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হিসাব মিা-হিয়ন্ত্রক এর কার্ যালয় 

হিসাব মিা-হিয়ন্ত্রক এর কার্ যালয় তার অধীিস্থ প্রধাি হিসাবরক্ষণ অহিস, হিহিশিাল কম্পট্রালার অব একাউন্টস অহিস, জেলা 

হিসাবরক্ষণ অহিস এবং উপট্েলা হিসাবরক্ষণ অহিস িট্ত প্রাহি ও ব্যয়/পহরট্শাট্ধর মাহসক হিসাব এবং বাংলাট্েশ জরলওট্য়, 

প্রহতরক্ষা হবিাগ ও বাংলাট্েশ ব্যাংক িট্ত প্রাহি ও ব্যয়/পহরট্শাট্ধর মাহসক হিসাব একহিত কট্র মাহসক হিসাব প্রণয়িপূব যক অর্ য 

হবিাট্গ জপ্ররণ কট্র র্াট্ক। এছাড়া মাহসক হিসাট্বর উপকরট্ণর উপর হিহি কট্র অর্ যবছর জশট্ে আহর্ যক হিসাব ও উপট্র্ােি হিসাব 

প্রণয়ি করাও এ কার্ যালট্য়র োহয়ত্ব। উট্েখ্য, প্রোতট্ন্ত্রর সরকাহর হিসাব সংরক্ষণের সাহব যক োহয়ত্ব এ কার্ যালট্য়র উপর ন্যস্ত। 

প্রোতট্ন্ত্রর কম যচাহরট্ের জবতি-িাতাহে, জপিশি, হেহপএি, ঋণ ও অহিম এবং প্রকট্ের ব্যয়সি সকল োবী হিষ্পহি হিসাব মিা-

হিয়ন্ত্রক এর আওতাধীি হিসাবরক্ষণ অহিসসমূট্ির মাধ্যট্ম করা িয়। ২০১৬-১৭ অর্ য বছট্র হিসাব মিা-হিয়ন্ত্রক এর কার্ যালয় কর্তযক 

গৃিীত কার্ যক্রম হিট্ে উট্েখ করা িট্লাোঃ 

হিসাব মিা-হিয়ন্ত্রক এর কার্ যালট্য়র হিধ যাহরত কার্ যাবলী 

 হিধ যাহরত সমট্য় জবতি িাতা ও আনুষাঙ্গিক হবল পহরট্শাধ করা  

 হিধ যাহরত সমট্য় জপিশি পহরট্শাধ করা 

 মহিটহরং ও সুপারহিশি উন্নত করা 

 োতীয় জবতি জেণে জবতি হিধ যারণ, ছুটি, জপিশি, আনুট্তাহেক, অবসর সুহবধা, ভ্রমণ িাতা, সাধারণ িহবষ্য তিহবল 

ইতযাহে এবং এরূপ হবেট্য় হবহিন্ন আহর্ যক হবধািাবলী প্রণয়ি ও প্রট্য়ােিীয় প্রশাসহিক আট্েশ োহর করা 

 র্র্াসমট্য় মাহসক হিসাব, আহর্ যক হিসাব উপট্র্ােি হিসাব প্রস্তুত করা 

 আহর্ যক শৃঙ্খলা ও েবাবহেহিতা প্রহতষ্ঠা এবং হমতব্যহয়তা অেযট্ির লট্ক্ষয সাংগঠহিক কাঠাট্মা ও আহর্ যক হবহধ পদ্ধহত 

উন্নয়ট্ির পরামশ য প্রোি এবং ব্যয় হিয়ন্ত্রণ  

 প্রহতটি মন্ত্রণালয়/হবিাট্গর হপ্রহিপাল একাউহন্টং অহিসার (PAO) জক আহর্ যক হবেট্য় পরামশ য োি। 

২০১৬-১৭ অর্ যবছট্রর অিগহত ও সম্পাহেত কার্ যক্রম সমূি 

 বাট্েট ও হিসাব ব্যবস্থাপিার েন্য আধুহিক ও উন্নততর সিটওয়যার (IBAS++) সংট্র্ােি িট্ল কাট্ের উট্েখট্র্াগ্য 

অিগহত অেযি 

 সরকাহর বাট্েট ও হিসাট্বর জেণীহবন্যাস কাঠাট্মা চূড়ান্তকরট্ণর কাট্ে উট্েখট্র্াগ্য অিগহত অেযি 

 জপিশিার ও কম যকতযা/কম যচাহরট্ের িাটাট্বে প্রণয়ট্ির চলমাি কাে সম্পন্ন  

 সাহি যস জিহলিাহরর জক্ষট্ি হবহিন্ন পর্ যাট্য় হিহেটালাইট্েশি  
 

হিসাব মিাহিয়ন্ত্রক এর কার্ যালট্য়র জকৌশলগত উট্েশ্যসমূি ও কার্ যক্রমসমূি এর প্রধাি কম যকৃহতর (KPI) অিগহত 

 চলমাি সরকাহর অর্ য-ব্যবস্থাপিা গহতশীলতা বোয় রাখা 

 ইট্লকরহিক িান্ড রািিার (EFT) এর পহরসর বৃহদ্ধ 

 জসবার মাি উন্নয়ি (Service Delivery Improvement) 

 উপট্েলা পর্ যায় পর্ যন্ত হিসাব ব্যবস্থাপিা হিহেটালাইট্েশি (Digitalization) করা 

 জপিশি হিস্পহিকরণ প্রহক্রয়া ্রুতততর করা 

 অিলাইট্ি জবতি হবল োহখল কার্ যক্রম চালুকরণ (Online Pay Bill Submission) 

 উদ্ভাবি ও অহিট্র্াগ প্রহতকাট্রর মাধ্যট্ম জসবার মাট্িান্নয়ি 

 আহর্ যক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 
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