২০১৮-১৯ বার্ষ িক প্রর্িববদন

অর্ ি র্বভাবের র্ভশন, র্িশন
ও সাাংেঠর্নক কাঠাবিা
র্ভশন : দূরদশী ও টেকসই সরকার্র আর্ ি-ব্যবস্থাপনা র্নর্িিকরণ।
র্িশন : দক্ষ ও র্বচক্ষণ আর্র্ িক নীর্ি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্ ি-ব্যবস্থাপনার িাধ্যবি সাির্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িশীলিা বজায়
রাখা ও সরকাবরর আর্র্ িক শৃঙ্খলা র্নর্িি কবর প্রবৃর্ি অজিন ও দার্রদ্র্য র্নরসন।

অর্ ি র্বভাবের র্বস্তার্রি কার্ িাবলী
(রুলস অব র্বজবনস, ১৯৯৬-এর Schedule-I-এর কিিবন্টন অনুর্ায়ী)

েণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর Rules of Business, ১৯৯৬ অনুর্ায়ী অর্ ি িন্ত্রণালয় র্িনটি র্বভাে র্নবয় েঠিি হয়।
এগুবলা হল: অর্ ি র্বভাে, অর্ িননর্িক সম্পকি র্বভাে এবাং অভযন্তরীণ সম্পদ র্বভাে। ২০১০ সাবল ব্যাাংক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান
র্বভাে নাবি অপর একটি র্বভাে প্রর্ির্ষ্ঠি হওয়ায় বিিিাবন টিাে র্বভাবের সাংখ্যা চারটি। অর্ ি র্বভাবের ১০টি অনুর্বভাে
রবয়বে। িাোড়া ির্নের্রাং টসল এ অনুর্বভাবের একটি সাংযুক্ত টসল র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন করবে। Rules of Business,
১৯৯৬-এর Schedule-I এ প্রদত্ত “Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions”
টিািাববক অর্ ি র্বভাবের র্বস্তার্রি কার্ িাবলী র্নম্নরূপঃ
➢ সরকাবরর অন্যান্য র্বভাবের সাবর্ পরািশিক্রবি রাজস্ব ও মুদ্র্ানীর্ি প্রণয়ন;
➢ রাজস্ব ও মুদ্র্ানীর্ি পর্ িাবলাচনা;
➢ আর্র্ িক নীর্িিালার ওপর েববষণা এবাং র্ববেষণ, এ সাংক্রান্ত িথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ এবাং অর্ িননর্িক সিীক্ষা,
বাবজবের অর্ িননর্িক র্ববেষণ এবাং অর্ ি িন্ত্রণালবয়র অধীনস্থ আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠানসমূহ এবাং স্বায়ত্তশার্সি
প্রর্িষ্ঠানসমূবহর কার্ িাবলীর সার-সাংবক্ষপ প্রকাশ
➢ বাাংলাবদশ সরকাবরর অর্ ি ব্যবস্থাপনা এবাং র্নরীক্ষা ও র্হসাব সম্পর্কিি র্বষয়াবলী;
➢ বাবজে এবাং উপায় ও উপকরণ; উপবর্াজন এবাং পুনঃউপবর্াজন;
➢ র্নম্নবর্ণ িি পির্িবি স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠান/কবপিাবরশনসমূবহর বাবজে পরীক্ষা এবাং অনুবিাদন:
• টর্ সকল স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠান/কবপিাবরশন সমূবহর র্বর্নবয়ােকৃি পুর্ুঁ জবি টলাকসান টনই, িাবদর বাবজে
সাংর্েি প্রশাসর্নক িন্ত্রণালয় অনুবিাদন করবব এবাং শুধুিাত্র সাংকলবনর জন্য অর্ ি র্বভাবে টপ্ররণ করবব;
• টর্ সকল স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠান/কবপিাবরশনসমূবহ ঘাের্ি টদখাবনা হয়, িাবদর বাবজে সাংর্েি প্রশাসর্নক
িন্ত্রণালবয়র পরািশিক্রবি অর্ ি র্বভাে র্নরীক্ষণ ও অনুবিাদন করবব;
•
টর্ সকল স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠান/কবপিাবরশনসমূহ ঋণ/অনুদানভুক্ত রবয়বে, িাবদর বাবজবের সম্মর্ির
জন্য অর্ ি র্বভাবে টপ্ররণ করবব।
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➢ টবিন টেল/ববিন র্নধ িারণ/র্ববশষ টবিন/কার্রের্র টবিন/অর্ির্রক্ত টবিন ইিযার্দ এবাং এির্িষবয় র্বধানাবলী
প্রণয়ন;
➢ ছুটি সাংক্রান্ত র্বধানাবলী প্রণয়ন এবাং এর অধীবন প্রবয়াজনীয় আবদশ/র্নবদ িশ জারীকরণ;
➢ টপনশন/আনুবিার্ষক এবাং অবসর সুর্বধা সম্পর্কিি র্বধানাবলী প্রণয়ন এবাং এর অধীবন প্রবয়াজনীয় আবদশ/র্নবদ িশ
জারীকরণ;
➢ ভ্রিণ ভািা সাংক্রান্ত র্বধানাবলী প্রণয়ন এবাং সকল ভািা ও প্রার্ন্তক সুর্বধার্দ িঞ্জুর্র জ্ঞাপন;
➢ সাধারণ ভর্বষ্য িহর্বল সাংক্রান্ত র্বধানাবলী প্রণয়ন।
➢ ব্যয় ব্যবস্থাপনা;
➢ আন্তঃবদশীয়/ আন্তঃসরকার পর্ িাবয় আর্র্ িক র্বষয়াবলীর র্নষ্পর্ত্ত;
➢ অবর্ ির টর্াোন, মুদ্র্া, ধািবমুদ্র্া এবাং র্লগ্যাল টেন্ডার;
➢ স্বণ ি ও রূপার আিদার্ন ও রপ্তার্ন;
➢ সকল ধরবণর টনবোর্শয়যাবল ইন্সট্রুবিন্টস, োকশাল এবাং র্সর্কউর্রটি র্প্রর্ন্টাং টপ্রস;
➢ নেদ সম্পবদর জন্য বববদর্শক মুদ্র্ার বাবজে ব্যবস্থাপনা;
➢ বববদর্শক র্বর্নিবয়র র্বর্ধ-র্বধান;
➢ র্বর্নিয় হার নীর্ি;
➢ আইএিএফ সাংক্রান্ত র্বষয়াবলী;
➢ ঋণ সাংগ্রহ;
➢ সকল উন্নয়ন প্রকবের আর্র্ িক র্বষয় পরীক্ষাকরণ;
➢ র্হসাব সাংক্রান্ত পির্ি এবাং র্বধানাবলী, টট্রজার্র এবাং সাব-বট্রজার্র সমূবহর কার্ িক্রি র্নয়ন্ত্রণ;
➢ সরকার্র র্হসাব কর্িটি;
➢ নতুন পদ সৃর্ির প্রস্তাব র্াচাই এবাং নতুন ব্যবয়র পর্রকেনাসমূহ পরীক্ষাকরণ;
➢ িহা র্হসাব র্নরীক্ষা ও র্নয়ন্ত্রবকর পার্রশ্রর্িক;
➢ ঋণ এবাং সাহায্যসহ সরকার্র ঋণ ব্যবস্থাপনা;
➢ সাধারণ ভর্বষ্য িহর্বল;
➢ সরকার্র সাংস্থা টর্িন- কবপিাবরশন, টপৌরসভা প্রভৃর্ি কর্তিক গৃহীি ঋণ র্বষয়ক কার্ িক্রি;
➢ র্শে, ব্যবসা, কৃর্ষ এবাং গৃহায়বণর উন্নয়বনর জন্য প্রার্িষ্ঠার্নক অর্ িায়ন;
➢ একীভূি জািীয় টগ্রডসমূহ এবাং টবিন টেল (National unified grades and scales) ও এর সাবর্ সম্পর্কিি
র্বষয়সমূহ বাস্তবায়ন;
➢ ির্ন্ত্রপর্রষদ কর্িটিবক টবিন ও চাকুর্র প্রর্িববদন এবাং এিদসম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষয়সমূহ বাস্তবায়বন সার্চর্বক
সহায়িা প্রদান;
➢ টবিন এবাং সার্ভিস সাংক্রান্ত কিি দলবক (Working Group) সার্চর্বক সহায়িা প্রদান;
➢ র্নম্নবর্ণ িি উবেবে সরকার্র অর্ফসসমূহ এবাং স্বায়ত্তশার্সি সাংস্থা/কবপিাবরশনসমূহ পর্রদশিন:
• আর্র্ িক শৃাংখলা এবাং এর যুর্ক্তযুক্তিা ইিযার্দ পার্লি হবয়বে র্কনা িা পরীক্ষাকরণ;
•
সরকার্র িহর্বল সঠিকভাবব ব্যবহৃি হবয়বে র্কনা এবাং সরকার্র পর্রসম্পদ/সম্পবদর অপচয় টরাধ
করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা টনয়া হবয়বে র্কনা িা পরীক্ষা করা;
•
সরকার্র সম্পর্ত্ত/সম্পবদর টলাকসান হওয়ার ফবল অর্নয়ি ইিযার্দর জন্য দায়দার্য়ত্ব র্নধ িারণ করা।
➢ আর্র্ িক শৃাংখলা এবাং জবাবর্দর্হিা প্রর্িষ্ঠা ও র্িিব্যর্য়িা অজিবনর লবক্ষয সাাংেঠর্নক কাঠাবিা ও আর্র্ িক র্বর্ধপির্ির উন্নয়বন পরািশি প্রদান;
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➢ জািীয়করণকৃি প্রর্িষ্ঠানগুবলাবি টলাকসান বা কি মুনাফার কারণগুবলা পরীক্ষা কবর প্রর্িকাবরর জন্য পরািশি
প্রদান;
➢ র্বর্সএস (র্নরীক্ষা এবাং র্হসাব) কযাডার এর প্রশাসন;
➢ আর্র্ িক র্বধানাবলীসহ সর্চবালয় প্রশাসন;
➢ এই র্বভাবের অধীন অর্ফস এবাং সাংস্থাসমূবহর প্রশাসন এবাং র্নয়ন্ত্রণ;
➢ আন্তজার্িিক সাংস্থাসমূবহর সাবর্ টর্াোবর্াে এবাং অন্যান্য টদবশর সাবর্ চুর্ক্ত সম্পর্কিি র্বষয় এবাং এই র্বভাবের
সাবর্ সম্পৃক্ত অন্যান্য র্বষবয় টর্াোবর্াে;
➢ র্বভাবে ন্যস্ত র্বষয়ার্দ সাংক্রান্ত সকল আইবনর খসড়া প্রণয়ন;
➢ র্বভাবে ন্যস্ত টর্ টকান র্বষবয়র উপর িদন্ত অনুষ্ঠান এবাং প্রবয়াজনীয় পর্রসাংখ্যান/উপাত্ত সাংগ্রহ; এবাং
➢ আদালবি গৃহীি র্ফ োড়া এই র্বভাবে টর্ টকান র্বষবয়র র্ফ র্নধ িারণ।

অর্ ি র্বভাবের সাাংেঠর্নক কাঠাবিা
অর্ ি র্বভাে ১০টি অনুর্বভাে: বাবজে অনুর্বভাে-১, বাবজে অনুর্বভাে-২, টট্রজার্র ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে, সাির্িক
অর্ িনীর্ি অনুর্বভাে,অর্ িননর্িক উপবদিা অনুর্বভাে, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে, বাস্তবায়ন অনুর্বভাে, প্রশাসন ও সিন্বয়
অনুর্বভাে, প্রর্বর্ধ অনুর্বভাে এবাং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে, ির্নের্রাং টসল এবাং ০২টি আওিাধীন অর্ধদপ্তর/সাংস্থা:
িহা র্হসাব র্নরীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক এর কার্ িালয় এবাং র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক এর কার্ িালয় র্নবয় েঠিি।
➢ অর্ থ বিভাগের জনিল কাঠাগ াগে ম াট অনুগ াবিে পিসংখ্যা ৬০৪ (প্রর্ মেণীর পি ১৪৬টি, বিেীয় মেণীর পি
১৭৬টি , তৃেীয় মেণীর পি ১৬৯টি ও চতুর্ থ মেণীর পি ১১৩টি)। এর িবধ্য পূরণকৃি পদ ৪৬৩টি এবাং শূন্য পদ
১৪১টি;
➢ ির্নের্রাং টসল এর টিাে অনুবিার্দি পদসাংখ্যা ৩৬ ( প্রর্ি টশ্রণীর পদ ১৮টি, র্িিীয় টশ্রণীর পদ ৩টি , র্তিীয়
টশ্রণীর পদ ৯টি ও চতুর্ ি টশ্রণীর পদ ৬টি)। এর িবধ্য পূরণকৃি পদ ২৩টি এবাং শূন্য পদ ১৩টি;
➢ হা বহসাি বনরীক্ষা ও বনয়ন্ত্রগকর কার্ থালয় এিং এর অধীনস্থ অবিস সমূগহ ম াট ঞ্জুবরকৃে পগির সংখ্যা ৫,৫৯৫।
এর গে পূরণকৃে পি ৩,৬৮০টি এিং শূন্য পি ১,৯১৫টি; এিং
➢ বহসাি হাবনয়ন্ত্রক কার্ থালগয়র অনুগ াবিে পগির সংখ্যা ৭,৮৯১। এর গে পূরণকৃে পি ৪,৪৮৭টি এিং শূন্য পি
৩,৪০৪ টি।
অর্ ি র্বভাবের জনবল সাংক্রান্ত িথ্যার্দ:
টশ্রর্ণ

অনুবিার্দি

পূরণকৃি পদ

শূন্য পদ

১ি টশ্রর্ণ
২য় টশ্রর্ণ
৩য় টশ্রর্ণ
৪র্ ি টশ্রর্ণ
টিাে

১৪৬
১৭৬
১৬৯
১১৩
৬০৪

১৩৬
১৩৬
১০২
৮৯
৪৬৩

১০
৪০
৬৭
২৪
১৪১
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অর্ ি র্বভাবের ির্নের্রাং টসল এর জনবল সাংক্রান্ত িথ্যার্দ:
টশ্রর্ণ

অনুবিার্দি

পূরণকৃি পদ

শূন্য পদ

১ি টশ্রর্ণ
২য় টশ্রর্ণ
৩য় টশ্রর্ণ
৪র্ ি টশ্রর্ণ
টিাে

১৮
৩
৯
৬
৩৬

১২
১
৫
৫
২৩

৬
২
৪
১
১৩

অর্ ি র্বভাে এবাং এর আওিাধীন অর্ধদপ্তর/সাংস্থার জনবল সাংক্রান্ত িথ্যার্দ:
সাংস্থার স্তর
অর্ ি র্বভাে (ির্নের্রাং
টসলসহ)
িহা র্হসাব র্নরীক্ষা ও
র্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয়
র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক কার্ িালয়
সব িবিাে

অনুবিার্দি
৬৪০

পূরণকৃি পদ
৪৮৬

শূন্য পদ
১৫৪

৫,৫৯৫

৩,৬৮০

১,৯১৫

৭,৮৯১
১৪,১২৬

৪,৪৮৭
৮,৬৫৩

৩,৪০৪
৫,৪৭৩
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