সরকারী কর্মচারী ( বিশেষ বিধান)
অধযাশেে, ১৯৭৯
----------------------------------------------------------------নম্বর ১১৬- পাি গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাশেশের রাষ্ট্রপবত কতৃকম প্রণীত বনশনাক্ত অধযাশেে ২২শে শেব্রুয়াবর, ১৯৭৯
সাশল এতদ্বারা সকশলর অিগবতর জন্য প্রকাে হইলঃ
শেশহতু, সরকারী কর্মচারীশের র্শধয েৃাংখলা রক্ষার জন্য বিশেষ বিধানািলী প্রণয়ন করা প্রশয়াজন;
এক্ষশণ, তাই ২০শে আগস্ট, ১৯৭৫ এিাং ৮ই নশেম্বর, ১৯৭৫- এর েরর্ান অনুোয়ী এিাং েরর্ানিশল
প্রেত্ত ক্ষর্তার অবধকারী হওয়ার শপ্রবক্ষশত রাষ্ট্রপবত অনুগ্রহপূিমক এই অধযাশেে প্রণয়ন ও জাবর কশরন ।
ধারা- ১ ( সাংবক্ষপ্ত বেশরানার্ )
এই অধযাশেে সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধযাশেে, ১৯৭৯ িবলয়া অবেবহত হইশি ।
ধারা - ২ ( অন্য শকাশনা আইন, ইতযাবের বিধান থাকা সশেও এই অধযাশেশের কােমকাবরতা )
অন্য শকাশনা আইন, বিবধ, প্রবিবধশত সরকারী কর্মচারী এিাং সরকারী কর্মচারীশের চাকুরীর েতমািলী
সম্পবকমত বিষশয় োহাই িবণমত থাকুক না শকন, তাহা সশেও এই অধযাশেে কােমকর হইশি ।
ধারা - ৩ ( অপরাধসর্ূহ )
শেশকাশনা সরকারী কর্মচারী( ক) এর্ন শকাশনা কাশজ বনশয়াবজত থাশকন োহার েশল অন্যান্য কর্মচারীশের র্শধয অসশতাষ সৃবি হয় িা
েৃাংখলা িযাহত হয় িা শকাশনা সরকারী কর্মচারীর কতমিয সম্পােশনর বিঘ্ন ঘশে, অথিা
( খ) অন্যশের সবহত সাংঘিদ্ধোশি হউক িা না- ই হউক শকান সরকারী কর্মচারী বনশজ ছুবে িযতীত িা শকাশনা
েুবক্তসঙ্গত কারণ িযতীত অনুপবিত থাশকন অথিা কতমিয সম্পােশনর অন্যোশি বিরত থাশকন িা িযথম হন,
অথিা
( গ) অন্য শকাশনা সরকারী কর্মচারীশক অনুপবিত থাবকশত িা বিরত থাবকশত িা তাহার কতমিযকর্ম সম্পােন না
কবরশত প্রশরাবচত িা অন্য শেশকাশনা উপাশয় বনিৃত্ত কশরন, অথিা
( ঘ) অন্য শকাশনা সরকারী কর্মচারীশক তাহার কতমিযকশর্ম উপবিত হইশত অথিা কতমিয কর্মসম্পােন কবরশত
িাধাোন কশরন, তাহা হইশল বতবন ৪ ধারায় উশেবখত শেশকাশনা েশে েবেত হইশিন ।
ধারা- ৪ ( েে িা োবি ০
এই অধযাশেে অনুোয়ী বনশনাক্ত েে আশরাশপর বিধান রবহয়াশছঃ
( ক) চাকুরী হইশত িরখাি,
( খ) চাকুরী হইশত অিযাহবত,
( গ) পে িা শিতন হ্রাসকরণ ।
ধারা - ৫ ( তেত ও োবি )
( ১) শকাশনা সরকারী কর্মচারীর বিরুশদ্ধ এই অধযাশেশের ৩ ধারায় িবণমত অপরাশধর জন্য কােমক্রর্ গ্রহশণর
শক্ষশে বনশয়াগকারী কতৃপমক্ষ িা বনশয়াগকারী কতৃপমশক্ষর সাধারণ িা বিশেষ আশেশের দ্বারা ক্ষর্তাপ্রাপ্ত শকাশনা
িযবক্ত অবেশোগনার্া প্রণয়ন কবরশিন এিাং অবেশোগনার্ার সবহত শনাবেে প্রোন কবরয়া শনাবেে জাবরর তাবরখ

হইশত সিমবনন দুই বেশনর এিাং সশিমাচ্চ পাাঁচ বেশনর র্শধয শকন এই অধযাশেেিশল তাহাশক েে প্রোন করা হইশি
না তাহার কারণ েেমাইশত িবলশিন এিাং শসই সাশথ িযবক্তগত শুনাবনশত আগ্রহী বকনা তাহাও জানাইশত িবলশিন
।
( ২) অবেেুক্ত সরকারী কর্মচারী শকাশনা কারণ েেমাইশল তাহা বিশিচনার পর এিাং িযক্তগতোশি শুনাবনশত
হাবজর হইশল শুনাবন গ্রহশণর পর বনশয়াগকারী কতৃপমক্ষ িা শে িযবক্ত অবেশোগনার্া প্রণয়ন কশরন বতবন েবে
তাহাশক শোষী িবলয়া র্শন কশরন অথিা অবেেুক্ত বনধমাবরত সর্শয়র র্শধয কারণ েেমাইয়া শকাশনা জিাি প্রোন
না কবরশল বনশয়াগকারী কতৃপমক্ষ িা শে িযবক্ত অবেশোগনার্া প্রণয়ন কশরন বতবন উক্ত সরকারী কর্রমর্চারীর উপর
আশরাপশোগয োবি বনবেমি কবরয়া বেয়া পুনরায় শনাবেে জাবর কবরশিন এিাং এই শনাবেে জাবরর বতন বেশনর
র্শধয প্রিাবিত োবি তাহাশক শকন প্রোন করা হইশি না তাহার কারণ েোইশত িবলশিন ।
( ৩) উপশরাক্ত উপধারায় প্রেত্ত শনাবেশের জিাি পাওয়া শগশল তাহা বিশিচনার পর অথিা বনধমাবরত সর্শয়র
র্শধয অবেেুক্ত কারণ েেমাইয়া শকাশনা জিাি প্রোন না কবরশল বনশয়াগকারী কতৃপমক্ষ উপশরাক্ত ২ উপধারায়
িবণমত প্রিাবিত োবি অবেেুক্ত সরকারী কর্মচারীর উপর আশরাপ কবরশত পাশরন ।
( ৪) এই ধারা অনুোয়ী শনাবেে বিধোশি জাবর করা হইয়াশছ িবলয়া গণয হইশি েবে অবেেুশক্তর বনকে শনাবেে
বিবল করা হয় অথিা তাহার সিমশেষ িাসিাশনর বনকশে সহশজ েৃবিশগাচর হয় এর্ন িাশন শনাবেে োনাইয়া জাবর
করা হয় অথিা কর্পশক্ষ দুইবে জাতীয় বেবনক পবেকায় তাহা প্রকাে করা হয় ।
ধারা - ৬ (আবপল এিাং পুনবিমশিচনা )
( ১) একজন সরকারী কর্মচারী োহাশক এই অধযাশেশের আওতায় েে প্রোন করা হইয়াশছ বতবন েোশেে
প্রাবপ্তর ৭ বেশনর র্শধয উক্ত আশেশের বিরুশদ্ধ বনশয়াগকারী কতৃপমশক্ষর পরিতমী ঊদ্ধমতন কতৃপমশক্ষর বনকে
অাাবপল কবরশত পাশরন । আবপল কতৃপমক্ষ এই আবপশলর উপর শেরূপ প্রশয়াজন িবলয়া র্শন কবরশিন শসইরূপ
আশেে প্রোন কবরশত পাবরশিন ।
( ২) রাষ্ট্রপবত শেখাশন বনশয়াগকারী কতৃপমক্ষ, শসইশক্ষশে শে সরকারী কর্মচারীর উপর উক্ত বিবধর আওতায় েে
আশরাপ করা হইয়াশছ বতবন েোশেে প্রাবপ্তর ৩০ কােম বেিশসর র্শধয উক্ত েোশেে পুনবিমশিচনা কবরিার জন্য
রাষ্ট্রপবতর বনকে আশিেন শপে কবরশত পাশরন । এইশক্ষশে রাষ্ট্রপবত শেরূপ উপেুক্ত র্শন কবরশিন শসইরূপ
আশেে বেশত পাশরন ।
( ৩) উপবিবধ (১)- এর আওতায় আবপশলর উপর প্রেত্ত আশেে অথিা উপবিবধ (২) এর আওতায় আশিেশনর
উপর প্রেত্ত আশেে চূড়াত িবলয়া গণয হইশি ।
ধারা- ৭ ( আোলশতর আওতািবহেুত
ম করণ )
এই অধযাশেশের শেশকাশনা বিধাশনর আওতায় গৃহীত শকাশনা কােক্রমর্ িা আশেে সম্পশকম শকাশনা আোলশত
শকাশনা প্রশ্ন উত্থাপন করা োইশি না ।

