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অর্ থ বিভাগের বিস্তাবরত কার্ থািলী ও জনিল কাঠাগ া 

(রুলস অি বিজগনস, ১৯৯৬-এর Schedule-I-এর ক থিন্টন অনুর্ায়ী) 

 

েণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাগেশ সরকাগরর Rules of Business, ১৯৯৬ অনুর্ায়ী অর্ থ  ন্ত্রণালয় বতনটি বিভাে বনগয় েঠিত হয়। এগুগলা হল: 

অর্ থ বিভাে, অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাে এিাং অভযন্তরীণ সম্পে বিভাে। ২০১০ সাগল  ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাে নাগ  অপর 

একটি বিভাে প্রবতবষ্ঠত হওয়ায় িতথ াগন ম াট বিভাগের সাংখ্যা চারটি। অর্ থ বিভাগের ১০টি অনুবিভাে রগয়গে। তাোড়া  বনটবরাং 

মসল এ অনুবিভাগের একটি সাংযুক্ত মসল বহগসগি োবয়ত্ব পালন করগে। Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I এ প্রেত্ত 

“Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions” ম াতাগিক অর্ থ বিভাগের বিস্তাবরত 

কার্ থািলী বনম্নরূপঃ 

1. সরকাগরর অন্যান্য বিভাগের সাগর্ পরা শ থক্রগ  রাজস্ব ও মুদ্রানীবত প্রণয়ন 

2. রাজস্ব ও মুদ্রানীবত পর্ থাগলাচনা 

3. আবর্ থক নীবত ালার ওপর েগিষণা এিাং বিগেষণ, এ সাংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সাংগ্রহ এিাং অর্ থননবতক স ীক্ষা, িাগজগটর অর্ থননবতক 

বিগেষণ এিাং অর্ থ  ন্ত্রণালগয়র অধীনস্থ আবর্ থক প্রবতষ্ঠানসমূহ এিাং স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠানসমূগহর কার্ থািলীর সার-সাংগক্ষপ 

প্রকাশ 

4. িাাংলাগেশ সরকাগরর অর্ থ ব্িস্থাপনা এিাং বনরীক্ষা ও বহসাি সম্পবকথত বিষয়ািলী 

5. িাগজট এিাং উপায় ও উপকরণ; উপগর্াজন এিাং পুনঃউপগর্াজন 

6. বনম্নিবণ থত পদ্ধবতগত স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান/কগপ থাগরশনসমূগহর িাগজট পরীক্ষা এিাং অনুগ ােন 

(i) মর্ সকল স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান/কগপ থাগরশন সমূগহর বিবনগয়ােকৃত পু ুঁবজগত মলাকসান মনই, তাগের িাগজট সাংবেষ্ট 

প্রশাসবনক  ন্ত্রণালয় অনুগ ােন করগি এিাং শুধু াত্র সাংকলগনর জন্য অর্ থ বিভাগে মপ্ররণ করগি 

(ii) মর্ সকল স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান/কগপ থাগরশনসমূগহ ঘাটবত মেখাগনা হয়, তাগের িাগজট সাংবেষ্ট প্রশাসবনক  ন্ত্রণালগয়র 

পরা শ থক্রগ  অর্ থ বিভাে বনরীক্ষণ ও অনুগ ােন করগি 

(iii)  মর্ সকল স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান/কগপ থাগরশনসমূহ ঋণ/অনুোনভুক্ত রগয়গে, তাগের িাগজগটর সম্মবতর জন্য অর্ থ বিভাগে 

মপ্ররণ করগি। 

7. (ক) মিতন মেল/গিতন বনধ থারণ/বিগশষ মিতন/কাবরেবর মিতন/অবতবরক্ত মিতন ইতযাবে এিাং এতবিষগয় বিধানািলী প্রণয়ন 

(খ)  ছুটি সাংক্রান্ত বিধানািলী প্রণয়ন এিাং এর অধীগন প্রগয়াজনীয় আগেশ/বনগে থশ জারীকরণ 

(ে) মপনশন/আনুগতাবষক এিাং অিসর সুবিধা সম্পবকথত বিধানািলী প্রণয়ন এিাং এর অধীগন প্রগয়াজনীয় আগেশ/বনগে থশ 

জারীকরণ 

(ঘ)  ভ্র ণ ভাতা সাংক্রান্ত বিধানািলী প্রণয়ন এিাং সকল ভাতা ও প্রাবন্তক সুবিধাবে  ঞ্জুবর জ্ঞাপন 

(ঙ)  সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সাংক্রান্ত বিধানািলী প্রণয়ন 

8. ব্য় ব্িস্থাপনা 

9. আন্তঃগেশীয়/ আন্তঃসরকার পর্ থাগয় আবর্ থক বিষয়ািলীর বনষ্পবত্ত 

10. অগর্ থর মর্াোন, মুদ্রা, ধাতিমুদ্রা এিাং বলগ্যাল মটন্ডার 

11. স্বণ থ ও রূপার আ োবন ও রপ্তাবন 

12. সকল ধরগণর মনগোবশয়যািল ইন্সট্রুগ ন্টস, টাকশাল এিাং বসবকউবরটি বপ্রবন্টাং মপ্রস 

13. নেে সম্পগের জন্য বিগেবশক মুদ্রার িাগজট ব্িস্থাপনা 

14. বিগেবশক বিবন গয়র বিবধ-বিধান 

15. বিবন য় হার নীবত 

16. আইএ এফ সাংক্রান্ত বিষয়ািলী 
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17. ঋণ সাংগ্রহ 

18. সকল উন্নয়ন প্রকগের আবর্ থক বিষয় পরীক্ষাকরণ 

19. বহসাি সাংক্রান্ত পদ্ধবত এিাং বিধানািলী, মট্রজাবর এিাং সাি-মট্রজাবর সমূগহর কার্ থক্র  বনয়ন্ত্রণ 

20. সরকাবর বহসাি কব টি 

21. নতুন পে সৃবষ্টর প্রস্তাি র্াচাই এিাং নতুন ব্গয়র পবরকেনাসমূহ পরীক্ষাকরণ 

22.  হা বহসাি বনরীক্ষা ও বনয়ন্ত্রগকর পাবরশ্রব ক 

23. ঋণ এিাং সাহায্যসহ সরকাবর ঋণ ব্িস্থাপনা 

24. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল 

25. সরকাবর সাংস্থা মর্ ন- কগপ থাগরশন, মপৌরসভা প্রভৃবত কর্তথক গৃহীত ঋণ বিষয়ক কার্ থক্র  

26. বশে, ব্িসা, কৃবষ এিাং গৃহায়গণর উন্নয়গনর জন্য প্রাবতষ্ঠাবনক অর্ থায়ন 

27. একীভূত জাতীয় মগ্রডসমূহ এিাং মিতন মেল (National unified grades and scales) ও এর সাগর্ সম্পবকথত বিষয়সমূহ 

িাস্তিায়ন 

28.  বন্ত্রপবরষে কব টিগক মিতন ও চা পবর প্রবতগিেন এিাং এতেসম্পবকথত বিবভন্ন বিষয়সমূহ িাস্তিায়গন সাবচবিক সহায়তা প্রোন 

29. মিতন এিাং সাবভ থস সাংক্রান্ত ক থ েলগক (Working Group) সাবচবিক সহায়তা প্রোন 

30. বনম্নিবণ থত উগেগে সরকাবর অবফসসমূহ এিাং স্বায়ত্তশাবসত সাংস্থা/কগপ থাগরশনসমূহ পবরেশ থন 

(i) আবর্ থক শাংখলা এিাং এর যুবক্তযুক্ততা ইতযাবে পাবলত হগয়গে বকনা তা পরীক্ষাকরণ 

(ii)  সরকাবর তহবিল সঠিকভাগি ব্িহৃত হগয়গে বকনা এিাং সরকাবর পবরসম্পে/সম্পগের অপচয় মরাধ করার জন্য উপযুক্ত 

ব্িস্থা মনয়া হগয়গে বকনা তা পরীক্ষা করা এিাং 

(iii)  সরকাবর সম্পবত্ত/সম্পগের মলাকসান হওয়ার ফগল অবনয়  ইতযাবের জন্য োয়োবয়ত্ব বনধ থারণ করা; 

31. আবর্ থক শাংখলা এিাং জিািবেবহতা প্রবতষ্ঠা ও ব তব্বয়তা অজথগনর লগক্ষয সাাংেঠবনক কাঠাগ া ও আবর্ থক বিবধ-পদ্ধবতর উন্নয়গন 

পরা শ থ প্রোন 

32. জাতীয়করণকৃত প্রবতষ্ঠানগুগলাগত মলাকসান িা ক  মুনাফার কারণগুগলা পরীক্ষা কগর প্রবতকাগরর জন্য পরা শ থ প্রোন 

33. বিবসএস (বনরীক্ষা এিাং বহসাি) কযাডার এর প্রশাসন 

34. আবর্ থক বিধানািলীসহ সবচিালয় প্রশাসন 

35. এই বিভাগের অধীন অবফস এিাং সাংস্থাসমূগহর প্রশাসন এিাং বনয়ন্ত্রণ 

36. আন্তজাবতথক সাংস্থাসমূগহর সাগর্ মর্াোগর্াে এিাং অন্যান্য মেগশর সাগর্ চুবক্ত সম্পবকথত বিষয় এিাং এই বিভাগের সাগর্ সম্পৃক্ত 

অন্যান্য বিষগয় মর্াোগর্াে 

37. বিভাগে ন্যস্ত বিষয়াবে সাংক্রান্ত সকল আইগনর খসড়া প্রণয়ন 

38. বিভাগে ন্যস্ত মর্ মকান বিষগয়র উপর তেন্ত অনুষ্ঠান এিাং প্রগয়াজনীয় পবরসাংখ্যান/উপাত্ত সাংগ্রহ 

39. আোলগত গৃহীত বফ োড়া এই বিভাগে মর্ মকান বিষগয়র বফ বনধ থারণ।  

 

জনিল কাঠাগ া 

 অর্ থ বিভাগের জনিল কাঠাগ াগত ম াট অনুগ াবেত পেসাংখ্যা ৬০৪।  এর  গে পূরণকৃত পে ৪৭৭টি এিাং শূন্য পে ১২৭ টি।  

  হা বহসাি বনরীক্ষা ও বনয়ন্ত্রগকর কার্ থালয় এিাং এর অধীনস্থ অবফস সমূগহ ম াট  ঞ্জুবরকৃত পগের সাংখ্যা ৫,৫৪৬।  এর  গে 

পূরণকৃত পে ৩,৬৩৩টি এিাং শূন্য পে ১,৯১৩টি।  

 বহসাি  হাবনয়ন্ত্রক কার্ থালগয়র অনুগ াবেত পগের সাংখ্যা ৭,৭৬৫।  এর  গে পূরণকৃত পে ৪,৬৪৫টি এিাং শূন্য পে ৩,১২০ টি।  

 


