ইননোনেশোনস ইন সসসিএ অসিস


অনলোইন পে-সিনেশনঃ Online Pay Fixation ব্যবস্থোর মোধ্যনম সকল সরকোসর
কমমকর্ম/কমমচোসরনের পবর্ন েোর্োসের প্রসর্েোেন প্রচসলর্ ম্যোনুয়্যোল েদ্ধসর্র েসরবনর্ম ইন্টোরনননের মোধ্যনম
(www.payfixation.gov.bd) ইনলকট্রসনক-েোনব করো হনে।



অনলোইন পেনশন-সিনেশনঃ Online Pension Fixation ব্যবস্থোর মোধ্যনম সকল
সরকোসর পেনশনোরনের পেনশননর প্রসর্েোেন প্রচসলর্ ম্যোনুয়্যোল েদ্ধসর্র েসরবনর্ম ইন্টোরনননের মোধ্যনম
(www.payfixation.gov.bd/pension) ইনলকট্রসনক-েোনব করো হনে।



সহসোব ব্যবস্থোেনোয়্ সিসিট্যোলোইনিশনঃ ঢোকো, সবেোগীয়্ শহর, পিলো শহর এবং উেনিলো ের্ মোনয়্র
সহসোবরক্ষণ অসিসসমূনহ দেসনন্দন সহসোবরক্ষণ কোর্ মক্রম েসরচোলনোয়্ ইন্টোরননে/ওনয়্ব সেসিক iBAS
(Integrated Budget and Accounting System) কসিউেোরোইিি সসনেম প্রবর্মন
করো হনয়্নে।



পচক পলখোর েসরবনর্ম অনলোইনন সবল েসরনশোধঃ Electronic Fund Transfer
(EFT) ব্যবস্থোর মোধ্যনম সরকোসর অর্ ম প্রেোননর আনেশ পচক পলখোর েসরবনর্ম ইনলকট্রসনক-েোনব সরোসসর
গ্রোহনকর ব্যোংক একোউনন্ট পপ্ররণ করো হনে এবং সসনেম পর্নক গ্রোহকনক স্বয়্ংসক্রয়্েোনব SMS কনর েোকো
পপ্ররনণর সবষয়্টি িোসননয়্ পেয়্ো হনে।



অনলোইনন চোলোন পেসরসিনকশনঃ ব্যসি বো প্রসর্ষ্ঠোন কর্তকম পট্রিোসর চোলোননর মোধ্যনম িমোকৃর্ অর্ ম
সরকোসর পট্রিোসরনর্ ঠিকমর্ িমো হনয়্নে সকনো র্ো র্োচোইনয়্র িন্য ইন্টোরনননের মোধ্যনম ঘনর বনসই সসসিএ
ওনয়্ব সোইনে (www.cga.gov.bd) ঢুনক Online Challan Verification করো
র্োনে।



অনলোইনন সবল সনষ্পসির হোল নোগোে অবস্থো প্রেশমনঃ ঢোকোস্থ প্রধোন সহসোবরক্ষণ অসিসসমূনহ
এবং পিলো সহসোবরক্ষণ অসিসসমূনহ েোসখলকৃর্ সবলসমূনহর সনষ্পসির হোল নোগোে অবস্থো র্োচোইনয়্র িন্য
ইন্টোরনননের মোধ্যনম ঘনর বনসই সসসিএ ওনয়্ব সোইনে (www.cga.gov.bd) ঢুনক Online
Bill Clearing Status িোনো র্োনে।



সসসিএ পহল্প পিস্ক চোলুকরণঃ দ্রুর্ পসবো প্রেোননর িন্য বো পসবোর মোন বোড়োননোর িন্য ও পর্ পকোন
েরোমনশমর েোশোেোসশ পসবো প্রেোননর সবষনয়্ পকোন অসেনর্োগ র্োকনল র্োও িোনোননোর িন্য পসবো প্রর্যোসশনের
সহনর্োসগর্োয়্ CGA Help Desk চোলু করো হনয়্নে। (সসসিএ পহল্প পিস্ক, রুম নং-২২৫, সসসিএ েবন,
২য়্ র্লো, পসগুনবোসগচো, ঢোকো-১০০০। পিোনঃ ৯৩৫৬৪৯৭, সেএসবএেঃ ৯৩৩০১০১-০৫/বসধ মর্োংশঃ ৩০০,
ই-পমইলঃ cgahelpdeskbd@gmail.com, িযোেঃ ৯৩৩০১০৭)



গেণ মনমন্ট সোসেমস পেোে মোনল সসসিএ-এর র্থ্য উেস্থোেনঃ সরকোনরর িনপ্রশোসননক চলমোন
রোখনর্ সসসিএ ও এর অসধনস্থ অসিসসমূনহ সসটিনিন চোে মোর অনুসরণপূব মক সকেোনব কোি করো হয়্ র্োর
সববরণ বোংলোনেশ সরকোনরর সোসেমস পেোে মোনল (www.services.portal.gov.bd,
পসবোকুঞ্জ>মন্ত্রণোলয়্-অসধেপ্তর অনুসোনর>অর্ ম সবেোগ>অসিস অব সে কনরোলোর পিনোনরল অব একোউন্টস)
উেস্থোেন করো হনয়্নে।



পেনশন পেোগোসি লোঘবঃ পেনশন পেোগোসি লোঘনব পেনশন গমণকোরীগনণর করণীয়্ অবসহর্করনণর িন্য
সবেোগীয়্ ও পিলো ের্ মোনয়্র সহসোবরক্ষণ অসিসসমূনহ Pre-pension Briefing এর আনয়্োিন করো
হনয়্নে। েোশোেোসশ Corporate Social Responsibilities (CSR) সনসির্ করোর লনক্ষয
সহসোবরক্ষণ অসিসসমূনহ আগর্ পেনশনোরনের িন্য পমসিনকল পসবো প্রেোননর ব্যবস্থো করো হনয়্নে।



সসএও ইন্টোর এযোকশোন গ্রুেঃ সবসধ সবধোন বোস্তবোয়্নন ইউসনিরসমটি আনয়্ননর লনক্ষয প্রধোন
সহসোবরক্ষণ কমমকর্মোগনণর সমন্বনয়্ সবসেন্ন ের্ মোনয়্র CAO Interaction Group প্রবর্মন করো
হনয়্নে।

