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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ র্িসাব মিা-র্নয়ন্ত্রক এর কার্ালয়
ি
কার্াবল
র্িসাব মিা-র্নয়ন্ত্রক এর কার্ িালয় িার অধ নস্থ প্রধান র্িসাবরক্ষণ অর্িস, র্ির্ভশনাল কম্পবরালার অব একাউন্টস
অর্িস, জেলা র্িসাবরক্ষণ অর্িস এবং উপবেলা র্িসাবরক্ষণ অর্িস িবি প্রার্ি ও ব্যয়/পর্রবশাবধর মার্সক র্িসাব এবং
বাংলাবদশ জরলওবয়, প্রর্িরক্ষা র্বভাে ও বাংলাবদশ ব্যাংক িবি প্রার্ি ও ব্যয়/পর্রবশাবধর মার্সক র্িসাব একর্িি কবর
মার্সক র্িসাব প্রণয়নপূব িক অর্ ি র্বভাবে জপ্ররণ কবর র্াবক। এছাড়া মার্সক র্িসাববর উপকরবণর উপর র্ভর্ি কবর অর্ িবছর
জশবষ আর্র্ িক র্িসাব ও উপবর্ােন র্িসাব প্রণয়ন করাও এ কার্ িালবয়র দার্য়ত্ব। উবেখ্য, প্রোিবন্ত্রর সরকার্র র্িসাব সংরক্ষবণর
সার্ব িক দার্য়ত্ব এ কার্ িালবয়র উপর ন্যস্ত। প্রোিবন্ত্রর কমিচার্রবদর জবিন-ভািার্দ, জপনশন, র্ের্পএি, ঋণ ও অর্িম এবং
প্রকবের ব্যয়সি সকল দাব র্নষ্পর্ি র্িসাব মিা-র্নয়ন্ত্রক এর আওিাধ ন র্িসাবরক্ষণ অর্িসসমূবির মাধ্যবম করা িয়। ২০১৮১৯ অর্ ি বছবর র্িসাব মিা-র্নয়ন্ত্রক এর কার্ িালয় কর্তিক গৃি ি কার্ িক্রম র্নবে উবেখ করা িবলাীঃ
র্িসাব মিা-র্নয়ন্ত্রক এর কার্ িালবয়র র্নধ িার্রি কার্ িাবল
➢
➢
➢
➢

র্নধ িার্রি সমবয় জবিন ভািা ও আনুষঙ্গিক র্বল পর্রবশাধ করা;
র্নধ িার্রি সমবয় জপনশন পর্রবশাধ করা;
মঙ্গিটঙ্গ িং ও সুপা ঙ্গিশি উন্নত ক া;
োি য় জবিন জেবল জবিন র্নধ িারণ, ছুটি, জপনশন, আনুবিার্ষক, অবসর সুর্বধা, ভ্রমণ ভািা, সাধারণ ভর্বষ্য িির্বল
ইিযার্দ এবং এরূপ র্বষবয় র্বর্ভন্ন আর্র্ িক র্বধানাবল প্রণয়ন ও প্রবয়ােন য় প্রশাসর্নক আবদশ োর্র করা;
➢ র্র্াসমবয় মার্সক র্িসাব, আর্র্ িক র্িসাব, উপবর্ােন র্িসাব প্রস্তুি করা;
➢ আর্র্ িক শৃঙ্খলা ও েবাবর্দর্িিা প্রর্িষ্ঠা এবং র্মিব্যর্য়িা অেিবনর লবক্ষয সাংেঠর্নক কাঠাবমা ও আর্র্ িক র্বর্ধ
পদ্ধর্ি উন্নয়বনর পরামশি প্রদান এবং ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ; এবং
➢ প্রর্িটি মন্ত্রণালয়/র্বভাবের র্প্রর্িপাল একাউর্ন্টং অর্িসার (PAO) জক আর্র্ িক র্বষবয় পরামশি দান।
২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর অিের্ি ও সম্পার্দি কার্ িক্রমসমূিীঃ
➢ বাবেট ও র্িসাব ব্যবস্থাপনার আধুর্নক ও উন্নিির সিটওয়যার (iBAS++) সংবর্ােবনর িবল কাবের উবেখবর্াগ্য
অিের্ি অেিন;
➢ সরকার্র বাবেট ও র্িসাববর জেণ র্বন্যাস কাঠাবমা চূড়ান্তকরবণর কাবে উবেখবর্াগ্য অিের্ি অেিন;
➢ জপনশনার ও কমিকিিা/কমিচার্রবদর িাটাববে প্রণয়বনর চলমান কাে সম্পন্নকরণ; এবং
➢ সার্ভিস জির্লভার্রর জক্ষবি র্বর্ভন্ন পর্ িাবয় র্ির্েটালাইবেশন।
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র্িসাব মিার্নয়ন্ত্রক এর কার্ িালবয়র জকৌশলেি উবেশ্যসমূি ও কার্ িক্রমসমূি এর প্রধান কমিকৃর্ির (KPI) অিের্ি
➢ চলমান সরকার্র অর্ ি-ব্যবস্থাপনায় ের্িশ লিা বোয় রাখা;
➢ ইবলকরর্নক িান্ড রািিার (EFT) এর পর্রসর বৃর্দ্ধ;
➢ জসবার মান উন্নয়ন (Service Delivery Improvement);
➢ উপবেলা পর্ িায় পর্ িন্ত র্িসাব ব্যবস্থাপনা র্ির্েটালাইবেশন (Digitalization) করা;
➢ জপনশন র্নস্পর্িকরণ প্রর্ক্রয়া দ্রুিির করা;
➢ অনলাইবন জবিন র্বল দার্খল কার্ িক্রম চালুকরণ (Online Pay Bill Submission);
➢ উদ্ভাবন ও অর্ভবর্াে প্রর্িকাবরর মাধ্যবম জসবার মাবনান্নয়ন; এবং
➢ আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

। 44 ।

