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মহাহহসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রককর কার্ যলয় 

 

মহাহহসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক বাাংলাকেশ সরকাকরর সকব যাচ্চ হহসাব হিরীক্ষা প্রহিষ্ঠাি। এ প্রহিষ্ঠাি প্রজািকন্ত্রর সরকাহর হহসাব এবাং 

সকল আোলি, সরকাহর কর্তযপক্ষ ও কম যচারীর হহসাব, হবহিবদ্ধ সাংস্থা, পাবহলক এন্টারপ্রাইজ এবাং স্থািীয় কর্তযপকক্ষর হহসাব হিরীক্ষা 

ককর। ২০১৬-১৭ অর্ যবছকর মহাহহসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক-এর কার্ যালয় কর্তযক সম্পাহেি উকেখকর্াগ্য কার্ যাবলী হিকে তুকল িরা 

হকলাোঃ 

অহিট ও হহসাব হরকপাট য পপশ 

 মহামান্য রাষ্ট্রপহি সমীকপ ৩২টি অহিট ও হহসাব হরকপাট য (২টি পহরকবশগি অহিট হরকপাট য, ১টি পারফরকমন্স অহিট 

হরকপাট য, ৫টি হবকশষ অহিট হরকপাট য, ২০টি বাহষ যক অহিট হরকপাট য, ১টি আহর্ যক হহসাব এবাং ৩টি উপকর্াজি হহসাব) পপশ 

করা হকয়কছ। ২১টি মন্ত্রণালয়/হবভাগ সাংহিষ্ট ২৮টি অহিট হরকপাকট য অন্তর্ভ যক্ত অহিট আপহির সাংখ্যা ৪৭৮টি এবাং সম্পৃক্ত 

অর্ য প্রায় ১১,৩১৯.৮৭ পকাটি টাকা । 
 

অহিট কার্ যক্রম এবাং হরকপাট য প্রণয়কি সামহিক অিগহি  

 অহিট পহরকল্পিায় ব্যাপক পহরবিযি সূহচি হকয়কছ। হিরীক্ষা অহিেপ্তরসমূকহর হিরীক্ষাকার্ য সম্পােকি International 

Standards for Supreme Audit Institution (ISSAI)-এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়কির প্রকয়াজিীয় হিকে যশিা প্রোি করা 

হকয়কছ।  এ পপ্রহক্ষকি Entity Wide Audit কার্ যক্রম ইকিামকে শুরু করা হকয়কছ।  

 অহিট কার্ যক্রমকক আন্তজযাহিকমাকি উন্নীি করার লকক্ষে ৭টি ম্যানুকয়ল (Financial and Compliance Audit 

Manual, Revenue Audit Manual, Works Audit Manual, Procurement Audit Manual, Fraud Audit 

Manual এবাং Investigation  Manual) প্রণয়ি  করা হকয়কছ।  

 অহিট আপহি হিষ্পহির কার্ যক্রম গহিশীল করার লকক্ষে Strategy Paper on OCAG’s Approach to Improving 

Responsiveness to Audit Observations শীষ যক একটি পকৌশলপত্র প্রণয়ি করা হকয়কছ।  

 

সরকাহর হহসাব সম্পহকযি স্থায়ী কহমটি ও হসএহজ কার্ যালকয়র পর্ৌর্ উকযাগ হভহিক কার্ যক্রম  

েশম জািীয় সাংসকের কহমটি গঠকির পর পর্কক জুি, ২০১৭ পর্ যন্ত সরকাহর হহসাব সম্পহকযি স্থায়ী কহমটি ৬৬টি ববঠক ককরকছ। 

ইকিামকে কহমটি কর্তযক অিাকলাহচি ১,০৯৪টি আপহির পরীক্ষা ও পর্ যাকলাচিা ককর ৪৫২টি আপহি হিষ্পহিকরণ, ২৮২টি আপহির 

পক্ষকত্র িেন্ত, হবভাগীয় ব্যবস্থা িহণ করার হিকে যশিা ছাড়াও দুিীহি েমি হবভাকগ মামলা োকয়র/োকয়রকৃি মামলা অনুসরকির হসদ্ধান্ত 

প্রোিসহ ৩৬০টি আপহির হবষকয় আোকয়র হিকে যশিা, প্রমাণক র্াচাই, হত্র-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠাি, ভূিাকপক্ষ অনুকমােি, অবকলাপি ও 

অন্যান্য হিকে যশিা প্রোি করা হকয়কছ হিকে হবস্তাহরি উপাি পেয়া হকলাোঃ 

 অনুহষ্ঠি ববঠক ৬৬টি 

 অিাকলাহচি হরকপাট য আকলাচিা  ৬৫টি 

 আকলাহচি আপহি ১,০৯৪টি 

 আকলাহচি আপহিকি জহড়ি অকর্ যর পহরমাণ ১১,৫২৯.৫২ পকাটি টাকা। 

 হিষ্পহিকৃি আপহির সাংখ্যা ৪৫২টি 

 হিষ্পহিকৃি আপহিকি জহড়ি অর্ য   ৩,৩৭২.৯৩ পকাটি টাকা। 

 আোয় /সমন্বয়কৃি টাকার পহরমাণ  ১,০৪৭.০৭ পকাটি টাকা 

 িেন্ত/হবভাগীয় ব্যবস্থা/মামলা অনুসরকণর হসদ্ধান্ত   ৪০২৫.৯৩ পকাটি টাকা 

 অন্যান্য হিকে যশিা  

           (আোকয়র হিকে যশিা, প্রমাণক র্াচাই, হত্র-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠাি, 

            ভূিাকপক্ষ অনুকমােি, অবকলাপি ইিোহে)              

      

৪১০.৬৬ পকাটি টাকা 
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প্রযুহক্তগি উন্নয়ি 

সরকাকরর রূপকল্প ২০২১ এর আকলাকক ‘হিহজটাল বাাংলাকেশ’ কম যসূহচ বাস্তবায়কি বাাংলাকেকশর কম্পকরালার এন্ড অহিটর 

পজিাকরকলর কার্ যালয় কাজ ককর র্াকে। এরই িারাবাহহকিায় িথ্য ও প্রযুহক্ত হবষয়ক হবহভন্ন উকযাকগর মােকম অহিট প্রহক্রয়াকক 

আকরা গহিশীল করার ব্যবস্থা িহণ করা হকয়কছ। প্রযুহক্তগি পহরবিযকির সাকর্ সাকর্ অবকাঠাকমাগি এবাং প্রহশক্ষণগি হবহভন্ন সুহবিা 

বৃহদ্ধর লকক্ষে হিেবহণ যি কার্ যক্রম গৃহীি হকয়কছোঃ 

 আইটি স্ট্রাকটহজক প্লাি: বাাংলাকেকশর কম্পকরালার এন্ড অহিটর পজিাকরকলর কার্ যালকয়র ৫ বছর পময়াহে আইটি পকৌশলগি 

পহরকল্পিা ২০১০-২০১৪ সাকলর জন্য প্রণীি হকয়হছকলা। পহরকল্পিায় অন্তর্ভ যক্ত পকৌশলগি উক্যসমূহ বাস্তবায়ি অব্যাহি 

রকয়কছ। আইটি অবকাঠাকমাগি (Data Center, Hardware & Software) উন্নয়ি বৃহদ্ধর লকক্ষে ২০১৬-১৭ অর্ যবছকর 

হবহভন্ন ক্রয় প্রহক্রয়া সম্পােি করা হকয়কছ। 

 কহম্পউটাকর সহায়ক হিরীক্ষা পদ্ধহি: কহম্পউটার হসকেকমর সহায়িায় উন্নিমাকির হিরীক্ষা কার্ য সম্পােকির জন্য

Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA) সফটওয়োকরর উপর প্রহশক্ষণ পহরচাহলি হকয়কছ এবাং 

সফটওয়োরটির লাইকসন্স িবায়কির উকযাগ িহণ করা হকয়কছ।  

 হিহজটাল অহিট ম্যাকিজকমন্ট: বাাংলাকেকশর কম্পকরালার এন্ড অহিটর পজিাকরকলর কার্ যালকয় Digital Audit 

Management System চালু করা হকয়কছ। প্রচহলি ফাইল হসকেকমর স্থকল Audit Management and Monitoring 

System (AMMS) সফটওয়োকরর মােকম কহম্পউটার ব্যবহাকর সময় ও অকর্ যর সাশ্রয় এবাং অহিট কার্ যক্রকম 

গহিশীলিা বৃহদ্ধ পাকে। সকব যাপহর AMMS এর মােকম অহিট আপহি সাংক্রান্ত অবস্থাি কার্ যকরভাকব রোহকাং করা র্াকে। 

 েক্ষিা উন্নয়ি: েক্ষ জিবল গকড় পিালার জন্য কম যকিযা/কম যচারীকক প্রকয়াজিীয় কহম্পউটার প্রহশক্ষণ এবাং কম যকিযাকেরকক 

হিহজটাল অহিকটর উপর হিয়হমিভাকব প্রহশক্ষণ প্রোি করা হকয়কছ। 

 HRM Software:বাাংলাকেকশর কম্পকরালার এন্ড অহিটর পজিাকরকলর কার্ যালকয় কম যকিযাগকণর িাটাকবজ বিহরর লকক্ষে 

Human Resource Management Software install করা হকয়কছ এবাং উন্নি িাটাকবজ বিহরর লকক্ষে 

সফটওয়োরটির আপকিকিশি কার্ যক্রম চলমাি রকয়কছ।  

 Wifi Zone: বাাংলাকেকশর কম্পকরালার এন্ড অহিটর পজিাকরকলর কার্ যালয় ‘অহিট ভবি’-এর বহি যি অাংশও  Wifi 

Network এর আওিায় আিা হকয়কছ। 

 ই-গভকি যন্স পক শহক্তশালীকরকণর লকক্ষে িাটা পসন্টার ও পিটওয়াকয স্ট্রাকচার স্থাপি: AMMS এর সকল িথ্যাহে িাটা 

পসন্টাকরর সাভ যাকর রহক্ষি হকে। একি ককর িকথ্যর সহজলভেিা, সঠিকিা ও এর হবকিষণ সহজ হকে। প্রহিহেি প্রায় ১২০০ 

জি পিটওয়াককযর সাকর্ সাংযুক্ত হকচ ছ। একি ককর মহিটহরাং ও িকথ্যর আোি-প্রোি, সহজ ও কার্ যকর হওয়ার মােকম ই-

গভাকি যন্স-এর শহক্তশালী হভহি বিরী হকে।  

 

আন্তজযাহিক অহিট পহরমন্ডকল সম্পকয উন্নয়ি    

পপশাোরী জ্ঞাি ও েক্ষিা বৃহদ্ধ এবাং অহভজ্ঞিা হবহিমকয়র লকক্ষে ২০১৬-১৭ অর্ যবছকর অহিট এন্ড একাউন্টস হিপাট যকমকন্টর  

উকেখকর্াগ্য সাংখ্যক কম যকিযা হবকেকশ অনুহষ্ঠি অহিট হবষয়ক প্রহশক্ষণ, ওয়াকযশপ, পসহমিার ইিোহে পপ্রািাকম অাংশিহণ ককরি। 

এর মকে উকেখকর্াগ্য হকলাোঃ   

 ভারকির International Center for Information Systems & Audit (iCISA) এ অনুহষ্ঠি Audit of 

Government Receipts, Performance Audit, Environment Audit, Audit of State Owned Enterprises 
হবষয়ক প্রহশক্ষণ ও 6

th
 Seminar on Environmental Auditing এবাং 5

th
 Working Meeting of Asian 

Organization of Supreme Audit Institution WGEA   

 র্ভটাকি অনুহষ্ঠি ‘ISSAI Implementation Experience and Strategy Meeting’, চীকি অনুহষ্ঠি ২০১৬ ‘Asian 

Evaluation Week’, জহজযয়ায় অনুহষ্ঠি ‘Quality Assurance Workshop on Public Debt Audit of 

Lending and Borrowing Frameworks’, ইকদাকিহশয়ায় অনুহষ্ঠি ‘IDI- International Training on 

Forestry’,পকাহরয়াকি অনুহষ্ঠি ‘How to Ensure Efficient Auditing and Effectiveness of Audit Result’, 

র্াইল্যাকন্ড ‘IFAD Financial Management Workshop এ অাংশিহণ   
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 সুহপ্রম অহিট ইহন্সটিটিউশি হহকসকব হসএহজ কার্ যালয় পাবহলক অহিকটর এশীয় সাংস্থা Asian Organization of 

Supreme Audit Institution (ASOSAI) এবাং হবশ্ব সাংস্থা International Organization of Supreme Audit 

Institution (INTOSAI)-এর সেস্য। ২০১৬-১৭ সাকল হসএহজ কার্ যালকয়র  প্রহিহিহিগণ ASOSAI ও INTOSAI এর 

পবশ হকছু সাংখ্যক সভা/কপ্রািাকম অাংশিহণ ককরি। এর মকে উকেখকর্াগ্য হকলাোঃ 

 
 

 েহক্ষণ আহিকায় অনুহষ্ঠি Annual Meeting of INTOSAI Capacity Building Committee and 

INTOSAI Donor Co-operation Steering Committee  
 

 ইকদাকিহশয়ায় অনুহষ্ঠি IDI-ASOSAI 3i Cooperative Audit Programme on Audit of Disaster 

Management শীষ যক হমটিাং, 11
th
ASOSAI Research Project এর হভকয়িিাকম অনুহষ্ঠি ৩য় সভা, 

কুকয়কি অনুহষ্ঠি ৪র্ য সভা, আবুিাবীকি অনুহষ্ঠি ২২িম INCOSAI Meeting, ইকদাকিহশয়ায় অনুহষ্ঠি 

Annual 17
th Assemble  Meeting of INTOSAI Working Group on Environmental 

Auditing, চীকি অনুহষ্ঠি ASOSAI–Sponsored Workshop on Performance Audit, েহক্ষণ 

আহিকায় অনুহষ্ঠি 7
th 

ACCA Global Public Sector Conference  
 

 হাকেরীকি অনুহষ্ঠি International Integrity Seminar on Strengthening Integrity of the Public 

Sector, যুক্তরাকজে অনুহষ্ঠি CIPFA London Division Spring Seminar on Technology as 

Public Sector, ভারকি অনুহষ্ঠি Commonwealth Auditor General Conference, িরওকয়কি 

অনুহষ্ঠি Lessons Learned and Exit Workshop for Trans-regional Programme on Audit of 

Lending and Borrowings, চীকি অনুহষ্ঠি Meeting of the INTOSAI WG on Big Data, 

পকাহরয়ায় অনুহষ্ঠি INTOSAI WG on IT, অহস্ট্রয়ায় অনুহষ্ঠি ২৪িম UN/INTOSAI Symposium  
 

প্রহশক্ষণ  

২০১৬-১৭ অর্ যবছকর ৭২টি কম যসূহচর মােকম সব যকমাট ১,৯২১ জিকক হফন্যাহন্সয়াল ম্যাকিজকমন্ট একাকিহমকি প্রহশক্ষণ পেওয়া 

হয়। 
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