গণকর্মচারী শৃঙ্খলা ( নিয়নর্ত উপনিনত)
অধ্যাদেশ, ১৯৮২
----------------------------------------------------------------িম্বর ৫৫৭- পাব গণপ্রজাতন্ত্র বাাংলাদেদশর প্রধ্াি সার্নরক আইি প্রশাসক কতৃকম প্রণীত নিদনাক্ত অধ্যাদেশ
১৩ই সসদেম্বর, ১৯৮২ সাদল এতদ্বারা সকদলর অবগনতর জন্য প্রকাশ করা হইলঃ
সেদহতু সরকারী কর্মচারীদের র্দধ্য শৃাংখলা ও নিয়র্ানুবতমীতা নিনিত কনরবার নিনর্দে নবদশষ নবধ্ািাবলী
প্রণয়ি করা প্রদয়াজি;
তাই ২৪সশ র্াচম, ১৯৮২ সাদলর ফরর্াি অনুোয়ী এবাং এই ফরর্াি বদল প্রেে ক্ষর্তার অনধ্কারী হওয়ার
সপ্রনক্ষদত প্রধ্াি সার্নরক আইি প্রশাসক এতদ্বারা এই অধ্যাদেশ প্রণয়ি ও জানর কদরি ।
ধ্ারা - ১ ( সাংনক্ষপ্ত নশদরািার্ )
এই অধ্যাদেশ গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়নর্ত উপনিনত) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ বনলয়া অনিনহত হইদব ।
ধ্ারা- ২ ( সাংজ্ঞা )
এই অধ্যাদেদশর সকাদিা প্রসঙ্গ বা নবষয় সকাদিা নকছু পনরপন্থী িা থানকদল( ক)' ' কতৃপমক্ষ' ' বনলদত নিদয়াগকারী কতৃপমক্ষ অথবা নিদয়াগকারী কতৃপমক্ষ কতৃকম ক্ষর্তাপ্রাপ্ত একজি
কর্মকতমা বা সেদকাদিা কতৃপমক্ষদক বুঝাইদব ।
( খ) ' ' গণ- কর্মচারী' ' বনলদত প্রজাতদন্ত্রর কদর্ম নিদয়ানজত অথবা সেদকাদিা নবনধ্বদ্ধ সাংিায় চাকুরীরত
বযনক্তদক বুঝাইদব ।
ধ্ারা- ৩ ( অন্য সকাদিা আইি, ইতযানের নবধ্াি থাকা সদেও এই অধ্যাদেদশর কােমকানরতা )
গণ- কর্মচারী সম্পদকম অথবা গণ- কর্মচারীদের চাকুরীর শতমাবলী সম্পনকমত নবষদয় অন্য সকাদিা আইি, নবনধ্
প্রনবনধ্দত োহাই থাকুক িা সকি, তাহা সদেও এই অধ্যাদেশ কােমকর হইদব ।
ধ্ারা- ৪ (নবিা অনুর্নতদত কদর্ম অনুপনিনতর জন্য েণ্ড )
সকাদিা গণ- কর্মচারী তাহার ঊর্ধধ্মতি কতৃপমদক্ষর পূবমনুর্নত বযতীত ছুনিদত থানকদল অথবা কদর্ম অনুপনিত
থানকদল কতৃপমক্ষ প্রনতনেদির অনুপনিনতর জন্য একনেদির র্ূল সবতদির সর্াি অথম কতৃিম কনরদত পানরদবি ।
ধ্ারা - ৫ ( নবিা অনুর্নতদত অনফস তযাদগর জন্য েণ্ড )
অনফস চলাকালীি সর্দয় সকাদিা গণ- কর্মচারী তাহার ঊর্ধধ্মতি কতৃপমদক্ষর অনুর্নত বযতীত অনফস তযাগ কনরদল
কতৃপমক্ষ এই জাতীয় প্রদতযক সক্ষদে একনেদির র্ূল সবতদির সর্পনরর্াণর্রমথ কতমি কনরদত পানরদবি ।
ধ্ারা- ৬ ( নবলদম্ব উপনিনতর জন্য েণ্ড )
সকাদিা গণ- কর্মচারী অনফদস নবলদম্ব উপনিত হইদল কতৃপমক্ষ প্রনত দুই নেদির নবলদম্ব উপনিনতর জন্য
একনেদির র্ূল সবতদির সর্পনরর্াণ অথম কতমি কনরদত পানরদবি ।
ধ্ারা- ৭ ( পুিঃদপৌনিক অপরাদধ্র জন্য েণ্ড )

েনে সকাদিা গণকর্মচারী নেশ নেদির র্দধ্য উপদরাক্ত ৪, ৫ ও ৬ িম্বর ধ্ারায় বনণমত সেদকাদিা অপরাধ্
একানধ্কবার সাংগঠি কদরি তাহা হইদল কতৃমপক্ষ উপদরাক্ত কতৃিম বযতীতও আদরাও অনতনরক্ত সাত নেদির র্ূল
সবতদির সর্পনরর্াণ অথম কতিম কনরদত পানরদবি ।
ধ্ারা- ৮ ( েদণ্ডর পুিদবমদবচিা )
উপদরাক্ত ৪ বা ৫ বা ৬ বা ৭ ধ্ারার আওতায়, সকাদিা গণকর্মচারীর সবতি হইদত সকাদিা অথম কতমি কনরবার
আদেশ প্রোদির সক্ষদে সাংন্ট কর্মচারী আদেশোদির ৪৮ ঘন্িার র্দধ্য কতৃপমদক্ষর নিকি উক্ত আদেশ
পনরবমদবচিা কনরবার জন্য আদবেি জািাইদল কতৃপমক্ষ শুিানি গ্রহণ পূবমক প্রদয়াজিদবাদধ্ এই আদেশ সাংদশাধ্ি
বানতল বা বহাল রানখদত পানরদবি ।
ধ্ারা- ৯ ( সরকরী কর্মকনর্শদির সনহত পরার্শম করদণর প্রদয়াজিীয়তা )
এই অধ্যাদেদশর আওতািুক্ত সকাদিা নবষদয়র উপর বযবিা গ্রহদণর সক্ষদে সরকারী কর্মকনর্শদির সনহত
পরার্শমকরদণর প্রদয়াজি হইদব িা ।
ধ্ারা - ১০ ( আোলদতর এখনতয়ার িা থাকা সাংক্রান্ত )
এই অধ্যাদেদশর আওতায় গৃহীত সকাদিা কােমক্রর্ বা প্রেে আদেদশর নবরুদদ্ধ সকাদিা আোলদত সকাদিা প্রশ্ন
উত্থাপি করা োইদব িা ।
( ১) অনফদস অনিয়নর্ত উপনিনত এবাং অিনুদর্ানেত অনুপনিনতর ঘিিা প্রসাংদগ ।
র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ ও অন্যান্য সরকারী অনফসসর্ূদহর এবাং সরকারী সাংনবনধ্বদ্ধ কদপমাদরশদির (স্বায়েশানসত
সাংিা, সবাড, কতৃপমক্ষ ইতযানে) অনফসার কর্মচারীদের অিনুদর্ানেত অনুপনিনতর ঘিিার র্ূদলাতপািি
(cradicate) এবাং অনফদস নিয়নর্ত উপনিনত নিনিত করার লদক্ষয প্রধ্াি সার্নরক আইি প্রশাসক গণ- কর্মচারী
শৃাংখলা ( নিয়নর্ত উপনিনত) অধ্যাদেশ. ১৯৮২ জানর কনরয়াদছি ।এই অধ্যাদেদশর আওতায় নিদয়াগকারী
কতৃপমক্ষ নহসাদব অথমানয়ত কতৃপমক্ষ অথবা উক্ত কতৃপমদক্ষর দ্বারা ক্ষর্তাপ্রাপ্ত সকাদিা বযনক্তদক, সকাদিা
কর্মচারীর নবলদম্ব অনফদস আসা বা অিনুদর্ানেতিাদব অনফদস অনুপনিত থাকা বা অনুর্নত বযতীত অনফস তযাগ
করার জন্য শানি আদরাদপর পেমাপ্ত ক্ষর্তা সেওয়া হইয়াদছ । ইহার পরও সাংন্ট অনফস প্রধ্ািগণ তাহাদের
অধ্ীিি অনফসার/কর্মচারীদের নিয়নর্তিাদব অনফদস আসা ও অিনুদর্ানেতিাদব অনফদস অনুপনিত িা থাকা
নিনিত করার জন্য বযনক্তগতিাদব োয়ী থানকদবি৷
( ২) সকল নিদয়াগকারী কতৃপ
ম ক্ষ অিনতনবলদম্ব উহাদের অধ্ীিি সকাদিা বযনক্তগণদক এই অধ্যাদেদশর ২(এ)
ধ্ারার আওতায় সাংজ্ঞানয়ত কতৃপমদক্ষর ক্ষর্তা প্রদয়াদগর জন্য কতৃপমক্ষ নহসাদব নিেুক্ত কনরদবি । অনফদসর
আকাদরর (size) উপর নিনে কনরয়া উক্ত অনফদসর নবনিন্ন সেণীর অনফসার/কর্মচারীদের নবষয়ানে সেখাদশািার
জন্য সুনবধ্ার্ত একানধ্ক বযনক্তদকও কতৃপমক্ষ নহসাদব নিেুক্ত করা োইদব ।
( ৩) সকাদিা বযনক্ত েনে অনফস আরম্ভ হওয়ার নিধ্মানরত সর্দয়র এক নর্নিি নবলদম্বও অনফদস আদসি তাহা
হইদল তাহাদক এই অধ্যাদেদশ বনণমত শানি প্রোি করা হইদব । এই সক্ষদে োিবাহদির অপ্রাপ্তবতা, সরকারী
োিবাহি িট হইয়া োওয়া বা নবলদম্ব সপৌৌঁছা এবাং অপনরহােম বযনক্তগত কাজদক েুনক্তসঙ্গত অজুহাত নহসাদব গণয
করা হইদব িা । তাহা ছাড়া অনফদস সপৌৌঁছার জন্য ১০ অথবা ১৫ নর্নিদির সর্দয়র অনুর্নতদোগয হইদব িা ।
অনফদস উপনিত হওয়ার সনঠক সর্য় সুবযবনিত উপাদয় নলনপবদ্ধকরণ ও নরদপানিমাংদয়র নিনর্দে প্রদয়াজিীয়
বযবিা গ্রহণ কনরদত হইদব । উোহরণস্বরূপ র্ন্ত্রণালয়/নবিাদগর প্রদতযক শাখার কর্মচারীগণদক ঐ শাখার হানজরা
খাতায় নিধ্মানরত সর্দয় তাহাদের স্বাক্ষর প্রোি কনরদত হইদব । উক্ত হানজরা খাতা প্রনতনেি সকাল ৯- ১৫
ঘনিকার (বতমর্াদি ৮- ১৫ ঘনিকা) র্দধ্য উপসনচব (প্রশাসি)- এর নিকি সপৌৌঁনছদত হইদব । হানজরা খাতা
উপসনচব (প্রশাসি)- এর নিকি সপ্ররণ করা পেমন্ত সকাদিা কর্মচারী অনফদস সপৌৌঁছাইদত িা পানরদল উক্ত নেবদস
তাহার িাদর্র পাদশ ক্রস নচহ্ন নেদত হইদব এবাং উক্ত হানজরা খাতায় সসইনেি তাহাদক আর স্বাক্ষর কনরদত

সেওয়া হইদব িা এই ধ্দরির নবলদম্ব উপনিত কর্মচারীদক েুগ্ম সনচব (প্রশাসি)- এর অনফসকদক্ষ রনক্ষত নবদশষ
হানজরা খাতায় স্বাক্ষর কনরদত হইদব৷ সাংন্ট শাখার সহকারী সনচব েনে সকাদিানেি অনুপনিত থাদকি অথবা
নবলদম্ব অনফদস আদসি তাহা হইদল সসইদক্ষদে সাংন্ট শাখার উপনিত সজযষ্ঠ কর্মচারী উপসনচব (প্রশাসি)- এর
নিকি হানজরা খাতা সপ্ররণ কনরদবি ।
( ৪) ববধ্ কারণ বযতীত অথবা সাংন্ট ঊর্ধধ্মতি কর্মততমার অনুর্নত বযতীত সকহ োহাদত অনফস তযাগ কনরদত িা
পাদরি তাহা নিনিত করার জন্য র্াদঝ র্দধ্য তোরনকর বযবিা কনরদত হইদব । সকাদিা বযনক্তদক অনফস তযাগ
করার সর্য় নিকিি কাউদক অবনহত কনরয়া োইদত হইদব োহাদত তাহার অনফস তযাদগর নবষয়নি জািা থাদক
এবাং প্রদতযক শাখা/অনধ্শাখা/ অনফস রনক্ষত সরনজস্টাদর তাহার বানহদর োওয়ার নবষয়নি নলনপবদ্ধ কনরদত হইদব
। উক্ত সরনজস্টাদর সাংন্ট কর্মকতমার িার্, অনফস তযাদগর কারণ এবাং অনফস তযাদগর ও অনফদস সফরত
আসার সর্য় নলনপবদ্ধ কনরদত হইদব ।
( ৫) সকহই কতৃপ
ম দক্ষর পূবমানুদর্ােি বযতীত অনফদস অনুপনিত থানকদবি িা অথবা সকাদিা প্রকার ছুনি সিাগ
কনরদবি িা । সকবল অনুদর্ানেত নচনকতসক কতৃকম প্রেে সর্নডদকল সানিমনফদকি দ্বারা সর্নথমত সকাদিা গুরুতর
ও অকস্মাত অসুিতা অথবা ববধ্ সাক্ষয দ্বারা সর্নথমত সকাদিা েূঘমিিা কতৃপমদক্ষর অনুদর্ােি বযতীত অনফদস
অনুপনিত থাকার সদন্তাষজিক কারণ নহসাদব গৃহীত হইদত পাদর । অিযাসগত অপরাধ্ীদক আনুষ্ঠানিক নবিাগীয়
কােমক্রর্ গ্রহদণর র্াধ্যদর্ েথােথ সক্ষদে চাকুরী হইদত অপসারণসহ গুরুেণ্ড প্রোি কনরদত হইদব ।
( ৬) জনরর্ািার অথম সাংন্ট সকাদিা কর্মচারীর র্ানসক সবতি নবল হইদত নবদয়াজি কনরয়া আোয় কনরদত হইদব
। োহারা তাহাদের নিজস্ব সবতি নিদজরাই উদোলি কনরয়া থাদকি তাহাদের সক্ষদে জনরর্ািার অথম র্হানহসাব
রক্ষদকর কােমালয়দক অবনহত রানখয়া তাহাদের সবতি নবল হইদত নবদয়াজি করার নিদেমশ প্রোি করা হইদব ।
সকাদিা সক্ষদে েনে জনরর্ািার অথম তাহাদের সবতি নবল হইদত নবদয়াজি করা িা হয় তাহা হইদল
র্হানহসাবরক্ষদকর কােমালয় উক্ত জনরর্ািার অথম তাহার সবতি- নবল হইদত নবদয়াজি কনরয়া বাকী সবতদির সচক
ইসুয কনরদবি । এই উদেদে র্হানহসাবরক্ষদকর কােমালয়দক এইরূপ নবদয়াজদির নবষদয় অবনহত রানখদত
হইদব ।
( ৭) এই অধ্যাদেদশর ৮ ধ্ারার অধ্ীি অনি নিদবেদির সক্ষদে একর্াে সাক্ষযর সর্দর্াদরণ্ডার, র্তার্ত ও
নসদ্ধান্ত নলনপবদ্ধ কনরদত হইদব । এইরূপ সর্দর্াদরণ্ডাদর্র একনি কনপ র্তার্ত ও সরকদডমর কনপসহ সাংন্ট
কর্মচারীদক চানহদল প্রোি কনরদত হইদব ।
( ৮) এই অধ্যাদেদশর ৯ ধ্ারায় বলা হইয়াদছ সে, এই অধ্যাদেদশর আওতায় সকাদিা েণ্ড আদরাদপর সক্ষদে
কর্মকনর্শদির সনহত পরার্শমকরদণর প্রদয়াজি হইদব িা ।
( ৯) এই অধ্যাদেদশর ১০ ধ্ারায় বনণমত রনহয়াদছ সে, এই অধ্যাদেদশর আওতায় গৃহীত সকাদিা কােমক্রর্ বা
আদেদশর নবরুদদ্ধ সকাদিা আোলদত সকাদিা প্রশ্ন উত্থাপি করা োইদব িা ।
( ১০) সরকারী ও নবনধ্বদ্ধ সাংিার সকল কর্মচারীদের সক্ষদে এই অধ্যাদেদশর নবধ্াি প্রদোজয হইদব । বেনিক
র্জুরীর নিনেদত নিদয়ানজত েনর্ক/কর্মচারী অথবা ১৯৬৫ সাদলর কারখািা আইদির অধ্ীি কারখািা েনর্কদের
সক্ষদে এই অধ্যাদেদশর নবধ্াি প্রদোজয হইদব িা ।
( ১১) প্রদতযক কর্মচারী েথােথ কতৃপমক্ষ কতৃকম প্রেে তাহার নিদজর পনরচয়পে অনফদস প্রদবশ কনরবার সর্য়
প্রেশমি কনরদবি ।
( নিবমাহী আদেশ িাং এসইনড/নপএস/৮২- ১০৩ তানরখঃ ১৪/৯/৮২)

