
 

 
উ��� সরকাির কম�চাির আ�ীকরণ আইন, ২০১৬

( ২০১৬ সেনর ৩ নং আইন )
  [৯ �ফ��য়াির, ২০১৬]
     
     

The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXIV of
1985) রিহত�েম উহা পুনঃ�ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন

 
�যেহত�  সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সেনর ১৪ নং আইন) �ারা ১৯৮২ সােলর
২৪ মাচ�  হইেত ১৯৮৬ সােলর ১০ নেভ�র পয�� সমেয়র মেধ� সামিরক আেদশ �ারা জারীক� ত
অধ�ােদশসমূেহর অনুেমাদন ও সমথ�ন সং�া� গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর চত� থ�
তফিসেলর ১৯ অনুে�দ িবলু� হওয়ায় এবং িসিভল আপীল নং ৪৮/২০১১ �ত সু�ীমেকােট� র আপীল
িবভাগ কত� � ক �দ� রােয় সামিরক আইনেক অসাংিবধািনক �ঘাষণাপূব�ক উহার �বধতা �দানকারী
সংিবধান (স�ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সেনর ১ নং আইন) বািতল �ঘািষত হওয়ায় উ�
অধ�ােদশসমূেহর কায�কািরতা �লাপ পায়; এবং

�যেহত�  ২০১৩ সেনর ৭নং আইন �ারা উ� অধ�ােদশসমূেহর মেধ� কিতপয় অধ�ােদশ কায�কর রাখা
হয়; এবং

�যেহত�  উ� অধ�ােদশসমূেহর আবশ�কতা ও �াসি�কতা পয�ােলাচনা কিরয়া আবশ�ক িবেবিচত
অধ�ােদশসমূহ সকল ��ক-�হা�ার ও সংি�� সকল ম�ণালয় ও িবভােগর মতামত �হণ কিরয়া
�েয়াজনীয় 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 Surplus Public Servants Absorption
Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXIV of 1985) এর িবষয়ব� িবেবচনাপূব�ক রিহত�েম উহা
পুনঃ�ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজন;

�সেহত�  এতদ্ �ারা িন�র�প আইন করা হইলঃ
   
 
সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

 

১। (১) এই আইন উ��� সরকাির কম�চাির আ�ীকরণ আইন, ২০১৬ নােম
অিভিহত হইেব।

(২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।
   
   
 
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপি� �কান িকছ�  না থািকেল, এই আইেন,

(১) ‘‘উ��ত সরকাির কম�চাির’’ অথ� একজন সরকাির কম�চাির যাহার পদ



 

 

�শাসিনক পুনগ�ঠেনর উে�েশ� সরকার কত� � ক িবলু� করা হইয়ােছ অথবা �য
সকল কম�চািরর আ�ীকরেণর দািয়� সরকার �হণ কিরয়ােছ;

(২) ‘‘ক�াডার পদ’’ অথ� Bangladesh Civil Service Recruitment Rules,
1981 এর Schedule 1 এ ব�ণ�ত পদ;

(৩) ‘‘সরকাির কম�চাির’’ অথ� �জাত� বা �ানীয় কত� � পে�র চাকিরেত
িনেয়ািজত �কান ব�ি�, তেব িন�ব�ণ�ত ব�ি�গণ সরকাির কম�চাির িহসােব গণ�
হইেবন না-

(ক) �িতর�া কম�-িবভােগর �কান সদস�;

(খ) �কান িন�দ�� উে�েশ� অ�ায়ী �ময়ােদ গ�ত কিমশন, কিম� বা �বােড�
িনেয়ািজত ব�ি�;

(গ) ক�নেজ� অথবা ওয়াক� -চাজ� ড কম�চাির;

(ঘ) �কান িন�দ�� উে�েশ� অ�ায়ী �ময়ােদ গ�ত �কে� িনেয়ািজত ব�ি�; অথবা

(ঙ) িন�দ�� �ময়ােদ চ� ি�িভি�ক িনেয়ািজত ব�ি�গণ;

(৪) ‘‘পদ’’ অথ� �জাত� বা �ানীয় কত� � পে�র চাকিরর �বসামিরক পদ, এবং
ক�াডার পদও ইহার অ�ভ� � � হইেব;

(৫) ‘‘�ানীয় কত� � প�’’ অেথ� �কান আইেনর �ারা বা আইেনর অধীন গ�ত বা
�িত�ত �কান সংিবিধব� সং�া বা কত� � প�, এবং সরকার কত� � ক �িত�ত
�কান সং�া বা �িত�ানও ইহার অ�ভ� � � হইেব।

   
   
 
আইেনর �াধান�

 

৩। আপাততঃ বলবৎ অন� �কান আইন, িবিধ, �িবধান, উপ-আইন, আইেনর
�মতাস�� অন� �কান দিলল, চ� ি�, অি�কারনামা, সমেঝাতাপ� বা চাকিরর
শত� ািদেত িভ�র�প যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, এই আইন এবং তদ্ ধীন �ণীত
িবিধমালার িবধানসমূহ �াধান� পাইেব।

   
   
 
কিতপয়
সংবাদপে�র
কম�চািরগণেক
উ��� সরকাির
কম�চাির িহসােব
গণ�করণ

 

৪। এই আইেন যাহা িকছ� ই থাক� ক না �কন, Newspaper (Annulment of
Declaration) Act, 1975 (XLII of 1975) এর অধীন কিতপয় সংবাদপে�র �য
সকল কম�চািরর চাকির িবলু� হইয়ােছ এবং যাহােদর আ�ীকরেণর দািয়�
সরকার �হণ কিরয়ােছ �সই সকল কম�চািরগণ, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�,
সরকাির কম�চাির িহসােব গণ� হইেবন।

   
 



   
 
উ��� সরকাির
কম�চািরগেণর
আ�ীকরণ

 

৫। (১) �কান উ��� সরকাির কম�চািরেক, যতদূর স�ব, উ��� হইবার অব�বিহত
পূেব�র ��েলর সমে�লভ�� পেদ আ�ীকরণ কিরেত হইেব:

তেব শত�  থােক �য, �কান উ��� সরকাির কম�চািরেক সমে�লভ�� �কান পেদ
আ�ীকরণ স�ব না হইেল, উ��� সরকাির কম�চািরেক িন�ে�লভ�� পেদর ��াব
�দওয়া যাইেব; এবং িতিন যিদ উ� ��াব �হণ না কেরন তাহা হইেল ��াব
�ত�াখ�ােনর তািরখ অথবা ��াব �াি�র ি�শ িদন পর, ইহার মেধ� যাহা পূেব�
ঘ�েব, ঐ তািরখ হইেত িতিন চাকির হইেত অবসর�া� মেম� গণ� হইেবন।

(২) জন�শাসন ম�ণালয় কত� � ক মেনানীত না হইেল �কান উ��� সরকাির-
কম�চািরেক �কান পেদ আ�ীকরণ করা যাইেব নাঃ

তেব শত�  থােক �য, জন�শাসন ম�ণালয় �কান ম�ণালয়, িবভাগ বা �ানীয়
কত� � প�েক �কান উ��� সরকাির কম�চািরেক তাহার �শাসিনক িনয়�ণাধীন
�কান অিফেস আ�ীকরেণর জন� �মতা অপ�ণ কিরেত পািরেব।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পূরণকে� �কান উ��� সরকাির কম�চািরেক
�কানর�প পরী�া বা যাচাইেয় অংশ�হণ কিরেত হইেব না অথবা �কান িন�দ��
�যাগ�তা বা চাকিরর �ময়াদ বা �কান িন�দ�� বয়সসীমারও �েয়াজন হইেব না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান সরকাির কম�চািরেক �কান পেদ একবার
আ�ীকরণ করা হইেল উহা চ� ড়া� মেম� গণ� হইেব এবং িতিন অন� �কান পেদ
পুনঃআ�ীকরেণর অিধকারী হইেবন না।

   
   
 
�জ��তা, �বতন
ও �পনশন
ইত�ািদ িনধ�ারণ

 
৬। সরকার কত� � ক সময় সময় জািরক� ত িবধানাবলী �ারা আ�ীক� ত সরকাির
কম�চািরেদর �জ��তা, �বতন ও �পনশন ইত�ািদ িনধ�ািরত হইেব।

   
   
 
কিতপয় আইেনর
�েয়াগ  

৭। এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, �কান পেদ আ�ীক� ত �কান সরকাির
কম�চাির আ�ীক� ত পেদর জন� �েযাজ� সকল আইন, িবিধ এবং �িবধান �ারা
পিরচািলত হইেবন।

   
   
 
িনেয়ােগ
িনেষধা�া
আেরােপর
�মতা

 

৮। সরকার, আেদশ �ারা, উ� আেদেশ িন�দ��ক� ত �ময়ােদ, এক� িন�দ�� সমেয়র
জন� সরকােরর পূব�ানুেমাদন ব�তীত �কান �ানীয় কত� � প� কত� � ক সরকাির
কম�চাির িনেয়ােগ িনেষধা�া আেরাপ কিরেত পািরেব।

   



   
 
বাংলােদশ
সরকাির কম�
কিমশেনর
পরামশ� �হেণর
অপেয়াজনীয়তা

 

৯। এই আইেনর অধীন �কান সরকাির কম�চািরেক আ�ীকরেণর উে�েশ�
বাংলােদশ সরকাির কম� কিমশেনর সিহত পরামেশ�র �েয়াজন হইেব না।

   
   
 
আদালেতর
এখিতয়ােরর
িবষেয় বাধা-
িনেষধ, ইত�ািদ

 

১০। �কান আদালত, �াইব� �নাল বা �কান কত� � পে�র িনকট এই আইেনর অধীন
ক� ত �কান কাজ বা জারীক� ত �কান আেদেশর িবর�ে� �� উ�াপন করা যাইেব না
এবং সরকার বা �কান ব�ি�র িবর�ে� এই আইন বা তদ্ ধীন �ণীত িবিধর
িবধােনর অধীন �কান িকছ�  করা বা করার অিভ�ােয়র িবর�ে� �কান মামলা বা
অন� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র করা যাইেব না।

   
   
 
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

 
১১। এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,
িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

   
   
 
রিহতকরণ ও
�হফাজত

 

১২। (১) The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985
(Ordinance No XXIV of 1985) অতঃপর উ� Ordinance বিলয়া উি�িখত,
এতদ্ �ারা রিহত করা হইল।

(২) উ�র�প রিহতকরণ সে�ও,-

(ক) উ� Ordinance এর অধীন ক� ত �কান কাজ-কম� বা গৃহীত ব�ব�া এই
আইেনর অধীন ক� ত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব; এবং

(খ) এই আইন �বত� েনর তািরেখ উ� Ordinance এর অধীন গৃহীত �কান কায�
বা ব�ব�া অিন�� বা চলমান থািকেল উহা এমনভােব িন�� কিরেত হইেব বা
চলমান থািকেব �যন উ� Ordinance রিহত করা হয় নাই।
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