
বাংলােদেশর ক�ে�ালার এ� অিডটর �জনােরল জনাব �মাহা�দ মসুিলম �চৗধুরী তাঁর ব�েব�র ��েতই ডাঃ
��ম আলী ফরাজী’র মেতা অিভ� পাল�ােম�ািরয়ান পাবিলক একাউ�� কিম�র সভাপিত িনব�ািচত হওয়ায়
অিভন�ন �াপন কেরন। �সইসােথ এই কিম�র যাঁরা সদস�পদ লাভ কেরেছন তাঁেদর এমন �সৗভােগ�র জন�
�েভ�া জািনেয় বেলন �য, এই কিম�র সদস�পদ লাভ তাঁেদর Credential এ এক� িভ� মা�া �যাগ কেরেছ যা
তাঁরা কখনই ভুলেবন না।

বাংলােদেশর ক�ে�ালার এ� অিডটর �জনােরল (িসএিজ), সংিবধােন অিডটর �জনােরল িহসােব িযিন অিধক
উে�িখত, একাদশ সংসেদর পাবিলক একাউ�� কিম�র �থম সভায় অনভূুিত ব�� কেরন �য, এই সভা�েলর
একিদেক কিম�র মাননীয় সদস�ব�ৃ, অপরিদেক সািরব� িনব�াহী কম�কত� াব�ৃ �যখােন অথ�সিচব িহসােব িতিন
একসময় বেসেছন, এখন িতিন সভা�েল দ’ু�েপর মাঝখােন অব�ান করেছন। সংিবধােনর আেলােক তাঁর এই
অব�ােনর এক� ব�াখ�া িতিন তাঁর ব�েব� তুেল ধেরন।

রাে�র িতন� অ� যথা এি�িকউ�ভ, �লিজসেল�ভ এবং জিুডিশয়াির এর �কান�র মেধ�ই অিডটর
�জনােরেলর অব�ান নয়। তাই বেল Auditor General is not hanging in the balance. বরং সংিবধােনর ৪থ� ভােগ
�যমন এি�িকউ�ভ, ৫ম ভােগ �লিজসেল�ভ �তমিন ৮ম ভােগ অিডটর �জনােরলেক রাখা হেয়েছ। আর �স
কারেণ ি��শ ভারেতর একজন অিভ� পাল�ােম�ািরয়ােনর মেত, “Auditor General is a civil servant by training,

he deals with civil service and all of his subordinates are civil servants.” সুতরাং অিডটর �জনােরেলর অব�ান হ’ল
He is a lone wolf in the pack, his constitutional position isolates him. �স কারেণ সভা�েল কিম�র সদস�, িনব�াহী
কম�কত� াব�ৃ এবং অিডট িবভােগর কম�কত� াবেৃ�র সংেযাগ�েল তাঁর অব�ান হেত এটাই �তীয়মান হয় �য,
িতিন এি�িকউ�ভ বা civil servants- �দর �কউ নন। আবার কিম�র সদস�বেৃ�রও �কউ নন।

িতিন আরও বেলন �য, পাবিলক একাউ�স কিম� ভীষণ শি�শালী এক� কিম�। এর ��� এতই �য পুেরা
এক� সরকােরর জবাবিদিহতা এই কিম�র মাধ�েমই �িতি�ত হয়। আর এই জবাবিদিহতার মাধ�ম হে�
অিডটর �জনােরেলর িরেপাট� । বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর �লস অব �িসিডউেরর পাবিলক একাউ�স কিম�
স�িক� ত �ায় �িত� অনেু�েদ অিডটর �জনােরেলর িরেপােট� র কথা বলা হেয়েছ। অথ�াৎ অিডটর �জনােরেলর
িরেপাট� ছাড়া কিম� ব�তপে� Handicapped হেয় পেড়। �সকারেণই আমােদর Historical legacy �ত অিডটর
�জনােরলেক কিম�র Friend, Philosopher and Guide িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ।

কিম�র �থম সভায় অিডট অিধদ�েরর সকল মহাপিরচালক এবং বাংলােদশ ব�াংেকর গভন�র ও আিথ�ক
�িত�ান িবভােগর সিচেবর ন�ায় অিভ� civil servant গণেক িবেশষ� িহেসেব িনম�ণ করায় িতিন কিম�র
মাননীয় সভাপিতেক ধন�বাদ ও কৃত�তা �াপন কেরন। অিড� এবং অিডটেরর সি�িলত উপি�িত �সই
সােথ কিম�র সদস�ব�ৃ যাঁরা Audit Process এর মাধ�েম িনব�াহী িবভাগেক জাতীয় সংসেদর িনকট Accountable

কের �তােলন তাঁেদর অংশ�হেণ পার�িরক View Points এর আদান-�দােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ।

সরকােরর িহসাব �ণয়েন দীঘ�সূি�তা িবষেয় িহসাব মহা িনয়�ক, িযিন একাধাের সরকােরর চীফ একাউ��া�
এবং �প-মা�ার �জনােরল, তাঁর কথার সূ� ধের অিডটর �জনােরল বেলন �য, সম� বাংলােদশ হেত ১২ মােসই
�িতিনয়ত ৪ ল� ৬৫ হাজার �কা� টাকার বােজট হেত �পেম� ভাউচার �তির হে�, যা ম�ানয়ুাল িসে�েম
�েসস করা হে�। উপর� ম�ানয়ুাল �েসেস যিদ কে�াল এনভায়রনেম� দবূ�ল হয় তাহেল �পেম� যথাসমেয়
হেলও Consolidated Account �পেত দীঘ� সময় �লেগ �যেত পাের। এটা �ধুমা� এি�িকউ�ভেদর �দাষ নয়, এটা
সব��ই ঘেট এবং এটাই Human Psychology। আর এখােনই পাবিলক একাউ�স কিম�র ভূিমকা মখূ� হেয় ওেঠ।



কিম�র মাননীয় সদস�ব�ৃ এি�িকউ�ভেক জবাবিদিহতার মেুখামিুখ কের এ িবষয়�েলােক সময়ানবুিত� কের
�তােলন।

তেব There is a silverlining আর তা হ’ল Budget Preparation, Budget Execution, Payment and Accounts, এই
চার� step সম� বাংলােদেশ এক� Automated Platform এ চেল এেসেছ। িক� কভােরজ এখনও কমি�ট হয়িন;
�যমন- িবেদশ� বাংলােদেশর িমশনসমহূ, Forest Department এর দরূবত� অিফস, িবিভ� �হড �পা� অিফস
এখনও Automated Platform এ আেসিন। িতিন আশা �কাশ কেরন �য, আগামী ২ বছেরর মেধ� আেলাচ�
���সমহূ Automated Platform এ চেল আসেব। আর তখন এই িসে�েম entry না িদেয় �কান �পেম� করা স�ব
হেব না। ইেতামেধ� ধীের ধীের �পেমে�র জন� �চক �দয়া ব� হেয় যাে� এবং EFT’র মাধ�েম �পেম� করা
হে�। িতিন মাননীয় সভাপিতেক অনেুরাধ জািনেয় বেলন �য, এটা �কান অলীক বা অস�ব আকা�া নয়,
মাননীয় সদস�ব�ৃ যিদ এরকম ডাইেরি�ভস �দন তেব সবাই িমেল �চ�া করেল �তই এটা বা�বায়ন করা
স�ব। iBAS++ বা Automated Platform এর কভােরজ বাড়েল অিডটেকও আপেডট কের �নয়া স�ব হেব।
�কননা অিডেটর দীঘ�সূি�তার অন�তম কারণ হল িহসােবর দীঘ�সূি�তা।

তেব এ�েলােক আমরা �পছেন �ফলেত চাই। পুরেনা ইসু� িনেয় আেলাচনা করেত �গেল �ভাবতই Frustration
চেল আেস, সুতরাং আমােদর উিচত চলিত বা Current ইসু� িনেয় আেলাচনা করা। আমরা কনকাের� অিডট
�� করেত পাির �কননা সরকাির অিডট �কান �কা�ািনর অিডেটর মেতা নয় �য তা বছর �শেষ করেত হেব।
িতিন মেন কেরন �য Automated Environment এ Real Time Basis এ �ণীত িহসাব এর উপর িভি� কের �িত
িতন মাস অ�র ঐ িহসােবর অিডট পিরচািলত হেত পাের। এটা সুদরূ�সারী পিরক�নার মেতা �শানােলও
সকেলর �েচ�া থাকেল এটা �তই বা�বায়ন করা স�ব। কিম� সিচবালয় হেত �য সম� �কােয়ির করা হেয়েছ
�স�েলার �কৃিত ও �ণগতমান িনেয় অিডটর �জনােরল �শংসা কেরন। সব�েশেষ িতিন বেলন �য , পূেব� যিদ
�কান অিডটর �জনােরল এ ধরেণর আশাবাদ ব�� করেতন তেব তা অলীক ক�নার মেতা �শানােতা। কারণ �স
সময় তাঁেক মানেুষর (Human Resource) উপর িনভ� র করেত হেতা। িক� বত� মােন িডিজটালাইেজশেনর �য
Wave সৃি� হেয়েছ তােত Human Resource এর Minimum involvement িদেয় �ধুমা� িসে�েমর উপর ভর কের
তা স�াদন করা স�ব। এভােব একাউ�� �যমন স�ক সমেয় �ণয়ন করা স�ব হেব, অিডটও �তমিন
Strengthen ও Real time এ করা স�ব হেব।  


