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      অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

    কাম িাফর ীঃ র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় 

 

        র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় িায অধ নস্থ প্রধান র্াফযক্ষণ অর্প, র্ডর্বনার কম্পবরারায অফ একাউন্ট অর্প, 

জজরা র্াফযক্ষণ অর্প এফং উবজরা র্াফযক্ষণ অর্প বি প্রার্ি ও ব্যয়/র্যবাবধয ভার্ক র্াফ এফং ফাংরাবদ 

জযরওবয়, প্রর্িযক্ষা র্ফবাগ ও ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রার্ি ও ব্যয়/র্যবাবধয ভার্ক র্াফ একর্িি কবয ভার্ক র্াফ 

প্রণয়নপূফ িক অর্ ি র্ফবাবগ জপ্রযণ কবয র্াবক। এছাড়া ভার্ক র্াবফয উকযবণয উয র্বর্ি কবয অর্ িফছয জবল আর্র্ িক র্াফ 

ও উবমাজন র্াফ প্রণয়ন কযাও এ কাম িারবয়য দার্য়ত্ব। উবেখ্য, প্রজািবন্ত্রয যকার্য র্াফ ংযক্ষবণয ার্ফ িক দার্য়ত্ব এ 

কাম িারবয়য উয ন্যস্ত। প্রজািবন্ত্রয কভ িচার্য     জফিন-বািার্দ, জনন, র্জর্এপ, ঋণ ও অর্িভ এফং প্রকবেয ব্যয় কর 

দাফ  র্নষ্পর্ি র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয আওিাধ ন র্াফযক্ষণ অর্পমূবয ভাধ্যবভ কযা য়। ২০১৯-২০ অর্ িফছবয র্াফ ভা-

র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় কর্তিক গৃ ি কাম িক্রভ র্নবে উবেখ কযা বরাীঃ 

র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারবয়য র্নধ িার্যি কাম িাফর  

 র্নধ িার্যি ভবয় জফিন বািা ও আনুষ  ক র্ফর র্যবাধ কযা; 

 র্নধ িার্যি ভবয় জনন র্যবাধ কযা; 

         ও                 ; 

 জাি য় জফিন জেবর জফিন র্নধ িাযণ, ছুটি, জনন, আনুবিার্লক, অফয সুর্ফধা, ভ্রভণ বািা, াধাযণ বর্ফষ্য ির্ফর 

ইিযার্দ এফং এরূ র্ফলবয় র্ফর্বন্ন আর্র্ িক র্ফধানাফর  প্রণয়ন ও প্রবয়াজন য় প্রার্নক আবদ জার্য কযা; 

 মর্াভবয় ভার্ক র্াফ, আর্র্ িক র্াফ, উবমাজন র্াফ প্রস্তুি কযা; 

 আর্র্ িক শৃঙ্খরা ও জফাফর্দর্িা প্রর্িষ্ঠা এফং র্ভিব্যর্য়িা অজিবনয রবক্ষয াংগঠর্নক কাঠাবভা ও আর্র্ িক র্ফর্ধ 

দ্ধর্ি উন্নয়বনয যাভ ি প্রদান এফং ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ; এফং  

 প্রর্িটি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয র্প্রর্িার একাউর্ন্টং অর্পায (PAO) জক আর্র্ িক র্ফলবয় যাভ ি দান। 

২০১৯-২০ অর্ িফছবযয অিগর্ি ও ম্পার্দি কাম িক্রভমূীঃ 

 ফাবজট ও র্াফ ব্যফস্থানায আধুর্নক ও উন্নিিয পটওয়যায (iBAS++) ংবমাজবনয পবর কাবজয উবেখবমাগ্য 

অিগর্ি অজিন; 

 জদব্যা  র্াফযক্ষণ কাম িারয়মূব চরভান iBAS (Integrated Budget and Accounting System)  

        জটকর্নকযার ায়িা প্রদান ; 

  অনরাইবন জ/বনন র্পবেন ংর্িষ্ট কার্যগর্য ভস্যার্দ ভাধাবন ায়িা প্রদান;  

 যকার্য অর্ ি প্রদাবনয আবদ জচক জরখায র্যফবিি Electronic Fund Transfer (EFT) এয ভাধ্যবভ 

যার্য িাবকয ব্যাংক একাউবন্ট জপ্রযণ এফং িাকবক স্বয়ংর্ক্রয়বাবফ SMS কবয জার্নবয় জদয়ায র্ফদ্যভান 

ব্যফস্থাবক কর যকার্য কভ িচায  ও জননায হ াভার্জক সুযক্ষা জনটওয়াকি ভূক্তবদয জন্য ম্প্রাযবণ iBAS- 

র্বর্িক ইউজায াবাট ি কাম িক্রবভ কার্যগর্য ায়িা প্রদান;  
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 র্াফযক্ষণ কাম িারয়মূবয কর্ম্পউটায র্বেবভ ব্যফহৃি জনটওয়াকি  ও ইন্টাযবনট ংক্রান্ত চার্দা/ভস্যা 

ভাধাবনয কার্যগর্য ায়িা প্রদান; 

 জফিন বািা, জনন, বর্ফষ্য ির্ফর, ঋণ ও অর্িভ যকার্য ম্পদ ম্পর্কিি র্াফ ংযক্ষণ দ্ধর্িয উন্নয়ন;  

 iBAS++ দ্ধর্িবি র্াফ ব্যফস্থায উন্নয়ন। 

র্াফ ভার্নয়ন্ত্রক এয কাম িারবয়য জকৌরগি উবেশ্যমূ ও কাম িক্রভমূ এয প্রধান কভ িকৃর্িয (KPI) অিগর্ি 

 চরভান যকার্য অর্ ি-ব্যফস্থানায় গর্ি রিা ফজায় যাখা; 

 ইবরক       পান্ড রািপায (EFT) এয র্যয বৃর্দ্ধ; 

 জফায ভান উন্নয়ন (Service Delivery Improvement); 

 উবজরা ম িায় ম িন্ত র্াফ ব্যফস্থানা র্ডর্জটারাইবজন (Digitalization) কযা; 

 জনন র্নস্পর্িকযণ প্রর্ক্রয়া ্রুতিিয কযা; 

 অনরাইবন জফিন র্ফর দার্খর কাম িক্রভ চালুকযণ (Online Pay Bill Submission); 

 উদ্ভাফন ও অর্ববমাগ প্রর্িকাবযয ভাধ্যবভ জফায ভাবনান্নয়ন; এফং 

 আর্র্ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 


