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পর্ভূর িঃ 

বোংলোশদ  তথো এই ভোিতীয় উপ িোশদশ  রনিীক্ষো ও রিসোব রবভোশেি রবকো  ও রববত শন নোনোরূপ সংস্কোি ও পরিবত শশনি  ধ্য 

রদশয় অগ্রসি িশয়শে। বোংলোশদ  স্বোধীন িওয়োি পি িশত আর ি দ শকি  োঝো োরঝ পর্ শন্ত উত্তিোরধকোিসূশে প্রোপ্ত পদ্ধরতশতই এি 

কোর্ শক্র  পরিচোরলত িশতো। রকছু সংখ্যক রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিস (Self Accounting Entities) ব্যতীত িোেধোনী ঢোকোি 

বোইশি সিকোশিি র্োবতীয় প্রোরপ্ত ও পরিশ োশধি দোরয়ত্ব জরেোরি/ সোব-জরেোরিি উপশি ন্যস্ত রেল। দুে শ  জর্োেোশর্োে ব্যবস্থো আি 

ব্যোংরকং জসবোি অপ্রতুলতোি কোিশণ িোেধোনীি বোইশি সকল রবভোে ও জেলোয় সিকোশিি আরথ শক প্র োসন (Fiscal 

Administration) রবশকন্দ্রীকিণ কিো িশয়রেশলো জরেোরিি  োধ্যশ । িোেধোনী তথো জকশন্দ্র  িো-রিসোবিক্ষক (Accountant 

General) এি কোর্ শোলশয় সকল জরেোরি ও রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিস িশত প্রোপ্ত প্রোথর ক রিসোশবি (Initial Accounts) 

উপি রভরত্ত কশি চূড়োন্ত রিসোব কম্পোইল কিো িশতো। এই প্ররক্রয়োি প্রধোন প্রধোন ববর ষ্ট্য রেল রনম্নরূপিঃ 

▪ সকল জরেোরি ও রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিস (প্ররতিক্ষো ও জিলওশয় ব্যতীত) কর্তশক রিসোবসমূি (ভোউচোিসি) প্রশতযক 

 োশস
1
  িো-রিসোবিক্ষক কোর্ শোলশয় জপ্রিণ কিো িশতো। 

▪ ভোউচোিসি জপ্ররিত এ সকল রিসোব  িো-রিসোবিক্ষক কোর্ শোলয় কর্তশক উত্তি রনিীক্ষো (post-audit) কিো িশতো। 

কম্পোইশল শনি পূশব শ রিসোবসমূি রনিীক্ষো কিোি এই প্ররক্রয়োশক Post Audit before Compilation বলো িশতো। এি 

 োধ্যশ  Compiled রিসোশবি উপশি রনিীক্ষো রনশ্চয়তোি  োেো (level of audit assurance) বৃরদ্ধি পো োপোর   োরসক 

রভরত্তশত রিসোব কনশসোরলশি ন কিো সম্ভব রেল। 

▪ িোেধোনী ঢোকোি  শধ্য উত্থোরপত সকল দোবী  িো-রিসোবিক্ষক কোর্ শোলশয় প্রোক রনিীক্ষোি (pre-audit) পি পরিশ োধ কিো 

িশতো। এই প্রোক-রনিীরক্ষত পরিশ োধ ভোউচোিসমূি রিসোবভুরিি c~‡e© রনিীক্ষো রনশ্চয়তো (level of audit assurance) 

বৃরদ্ধি লশক্ষয  িো-রিসোবিক্ষক কোর্ শোলশয় পৃথক রনিীক্ষো  োখো কর্তশক ঝ ুঁরকি  োেো রবশবচনো কশি নমুনো রভরত্তশত উত্তি রনিীক্ষো 

কিো িশতো। 

▪ Compiled রিসোশবি উপি রনিীক্ষো রনশ্চয়তোি  োেো (level of audit assurance) আিও বৃরদ্ধ কিোি লশক্ষয সকল 

জরেোরি ও রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি সংরিষ্ট্  িো-রিসোবিক্ষক অরিস কর্তশক প্রণীত পরিকল্পনো (পরিদ শন জপ্রোগ্রো ) 

অনুসোশি পরিদ শন কিো িশতো। এেোড়োও, সংরিষ্ট্ ব্যয় রনব শোিকোিী অরিসসমূশি (spending authorities) স্থোনীয় 

রনিীক্ষো (local audit) কিো িশতো। 

রিসোবসমূি (প্ররতিক্ষো, জিলওশয় ও িোক রবভোেসি) একীভূত কশি স গ্র সিকোশিি  োরসক রিসোব (consolidated 

monthly accounts) প্রস্তুত কিো িশতো এবং অথ শবেি জ শে প্রশয়োেনীয় সংশ োধন ও স ন্বয়পূব শক (corrections 

                                                           
1
জরেোরিসমূি িশত প্ররত োশস ২ বোি প্রোথর ক রিসোব জপ্রিণ কিো িশতো। প্ররত  োশসি ১  ১০ রদশনি রিসোব  োশসি ১১ তোরিশখ এবং অবর ষ্ট্ স শয়ি রিসোব 

পিবরত শ  োশসি ১  কোর্ শরদবশস  িো-রিসোবিক্ষক কোর্ শোলশয় জপ্রিণ কিো িশতো। রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিস (self-accounting entity) িশত প্ররত োশস 

একবোি রিসোব জপ্রিণ কিো িশতো। 

http://www.cag.org.bd/
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& adjustments) কম্পশরোলোি এন্ড অরির্ি জেনোশিল (রসএরে) কর্তশক রনধ শোরিত আকোি ও পদ্ধরতশত (forms and 

manners) উপশর্োেন রিসোব (Appropriation Accounts) ও আরথ শক রিসোব (Finance Accounts) প্রণয়ন 

কিো িশতো। আরথ শক রিসোব ও উপশর্োেন রিসোব সমূি রসএরে’ি প্রতযয়নসি (certificate) মুদ্রণ ও প্রকো  কিো িশতো। 

▪         (উত্তি       ,    দ শ ,             )   প্ত অ ী োংরসত গুরুতি অরনয় সমূি একীভূত কশি রসএরে’ি “অরির্ 

রিশপোর্ শ ” রিশসশব সংকরলত িশতো। 

▪ সিকোশিি সকল আরথ শক সম্পদ (financial assets) ও দোশয়ি (liabilities) রিসোবসমূি জকন্দ্রীয়ভোশব এরে (রসরভল), 

র রলর্োরি একোউশন্টন্ট জেনোশিল (এ এরে), িোইনোরিয়োল এযোিভোইেোি এন্ড চীি একোউন্টস্ অরিসোি (এিএএন্ডরসএও) 

এবং এরে (রপটিএন্ডটি) কোর্ শোলশয় সংিক্ষণ কিো িশতো র্ো debt, deposits and remittance (DDR) নোশ  স রধক 

পরিরচত রেল। 

২। আর ি দ শকি  োঝো োরঝ রিসোব ও রনিীক্ষো ব্যবস্থো সংস্কোশিি পথ ধশি রিসোবিক্ষণ কোর্ শক্র  ও রনিীক্ষো কোর্ শক্র  

আলোদোভোশব পরিচোলনোি েন্য পৃথক অরিস সৃরষ্ট্ কিো িশয়শে। সংস্কোি উশযোশেি অং  রিশসশব  িো-রিসোবিক্ষশকি কোর্ শোলয় রবলুপ্ত 

িশয় একরদশক রিসোব- িোরনয়ন্ত্রক কোর্ শোলয় ও এি অধীশন  ন্ত্রণোলয়/রবভোে রভরত্তক প্রধোন রিসোবিক্ষণ কোর্ শোলয় (বত শ োশন রসএএিও) 

সৃরষ্ট্ িশয়শে। অন্যরদশক, রনিীক্ষো কোর্ শক্র  পরিচোলনোি েন্য অরির্ অরধদপ্তিগুশলো প্ররতষ্ঠো কিো িশয়শে। জর্োেোশর্োে ব্যবস্থোি উন্নরত ও 

ব্যোংরকং জসবোি ব্যোপক রবস্তোশিি িশল নন-ব্যোংরকং জরেোরি
2
 ব্যবস্থো িশত পর্ শোয়ক্রশ  জদ ব্যোপী ব্যোংরকং জরেোরি ব্যবস্থোয় উত্তিণ ঘশর্ 

এবং সিকোশিি সকল প্রোরপ্ত ও পরিশ োধ বোংলোশদ  ব্যোংক এবং এি এশেন্ট রিশসশব জসোনোলী ব্যোংশকি রবরভন্ন  োখোি  োধ্যশ  সম্পন্ন 

িশয় থোশক। উপিন্তু, স্বোধীনতো পিবতী স শয় পর্ শোয়ক্রশ  জরেোরি ও সোবশরেোরিসমূি র্থোক্রশ  জেলো ও উপশেলো রিসোবিক্ষণ 

অরিশস রূপোন্তরিত িশয় রিসোব  িোরনয়ন্ত্রক (Controller General of Accounts) এি রনয়ন্ত্রণোধীশন আশস। এি  োধ্যশ  রপ্র-

অরির্ কোর্ শক্র  িোেধোনী ঢোকো িশত শুরু কশি জেলো ও উপশেলো পর্ শোয় পর্ শন্ত সম্প্রসোরিত কিো িশয়শে। িোেধোনী ঢোকোি  শধ্য 

উত্থোরপত দোবীসমূি পরিশ োশধি জক্ষশে  ন্ত্রণোলয়/রবভোেরভরত্তক রপ্র-অরিশর্ি দোরয়ত্ব সংরিষ্ট্ প্রধোন রিসোবিক্ষণ অরিসসমূশিি উপি 

(রবভোেীয় অরিস ব্যতীত) ন্যস্ত িশয়শে।  ন্ত্রণোলয়/রবভোে রভরত্তক  োরসক রিসোব কম্পোইশল ন এবং অথ শবেি জ শে উপশর্োেন রিসোব 

প্রণয়শনি দোরয়ত্ব ও প্রধোন রিসোবিক্ষণ অরিসশক জদয়ো িশয়শে। প্রধোন রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক প্রণয়নকৃত উপশর্োেন রিসোশবি 

উপি প্রধোন রিসোব দোনকোিী অরিসোি (Principal Accounting Officer) রিশসশব সংরিষ্ট্  ন্ত্রণোলয়/রবভোশেি সরচব স্বোক্ষি 

প্রদোন কশি থোশকন। রসএএিও সংরিষ্ট্  ন্ত্রণোলয়/রবভোশেি সকল আয়, ব্যয়, আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি জলনশদন এবং উি 

 ন্ত্রণোলয়/রবভোে সংরিষ্ট্ সিকোশিি রকছু রকছু আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি রস্থরত সংিক্ষণ কশি থোশকন। রিসোব  িোরনয়ন্ত্রক (প্ররতিক্ষো, 

জিলওশয় ও িোক রবভোে ব্যতীত) সিকোশিি সকল আরথ শক সম্পদও দোশয়ি রিসোব জকন্দ্রীয়ভোশব সংিক্ষণ কিোি েন্য দোরয়ত্বপ্রোপ্ত। 

প্ররতিক্ষো, জিলওশয় ও িোক রবভোে সংরিষ্ট্ আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি রিসোব সংিক্ষশণি দোরয়ত্ব র্থোক্রশ  কশরোলোি জেনোশিল রিশিি 

িোইনোি (রসরেরিএি), িোইনোরিয়োল এযোিভোইেোি এন্ড চীি একোউন্টস্ অরিসোি (এিএএন্ডরসএও) এবং রসএএিও (িোক) এি 

উপি ন্যস্ত। তশব অথ শবেি জ শে, সিকোশিি বোরে শক আয়, ব্যয়, আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি রস্থরত সম্বরলত আরথ শক রিসোব (Finance 

Accounts) প্রণয়শনি দোরয়ত্ব রিসোব  িো-রনয়ন্ত্রশকি উপশি ন্যস্ত। 

৩। নব্বই-দ শকি জ শেি রদশক রিসোবিক্ষণ ব্যবস্থোি অশর্োশ  ন শুরু িশয়শে; প্রথশ  Consolidation System, 

Transaction Accounting System (TAS), পিবতীশত Integrated Budget and Accounting System 

(iBAS), এবং সব শশ ে iBAS++  
 ীে শক Integrated Financial Management Information System (IFMIS) 

ব্যবস্থোি প্রচলন কিো িশয়শে। রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিসসি (Self Accounting Entities) সিকোশিি সকল রিসোবিক্ষণ 

অরিস iBAS++ 
রসশেশ ি আওতোভুি। রিসোবিক্ষণ েোড়োও সিকোশিি প্রোরপ্ত ও পরিশ োধ প্ররক্রয়ো য়যুেোন্তকোিী পরিবত শন সূরচত 

িশয়শে। সিকোশিি প্রোরপ্তি েন্যAutomated Chalan System (ACS) এি ব্যবিোি এবং পরিশ োশধি েন্য Electronic 

Fund Transfer (EFT) ওMagnetic Ink Character Recognition (MICR) জচশকি ব্যবিোি এই যুেোন্তকোিী 

পরিবত শশনি দ্বোি উশমোরচত কশিশে। এ সকল পরিবত শন ও সংস্কোশিি  োধ্যশ  েনেণ ও িোশেি রনম্নরূপ সুরবধোরদ সৃরষ্ট্ িশয়শেিঃ 

▪ দ্রুতত  স শয় সিকোরি জসবো েনেশণি জদোিশেোড়োয় জপ ুঁশে জদয়ো সম্ভবপি িশে। 

▪ সিকোশিি রবশকন্দ্রীভূত নেদ ব্যবস্থোপনোশক জকন্দ্রীভূত কিো র্োশে। 

                                                           
2
জকোন সিকোি র্খন তোি নেদ অথ শ ও তিল সম্পদ (liquid assets) জকন্দ্রীয় ব্যোংক বো জকোন বোরণরেযক ব্যোংশক েরেত জিশখ তোি নেদ ব্যবস্থোপনো ব্যোংশকি 

 োধ্যশ  সম্পন্ন কশি তখন জসই ব্যবস্থোশক ব্যোংরকং জরেোরি বলো িয়। এশক্ষশে জকন্দ্রীয় ব্যোংক বো জকোন বোরণরেযক ব্যোংক সিকোিশক জরেোরি সোরভ শস রদশয় থোশক 

বো ব্যোংক সিকোশিি জকোেোেোি রিশসশব কোে কশি থোশক। পক্ষোন্তশি, ব্যোংশকি উপশি রনভ শি নো কশি সিকোি র্খন রনেস্ব জকোন প্ররতষ্ঠোশনি  োধ্যশ  নেদ 

ব্যবস্থোপনো কশি এবং উি সিকোরি প্ররতষ্ঠোনটি জরেোরি বো জকোেোেোি রিশসশব কোে কশি তখন এশক নন-ব্যোংরকং জরেোরি বলো িয়। রিটি  ভোিশত প্রথ  রদশক 

সিকোশিি রসংিভোে জরেোরি রেশলো নন-ব্যোংরকং জরেোরি এবং এ কোিশন সিকোশিি নেদ ব্যবস্থোপনো রেশলো রবশকন্দ্রীভুত। 
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▪ জকন্দ্রীয় ব্যোংশকি এশেন্ট রিশসশব জসোনোলী ব্যোংশকি রনকর্ েরেত নেশদি জিোরডং র্োই  উশেখশর্োগ্য  োেোয় কশ  

এশসশে। 

▪ সুদ-বোবদ ব্যয় ক োি িশল সিকোশিি ঋণ ব্যবস্থোপনো সোশ্রয়ী িশয়শে। 

▪ রসরেএ-জত িরক্ষত সিকোশিি নেদ রস্থরতি রিসোশবি সোশথ বোংলোশদ  ব্যোংশকি রস্থরতি রিসোব রিকনরসরলশয় ন 

উশেখশর্োগ্য  োেোয় দ্রুততি িশে। 

▪ রিসোব  িোরনয়ন্ত্রক কোর্ শোলয় ও েোতীয় িোেস্ব জবোশি শি  শধ্য িোেস্ব আিিশণি রিসোশবি পোথ শকয উশেখশর্োগ্যিোশি 

কর শয় আনো সম্ভব িশে। 

▪ েোতীয় িোেস্ব জবোি শসি অন্যোন্য িোেস্ব আিিণকোরি প্ররতষ্ঠোন কর্তশক আিরিত িোেস্ব সিোসরি জরেোরিশত ে ো িওয়োি 

 োধ্যশ  জরেোরিি বোইশি কযো শিোরডং উশেখশর্োগ্য  োেোয় কশ  এশসশে। 

▪ সিকোশিি জর্ জকোন জলনশদন real-time এ রিসোবভুি কিো সম্ভবপি িশে। 

▪ রসশে  জবেড্ এযোশপ্রোচ গ্রিণ কিোি  োধ্যশ  েতোনুেরতক ইউরনর্ রভরত্তক অরির্ এি পরিবশত শ রিস্ক্ ‡eেড্ অরির্ 

পরিকল্পনো গ্রিশণি  োধ্যশ  ব্যয় সোশ্রয়ী ও দক্ষ অরির্ কোর্ শক্র  পরিচোলনোি দ্বোি উশমোরচত িশয়শে। 

৪। নোনোরবধ সুরবধোি সৃরষ্ট্ িওয়ো সশেও, পর্ শোপ্ত ও র্থোর্থ তদোিরক (supervision) ও পরিবীক্ষশণি (monitoring) 

অভোশব এ সকল সংস্কোি কোর্ শক্রশ ি  োধ্যশ   োেোরতরিি ঝ ুঁরকি সম্ভাবনা জেদক র্ায়। ঝ ুঁরকসমূি জ োকোশবলো কিশত ব্যথ শ িশল রিসোশবি 

সঠিকতো (accuracy) ও সম্পূণ শতো (completeness) ব্যোিত িওয়োি পো োপোর  সিকোরি অশথ শি অপচয়, তেরুপ ও 

আত্মসোশতি  শতো ঘর্নো ঘর্শত পোশি। এ সকল ঝ ুঁরক বতরি িওয়োি জক্ষশে অন্তরন শরিত প্রধোন কোিণসমূি রনম্নরূপিঃ 

▪ iBAS++ 
ব্যবিোি কশি আয়ন-ব্যয়ন ক শকত শো রবল দোরখল কশিন, রিসোবিক্ষণ অরিস রবল পরিশ োধ ও রিসোবভুি 

কশি। উপযুি রনয়ন্ত্রণ পরিশব  (control environment) প্ররতরষ্ঠত নো িশল, র্থোর্থ ব্যবস্থো গ্রিশণ র্ত্ন ীল 

(due care) নো িশল, রবল দোরখশলি অসঙ্গরত এবং পরিশ োশধি ত্রুটি রকংবো রিসোবভুরিকিশণ দুব শলতো সশেও 

সম্পূণ শ প্ররক্রয়োটি সম্পন্ন িশয় জর্শত পোশি। 

▪ এরে রসশেশ  জরেোরি কর্তশক জপ্ররিত ভোউচোিসি প্রোথর ক রিসোবসমূি  িোরিসোবিক্ষক কোর্ শোলশয় উত্তি রনিীক্ষো 

(post audit) কিো িশতো। বত শ োশন জেলো ও উপশেলো রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি রপ্র-অরির্ সম্পন্ন কশি iBAS++ 

ব্যবিোি কশি পরিশ োধ ও রিসোবভুি কশি থোশক। জরেোরিসমূি জেলো/উপশেলো রিসোবিক্ষণ অরিশস রূপোন্তরিত 

িওয়োয় এবং জেলো ও উপশেলো রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি সিোসরি entities িশত প্রোপ্ত ভোউচোিসমূি post audit 

before compilation নো কশিই রসএএিও রিসোবভুি সম্পন্ন কিোয় ভোউচোিসমূি জকশন্দ্র জপ্রিণ নো কশি রনে 

কোর্ শোলশয় সংিক্ষণ কশি। িশল এশক্ষশেpost audit before compilation রবলুপ্ত িশয় জেশে এবং রনিীক্ষো 

রনশ্চয়তোি  োেো (level of audit assurance) অশনকোংশ  হ্রোস জপশয়শে। 

▪ বত শ োশন iBAS++ 
এি  োধ্যশ  জর্শিতু অরত সিশেই রিসোব কম্পোইল কিো সম্ভব; জসশিতু রিসোবিক্ষণ অরিস ও 

রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি তোশদি জলনশদনসমূি র্থোর্থ র্োচোই-বোেোই নো কশিই  োরসক রিসোব জলোে কশি 

কম্পোইশল শনি েন্য স্বয়ংরক্রয়ভোশব রসরেএ/রসএএিও কোর্ শোলশয় জপ্রিণ কিশত পোশি। রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ 

অরিসসমূি (self accounting entities) একইভোশব  োরসক রিসোব জলোে কিোি  োধ্যশ  রিসোব কম্পোইল 

কিশত পোশি বো কিশত উযত িশত পোশি। 

▪ এরে রসশেশ  সিকোশিি সকল আরথ শক সম্পদ (financial assets) ও দোশয়ি (liabilities) রিসোব 

জকন্দ্রীয়ভোশব সংিক্ষণ কিো িশতো, র্ো পরিবরত শত ব্যবস্থোয় রবশকন্দ্রীকিণ কশি রবরভন্ন রিসোবিক্ষণ অরিশসি (জর্ ন 

জেলো/উপশেলো রিসোবিক্ষণ অরিস) দোরয়শত্ব ন্যস্ত কিো িশয়শে। বত শ োশন রিসোব  িোরনয়ন্ত্রক প্ররত বেি আরথ শক 

রিসোব প্রণয়শনি লশক্ষয সিকোশিি সকল আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি রস্থরত ও সুশদি রিসোব রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি 

িশত সংগ্রি কশি। িশল রিসোশবি সঠিকতো ও সম্পূণ শতো রনরশ্চত কিো দূরূি িশয় পশড়শে। উপিন্তু, সংরিষ্ট্ অরির্ 

অরধদপ্তি কর্তশক আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি রস্থরতসমূি পূণ শ োেোয় র্োচোই ও রনরশ্চতকিণ (balance verification 

and confirmation) সম্ভবপি িশেনো। 

▪ iBAS++ 
এি উপি রনভ শিতোি  োেো বৃরদ্ধ এবং রনে-দোরয়শত্বি প্ররত র্ত্নবোন নো িশয় রিসোবিক্ষণ অরিস সিকোশিি 

আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি জলনশদন ও রস্থরতি রিসোবসমূি সংরিষ্ট্ জিরেেোি ও জলেোশি র্থোর্থভোশব রলরপবদ্ধ নো কিোি 

ঝ ুঁরক অতযরধক বৃরদ্ধ জপশয়শে। 

▪ রিসোবিক্ষণ অরিস (রসএএিও, রিরসএ, রিএএিও, ইউএও) সিকোশিি আরথ শক সম্পদ ও দোশয়ি রস্থরতসমূি রবরধ 

জ োতোশবক র্থোর্থ উপোশয় জিরেেোি ও জলেোশি সংিক্ষণ নো কশি ধোিণোেত রিসোশবি উপি রনভ শি কশি রভরত্তিীন 
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রস্থরতি রিসোব ও সুদ/মুনোিোি রিসোব বতরি কশি তো সংকলশনি েন্য রসরেএ কোর্ শোলশয় জপ্রিণ কিশত পোশি র্োি িশল 

অশনক জক্ষশে সিকোশিি প্রকৃত আরথ শক অবস্থো (financial position) প্ররতিরলত নো িওয়োি সম্ভোবনো বতরি 

িশয়শে। 

▪ প্রেোতশন্ত্রি সিকোরি রিসোশবি অন্তভুশি সিকোশিি দোয়সমূি পরিশ োশধি জক্ষশে জর্শিতু বোশের্ বিোশেি প্রশয়োেন িয় 

  ,  শুধু জলেোি ব্যোলোশিি রভরত্তশত পরিশ োধ কিো িয়।      এগুশলো জকন্দ্রীয়ভোশব সংিরক্ষত নো িশয় রবরভন্ন 

রিসোবিক্ষণ অরিশস        হ , জসশিতু এসকল পরিশ োশধি জক্ষশে র্থোর্থ তদোিরকি অভোশব সিকোরি অথ শ 

তেরুপ বো আত্মসোশতি সম্ভোবনো বৃরদ্ধ জপশয়শে। 

৫। প্ররতিক্ষো ও জিলওশয় রিসোব রিটি  আ ল িশতই পৃথকভোশব কম্পোইশল ন কিো িশতো; িশল আর ি দ শক প্রবরত শত রিসোব 

ব্যবস্থোয় এই দুশর্ো রিসোব সোশক শশলি রিসোবোয়ন পদ্ধরত বহুলোংশ ই অপরিবরত শত রেল। তশব রিসোবিক্ষণ ব্যবস্থো অশর্োশ  শনি কোিশণ 

এই দুশর্ো রিসোব সোশক শলও ব্যোপক সংস্কোশিি  ধ্য রদশয় অগ্রসি িশে। িশল পর্ শোপ্ত ও র্থোর্থ তদোিরক ও পরিবীক্ষশণি অভোশব রসরভল 

রিসোব সোশক শশলি ন্যোয় এ দুশর্ো সোশক শশলও জব  রকছু জক্ষশে েভীি ঝ ুঁরকি আ ংকো বতরি িশয়শে। 

৬।একোিশণ, অনুশেদ ৪ ও ৫ এ উরেরখত ঝ ুঁরকগুশলো জ োকোশবলো এবং রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক প্রণয়নকৃত রিসোশবি উপি 

রসএরে’ি রনিীক্ষো রনশ্চয়তোি  োেো (level of audit assurance) বৃরদ্ধি উশেশে অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক সুরনরদ শষ্ট্ পরিকল্পনো 

অনুর্োয়ী রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি পরিদ শশনি রসদ্ধোন্ত গ্রিণ কিো িশয়শে। এশক্ষশে অরির্ অরধদপ্তিসমূি ঝ ুঁরক রবশবচনোপূব শক পরিদ শন 

পরিকল্পনো বতরি কিশব এবং রনধ শোরিত ইিশপক ন রসরিউল অনুসোশি রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি পরিদ শন কিশব। 

পরিদ শশনি উশেেিঃ 

৭। রিসোব  িোরনয়ন্ত্রক (রসরেএ) কোর্ শোলশয়ি ইন্টোিনোল কশরোল ইউরনর্ এন্ড ইিশপক ন  োখো িশত রনয়র ত রসরেএ রনয়রন্ত্রত 

রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি পরিদ শন কিো িয়। এেোড়ো প্রেোতশন্ত্রি সিকোরি রিসোব এি অন্তভুশি সকল দোয় ও আরথ শক সম্পশদি রিসোব 

জকন্দ্রীয়ভোশব সংিক্ষশণি েন্য প্রধোন রিসোব এবং অথ শ ক শকত শো –জপন ন ও িোন্ড ম্যোশনেশ ন্ট সৃরষ্ট্ কিো িশয়শে। অনুরূপভোশব, 

রসরেরিএি কোর্ শোলশয়ি আওতোয় জলোকোল অরির্ ও পরিদ শশনি ব্যবস্থো রবয োন িশয়শে এবং এরিরে (অথ শ) বোংলোশদ  জিলওশয় 

কোর্ শোলশয়ি অধীনস্ত রিসোবিক্ষণ অরিসসমূশি পরিদ শশনি ব্যবস্থো রবয োন িশয়শে। তশব, এসকল ব্যবস্থো উপযু শি ঝ ুঁরকসমূি 

জ োকোশবলোয় কোর্ শকিভোশব প্রশয়োে িশে রকনো অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক সংরিষ্ট্ রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি আবরেকভোশব ও পরিকল্পনো 

অনুসোশি পরিদ শন কিশত িশব। 

৮। রিসোব  িোরনয়ন্ত্রক, কশরোলোি জেনোশিল রিশিি িোইনোি ও অরতিঃ  িোপরিচোলক (অথ শ), বোংলোশদ  জিলওশয় এবং এশদি 

অধীনস্ত অরিসসমূি রিসোবিক্ষশণি েন্য দোরয়ত্বপ্রোপ্ত। েোতীয় বোশের্ িশত ব্যয় রনব শোশিি লশক্ষয রনব শোিী কর্তশপক্ষ কর্তশক উত্থোরপত সকল 

দোবী পরিশ োধ এবংস িকোশিি সকল িোেস্ব রিসোবভুি কশি রসরেএ, রসরেরিএি ও এরিরে (অথ শ) এি রনয়ন্ত্রণোধীন অরিসসমূি 

পৃথক কর্তশপক্ষ রিশসশব সকল জলনশদশনি রিসোব প্রণয়ন কশি। সকল অরির্ অরধদপ্তিসি রসরেএ, রসরেরিএি ও এরিরে (অথ শ) এবং 

এশদি অধীনস্ত অরিসসমূশিি ক শকত শো-ক শচোিীবৃন্দ রসএরে কোর্ শোলশয়ি প্র োসরনক রনয়ন্ত্রণোধীন িওয়োয় সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তি এ 

সকল অরিস রনধ শোরিত স শয় পরিদ শন কিশব। 

৯। পরিদ শন রিশপোর্ শভুি রবেয়োরদ জর্ ন জকোন অরনয়  বো ব্যতযয় অথবো অন্য জকোন তথ্য অরির্ পরিকল্পনো প্রণয়নকোশল ব্যবিোি 

কিশত িশব। সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তি পরিদ শন প্ররতশবদনভুি রবেয়োরদ রবশিেণপূব শক রনিীক্ষো ঝ ুঁরক রনধ শোিণ (risk 

assessment) এবং তদোনুসোশি রনিীক্ষো পরিকল্পনো প্রণয়ন কিশব। অরিটি প্ররতষ্ঠোন িশত প্র োণক সংগ্রশিি স য় ঝ ুঁরক রনধ শোিশণি 

েন্য ও পরিদ শন রিশপোর্ শভুি রবেয় বো তথ্য ব্যবিোি কিো জর্শত পোশি। উশেখ্য, রসরভল অরির্ অরধদপ্তশিি পরিদ শন রিশপোর্ শভুি 

রবেয়োরদ একোরধক অরির্ অরধদপ্তশিি সোশথ সম্পরক শত। এ কোিশণ, রসরভল অরির্ অরধদপ্তি প্রস্তুতকৃত পরিদ শন রিশপোর্ শ সংরিষ্ট্ সকল 

অরির্ অরধদপ্তিশক অবরিত কিশব এবং সংরিষ্ট্ অরধদপ্তি রনিীক্ষো ঝ ুঁরক রনধ শোিশণি (risk assessment) েন্য পরিদ শন 

রিশপোর্ শভুি রবেয়োরদ রবশিেণ কিশব। 

১০। পরিবরত শত রনিীক্ষো ও রিসোব ব্যবস্থোয় অরধকোং  জক্ষশে post audit before compilation রবলুপ্ত িওয়োয় জর্ সকল 

ঝ ুঁরকি উদ্ভব িশয়শে জস সকল ঝ ুঁরক জ োকোশবলোয় এবং সিকোরি রিসোশবি উপি রসএরে’ি রনিীক্ষো রনশ্চয়তোি  োেো (level of audit 

assurance) বৃরদ্ধি কিোি লশক্ষয অরির্ অরধদপ্তিসমূি আবরেকভোশব এই পরিদ শন সম্পোদন কিশব। 
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পরিদ শশনি আওতোিঃ 

১১। রসরেএ, রসরেরিএি, ওএরিরে (অথ শ), বোংলোশদ  জিলওশয় এি রনয়ন্ত্রণোধীন সকল রিসোবিক্ষণ অরিস এই পরিদ শশনি 

আওতোয় আসশব। রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি চোিটি রিসোব সোশক শশলি অধীশন রবন্যস্ত এবং রভন্ন রভন্ন অরির্ অরধদপ্তশিি পরিদ শশনি 

আওতোভুি। রসরেরিএি কোর্ শোলয় ও এি অধীন অরিসসমূি পরিদ শশনি দোরয়ত্ব প্ররতিক্ষো অরির্ অরধদপ্তশিি উপি ন্যস্ত।এরিরে 

(অথ শ), বোংলোশদ  জিলওশয় ও এি অধীন অরিসসমূি পরিদ শন কিশব পরিবিন অরির্ অরধদপ্তি। জপোেোল রিসোব সোশক শশলি অধীন 

রসএএিও, জপোেোল পরিদ শন কিশব রপটিএসটি অরির্ অরধদপ্তি। রসরভল রিসোব সোশক শশলি অধীশন (রনশচি েশক) ৪থ শ কলোশ  

উরেরখত রবভোেীয় রিসোবিক্ষণ অরিস (Self accounting entity) ও ৫  কলোশ  উরেরখত রবশ ে জক্ষশে সংরিষ্ট্ 

রসএএিওসমূি পরিদ শন কিশব সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তি। এেোড়ো অন্যোন্য সকল রসএএিও ও রসরেএ কোর্ শোলয়সি এি অধীন অন্যোন্য 

রিসোবিক্ষণ অরিস পরিদ শশনি দোরয়ত্ব রসরভল অরির্ অরধদপ্তশিি উপি ন্যস্ত। রনশম্নি েশক ২ নম্বি কলোশ  উরেরখত অরির্ অরধদপ্তি 

৩ নম্বি কলোশ  প্রদত্ত রিসোবিক্ষণ অরিসসমূি পরিদ শন কিশব। 

রিসোব 

সোশক শল 

অরির্ অরধদপ্তি রিসোবিক্ষণ অরিস সংরিষ্ট্ রবভোে/ 

অরধদপ্তি 

রবশ ে জক্ষে 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

প্ররতিক্ষো প্ররতিক্ষো অরির্ অরধদপ্তি রসরেরিএি ও এি অধীন অরিসগুশলো প্ররতিক্ষো রবভোে  

জিলওশয় পরিবিন অরির্ অরধদপ্তি এরিরে (অথ শ) ও এি অধীন অরিসগুশলো বোংলোশদ  জিলওশয়  

জপোেোল রপটিএসটি অরির্ অরধদপ্তি রসএএিও, জপোেোল িোক রবভোে  

রসরভল 

কৃরে ও পরিশব  অরির্ অরধিঃ রসএএিও, বন ও পরিশব   ন্ত্রণোলয় বন রবভোে  

পরিবিন অরির্ অরধদপ্তি রসএএিও, সড়ক ও  িোসড়ক রবভোে সড়ক রবভোে  

পূতশ অরির্ অরধদপ্তি রসএএিও, গৃিোয়ন ও েণপূত শ  ন্ত্রণোলয় েণপূতশ রবভোে  

স্থোনীয় সিকোি ও পেী উন্নয়ন 

অরির্অরধদপ্তি 

রসএএিও, স্থোনীয় সিকোি রবভোে েনস্বোস্থয প্রশক  ল 

অরধদপ্তি 

 

র  ন অরির্ অরধদপ্তি রসএএিও, পিিোে  ন্ত্রণোলয়   

িোেস্ব অরির্ অরধদপ্তি রসএএিও, অভযন্তিীণ সম্পদ রবভোে কোে m& nvউে জিশিো 

রপটিএসটি অরির্ অরধদপ্তি রসএএিও, তথ্য  ন্ত্রণোলয়  জিরিও জচক 

রসরভল অরির্ অরধদপ্তি রসরেএ ও এি অধীনস্ত অরিসগুশলো 

(উপশিোি রসএএিওগুশলো ব্যতীত) 

  

 

পরিদ শন সংক্রোন্ত সোধোিণ রনশদ শ নোিঃ 

১২। পরিদ শনকোশল সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তি রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক সিকোরি অশথ শি প্রোরপ্ত ও পরিশ োধ রিসোবভুরিকিণ, রবল 

পো  ও রবরভন্ন জলেোি/জিরেেোি সংিক্ষশণি কোর্ শক্র সমূি র্োচোই কিশব। রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক দোবী পরিশ োধ ও রিসোব 

সম্পরক শত সকল কোর্ শক্র  প্রশর্োেয রবরধ-রবধোন অনুসোশি সম্পন্ন কিো িশয়শে রকনো তো পর্ শোশলোচনো কশি জদখশত িশব। পরিদ শন দল 

কর্তশক রনম্নরলরখত জক্ষেসমূি পৃথকভোশব রচরিত কশি with due care পিীক্ষো কিশত িশব। উশেখ্য, পরিদ শনকোশল রনম্নরলরখত 

প্ররতটি জক্ষে র্োচোইশয়ি েন্য পরিদ শন দল সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক প্রণয়নকৃত রবস্তোরিত জচকরলে ব্যবিোি কিশব এবং প্রণীত 

জচকরলে সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তশিি প্ররসরিউি ম্যোনুয়োশল সংশর্োেন কিশত িশব। প্ররত-বেি পরিদ শ জনর্োওয়োি পূশব শ উি জচকরলে 

অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক িোলনোেোদ কিশত িশব। পরির শষ্ট্ একটি নমুনো জচকরলে প্রদোন কিো িশলো র্োি আশলোশক সংরিষ্ট্ অরির্ 

অরধদপ্তি তোি কোশেি পরিরধ অনুর্োয়ী রবস্তোরিত জচকরলে প্রণয়ন কিশব। 

গুরুত্বপূণ শ জক্ষেসমূিিঃ 

▪ পরিশ োধ; 

▪ সোিোয্য  ঞ্জুিী প্রদোন; 

▪ অগ্রী  ও স ন্বশয়ি রবল; 
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▪ িোেস্ব আদোয়; 

▪ ঋণ ও অগ্রী  প্রদোন ও আদোয়; 

▪ সিকোরি দোয় পরিশ োধ ও গ্রিণ; 

▪ রবভোেীয় রিসোবগুশলো সংকলশনি c~‡e© জপোে-অরির্; 

▪ রিসোব সোশক শল কর্তশক অভযন্তিীণ পরিদ শন এ          ; 

▪ জলোকোল অরির্ প্ররতশবদন, ইতযোরদ। 

১৩। উপযু শি জক্ষেসমূি পিীক্ষো কিোি স য় পরিদ শন দল সংরিষ্ট্ সকল জলনশদন প্রশর্োেয জকোি ও রবরধ-রবধোন অনুসিণ কশি 

রিসোবভুি কিো িশয়শে রকনো তো র্োচোই কিশব। রিসোবিক্ষণ অরিশস সংিরক্ষত  ঋণ ও অগ্রীশ ি রিসোবসমূি এবং সিকোরি দোশয়ি 

রস্থরত ও পরিশ োশধি জলনশদনসমূি রবশ ে গুরুত্বসিকোশি পিীক্ষো কিশব। প্রেোতশন্ত্রি সিকোরি রিসোব এি অন্তভুশি সিকোশিি দোয় 

পরিশ ো    জক্ষশে জলেোশি প্রর্ শোপ্ত ব্যোলোি আশে রকনো তো জদখো েরুিী। এ ধিশনি জলনশদনগুশলো অরধক ঝ ুঁরকপূY© িওয়োয় পরিদ শন 

দল এ রবেশয় রবশ ে দৃরষ্ট্ রদশব। 

১৪। পরিদ শশনি েন্য উপযুি স য় রনধ শোিশণি দোরয়ত্ব অরির্ অরধদপ্তশিি উপশি ন্যস্ত। ঝ ুঁরক ও গুরুত্ব রবশবচনো কশি অরির্ 

অরধদপ্তি সোধোিণত বে োরসক বো েোমোরসক পরিদ শন সম্পন্ন কিশব। তশব েনগুরুত্বপূণ শ  শন কিশল অথবো সিকোরি অথ শ আত্মসোশতি 

আ ংকো জদখো রদশল অরির্ অরধদপ্তি েরুিী রভরত্তশত রিসোবিক্ষণ অরিস পরিদ শন কিশত পোিশব। উশেখ্য, এই পরিদ শন চলরত অথ শ-

বেশিি  শধ্য (in-year) সী োবদ্ধ থোকশব এবং পরিদ শন রিশপোর্ শ জকোনক্রশ ই বোরে শক পরিদ শন রিশপোর্ শ প্রকৃরতি জকোন রিশপোশর্ শ 

পরিণত িশব নো র্ো জকোন একটি রনরদ শষ্ট্ স শয়ি ক শকৃরতি রচে তুশল ধশি বো তো প্রতযয়ন কশি। পরিদ শন সম্পন্ন কিোি ১০ (দ ) ক শ 

রদবশসি  শধ্য পরিদ শন প্ররতশবদন (IRPA) প্রণয়ন কশি অরির্ অরধদপ্তি রসএরে কোর্ শোলশয় জপ্রিণ কিশব। 

১৫। প্ররতটি পরিদ শশনি পূশব শ অরির্ অরধদপ্তশিি সংরিষ্ট্ পরিদ শন দল র্থোর্থ ঝ ুঁরক রবশিেণ ও রনধ শোিণপূব শক পরিদ শন 

পরিকল্পনো প্রণয়ন কিশব। অথ শ আত্মসোশতি আ ংকোি জক্ষশে রিসোবিক্ষণ অরিস পরিদ শশনি  শতো জকোন অবস্থোি উদ্ভব িশল, অরির্ 

অরধদপ্তি পরিকল্পনো প্রণয়ন ব্যরতশিশক পরিদ শন কিশত পোিশব। তশব জসশক্ষশে উি পরিরস্থরতি র্থোর্থ বণ শনো রলরপবদ্ধ কিশব এবং 

 িোপরিচোলশকি অনুশ োদনক্রশ  পরিদ শন সম্পন্ন কিশব। পরিদ শন পরিকল্পনোি ঝ ুঁরক রবশিেশণি স শয় উপযু শি গুরুত্বপূণ শ জক্ষেসমূি 

রবশবচনো কশি প্ররতটি জক্ষশে পৃথক ঝ ুঁরক রনধ শোিণ কিশব। রনধ শোিণকৃত ঝ ুঁরক ও গুরুশত্বি উপি রভরত্ত কশি পরিদ শশনি স য় ও ব্যোরপ্ত 

রনধ শোিণ কিশব। উশেখ্য, ঝ ুঁরক ও গুরুত্ব রবশবচনো নো কশি adhoc রভরত্তশত অপরিকরল্পত জকোন পরিদ শন কিো র্োশব নো। 

১৬। এই পরিদ শন একটি ঝ ুঁরকরভরত্তক (risk based) পরিদ শন। িশল অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক রিসোবিক্ষণ অরিশসি সকল 

ভোউচোি র্োচোই কিো প্রতযোর ত নয়। জকোন রনরদ শষ্ট্ রিসোবিক্ষণ অরিশস র্োচোইকৃত ভোউচোশিি সংখ্যো, ভোউচোি রনব শোচশনি (voucher 

selection) পদ্ধরত ও ভোউচোি পর্ শোশলোচনোি  োেো সংরিষ্ট্ পরিদ শন দল কর্তশক রনধ শোরিত িশব। পরিদ শন দল প্রস্তুতকৃত পরিদ শন 

পরিকল্পনোয় এ সকল কোর্ শপ্রণোলী রবস্তোরিতভোশব রলরপবদ্ধ কিশব। 

১৭। পরিদ শনকোশল উদ্ঘোটিত অরনয়  বো ব্যতযয়সমূি পরিদ শন দল রনশম্ন প্রদত্ত (অনুশেদ ২০ দ্রষ্ট্ব্য) কোঠোশ ো জ োতোশবক 

অনুশেদ আকোশি প্রস্তুত কিশব। প্ররতটি অনুশেশদ অরনয়  সম্পরক শত এক বো একোরধক রেজ্ঞোসো থোকশত পোশি তশব তো অবেই 

নোরতদীঘ শ িশত িশব। সংরিষ্ট্ রিসোবিক্ষণ অরিস প্ররতটি রেজ্ঞোসোি েবোব এবং েবোশবি অনুকূশল দরললোরদ/প্র োণকসি যুরি 

উপস্থোপন কিশব। রিসোবিক্ষণ অরিশসি েবোব সশন্তোেেনক প্রতীয় োন নো িশল পরিদ শন দল উি েবোশবি জপ্ররক্ষশত  ন্তব্য প্রদোশনি 

েন্য সংরিষ্ট্ রিসোব সোশক শশলি প্রধোন বিোবি রলরখত জর্োেোশর্োে কিশব (প্ররতিক্ষো রিসোব সোশক শশলি জক্ষশে রসরেরি এি, জিলওশয় 

সোশক শশলি জক্ষশে এরিরে (অথ শ) এবং অন্যোন্য জক্ষশে রসরেএ’ি বিোবশি প্রে জপ্রিণ কিশত িশব)। সংরিষ্ট্ রিসোব সোশক শলসমূি 

জকোনরূপ রবলম্ব নো কশি র্ত দ্রুত সম্ভব তোশদি  ন্তব্য সংরিষ্ট্ অরির্ অরধদপ্তশি জপ্রিণ কিশব। চুড়োন্ত IRPA প্রণয়নকোশল অরির্ 

অরধদপ্তি এ সকল  ন্তশব্যি সোি  শ সংরিষ্ট্ অনুশেশদি  শধ্য অন্তভুশি কিশব। 

১৮। সিকোরি রিসোশবি আরথ শক রনিীক্ষো (financial audit) সংক্রোন্ত অরির্ এনশেেশ ন্ট িশত রিসোবিক্ষণ অরিস       

পরিদ শশনি প্ররক্রয়ো সম্পূণ শরূশপ পৃথক। রবশ ে কশি রসরভল অরির্ অরধদপ্তি, প্ররতিক্ষো অরির্ অরধদপ্তি, পরিবিন অরির্ অরধদপ্তি ও 

রপটিএসটি অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক সিকোশিি আরথ শক রিসোব ও আরথ শক রিসোব সংরিষ্ট্ রস্থরতসমূশিি উপি আরথ শক রনিীক্ষো সম্পোদনশক 

এই পরিদ শশনি সোশথ সম্পরক শত কিো র্োশব নো। আরথ শক রনিীক্ষোি জক্ষশে প্রধোন লক্ষয থোকশব রস্থরত ও রিসোশবি সঠিকতো 

(accuracy) ও সম্পূণ শতো (completeness) রনরশ্চত কিো এবং পরিদ শশনি লক্ষয থোকশব রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক দোবীসমূি 

পরিশ োধ ও রিসোবভুরিি জক্ষশে অরনয়  বো ব্যতযয় (irregularity) রচরিত কিো। আরথ শক রনিীক্ষোি  োধ্যশ  প্রোপ্ত িলোিল সিকোরি   

wnmv‡ei  Dc‡i  wbixÿv  gZvgZ (audit  opinion) wn‡m‡e  wmGwRÕi  cÖZ¨q‡b (certificate) Ges  wbixÿv cÖwZ‡e`‡b 
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প্ররতিরলত িশব। অন্যরদশক পরিদ শশনি  োধ্যশ  প্রোপ্ত ব্যতযয়সমূশিি উপশি রভরত্ত কশি রসএরে কোর্ শোলয় ও রিসোব সোশক শশলি প্রধোনেণ 

র্থোর্থ প্র োসরনক ব্যবস্থো গ্রিণ কিশব। 

১৯। অনুরূপভোশব, অরির্ অরধদপ্তি কর্তশক সম্পোরদত ক প্লোশয়ি অরির্ এনশেেশ ন্ট িশতও সশচতনভোশব (consciously) এ 

সকল পরিদ শনশক পৃথকভোশব জদখশত িশব। ক প্লোশয়ি অরিশর্ি মূল লক্ষয থোকশব ব্যশয়ি জিগুলোরিটি ও জপ্রোপ্রোইটি রনিীক্ষো কিো। 

অন্যরদশক পরিদ শশনি মূল লক্ষয থোকশব রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক সম্পোরদত জপশ ন্ট বো পরিশ োধ ও রিসোবভুরি কোর্ শক্রশ ি 

জিগুলোরিটি পিীক্ষো কিো। ক প্লোশয়ি অরিশর্ি িলোিল রসএরে’ি অরির্ রিশপোশর্ শি অন্তভুশি িশব এবং পরিদ শশনি িলোিল পরিদ শন 

রিশপোশর্ শ স্থোন পোশব। 
 

অনুশেদ কোঠোশ োিঃ 

২০। রিসোবিক্ষণ অরিশসি অরনয়  বো রবচুযরতগুশলো অনুশেদ আকোশি প্রস্তুত কিশত িশব। পরিদ শন দল রনম্নবরণ শত কোঠোশ ো 

অনুসোশি অনুশেদগুশলো প্রস্তুত কিশব। 

▪ র শিোনো , 

▪ রববিণ, 

▪ সংরিষ্ট্ রিসোবিক্ষণ কোর্ শোলশয়ি েবোব, 

▪ উর্ধ্শতন কর্তশপশক্ষি (রসরেএ/রসরেরিএি/এরিরে-অথ শ)  ন্তব্য, 

▪ পরিদ শন দশলি সুপোরি । 

IRPA – এি কোঠোশ োিঃ 

২১।প্ররতটি অনুশেদ একটি ক্রর ক নম্বশি সূরচত িশব। অনুশেদগুশলো ক্রর ক নম্বি অনুসোশি পিপি সোরেশয় প্ররতশবদশনি 

অন্তভুশি কিশত িশব। প্ররতশবদনটি রনম্নবরণ শত কোঠোশ ো অনুসোশি প্রণয়ন কিশত িশব। 

▪ রনব শোিী সোিসংশক্ষপ, 

▪ পরিদ শন সংক্রোন্ত তথ্যোবরল, 

▪ অনুশেদসমূি, এবং 

▪ পরির ষ্ট্। 
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পরির ষ্ট্ 

 

(ক) পরিশ োধ (Payment) পরিদ শন সংক্রোন্ত জচকরলেিঃ 

 

ক্র.  

নাং 
জেকডলদের ডববরণ 

1.  র্োর্ে কর্তযপক্ষ কর্তযক মঞ্জুরী বা বরাদ্দ প্রোন করা হদয়দে ডকনা; 

2.  
উপযুক্ত (Competent) কর্তযপক্ষ ব্যতীত বরাদ্দ/পুনঃউপদর্ােন আদেে (Allotment/Re-appropriationorder) 

োডর হদয় োকদল ডহসাবরক্ষণ অডিস কর্তযক তা র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

3.  
উপযুক্ত কর্তযপক্ষ কর্তযক পুনঃউপদর্ােন (Re-appropriation) ব্যতীত এক জকোশিি বিোে অন্য জকোশি ব্যয় কিো িশয়শে 

রকনো; 

4.  প্রকল্প এবং গ্রোন্টস-ইন-এইি সংক্রোন্ত রবল পরিশ োশধি পূশব শ অথরিটি রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক েোিী কিো িশয়শে রকনো; 

5.  সাহায্য মঞ্জুরী সাংক্রান্ত রবল পরিশ োশধি অেডরটি ডহসাবরক্ষণ অডিস কর্তযক োডর করা হদয়দে ডকনা; 

6.  
স্ব-োডসত/ স্বায়ত্বোডসত (Extra Budgetary) প্রডতষ্ঠানসমূদহ সাহায্য মঞ্জুরীর অে য োড় করার পূদব য সাংডিষ্ট মন্ত্রণালয় 

/ডবভাগ কর্তযক সব যদেষ োড়কৃত অদে যর ডহসাব ডহসাবরক্ষণ অডিদস োডিল করা হদয়দে ডকনা; 

7.  
দোবীকৃতরবল Delegation of Financial Power Order অনুর্ায়ী উপযুি কর্তশপক্ষ  KZ©„K e¨q gÄyix Ges 

Aby‡gv`b জদয়ো n‡q‡Q wKbv; 

8.  দোবীকৃত রবশলি রবপিীশত ev‡RU eivÏ Av‡Q wKbv; 

9.  রবশলি দোবীি েোরণরতক শুদ্ধতো িশয়শে রকনো এবাং সাংযুক্ত ভাউোরসমূহ র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

10.  
‡h mKj Kg©KZ©v wnmveiÿY Awd‡m †cÖwiZ we‡j ¯^vÿi K‡ib ev cÖwZ¯̂vÿi K‡ib Zuv‡`i bgybv ¯^vÿ‡ii †iKW© 

msiÿY Kiv nq wKbv; 

11.  ডহসাবরক্ষণ অডিস হদত জবতন উদতালনকারী সকল কম যকতযার অডিট জরডেোর সাংরক্ষণ করা হদয়দে ডকনা; 

12.  ডবল ও ভাউোর এ ডিডিও এর স্বাক্ষর আদে ডকনা; 

13.  র্োর্ে িম য ব্যবহার কদর ডবল োবী করা হদয়দে ডকনা; 

14.  
ভ্রমদণর স্বপদক্ষ প্রোসডনক আদেে এবাং ভ্রমদণর জক্ষদে দেডনক ভাতা ও ভ্রমণ ভাতা োবীোদরর জেি ও প্রাপ্যতা অনুর্ায়ী 

পডরদোধ করা হদয়দে ডকনা; 

15.  
রবরভন্ন প্রকোি অডেম প্রোদনর জক্ষদে মঞ্জুরী আদেে র্াোই কদর ডবস্তাডরত জরডেষ্টাদর ডলডপবদ্ধ করত ডবল পডরদোধ করা 

হদয়দে ডকনা; 

16.  
প্রডেক্ষদণর েন্য োবীকৃত প্রডেক্ষকদের সম্মানী এবাং প্রডেক্ষণােীদের ভাতার জর্ৌডক্তকতার সমে যদন অডিস আদেে ও 

উপডিডতর তাডলকা র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

17.  পণ্য ও জসবো ক্রশয়ি জক্ষশে রপরপএ,২০০৬ এবং রপরপআি,২০০৮ অনুর্োয়ী রবল র্োচোই কশি পরিশ োধ কিো হদয়দে ডকনা; 

18.  সাধারণ ভডবষ্যত তহডবল অডেম ও চূড়োন্ত দোবী ডবডধ জমাতাদবক পডরদোধ করা হদয়দে ডকনা; 

19.  রপআিএল/লোম্প গ্রোন্ট  ঞ্জুিীি জক্ষশে র্থোর্থ কর্তশপশক্ষি অনুশ োদন আশে রকনো; 

20.  প্রদর্ােয সব যদেষ রবরধ/আশদ  অনুর্োয়ী জপন ন পরিশ োধ কিো িশয়শে রকনো; 
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(খ) প্রোরপ্ত (Receipt) পরিদ শন সংক্রোন্ত †PKwj÷ t 

 

ক্র.  

নাং 

জেকডলদের ডববরণ 

1.  রবরভন্ন প্রকোি ডবল হদত আয়কিও ভযোর্ প্রদর্ােয হাদর কতশন কিো িশয়শে রকনো; 

2.  M„nxZ ডবডভন্ন অডেম এর ডকডস্ত Av`vয় করা n‡q‡Q wKbv; 

3.  M„nxZ অডেজ ি সমুদয় রকরস্ত আদোশয়ি পি my‡`i wKw¯Ímg~n Av`vq n‡q‡Q wKbv; 

4.  প্রদর্ােয KZ©bmg~n wmwWDj Abyhvqx ডবল হদত KZ©b Kiv n‡q‡Q wKbv; 

5.  প্রদর্ােয জক্ষদে LD (Liquidated Damage) কতযন করা হদয়দে ডকনা; 

6.  সরকাদরর ডবডবধ আয় (Non-tax revenue) সরকারী জকাষাগাদর েমা Kiv n‡q‡Q wKbv (ডহসাবরক্ষণ অডিদসর); 

7.  সাধারণ ভডবষ্যত তহডবল এর উশত্তোরলত অডেদমর ডকডস্তসমূহ সুেসহ আোয় করা হদে ডকনা; 

 

(ে) রিসোব (Accounts) পরিদ শন সংক্রোন্ত †PKwj÷ t 

 

ক্র.  

নাং 

জেকডলদের ডববরণ 

1.  মঞ্জুরী ও বরাদদ্দর ডবপরীদত ব্যদয়র ডহসাবসমূহ জেডণডবন্যাস োট য অনুর্ায়ী সঠিকভাদব কিো হদয়দে ডকনা; 

2.  ডহসাব সাংরক্ষদণর জক্ষদে প্রদয়ােনীয় সকল জরডেোর সঠিকভাদব সাংরক্ষণ করা হদয়দে ডকনা; 

3.  Transfer Entries র্োর্েভাদব ডলডপবদ্ধ করা হদয়দে ডকনা; 

4.  eyK GWRv÷‡g›U †iwR÷vi msiÿY Kiv nq wKbv Ges Zv h_vh_fv‡e রিসোবভুি Kiv n‡q‡Q wKbv; 

5.  ডহসাবরক্ষণ অডিদসর ডহসাদবর সাদে আয়ন-ব্যয়ন কম যকতযার ডহসাদবর ডরকডিডলদয়েন করা হদয়দে ডকনা;  

6.  মাস জেদষ প্রধান ডহসাবোনকারী অডিসাদরর কার্ যালদয়র ডহসাদবর সাদে রসএএিও এর ডহসাদবর ডরকডিডলদয়েন করা 

হদয়দে ডকনা; 

7.  AwMÖg mgš̂q Ges Av`vq †iwRóv‡i h_vh_fv‡e wjwce× Kiv n‡q‡Q wKbv; 

8.  সাধারণ ভডবষ্য তহডবল োঁো ও অডেম বাবে আোয়কৃত অে য জলোদর/ব্রিেীদট ডলডপবদ্ধ করত রিসোবভুি Kiv n‡q‡Q 

wKbv; 

9.  RPA/DPA এর আওতায় ব্যয়কৃত অে য র্োর্েভাদব ডহসাবভুক্ত করা হদয়দে ডকনা; 

10.  রবরভন্ন প্রকোি ডবভাগীয় প্রোরপ্ত রিসোবভুি কিো িশয়শে রকনো; 

11.  রবশল `vexK…Z UvKv ও KZ©bmg~n রিসোবভুি কিো িশয়শে wKbv; 

12.  wW‡cvwRU †jRvi h_vh_fv‡e e¨v‡jwÝs Kiv n‡q‡Q wKbv; 

13.  গ্রোন্টস-Bb-GBW/Bb-GBW Uz wmwfj cvIqv‡ii AvIZvq ব্যয়K…Z Aথ শ  wnmveভুক্তKiv n‡q‡Q wKbv; 

14.  োন্টস-ইন-এইি এর আওতায় ডপএল একাউন্ট প্রেত টাকার ব্যয় ডহসাবভুক্ত করা হদয়দে ডকনা; 

15.  রবরভন্ন রিরসএ/রসএএিও/রিএএিও/উপশেলো রিসোবিক্ষণ অরিস কর্তশক প্রোপ্ত বন রবভোশেি জির র্যোি রিসোবভুি র্োচোই 

কিো িশয়শে রকনো; 
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16.  ‡cÖwiZ Bg‡cÖó Ges K¨vk G¨vmvBb‡g›U h_vh_fv‡e mgš̂qc~e©K wnmveভুি  Kiv n‡q‡Q wKbv; 

17.  Bg‡cÖó Ges K¨vk G¨vmvBb‡g›U এি †cÖwiZ fvDPvimg~n িানীয় ডনরীক্ষা করা হদয়দে ডকনা; 

18.  wewbgq wnmve cÖvwßi ci wnmveভুি Kiv n‡q‡Q wKbv; 

19.  Remittance †cÖiY/গ্রিণ wnmveভুক্ত Kiv n‡q‡Q wKbv; 

20.  ˆe‡`wkK µ‡qi †ÿ‡Î Gjwmmg~n wnmveভুি Kiv n‡q‡Q wKbv; 

21.  মাডসক ডহসাদবর সারাাংে  [প্রাডি (Receipt) ও পডরদোধ (Payment)] র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

22.  জুন ডপ্রডলডমনাডর ও জুন চূড়ান্ত ডহসাব প্রস্তুত করা হদয়দে ডকনা; 

23.  ডহসাদবর ভুল সাংদোধদনর েন্য জর্সব সমন্বয় োন যাল প্রদয়ােন তা র্োর্েভাদব সম্পন্ন করা হদয়দে ডকনা; 

 

(ঘ) Self Accounting Entity পরিদ শন সংক্রোন্ত †PKwj÷ t (সাংডিষ্ট ডহসাবরক্ষণ কার্ যালয় পডরেে যদনর েন্য) 

  

ক্র.  

নাং 

জেকডলদের ডববরণ 

1.  Self Accounting Entity (SAE) হদত ভাউোর মাডসক ডভডতদত জপ্ররণ করা হদয়দে ডকনা; 

2.  SAE হদত জপ্রডরত ডসডিউল, সারাাংে এবাং ভাউোরসমূহ একাউণ্ট জকাি ( ভডলউম ৩ ) ও ডসডপিডিউএ জকাি এর ডনদে যেনা 

জমাতাদবক জপাষ্ট অডিট কদর ডহসাব কম্পাইদলেন করা হদয়দে ডকনা; 

3.  ডবভাগীয় (ডিডভেনাল) ডহসাব প্রস্তুত কিত একাউণ্ট জকাি ( ভডলউম ৩ ) এর অনুদেে ১৭১ (বো অনুদেে ২২৬ প্রশর্োেয 

জক্ষশে) অনুর্ায়ী সকল িকুদমণ্ট মাস ডভডতদত সাংডিষ্ট ডসএএিও-জত ডনয়ডমতভাদব জপ্ররণ করা হদয়দে ডকনা; 

4.  একোউন্ট জকোি ভরলউ -৩ এি অনুশেদ ১৮০ –২৪০ জ োতোশবক বন অরধদপ্তশিি রবভোেীয় অরিসসমূি িশত রনধ শোরিত িি  

অনুর্োয়ী রসএএিও কোর্ শোলশয় রিসোব জপ্রিণ কিো িশয়শে রকনো এবং রসএএিও কোর্ শোলয় কর্তশক তো র্োচোই কিো িশে রকনো; 

5.  বন অরধদপ্তি কর্তশক রবরধ জ োতোশবক ব্যবহৃত রবরভন্ন জিরেেোি/বরি/িি / রিশপোর্ শ রির্োন শ এি তথ্যোরদ র্থোস শয় CAFO 

কোর্ শোলশয় জপ্রিণ এবং CAFO কোর্ শোলয় কর্তশক র্োচোই কিো িশয়শে রকনো; 

6.  ব্যয় রনব শোশিি পি বন রবভোে কর্তশক র্থোস শয় ব্যশয়ি Summary Schedule ও ভোউচোিসি CAFO কোর্ শোলশয় জপ্রিন 

কিো িশে রকনো এবং CAFO কর্তশক তো র্োচোই পূব শক রিসোব কম্পোইশল ন কিো িশে রকনো; 

7.  ডবভাগীয় (ডিডভেনাল) ডহসাব প্রস্তুত কিত একাউণ্ট জকাি ( ভডলউম ৩ ) এর অনুদেে ১৭৪ অনুর্ায়ী ঠিকাোরদের িডতয়ান 

জেদক উদ্ধৃডত ডনদয় ডপিডিউএ-৩১ িরমটি প্রস্তুত কদর মাডসক ডহসাদবর সাদে সাংডিষ্ট ডসএএিও-জত ডনয়ডমতভাদব জপ্ররণ 

করা হদয়দে ডকনা; 

8.  ভযাট ও আয়কর কতযদনর ডসডিউল র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

9.  জির্, রিশপোরের্, জির শর্ি (রিরিআি) এি সকল প্রোরপ্ত/ প্রদোন সংরিষ্ট্ জলেোশি জপোরেং পূব শক  োসরভরত্তক ব্যোশলি র্োচোই 

কিো িশয়শে রকনো; 

10.  অন্যান্য মন্ত্রণালয় এর ডবপরীদত প্রাডি িাদতর ডসডিউল র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

11.  Deposit works এর ডবপরীদত প্রাডি ডহসাবভুক্ত করা হদয়দে ডকনা এবাং জলোর সাংরক্ষণ করা হয় ডকনা; 

12.   োরন ির শদি  োধ্যশ  সংগৃরিত রবরবধ িোেস্ব প্রোরপ্ত রনধ শোরিত স শয়ি  শধ্য সিকোরি জকোেোেোশি ে ো প্রদোন কিত রিসোবভুি 

কিো িশয়শে রকনো; 

13.  ঠিকাোরী োমানত বাবে প্রাডি ও প্রোন সাংক্রান্ত ডসডিউল র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 



11 

 

14.  SAE কর্তযক গৃহীত জেক ও মাডন ডরডসপ্ট এর ডহসাব মাডসক ডভডতদত র্াোই করা হদয়দে ডকনা; 

15.  ডবভাগীয় জেকসমূদহর সাংগডত সাধন করা হদয়দে ডকনা; 

16.  ডবভাগীয় (ডিডভেনাল) ডহসাব এর ডবপরীদত ইসুযকৃত ‡PKewni †iwRóvi msiÿY Kiv n‡q‡Q রকনো; 

17.  বাডতলকৃত জেদকর ডহসাব সাংরক্ষণ করা হদয়দে ডকনা; 

18.  ডহসাবরক্ষণ অডিদসর সাদে ডবভাগসমূদহর অনুকুদল ডবতরণকৃত জেকসমূদহর সাংগডত সাধন করা হদয়দে ডকনা; 

19.  সাংযুক্ত তহডবল এর অন্তভুশি কর ব্যতীত রােস্ব প্রাডি ডসডিউল র্াোই কদর রিসোবভুি কিো িশয়শে রকনো; 

20.  িোক েীবন বী োি চূড়োন্ত পরিশ োধ, স প শণ মূল্য পরিশ োধ ও মুনোিো পরিশ োশধ এবং বী োি রবপিীশত ঋণ প্রদোশনি পি 

রসরিউল বতরি পূব শক রিসোবভুি কশি  োরসক রিসোশবি সোশথ জপ্রিণ কিো িশয়শে রকনো; 

21.  িোকরবভোে ও প্রধোন িোকঘি সমূি িশত জপ্ররিত  োরসক রিসোব রিকনরসরলশয় ন কিো িশয়শে রকনো; 

22.  রপএলআই এি রপ্রর য়ো  প্রোরপ্তি রসরিউল  োরসক রিসোশবি সোশথ জপ্রিণ কিো িশয়শে রকনো; 

                                 

                                                                                                                                                   
 
 


