
 

 
গণকম�চারী (িবেদিশ নাগিরেকর সিহত িববাহ) আইন, ২০১৫

( ২০১৫ সেনর ২২ নং আইন )
  [২১ নেভ�র, ২০১৫]
     
     
The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 রিহত�েম উহা

পুনঃ �ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন
 
�যেহত�  সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন), অতঃপর ‘‘প�দশ
সংেশাধনী’’ বিলয়া উি�িখত, �ারা সংিবধান (প�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১ নং
আইন) িবলুি�র ফেল ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� হইেত ১৯৭৯ সােলর ০৯ এি�ল তািরখ পয�� সমেয়র
মেধ� সামিরক ফরমান �ারা জািরক� ত অধ�ােদশসমূহ, অতঃপর ‘‘উ� অধ�ােদশসমূহ’’ বিলয়া
উি�িখত, অনুেমাদন ও সমথ�ন (ratification and confirmation) সং�া� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর
সংিবধােনর চত� থ� তফিসেলর ৩ক ও ১৮ অনুে�দ িবলু� হওয়ায় উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা
�লাপ পায়; এবং

�যেহত�  িসিভল িপ�শন ফর লীভ ট�  আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সু�ীমেকােট� র আপীল িবভাগ
কত� � ক �দ� রােয় সামিরক আইনেক অসাংিবধািনক �ঘাষণাপূব�ক উহার �বধতা �দানকাির সংিবধান
(প�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সেনর ১ নং আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ার ফেল উ�
অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূহ এবং উহােদর অধীন �ণীত িবিধ, �িবধান, উপ-আইন, ইত�ািদ �জাতে�র
কেম�র ধারাবািহকতা, আইেনর শাসন, জনগেণর অিধকার সংর�ণ এবং বহাল ও অ�ু� রািখবার
িনিম�, জন�ােথ�, উ� অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �দান করা আবশ�ক; এবং 

�যেহত�  দীঘ� সময় পূেব� জািরক� ত উ� অধ�ােদশসমূহ যাচাই-বাছাইপূব�ক যথাসমেয় নূতনভােব আইন
�ণয়ন করা সময় সােপ�; এবং

�যেহত�  প�দশ সংেশাধনী এবং সু�ীমেকােট� র আপীল িবভােগর �দ� রােয়র ��ি�েত সৃ� আইনী
শূন�তা সমাধানকে� সংসদ অিধেবশেন না থাকাব�ায় আ� ব�ব�া �হেণর জন� �েয়াজনীয়
পিরি�িত িবদ�মান িছল বিলয়া রা�পিতর িনকট �তীয়মান হওয়ায় িতিন ২১ জানুয়াির, ২০১৩ তািরেখ
২০১৩ সেনর ১ নং অধ�ােদশ �ণয়ন ও জাির কিরয়ােছন; এবং

�যেহত�  সংিবধােনর ৯৩(২) অনুে�েদর িনেদ� শনা অনুযায়ী উ� অধ�ােদশসমূেহরঅ মেধ� কিতপয়
অধ�ােদশ কায�কর রািখবার �ােথ� ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� হইেত ১৯৭৯ সােলর ৯ এিপল পয��
সমেয়র মেধ� জািরক� ত কিতপয় অধ�ােদশ কায�করকরণ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর
০৬ নং আইন) �ণীত হইয়ােছ; এবং



 

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূেহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া �য সকল অধ�ােদশ
আবশ�ক িবেবিচত হইেব �সই�িল সকল ��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয় বা িবভােগর
মতামত �হণ কিরয়া �েযাজ� ��ে� সংেশাধন ও পিরমাজ� ন�েম বাংলায় নূতন আইন �ণয়ন কিরবার
জন� সরকার িস�া� �হণ কিরয়ােছ; এবং

�যেহত�  সরকােরর উপির-ব�ণ�ত িস�াে�র আেলােক The Public Servants (Marriage with Foreign
Nationals) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LVII of 1976) শীষ�ক অধ�ােদশ� রিহত�েম উহার
িবষয়ব��র আেলােক নূতনভােব আইন �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;

�সেহত�  এতদ্ �ারা িন�র�প আইন করা হইল :-
   
 
সংি��
িশেরানাম ও
পবত�ন

 

১। (১) এই আইন গণকম�চারী (িবেদিশ নাগিরেকর সিহত িববাহ) আইন, ২০১৫
নােম অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া

 

২। িবষয় বা �সে�র পিরপি� �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন,-

(ক) ‘‘জাতীয়করণক� ত �িত�ান’’ অথ� �কান করেপােরশন, ব�াংকসহ �কান
বািণিজ�ক বা িশ� �িত�ান যাহার স�ূণ� বা �বিশরভাগ �শয়ার সরকার বা �কান
�ানীয় কত� � পে�র মািলকানাধীন, িনয়�ণাধীন বা উহার িনকট অ�প�ত; 

(খ) ‘‘িবেদিশ নাগিরক’’ অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন বাংলােদেশর নাগিরক
নেহন; 

(গ) ‘‘িববাহ’’ অেথ� আপাতত বলবৎ �কান আইেনর অধীন বা �কান ধমী� য়
আচার-অনু�ােনর মাধ�েম আব� �ববািহক স�ক� , এবং উহার িনয়মতাি�ক
প�িতসমূহ ও সমজাতীয় অিভব�ি�ও অ�ভ� � � হইেব; 

(ঘ) ‘‘গণকম�চারী’’ অথ� �জাত� বা �কান �ানীয় কত� � প� বা জাতীয়করণক� ত
�িত�ােনর কেম� িনেয়ািজত �কান ব�ি�।

   
   
 
িবেদিশ
নাগিরেকর সিহত
িববােহ
বাধািনেষধ

 

৩। (১) উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমিত�া� না হইেল �কান গণকম�চারী �কান
িবেদিশ নাগিরকেক িববাহ কিরেবন না বা িববাহ কিরবার �িত��িত �দান
কিরেবন না।

(২) �কান গণকম�চারী �কান িবেদিশ নাগিরকেক িববাহ কিরবার বা িববাহ কিরবার
�িত��িত �দােনর অনুমিত চািহয়া আেবদন কিরেল রা�পিত উ� আেবদন
ম�রু কিরেত পািরেবন। 

 



(৩) অন� �কান আইেন বা চাক� িরর শত� াবিলেত যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, �কান
গণকম�চারী উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল তাহােক চাক� ির হইেত
অপসারণ করা যাইেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

৪। (১) The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals)
Ordinance, 1976 (Ordinance No. LVII of 1976), অতঃপর রিহত
Ordinance বিলয়া উি�িখত, এতদ্ �ারা রিহত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহকতরণ সে�ও, রিহত Ordinance এর অধীন -

(ক) জারীক� ত �কান ��াপন অথবা �দ� �কান আেদশ অথবা ম�রুক� ত �কান
অনুমিত অথবা ক� ত �কান কাজ-কম� অথবা গৃহীত �কান ব�ব�া অথবা সূিচত
�কান কায�ধারা, এই আইেনর অধীন জারীক� ত, �দ�, ম�রুক� ত, ক� ত, গৃহীত বা
সূিচত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব; এবং 

(খ) গৃহীত �কান কায��ম বা সূিচত �কান কায�ধারা অিন�� বা চলমান থািকেল
এমনভােব িন�� কিরেত হইেব �যন উহা এই আইেনর অধীন গৃহীত বা সূিচত
হইয়ােছ।
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