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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ মহার্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক
কার্াবল
ি
-এর কার্ালয়
মহার্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক বাংলাবদশ সরকাবরর সবব িাচ্চ র্হসাব র্নর ক্ষা প্রর্িষ্ঠান। এ প্রর্িষ্ঠান প্রজািবন্ত্রর সরকার্র
র্হসাব এবং সকল আদালি, সরকার্র কর্তিপক্ষ ও কমিচার র র্হসাব, র্বর্িবদ্ধ সংস্থা, পাবর্লক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থান য়
কর্তিপবক্ষর র্হসাব র্নর ক্ষা কবর। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর মহার্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক-এর কার্ িালয় কর্তিক সম্পার্দি
উবেখবর্াগ্য কার্ িাবল র্নবে তুবল িরা হবলাীঃ
অর্িট আপর্ি
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অর্িট আপর্ির সংখ্যা ৬০৬৮৪৩ টি। এর সাবর্ সম্পৃক্ত অর্ ি ১৩৬৩০০২.১১ ককাটি টাকা ।
র্নষ্পর্িকৃি অর্িট আপর্ির সংখ্যা ১২৯৫৫টি এবং এর সাবর্ সম্পৃক্ত অর্ ি ৩৮০৮৫.৩৪ ককাটি টাকা। অর্নষ্পন্ন অর্িট
আপর্ির সংখ্যা ৫৯০৮৮৮টি। এর সাবর্ সম্পৃক্ত অবর্ ির পর্রমাণ ১৩২৪৯১৬.৭৭ ককাটি টাকা ।
কদবশ এবং র্ববদবশ প্রর্শক্ষণ
➢ কদবশর অভযন্তবর র্বর্ভন্ন অর্িট অর্িদপ্তর, র্িমা, র্সর্জর্িএি এর কমাট ১৭৪৭ জন কমিকিিা, কমিচার বক ১৮১ টি
প্রর্শক্ষণ কমিসূর্চর মাধ্যবম প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর র্সএর্জ কার্ িালয় কর্বক ১০৪ জন, র্সর্জর্িএি কর্বক ১৩ জন, র্িমা কর্বক ৬ জন, স্থান য় ও
রাজস্ব অর্িট অর্িদপ্তর কর্বক ২ জন, র্সর্ভল অর্িট অর্িদপ্তর কর্বক ১ জন এবং পারিরবমন্স অর্িট অর্িদপ্তর কর্বক
৩ জনসহ কমাট ১২৯ জন কমিকিিাবক প্রর্শক্ষবণর জন্য র্ববদবশ কপ্ররণ করা হবয়বছ;
➢ র্িমাবি ২৫টি ইন হাউজ প্রর্শক্ষণ কমিসূর্চ আবয়াজন করা হবয়বছ। এগুবলাবি অংশগ্রহণকার র সংখ্যা কমাট ৪৭২
জন;
➢ র্সর্জর্িএি এ ৫টি ইন হাউজ প্রর্শক্ষণ কমিসূর্চ আবয়াজন করা হবয়বছ। এবি কমাট অংশগ্রহণকার র সংখ্যা ২৪৫
জন;
➢ প্রতিরক্ষা অতিট অতিদপ্তরর ১) Presurvey And Audit Planning ২) Audit Design Matrix ৩) Code
Of Ethics ৪) ISSAI Complaint Compliance Audit ৫) Performance Audit Planning ৬)
Sampling Procedure Concept ৭) Financial Audit Planning ৮) Compliance Audit Plan
Practical Session-1৯) AMMS সংক্রান্ত তিতিআর-২০০৬ ১০) তিতিআর-২০০৮ এর উির ইন-হাউজ ট্রেতনং

অনুতিি হরেরে; এবং
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➢ িাক, ট্রটতির াগার াগ,তিজ্ঞান ও প্রযুতি তিষেক অতিট অতিদপ্তরর ৭ টি ইন-হাউজ প্রতিক্ষণ আরোজন করা হরেরে।
অন্যান্য কার্ িাবল
➢ ট্রদরির অভ্যন্তরর তসতজএ কা যািে, িাক, ট্রটতির াগার াগ,তিজ্ঞান ও প্রযুতি তিষেক অতিট অতিদপ্তর, দূিািাস অতিট
অতিদপ্তর , িারফররেন্স অতিট অতিদপ্তর ও তসতভ্ি অতিট অতিদপ্তরর ট্রোট ২২টি ট্রসতেনার/ওেোকযসি আরোজন
করা হরেরে। এরি কমাট অংশগ্রহণকার র সংখ্যা র্ছল ১৮৫ জন;
➢ র্সর্জএ কার্ িালয়, র্সর্জর্িএি, অর্িট অর্িদপ্তবরর র্বর্ভন্ন বববদর্শক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, র্িমা, প্রতিরক্ষা অতিট
অতিদপ্তর, স্থানীে ও রাজস্ব অতিট অতিদপ্তর, ট্ররিওরে অতিট অতিদপ্তর, পূিয অতিট অতিদপ্তর, পারিরবমন্স অর্িট
অর্িদপ্তর, িাক, ট্রটতির াগার াগ,তিজ্ঞান ও প্রযুতি তিষেক অতিট অতিদপ্তর ও তসতভ্ি অতিট অতিদপ্তরর ট্রোট ৭৫৭টি
কতিউটার স্থািন করা হরেরে এিং ৪৯১ জন কমিকিিা, কমিচার বক কর্ম্পউটার র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা
হবয়বছ;
➢ বার্ণর্জযক অর্িট অর্িদপ্তর Audit matrix প্রণয়ন কবরবছ;
➢ র্সর্ভল অর্িট অর্িদপ্তর কর্তিক র্নে র্লর্খি কাজ সম্পার্দি হবয়বছীঃ
•

মাঠ পর্ িাবয় র্নর ক্ষা কাবজ ব্যবহাবরর জন্য র্নর ক্ষাদল সমূহবক প্রদাবনর লবক্ষয র্বর্ভন্ন সরকার্র আবদশ
র্নবদ িশ সমূবহর র্বষয়র্ভর্িক কচকর্লষ্ট বির কবর কার্ িক্রম গ্রহনকরা হবয়বছ;

•

র্বর্ভন্ন র্সএও এবং র্ির্সএ অর্িবস র্নর ক্ষাকাল ন সমবয় উপ-পর্রচালকেণ কর্তিক র্নর্বড় মর্নটর্রং এর
মাধ্যবম র্নর ক্ষার মান উন্নয়বনর জন্য উপ-পর্রচালকেণবক র্নর ক্ষা দবল সংযুক্ত করা হবয়বছ;

•

র্নর ক্ষা দল সমূহ কর্তিক মাঠ পর্ িাবয় র্নর ক্ষা কবর উত্থার্পি আপর্ির র্বষয় র্ভর্িক িার্লকা প্রণয়ন কবর
দলবনিােণ কর্তিক সকল র্নর ক্ষা দলবনিাসহ মহাপর্রচালক,পর্রচালক এবং উপ-পর্রচালকেণবদর
অংশগ্রহবণ অনুর্ষ্ঠি র্ববশষ কমিশালার মাধ্যবম িা উপস্থাপন করা হবয়বছ; এবং

•

মহাপর্রচালক ও পর্রচালক কর্তিক মাঠ পর্ িাবয় র্নর ক্ষারি র্নর ক্ষাদল সমূবহর কার্ িক্রম কটর্লবিাবন এবং
সরাসর্র মর্নটর্রং কবর র্নর ক্ষার মান উন্নয়বনর কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ।
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