকংবা নিভন বযবসাময়র প্রচলমনর কারমণ এ ন প্রময়াজ্ন হমি পামর। ধারা 
৮(১)  মি প্রনিমবেন ক্ষথমক প্রাপ্ত িথযমক নবমবচনায় ননমি হমব। প্রময়াজ্ন 
হমল ক্ষকান অ ানচি ক্ষেনর না কমর পেমেপগুমলামক হালনাগাে করমি 
হমব।  

 

ধারা ৭ 

প্রতিকার-কার্ িক্রম 

(১)  নে প্রনিষ্ঠান ক্ষেখ্মি পায় ক্ষ   ানবানধকার-সংক্রান্ত অথবা পনরমবে-
সংক্রান্ত ক্ষ  বাধযবাধকিা িা লঙ্ঘমনর ঘিনা ইনি মধয ঘমিমে অথবা ননজ্ 
বযবসায় নকংবা প্রিযে সরবরাহকারী প িাময় িা অিযাসন্ন, িমব এমহন 
লঙ্ঘমনর প্রনিমরাধ, অবসান নকংবা িার বযাপকিা ক ামি অনবলমম্ব 
অবেযই কা িকর বযবস্থা গ্রহণ করমব। এই ক্ষেমে ধারা ৫(১) এর েফা ২ 
প্রম াজ্য হমব। জ্া িানীমি ননজ্স্ব বযবসাময়র ক্ষেমে, প্রনিকার যলক 
কা িক্রম র  াধযম  এ ধরমনর লঙ্ঘমনর ঘিনার অবসান ঘিামি হমব। ধারা 
২(৬) এর েফা ৩ এর আওিায় নবমেমে এবং ননজ্ ক্ষেমে ননজ্স্ব 
বযবসাময়র ক্ষেমে প্রনিকার যলক কা িক্রম র  াধযম  অবেযই িার অবসান 
ঘিামি হমব। (২)  নে ক্ষকান প্রিযে সরবরাহকারী (সাপ্লাইইয়ার) প িাময় 
 ানবানধকার-সংক্রান্ত অথবা পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘন এ ন হয় 
ক্ষ  প্রনিষ্ঠান একটি নননেিে স ময়র  মধয উক্ত লঙ্ঘমনর অবসান করমি 
পারমব না, িখ্ন প্রনিষ্ঠানমক অবেযই অম ৌজ্ক্তক ক্ষেনর (নবলম্ব) না কমর 



উক্ত লঙ্ঘমনর অবসান নকংবা িার প্রবণিা ক ামনার জ্নয উমেযাগ গ্রহণ 
ও বাস্তবায়ন করমি হমব। এমহন উমেযামগ সসু্পে স য়সী া থাকমি হমব। 
উক্ত উমেযাগ গ্রহণ ও বাস্তবায়মনর ক্ষেমে ননননলনখ্ি পেমেপগুমলামক 
নবমেে কমর নবমবচনায় ননমি হমব: 

১। ক্ষ  প্রনিষ্ঠান লঙ্ঘন কমরমে িামক ননময় ক্ষ ৌথভামব পনরকেনা 
বিনর ও বাস্তবায়মনর  াধযম  লঙ্ঘমনর ঘিনার অবসান নকংবা 
ক ামনা 

২। ক্ষ সব প্রনিষ্ঠান এমহন েনির কারণ নকংবা করমি পামর িামক 
প্রভানবি করার সে িা বাোমি সংনিে ক্ষসটমর নবেয ান 
উমেযাগস যহ ও ক্ষসটমরর  ামনান্নয়মন সমচে প্রনিষ্ঠানস যমহর সমঙ্গ 
একম ামগ কাজ্ করা 

৩।  ুুঁ নক ক ামনার প্রমচোর পাোপানে সা নয়কভামব বযবসানয়ক 
সম্পকি স্থনগি রাখ্া। 

(৩) বযবসানয়ক সম্পকি নেন্ন করার প্রময়াজ্ন ক্ষকবল াে িখ্নই পেমব  নে   

১। ক্ষকামনা সুরনেি আইনন অবস্থান নকংবা পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-
োনয়ত্ব লঙ্ঘন অিযন্ত গুরুির নহসামব নবমবনচি হয় 

২। ক্ষকান উমেযামগর বাস্তবায়ন সমত্বও ননধ িানরি স য়সী ার  মধয 
পনরনস্থনির স াধান না হয় 

৩। প্রনিষ্ঠামনর পমে গ্রহণ করার  মিা আর ক্ষকান কা িকর উপায় 
বা ক্ষস নবেময় িার  িিভ কু সা থ িয আমে িার প্রময়াগ সফল হওয়ার 
সম্ভাবনা না থামক 

 

এই আইমনর পনরনেমে িানলকাভভক্ত সনমের ক্ষকানটি ক্ষকান রাে অনসু্বাের 
কমরনন নকংবা জ্ািীয় আইমন িার বাস্তবায়ন কমরনন এজ্নয বযবসানয়ক 
সম্পকি নেন্ন করার োয় বিনর হমব না। ববমেনেক বানণমজ্যর উপর ক্ষকন্দ্রীয় 
আইন, ইউমরাপীয় ইউননয়মনর আইন অথবা আন্তজ্িানিক আইমনর িারা 
ননমেধাজ্ঞা ধারা ২ এর িারা প্রভানবি হমব না।  



(৪)  নে প্রনিষ্ঠান ননজ্স্ব বযবসানয়ক ক্ষেে নকংবা প্রিযে সরবরাহকারীর 
ক্ষেমে বে ধরমনর  ুুঁ নকর আেঙ্কা কমর বা  ুুঁ নক ক্ষবমে ক্ষগমল, 
প্রনিকার যলক পেমেমপর কা িকানরিা বেমর একবার এবং অন্তব িিীকামল 
কমর প িামলাচনা করমি হমব, ক্ষ  ন- নিভন ক্ষকান পণয উৎপােন, প্রকে 
নকংবা বযবসানয়ক ক্ষেে সম্প্রসারণ হমল। ধারা ৮(১) অন ুায়ী প্রনিমবেন 
ক্ষথমক পাওয়া নেকননমেিেনা নবমবচনা করমি হমব। প্রময়াজ্ন হমল ক্ষকান 
প্রকার অ থা ক্ষেনর না কমর গৃহীি উমেযাগমক স ময়াপম াগী করমি হমব। 

 

ধারা ৮  
অতভহর্াগ তনষ্পতির পদ্ধতি  

(১) প্রনিষ্ঠানমক উপ-ধারা (২) ক্ষথমক (৪) ক্ষ ািামবক  একটি কা িকর 
অভযন্তরীণ অনভম াগ ননষ্পনি প্রজ্ক্রয়া ননজ্িি করমি হমব। এই প্রজ্ক্রয়ায় 
প্রনিষ্ঠামনর ননজ্স্ব বযবসানয়ক ক্ষেে বা িার প্রিযে সরবরাহকারীর 
অথ িনননিক ক িকামের কারমণ ক্ষকামনা  ানবানধকার এবং পনরমবে-সংক্রান্ত 
 ুুঁ নক সৃটে অথবা  ানবানধকার অথবা পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়মত্বর ক্ষকান 
লঙ্ঘন হময়মে নক-না িা জ্ানা  ায়। অনভম াগকারীর অনভম াগ গৃহীি 
হওয়ার নবেয়টি ননজ্িি করমি হমব । এ প্রজ্ক্রয়ায় প্রনিষ্ঠামনর িারা 
ননময়াজ্জ্ি বযজ্ক্তমের অবেযই প্রাপ্ত অনভম ামগর িথযানে ননময় 
অনভম াগকারীর সমঙ্গ কথা বলমি হমব।  িারা সংনিে নবেময়র একটি 
গ্রহণম াগয স াধামনর পদ্ধনি প্রস্তাব করমি পামরন। ক্ষকান প্রনিষ্ঠান িার 
ননজ্স্ব প্রজ্ক্রয়া বাে নেময় বাইমর ক্ষথমকও কা িকর ক্ষকান প্রজ্ক্রয়া গ্রহণ 
করমি পামর,  নে িা ননমন বনণ িি নবেয়গুমলা ক্ষ মন করা হয়। 

(২) প্রনিষ্ঠান নলনখ্ি আকামর অনভম াগ ননষ্পনি প্রজ্ক্রয়ার ননয় কানুন 
িভ মল ধরমব  া সব িসাধারমণর জ্নয উন্মকু্ত থাকমব।  

(৩) প্রনিষ্ঠান ক্ষ  সকল বযজ্ক্তমক উক্ত কা িক্র  পনরচালনার োনয়ত্ব নেময়মে 
িামেরমক অবেযই ননরমপেভামব োনয়ত্ব পালমনর ননিয়িা নেমি হমব; 
নবমেেিঃ িামেরমক অবেযই স্বাধীন হমি হমব এবং ননজ্িি করমি হমব 



ক্ষ  িারা ক্ষকান প্রকার ননমেিেনার অধীন নয় এবং িারা ক্ষগাপনীয়িা বজ্ায় 
রাখ্মি বাধয। 

(৪) এ প্রজ্ক্রয়ায় ক্ষ  সকল বযজ্ক্তর প্রমবোনধকার রময়মে, িামের োয়-োনয়ত্ব 
সম্পমকি এবং অনভম াগ ননষ্পনির প্রজ্ক্রয়া বাস্তবায়ন নবেময় প্রনিষ্ঠানমক 
পনরস্কারভামব ও নবস্িৃি আকামর  থা থ প্রজ্ক্রয়ায় সবাইমক জ্ানামনার 
বযবস্থা করমি হমব। প্রজ্ক্রয়াটি সম্ভাবয সকল পমের ননকি সহজ্লভয হমি 
হমব, অবেযই পনরচময়র ক্ষগাপনীয়িা রো করমি হমব এবং অনভম াগ 
করার কারমণ  ামি কমর ক্ষকউ ক্ষকান প্রকার অসুনবধায় না পমে অথবা 
ক্ষকান োজ্স্ত না পায় িা অবেযই ননজ্িি করমি হমব।  

(৫) বেমর অবেযই একবার কমর অনভম াগ ননষ্পনির প্রজ্ক্রয়ার কা িকানরিা 
প িামলাচনা করমি হমব এবং  নে প্রনিষ্ঠান ননজ্স্ব বযবসাময়র ক্ষেে নকংবা 
প্রিযে সরবরাহকারীর ক্ষেমে বে ধরমনর  ুুঁ নকর আেঙ্কা কমর বা  ুুঁ নক 
ক্ষবমে ক্ষগমে বমল  মন কমরন িাহমল অন্তব িিীকামল এই প িামলাচনা করা 
 ামব, ক্ষ  ন- নিভন ক্ষকান পণয উৎপােন, প্রকে অথবা বযবসাময়র ক্ষেমে 
 ুক্ত হওয়া। প্রময়াজ্ন হমল অ ানচি নবলম্ব না কমর িা পুনরায় করমি 
হমব।  

 

ধারা ৯  

পহরাক্ষ সরবরাহকারী (Indirect suppliers); আইহনর অধীহন প্রক্রক্রয়া 
গ্রহহণর অনুহমাদন 

(১) ধারা ৮ অন ুায়ী প্রনিষ্ঠানমক অবেযই একটি অনভম াগ ননষ্পনির 
প্রজ্ক্রয়া চালু করমি হমব  ামি পমরাে সরবরাহকারীর সমঙ্গ অথ িনননিক 
কা িক্রম র ক্ষপ্রনেমি সৃে  ানবানধকার বা পনরমবে-সংক্রান্ত  ুুঁ নক বা এ 
সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘমনর নবেময় ক্ষ  ক্ষকউ অনভম াগ করমি সে  
হন।  

(২) প্রনিষ্ঠানমক অবেযই ননমচর অনুমেে (৩) এর আমলামক ধারা ৪ এ 
সংজ্ঞানয়ি ননজ্স্ব  ুুঁ নক-বযবস্থাপনা পদ্ধনি গ্রহণ করমি হমব। 



(৩) ক্ষকামনা প্রনিষ্ঠান  নে ইনঙ্গি পায় পমরাে সরবরাহকারী প িাময় 
 ানবানধকার-সংক্রান্ত অথবা পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘমনর ক্ষকামনা 
ঘিনা ঘমিমে, িামক অ থা ক্ষেনর না কমর প্রময়াজ্ন অনু ায়ী ননমচর 
পেমেপ ননমি হমব 

১। ধারা ৫(১) ক্ষথমক ৫(৩) অনু ায়ী  ুুঁ নক নবমিেণ করা  

২। োয়ী পমের জ্নয উপ কু্ত প্রনিমরাধ যলক বযবস্থা প্রণয়ন। ক্ষ  ন- 
ননয়ন্ত্রণ বযবস্থার বাস্তবায়ন (Control measures), সংনিে খ্াি বা 
খ্ামির প্রনিষ্ঠামনর  ুুঁ নকর প্রনিমরাধ ও এোমনার নবেময় সহায়িা।  

৩। প্রনিমরাধ, রে নকংবা ক ামনার পনরকেনা ও বাস্তবায়ন, এবং 

৪। প্রময়াজ্ন হমল ধারা ৬(২) ক্ষ ািামবক প্রনিষ্ঠামনর নীনি নববরণীমক 
স ময়াপম াগী করা। 

(৪) ক্ষকন্দ্রীয় অথ িনননিক সম্পকি ও জ্বালানন  ন্ত্রণালময়র সমঙ্গ ঐকয মির 
নভনিমি প্রণীি ননয়ম র িারা ক্ষকন্দ্রীয় শ্র  ও সা াজ্জ্ক নবেয়ক  ন্ত্রণালয় 
অনুমেে ৩ এর নবেয়বস্তু ননধ িারমণ ে িাপ্রাপ্ত। এইমেমে সংসমের 
(Bundesrat) ক্ষকান অনু নির েরকার হমব না।   

 

ধারা ১০   
িথয তলতপবদ্ধকরণ ও প্রতিহবদন দাতিল সংক্রান্ত বাধযবাধকিা 

(১) ধারা ৩ এর সমঙ্গ সঙ্গনি ক্ষরমখ্ নেউ নেনলমজ্ি (Due Diligence) এর 
ক্ষ সব বাধযবাধকিা পালন করা হময়মে প্রনিষ্ঠান িা ননয়ন ি নলনপবদ্ধ 
রাখ্মব। িা অন্তি সাি বের সংরেণ করমি হমব। 

(২) আনথ িক বেমরর নেউ নেনলমজ্মির (Due Diligence) বাধযবাধকিা পযণ ি 
করার নবেময় প্রনিষ্ঠানমক অবেযই একটি বানে িক প্রনিমবেন বিনর করমি 
হমব এবং িা বের ক্ষেে হওয়ার চার  ামসর  মধয প্রনিষ্ঠামনর ওময়বসাইমি 
প্রকাে করমি  ামি সবাই িা নবনা যমলয পায়। এবং সাি বের ক্ষসখ্ামন 



রাখ্মি হমব। আর এই প্রনিমবেনটিমক এ নভামব উপস্থাপন করমি হমব 
 ামি িা সবার জ্নয ক্ষবাধগ য হয় - 

১। প্রনিষ্ঠান  ানবানধকার ও পনরমবে-সংক্রান্ত ক্ষকামনা  ুুঁ নক অথবা 
 ানবানধকার-সংক্রান্ত বা পনরমবে-সংক্রান্ত োয়-োনয়ত্ব লঙ্ঘমনর 
ক্ষকামনা ঘিনা নচনিি কমরমে নক-না এবং  নে িা হময় থামক িমব 
ক্ষকানটি, 

২। ধারা ৪ ক্ষথমক ৯-ক্ষি উনিনখ্ি নেউ নেনলমজ্ি (Due Diligence) 

এর বাধযবাধকিা পযরমণ প্রনিষ্ঠান কী কী কমরমে; এর  মধয ধারা 
৬(২) ক্ষ ািামবক নীনি নববরণীর উপাোন এবং প্রাপ্ত অনভম ামগর 
নবেময় ধারা ৮ অথবা ৯(১) ক্ষ ািামবক প্রনিষ্ঠান কিৃিক গৃহীি 
বযবস্থাস যহ  

৩। প্রনিষ্ঠামনর গৃহীি কা িক্রম র প্রভাব ও কা িকানরিার  যলযায়ন  

৪। উক্ত  যলযায়ন ক্ষথমক ভনবেযি পেমেমপর জ্নয প্রাপ্ত 
ননমেিেনাস যহ 

 (৩)  নে প্রনিষ্ঠান  ানবানধকার বা পনরমবে-সংক্রান্ত ক্ষকামনা  ুুঁ নক অথবা 
 ানবানধকার-সংক্রান্ত নকংবা পনরমবে-সংক্রান্ত বাধযবাধকিা লঙ্ঘমনর ক্ষকান 
ঘিনা না পায়, এবং ক্ষ ৌজ্ক্তকভামব প্রনিমবেমন  নে িার বযাখ্া থামক, 
িাহমল অনুমেে (২) ক্ষথমক (৪) ক্ষ ািামবক আর ক্ষকান নবস্তানরি িমথযর 
েরকার হমব না। 

(৪) বযবসায় ও বানণমজ্যর ক্ষগাপনীয়িা রোয়  থা থ গুরুত্ব নেমি হমব। 

 



িৃিীয় ভাগ  
দদওয়ানী কার্ িধারা 

ধারা ১১    
মামলা করার তবহশ্ষ ক্ষমিা  

(১) ক্ষকান বযজ্ক্ত  নে ধারা ২(১)-এর আমলামক আইনসঙ্গি ক্ষকান অনধকার 
লঙ্ঘমনর োনব কমরন, িাহমল ক্ষস স্থানীয় ক্ষেে ইউননয়ন অথবা ক্ষকান 
ক্ষবসরকারী সংস্থামক স্বীয় ে িাবমল িার অনধকার প্রময়ামগর জ্নয 
অনুম ােন নেমি পারমবন।  

(২) ক্ষকান ক্ষেে ইউননয়ন অথবা ক্ষবসরকারী সংস্থামক ক্ষকবল াে উপধারা 
(১) এর অধীন অনু নি ক্ষেওয়া ক্ষ মি পামর  নে ক্ষসটির স্থায়ী অবস্থান 
থামক এবং িার গঠনিন্ত্র ক্ষ ািামবক ক্ষকান বানণজ্জ্যক কা িক্রম   কু্ত না 
থামক এবং  ানবানধকার অথবা রামের জ্ািীয় আইন সংনিে ক্ষকান 
অনধকার বাস্তবায়মন অস্থায়ীভামব ননময়াজ্জ্ি না হময় থামক। 



চিুথ ি ভাগ  
কিৃিপক্ষ কিৃিক পর্ িহবক্ষণ ও প্রহয়াগ  

উপ-তবভাগ ১ 

অতিট সংক্রান্ত প্রতিহবদন  
ধারা ১২  

প্রতিহবদন দাতিল  

(১) ধারা ১০(২) এর েফা ১ ক্ষ ািামবক প্রনিমবেন অবেযই জ্া িান ভাোয় 
ইমলক্ট্রননকানল বা নেজ্জ্িাল প্রজ্ক্রয়ায়  থা থ কিৃিপে কিৃিক োনখ্ল করমি 
হমব।  

(২) আনথ িক বের ক্ষেে হওয়ার পর পরবিী চার  াস ক্ষেে হওয়ার আমগই 
প্রনিমবেন অবেযই োনখ্ল করমি হমব।   

 

ধারা ১৩ 
আইতন বযবস্থা গ্রহহণর ক্ষমিা 

(১)  থা থ কিৃিপে েনিময় ক্ষেখ্মবন ক্ষ - 

১। ধারা ১০(২) এর েফা ১ ক্ষ ািামবক প্রনিমবেন োনখ্ল করা হময়মে 
নকনা এবং  

২। ধারা ১০(২) ও (৩) ক্ষ ািামবক  া  া করা েরকার িা করা 
হময়মে নকনা। 

(২)  নে ধারা ১০(১) ও (৩) ক্ষ ািামবক পালনীয় েিিানে পযরণ করা না হময় 
থামক, িাহমল উপ ুক্ত কিৃিপে সংনিে প্রনিষ্ঠানমক একটি ক্ষ ৌজ্ক্তক 
স ময়র  মধয প্রনিমবেন সংমোধন করমি ননমেিেনা নেমি পারমব। 

(৩) ক্ষকন্দ্রীয় অথ িনননিক সম্পকি ও জ্বালানী  ন্ত্রণালময়র সমঙ্গ ঐকয মিযর 
নভনিমি ক্ষকন্দ্রীয় শ্র  ও সা াজ্জ্ক সম্পকি নবেয়ক  ন্ত্রণালময় ননমচর 



প্রজ্ক্রয়াগুমলার ননয়ন্ত্রমণ আমরা নবস্িৃি আকামর নসদ্ধান্ত ননমি পামর  ার 
জ্নয সংসমের (Bundersat) ক্ষকান অনু নির েরকার হমব না। 

১। ধারা ১২ ক্ষ ািামবক প্রনিমবেন োনখ্ল করার পদ্ধনি, এবং 

২। উপ-ধারা (১) ও (২) ক্ষ ািামবক কিৃিপে কিৃিক প্রনিমবেন 
ননরীোর করার প্রজ্ক্রয়া। 

 



 

উপ-তবভাগ ২ 

ঝুুঁ তক অনুর্ায়ী বযবস্থা বা তনয়ন্ত্রণ 
ধারা ১৪      

কিৃিপক্ষ কিৃিক গহৃীি পদহক্ষপ; তবতধবদ্ধ প্রক্রক্রয়া গ্রহহণর তবষহয় 
ক্ষমিা প্রদান 

 

(১) উপ ুক্ত কিৃিপে কা িকর পেমেপ ক্ষনমব-  

১। ন নন োনয়ত্বপ্রাপ্ত ক িকিিা িার নবমবচনা  থা থ প্রময়ামগর ক্ষেমে, 

(ক) ধারা ৩ ক্ষথমক ধারা ১০(১) ক্ষ ািামবক  ানাবানধকার ও পনরমবে-
সংক্রান্ত সম্ভাবয  ুুঁ নক িথা  ানবানধকার-সংক্রান্ত এবং পনরমবে-
সংক্রান্ত বাধযবাধকিা পালন প িমবেণ এবং   

(খ্) উপমরাক্ত (ক) এর আওিায় বাধযকিা লঙ্ঘমনর ক্ষেে 
নচনিিকরণ, িার অবসান ও প্রনিমরাধ;  

২। অনুমরাধক্রম ,  নে অনুমরাধকারী  ুজ্ক্তসহকামর অনুমরাধ কমরন 
(ক) ক্ষ  ধারা ৩ ক্ষথমক ৯ প িন্ত নববৃি বাধযবাধকিা লঙ্ঘমনর কারমণ 
নিনন েনিগ্রস্ত হময়মেন অথবা িার সুরনেি ক্ষকান অবস্থান 
(অনধকার) লনঙ্ঘি হময়মে, অথবা  

(খ্) উপমরাক্ত (ক)- এর আমলামক ক্ষ  লঙ্ঘমনর কথা বলা হমে িা 
দ্রুি ঘিমি  ামে।  

(২) ক্ষকন্দ্রীয় অথ িনননিক সম্পকি ও জ্বালানী  ন্ত্রণালময়র সমঙ্গ ঐকয মিযর 
নভনিমি ক্ষকন্দ্রীয় শ্র  ও সা াজ্জ্ক সম্পকি নবেয়ক  ন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) 
এবং ধারা ১৫ ক্ষথমক ১৭ এর নবধান ক্ষ ািামবক প্রেি ে িাবমল  ুুঁ নক-
নভনিক ননয়ন্ত্রণ প্রজ্ক্রয়া নবস্তানরিভামব পনরচালনা করার জ্নয নসদ্ধান্ত ননমি 
পারমব।  ার জ্নয সংসমের (Bundersat) ক্ষকান অন ুনির েরকার হমব না। 



ধারা ১৫  
আহদশ্ ও পদহক্ষপসমূহ   

 থা থ কিৃিপে ধারা ৩ ক্ষথমক ১০(১) এর আওিায় বাধযবাধকিার লঙ্ঘন 
নচনিিকরণ, অবসান ও প্রনিমরামধ  থা থ ও প্রময়াজ্নীয় আমেে ক্ষেমব 
এবং  থা থ ও প্রময়াজ্নীয় পেমেপ গ্রহণ করমব।  া নননেিেভামব হমি 
পামর- 

১। িলব করা  

২। ননমেিেনা প্রানপ্তর নিন  ামসর  মধয বাস্তবায়মনর সুস্পে স য়সী া 
উমিখ্সহ সংমোধন যলক ক ি-পনরকেনা োনখ্ল করমি প্রনিষ্ঠানমক 
আমেে নেমি পারমব   

৩। বাধযবাধকিা বাস্তবায়মন প্রনিষ্ঠানমক সুনননেিে কা িক্রম র 
ননমেিেনা নেমি পারমব । 

 

ধারা ১৬ 
প্রহবহশ্র অতধকার  

ধারা ১৪ এ প্রেি োনয়ত্ব পালমনর ক্ষেমে এটি প্রময়াজ্নীয় নবধায়,  থা থ 
কিৃিপে ও িামের প্রনিনননধগণ ননমনাক্ত নবেময় ে িাপ্রাপ্ত  

১। স্বাভানবক কা িকামল অথবা প্রনিষ্ঠামনর কা ি পনরচালনার নননেিে 
স ময় প্রনিষ্ঠামনর প্রাঙ্গন, কা িালয় ও বানণজ্জ্যক ভবমন প্রমবে ও 
পনরেে িন, এবং  

২। ধারা ৩ ক্ষথমক ১০(১) এর অধীমন ক্ষ  বাধযবাধকিা িা পানলি 
হময়মে নক-না ক্ষেখ্মি স্বাভানবক কা িকামল অথবা প্রনিষ্ঠামনর 
কা িপনরচালনার নননেিে স ময় প্রনিষ্ঠামনর কা িক্র  সংক্রান্ত 
কাগজ্পে ও েনললপে পনরেে িন এবং পরীো 

 



ধারা ১৭      
িথয প্রদান ও কাগজপত্র দাতিল করার বাধযবাধকিা 

(১) ধারা ১৫ এর েফা ১ এর ২ নং বাকয ক্ষ ািামবক িলব করা প্রনিষ্ঠান 
ও বযজ্ক্তবগ ি   থা থ কিৃিপমের অনুমরামধ প্রময়াজ্নীয় িথয ও কাগজ্পে 
জ্ া ক্ষেমবন;  ামি িারা এই আইমনর অধীমন বা নভনিমি িামের োনয়ত্ব 
পালন করমি পামরন। (স্টকমহা   সনমের অনুমেে ১৫ অনু ায়ী)  
সহম াগী প্রনিষ্ঠান কিৃিক , প্রিযে ও পমরাে সরবরাহকারীমের িথযানে ও 
কাগজ্পে হস্তান্তর এই বাধযবাধকিার আওিায় পেমব । চভ জ্ক্তর নবেয ান 
েিি অনু ায়ী বা িামের আইনগি অবস্থামনর কারমণ এসব প্রনিষ্ঠান বা 
বযজ্ক্ত প্রময়াজ্নীয় িথযানে অথবা কাগজ্পে হস্তান্তর করমি বাধয। 
িাোোও িামের কামে ক্ষ সব িথয চাওয়া হমব ক্ষসগুমলা প্রোন করমি বাধয 
থাকমব।  

(২) পযারাগ্রাফ (১) এর আওিায় ক্ষ সব িথয প্রোন এবং কাগজ্পে 
হস্তান্তর করমি হমব, িার  মধয পেমব-  

১। ক্ষকান প্রনিষ্ঠান এই ধারার আওিায় পেমব নক-না িা ননধ িারমণর 
জ্নয িথয ও প্র াণানে 

২। ধারা ৩ ক্ষথমক ১০(১) অনু ায়ী বাধযবাধকিা পালন সংক্রান্ত িথয 
ও প্র াণানে, এবং 

৩। ধারা ৩ ক্ষথমক ১০(১) এর আওিায় বাধযবাধকিা পালমনর প্রজ্ক্রয়া 
প িমবেমণর জ্নয প্রনিষ্ঠামনর অভযন্তমর োনয়ত্বপ্রাপ্ত সকল বযাজ্ক্তর 
না । 

(৩) ক্ষ  ক্ষকান বযজ্ক্ত ন নন পযারাগ্রাফ (১) ক্ষ ািামবক িথয নেমি বাধয নিনন 
ক্ষকামনা প্রমশ্নর জ্বামব িথয নেমি অপারগিা প্রকাে করমি পামরন  নে 
ক্ষেখ্া  ায় ক্ষসই িথয ক্ষেওয়ার ফমল িার বা িার ক্ষকামনা আত্মীয় ক্ষফৌজ্োনর 
কা িনবনধর ৫২(১) ধারার অধীমন বা  ক্ষফৌজ্োনর নবচার অথবা প্রানিষ্ঠাননক 
অপরাধ সংক্রান্ত আইমনর (Regulatory Offence Act) 

(Strafprozessordnung) আওিায় নবচামরর  ুমখ্া ুনখ্ হমি পামরন।  ামক 



িথয নেমি বলা হমে নিনন চাইমল িথয না ক্ষেওয়ার অনধকারও িার আমে, 
ক্ষসই নবেয়টি িামক জ্ানামি হমব। িথয অথবা প্র াণানে নেমি অপারগিা 
প্রকাে করার ক্ষ  আইনগি অনধকার িা ক্ষগাপনীয়িা সংক্রান্ত আইনসম্মি 
োনয়ত্বমক প্রভানবি করমব না । 

 

ধারা ১৮      
 সহনশ্ীলিা ও সহহর্াতগিার করার বাধযবাধকিা 

প্রনিষ্ঠানমক অবেযই উপ কু্ত কিৃিপে এবং িার প্রনিনননধমের কা িক্র মক 
ক্ষ মন ননমি হমব এবং কা িক্র  বাস্তবায়মন িামেরমক সহম ানগিা করমি 
হমব। উপধারা ১ অনু ায়ী প্রনিষ্ঠামনর  ানলক এবং িামের প্রনিনননধমের 
জ্নয, আইন অনু ায়ী বা আইনন ে িাবমল িামের পমে প্রনিনননধত্ব 
করার জ্নয ননময়াগপ্রাপ্ত বযজ্ক্তমের ক্ষেমেও প্রম াজ্য হমব। 

 

উপ-অধযায় ৩ 

উপর্ুক্ত কিৃিপক্ষ, প্রকাশ্না, জবাবতদতহ সংক্রান্ত প্রতিহবদন 

ধারা ১৯ 
উপর্ুক্ত কিৃিপক্ষ 

(১) ক্ষকন্দ্রীয় অথ িনননিক সম্পকি ও রপ্তানন ননয়ন্ত্রণ েপ্তর আইমনর এই 
নবভামগর আওিায় প িমবেণ ও বাস্তবায়মনর জ্নয োনয়ত্বপ্রাপ্ত। ক্ষকন্দ্রীয় 
অথ িনননিক সম্পকি ও জ্বালানী  ন্ত্রণালয় এই আইমনর আওিায় ক্ষকন্দ্রীয় 
অথ িনননিক সম্পকি ও রপ্তানন ননয়ন্ত্রণ েপ্তমরর এ নবেময় আইনন ও 
কানরগনর িোরনকর জ্নয োনয়ত্বপ্রাপ্ত। ক্ষকন্দ্রীয় অথ িনননিক সম্পকি ও 
জ্বালানী  ন্ত্রণালয় ক্ষকন্দ্রীয় শ্র  ও সা াজ্জ্ক সম্পকি  ন্ত্রণালময়র সমঙ্গ 
ঐকয মির নভনিমি আইনন ও কানরগনর নবেয় িোরনক কমর থামক।  

(২) কিৃিপে িার োনয়ত্ব পালনকামল  ুুঁ নক অনু ায়ী ক ি-ক্ষকৌেল গ্রহণ 
কমর।  



 

ধারা ২০        

প্রকাশ্না (হযান্ডআউটস) 

উপ ুক্ত কিৃিপে সংনিে কিৃিপেস যমহর সমঙ্গ আমলাচনাক্রম  এই 
আইমনর জ্নয পালনীয় নবেময় সংনিে খ্ামির বা সম্পনকিি অনযানয 
খ্ামির নননেিে িথয, সহায়িা এবং সুপানরে ালা প্রকাে কমর। ববমেনেক 
নীনি সংক্রান্ত নবেয়ানে সংনিে হওয়ায় এসব িথয, সহায়িা ও সুপানরে ালা 
প্রকামের পযমব ি ক্ষকন্দ্রীয় ববমেনেক েপ্তমরর পযব িানু নি েরকার হয়। 

 

ধারা ২১  

জবাবতদতহ/দায়বদ্ধিা সংক্রান্ত প্রতিহবদন 

(১) ধারা ১৯(১) এর বাকয ১ এর নবধান ক্ষ ািামবক উপ ুক্ত কিৃিপে বেমর 
একবার কমর নবভাগ ৪ এর আওিায় আমগর বেমরর প িমবেণ ও 
বাস্তবায়ন কা িক্রম র উপর প্রনিমবেন প্রকাে করমব। এই ক্ষেমে 
প্রনিমবেন প্রথ বামরর  মিা ২০২২ সামল জ্নয বিনর করমি হমব এবং িা 
 থা থ কিৃিপমের ওময়বসাইমি প্রকাে করমি হমব। 

(২) এই প্রনিমবেমন নচনিি নবনধ লঙ্ঘমনর ঘিনা এবং িার স াধামন 
ননমেিনেি পেমেপস যমহর উমিখ্ থাকমব, একই সমঙ্গ এমি ধারা ১২ 
অনু ায়ী প্রনিষ্ঠামনর োনখ্লকৃি প্রনিমবেমনর ওপর একটি  যলযায়ন থাকমব, 
সংনিে প্রনিষ্ঠামনর না  উমিখ্ না কমর।  

 

 

 

 



পঞ্চম ভাগ  

গণক্রয় (Public procurement) 

ধারা ২২        

গণ-ক্রয়াহদশ্ দথহক অবযাহতি  

(১) ক্ষ  প্রনিষ্ঠানমক ধারা ২৪(২) অনসুামর ক্ষকান লঙ্ঘমনর োময় ২৪(১) 
ধারার অধীন জ্নর ানা করা হময়মে,  া নবধামনর আওিায় বাধযিা যলক ও 
চযোন্ত নসদ্ধান্ত নহমসমব প্রনিটষ্ঠি হময়মে, ক্ষসই প্রনিষ্ঠান “প্রনিম ানগিায় নবঘ্ন 
সৃটের নবরুমদ্ধ প্রণীি আইমনর” (Act against Restraint of Competition 

(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen) ধারা ৯৯ ও ১০০ 
ক্ষ ািামবক চভ জ্ক্ত সম্পােনকারী কিৃিপমের জ্নয সরবরাহ, কাজ্ ও ক্ষসবা  
পাওয়ার চভ জ্ক্ত প্রজ্ক্রয়ায় অংেগ্রহণ করমি পারমব না,  িেণ প িন্ত িারা  
উক্ত আইমনর ধারা ১২৫ ক্ষ ািামবক োয় ুক্ত প্র াণ করমি না পারমব।  
িমব এই অম াগযিা বাকয ১ ক্ষ ািামবক ক্ষকান নননেিে স ময়র জ্নয, 
সমব িাচ্চ নিন বের প িন্ত কা িকর থাকমব। (২) পযারাগ্রাফ (১) অনু ায়ী 
ক্ষকামনা প্র ানণি নবনধ লঙ্ঘমনর জ্নয ক পমে ১৭৫,০০০ ইউমরা জ্নর ানা 
করা হময় থাকমল ওই প্রনিষ্ঠানমক গণক্রয় প্রজ্ক্রয়ায় অংেগ্রহমণর অম াগয 
নবমবচনা করা হমব ।  

১। ২৪(২) এর বাকয ১ এর ২ নং েফার সমঙ্গ ধারা ২৪(২) এর বাকয 
২ এর ক্ষেমে, নবনধ লঙ্ঘমনর জ্নয চযোন্ত ও অপনরবিিনীয় নসদ্ধান্ত 
নহসামব ক পমে ১,৫০০,০০০ ইউমরা জ্নর ানা করা হমল,  

২। ২৪(২) এর বাকয ১ এর ২ নং েফার সমঙ্গ ধারা ২৪(২) এর বাকয 
২ এর ক্ষেমে, নবনধ লঙ্ঘমনর জ্নয চযোন্ত ও অপনরবিিনীয় নসদ্ধান্ত 
নহসামব ক পমে েইু ন নলয়ন ইউমরা জ্নর ানা করা হমল, এবং  

৩। ধারা ২৪(৩) এর ক্ষেমে, নবনধ লঙ্ঘমনর জ্নয চযোন্ত ও 
অপনরবিিনীয় নসদ্ধান্ত নহসামব ক পমে গে বানে িক িান িওভামরর 
(Turnover) েিকরা ০.৩৫ ভাগ স প্রময়াজ্ন জ্নর ানা করা হমল 



(৩) কাউমক বাে ক্ষেওয়ার নসদ্ধান্ত গ্রহমণর আমগ আমবেনকারী নহসামব 
িামক শুনাননমি অংেগ্রহমণর সুম াগ নেমি হমব।  

 

ষষ্ঠ ভাগ 
আতথ িক শ্াক্রি ও প্রশ্াসতনক দে 

ধারা ২৩  
আতথ িক দে 

 

প্রোসননক বযবস্থা সংক্রান্ত (Verwaltungsvollstreckungsgesetz) আইমনর 
১১(৩) ধারা স্বমত্বও উপ ুক্ত কিৃিপে কিৃিক প্রোসননক বযবস্থা নহমসমব ধারা 
১৯(১) এর েফা (১) এর আওিায় সমব িাচ্চ আনথ িক জ্নর ানার পনর াণ হমব 
সমব িাচ্চ ৫০,০০০ ইউমরা। 

 

ধারা ২৪        
প্রশ্াসতনক জতরমানা সংক্রান্ত তবধান 

(১) ক্ষকামনা বযজ্ক্ত নবনধনবধান লঙ্ঘন কমরন  খ্ন নিনন িা ইোকৃিভামব 
নকংবা অবমহলাবেিঃ  

১। ধারা ৪(৩) এর বাকয ১ এর নবপরীমি, এখ্ামন  া বলা হময়মে িা 
 থা থভামব অনুসরণ করা হময়মে, এটি প্র ামণ বযথ ি হন, 

২। ধারা ৫(১) এর বাকয ১ অথবা ধারা ৯(৩) এর বাকয ১ এর 
নবপরীমি,  নে  ুুঁ নক প িামলাচনা করা না হয়, করমলও িা 
সটঠকভামব, পযণ িাংগভামব নকংবা স য় মিা করা না হয়, 

৩। ধারা ৬(১) এর নবপরীমি, ক্ষকান প্রনিমরাধ যলক বযবস্থা গ্রহণ করা 
না হয়, আর গ্রহণ করমলও িা স য় মিা করা না হয়,  



৪। ধারা ৬(৫) এর বাকয ১, ধারা ৭(৪) এর বাকয ১ অথবা ধারা 
৮(৫) এর বাকয ১ এর নবপরীমি ক্ষকান প িামলাচনা করা না হয়, আর 
করমলও িা স য় মিা করা না হয়,  

৫। ধারা ৬(৫) এর বাকয ৩, ধারা ৭(৪) বাকয ৩ অথবা ধারা ৮(৫) 
এর বাকয ২ এর নবপরীমি ক্ষকান পেমেপমক স য়ানগু করমি বযথ ি 
হয়, আর করমলও িা  থাস ময় করা না হয় 

৬। ধারা ৭(১) এর বাকয ১ এর নবপরীমি প্রনিকার যলক বযবস্থা ননমি 
বযথ ি হয় অথবা ননমলও িা  থাস ময় করা না হয় 

(৭) এগুমলার নবপরীি হমল  

(ক) ধারা ৭(২) এর বাকয ১, অথবা 

(খ্) ধারা ৯(৩) এর বাকয নং ৩,  

ক্ষকান উমেযাগ ননমি বযথ ি হয় অথবা ননমলও িা স য় মিা ক্ষনওয়া 
হয়নন, অথবা বাস্তবায়ন করমি বযথ ি অথবা বাস্তবায়ন করমলও িা 
স য় মিা করা হয়নন। 

৮। ধারা ৮(১) এর বাকয ১ এর সমঙ্গ ধারা ৯(১) এর নবপরীমি, এটি 
অনভম াগ ননষ্পনির প্রজ্ক্রয়া ননজ্িি করমি বযথ ি হয়  

৯। ধারা ১০(১) এর বাকয ২ এর নবপরীমি সংনিে কাগজ্পে 
সংরেণ করমি বযথ ি হয়, আর করমলও িা সাি বেমরর জ্নয 
সংরেণ করা না হয়  

১০। ধারা ১০(২) এর বাকয ১ এর নবপরীমি, সটঠকভামব প্রনিমবেন 
বিনর করমি বযথ ি হয়, 

১১। ধারা ১০(১) এর বাকয ১ এর নবপরীমি, ক্ষ  প্রনিমবেমনর কথা 
বলা হময়মে িা জ্নগমণর জ্নয সহজ্লভয করমি বযথ ি হয় অথবা িা 
স য় মিা করমি বযথ ি হয়, 



১২। ধারা ১২ এর নবপরীমি ক্ষকান প্রনিমবেন োনখ্ল না করা অথবা 
করমলও িা স য় মিা না করা, অথবা  

১৩। ধারা ১৩(২) অথবা ধারা ১৫ এর ২ নং বাকয-এর ২ নং এর 
নবধান ক্ষ ািামবক জ্ানরকৃি আমেে পালন করমি বযথ ি হয় 

(২) প্রোসননক ননয়  লঙ্ঘমনর জ্নয ক্ষ  োজ্স্ত হমি পামর- 

১। উপ-ধারা (১) এ বনণ িি ক্ষেেস যমহ   

(ক) েফা ৩, ৭ এর (খ্) এবং ৮,  

খ্) েফা ৬ এবং ৭ এর (ক) 

 া ৮ লাখ্ ইউমরা প িন্ত জ্নর ানা হমি পামর,  

২। উপ-ধারা (১) এর েফা নং ১, ২, ৪, ৫ ও ১৩,  ামি ৫ লাখ্ 
ইউমরা প িন্ত প্রোসননক জ্নর ানা হমি পামর। 

৩। উপ-ধারা (১)এ বনণ িি অনযানয ক্ষেমে,  ামি ১ লাখ্ ইউমরা প িন্ত 
প্রোসননক জ্নর ানা হমি পামর।  

েফা নং ১ এর ১ নং বাকয, এবং প্রোসননক অপরাধ আইমনর ধারা 
৩০(২) এর বাকয ৩ ধারা ১ এর প্রম াজ্য হমব। 

(৩) নবচারাধীন ক্ষকামনা বযজ্ক্ত বা প্রনিষ্ঠামনর বাৎসনরক আময়র পনর াণ 
৪০০ ন নলয়ন ইউমরার ক্ষবনে হমল, উপ-ধারা(১) এর েফা ৬ অথবা ৭(ক) 
এর প্রোসননক নবনধ লঙ্ঘমনর  ক্ষেমে, উপ-ধারা (২) এর বাকয ২ এর 
সমঙ্গ উপ-ধারা ১ এর বাকয ১ নং এর ১(খ্) এর লঙ্ঘন হময় থাকমল িখ্ন 
গে বাৎসনরক আময়র েিকরা ২ ভাগ জ্নর ানা হমি পামর। ক্ষ মহিভ িারা 
বা িামের প্রনিষ্ঠান একটি অথ িনননিক ইউননি নহসামব কাজ্ কমর, িামের 
বাৎসনরক আময়র পনর াণ (িান িওভার) নহসাব করা হমব প্রোসননক নসদ্ধান্ত 
গ্রহমণর আমগর নিন অথ ি বেমরর ববনশ্বক আময়র নহসামব। বানে িক গে 
আময়র (িান ি-ওভার) অনুন ি নহসাব করা ক্ষ মি পামর।  



(৪) ক্ষকামনা নবচারাধীন বযজ্ক্ত ও সাংগঠননক বযজ্ক্তবমগ ির ওপর জ্নর ানা 
ননধ িারমণর নভনি হল িার প্রোসননক নবনধ লঙ্ঘমনর  াো। নহসামবর স য় 
িামের অথ িনননিক অবস্থামকও নবমবচনায় ননমি হমব। এই  যলযায়মন 
পনরনস্থনি কিখ্ানন িামের পমে বা কিখ্ানন িামের নবপমে িার নবমবচনা 
করমি হমব। ননমনানিনখ্ি নবেয়মক নবমবচনায় ননমি হমব- -  

১। প্রোসননক আইন লঙ্ঘনকারীর নবরুমদ্ধ অনভম াগ, 

২। প্রোসননক আইন লঙ্ঘনকারীর লেয ও উমেেয, 

৩। প্রোসননক আইন লঙ্ঘনকারীর গুরুত্ব,  াো ও স য়কাল, 

৪। প্রোসননক আইন লঙ্ঘমনর ধরণ, নবমেেিঃ সম্পৃক্তমের সংখ্যা 
এবং নবচারাধীন বযজ্ক্ত বা সংগঠমন িামের অবস্থান, 

৫। প্রোসননক আইন লঙ্ঘমনর প্রভাবস যহ, 

৬। প্রোসননক নবনধ লঙ্ঘন সংক্রান্ত আইমনর ৩০ ও ১৩০ ধারার 
অধীমন, প্রোসননক নবনধ লঙ্ঘমনর প্রনিমরাধ ও নচনিি করমণ গৃহীি 
সাবধানিা যলক পেমেমপর আওিায়, পযমব িকার ক্ষকামনা প্রোসননক আইন 
লঙ্ঘমন নবচারাধীন বযজ্ক্ত ও বযজ্ক্তবমগ ির সংগঠন। 

৭। নবচারাধীন বযজ্ক্ত অথবা বযজ্ক্তবমগ ির সংগঠন কিৃিক অপরাধ 
নচনিিকরণ এবং েনি ননরসমন গৃহীি পেমেপ, এবং প্রোসননক অপরাধ 
সংঘটিি হওয়ার পর িার প্রনিমরাধ ও নচনিিকরমণ গৃহীি সিকিিা যলক 
পেমেপ।  

৮। প্রোসননক নবনধ লঙ্ঘমন েনিগ্রস্ত নবচারাধীন বযজ্ক্ত অথবা 
বযজ্ক্তবমগ ির সংগঠমনর ওপর প্রভাব 

(৫) প্রোসননক অপরাধ সংক্রান্ত আইমনর ধারা ৩৬(১) এর েফা ১ এর 
আওিায় প্রোসননক কিৃিপে হ’ল ক্ষকন্দ্রীয় অথ িনননিক সম্পকি ও রপ্তানন 
ননয়ন্ত্রণ েপ্তর। ক্ষকন্দ্রীয় েপ্তমরর আইনন ও কানরগনর িোরনকর নবেময়র ধারা 
১৯(১) এর েফা ২ ও ৩ এর নবধান প্রম াজ্য হমব। 



পতরতশ্ষ্ট 

(ধারা ২(১), ধারা ৭(৩) এর দফা ২ সংতেষ্ট) 

সনদসমহূ 

১। ২৮ জ্নু ১৯৩০ গৃহীি জ্বরেজ্স্ত যলক অথবা বাধযিা যলক শ্র  
সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ২৯ (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি 
(Federal Law Gazette) ১৯৫৬ েুই পৃষ্ঠা নং- ৬৪০, ৬৪১) (আইএলও 
সনে নং- ২৯)। 

২। ২৮ জ্নু ১৯৩০ গৃহীি জ্বরেজ্স্ত যলক অথবা বাধযিা যলক শ্র  
সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ২৯ এর প্রমিাকল (ক্ষফোমরল 
ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette)) ২০১৯ েুই পৃষ্ঠা নং- ৪৩৭, ৪৩৮। 

৩। ৯ জ্লুাই ১৯৪৮ গৃহীি সংগঠন করার অনধকার এবং সংগটঠি হওয়ার 
অনধকার নবেময় সুরো সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে, ধারা ৮৭ 
(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette)) ১৯৫৬ েুই পৃষ্ঠা নং- 
২০৭২, ২০৭১),  া ২৬ জ্নু ১৯৬১ িানরমখ্র সনে িারা সংমোনধি 
(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১৯৬৩ েুই পৃষ্ঠা নং- ১১৩৫, 
১১৩৬)) (আইএলও সনে নং- ৮৭) । 

৪। ১ জ্লুাই ১৯৪৯ গৃহীি সংগটঠি হওয়া এবং ক্ষ ৌথভামব ের-কোকনের 
নীনি ালার প্রময়াগ সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ৯৮ 
(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১৯৫৫ েুই পৃষ্ঠা নং- ১১২২, 
১১২৩)),  া ২৬ জ্নু ১৯৬১ িানরমখ্র সনে িারা সংমোনধি (ক্ষফোমরল ল 
ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১৯৬৩ েুই পৃষ্ঠা নং- ১১৩৫, ১১৩৬)) 
(আইএলও সনে নং- ৯৮) । 

৫। ২৯ জ্নু ১৯৫১ গৃহীি স কামজ্র জ্নয পরুুে ও নারীর স ান  জ্রুী 
সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ১০০ (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি 



(Federal Law Gazette) ১৯৫৬ েুই পৃষ্ঠা নং- ২৩, ২৪)) (আইএলও সনে 
নং- ১০০) । 

৬। ২৫ জ্নু ১৯৫৭ গৃহীি জ্বরেজ্স্ত যলক শ্র  ননরসন সংক্রান্ত 
আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ১০৫ (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal 

Law Gazette) ১৯৫৯ েুই পৃষ্ঠা নং- ৪৪১, ৪৪২)) (আইএলও সনে নং- 
১০৫) । 

৭। ২৫ জ্নু ১৯৫৮ গৃহীি ক িসংস্থান ও ক্ষপোগি ববে য সংক্রান্ত 
আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ১১১ (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal 

Law Gazette) ১৯৬১ েুই পৃষ্ঠা নং- ৯৭, ৯৮)) (আইএলও সনে নং- ১১১) 
। 

৮। ২৬ জ্নু ১৯৭৩ গৃহীি কম ি প্রমবমের ননুযি  বয়স সংক্রান্ত 
আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ১৩৮ (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal 

Law Gazette) ১৯৭৬ েুই পৃষ্ঠা নং- ২০১, ২০২)) (আইএলও সনে নং- 
১৩৮) ।  

৯। ১৭ জ্নু ১৯৯৯ গৃহীি ননকৃে ধরমণর নেশুশ্র  নননেদ্ধকরণ ও আশু 
কা িক্র  সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক শ্র  সংস্থার সনে নং- ১৮২ (ক্ষফোমরল ল 
ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ২০০১ েুই পৃষ্ঠা নং- ১২৯০, ১২৯১)) 
(আইএলও সনে নং- ১৮২) । 

১০। ১৯ নেমসম্বর ১৯৬৬ নাগনরক ও রাজ্নননিক অনধকার সংক্রান্ত 
আন্তজ্িানিক সনে (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১৯৭৩ 
েুই পৃষ্ঠা নং- ১৫৩৩, ১৫৩৪))।  

১১। ১৯ নেমসম্বর ১৯৬৬ গৃহীি অথ িনননিক, সা াজ্জ্ক ও সাংসৃ্কনিক 
অনধকার সংক্রান্ত আন্তজ্িানিক সনে (ক্ষকন্দ্রীয় আইমনর গযামজ্ি ১৯৭৩ েুই 
পৃষ্ঠা নং- ১৫৬৯,১৫৭০) । 



১২। ১০ নেমসম্বর ২০১৩ গৃহীি পারে সংক্রান্ত ন না ািা সনে (ক্ষকন্দ্রীয় 
আইমনর গযামজ্ি ২০১৭ েুই পৃষ্ঠা নং- ৬১০, ৬১১) (ন না ািা সনে) । 

১৩। অবযাহি বজ্বেযেণ (Persistent Organic Pollutants) সংক্রান্ত 
স্টকমহা  সনে  ার িানরখ্ ২৩ ক্ষ  ২০০১ (ক্ষকন্দ্রীয় আইমনর গযামজ্ি 
২০০২ েুই পৃষ্ঠা নং- ৮০৩, ৮০৪) (POPs Convention), ৬ ক্ষ  ২০০৫ 
িানরমখ্র নসদ্ধান্ত যমল সব িমেে সংমোনধি (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal 

Law Gazette) ২০০৯ েুই পৃষ্ঠা নং- ১০৬০, ১০৬১)) । 

১৪। ২২  াচি ১৯৮৯ গৃহীি েনিকর বমজ্িযর আন্তঃমেেীয় চলাচল ননয়ন্ত্রণ 
ও িার অবসান সংক্রান্ত বামসল সনে (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal 

Law Gazette) ১৯৯৪ েুই পৃষ্ঠা নং- ২৭০৩, ২৭০৪)) (বামসল সনে); ২২ 
 াচি ১৯৮৯ িানরমখ্র বামসল সনমের পনরনেে সংমোধন সংক্রান্ত িৃিীয় 
অধযামেে  ার িানরখ্ ৬ ক্ষ  ২০১৪ (ক্ষকন্দ্রীয় আইমনর গযামজ্ি ২০০৯ েুই 
পৃষ্ঠা নং- ৩০৬/৩০৭) । 

 

অনুহেদ ২  
প্রতিহর্াতগিার উপর তবতধতনহষধ আহরাপ সংক্রান্ত আইহনর সংহশ্াধন 

প্রনিম ানগিার উপর নবনধননমেধ আমরাপ আইমনর ১২৪(২) ধারায় (Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschrankungen)  া ২৬ জ্নু ২০১৩ িানরমখ্ গৃহীি 
(ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১ পৃষ্ঠা নং- ৩২৭)), ৯  াচি 
২০২১ িানরমখ্ আইমনর ১  অনুমেে িারা সব িমেে সংমোনধি (ক্ষফোমরল 
ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) ১ পৃষ্ঠা নং- ১৭৫০, ৩২৪৫)) “নুনযি  
 জ্রুী আইমনর ধারা ১৯ (Mindestlohngesetz)” েমব্দর পর “এবং” েব্দটি 
ক া িারা প্রনিস্থানপি হমব এবং “অমঘানেি কাজ্ ও ক্ষবআইনন কাজ্ 
ননরসন আইমনর ২১ ধারা (Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz)” েমব্দর 
পর েব্দ ালা “এবং ২২ ধারার “সরবরাহ বযবস্থায় (Supply Chain) বৃহৎ 
প্রনিষ্ঠানস যমহর অবেযপালনীয় নবধান (Due Diligence) সম্পনকিি আইন” 



প্রনিস্থানপি হমব ( কু্ত হমব কা িকর হওয়ার িানরখ্ এবং ক্ষকন্দ্রীয় আইন 
গযামজ্মির ক্ষরফামরি)।  
 
 

অনুহেদ ৩ 
প্রতিহর্াতগিা সংরক্ষণ আইহনর সংহশ্াধনী 

(Wettbewerbsegistergsetz) 

১৮ জ্লুাই ২০১৭ িানরমখ্র প্রনিম ানগিা সংরেণ আইন 
(Wettbewerbsegistergsetz) (ক্ষফোমরল ল ক্ষগমজ্ি (Federal Law Gazette) 
১ পৃষ্ঠা নং- ২৭৩৯)),  া ১৮ জ্ানুয়ারী ২০২১ িানরমখ্র আইমনর অনুমেে 
১০ িারা সব িমেে সংমোনধি (ক্ষকন্দ্রীয় আইন গযামজ্ি ১ পৃষ্ঠা নং ২) 
নননরূমপ সংমোধন হমলা:  

১। ধারা ২(১) নননরূমপ সংমোনধি হইল- 

ক) ২ নং এ অের (ঙ) এ েব্দ “হময়মে” এর পর ক া ও েব্দ “অথবা” 
এর পনরবমিি ক্ষসন মকালন হমব।  

খ্) ৩ নং এ ক্ষেমের োনের পনরবমিি ক্ষসন মকালন এবং েব্দ “অথবা” 
বসমব।  

গ) ননমনাক্ত নং ৪  ুক্ত হমব- 

“৪। “সরবরাহ বযবস্থায় (Supply Chain) বহৃৎ প্রনিষ্ঠানস যমহর 
অবেযপালনীয় নবধান (Due Diligence) সম্পনকিি আইন” ২৪(১) ধারা 
ক্ষ ািামবক প্রোসননক অপরামধর জ্নয চযোন্ত ও বাধযকর নসদ্ধান্ত নহসামব 
প্রোসননক জ্নর ানা হমল ( কু্ত হমবঃ কা িকর হওয়ার িানরখ্ এবং ক্ষকন্দ্রীয় 
আইন গযামজ্মির ক্ষরফামরি নম্বর) ক্ষ  ক্ষেমে আমরানপি প্রোসননক 
জ্নর ানার পনর াণ হমি হমব ক পমে ১৭৫,০০০ ইউমরা।” 

২। ধারা ৩ এ ননমনাক্ত পযারাগ্রাফ (৪)  কু্ত করা হ’লঃ 



“(৪) ৪ নং এর পযারাগ্রাফ (১) এ বনণ িি িথয ননরীো ও সম্পযণ ি করা কামল, 
ননবন্ধন কিৃিপে ক্ষকন্দ্রীয় কর েপ্তমরর ক্ষকান প্রনিষ্ঠামনর ববধ ভযাি 
পনরনচনি নম্বর (Identification number)  া রনেি হময়মে অথবা রনেি 
হমি  ামে িা ক্ষেওয়ার জ্নয অনুমরাধ করমি পামরন। এই অনুমরামধর 
ক্ষেমে ননবন্ধন কিৃিপেমক অবেযই না  অথবা প্রনিষ্ঠামনর না  এবং 
একই সমঙ্গ প্রনিষ্ঠামনর আইনন-ধরণ ও টঠকানা উমিখ্ করমি হমব।  যলয 
সংম াজ্ন কর আইমনর (Umsatzsteuergesetz) ধারা ২৭ক (২) েফা ২ 
অপনরবনিিি থাকমব।” 

 

অনুহেদ ৪ 

কম ি-গঠন আইহনর সংহশ্াধন (Betriebsverfassungsgesetz) 

ক ি গঠন আইমনর ধারা ১০৬(৩),  া ২৫ ক্ষসমেম্বর ২০০১ িানরখ্ জ্ারী 
হয় (ক্ষকন্দ্রীয় আইমনর গযামজ্ি ১ পৃষ্ঠা নং- ২৫১৮),  ার সব িমেে সংমোধন 
হময়মে ২০ ক্ষ  ২০২০ িানরমখ্র আইমনর অনুমেে ৬ বমল (ক্ষকন্দ্রীয় 
আইমনর গযামজ্ি ১ পৃষ্ঠা নং- ১০৪৪), নবেয ান নং ৫ক এর পর ৫খ্  ুক্ত 
হমব- 

“৫খ্ সরবরাহ বযবস্থায় (Supply Chain) বহৃৎ প্রনিষ্ঠানস যমহর 
অবেযপালনীয় নবধান (Due Diligence) সম্পনকিি আইন” ক্ষ ািামবক 
সরবরাহ বযবস্থায় অবেযপালনীয় নবধান (Due Diligence) সংক্রান্ত নবেয়ানে;” 

 

অনুহেদ ৫  
কার্ িকর হওয়া  

১। এই আইমনর ধারা ২ এর নবধান সামপমে, এই আইন ১ জ্ানুয়ারী 
২০২৩ ক্ষথমক কা িকর।  

২। “সরবরাহ বযবস্থায় (Supply Chain) বহৃৎ প্রনিষ্ঠানস যমহর অবেযপালনীয় 



নবধান (Due Diligence) সম্পনকিি আইন” এর ধারা ১৩(৩), ধারা ১৪(২) 
এবং ধারা ১৯ ক্ষথমক ২১ এই আইন ক্ষঘােণার পমরর নেন ক্ষথমক কা িকর 
হময়মে। 

 

 

 

সংসমের (Bundesrat) সাংনবধাননক অনধকারস যহ পানলি হময়মে। 

উপমরাক্ত আইন এিিারা কা িকর করা হ’ল। ইহা ক্ষকন্দ্রীয় আইমনর 
গযামজ্মি প্রকানেি হমব।  

বানল িন, ১৬ জ্লুাই ২০২১ 

 
ক্ষকন্দ্রীয় রােপনি  
ক্ষস্টইনম ইয়ার 

ক্ষকন্দ্রীয় চযামিলর  

ে. এংমগলা  ারমকল 

শ্র  ও সা াজ্জ্ক সম্পকি নবেয়ক ক্ষকন্দ্রীয়  ন্ত্রী  
নহউবারিাস ক্ষহইল 

অথ িনননিক সহম ানগিা ও উন্নয়ন নবেয়ক ক্ষকন্দ্রীয়  ন্ত্রী 
গােি  ুলার  

অথ িনননিক সম্পকি ও জ্বালানী নবেয়ক ক্ষকন্দ্রীয়  ন্ত্রী  
নপিার আল্টম ইয়ার   
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