
গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ , ৯(২) ধারা র্াে তােবক একজন সরকারী কর্মকতম ােক 
চাকুরী পঁচচশ বছর, পচূতম েত যে যকান সর্য় অবসর প্রদান সংক্রান্ত সরকারী চসদ্ধােন্তর চবষেয় 
র্তার্ত সংেেেপ চববৃত করুন। 

অবসয় চার প্রকার। েথাাঃ- 

১। বাধ্যতামলূক অবসর  

২। ঐজিক অবসর  

৩। শাজিমলূক অবসর; এবং  

৪। অসমর্থের কারর্ে অবসর। 

বাধযতারূ্লক অবসর 

গেকমেচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(২) ধ্ারা মমাতার্বক পঁজচশ বৎসর চাকুরী পূজতে র্ত 
সরকার মকান সরকারী কমেচারীর্ক মে মকান সময় মকানপ্রকার কারে দশোনার্  বযজতর্রর্ক িনস্বার্থে 
কততে পক্ষ তাহার্ক চাকুরী হইর্ত বাধ্যতামূলক অবসর দান কজরর্ত পার্র। 

ঐচিক অবসর 

গেকমেচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(১) ধ্ারা মার্ তার্বক পঁজচশ বৎসর চায়ী পূজতে র পর 
মে মকান সমর্য় একিন গেকমেচারী তাহার অবসর গ্রহর্ের অজিপ্রায় বযক্ত কজরবার নূযনতম জিশ 
জদন পূর্বে জনয়ার্ গকারী কততে পর্ক্ষর জনকট জলজিত মনাটিশ প্রদানপূবেক অবসর গ্রহর্ের অজিপ্রায় বযক্ত 
কজরর্বন। তর্ব শতে  থার্ক মে, এইরূপ অজিপ্রায় একবার বযক্ত কজরর্ল তাহা চূডান্ত বজলয়া গেয হইর্ব 
এবং ইহার মকানরূপ পজরবতে ন বা প্রতযাহার্রর অনুমজত প্রদান করা হইর্ব না। 

বযািযাাঃ মকান সরকারী কমেচারী েথা জনয়র্ম মস্বচ্ছায় অবসর গ্রহর্ের আর্বদন কজরর্ল জনয়ার্ গকারী 
কততে পক্ষ তাহা প্রতযািযান কজরর্ত পাজরর্বন না। ছুটির্ত থাকাকালীন সমর্য় মেচ্ছায় অবসর গ্রহর্ের 
আর্বদন করা োইর্ব। 

শাচিরূ্লক অবসর 

সরকারী কমেচারী (শতংিলা ও আপীল) জবজধ্মালা, ১৯৮৫ এর জবজধ্-৪ এ শাজিমূলক বযবস্থা গ্রহর্ের 
জবষয়াজদ জবিাজরতিার্ব বেেনা করা হইয়ার্ছ। উক্ত জবজধ্র্ত বজেেত জবধ্ানাবলী মার্ তার্বক 
জনয়ার্ গকারী কততে পক্ষ মকান সরকারী কমেচারীর্ক শাজিমলূক বযবস্থা জহসার্ব চাকুরী হইর্ত 
৪(৩)(জব) জবজধ্ অনুোয়ী বাধ্যতামলূক অবসরদান কজরর্ত পার্রন। |  

অসর্েথমর কারেণ অবসর 



মকান সরকারী কমেচারী শারীজরক বা মানজসক অসুস্থতার কারর্ে প্রিাতর্ের চাকুরীর িনয অথবা 
মে চাকুরীর্ত জনয়ার্ জিত আর্ছন, উক্ত চাকুরীর িনয স্থায়ীিার্ব অক্ষম হইয়া পজডর্ল অবসর গ্রহর্ের 
আর্বদন করর্ত পার্রন। তর্ব তাহা মমজিকযাল বার্ িে  কততে ক সাটিে জির্কট দ্বারা প্রজতজিত হইর্ত 
হইর্ব । [জব.এস,আর, পাটে -১, জবজধ্-৩২১ দ্রষ্টবয। গেকমেচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ধ্ারা 
৯(২) কততে পক্ষ পঁজচশ বৎসর চাকুরীর বয়স পূজতে র পর মে মকান সরকারী কমেচারীর্ক মে মকান 
সময় মকান কারে দশোনার্  বযতীত চাকুরী হইর্ত বাধ্যতামূলক অবসর দান কজরর্ত পার্রন। উক্ত 
আইর্নর ৯(২) ধ্ারা মর্ত বাধ্যতামলূক অবসরদার্নর মকান কারে কমেচারীর্ক িানাইবার জবধ্ান 
এই ধ্ারায় নাই। শুধ্ুমাি িনস্বার্থে কথাটির উর্েি আর্ছ। িনস্বাথে বজলর্ত জক বুঝায় তাহার মকান 
বযািযা বা সংজ্ঞা উক্ত আইর্নর মকাথাও মদওয়া নাই। 

তর্ব বাংলার্দর্শর সংজবধ্ার্নর ১৩৫ অনুর্চ্ছর্দর (২) (আ) ও (ই) মত বলা আর্ছ মে, “(আ) 
মকান বযজক্তর্ক বরিাি, অপসাজরত বা পদাবনজমত কজরবার ক্ষমতা সম্পন্ন কততে পর্ক্ষর জনকট 
সর্ন্তাষিনকিার্ব প্রজতয়মান হয় মে, মকান কারর্ে োহা উক্ত কততে পক্ষ জলজপবদ্ধ কজরর্বন- উক্ত 
বযজক্তর্ক কারে দশোইবার সুোর্ গদান করা েুজক্তসংগতিার্ব সম্ভব নর্হ; অথবা, 

(ই) রাষ্ট্রপজতর জনকট সর্ন্তাষিনকিার্ব প্রজতয়মান হয় মে, রার্ষ্ট্রর জনরাপত্তার স্বার্থে উক্ত বযজক্তর্ক 
অনুরূপ সুোর্ গদান সমীচীন নর্হ।” 

সতুরাং সংচবধােনর উক্ত অনেুিদ পেমালাে চনােন্ত দষৃ্ট হয় যে, জাতীয় চনরাপত্তার স্বাথম চবেবচনা 
করতাঃ যকান কারণ দশমানাে  বযতীত পঁচচশ বৎসর চাকুরী পচৃতম র পর যে যকান সরকারী 
কর্মচারীেক চাকুরী হইেত বাধযতারূ্লক অবসর প্রদান করা োয়। তেব এই যেেে অবশযই যেয়াল 
রাচেেত হইেব যে জনস্বােথম বাধযতারূ্লক অবসরদােনর েথােথ প্রয়াে গ না থাচকেল নযায়-
চবচার েচতগ্রি হইেব।  

 


