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র্ির্িএ কার্ িালবয়র বণ িনা 

স্বাধীনিার পর ১৯৭২ িবন এর্ি (র্ির্ভল) নাবম র্ির্িএ কার্ িালয় র্াত্রা শুরু কবর। পূব িিন এর্ি (র্ির্ভল) কার্ িালয়টি ১৯৮৫ িাবল অর্ ি র্বভাগ 

এর এক মমবমাবরন্ডাম এর মাধ্যবম কবরালার মিনাবরল অব একাউন্টি, বাাংলাবদশ (র্ির্িএ) নামকরণ করা হয় র্ার উৎপর্ি ১৯৪৭ িাবল 

একাউন্টযান্ট মিনাবরল অর্িি হবি। র্ির্িএ অর্িি তির্রর িবল বাাংলাবদবশ িরকার্র র্হিাববর র্বভাগীয়করবণর পর্ প্রশস্ত হবয়বছ। 

 

                      

 

 স্বিন্ত্র মন্ত্রণালয় বা র্বভাবগর উপর অর্পিি র্হিাব রাখার দার্য়ত্বিহ িরকাবরর িন্য র্হিাব প্রস্তুি করার দার্য়ত্ব মর্বক বাাংলাবদবশর মহা 

র্হিাব র্নরীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক (র্িএর্ি) মক অব্যাহর্ি মদওয়া হবয়বছ। র্ির্িএ কার্ িালয় িরকার্র র্হিাব িাংকলন এবাং একত্রীকরবণর িন্য 

দায়বদ্ধ।  র্ির্িএ কার্ িালয় অর্ ি র্বভাবগর প্রশাির্নক র্নয়ন্ত্রবন স্বাধীনভাবব কাি কবর র্কন্তু র্হিাবরক্ষণ নীর্ি এবাং পদ্ধর্ি িম্পবকি র্িএর্ি 

কার্ িালয় মর্বক িাধারণ র্নবদ িশনা চাওয়া হয়। র্হিাব মহার্নয়ন্ত্রক িাংযুক্ত িহর্ববলর রািস্ব প্রার্ি এবাং িরকার্র র্হিাববর ব্যয় িম্পির্কি 

মকন্দ্রীয় র্হিাব পদ্ধর্ি িাংরক্ষবণর এবাং িরকাবরর বার্ষ িক র্হিাব প্রণয়বণর িন্য দায়বদ্ধ র্াকববন। র্ির্িএ কার্ িালয় বাাংলাবদশ িকাবরর 

মার্িক র্হিাব, আর্র্ িক ও উপবর্ািন র্হিাব প্রস্তুি কবর র্াবক এবাং িকল মবিামর্রক কম িকিিা এবাং িরকার্র িাংস্থার দার্ব পর্রবশাধ এবাং 

িাংর্িষ্ট অর্িবির প্রার্র্মক র্হিাব প্রস্তুি করার দার্য়ত্ব পালবন র্নবয়ার্িি িকল র্ির্িএ কার্ িালয়, র্িএএিও কার্ িালয় এবাং ইউএও 

কার্ িালবয়র কার্ িাবলী িত্ত্বাবধান কবর র্াবক। এছাড়া র্ির্িএ কার্ িালবয়র আওিাধীন র্িএএিও কার্ িালয় র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালায় ও র্বভাবগর িকল 

পর্রবশাধ এবাং র্হিাব পর্রচালনা কবর র্াবক। র্ির্িএ কার্ িালবয়র আওিাধীন িকল র্হিাবরক্ষণ কার্ িালয়িমূহ িরকার্র দার্ব পর্রবশাবধর 

িাবর্ িাবর্ র্হিাববর র্র্ার্ িিা এবাং িমবয়াপবর্াগীিা র্নর্িি কবর র্াবক, অর্ ি র্বভাবগর প্রবয়ািনীয়িা অনুর্ায়ী র্হিাববর িথ্য ও িাটা 

িরবরাহ কবর এবাং র্হিাববর িাংগর্ি িাধন কবর র্াবক। 
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  ২.১ র্ির্িএ প্রধান কার্ িালয়       ১১ 

  ২.২ র্ির্ভশনাল কবরলার অব একাউন্টস্ এর কার্ িালয়    ১২ 

  ২.৩ র্চি একাউন্টস্ এন্ড র্িন্যান্স অর্িিার এর কার্ িালয়    ১৩ 

  ২.৪ মিলা একাউন্টস্ এন্ড র্িন্যান্স অর্িিার এর কার্ িালয়    ১৪ 

  ২.৫ উপবিলা র্হিাবরক্ষণ কম িকিিা এর কার্ িালয়     ১৫ 

০৩।  র্হিাব মহার্নয়ন্ত্রক কার্ িালবয়র কম িিম্পাদবনর িার্ব িক র্চত্র    ১৬ 

০৪।  ২০২০-২২ অর্ ি বছবরর প্রধান প্রধান অিিনিমূহ     ১৭ 

০৫।  ২০২০-২১ অর্ িবছবরর বাবিট ও ব্যবয়র র্হিাব     ১৯ 

০৬।  িরকার্র র্হিাevqb আধুর্নকীকরণ 

(i) MICR (Magnetic Character Recognition) মচক  ২২ 

(ii)  স্বয়াংর্ক্রম চালান পদ্ধর্ি (Automated Challan System- ACS ২৩ 

০৭।                   মপনশন ও িান্ড ম্যাবনিবমন্ট অর্িবির প্রধান প্রধান অিিন িমূহ   ২৪ 

০৮।  মকার্ভি-১৯ পর্রর্স্থর্িবি আপদ ব্যবস্থাপনা     ২৬ 

০৯।  র্ির্িএ কার্ িালয় কর্তিক র্বর্ভন্ন উবেখবর্াগ্য কার্ িাবলীর ছর্ব    ২৭ 

 

 

 

 



 
4 

 

gyLeÜ 

 

¢qp¡h jq¡¢eu¿»L L¡kÑ¡mu h¡wm¡cn plL¡ll HL¢V AaÉ¿¹ …l¦aÅf§eÑ fÐ¢aù¡e z plL¡ll l¡Sü J Eæue Hhw ¢h¢iæ 

ü¡ušÆn¡¢pa J l¡øÌ¡ušÆ fÐ¢aù¡e La«ÑL pÇf¡¢ca LjÑp§¢Ql h¡SVl p¤ù¤ hÉu J pwlrZ, l¡Sü Bc¡u, f¡h¢mL g¡ä lrZ¡hrZ, 

plL¡¢l LjÑQ¡¢lcl ®hae-i¡a¡, ®fene f¢ln¡d, plL¡¢l ¢h¢iæ Ae¤c¡e, pq¡ua¡ fÐc¡e, fÐS¡a¿»l h¡¢oÑL B¢bÑL ¢qp¡h J 

Efk¡Se ¢qp¡h fÐZue, j¡¢pL ¢qp¡h fÐZue CaÉ¡¢c H L¡kÑ¡mul j¡dÉj pÇf¡¢ca qu z Hph LjÑf¢lLÒf¡ fÐZue J h¡Ù¹h¡ue 

pwœ²¡¿¹ L¡kÑœ²j a¥m dl¡C h¡¢oÑL fÐ¢ahcel j§m EŸnÉ z ®j¡V 8¢V ¢X¢pH A¢gp, 50¢V ¢pHHgJ, 56¢V ¢XHHgJ Hhw 433 ¢V 

CEHJ A¢gpl j¡dÉj H fÐ¢aù¡el L¡kÑœ²j h¡Ù¹h¡ue qu z G cÖKvkbvq wnmve gnvwbqš¿‡Ki Kvh©vj‡qi wgkb,wfkb I mvsMVwbK 

KvVv‡gv Ges AvIZvaxb Kvh©vjqmg~‡ni D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg I AR©bmg~nI Aš©Íf~³ n‡q‡Q|  plL¡¢l B¢bÑL hÉhÙÛ¡fe¡u N¢an£ma¡ 

hS¡u l¡M¡, ¢fÐ-A¢XV hÉhÙÛ¡ n¢š²n¡m£LlZ, ®ph¡l j¡e Eæue, ¢qp¡h hÉhÙÛ¡ ¢X¢SV¡m¡CSX Ll¡, ®fene hÉhÙÛ¡fe¡ fÐ¢œ²u¡ 

Bd¤¢eL¡ue Ll¡, p¤n¡pe J pwú¡lj¤mL LjÑpÇf¡ce fÐ¢œ²u¡ pw¢rçi¡h a¥m dl¡J fÐ¢ahcel AeÉaj mrÉ z 

 

fÐ¢ahce¢V 2020-2021 AbÑ hRll k¡ha£u LjÑpÇf¡ce J p¡ÇfÐ¢aL ASÑepj§q Hhw i¢hoÉa f¢lLÒfe¡l Efl ¢i¢š Ll 

fÐZue Ll¡ quR, k¡ M¤hC abÉ pjªÜ z abÉ hým ‘h¡¢oÑL fÐ¢ahce-2021’ ¢qp¡h ¢hi¡Nl h¡¢oÑL LjÑL¡äl HL¢V fÊ¢aµR¢h ¢qph 

¢hi¡Nl BN¡j£ ¢cel L¡kÑœ²jL BlJ pjªÜ J ®hNh¡e Ll¡l ®rœ …l¦aÅf§eÑ i¤¢jL¡ l¡M¡u pq¡uL qh z ¢qp¡h jq¡¢eu¿»L L¡kÑ¡mu 

Hhw Eq¡l Ad£eÙÛ ¢h¢iæ cgall L¡kÑ¡hm£ pj§q h¡¢oÑL fÐ¢ahce p¢æh¢na Ll¡l gm Eq¡ qa mì ‘¡e ®fn¡Na c¡¢uaÅ f¡me 

pq¡uL i¥¢jL¡ l¡Mh hm ¢hnÄ¡p z  

 

RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥ kZe‡l©, ¯̂vaxbZvi myeY©RqšÍx D`hvc‡bi cÖv°v‡j Ges gvbbxq cÖavbgš¿xi 

cÖwZkÖæZ wWwRUvj evsjv‡`k iƒcvq‡bi Ask wnmv‡e Z_¨ cÖhyw³ e¨envi K‡i miKvix †mev, †mev MÖnxZvi ‡`vi‡Mvovq †cŠQuv‡bvi 

mywbw ©̀ó jÿ¨ ev Í̄evq‡b A_© wefvM I gnv wnmve wbixÿK I wbqš¿K Gi Kvh©vj‡qi mvwe©K mn‡hvwMZv, w`Kwb‡ ©̀kbv I ZË¡veav‡b 

2020-2021 A_©eQ‡i wnmve gnvwbqš¿K Gi Kvh©vjq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i‡Q| 

 Eõ¢Ma L¡kÑœ²j pj§ql p¤ù¤ h¡Ù¹h¡ue Hhw kb¡kb ®ph¡ fÐc¡el ®rœ fÐ¢aù¡el LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡¢lNZ ¢elmp i¡h f¢lnÐj 

Ll k¡µRe z ®L¡¢iX-19 BfcL¡m£e pjuJ H ¢hi¡Nl LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡¢lNZ ¢hl¡jq£ei¡h a¡cl c¡¢uaÅ f¡me Lla ¢Nu AeL 

®L¡¢iX-19 H Bœ²¡¿¹ quRe Hhw jªa¥ÉhlZ LlRe z ay¡cl BaÈ¡l j¡Ngl¡a L¡je¡ Ll¢R z 

 

 wnmve gnvwbqš¿‡Ki Kvh©vj‡qi 2020-21 A_©eQ‡ii Òevwl©K cÖwZ‡e`bÓ cÖ_gevi cÖKvwkZe¨ n‡jI GLb †_‡K wbqwgZ 

cÖwZeQi cÖKvwkZ n‡e| ZvB GB cÖ‡Póvq hy³ n‡Z †c‡i Avwg e¨w³MZfv‡e Mwe©Z | h¡¢oÑL fÐ¢ahce fÐZue, pÇf¡ce J fÐL¡ne¡l 

p¡b pw¢nÔø pLmL B¿¹¢lL deÉh¡c Hhw ky¡l¡ fÐ¢ahce fÐZue fÐu¡Se£u abÉ-Ef¡š plhl¡q Ll pqk¡N£a¡ LlRe ay¡cl 

f Ð¢a L«a‘a¡ S¡¢eu fÐ¢ahce Eõ¢Ma i¢hoÉa L¡kÑœ²jl pgm h¡Ù¹h¡ue L¡je¡ Ll¢R z 

 

 

 

‡gvt b~iæj Bmjvg 

wnmve gnvwbqš¿K 

wnmve gnvwbqš¿K Gi Kvh©vjq 

wnmve feb, †m¸bevwMPv, XvKv-1000| 
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র্ির্িএ কার্ িালবয়র র্ভশন, র্মশন ও িাsগঠর্নক কাঠাবমা 

 iƒcKí (Vision): সরকাহর আহথ যক ব্যবস্থাপিা পদ্ধহি আধুহিক ও শহিশালী করর সুশাসি প্রহিষ্ঠায় অবদাি রাখা।  

অহিলক্ষ্য (Mission): সরকাহর অথ যপহররশারে কার্ যকর পূব য-হিরীক্ষ্া সম্পাদি এবং হিহিটাইরশিি এর মাধ্যরম গুণগি মািসম্পন্ন 

হিসাব প্রহিরবদি প্রণয়ি করর হসদ্ধান্ত গ্রিরণ সিরর্াহগিা প্রদাি। 

হিসাব মিাহিয়ন্ত্রক কার্ যালরয়র কম যসম্পাদরির ক্ষক্ষ্ত্রিমূহ 

১. চলমাি সরকাহর আথ য-ব্যবস্থাপিায় গহিশীলিা বিায় রাখা; 

২. হপ্র-অহিট ব্যবস্থা শহিশালী করা; 

৩. ক্ষসবার মাি উন্নয়ি; 

৪. হিসাব ব্যবস্থা হিহিটালাইিি করা এবং 

৫. ক্ষপিশি ব্যবস্থাপিা প্রহিয়ার আধুহিকায়ি করা। 

সুশাসি ও সংস্কারমূলক কম যসম্পাদরির ক্ষক্ষ্ত্রিমূহ 

১. শুদ্ধাচার কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন  

২. ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

৩. িথ্য অর্ধকার কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

৪. অর্ভবর্াগ প্রর্িকার কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

৫. মিবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

6. সুশািন ও িাংস্কারমূলক কার্ িক্রম মিারদারকরণ 
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র্হিাব মহার্নয়ন্ত্রক কার্ িালবয়র অগ িাবনাগ্রাম 
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¢qp¡h jq¡¢eu¿»L Hl L¡kÑ¡mu 

1g -10g †MÖWf‚³ c` wfwËK/‡MÖW wfwËK Rbe‡ji wi‡cvU©  

 

 

ew fcl e¡j fcl ®nÐZ£ J 

NËX 

j”¤l£Lªa 

fcl pwMÉ¡ 

LjÑla 

fcl  

pwMÉ¡ 

1 2 3 5 6 

1z  ¢qp¡h jq¡¢eu¿»L,h¡wm¡cn 1j, ®NËX-1 1 1 

2z  A¢ax ¢qp¡h jq¡¢eu¿»L (fÐn¡) 1j, ®NËX-2 1 1 

3z  ¢Qg HL¡E¾Vp Hä g¡CeÉ¡¾p 

A¢gp¡l 

1j, ®NËX-4 7 7 

4z  ¢p¢eul ¢pØVj He¡¢mø 1j, ®NËX-4 1 1 

5z  ¢hi¡N£u ¢qp¡h ¢eu¿»L 1j, ®NËX-4 8 8 

6z  A¢ax ¢qp¡h jq¡¢eu¿»L  

(¢qp¡h J fÜ¢a ) 

1j, ®NËX-5 1 1 

7z  ¢Qg HL¡E¾Vp Hä g¡CeÉ¡¾p 

A¢gp¡l 

1j, ®NËX-5 43 29 

8z  ¢pØVj He¡¢mø  1j, ®NËX-5 2 2 

9z  Ef¢qp¡h jq¡¢eu¿»L 1j, ®NËX-6 9 8 

10z  ‡Rjv GKvD›Um GÛ wdb¨vÝ 

Awdmvi 

1j, ®NËX-6 56 34 

11z  ‡WcywU ¢Qg HL¡E¾Vp Hä 

g¡CeÉ¡¾p A¢gp¡l 

1j, ®NËX-6 22 25 

12z  Dc¢hi¡N£u ¢qp¡h ¢eu¿»L 1j, ®NËX-6 8 8 

13z  fÐ¡NË¡j¡l 1j, ®NËX-6 5 1 
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ew fcl e¡j fcl ®nÐZ£ J 

NËX 

j”¤l£Lªa 

fcl pwMÉ¡ 

LjÑla 

fcl  

pwMÉ¡ 

1 2 3 5 6 

14z  jC¾Ve¾p C¢”¢eu¡l 1j, ®NËX-6 2 - 

15z  HÉ¡¢ppVÉ¡¾V L¾VÌ¡m¡l ®Se¡lm 

Ah HL¡E¾Vp 

1j, ®NËX-9 74 2 

16z  ¢p¢SH L¡kÑ¡mu 1j, ®NËX-9 17 26 

17z  ¢pHHgJ  L¡k¡Ñmu  1j, ®NËX-9 140 140 

18z  ¢X¢pH L¡kÑ¡mu 1j, ®NËX-9 36 38 

19z  Sm¡ HL¡E¾Vp Hä ¢geÉ¡¾p 

A¢gp¡l 

1j, ®NËX-9 - 20 

20z  Dc‡Rjv wnmveiÿY Kg©KZ©v 1j, ®NËX-9 432 358 

21z  HÉ¡¢ppV¾V ®fÐ¡NË¡j¡l 1j, ®NËX-9 11 - 

22z  HÉ¡¢ppV¾V ®jCeVe¾p C¢”x 1j, NËX-9 3 - 

23z  HpHHp p¤f¡l 2u ®nÐZ£ 2u, NËX-10 792 464 

24z  ¢X¢ine¡m HL¡EeV¾V 2u, NËX-10 03 - 

 phÑj¡V fc =  1674 1174 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

11-20 †MÖWf‚³ c` wfwËK/‡MÖW wfwËK Rbe‡ji wi‡cvU©  

 

 

µwgK bs ‡MÖW c‡`i bvg gÄyixK…Z 

c` 

Kg©iZ 

c` 

1 2 3 4 5 

1.  11 AwWUi 3596 2016 

2.  13 Kw¤úDUvi Acv‡iUi 2 - 

3.  13 muvU-wjwcKvi-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 9 - 

4.  14 ‡Kqvi‡UKvi 1 - 

5.  14 K¨vwkqvi 1 - 

6.  16 muvU gy`ªvÿwiK-Kvg-Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

44 - 

7.  16 Rywbqi AwWUi 1036 358 

8.  16 WvUv Gw›Uª K‡›Uªvj Acv‡iUi 4 - 

9.  16 Kw¤úDUvi gy ª̀vÿwiK 559 4 

10.  16 WªvBfvi 4 1 

11.  16 ‡Uwj‡dvb Acv‡iUi 2 1 

12.  18 d‡UvKwc Acv‡iUi (wWGgI) 21 5 

13.  19 evQvBKvix 75 1 

14.  19 `ßix 20 9 

15.  20 Awdm mnvqK 878 509 

16.  20 wbivcËv cÖnix 23 10 

me©‡gvU= 6275 2914 

 



 
10 

 

র্ির্িএ কার্ িালয় Ges Gi র্বর্ভন্ন দিবরর কার্ িাবলী 

8 টি র্ির্ভশনাল কবরালার অব একাউন্টি অর্িি, ৫০টি র্চি একাউন্টস্ এন্ড র্িন্যান্স অর্িিার, এর কার্ িালয়, ৫6 টি মিলা র্চি  

একাউন্টস্ অর্িি Ges 433 টি উপবিলা র্হিাবরক্ষণ অর্িি র্ির্িএ কার্ িালবয়র িাাংগঠর্নক কাঠাবমার অন্তর্ভ িক্ত।  

র্ির্িএ কার্ িালয় Ges Gi র্বর্ভন্ন দিবরর কার্ িাবলী র্নবে উবেখ করা হবলা : 

 

 

র্হিাব মহার্নয়ন্ত্রক কার্ িালয় এর প্রধান কার্ িাবলী: 

➢ প্রিািবন্ত্রর বার্ষ িক উপবর্ািন র্হিাব ও আর্র্ িক র্হিাব প্রণয়ন পূব িক র্নরীক্ষা প্রিযয়বনর িন্য কম্পবরালার এন্ড অর্িটর মিনাবরবলর 

র্নকট উপস্থাপন। 

➢ র্ির্ভল,র্িবিন্স ও মরলওবয় একাউন্টস্ িমর্িি কবর প্রিািবন্ত্রর মার্িক র্হিাব প্রণয়ন ও িাংকলন। 

➢ িরকার্র আর্র্ িক র্বর্ধ-র্বধাবনর ব্যাখ্যা প্রদান। 

➢ র্ির্িএ অর্িিিহ র্িএএিও এবাং ইউএও অর্িিিমূবহর বাবিট প্রাক্কলন তিরী, বাবিট পূন: বন্টন ও র্হিাব িাংরক্ষণ। 

➢ র্বর্ভন্ন র্হিাবরক্ষণ অর্িবির কম িকিিাবদর ও র্বভাগীয় অর্িবির র্ির্িওবদর মচক ড্রইাং ক্ষমিা প্রদান। 

➢ স্বীয় কার্ িালয়িহ মাঠ পর্ িাবয়র িকল র্হিাবরক্ষণ কম িকিিা/কম িচারীবদর র্নবয়াগ/বদলী র্বষবয় র্িদ্ধান্ত গ্রহণ। 

➢ র্ির্িএ অর্িি এবাং এর অধীনস্থ অর্িিিমূবহর িকল কম িচারী ও সুপারবদর র্পআরএল (র্িএএিও অর্িি ব্যিীি) িঙ্গর্নবরাধ 

ছুটি ও বর্হ: বাাংলাবদশ ছুটি মঞ্জুর, মপনশন ও র্ির্পএি চুড়ান্ত পর্রবশাবধর মঞ্জুরী প্রদান। 

➢ র্হিাবরক্ষণ ব্যবস্থার আধুর্নকায়ন ও উন্নয়বন িথ্য প্রযুর্ক্তর ব্যবহার র্নর্িি করা। 

➢ র্ির্িএ অর্িি এবাং অধীনস্থ অর্িিিমূবহ কম িরি কম িকিিা/কম িচারীবদর র্বরুবদ্ধ আনীি/প্রাি অর্ভবর্াবগর সুষ্ঠু ও র্নরবপক্ষ িদবন্তর 

ব্যবস্থা করা। 

➢ কম িচারীবদর র্বরুবদ্ধ আনীি শৃঙ্খলামূলক মকিিমূহ র্বর্ধ মমািাববক র্নষ্পর্িকরণ। 
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র্ির্ভশনাল কবরালার অব একাউন্টি এর কার্ িালবয়র প্রধান কার্ িাবলী 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর কম িকিিা/কম িচারীবদর মবিন/ভািার র্বল পাি, মবিন র্নধ িারণ ও ছুটির র্হিাব িাংরক্ষণ। 

➢ মচক ড্রইাং ক্ষমিািম্পন্ন দিরিমূবহর (গণপূিি, িড়ক ও িনপর্,িনিাস্থয প্রবকৌশল) কম িকিিা/কম িচারীবদর মবিন/ভািা পর্রবশাধ। 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর িরবরাহ ও মিবা, মমরামি ও িাংরক্ষণ এবাং অন্যান্য খাবির র্বল পাি। 

➢ কম িকিিা/কম িচারীবদর র্ির্পএি অর্গ্রম/চুড়ান্ত পর্রবশাধ, র্বর্ভন্ন ঋণ ও অর্গ্রম, মপনশন ও আনুবিার্ষক পর্রবশাধ। 

➢ িাংর্িষ্ট র্িএএিও অর্িবির অর্র্রটির র্ভর্িবি অনুদান ও প্রকবল্পর ছাড়কৃি অবর্ ির দাবী পর্রবশাধ। 

➢ র্ির্িএও কার্ িালবয়র আওিাধীন র্িএএিও এবাং ইউএও অর্িবির কম িচারীবদর বদলী ও প্রশাির্নক র্নয়ন্ত্রণ। 

➢ স্বীয় অর্িি ও অধীনস্থ অর্িবির (র্িএএিও /ইউএএিও) কম িচারীবদর অর্িিি ছুটি, এলর্পআর ও ৩টি র্ির্পএি অর্গ্রম (৩৬ র্কর্স্ত 

পর্ িন্ত) মঞ্জুরী। 

➢ মন্ত্রণালয় র্ভর্িক প্রার্ি এবাং অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাবিবটর র্বপরীবি ব্যবয়র র্হিাব িাংরক্ষণ এবাং িার র্ভর্িবি মার্িক র্হিাব 

প্রণয়ন। 

➢ র্বভাগীয় পর্ িাবয়র র্বর্ভন্ন অর্িবির র্হিাববর িাবর্ র্ির্িএ অর্িবির র্হিাববর িঙ্গর্িিাধন। 

➢ বাাংলাবদশ ব্যাাংক/মিানালী ব্যাাংবকর িাবর্ প্রার্ি ও পর্রবশাবধর ব্যাাংক র্হিাব র্রকনর্ির্লবয়শন। 

➢ িরকার্র মকাষাগাবর িমাকৃি অবর্ ির চালান মভর্রর্িবকশন। 

➢ র্ির্ভল অর্িট কর্তিক উত্থার্পি অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ির ব্যবস্থা গ্রহণ। 

➢ র্বভাবগর র্নয়ন্ত্রণাধীন মিলা উপবিলা িমূবহর র্হিাবরক্ষণ কার্ িক্রম পর্রচালনা, পর্রদশ িন ও র্নয়ন্ত্রন। 

➢ কম িকিিা/কম িচারীগবনর র্বরুবদ্ধ উত্থার্পি অর্ভবর্াগ িদন্ত এবাং প্রর্িকাবরর ব্যবস্থা। 

➢ আর্র্ িক র্বর্ধ-র্বধান ও শৃঙ্গলা িাংক্রান্ত মিামি ও র্িদ্ধান্ত প্রদান। 

 

 

* র্ির্িএ, ঢাকা কার্ িালয় হবি র্নি এবাং অন্য  ‡Kvb িরকারী প্রর্িষ্ঠাবনর মবিন ভািা, ভ্রমণ বা ঠিকাদারী র্বল পর্রবশাধ করা হয় না। 
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র্চি একাউন্টি এন্ড র্িন্যান্স অর্িিার এর কার্ িালবয়র প্রধান কার্ িাবলী 

➢ মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর মূখ্য র্হিাবরক্ষণ কম িকিিার (ির্চব) িাইনার্ন্সয়াল এিভাইিাবরর দার্য়ত্ব পালন। 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর কম িকিিা/কম িচারীবদর মবিন/ভািার র্বল,পাি মবিন র্নধ িারণ ও ছুটির র্হিাব িাংরক্ষণ। 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর িরবরাহ ও মিবা, মমরামি ও িাংরক্ষণ এবাং অন্যান্য খাবির র্বল পাি। 

➢ কম িকিিা/কম িচারীবদর র্ির্পএি অর্গ্রম/চুড়ান্ত পর্রবশাধ, র্বর্ভন্ন ঋণ ও অর্গ্রম, মপনশন ও আনুবিার্ষক পর্রবশাধ। 

➢ গ্রান্টস্-ইন-এইি ও প্রকবল্পর ছাড়কৃি অবর্ ির অর্র্রটি িাংর্িষ্ট র্ির্িএ/র্িএএিও/ইউএও অর্িবি মপ্ররণ। 

➢ মন্ত্রণালয়র্ভর্িক প্রার্ি এবাং অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাবিবটর র্বপরীবি ব্যবয়র র্হিাব িাংরক্ষণ এবাং িার র্ভর্িবি মার্িক র্হিাব 

প্রণয়ন। 

➢ মন্ত্রণালয়/র্বভাগ র্ভর্িক উপবর্ািন র্হিাব প্রণয়ন পূব িক িাংর্িষ্ট র্প্রর্ন্সপাল একাউর্ন্টাং অর্িিার (ির্চব) এর স্বাক্ষর গ্রহণ। 

➢ িাংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর বাবিট ম্যাবনিবমন্ট কর্মটির িদস্য র্হিাবব দার্য়ত্ব পালন । 

➢ র্নরীক্ষাধীন র্বর্ভন্ন দিবরর র্হিাববর িাবর্ র্িএএিও অর্িবির র্হিাববর িঙ্গর্িিাধন। 

➢ র্িএএিও অর্িবির কম িচারীবদর অবির প্রস্তুর্িমূলক ছুটি ও অর্িিি ছুটি মঞ্জুর। 

➢ র্বভাগীয় র্হিাব র্নয়ন্ত্রক, মিলা-উপবিলা র্হিাবরক্ষণ অর্িি এবাং মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর চার্হদা অনুর্ায়ী আর্র্ িক র্বর্ধ-র্বধাবনর 

ব্যাখ্যা প্রদান। 

➢ র্ির্ভল অর্িট কর্তিক উত্থার্পি অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ির ব্যবস্থা গ্রহণ। 

➢ মপনশনারগবণর লাইভ মভর্রর্িবকশন করা। 
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মিলা একাউন্টস্ এন্ড র্িন্যান্স অর্িিার এর কার্ িালবয়র প্রধান কার্ িাবলী 

 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর কম িকিিা/কম িচারীবদর মবিন/ভািার র্বল পাশ, মবিন র্নধ িারণ ও ছুটির র্হিাব িাংরক্ষণ। 

➢  মচক ড্রইাং ক্ষমিা িম্পন্ন দিরিমূবহর (গণপূিি, িড়ক ও িনপর্ এবাং িনস্বাস্থয প্রবকৌশল) কম িকিি/কম িচারীবদর মবিন/ভািা 

পর্রবশাধ। 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর িরবরাহ ও মিবা, মমরামি ও িাংরক্ষণ এবাং অন্যন্য খাবির র্বল পাি। 

➢ কম িকিিা/কম িচারীবদর র্ির্পএি অর্গ্রম/চুড়ান্ত পর্রবশাধ, র্বর্ভন্ন ঋণ ও অর্গ্রম, মপনশন ও আনুবিার্ষক পর্রবশাধ। 

➢ িাংর্িষ্ট র্িএও অর্িবির অর্র্রটির র্ভর্িবি অনুদান ও প্রকবল্পর ছাড়কৃি অবর্ ির দাবী পর্রবশাধ। 

➢ মন্ত্রণালয়র্ভর্িক প্রার্ি এবাং অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন  বাবিবটর র্বপরীবি ব্যবয়র র্হিাব িাংরক্ষণ এবাং িার র্ভর্িবি মার্িক র্হিাব 

প্রণয়ন। 

➢ মিলা পর্ িাবয়র র্বর্ভন্ন অর্িবির র্হিাববর িাবর্ র্িএএিও অর্িবির র্হিাববর িঙ্গর্িিাধন। 

➢ বাাংলাবদশ ব্যাাংক এর িাবর্ প্রার্ি ও পর্রবশাবধর ব্যাাংক র্হিাব র্রকনর্ির্লবয়শন। 

➢ িরকার্র মকাষাগাবর িমাকৃি অবর্ ির চালান মভর্রর্িবকশন। 

➢ র্ির্ভল অর্িট কর্তিক উত্থার্পি অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ির ব্যবস্থা গ্রহণ। 

➢ মপনশনারগবণর লাইভ মভর্রর্িবকশন করা। 
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উপবিলা র্হিাবরক্ষণ কম িকিিা এর কার্ িালবয়র প্রধান কার্ িাবলী 

 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর কম িকিিা/কম িচারীবদর মবিন/ভািার র্বল পাশ, মবিন র্নধ িারণ ও ছুটির র্হিাব িাংরক্ষণ। 

➢ র্নরীক্ষাধীন অর্িিিমূবহর িরবরাহ ও মিবা, মমরামি ও িাংরক্ষণ এবাং অন্যন্য খাবি র্বল পাি। 

➢ কম িকিিা/কম িচারীবদর র্ির্পএি অর্গ্রম/চুড়ান্ত পর্রবশাধ, র্বর্ভন্ন ঋণ ও অর্গ্রম, মপনশন ও আনুবিার্ষক পর্রবশাধ। 

➢ িাংর্িষ্ট র্িএও অর্িবির অর্ ির্রটির র্ভর্িবি অনুদান ও প্রকবল্পর ছাড়কৃি অবর্ ির দাবী পর্রবশাধ। 

➢ মন্ত্রণালয়র্ভর্িক প্রার্ি এবাং অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন  বাবিবটর র্বপরীবি ব্যবয়র র্হিাব িাংরক্ষণ এবাং িার র্ভর্িবি মার্িক র্হিাব 

প্রণয়ন। 

➢ উপবিলা পর্ িাবয়র র্বর্ভন্ন অর্িবির র্হিাববর িাবর্ ইউএও অর্িবির র্হিাববর িঙ্গর্িিাধন। 

➢ বাাংলাবদশ ব্যাাংক এর িাবর্ প্রার্ি ও পর্রবশাবধর ব্যাাংক র্হিাব র্রকনর্ির্লবয়শন। 

➢ িরকার্র মকাষাগাবর িমাকৃি অবর্ ির চালান মভর্রর্িবকশন। 

➢ র্ির্ভল অর্িট কর্তিক উত্থার্পি অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্ির ব্যবস্থা গ্রহণ। 

➢ মপনশনারগবণর লাইভ মভর্রর্িবকশন করা। 
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হিসাব মিাহিয়ন্ত্রক কার্ যালরয়র কম যসম্পাদরির সাহব যক হচত্র  

সাম্প্রহিক অিযি, চযারলঞ্জ এবং িহবষ্যৎ পহরকল্পিা 

সাম্প্রহিক অিযিঃ র্হিাবমহার্নয়ন্ত্রকএরকার্ িালয়এরআওিাধীন৫০টি র্চিএকাউন্টিএন্ড র্িন্যান্সঅর্িিারএরকার্ িালয়, ০৮টি

র্ির্ভশনালকবরালারঅবএকাউন্টিএরকার্ িালয়, ৫৬টি র্ির্িক্টএকাউন্টিএন্ড র্িন্যান্সঅর্িিারএরকার্ িালয়কার্ িলয়এবাং ৪২৮টি

উপবিলাএকাউন্টিঅর্িিারএরকার্ িালয়বকিম্পূণ িভাবব iBAS++পদ্ধর্িবিিমর্িিভাববইন্টারবনটর্ভর্িকবাবিটিাংওএকাউর্ন্টাং

কার্ িক্রমএরআওিায়আনাহবয়বছ।র্িটিবিনচাট িারওবার্ষ িককম িিম্পাদনচুর্ক্তরলক্ষযমাত্রাঅনুর্ায়ীকম িকিিাকম িচার্রবদরমবিনর্বলিহ

অন্যান্যআনুষাংর্গকর্বলিমূহর্র্ািমবয়র্নস্পর্িকরািম্ভবহবে।বিিমাবনElectronicFundTransfer(EFT)পদ্ধর্িবি

িকলপর্ িাবয়রিরকারীকম িকিিাবদরমবিনভািাপর্রবশাধকরাহবেএবাংর্ির্িওমুর্িউবলরমাধ্যবমকম িচার্রবদরমবিনভািাEFT

করবণরকািঅবনকদূরঅগ্রিরহবয়বছ।িািীয়মবিনমস্কল-২০১৫এরআওিায়র্হিাবরক্ষণঅর্িিিমূহকর্তিকঅদ্যাবর্ধপ্রায়১১.৫০লক্ষ

িরকারীচাকুর্রিীবীরমবিনর্নধ িারণএবাংপ্রায়৭লক্ষমপনশনবভাগীরমপনশনOnlineএএর্র/প্রদানকরািম্ভবহবয়বছ।Online

মবিনওমপনশনর্নধ িারণকার্ িক্রবমরমাধ্যবমউর্ের্খিিাংখ্যকিরকার্রচাকুর্রিীবীওমপনশনবভাগীরপর্রপূণ িDatabaseপ্রস্তুিকরা

িম্ভবহবয়বছ।র্ির্িএকার্ িালবয়রআওিাধীনমপ-পবয়ন্টিমূবহবিিমাবনশিভাগকম িকিিারমবিনভািাঅনলাইবনদার্খলকার্ িক্রমচলমান

আবছ।EFTপদ্ধর্িবিমপনশনবভাগীবদরব্যাাংকএকাউবন্টমপনশনপর্রবশাবধরর্নর্মি'র্চিএকাউন্টিএন্ডর্িন্যান্সঅর্িি,মপনশনও

িান্ডম্যাবনিবমন্ট'র্নরলিমিবার্দবয়র্াবেএবাংর্ির্িএকার্ িালবয়রআওিাধীনমপ-পবয়ন্টিমূবহরমাধবমবিিমাবনশিভাগমপনশনাবরর

মপনশনEFTপদ্ধর্িবিপর্রবশাধকার্ িক্রমপ্রর্ক্রয়াধীনচলমানরবয়বছ। 

 

সমস্যা এবং চযারলঞ্জসমূিঃ আথ য ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি ও ব্যয় হিয়ন্ত্রণ, আথ য ব্যবস্থাপিা সম্পরকয কম যচারীরদর সক্ষ্মিা বৃহদ্ধ এবং 

অহিসসমূিরক পূণ য IT Based ব্যবস্থাপিার আওিায় আিয়ি করা। 

িহবষৎ পহরক্পিাঃ  শিিাগ ক্ষপিশিরিাগীরদর ক্ষপিশি প্রদাি EFT এর আওিায় চলমান রাখা, iBAS++ ব্যবস্থার আধুহিকায়ি ও 

সম্প্রসারণ, ক্ষবিি-িািা, ক্ষপিশি, িহবষ্য িিহবল সম্পহকযি হিসাব রক্ষ্ণ পদ্ধহি ও ক্ষসবার মাি উন্নয়ি। অিলাইরি LPC ক্ষপ্ররণ ও ক্ষপ-হবল 

দাহখল প্রহিয়ার উন্নয়ি এবং সকল কম যকিযা কম যচারীরদররক হিহপএি ব্যারলন্স িালিাগাদ করিঃ iBAS++ এ আপবলািকরণ।   

২০২১-২২ অথ য বছররর সম্ভাব্য প্রোি কম যচারীরদররক: 

• বারিট ও হিসাব ব্যবস্থাপিার িন্য আধুহিক ও উন্নিির সিটওয়যার (iBAS++) সংরর্ািি কারির উরেখরর্াগ্য অগ্রগহি 

অিযি; 

• সরকাহর বারিট ও হিসারবর িতুি ক্ষেহণহবন্যাস কাঠারমার শিিাগ বাস্তবায়ি; 

• সকল কম যচাহর ও ক্ষপিশি ক্ষিাগীর ক্ষবিি িািা ও ক্ষপিশি Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধর্িবি

পর্রবশাধকার্ িক্রমচলমানরাখা; 

• সাহিযস ক্ষিহলিাহরর ক্ষক্ষ্রত্র হবহিন্ন পর্ যারয় হিহিটাইরিশি; 

• অিলাইরি এলহপহস ক্ষপ্ররণ প্রহিয়ার উন্নয়ি; 

• অিলাইরি ক্ষপ-হবল দাহখল প্রহিয়ার পহরহে বৃহদ্ধ 

• সকল কম যকিযা কম যচাহররদর হিহপএি ব্যারলন্স িালিাগাদ করিঃ iBAS++ এ আপবলািকরণ।   
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২০২০-২১ অর্ থ বছরেে প্রধান প্রধান অর্থনসমূহ : 
 

িাহির িিক বঙ্গবন্ধু ক্ষশখ মুহিবুর রিমারির স্বপ্ন বাস্তবায়রি এবং মািিীয় প্রোিমন্ত্রী ক্ষশখ িাহসিার হিহিটাল বাংলারদশ কম যসূহচর অংশ 

হিরসরব িথ্য প্রযুহি ব্যবিার করর সরকাহর ক্ষসবা িিগরণর কারছ ক্ষপ ৌঁরছ ক্ষদয়ার হিরদ যশিা অনুসারর অথ য হবিারগর সংস্কার কার্ যিরমর ক্ষক্ষ্রত্র 

একটি িতুি মাত্রা ক্ষর্াগ করা িরয়রছ। িািীয় ক্ষবিি ক্ষস্কল, ২০১৫ এর আরদশ িাহরর পর সকল সামহরক ও ক্ষবসামহরক 

কম যকিযা/কম যচারীগরণর ক্ষবিি হিরেশি অিলাইরি করার মাধ্যরম  এ োরাবাহিক প্রহিয়ারক আরও গহিশীল করা িরয়রছ।এ পর্ যন্ত 

iBAS++ হসরেরম ১০,৫৬,৪৫৭ িি কম যকিযা/কম যচারীর ক্ষবিি অিলাইরি হিরেশি করা িরয়রছ। একই সারথ অিলাইরি ক্ষপিশি 

হিরেশি এবং ক্ষকন্দ্রীয় ক্ষিটারবইি তিরীর মাধ্যরম প্রকৃি ক্ষপিশিাররর সংখ্যা ক্ষবর করা সম্ভব িরয়রছ।ক্ষপিশিার ক্ষিটারবইি অনুর্ায়ী  

ক্ষপিশিাররর সংখ্যা এখি পর্ যন্ত  প্রায় ৫,৮৯,০০০ িি।এটি একটি চলমাি কার্ যিম ক্ষর্খারি চলমাি ক্ষপিশিাররর পাশাপাহশ িতুি 

ক্ষপিশিাররদররক অন্তর্ভ যি  করা িয় । 

• মুহিব শিবরষ য শিিাগ ক্ষপিশি ইএিটির মাধ্যরম সকল ক্ষবসামহরক ক্ষপিশিাররদর (প্রহিরক্ষ্া ও ক্ষরলওরয় ব্যহিি) ক্ষপিশি 

সরাসহর ক্ষপিশিাররদর ব্যাংক হিসারব প্রদাি করার প্রহিয়া চূড়ান্ত িারব সম্পন্ন করা িরয়রছ।মাঠ পর্ যারয় হিসাবরক্ষ্ণ অহিস িরি 

ক্ষপিশি গ্রিণকারী ক্ষপিশিাররদররক পর্ যায়িরম প্রোি হিসাবরক্ষ্ণ  কম যকিযার কার্ যালয়, ক্ষপিশি ও িান্ড ম্যারিিরমন্ট িরি 

ইএিটি’র মাধ্যরম ক্ষপিশি প্রদাি করার কার্ যিম চলমাি ররয়রছ।  

• বিযমারি  হসহিএ কার্ যালরয়র আওিােীি ক্ষপিশিার (ক্ষবসামহরক ১০০%) ইএএিটির মাধ্যরম ক্ষপিশি প্রদাি করা িরয় থারক। 

• হসহিএ কার্ যালরয়র আওিােীি সকল হিসাবরক্ষ্ণ অহিসসমূরি ক্ষগরিরটি সরকাহর কম যকিযা ও িি-ক্ষগরিরটি/ কম যচারীর মাহসক 

ক্ষবিি িািার হবল EFT এর মাধ্যরম পহররশাে করা িরয়রছ। 

• হসহিএ কার্ যালরয়র হিয়ন্ত্রিােীি সকল হিসাবরক্ষ্ণ কার্ যালয় কর্তযক সংহিষ্ট মন্ত্রণালয়,হবিাগ,দপ্তর পহরদপ্তরর কম যরি সকল 

কম যকিযাগণ online এ ক্ষবিি িািার হবল সাবহমট এবং িি-ক্ষগরিরটি কম যচারীরদর ক্ষবিি িািার হবল হিহিও মহিউল এর 

মাধ্যরম সাবহমট করা িরল EFT এর মাধ্যরম িারদর ব্যাংক হিসারব পহররশাে করা িয়। এ প্রহিয়ায় ১০,৩৪,০০০ িি 

কম যকিযা/কম যচারীর ক্ষবিি িািা EFT কািাররি এর আওিায় আিা িরয়রছ। বাকীরদর এ প্রহিয়ায় আিার কার্ যিম চলমাি 

ররয়রছ। 

• সকল ক্ষগরিরটি, িি-ক্ষগরিরটি কম যকিযা,কম যচারীরদর GPF এর হস্থহি Approve করার কাি চলমাি ররয়রছ । এ কাি 

চূড়ান্ত িারব সম্পন্ন করা িরল একিি সরকাহর কম যকিযা িাঁর মাহসক ক্ষবিি হবরল হিহপএি এ কিযিকৃি মাহসক চাঁদা ও অহগ্রম, 

পূব যবিী বছররর ব্যারলন্স এবং সুদ প্রদাি সম্পহকযি িথ্যাহদ অিলাইরি অবহিি িরি পাররবি  এবং জুি মারসর বাহষ যক হিসাব 

হববরণী অিলাইি িরি হপ্রন্ট গ্রিণ কররি পাররবি । ইিমরধ্য ৮,০৭,০০০ িি কম যকিযা/কম যচারীর হিহপএি িথ্য অিলাইরি 

িালিাগাদ করা িরয়রছ। 

• ই-চালাি ক্ষপাট যাল এর আওিায় িিরসবা প্রদারির লরক্ষ্য পাসরপাট য হি, পুহলশ হিয়াররন্স হি ও িািীয় পহরচয়পত্র হি 

অরটারমশরির মাধ্যরম পহররশারের ব্যবস্থা গ্রিণ করা িরয়রছ এবং এর সারথ বিযমারি A- Chalan                   

(Automated chalan) কার্ যিম শুরু িরয়রছ। এ প্রহিয়ায় সকল ব্যাংক এর মাধ্যরম সরকাহর রািস্বসি অন্যান্য িমা 

গ্রিি করা িরে । 
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• সামাহিক হিরাপত্তা ক্ষবষ্টিী ক্ষসবাসমূি ক্ষর্মি-মুহিরর্াদ্ধা িািা, বয়স্ক িািা, হবেবা িািা, মার্তত্ব িািা, প্রহিবন্ধী িািা ইিযাহদ 

িািার সংহিষ্ট সুহবোরিাগীর ব্যাংক হিসারব অরটারমশরির মাধ্যরম পহররশাে করা িরে। ৩০ জুি, ২০২১হি. পর্ যন্ত সামাহিক 

হিরাপত্তা ক্ষবষ্টিী ক্ষসবার আওিায় ক্ষমাট ২,৬৩,৭৭,০০০ িি মিবা গ্রহীিাবক ইএিটি কিাররি এর আওিায় আিা িরয়রছ। 

• দািা সংস্থার চাহিদার ক্ষপ্রহক্ষ্রি  iBAS++সিটওয়ারর BACS এর িতুি ক্ষেণী হবন্যাস অনুর্ায়ী সকল পহররশারের 

আন্তিযাহিক মারির আহথ যক  প্রহিরবদি উপস্থাপি করা করা িরে। 

• স্বাহয়ত্বশাহসি  প্রহিষ্ঠারির িিহবল ছাড়কররণর িন্য Personal Ledger Accounts (P/L A/C)চালুকরণ 

আইবাস++ হসরেরম এর প্ররয়ািিীয় হিয়ন্ত্রি স্থাপি করা িরয়রছ। 

• MICR মচক প্রবিিন র্হিাব মহার্নয়ন্ত্রক কার্ িালবয়র একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা। পূবব ির নন MICR মচবকর প্রদাবনর মক্ষবত্র 

মিানালী ব্যাাংক মক িরকাবরর র্বপুল পর্রমাণ অর্ ি কর্মশন প্রদান করা লাগবিা এবাং িঠিক িমবয় িরকাবরর TSA এর 

Blance এর র্চত্র মবাঝা মর্িনা। MICR মচক প্রবিিবনর িবল িরকার্র পর্রবশাধ Real Time র্হিাব রাখা িম্ভব, র্বপুল 

পর্রমাণ অর্ ি িাশ্রয় করা িম্ভব এবাং মকন্দ্রীয় মচক Management এর মাধ্যবম িকল র্কছু র্নয়ন্ত্রণ করা িম্ভব।  

• ইরিামরধ্যই ৫০ টি হসএএিও- ক্ষি ওরয়বসাইট চালু করা িরয়রছ, র্া হসহিএ ওরয়বসাইরটর গুরুত্বপূণ য হলংক সমূরি সংযুি করা 

িরয়রছ । 

• পর্ িায়ক্রবম র্ির্িএ’র অধীনস্থ অন্যান্য কার্ িালয়িমূবহর ওবয়বিাইট হালনাগাদ/আপবিট করার প্রর্ক্রয়া চলমান রবয়বছ। 
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২০২০-২১ অর্ িবছবরর বাবিট ও ব্যবয়র র্হিাব 

২০২০-২১অর্ িবছবররিাংবশার্ধিবাবিট,প্রকৃিব্যয়(পর্রচালনব্যয়) 

 

২০২০-২১অর্ িবছবররিাংবশার্ধিবাবিট,প্রকৃিব্যয়(পর্রচালনব্যয়) 

মন্ত্রণালয়/র্বভাগ:১০৯-অর্ ির্বভাগ 

প্রার্িষ্ঠার্নকমকাি:১০৯০৩-র্হিাবমহার্নয়ন্ত্রক 

পর্রচালনইউর্নট:১০৯০৩০১-র্হিাবমহার্নয়ন্ত্রকএরকার্ িালয় 

র্িল্ডঅর্িি:১০৯০৩০১১০১৪৩৮ 

অর্ িননর্িক 
িাংবশার্ধিবাবিট(২০২০-

২১) 

প্রকৃিব্যয়(২০২০-২১)

(অাংকিমূহহািারটাকায়) মকাি র্ববরণ 

নগদমজুর্রওমবিন-৩১১১       

৩১১১১০১ মূলমবিন(অর্িিার) ৫০০০০ ৪০৯৪৮ 

৩১১১২০১ মূলমবিন(কম িচারী) ৫১০০০ ৩৮৭১৭ 

৩১১১৩০১ দার্য়ত্বভািা ৬০০ ২৮০ 

৩১১১৩০২ র্ািায়ািভািা ৫০০ ৪৪৮ 

৩১১১৩০৩ তদর্নকমখারার্কভািা ০ ২৫ 

৩১১১৩০৬ র্শক্ষাভািা ১২০০ ৯৭৬ 

৩১১১৩১০ বার্ড়ভাড়াভািা ৩২০০০ ২৮৩৬১ 

৩১১১৩১১ র্চর্কৎিাভািা ৪৫০০ ৩৪৮৬ 

৩১১১৩১২ মমাবাইলভািা ১০০ ১১৩ 

৩১১১৩১৩ 
আবার্িকমটর্লবিাননগদায়ন

ভািা 
৬০০ ১৩৮ 

৩১১১৩১৪ টির্িনভািা ৪০০ ৩০৫ 

৩১১১৩১৬ মধৌলাইভািা ৫০ ৩৪ 

৩১১১৩২৫ উৎিবভািা ১৩০০০ ৯৭৪৬ 

৩১১১৩২৭ অর্ধকালভািা ৩০০ ২৮৪ 

৩১১১৩২৮ শ্রার্ন্তওর্ববনাদনভািা ৩০০০ ১৮১৯ 

৩১১১৩৩১ আপ্যায়নভািা ১০০ ১২ 

৩১১১৩৩২ িম্মানীভািা ৩০০০ ৩৭১৯ 

৩১১১৩৩৫ বাাংলানববষ িভািা ১৬০০ ৯৫২ 

৩১১১৩৩৮ অন্যান্যভািা ৬০০ ৪৭৪ 

৩১১১৩৪৪ মখারবপাষভািা(িািবপনশন) ১৫০ ৬৮ 

উপ-মমাট   ১৬২৭০০ ১৩০৯০৫ 

প্রশাির্নকব্যয়-৩২১১       

৩২১১১০১ পুরষ্কার ২০০ ৭৮ 

৩২১১১০২ পর্রষ্কারপর্রেন্নিািামগ্রী ৫০০ ৫৮০ 

৩২১১১০৪ আনুষর্ঙ্গককম িচারী/প্রর্িষ্ঠান ৩০০০০ ৩০৪৯৭ 

৩২১১১০৬ আপ্যায়নব্যয় ৮০০ ৩৯৮ 

৩২১১১০৭ 
র্ানবাহনব্যবহার(চুর্ক্ত

র্ভর্িক) 
২৭০০ ৩২৪০ 

৩২১১১১০ আইনিাংক্রান্তব্যয় ২১০০ ২২৮ 
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৩২১১১১১ মির্মনার/কনিাবরন্সব্যয় ১০০০ ৭৯৯ 

৩২১১১১৭ ইন্টারবনট/িযাক্স/বটবলক্স ৮০০ ৫১৯ 

৩২১১১১৯ িাক ১০০ ১০০ 

৩২১১১২০ মটর্লবিান ৩০০০ ৪৭৫৪ 

৩২১১১২৫ প্রচারওর্বজ্ঞাপনব্যয় ১০০০ ৮১৯ 

৩২১১১৩৫ র্নবয়াগপরীক্ষা ৮০০০০ ৮০৭৭ 

উপ-মমাট   ১২২২০০ ৫০০৮৯ 

প্রর্শক্ষণ-৩২৩১       

৩২৩১৩০১ প্রর্শক্ষণ ৩০০০ ২৯৭২ 

উপ-মমাট   ৩০০০ ২৯৭২ 

মপবরাল,ওবয়লওলুর্িবকন্ট-৩২৪৩       

৩২৪৩১০১ মপবরাল,ওবয়লওলুর্িবকন্ট ৩০০০ ২২০২ 

উপ-মমাট   ৩০০০ ২২০২ 

ভ্রমণওবদর্ল-৩২৪৪       

৩২৪৪১০১ ভ্রমণব্যয় ৯০০ ৮৭৬ 

উপ-মমাট   ৯০০ ৮৭৬ 

মুদ্রণওমর্নহার্র-৩২৫৫       

৩২৫৫১০১ কর্ম্পউটারিামগ্রী ২৫০০ ২৪৬৯ 

৩২৫৫১০২ মুদ্রণওবাঁধাই ২৬০০ ৯৬৫ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্যমর্নহার্র ৪০০০ ৫৩২৭ 

উপ-মমাট   ৯১০০ ৮৭৬১ 

িাধারণিরবরাহওকাঁচামালিামগ্রী-

৩২৫৬ 
      

৩২৫৬১০৬ মপাশাক ৪৫০ ২৯২ 

উপ-মমাট   ৪৫০ ২৯২ 

মপশাগিমিবা,িম্মানীওর্ববশষব্যয়-

৩২৫৭ 
      

৩২৫৭১০৩ গববষণা ১০০ ০ 

৩২৫৭১০৫ উদ্ভাবন ২০০ ৪৩ 

৩২৫৭১০৬ শুদ্ধাচার ২০০ ১৫২ 

৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎিবার্দ ২০০০ ১৭৬৯ 

উপ-মমাট   ২৫০০ ১৯৬৪ 

মমরামিওিাংরক্ষণ-৩২৫৮       

৩২৫৮১০১ মমাটরর্ান ১০০০ ৬১৭ 

৩২৫৮১০২ আিবাবপত্র ৬০০ ২৫৬ 

৩২৫৮১০৩ কর্ম্পউটার ৩০০ ১৫৪ 

৩২৫৮১০৭ অনাবার্িকভবন ৪৫০০০ ৪০৭৮৬ 

৩২৫৮১২৬ মটর্লবর্াগাবর্াগিরঞ্জামার্দ ৪০০ ৪০০ 

উপ-মমাট   ৪৭৩০০ ৪২২১৩ 

র্ন্ত্রপার্িওিরঞ্জামার্দ-৪১১২       

৪১১২২০২ কর্ম্পউটারওআনুষর্ঙ্গক ২৫০০০ ৩৯২০ 

৪১১২৩১০ অর্িিিরঞ্জামার্দ ২২০০ ২১৯৯ 

৪১১২৩১৪ আিবাবপত্র ১৫০০ ১৪৯৩ 

উপ-মমাট   ২৮৭০০ ৭৬১২ 

মমাট-র্হিাবমহার্নয়ন্ত্রকএরকার্ িালয়   ৩৭৯৮৫০ ২৪৭৮৮৬ 
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িাংবশার্ধিবাবিট,প্রকৃিব্যয়(২০২০-২১):িারিাংবক্ষপ(র্হিাবমহার্নয়ন্ত্রকএরকার্ িালয়) 

ক্রর্মকনাং িাংবশার্ধিবাবিট(২০২০-২১) প্রকৃিব্যয়(২০২০-২১) 

নগদমজুর্রওমবিন-৩১১১ ১৬২৭০০ ১৩০৯০৫ 

প্রশাির্নকব্যয়-৩২১১ ১২২২০০ ৫০০৮৯ 

প্রর্শক্ষণ-৩২৩১ ৩০০০ ২৯৭২ 

মপবরাল,ওবয়লওলুর্িবকন্ট-৩২৪৩ ৩০০০ ২২০২ 

ভ্রমণওবদর্ল-৩২৪৪ ৯০০ ৮৭৬ 

মুদ্রণওমর্নহার্র-৩২৫৫ ৯১০০ ৮৭৬১ 

িাধারণিরবরাহওকাঁচামালিামগ্রী-৩২৫৬ ৪৫০ ২৯২ 

মপশাগিমিবা,িম্মানীওর্ববশষব্যয়-৩২৫৭ ২৫০০ ১৯৬৪ 

মমরামিওিাংরক্ষণ-৩২৫৮ ৪৭৩০০ ৪২২১৩ 

র্ন্ত্রপার্িওিরঞ্জামার্দ-৪১১২ ২৮৭০০ ৭৬১২ 

মমাট ৩৭৯৮৫০ ২৪৭৮৮৬ 
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িরকার্র র্হিাevqমনর আধুর্নকীকরণ 

MICR (Magnetic Ink Character Recognition) মচক 

 

১. মপ্রক্ষাপট 

িরকাবরর পর্রবশাধ পদ্ধর্িবি বহূমুখী পর্রবশাধ প্রর্ক্রয়ার ব্যবহার র্হিাবরক্ষণ প্রর্ক্রয়ায় িটিলিা সৃর্ষ্ট কবর। দক্ষ, কার্ িকর এবাং ইউর্নিম ি 

পর্রবশাধ পদ্ধর্ির ব্যবহার আর্র্ িক র্রবপাট ি এর িঠিকিা র্নর্িিকরবণর িাবর্ িাবর্ মিবা প্রদাবন গর্িশীলিা বৃর্দ্ধ কবর। মি মপ্রর্ক্ষবি িকল 

র্হিাবরক্ষণ অর্িি ও পর্রবশাধ টার্ম িনাক্ষল সরকাহর ক্ষকাষাগার হবি (EFT এর মাধ্যবম পর্রবশাক্ষের ক্ষক্ষ্ত্র ব্যিীি) িকল অথ য পর্রবশাধ 

MICR মচবকর মাধ্যবম িম্পন্ন করার উবদ্যাগ গ্রহণ করা হবয়বছ। 

 

২. উবেশ্য 

ক) িরকাবরর কযাশ ব্যবস্থাপনা উন্নি ও দক্ষ হবব। 

খ) Payment intermediary খরচ কমবব (মর্মনঃ মিানালী ব্যাাংবকর কর্মশন প্রদান বন্ধ হবব)। 

গ) Real-time অর্বা তদনর্িন র্ভর্িবি নগদ অবর্ ির প্রকৃি অবস্থান র্নণ িয় করার মাধ্যবম িরকাবরর Borrowing cost কমবব। 

ঘ) পর্রবশাধ পদ্ধর্িবি অর্ভন্নিা/িাংগর্ি কমবব। 

ঙ) র্বপুল পর্রমান Paid cheque ম্যানুয়ার্ল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণববক্ষণ িাংক্তান্ত environmental hazards হ্রাি পাবব। 

চ) র্হিাবরক্ষবণ িটিলিা এবাং দীঘ িসূর্ত্রিা কমবব। 

ছ) দক্ষিা ও িবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধ পাবব। 

ি) Reliable এবাং timely আর্র্ িক র্ববরণী প্রস্তুি করা িম্ভব হবব। 

ঝ) আর্র্ িক র্হিাববর র্নরীক্ষা প্রিযয়ন প্রদান িহিির হবব এবাং audit cost হ্রাি পাবব। 

ঞ) িরকার্র দিবরর কাবির িময় ও দীঘ িসূত্রীিা হ্রাি পাবব । 

 

৩. তবর্শষ্টয 

১। র্হিাবরক্ষণ অর্িি ও মর্ মকাক্ষিা পর্রবশাধ টার্ম িনাল কর্তিক িরকার্র মকাষাগার হবি পর্রবশাবধর িন্য ইসুযকৃি MICR মচকিমূহ 

শুধুমাত্র বাাংলাবদশ ব্যাাংবকর মর্ির্ঝল শাখা হবি র্িয়ার করা িয়, অন্য মকাক্ষিা ব্যাাংক/শাখা হবি নয়। 

২। মর্বহতু সরকাররর একক ব্যাংক হিসাব (TSA) ক্ষথরক সকল পহররশাে সম্পন্ন িরে ক্ষসরিতু মবিামর্রক মচক, িামর্রক র্বভাবগর মচক ও 

মরলওবয় মচক্ষকর িম্বর হসহরি একই। 

 

৩। পর্রবশাধ িম্পন্ন হবার পর হরকিহসহলরয়শরির উরেরে িকল মির্বট স্ক্রল বাাংলাবদশ ব্যাাংক, মর্ির্ঝল শাখা িরি র্ির্িএ কার্ িালবয় 

মপ্ররণ করা িয়। অর্ িাৎ সরকাহর ক্ষকাষাগার িরি সকল পহররশারের ক্ষিহবট স্ক্রল র্ির্িএ কার্ িালয় ক্ষকন্দ্রীয়িারব আইবাস++ র্িবেবম 

আপবলাি করা হয়, অন্য মকান মপ-পবয়বন্টর র্বপরীবি র্িবেবম স্ক্রল আপবলাি করা হয় না। 

৪। িকল মচক আইবাি++ র্িবেবমর মাধ্যবম ইসুয করা হয়। আইবাি++ র্িবেম মিনাবরবটি অযািভাইি ব্যিীি ম্যানুয়াহল বা অন্য 

ক্ষকারিা িারব প্রণীি অযািভাইক্ষসর মাধ্যরম মচক র্িয়ার করা িয় িা।  

৪. বিিমান কার্ িক্রম 

১ জুলাই, ২০২১ র্ি: হবি সরকাহর ক্ষকাষাগার হবি পর্রবশাবধর মক্ষবত্র (িকল র্হিাবরক্ষণ অর্িি ইউএও কার্ িালয় ব্যিীি) ও পর্রবশাধ 

টার্ম িনাল হবি িকল অথ য পর্রবশাধ (EFT এর মাধ্যবম পর্রবশাক্ষের ক্ষক্ষ্ত্র ব্যিীি) MICR মচবকর মাধ্যবম চালু করা হবয়বছ। উবেখ্য, 

অর্বলবম্ব ইউএও কার্ িালবয়  MICR মচক চালু করা হবব। 
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স্বয়াংর্ক্রয় চালান পদ্ধর্ি (Automated Challan System-ACS) 

১. মপ্রক্ষাপট 

িরকাবরর রািস্ব ও র্বর্ভন্ন মিবা র্ি বাবদ িরকার্র খাবি অর্ ি িমা মদয়ার র্বদ্যমান পদ্ধর্ি িহিীকরবণর লবক্ষয  ‘স্বয়াংর্ক্রয় চালান 

(AutomatedChallan)’ প্রর্ক্রয়া চালু করা হয়। িরকাবরর রািস্ব ও র্বর্ভন্ন মিবার র্ি বাবদ মরিার্র চালাবনর অর্ ি র্নর্দ িষ্ট 

ব্যাাংবকর র্নর্দ িষ্ট শাখায় িমা প্রদাবনর বাধ্যবাধকিার কারবণ গ্রাহকবক অর্ির্রক্ত িময় ও অর্ ি ব্যয়িহ মভাগার্ন্ত র্শকার হবি হয়। িাছাড়া 

িরকার্র মকাষাগাবর অর্ ি র্র্ািমবয় িমা হয় না। প্রর্িটি চালাবনর র্বপরীবি ব্যাাংক ও র্হিাবরক্ষণ কার্ িালবয়র িাবর্ প্রর্িষ্ঠাবনর 

িাংগর্িিাধন (Reconciliation) মক্ষত্র র্ববশবষ িঠিকভাবব না হওয়ায় রািস্ব িমার িবথ্যও বড় ধরবনর পার্ িকয মদখা র্ায়। এিব 

িমস্যা িমাধাবন মরিার্র চালাবনর অর্ ি র্নর্দ িষ্ট ব্যাাংক/ শাখায় িমা প্রদাবনর প্রচর্লি পদ্ধর্ির পাশাপার্শ মর্ মকান রাষ্ট্রায়ত্ব ও বার্ণর্িযক 

ব্যাাংবকর মর্ মকান শাখায় িমা প্রদাবনর লবক্ষয ‘স্বয়াংর্ক্রয় চালান (AutomatedChallan)’পদ্ধর্ির প্রবিিন করা হবয়বছ।  

২. উবেশ্য ও তবর্শষ্টযিমূহ 

এই পদ্ধর্ির উবেশ্য হবে – মরিার্র চালাবনর অর্ ি িমা প্রদাবনর প্রচর্লি পদ্ধর্ি িহিীকরবণর পাশাপার্শ র্ভয়া (fake) চালান িমা ও 

রািস্ব িাঁর্কর প্রবণিা মরাধিহ িঠিক িমবয় অর্ ি িমা র্নর্িিকরণ। এছাড়া প্রকৃি রািস্ব প্রার্ির প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং িরকার্র রািস্ব 

বৃর্দ্ধিহ আর্র্ িক খাবি শৃঙ্খলা ও স্বেিা প্রর্িষ্ঠা করা। এবি র্নবোক্ত সুর্বধািমূহ রাখা হবয়বছ – 

(ক) মর্ মকান বার্ণর্িযক ব্যাাংবকর মর্ মকান শাখার কাউন্টাবর র্কাংবা অনলাইন পদ্ধর্িবি মরিার্র চালাবনর অর্ ি িমা প্রদাবনর ব্যবস্থা; 

(খ) ব্যাাংক মর্বক র্কাংবা অনলাইবন িমাকৃি অবর্ ির চালান রর্িদ র্কাংবা অর্ িগ্রহণ র্িপ র্প্রবন্টর সুর্বধা; 

(গ) িরকাবরর প্রর্িটি প্রর্িষ্ঠানবক মিবা প্রিযার্শ এবাং চালাবনর মাধ্যবম অর্ ি পর্রবশাধ িম্পর্কিি িথ্য িরবরাহ; 

(ঘ) চালাবনর অর্ ি বাাংলাবদশ ব্যাাংবকর মাধ্যবম দ্রুিিম িমবয় মরিার্র র্িবঙ্গল এযাকাউবন্ট িমা র্নর্িিকরণ; 

(ঙ) স্বয়াংর্ক্রয়ভাবব বার্ণর্িযক ব্যাাংক, িরকার্র প্রর্িষ্ঠান, বাাংলাবদশ ব্যাাংক ও র্হিাব মহার্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয়-মক মমাট চালান িাংখ্যা ও অর্ ি 

িমা প্রদাবনর প্রকৃি র্হিাব প্রদান। 

 

৩. বিিমান কার্ িক্রম 

অর্ ি মন্ত্রনালবয়র স্মারক নাং-০৭.০০.০০০০.১০৩.১৮.০০৩.১৯-১৭৩; িার্রখ: ১৩/০৪/২০২১ র্ি: মূবল ‘স্বয়াংর্ক্রয় চালান পদ্ধর্ি 

(Automated Challan System-ACS)’ব্যবহার কবর মরিার্র চালাবনর অর্ ি িরকার্র র্হিাবব িমাকরণ র্বষবয় িারাবদবশ 

িকল রাষ্ট্রায়ি ব্যাাংক এবাং ঢাকা শহবর রাষ্ট্রায়ি ব্যাাংবকর পাশাপার্শ িকল বার্ণর্িযক ব্যাাংবকর িকল শাখায় বাস্তবায়বণর র্নবদ িশনা প্রদান 

করা হয়। 

িব িবশষ CashandDebtManagementCommittee (CDMC)’র ৪৭িম িভার কার্ ির্ববরণীর র্িদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

দ্রুিিম িমবয় Automated Challan System আয়কর আইবন অন্তর্ভ িক্ত করার উবদ্যাগ গ্রহণ করার র্বষবয় আবলাচনা করা হয়। 
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‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U Awd‡mi cÖavb cÖavb AR©b mg~nt- 

gywRe kZ e‡l© mKj †emvgwiK †cbkbvi‡`i †cbkb BGdwUi gva¨‡g †cÖiY Ges ‡K› ª̀xf~Z(Centralized) †cbkb WvUv †eBR I 

wm‡÷g e¨e ’̄v Pvjyi j‡ÿ¨ XvKv gnvbMix‡Z Aew ’̄Z mKj ivó ªvqË e¨vsK n‡Z †m‡Þ¤̂iÕ2020 Ges XvKv gnvbMixi evB‡i 

wW‡m¤̂iÕ2020 †_‡K gvwmK ‡cbkb cÖ`vb eÜ Kiv nq| ZviB avivevwnKZvi 16 gvP© 2021 wLªt ZvwiL n‡Z mKj †emvgwiK 

†cbkbvi‡`i (100%) wbR wbR e¨vsK wnmv‡e BGdwUi gva¨‡g ‡cbkb cÖ`vb Kiv n‡”Q| 

‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U Awdm †cbkbvi‡`i †mev `„p I mnRxKi‡Yi Rb¨ †cbkb wm‡÷g e¨e ’̄v (iBAS++) cÖwZwbqZ Avc‡WU 

K‡i hv‡”Q| hvi djkÖæwZ †cbkb e¨e ’̄vcbvq wb‡¤œv³ mydj AwR©Z n‡q‡Q|  

• cÖRvZ‡š¿i †cbkbv‡ii mwVK msL¨v wbav©iY Kiv m¤¢e n‡q‡Q Ges AwbqwgZ †cbkbvi‡`i †cbkb WvUv‡eBR †_‡K ev` †`qv 

m¤¢e n‡q‡Q; 

• mvwf©m †Wwjfvwi‡Z mgq Kg jvM‡Q d‡j Kg©`ÿZv K‡qK¸b e„w× †c‡q‡Q; 

• ‡ccvi‡jm Kvh©vjq ˆZixi gva¨‡g Awd‡mi mvwe©K cwi‡e‡ki Dbœqb N‡U‡Q; 

• mn‡R †cbkbvi‡`i Zv‡`i nv‡Zi gy‡Vvq †cbkb †mev †cŠu‡Q †`qvi gva¨‡g wnmve gnvwbqš¿K Kvh©vj‡qi cvkvcvwk 

wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡Rb‡g›U Awd‡miI GKwU BwZevPK fveg~wZ© M‡o D‡V‡Q; 

• ‡cbkb †c‡g‡›U cybf©iY mvwf©m PvR© (ivóªvqË e¨vs‡K cwi‡kvwaZ ) eve` e¨q k~‡Y¨i †KvVvq †b‡g G‡m‡Q; 

• ‡cbkb ev‡RU Ges e¨q e¨e ’̄vcbvq mwVKZv wbwðZ Kiv m¤¢e n‡q‡Q; 

• ‡cbkbv‡ii Rb¨ ¯̂qsm¤ú~b©, †K›`ªxf~Z, Z_¨eûj †cbkb WvUv‡eR ˆZix n‡q‡Q hv ‡cbkbvi e¨e ’̄vcbv Ges G msµvšÍ 

cwiKíbv cÖYq‡b mnvqZv Ki‡e; 

• ‡cbkbv‡ii g¨vbyqvj wcwcI‡K BwcwcI (B‡jKUªwbK wcwcI) †Z iæcvšÍi Kiv n‡q‡Q; 

• ¯̂qswµqfv‡e evwl©K Bbwµ‡g›Umn wewaMZfv‡e cÖvc¨ mKj myweav wba©vwiZ n‡”Q; 

• h_vmg‡q mKj †cbkbv‡ii †c‡g›U wbðZ Kiv m¤¢e n‡”Q; 

• Aemi‡fvMx‡`i †cbkb fvZvw` MÖn‡Yi mgq I e¨q n«vm †c‡q‡Q| 

 

 GQvov 2020-2021 A_©eQ‡i †ek wKQz D‡jøL¨‡hvM¨ Dbqbg~jK Kvh©µg MÖnY Kivq mvwf©m †Wwjfvwii †ÿ‡Î hyMvšÍKvix cwieZ©b 

Avbqb Kiv m¤¢e n‡q‡Q| wb‡¤œ GB mg Í̄ AR©bmg~‡ni ms‡ÿ‡c eY©bv Kiv n‡jvt-  

†cbkb cwi‡kv‡ai Z_¨vw`t- wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U-Gi I‡qe mvBU (www.cafopfm.gov.bd)-n‡Z Pension 

Payment Information GB †gby¨i gva¨‡g m¤§vwbZ †cbkbviMY wbR NID Ges †gvevBj b¤̂i e¨envi K‡i †cbkb/fvZvw` 

cwi‡kv‡ai mKj Z_¨ Rvb‡Z cvi‡eb Ges wcÖ›U Ki‡Z cvi‡eb| 

wRwcGd- Gi Z_¨vw`t- wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U-Gi I‡qe mvBU n‡Z GPF Information-GB †gby¨i gva¨‡g †h †Kvb 

†emvgwiK miKvix Kg©KZ©v/Kg©Pvix Zvi wbR NID Ges †gvevBj b¤^i e¨envi K‡i wRwcGd-Gi evrmwiK w ’̄wZ, KZ©bK„Z Pvu`v 

/gybvdv BZ¨vw` m¤úwK©Z mKj Z_¨ ‡`L‡Z cvi‡eb Ges wcÖ›U Ki‡Z cvi‡eb| 

wb‡ew`Z (Abdicated) Ges cÖwZwµqvkxj (Responsive) Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄vt- wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U-Gi 

I‡qe mvBU n‡Z Grievance Redress System †gby¨i gva¨‡g m¤§vwbZ †cbkbviMY wbR NID Ges †gvevBj b¤̂i e¨envi K‡i 

†cbkb/fvZv bv cÖvwß, ev Kg/‡ekx cÖvwß, †g‡mm bv cªvwß A_ev wd‡·kb mgm¨v BZ¨vw` msµvšÍ Awf‡hvMmg~n `vwLj Ki‡Z cvi‡eb| 

Awf‡hvMwU GKwU API Gi gva¨g AvBevm++ n‡Z wefvM wfwËK wefvwRZ n‡q AwWUi/mycvi c¨v‡b‡j cÖ`wk©Z n‡e| Awf‡hvMwU 

mgvav‡bi ci ‘Your complaint no….. has been resolved by CAFO Pension & Fund Management.’ kxl©K 

http://www.cafopfm.gov.bd)-/
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GmGgGm mswkøó †cbkbv‡ii †gvevBj b¤̂‡i †cÖwiZ n‡e| ZvQvov, †cbkbvi I‡qe mvBU n‡ZI Zvi Awf‡hv‡Mi me©‡kl Ae ’̄v Rvb‡Z 

cvi‡eb| 

mnRjf¨ Ges wbf©ikxj ÒRxeb cÖgvYÓ (Life Verification) e¨e ’̄v cÖeZ©b (‡cbkbvi‡`i jvBd †fwiwd‡Kkb) t- 

cÖPwjZ †c‡g›U c×wZ‡Z †cbkbvi‡K cÖwZ gv‡m ¯̂kix‡i wnmveiÿY Kvh©vj‡q A_ev e¨vs‡K Dcw ’̄Z n‡q Zvi †cbkb I fvZvw` MÖnY 

Ki‡Z n‡Zv| BGdwU †c‡g›U c×wZ‡Z 11 Zg gvm ch©šÍ †cbkbv‡ii Dcw ’̄wZ e¨wZ †i‡K †cbkb I fvZvw` cwi‡kva Kiv n‡q _v‡K| 

cÖwZ 11 gvm ci ci †cbkbvi‡`i wbKU Life Verification Rb¨ GKwU GmGgGm cÖ`vb Kiv nq| †cbkbvi Zvi myweavgZ wbKU¯’ 

†h †Kvb wnmveiÿY Awd‡m (wmGGdI/ wWwmG/‡Rjv/Dc‡Rjv)- RvZxq cwiPqcÎ wb‡q Dcw ’̄Z n‡q jvBd †fwiwd‡Kkb Kvh©µg 

m¤úbœ Ki‡Z cvi‡eb| Kibv gnvgvwiKv‡j AwZ e„× Ges AZ¨šÍ Amy ’̄ †cbkbvi‡`i †K wfwWI K‡ji gva¨‡g Life verification 

Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡”Q| 

‡cbkbv‡ii g„Zz¨i Z_¨ AšÍf©y³ KiYt- wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U-Gi I‡qe mvBU n‡Z Pensioner’s Death 

Information Entry - GB †gby¨i gva¨‡g m¤§vwbZ †cbkbviM‡Yi AvZ¥xq-¯̂Rb A_ev ‡h †Kvb †c-c‡q›U n‡Z g„Z ‡cbkbv‡ii 

RvZxq cwiPqcÎ Ges †gvevBj b¤̂i e¨envi K‡i g„Zz¨i Z_¨ Gw›Uª Ges g„Zz¨ mb` Avc‡jvW Ki‡Z cvi‡ib| cÖvcÍ Z‡_¨i wfwË‡Z 

wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U mswkøó †cbkbvi‡K eøK Kiv nq|  

AvBwc †Uwj‡dvb mvwf©mmn GKwU AZ¨vaywbK Kj †m›Uvi ’̄vcbt- ‡cbkb †mev AviI kw³kvjx Ki‡Yi D‡Ïk¨ wmGGdI/‡cbkb I 

dvÛ g¨v‡bR‡g›U Kvh©j‡q AvBwc †Uwj‡dvb mvwf©mmn GKwU AZ¨vaywbK Kj †m›UviPvjy Kiv n‡q‡Q| m¤§vwbZ †cbkbviMY ‡`k wKsev 

we‡`k n‡Z †h †Kvb ai‡Yi Awf‡hvM `vwLj, Z_¨/†mevi Rb¨ 0960900055 b¤̂‡i †dvb Ki‡Z cvi‡eb| 

‡cbkb K¨vjKz‡jUit- wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U-Gi I‡qe mvBU Gi ‡bvwUk †evW©‡gb~y¨i g‡a¨ Pension Calculator 

mve-†gby¨  ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| GB mve-†gby¨‡Z †cbkbv‡ii Rb¥ ZvwiL, Aem‡ii ZvwiL Ges bxU †cbkb Gw›Uª Ki‡j mswkøó 

†cbkbvi wewfbœ ‡c-†¯‹‡j cÖ`Ë myweav Abyhvqx Zvui cÖvc¨ †cbkb wba©viY m¤ú‡K© wbwðZ n‡Z cvi‡eb| 

gvwmK †cbkb †Uv‡Kb ¯̂qswµqfv‡e Gw›UªKiYt- c~e©eZx© gv‡m †cbkbvi‡`i cÖ`Ë †cbkb Abyhvqx PjwZ gv‡mi gvwmK †cbkb GKRb 

User Øviv ¯̂qswµqfv‡e †Uv‡Kb Ges wej Gw›Uª Kiv nq| G‡Z K‡i Human Intervation Kg nq Ges Kg mg‡q wbf©zjfv‡e 

†cbkbvi‡`i gvwmK †cbkb Ges gv‡mi cÖ_g Kg©w`e‡m †cbkb cwi‡kva Kiv m¤¢eci n‡”Q| 

 

‡cbkb †ní‡W·t- wmGGdI/‡cbkb I dvÛ g¨v‡bR‡g›U-G mivmwi AvMZ †cbkbvi‡`i wewfbœ mgm¨v mgvav‡bi D‡Ï‡k¨ GKwU 

Dedicated Help Desk ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| hvi gva¨‡g †cbkbviMY †h †Kvb ai‡Yi Awf‡hvM, Z_¨ A_ev †mev MÖnY Ki‡Z 

cvi‡eb| 
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‡KvwfW-19 cwiw ’̄wZ‡Z Avc`Kvjxb e¨e ’̄vcbv 

 

 K‡ivbv fvBivm (†KvwfW-19) ‰ewk̂K gnvgvwi mg‡qI wmwRG Kvh©vjq Zvi mKj Kvh©µg Pjgvb †i‡L‡Q| wmwRG Kvhv©jq 

K‡ivbvKvjxb wewfbœ mg‡q mgMÖ †`‡ki Dc‡Rjv ch©vq †_‡K ïiy K‡i †Rjv, wefvMmn Ges wmGGdI Kvhv©jqmn wmwRG Kvhv©jq Gi 

wbqš¿Yvaxb †gvU 543wU Kvh©vj‡qi 4088 msL¨K miKvwi Kg©Pvixi gva¨‡g evsjv‡`k miKvi cwiPvjbvi dz‡qj¯̂iæc A_© cÖevn wbwðZ 

K‡i‡Qb| ˆewk̂K gnvgvwii g‡a¨I wekvj GB Kg©h½ myôyfv‡e m¤úv`b K‡i wmwRG Kvh©vjq Zvi mvg‡_ ©̈i cwiPq w`‡q‡Q| wmwRG 

Kvh©vj‡qi Aaxb ’̄ Awdm mg‡qi Kg©PvixMY GB Kvh©m¤úv`b Ki‡Z wM‡q KLbI wb‡R Avevi KLbI ev Zvi cwiev‡ii m`m¨MY K‡ivbv 

AvµvšÍ n‡q‡Qb| Zv‡`i †ewki fvMB my ’̄¨ n‡q DV‡jI A‡b‡KB GLbI K‡ivbv cieZ©x wewfbœ RwUjZvq fzM‡Qb Avevi A‡b‡KB 

K‡ivbvi  wbKU civwRZ n‡q‡Qb| wmwRG Kvh©vj‡qi Aaxb ’̄ Awdm mg~‡ni †gvU 06 Rb Kg©Pvix A`¨vewa †KvwfW-19-AvµvšÍ n‡q 

g„ZzeiY K‡i‡Qb (Bbœvwjjøvwn IqvBbœvBjvwn ivwRDb)| 

K‡ivbv gnvgvwii gZ cÖwZK~jZvi g‡a¨I wmwRG Kvh©vjq ivóªxq †mev wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Ges Zvi Kg©Pvix‡`i myiÿv wbwðZ Kivi 

j‡¶¨ ‡h mKj Kvh©µg MÖnY K‡i‡Q Zv D‡jøL Kiv nj t 

 

❖ mwVK mg‡q mgMÖ evsjv‡`‡ki mKj miKvwi Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i †eZb, C` †evbvm,beel© fvZv BGdwU Gi gva¨‡g 
h_vmg‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

❖ mKj m¤§vwbZ †cbkbviM‡Yi †cbkb mwVK mg‡q BGdwUi gva¨‡g †cÖiY wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

❖ ¸iyZ¡c~Y© Kv‡Ri mv‡_ hy³ †jvKe‡ji Dcw ’̄wZ cÖwZwU Kvhv©j‡q wbwðZ Kiv n‡q‡Q Ges mKj ¸iyZ¡c~b© Kvh©µg Pjgvb ivLv 

n‡q‡Q| 

❖ wRwcGd AwMÖg, wRwcGd P~ovšZ, jv¤úMÖv›U cÖ`vb, Avby‡ZvwlK cÖ`vb msµvšZ ¸iyZ¡c~b© KvRmg~n h_vmg‡q m¤úbœ K‡i 

MÖnxZv‡K †PK/BGdwU cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

❖ miKvwi Awd‡mi wKsev cÖK‡íi wewfbœ ¸iyZ¡c~b© wej cwi‡kv‡ai gva¨‡g miKv‡ii A_©‰bwZK Kg©KvÛ mPj ivLv n‡q‡Q| 

❖ ¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq KZ…©K RvixK…Z ¯̂v ’̄¨wewa h_vh_fv‡e AbymiY wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

❖ Awdmmg~‡ni KvR Kivi mgq kvixwiK ỳiZ¡ eRvq ivLv n‡q‡Q| 

❖ wnmve fe‡bi mKj cÖ‡ek c‡_ wWmBb‡dKkb Uv‡bj ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 

❖ K‡ivbv fvBivm(†KvwfW-19) G Av³všÍ wmwRG Kvh©vjq I Gi AvIZvaxb `ßimg~‡ni Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i mnvqZvi Rb¨ 

KzBK †imcÝ wUg MVb Kiv n‡q‡Q| [¯̂v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi  ¯̂v ’̄¨ wewa msµvšÍ ¯§viK bs- 710 ZvwiLt 

30/05/2020 wLªt Gi wb‡`©kbv (10) (†gvZv‡eK)]| 
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র্ির্িএ কার্ িালয় কর্তিক র্বর্ভন্ন উবেখবর্াগ্য কার্ িাবলীর ছর্ব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ির্িএর্হবিববমর্াগদানকরার পরিনাবমমা: b~iæjইিলাম১ ‡deªæqvwi,২০২১িার্রবখ ধানমর্ন্ডi৩২নম্ববরিার্িরিনকবঙ্গবন্ধুমশখ

মুর্িবুররহমানএরপ্রর্িকৃর্িবি পুষ্পস্তবক অপ িনকবরশ্রদ্ধার্নববদনকবরন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bZzb †hvM`vbK…Z wmwRG g‡nv`q Rbve †gv: b~iæj Bmjvg, 13 †deªiæqvwi, 2021 Zvwi‡L †MvcvjM‡Äi Uzw½cvovq e½eÜzi †kL মুর্িবুর

রহমান Gi Ke‡i পুষ্পস্তবকঅপ িন কবর শ্রদ্ধা র্নববদনকবরন। Gmgq wmwRG g‡nv`‡qi mv‡_ wmwRG Kvh©vj‡qi D×©Zb Kg©KZ©ve„›` 

Dcw ’̄Z wQ‡jb  
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mKj wmGGdI Ges wmwRG Kvh©vj‡qi cÖkvmwbK Kg©KZ©vM‡bi AskMÖn‡Y িার্িরিনক e½eÜzi মশখমুর্িবুররহমান Gi Rb¥kZevwl©Kx 

D`hvcb K‡ib wmwRG g‡nv`q Rbve ‡gv: b~iæj Bmjvg| 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wmwRG g‡nv`q Rbve †gv: b~iæj Bmjvg Gi mfvcwZ‡Z¡ AvšÍ©RvwZK bvix w`em D`hvcb| 
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wRwcGd Gi P~ovšÍ AwMÖg, jv¤úMÖ¨v›U Ges Avby‡ZvwlK Gi †PK Awdm cÖavb KZ…©K mivmwi MÖnxZvi nv‡Z Zz‡j †`qvi Ask wn‡m‡e wmwRG 

g‡nv`q Rbve †gv: b~iæj Bmjvg Avby‡ZvwlK Gi †PK GKRb †mevMÖnxZvi wbKU n Í̄všÍi Ki‡Qb| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Finance Management (PFM) Reform in Bangladesh Kg©kvjvi mfvcwZZ¡ Ki‡Qb cÖv³b wmwRG g‡nv`q Rbve 

†gv: Rûiæj Bmjvg | 
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A_© gš¿Yvjq, A_©wefvM Gi wmwbqi mwPe Rbve †gv: Avãyi iDd ZvjyK`vi Gi wbKU n‡Z ï×vPvi cyi¯‹vi 2020 MÖnY Ki‡Qb cÖv³b wmwRG 

g‡nv`q Rbve ‡gv: Rûiæj Bmjvg | 
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জাতীয় বৃক্ষর াপণ অভিযান-২০২১ উপলরক্ষে ভিসাব মিাভনয়ন্ত্রক এ  কাযযালয় PË¦‡i বৃক্ষ র াপন 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভিসাব ক্ষণ অভিস এবং ভনবযািী ভবিারে  মরযে মত ভবভনময় 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভসভজএ কাযযালরয় িায়া  সাভিয স মিড়ায় বক্তবে ত ভিসাব মিাভনয়ন্ত্রক জনাব রমাোঃ নূরুল ইসলাম | 
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ভিসাব ক্ষণ অভিস এবং ভনবযািী ভবিারে  মরযে মত ভবভনময় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


