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মসএও িযানুয়াি 

প্রথি অধ্যায় 

ভূসম্কা : িিা মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রক (অমিমরি োময়ত্ব) 

(সংমশাধ্নী) অধ্যামেশ-১৯৮৩ এর অনুমেে-৩ এর ক্ষিিা িমি ১িা 

েিুাই, ২০০২ িমি প্রমিটট িন্ত্রনািয়/মিভামগর েনয একটট কমর প্রধ্ান 

মিসাি রক্ষণ কা কািয় সটৃষ্ট করা িয়। এরপর শ্রথমক ২০ টট মসএও অমফমসর 

পমরিমিক শ্রিাট ৪৯ টট প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকার অমফস মনময় মিসাি 

িিা মনয়ন্ত্রক অমফস িার কা কক্রি পমরচািনা কমর আসমছ  া িিকিামনও 

চািু আমছ। এর ধ্ারািামিকিায় ০১/০৭/২০০২ মরঃ িামরমখ্ প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ অমফস, রাষ্ট্রপমির কা কািয় সটৃষ্ট করা িয়।  

মিসাি িযিস্থাপনার নিুন শ্রকামিং মসমেি এিং আইিাস++, অন-িাইমন 

শ্রিিন প্রোন, শ্রিিন মনধ্ কারন, এিমপ ইসুয, শ্রিিন ভািা ও শ্রপনশন ইএফটট 

এর আওিায় আনার শ্রপ্রমক্ষমি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সিূমির 

কা কপ্রনািী সংক্রান্ত মিষময় মিভাগীয় মিসাি রক্ষণ িযানুয়াি প্রনয়মনর 

প্রময়ােনীয়িা শ্রেখ্া মেময়মছ। মিমভন্ন সিময় োরীকৃি সরকারী আমেশ, িিা 

মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় এিং মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় 

কিৃকক মিমভন্ন সিময় োরীকৃি মনমেকশািিী এিং মিসাি পুনগ কঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি 

প্রিমিকি নিুন মিসাি পদ্ধমির উপর মভমি কমর এই িযানুয়াি সংকিন 

করা িময়মছ। এই মিসাি িযানুয়াি শ্রকিি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির 

েনয প্রম ােয। মিসাি সংক্রান্ত মিষময় এই িযানুয়াি িযমিমরমক অনযানয 

মিমধ্ এিং িযানুয়ািগুমিও অনুসরণ করমি িমি। এই িযানুয়ামি শ্রকান 

ক্ুটট মিচুযমি পমরিমক্ষি িমি অথিা শ্রকান সংমশাধ্নী প্রস্তাি থাকমি িা 

মসএও রাষ্ট্রপমি কা কািয়মক অিমিি করমি িমি।
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সাংগঠমনক কাঠামিা :  

পটভূমি: িাংিামেশ সরকামরর সিগ্র/সিস্ত আয় ও িযময়র মিসাি করা 

এিং িা মনরীক্ষা করার েনয শ্র  মিভামগর কি ককিকা ও কি কচারীগণ 

োময়ত্বপ্রাপ্ত িার িিকিান নাি িমিা মনরীক্ষা ও মিসাি মিভাগ। স্বাধ্ীনিার 

পূি ক প কন্ত িৎকািীন পূি ক পামকস্তামন এজে (পূি ক পামকস্তান) মছি। 

িৎকািীন ওয়াককস, ওয়াপো এিং মপটটএন্ডটট মিভাগ িযিীি অনযানয 

সকি মসমভি অমফমসর মিসাি প্রণয়নসি সংমেষ্ট অমফমসর শ্রপাে অমিট 

করি  এজে  (পূি ক পামকস্তান)। িমি ঢাকায় অিমস্থি মসমভি অমফস 

সিূমির মিি এজে অমফমস পাশ করা িি এিং ঢাকার িামিমরর অমফস 

সিূমির মিি সংমেষ্ট শ্রেোরী অমফস িমি পাশ িি। িাংিামেশ স্বাধ্ীন 

িওয়ার পর শ্রথমক ১৯৭২ সামি এজে (পূি ক পামকস্তান)-শ্রক এজে 

(মসমভি) মিসামি নািকরন করা িয়। প্রািন িাইমরক্টর (ওয়াককস এন্ড 

ওয়াপো) অমফসমক আপমগ্রি কমর এজে ( ওয়াককস এন্ড ওয়াপো ) 

এিং প্রািন িাইমরক্টর (মপটটএন্ডটট) অমফসমক আপমগ্রি কমর এজে 

(মপটটএন্ডটট) করা িয়। এছাড়াও িাংিামেশ স্বাধ্ীন িওয়ার পমর মিমেমশ 

অিমস্থি িাংিামেশ েিূািামসর ইিমপ্রে প্রোনসি মিি পাশ ও 

মিসািায়মনর েনয শ্রি, ১৯৭৩ সামি এমিশনাি এজে (ফমরন এযামফয়াস ক) 

এর অমফস প্রমিটষ্ঠি িয়। 

 

সিএও (চীফ একাউন্টি অসফিার) অসফি প্রসর্ষ্ঠা : একাউমন্টন্ট 

শ্রেনামরি (মসমভি) অমফসমক মিি পামশর োময়ত্ব শ্রথমক অিযািমি 

প্রোন কমর সংমেষ্ট িন্ত্রণািময়র মনয়ন্ত্রণাধ্ীন প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

কি ককিকার (মসএও) কা কািয় গঠমনর একটট সরকামর মসন্ধান্ত গ্রিণ করা 

িয় ১৯৮২ সামি। উি মসন্ধান্ত িাস্তিায়মনর প্রথি প কাময় ১৯৮৩ সামির 

েিুাই িামস সি কপ্রথি মসএও/কৃমষ এিং মসএও/মশক্ষা অমফস ২(েুটট) 

প্রমিটষ্ঠি িয়। ১৯৮৪ সামি মসএও/সড়ক ও েনপথ এিং 

মসএও/আইআরমি অমফস প্রমিটষ্ঠি িয়। শ্রেমশর উন্নয়ন কি ককান্ডমক 

ত্বরামন্বি ও গমিশীি করার েনয িন্ত্রণািয়/িন্ত্রণািময়র অধ্ীনস্ত 

পমরেপ্তর/েপ্তরগুমিমক অমধ্কির আমথ কক ক্ষিিা প্রোমনর প্রমি গুুত্ব 

আমরাপ কমর অথ ক িন্ত্রণািময়র আমেশ নং- এন,এফ/এফ,মি/এিমিন-

৮/মিএ(শ্রপাি-১)/৮৪(পাট-১)৩৩৯ িাং-২৯/১২/৮৫ ইং অনু ায়ী 

িন্ত্রণািয় মভমিক মিসাি মিভাগীয় করমনর মসন্ধান্ত সরকার কিৃকক গৃিীি 
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িয়। িোনু ায়ী িিা মিসাি রক্ষক (শ্রিসািমরক), িিা-মিসাি রক্ষক 

(পূি ক), িিা মিসাি রক্ষক (িাক, িার ও েরূািাপমন) এিং অমিমরি িিা 

মিসাি রক্ষক পররাষ্ট্র মিষয়ক এর অমফস সিূি পুনগ কঠন কমর ২০টট 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সটৃষ্ট করা িয় এিং উি ২০টট প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ অমফস প্রমিষ্ঠা কমর িা সরাসমর মসজেএ এর প্রশাসমনক 

মনয়ন্ত্রনাধ্ীন করা িয়। উমেখ্য শ্র , এ সিয় িড় িড় প্রমিটট িন্ত্রণািময়র 

েনয একটট মসএও অমফস এিং শ্রছাট শ্রছাট একামধ্ক িন্ত্রণািময়র েনয 

একটট মসএও অমফস প্রমিষ্ঠা করা িয়। পরিিীমি, ২০০২ সামি অথ ক 

িন্ত্রণািয় কিৃকক োরীকৃি আমেমশর মভমিমি মসজেএ কা কািময় 

প্রশাসমনক পূণ কমিনযাস করা িয় এিং ২০টট মসএও অমফমসর পমরিমিক 

৪৯টট মসএও অমফস প্রমিষ্ঠা করা িয়  া িিকিামনও চািু রময়মছ। সম্প্রমি 

শ্রপনশন পমরমশাধ্ ও ভমিষযৎ িিমিি (জেমপএফ) মিসাি সংরক্ষমণর 

সুমিধ্ামথ ক মসএও শ্রপনশন ও ফান্ড িযামনেমিন্ট অমফমসর কা কক্রি শুু 

করা িময়মছ। 
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প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফমসর িামিকা মনমে শ্রেয়া িি  

1. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকার কা কািয়, স্বাস্থয ও পমরিার কিযাণ 

িন্ত্রণািয়। 

2.            ॥         , স্বরাষ্ট্র মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

3.            ॥         , পররাষ্ট্র মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

4.         ॥         , কৃমষ িন্ত্রণািয়। 

5.           ॥         , গৃিায়ণ ও গণপূি ক িন্ত্রণািয়। 

6.            ॥         , িৎসয ও প্রামণস¤পে িন্ত্রণািয়। 

7.           ॥         , মশক্ষা িন্ত্রণািয়। 

8.            ॥         , খ্ােয ও েমূ কাগ িযিস্থাপনা িন্ত্রণািয়। 

9.            ॥         , সড়ক পমরিিন ও শ্রসিু িন্ত্রণািয়। 

10.           ॥ ,িার ও েরূািাপমন, িাক,শ্রটমিম াগাম াগ ও িথয প্র ুজি 

িন্ত্রণািয়। 

11.           ॥         , েনপ্রশাসন িন্ত্রণািয়। 

12.            ॥         , প্রধ্ানিন্ত্রীর কা কািয়। 

13.            ॥        , অথ ক মিভাগ, অথ ক িন্ত্রণািয়। 

14.            ॥  , িাক ওমটমিম াগাম াগ মিভাগ, িাক, শ্রটমিম াগাম াগ ও িথয 

প্র ুজি িন্ত্রণািয়। 

15.            ॥         , প্রাথমিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণািয়। 

16.            ॥          , স্থানীয় সরকার মিভাগ, স্থানীয় সরকার, পেী 

উন্নয়ন ও সিিায় িন্ত্রণািয়। 

17.            ॥       , িাংিামেশ োিীয় সংসে সমচিািয়। 

18.            ॥       , অভযন্তরীণ স¤পে মিভাগ। 

19.            ॥       , সিােকিযাণ িন্ত্রণািয়। 

20.            ॥       , িমিিা ও মশশু মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

21.            ॥       , মসএন্ডএজে, মপএসমস ও মনি কাচন কমিশন। 

22.            ॥       , িথয িন্ত্রণািয়। 

23.            ॥       , পমরকল্পনা িন্ত্রণািয়। 

24.            ॥       , রাষ্ট্রপমির কা কািয়। 

25.            ॥       ,  ুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণািয়। 

26.            ॥       , িমন্ত্রপমরষে মিভাগ। 

27.            ॥        , পমরমিশ ও িন িন্ত্রণািয়। 

28.            ॥         , আইন, মিচার ও সংসে মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

29.            ॥         , পেী উন্নয়ন ও সিিায় মিভাগ। 

30.            ॥        , িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণািয়। 

31.            ॥         , মশল্প িন্ত্রণািয়। 
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32.            ॥         , িাস্তিায়ন, পমরিীক্ষণ ও িূিযায়ন মিভাগ। 

33.            ॥        , প্রমিরক্ষা িন্ত্রণািয়। 

34.            ॥    , মিজ্ঞান ও প্র ুজি িন্ত্রণািয়, িথয ও শ্র াগাম াগ প্র ুজি 

মিভাগ। 

35.            ॥       , ভূমি িন্ত্রণািয়। 

36.            ॥      , িামণেয িন্ত্রণািয়। 

37.            ॥       , শ্রিসািমরক মিিান পমরিিন ও প কটন িন্ত্রণািয়। 

38.            ॥        , মিেুযৎ মিভাগ । 

39.            ॥        , পাি কিয চেগ্রাি মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

40.            ॥        , িুজি ুদ্ধ মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

41.           ॥         , েি ও কি কসংস্থান িন্ত্রণািয়। 

42.           ॥        , অথ কননমিক স¤পকক মিভাগ। 

43.           ॥        , িাংিামেশ সুপ্রীি শ্রকাটক। 

44.           ॥        , সংসৃ্কমি মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

45.           ॥         , শ্রনৌ- পমরিিন িন্ত্রণািয়। 

46.           ॥         , জ্বািানী ও খ্মনে স¤পে মিভাগ। 

47.          ॥        , প্রিাসী কিযাণ ও দিমেমশক কি কসংস্থান 

িন্ত্রণািয়। 

48.          ॥         , ধ্ি ক মিষয়ক িন্ত্রণািয়। 

49.          ॥           , পামন স¤পে িন্ত্রণািয়। 

50.          ॥          , শ্রপনশন ও ফান্ড িযামনেমিন্ট। 

 

 

 

 

 

প্রশাসমনক মিমকন্দ্রীকরন ও মিসাি পনুগ কঠন এর শ্রপ্রমক্ষমি প্রোিমন্ত্রর 

মিসাি শ্রকন্দ্রীয়ভামি প্রস্তুি, সংরক্ষণ এিং সরকামরর মনকট োমখ্ি করা 

মিসাি িিামনয়ন্ত্রমকর োময়ত্ব। এ োময়ত্ব পািমনর িমক্ষয প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ কি ককিকাগণ িামের অমফমসর মিসাি এিং অমিমটর আওিাধ্ীন 

অমফস সিূমির মিসাি সংকিন কমর মনধ্ কামনি সিয়সূচী ও চামিো 

শ্রিািামিক মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময় োমখ্ি করমিন। 
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সিিাব ম্িা সনয়ন্ত্রককর িসির্ প্রধান সিিাব রক্ষণ অসফিারকের 

ি¤পকম : 

পুনগ কঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর অমফস এিং 

িন্ত্রণািয়/মিভাগ মভমিক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সটৃষ্ট িওয়ায় 

মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর সামথ প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসারমের 

স¤পকক মনমুমুুু উমেখ্ করা িি ুঃ- 

১. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির প্রশাসমনক প্রধ্ান মিসামি 

মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক কাে করমিন। 

 

২. প্রোিমন্ত্রর মিসাি শ্রকন্দ্রীয়ভামি প্রস্তুি, সংরক্ষণ ও সরকামরর 

মনকট োমখ্ি করা মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর োময়ত্ব। এই োময়ত্ব 

পািমনর িমক্ষয প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসারগণ িামসক মিসাি 

মনধ্ কামরি সিয়সূচী শ্রিািামিক মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর মনকট োমখ্ি 

করমিন । 

 

৩. মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক সরকামরর আইন ও মিমধ্ শ্রিািামিক 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সিূমির প্রশাসমনক  কা ক স¤পােমনর 

েনয োয়ী থাকমিন। 

 

৪. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির উপর অমপ কি োময়ত্ব 

পািমনর েনয মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক মনি কািী ও পমরচািনা মনমেকশ 

প্রোন করমিন। 

 

৫. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির  থা থ কা কয স¤পােন ও 

শৃংখ্িার েনয মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক োয়ী থামকমিন। 

৬. মিসাি সংক্রান্ত সিস্ত মিষময় মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক প্রময়ােন 

শ্রিামধ্ িিা মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রমকর সমিি আমিাচনাক্রমি 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসারগণমক মনমেকশ প্রোন করমি। 

 

৭. রাষ্ট্রপমির অনুমিােনক্রমি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার 

মিসাি সংরক্ষমণর ফরি ও মনয়িািিী িিা মিসাি মনরীক্ষক ও 

মনয়ন্ত্রক প্রিিকন করমিন। 
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৮. প্রময়ােনমিামধ্ িিা মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রমকর 

অনুমিােনক্রমি মিসাি সংক্রান্ত মিষময় মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক মসদ্ধান্ত 

প্রোন করমিন। 

 

৯. মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক িিকিামন প্রচমিি মিমধ্ শ্রিািামিক মিসাি 

রক্ষণ অমফস সিূমির িৃিীয় ও চিুথ ক শ্রেণী কি কচারী মনময়াগ 

করমিন। 

 

১০. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির প্রথি ও মিিীয় শ্রেনীর 

কি ককিকা এিং িৃিীয় ও চিুথ ক শ্রেণীর  কি কচারীগণমক মিসাি িিা 

মনয়ন্ত্রক িেিী করমিন। 

 

১১. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির কাে মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক 

িোরক ও মনয়ন্ত্রন করমিন। 

 

১২. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির কি কচারীমের শৃঙ্খিািূিক 

শ্রকস মন®পমির েনয মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক কিৃকপক্ষ মিসামি কাে 

করমিন। 

 

১৩. পমরচািক, শ্রিসািমরক মিসাি মনরীক্ষা কা কািয় কিৃকক 

পমরেমশ কি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির মনরীক্ষা আপমির 

মন®পমি মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক মনজিি করমিন। 

 

১৪. প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসারগণ মনধ্ কামরি ফরমি ও িামরমখ্ 

িামসক কামের প্রমিমিেন মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময় োমখ্ি 

করমিন। 

 

১৫.  িিা মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

কি ককিকা ও অনযানয কি ককিকাগণমক    মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর 

অধ্ীমন নযস্ত করমি। মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক িািামেগমক প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ কা কািময় পেস্থাপন/িেিী করমিন। 
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১৬. মিসাি িিামনয়ন্ত্রক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকার িামষ কক 

শ্রগাপনীয় প্রমিমিেন মিমখ্মিন এিং িাাঁিার ছুটট িঞ্েরু করমিন। 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ম্ন্ত্রণালয়/সবভাকির িসচব/ ম্ূখয সিিাব রক্ষণ অসফিাকরর 

িসির্ প্রধান সিিাব রক্ষণ অসফিাকরর ি¤পকম :  

মিসাি পূণ কগঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি িন্ত্রণািয়/ মিভাগমভমিক প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ অমফস সটৃষ্ট িওয়ায় িন্ত্রণািয়/ মিভামগর সমচি/িূখ্য প্রধ্ান 

মিসাি রক্ষণ অমফসামরর স¤পকক মনুমু িণ কনা করা িিঃ- 

১. পুনগ কটঠি মিসাি িযিস্থার মিমভন্ন িন্ত্রণািয়/মিভামগর আয়িযয় 

সংক্রান্ত আমথ কক িযিস্থাপনার োময়ত্ব সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/মিভামগর 

সমচি/িূখ্য মিসাি রক্ষণ অমফসার (মপ্রজন্সপযাি একাউমন্টং 

অমফসার) এর উপর নযস্ত করা িময়মছ। স্বীয় িন্ত্রণািয়/মিভামগর 

 ািিীয় িযয় সম্বমন্ধ মনয়িমনষ্ঠা ও নযা যিা মনজিি করাও িািার 

োময়ত্ব। এই োময়ত্ব পািমন সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/মিভামগর প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ অমফসার প্রচমিি মিমধ্ অনু ায়ী িািামক সিায়িা করমি ও 

পরািশ ক মেমি। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার ইিাও শ্রেখ্মি শ্র  িার 

আওিায়  ি শ্রিনমেন িয় িা  ামি মিমধ্সম্মি িয়। 

 

২. িন্ত্রণািয়/মিভাগ কিৃকক  মে এিন শ্রকান আমেশ িা িঞ্েরুী 

োরী করা িয়  া মিমধ্সম্মি নয় িমি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

অমফসার িমন কমর িখ্ন মিমন এই স¤পমকক সমচি/িূখ্য মিসাি 

রক্ষণ অমফসারমক পরািশ ক মেমি। শ্র  সকি শ্রক্ষমত্র এইরূপ পরািশ ক 

গ্রিন করা িমি না শ্রস সকি শ্রক্ষমত্র প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার 
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সমচি/িূখ্য মিসাি রক্ষণ অমফসামরর আমেশ প্রমিপািন করমি। 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার  মে িমন কমরন শ্র  সমচি/িূখ্য 

মিসাি অমফসামরর মসন্ধান্ত মিমধ্সম্মি িয় নাই িখ্ন মিমন একটট 

শ্ররজেষ্টামর এইরূপ শ্রকমসর সংমক্ষপ্ত শ্রনাট রাখ্মি। শ্ররজেষ্টামর 

অন্তভুকি শ্রকসগুমির একটট িামসক সংমক্ষপ্তসার অথ ক িন্ত্রণািময়র 

অথ ক মিভামগ এিং িাংিামেমশর িিা মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রক 

এর অমফমস পাঠামি িমি । (অথ ক মিভামগর স্মারক নং এন, এফ 

(এফমি)/ এিমিন-৮, এ(পি-১০/৮৪/২৬ িাং ২০-০৯-৮৪ 

দ্রষ্টিয) 

 

৩. প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার িাাঁিার আওিাধ্ীন 

িন্ত্রণািয় ও মিভামগর  ািিীয় িযময়র  থাথ কিার েনয এিং 

 থা িভামি মিসাি সংরক্ষমণর েনয সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/মিভামগর 

সমচি/িূখ্য মিসাি অমফসামরর মনকট োয়ী থাকমি। 

 

৪. িন্ত্রণািয়/মিভামগর সমচি/িূখ্য মিসাি রক্ষণ অমফসার িার 

অধ্ীনস্থ প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসামরর িামষ কক শ্রগাপনীয় 

প্রমিমিেন প্রমিস্বাক্ষর করমি। 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকাগমনর কিকিয ও োময়ত্ব: মিসাি 

পূন কগঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি িন্ত্রনািয়/মিভাগ মভজিক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

কি ককিকাগমনর কিকিয ও োময়ত্ব মনুমু িণ কনা করা িি : 

১। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার অমফস প্রধ্ান মিসামি মনমের 

অমফমসর সমিি রক্ষণামিক্ষণ ও প্রশাসমনক োময়মত্ব মনময়াজেি থাকমি। 

২। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/ মিভামগর 

অধ্ীনস্থ ঢাকায় অিমস্থি অমফসসিূমির কি করি শ্র ামষি কি ককিকা ও 

অম ামষি সরকারী কি কচারীগমনর শ্রিিন ভািা, ভ্রিন ভািা ও আনুসংমগক 

খ্রমচর  ািিীয় োিী প্রময়ােনীয় পূি ক মনরীক্ষণ স¤পােন কমর মন®পমি 

করমি। 

৩। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/ মিভামগর 

অধ্ীনস্থ অমফস গুমির খ্রচ ও েিার মিসাি প্রধ্ান খ্ািমভমিক প্রণয়ন 
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করমি এিং শ্রেনীমিনযাকৃি মিসাি সংমেষ্ট িন্ত্রণািময়র সমচমির মনকট 

এিং মসজেএ অমফমস শ্রপ্ররণ করমি ।  

৪। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/ মিভামগর 

অধ্ীনস্থ অমফস সিূমি কি করি ও কি কচারীমের ভমিষযৎ িিমিমির 

 ািিীয় মিসাি রক্ষণামিক্ষণ করমি । 

৫। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/ মিভামগর 

অধ্ীনস্থ অমফস গুমিমি ঢাকায় কি করি কি ককিকা ও কি কচারীগমনর 

অিসর ভািার োিী মন®পমি করমি ।  

৬। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস িমি শ্রকান কি ককিকা ও কি কচারী অনযত্র 

িেিী িমি িার শ্রশষ শ্রিিন এর প্রিযয়ন পত্র প্রোন করমি (এি,মপ,মস 

ইসুয কমর)।  

৭। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস িার মনরীক্ষার আওিাধ্ীন ঢাকায় 

কি করি কি ককিকা ও কি কচারীগমনর শ্রিিন মনধ্ কারণ করমি এিং প্রচমিি 

আমেশ ও মিমধ্ অনু ায়ী িামের িমধ্ কি শ্রিিন প্রোন করমি।  

৮। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সরকারী অনুোন ও উন্নয়নিূিক 

কামের েনয িরােকৃি অথ ক প্রচমিি সরকারী আমেশ ও মিমধ্ অনু ায়ী 

িুি করমি ।  

৯। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সংমেষ্ট িন্ত্রণািয়/মিভামগর 

অধ্ীনস্থ অমফস সিূমি অস্থায়ী ও এিিক মভজিমি ঢাকায় মনময়াজেি 

কি ককিকা ও কি কচারীগমনর শ্রিিন ভািামের োিী প্রচমিি  সরকারী 

আমেশ ও মিধ্ান অনু ায়ী মন®পমি করমি । 

১০। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস অনযানয মনরীক্ষা ও মিসাি 

রক্ষণ অমফমসর নযায় মনেস্ব অমফমসর কি ককিকা ও কি কচারীগমনর শ্রিিন, 

ভািা, ভ্রিনভািা, শ্রিিন িজৃদ্ধ ও আনুসামিক খ্ামি খ্রমচর োিী 

প্রময়ােনীয় পূি ক-মনরীক্ষণ স¤পন্ন কমর মনধ্ কামরি খ্াি িমি প্রোন কমরমি। 

১১। মিসাি িিা মনয়ন্ত্রক অমফমসর চামিো অনু ায়ী প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

অমফসারগণ প্রময়ােনীয় িথয সরিরাি করমি । 
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১২। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার িািার মনমের অমফমসর 

কা কািিীর িামসক প্রমিমিেন মনধ্ কামরি িামরমখ্র িমধ্য মিসাি িিা 

মনয়ন্ত্রক এর মনকট শ্রপ্ররণ করমি।  

১৩। প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার িার মনরীক্ষার আওিাধ্ীন 

িন্ত্রণািয়/ মিভামগর মনরীক্ষা সংক্রান্ত  ািিীয় পুরািন েমিি ও 

কাগেপত্র রক্ষণামিক্ষণ করমি। 

 

 

 

অগ কামনাগ্রাি 

মসএও/রাষ্ট্রপমির কা কািয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান সিিাব রক্ষণ অসফিাকরর প্রশািসনক ক্ষম্র্া: 

ক্রমিক 

নং  
  

  পেিী সংখ্যা 

০১ মসএও ০১ েন 

০২ এএন্ডএও ০১ েন 

০৩ সুপার ০২ েন 

০৪ অমিটর ০৭ েন 

০৫ েমুনয়র অমিটর ০২ েন 

০৬ টাইমপে ০২ েন 

০৭ অমফস সিায়ক ০৩ েন 
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* অমফস প্রধ্ান মিমসমি সকি প্রশাসমনক কি ককান্ড পমরচািনা করা । 

* কি ককিকা ও কি কচারীমের িামে মনে অমফমসর কাে িন্টন করা । 

* কি ককিকা ও কি কচারীমের অভযন্তরীণ িেিীকরমণর িযিস্থা করা । 

* মনয়িানু ায়ী কি ককিকা ও কি কচারীমের ছুটট অনুমিােন করা। 

* মনয়িানু ায়ী মনে অমফমসর কি ককিকা ও কি কচারীমের মিুমদ্ধ 

শাজস্তিূিক িযিস্থা গ্রিণ। 

* মনে কা কািময়র কি ককিকা ও কি কচারীমের প্রমশক্ষমণর িযিস্থা গ্রিণ। 

* মনে কা কািময়র কি কচারীমের োমন্তমিমনােমনর ছুটট । 

* নন-শ্রগমেমটি কি কচারীমের অমগ্রি জেমপএফ এর িযিস্থা করন। 

* মনে কা কািময়র িামেট প্রমিমিেন প্রস্তুিকরন এিং মিসাি সংরক্ষণ 

করা। 

* মনে কা কািময়র কাে, শৃংখ্িা ও মনরাপিা িত্ত্বািধ্ান করা। 

* মিমভন্ন মরমপ কাট মরটান ক, প্রশসমনক পত্র শ্র াগাম াগ। 

* মসজেএ কিৃকক নযস্তকৃি অনযানয োময়ত্বিিী পািন করা। 

 

ওকয়বিাইট বযবস্থাপনা: প্রমিযক মসএও অমফমসর মনেস্ব 

ওময়িসাইট থাকমি এিং এর িযিস্থাপনার োময়ত্ব স্ব স্ব মসএও গমণর 

উপর নযস্ত থাকমি। এই কা কািময়র ওময়িসাইি টঠকানা:- 

www.caopresident.gov.bd 
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সনরীক্ষাধীন অসফকির নাম্ : 

রাষ্ট্রপসর্র কার্ মালয় :- রাষ্ট্রপমি, েনমিভাগ, আপন মিভাগ । 

সিটটকেন চাটমার 
 

ক্রসম্ক 

নং 

মিবা মিবা প্রোকনর 

িম্য়িীম্া 

মিবা 

প্রোনকারী 

০১ শ্রিিন মিি মন®পমি ( ২২ 

িামরমখ্র িমধ্য োমখ্ি 

সামপমক্ষ) 

পরিিী িামসর ১ি 

কি কমেিমসর িমধ্য 

শাখ্া সুপার 

০২ জেমপএফ অমগ্রি/চুড়ান্ত 

পমরমশাধ্ 

০৩ কি কমেিমসর িমধ্য শাখ্া কি ককিকা 

০৩ গৃিমনি কাণ ও অনযানয অমগ্রি, 

ভ্রিন ভািা মিি মন®পমি 

০৩ কি কমেিমসর িমধ্য শাখ্া কি ককিকা 

০৪ সরিরাি ও শ্রসিা , শ্রিরািি ও 

সংরক্ষণ, স¤পে সংগ্রিসি 

উন্নয়ন খ্ামির মিি মন®পমি 

০৭ কি কমেিমসর িমধ্য শাখ্া কি ককিকা 

০৫ অনুোন, ঋণ ও অমগ্রি এিং 

আমথ কক িঞ্েরুীপমত্রর 

মিপরীমি অথ কমরটট ইসুয 

০৭ কি কমেিমসর িমধ্য শাখ্া কি ককিকা 

০৬ শ্রিিন মনধ্ কারণ, এিমপমস ইসুয , 

সামভকস িমি ও শ্রপনশন মনধ্ কারন 

১০ কি কমেিমসর িমধ্য শাখ্া কি ককিকা 

০৭ জেমপএফ িযামিন্স স্থানান্তর ও 

শ্রপ-মিপ ইসুয 

০৭ কি কমেিমসর িমধ্য শাখ্া কি ককিকা 

০৮ জেমপএফ একাউন্টস মিপ ইসুয ১ েিুাই-৩০ 

শ্রসমেম্বর 

শাখ্া সুপার 
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সির্ীয় অধযায় 

নরু্ন সিিাব বযবস্থা ও সিিাবায়ন 

নরু্ন মেনীসবনযাি ও সিিাব রক্ষণ কাঠাকম্া : 

সরকারী আমথ কক িযিস্থাপনার একটট গুুত্বপূণ ক অনুসি িামেট ও মিসাি 

রক্ষণ শ্রেণীমিনযাস পদ্ধমি। সরকামরর প্রামপ্ত ও িযময়র িুখ্য ও শ্রগৌণ মিসাি 

খ্ামি শ্রেনীমিনযাস সি কপ্রথি ১৯৩৮ সামি প্রনীি িয়। স্বাধ্ীন িাংিামেমশর 

অভুযেময়র পর এই শ্রেমণমিনযাস অনুসরমণই সরকামরর িামেট ও মিসাি 

রক্ষণ প্রজক্রয়া প্রণয়মনর কাে শুু িয়। মিমভন্ন সিয় এর সংমশাধ্মনর 

প্রময়ােন অনুভুি িওয়ায় ১৯৮৩, ১৯৮৮ সামি এটট সংমশামধ্ি িময়মছ, 

পরিিীকামি ১৯৯৮-৯৯ অথ কিছর িমি একটট শ্রেণীমিনযাস চাটক প্রিিকন 

করা িয় ।  িিকিামন ২০১৮-১৯ অথ ক িছর িমি ৫৬ মিজেট প্রিিকন করা 

িময়মছ। এটট সরকামরর আমথ কক শ্রিনমেন, শ্রেমণকরমনর একটট  ুজিসিি 

কাঠামিা। সরকামরর সকি প্রকার শ্রিনমেন, িামেট িরাে প্রোন ও মনয়ন্ত্রণ 

এিং সুষ্ঠু আমথ কক িযিস্থাপনার িমক্ষয এর প্রময়ােন।  

নরু্ন মেণীসবনযাি পদ্ধসর্ : শ্রেণীমিনযাস পদ্ধমির িূি কাে িমিা 

সরকামরর কি কসিূমির অন্তুমন কমিি সােৃশয শনাি করা এিং স্বিন্ত্র 

শ্রিনমেনগুমিার সিমেমনমি সংগটঠি করা। একটট পমরপূণ ক িামেট এিং 

মিসাি শ্রেণীমিনযাস কাঠামিা মিনটট শ্রিৌমিক নীমি অনুসরণ কমর। 

* সিমগাত্রীয়িা (Hommogeneity) শ্রেণীমিনযাস প্রমিটট অংমশর অননয 

সংজ্ঞাময়ি দিমশষ্টয থাকা উমচি এিং প্রমিটট শ্রিনমেন অিশযই শ্রসই দিমশষ্টয 

অনুসরণ করমি। 

* স্বািন্ত্র কয (Independence)  শ্রেণীমিনযামসর এমককটট অংশ অনয অংশ 

শ্রথমক পৃথক এিং স্বাধ্ীন িমি । 

*সািমগ্রকিা (Comprehensiveness)- প্রমিটট পমরপূণ ক ও সাি কেনীন িমি। 

উমেমখ্ি শ্রিৌমিক নীমিিািার মভমিমি দিিিা, পুনরািমৃি ইিযামে পমরিার 
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কমর মমনুাি চারটট শ্রিৌমিক উমেশয পূরমনর িমক্ষয নিুন িামেট এিং 

মিসাি রক্ষণ শ্রেণীমিনযাস কাঠামিার রূপমরখ্া প্রণয়ন করা িময়মছ। 

* পমরকমল্পি এিং প্রকৃি আমথ কক শ্রিনমেন শ্রেমণভুিকরণ । 

* শ্রিনমেন প্রজক্রয়াকরমনর সিয়  মথাপ ুি িথযািমি ধ্ারণ । 

* শ্রিনমেন মিমেষন এিং 

* িামেট মনয়ন্ত্রণ প্রমিষ্ঠা। 

 

নরু্ন বাকেট এবং মেসণসবনযাি পদ্ধসর্র কাঠাকম্াির্ 

সবকেষণ: িাংিামেমশর আমথ কক িযিস্থাপনা পদ্ধমি িিকিান ও ভমিষযৎ 

চামিোর মভমিমি নিুন িামেট ও মিসাি রক্ষণ শ্রেমণমিনযাস পদ্ধমির েনয 

৫৬ মিজেমটর ০৯ (নয়) টট সু¯পষ্ট অংমশ মিভি একটট পেমসাপামনক 

(Hierarchical) কাঠামিার প্রস্তাি করা িময়মছ। কাঠামিাটট িূিি Ibas++ 

(Integrated Budget and Accountung System) সফ্টওয়ার িযিিামরর উপর 

মভমি কমর িূি অংশ (Core part), অমিমরি (Additional Part) এিং 

প্রমিমিেন অংশ (Reporting Part)- এ ০৩ টট অংমশ মিভি করা 

িয়মছ।মু৩৭ মিজেট মিমশষ্ট িূি অংশটট আিার- প্রামিষ্ঠামনক (১৩ মিজেট) 

, অপামরশন (৯ মিজেট) , িিমিি ( ৮ মিজেট) এিং অথ কননমিক (৭ 

মিজেট)- এ ০৪ টট শ্রসগমিমন্ট মিনযস্ত। এমক্ষমত্র প্রমিটট শ্রিনমেমনর েনয 

অনিাইন মভমিক Ibas++ এ িূি অংমশর অধ্ীন ০৪ টট শ্রসগমিমন্টর অথ কাৎ 

শ্রিাট ৩৭ মিজেমটর সি কয়টট শ্রকািই আিমশযকভামি িযিিার িি।মুিমথযর 

প্রময়ােমন ১০ মিজেমটর অমিমরি অংমশর অধ্ীন েুটট শ্রসগমিন্ট রময়মছ । 

এ েুটট িমে , দিমেমশক সািা যপুষ্ট প্রকমল্পর েনয অথ কায়মনর প্রকৃমি (Mode 

Of Financing) (০১ মিজেট) এিং অঞ্চিমভমিক িরাে মচমেি করার েনয 
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শ্রভৌমগামিক অিস্থান (Location) (০৯ মিজেট)। িমি এমক্ষমত্র আিমশযকভামি 

নয় এিং প্রময়ােমনর মনমিমি িূি অংমশর নযায় শ্রকাি িযিিার করার 

প্রময়ােন িমি। 

নয় (০৯) মিজেট মিমশষ্ট প্রমিমিেন অংমশর ৩টট শ্রসগমিন্ট, কিৃকত্ব প্রোন 

(Authorization) (১ মিজেট), সরকামরর কা ক মিনযাস (COFOG) (৪ মিজেট) 

এিং িামেট খ্াি (৪ মিজেট) । এমক্ষমত্র িযিিারকারীগণমক IBAS++ 

মসমেমি শ্রকান উপাি প্রমিে (Entry) করার প্রময়ােন িমি না িরং পূি কিিী 

শ্রসগমিন্ট সিূমি প্রমিে উপামির মভমিমি প্রস্তুিকৃি মিমভন্ন 

িথযামে/প্রমিমিেন স্বয়ংজক্রয়ভামি এই অংমশ পাওয়া  ামি। 

 

এ নিুন শ্রেণীমিনযাস কাঠামিামি প্রমিযকটট অংশমক এিনভামি মিনযস্ত 

করা িময়মছ  ামি ভমিষযৎ প্রময়ােন অনু ায়ী সম্প্রসারণ , নিুন অংশ ও 

শ্রকামির অন্তকভুজি এিং প্রমিমিেন প্রণয়মনর শ্রক্ষমত্র নিুন নিুন মিষয় 

প্রিিকন সম্ভি িয়। 
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মনমে নিুন িামেট এিং মিসাি রক্ষণ শ্রেণীমিনযাস পদ্ধমির সািমগ্রক 

কাঠামিা , প্রমিটট শ্রসগমিন্ট, স্তর ও মিজেট সংখ্যা(িন্ধমনমি 

উমেমখ্ি)উপস্থাপন করা িি। 

শ্রপামেি শ্রসগমিন্ট (িাটা এমি প্রময়ােন) নন-শ্রপামেি শ্রসগমিন্ট (িাটা 

এমি মন®প্রময়ােন) 

িূি অংশ (৪টট শ্রসগমিন্ট, ৩৭ শ্রকাি) অমিমরি অংশ 

(২টট শ্রসগমিন্ট, 

১০টট শ্রকাি) 

প্রমিমিেন অংশ (৩টট 

শ্রসগমিন্ট,৯টট শ্রকাি) 

প্রামিষ্ঠা

মনক  

(১৩ 

মিজেট) 

অপামরশ

ন 

(৯ 

মিজেট)  

িিমিি 

(৮ 

মিজেট)   

অথ কননমি

ক 

(৭ 

মিজেট) 

অথ কায়

শ্রনর 

প্রকৃমি  

(১ 

মিজেট) 

অিস্থান 

(৯ 

মিজেট) 

কিৃকত্ব 

প্রোন 

(১ 

মিজেট) 

সরকামরর 

কি কমিনযা

স 

(ঈঙঋঙ

এ) 

(৪ 

মিজেট) 

িামেট 

খ্াি 

(৪ 

মিজেট) 

 

 

 

IBAS++ -এ নরু্ন ৫৬ সিজেট মকাকির ছক : 

গনখ্াি 

(১) 

কা কক্রি 

(১) 

ধ্রণ 

(১) 

ধ্রণ 

(১) 

ধ্রণ 

(১) 

মিভাগ 

(২) 

ধ্রণ 

(১) 

িূখ্য 

(২) 

খ্াি 

(২) 

িন্ত্রণািয়/মিভাগ 

(২) 

উপকা কক্রি 

(১) 

উপধ্রণ 

(১ 

শ্রেমণ 

(১) 

 শ্রেিা 

(২) 

 শ্রগৌণ 

(১) 

উপখ্া

ি 

(২) 

অমধ্েপ্তর/পমরে

প্তর 

(২) 

টাস্ক/মস্কি/প্র

শ্রেক্ট গ্রপ 

(৫) 

উৎস 

(৩) 

 

উপ

শ্রেমণ 

(১) 

 

উপ

শ্রেিা 

/থানা 

(২) 

 

মিস্তামর

ি 

(১) 
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অধ্স্থন 

েপ্তর/প্রামিষ্ঠামন

ক ইউমনট গ্র“প 

(২) 

টাস্ক/মস্কি/প্র

শ্রেক্ট গ্রপ  

(২) 

অংশ/চু

জি 

(৩)) 

েফা 

(১) 

 

ইউমন

য়ন 

(৩) 

 

 

 

 

 

নরু্ন মেণীসবনযাি কাঠাকম্ায় ৯টট অংকশর িংসক্ষপ্ত বণ মনা ও 

উকেশয : 

শ্রসগমিন্ট িণ কনা  উমেশয/প্রকৃমি 

িূি অংশ (Core Part) [িযিিারকারীগণ IBAS++ এর িমধ্য আিমশযকভামি িাটা প্রমিষ্ট 

করমিন] 

১।প্রামিষ্ঠামন

ক 

সরকামরর রােস্ব সংগ্রি এিং/অথিা 

িযময়র েনয োময়ত্ব প্রাপ্ত প্রশাসমনক 

ইউমনট িা অি ( থা ুঃ িন্ত্রণািয়,  

মিভাগ, মিেযািয়, িাসপািাি ইিযামে-এ 

অংশ িণ কনা কমর। 

মনমেকষ্ট শ্রিনমেন সংমেষ্ট 

প্রশাসমনক ইউমনট (শ্র িনঃ 

িন্ত্রণািয়/মিভাগ, অমধ্েপ্তর, 

অধ্স্তন েপ্তর/প্রামিষ্টামনক 

ইউমনট)- শ্রক মচমেি করা।  

২। 

অপামরশন 

সরকামরর মনমেকষ্ট নীমি/ উমেশয 

অেকমনর িমক্ষয গৃিীি 

টাস্ক/মস্কি/প্রমেক্ট শ্র িনঃ সিার েনয 

প্রমিমষধ্ক স্বাস্থযমসিা, টীকাোন কি কসূচী 

ইিযামে-শ্রক এ অংশ শ্রেমণিদ্ধ কমর। 

একটট শ্রিনমেন সাধ্ারণ ও 

প্রশাসমনক প্রকৃমির নামক উন্নয়ন 

প্রকৃমির িা মচমেি করা এিং 

এর সামথ স¤পমককি 

টাস্ক/মস্কি/প্রমেক্টমক মচমেি 

করা। 

িূি অংশ (Core Part) [িযিিারকারীগণ IBAS++ এর িমধ্য আিমশযকভামি িাটা প্রমিষ্ট 

করমিন] 

৩। িিমিি িিুমিধ্ উৎস শ্রথমক আগি রােস্ব 

প্রিাি (শ্র িনঃ সরকামর রােস্ব, 

দিমেমশক ঋণ িা অনুোন, িামেট 

সিায়িা ইিযামে- শ্রক অংশ িণ কনা 

কমর। 

একটট শ্রিনমেন শ্রকান িিমিি 

(সং ুি িিমিি িা প্রোিমন্ত্রর 

সরকামর মিসাি)- এর সামথ 

স¤পকক ুি িা শনাি করা, উি 

শ্রিনমেন সং ুি িিমিি শ্রথমক 

িমি িা মনেস্ব রােস্ব প্রামপ্ত নামক 

মিমেমশ অনুোন িা ঋণ িা 

শনাি করা। 
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৪।অথ কননমি

ক 

সরকামরর অজেকি আয়, িযয়, স¤পে ও 

োয় এর প্রকৃমি ও ধ্রন শ্র িনঃ 

কি কচারীমের শ্রিিন, শ্রসিা খ্ামি িযায়, 

িূিধ্ন িযয় ইিযামে এ অংশ িণ কনা 

কমর। 

শ্রিনমেমনর অথ কননমিক প্রকৃমি 

(শ্র িন ুঃ কর মকংিা কর-

িমিকভুি প্রামপ্ত অথিা শ্রিিন, 

সরিরািও শ্রসিা, িঞ্েুরী ইিযামে) 

শনাি করা। 

অমিমরি অংশ (Additional Part) [িযিিারকারীগণ IBAS++ এর িমধ্য আিমশযকভামি িাটা 

প্রমিষ্ট করমিন] 

৫।অথ কায়মন

র প্রকৃমি 

দিমেমশক সািা যপুষ্ট প্রকমল্পর েনয 

মিেযিান মিমভন্ন অথ কায়ন শ্রকৌশি 

সু¯পষ্টভামি এ অংশ িণ কনা কমর। 

একটট শ্রিনমেন পুন কভরণম াগয 

প্রকল্প িযয় নামক সরাসমর প্রকল্প 

সিায়িা িা শনাি করা। 

৬। অিস্থান রােস্ব ও িযময়র অঞ্চিমভমিক িন্টন 

( থাঃ কর আিরমণর েনয শ্রভৌমগামিক 

িন্টন, সরকামর ভিুকমক এিং অনুোমনর 

সুমিধ্ামভাগীমের অিস্থান মনণ কয় ইিযামে 

) স¤পমককি িথয এই শ্রসগমিন্ট ধ্ারণ 

কমর। 

একটট শ্রিনমেন শ্রকাথায় িা 

শ্রকান স্থামন সং টটি িয় অথ কাৎ 

শ্রভৌমগামিক স্থানমক মচমেি করা। 

প্রমিমিেন অংশ (Reporting Part) [IBAS++ এর িমধ্য পূমি কর প্রমিষ্ট উপামির মভমিমি 

স্বয়ংজক্রয়ভামি প্রস্তুিকৃি] 

৭। কিৃকত্ব 

প্রোন 

অনযানয িযায় (োিীয় সংসমে সংখ্যাগমরষ্ঠ 

শ্রভামট অনুমিামেি) এিং োয়িুি িযয় 

(সংমিধ্ান কিৃকক  কিৃকত্বপ্রোনকারী মিমশষ 

প্রকামরর িযয়) অনু ায়ী িযয়িরাে শ্রক পথৃক 

করার েনয এই শ্রেণীমিনযাস ধ্ারন কমর। 

একটট িযয় শ্রিনমেন 

োয় ুি নামক অনযানয িযয় 

িা শনাি করা। 

৮।সরকামর

র 

কা কমিনযাস 

(COFOG) 

সরকামরর কা কমিনযাস (Classification of the 

Functions of Government, COFOG) িমে 

োমিসং  কিৃকক সংজ্ঞাময়ি কা কমভমিক 

একটট শ্রেনীমিনযাস । এটট শুধু্ সরকামরর 

িযয় এিং আমথ কক স¤পমের নীট 

অযাকুইজেশানমক ১০ টট সুমনমেকষ্ট কা কক্রি 

(function) এ মিনযস্ত কমর। 

সরকামরর কা কমিনযাস 

(COFOG) - এর  মভমিমি 

একটট শ্রিনমেমনর উমেশয 

শনাি করা। 

৯। িামেট 

খ্াি 

িামেট খ্াি িমে একটট কা কমভমিক 

(functional) শ্রেণীমিনযাস পদ্ধমি  া 

িামেটমক সিুমেমশয িযয়কারী সকি 

প্রামিষ্ঠামনক ইউমনটসিূিমক মনমেকষ্ট 

কা কক্রিমসর মভমিমি শ্রেমনিদ্ধ কমর। 

একটট শ্রিনমেন শ্রকান 

িামেট খ্াি এর অন্তকভুি 

িা মচমেি করা 

 

মেণীসবনযাি পদ্ধসর্র িুসবধািম্ূি : িামেট ও মিসাি রক্ষণ 

শ্রেণীমিনযাস পদ্ধমির রূপমরখ্া সরকামর আমথ কক িযিস্থাপনার মিেযিান এিং 
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সম্ভািয চামিোর আমিামক এিনভামি প্রণয়ন করা িময়মছ  ামি এটট 

িিকিামন প্রময়ােন শ্রিটামনার পাশাপামশ ভমিষযৎ চামিো পূরমণ সক্ষি িয় । 

এর ফমি মমনুাি েৃশযিান সূমিধ্াসিূি পাওয়া  ামি ুঃ 

* আমথ কক শ্রিনমেমনর মিসাি মিিরণী আরও সটঠক ভামি সংকিন, 

* রােস্ব ও িযময়র িথযামের পূি কাভাস, িামেট িাস্তিায়ন শ্রক্ষমত্র উন্নয়ন, 

স¤পমের িযিিার িূিযায়ন এ মিমভন্ন প্রমিষ্ঠামনর একই উমেশয িযময়র 

পূণ কাি আমথ কক িথযমিিরণী প্রণয়ন, 

* িযয়কারী প্রমিষ্ঠানসিূি এিং আন্তেকামিক প কাময়র িুিনািূিক অিস্থান 

মনরূপন, 

* আরও িিৃির পমরসমর অথ কপূণ ক আমথ কক ও মনরীক্ষা প্রমিমিেন প্রণয়মনর 

িাধ্যমি স্বেিা িজৃদ্ধ, 

* সরকামরর সামি কক মিসাি ও আমথ কক িযিস্থাপনা এিং সিগ্র গণ খ্ামির 

(Public sector) আওিা সম্প্রসারমণর সুম াগ সটৃষ্ট, 

* জেএফএস (GFS) আইমপএসএস (IPSS) -এর মভমিমি আন্তেকামিক িামনর 

প্রমিমিেন প্রণয়ন, 

* সরকামরর মিসািরক্ষমণর মিেযিান পদ্ধমি শ্রথমক িমকয়া মভমিক 

(Accrual) পদ্ধমিমি রূপান্তমরর শ্রক্ষত্র দিমর এিং  

* িামেট িাস্তিায়ন প্রজক্রয়ায় আধ্ুমনক আমথ কক িযিস্থাপনা প্রমিষ্ঠা ।  

মিসাি প্রনয়ণ মিমভন্ন অমফস কিৃকক মিসাি োমখ্মির সিয়সূচী : 

মিসাি পুণ কগঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি মিসাি প্রণয়নকারী অমফমসর সংখ্যা িজৃদ্ধ ও 

থানা প কাময় সম্প্রসামরি িওয়ায় এিং িন্ত্রণািয় ও মিভাগ মভমিক প্রধ্ান 

মিসাি রক্ষণ অমফস সটৃষ্ট িওয়ার শ্রপ্রমক্ষমি অথ ক িন্ত্রণািময়র সমিি 

আমিাচনাক্রমি মিসাি প্রণয়নকারী মিমভন্ন অমফস কিৃকক মিসাি োমখ্মি মনু 

িমন কি সিয়সূচী িিা-মিসাি মনরীক্ষক ও মনয়ন্ত্রক িমিােয় অনুমিােন 

কমরমছন: 
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ক্রসম্

ক 

নং 

অসফকির নাম্ সিিাকবর 

র্াসরখ 

োসখকলর র্াসরখ মর্ অসফকি োসখল 

কসরকর্ িইকব উিার 

নাম্ 

০১ থানা মিসাি রক্ষণ 

অমফস 

িামসক 

মিসাি 

পরিিী িামসর ০৫ 

িামরখ্ 

মিভাগীয় মিসাি 

মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় 

০২ শ্রেিা মিসাি রক্ষণ 

অমফস 

ঐ পরিিী িামসর ১০ 

িামরখ্ 

মিভাগীয় মিসাি 

মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় 

০৩ মিভাগীয় মিসাি 

মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় 

ঐ পরিিী িামসর ১৫ 

িামরখ্ 

মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর 

কা কািয় । 

০৪ প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

অমফস 

ঐ পরিিী িামসর ১০ 

িামরখ্ 

ঐ 

০৫ মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর 

অমফস 

ঐ পরিিী মিিীয় িামসর 

১৫ িামরখ্ 

অথ ক িন্ত্রণািয় এিং মস 

এযান্ড এজে অমফস। 

০৬ ঐ েনু 

(চুড়ান্ত)   

মিসাি 

৩১ শ্রশ অমক্টাির ঐ 

২। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস ও মিভাগীয় মিসাি রক্ষণ অমফস সিূি 

(চুড়ান্ত) মিসাি ও েনু (স¤পূরক) মিসাি িিামনয়ন্ত্রক কিৃকক মনধ্ কামরি 

সিয়সূচী শ্রিািামিক মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময় োমখ্ি করমিন। 

বাংলাকেশ বযাংকক রসক্ষর্ িরকাসর সিিাবিমূ্ি: 

মিসাি পুনগ কঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি মিসাি িণন্ত্রণািয়/মিভাগ মভমিক মিসািরণ 

অমফস সটৃষ্ট িওয়ায় প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকার অনুকুমি 

িাংিামেশ িযাংমক সরকামর মিসাি শ্রখ্ািা িময়মছ। িন্ত্রণািয়/মিভামগর েিা 

খ্রচ সংমেষ্ট প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকার অনুকুমি িাংিামেশ িযাংমক 

রমক্ষি সরকারী মিসামি অন্তভুকজি িয়। সরকামর অথ ক আোন ও প্রোমনর 

েনয িাংিামেশ িযাংমক সরকামরর শ্রিাট ১০০টট একাউন্টস্ আমছ। প্রমিটট 

িন্ত্রনািয়/মিভাগ এর মিপরীমি ১টট কমর একাউন্ট আমছ  ার িযাংক 

উইমন্ডা নম্বর শ্রসই িন্ত্রণািময়র ফাংশনাি শ্রকামির প্রথি ২ মিজেট এিং 

পরিিী ২ মিজেট শূণয মিসামি মনময় দিমর করা িময়মছ। শ্র িন ুঃ 

রাষ্ট্রপমির কা কািয়-০১০০, োিীয় সংসে-০২০০, প্রধ্ানিন্ত্রীর কা কািয়-

০৩০০, স্বাস্থয িন্ত্রনািয়-২৭০০। অথ কাৎ িন্ত্রনািয়/মিভামগর শ্রকামির শ্রশমষ 

০০(েুটট শূণয) থাকমি । িাংিামেশ িযাংমক রমক্ষি শ্রিাট ১০০টট সরকামর 

মিসামির িমধ্য ৭০টট সরকামর মিমভন্ন িন্ত্রণািয়,মিভাগ,সংমিমধ্িদ্ধ প্রমিষ্ঠান িা 



27 
 

কমিশমনর মিপরীমি িরাে আমছ। এছাড়া শ্রিনমেমনর প্রকৃমির উপর মভমি 

কমর অথ কাৎ মিষয়/কা কক্রমভমিক মিমভন্ন ধ্রমনর শ্রিনমেমনর মিপরীমি ২৯টট 

একাউন্ট শ্রখ্ািা আমছ এিং িাংিামেশ িযাংমকর সরকামরর সিুেয় আয় 

িযময়র মিসাি একীভুি িমি সংরক্ষমণর েনয একটট একাউন্ট (০১০০) 

আমছ। শ্র  সকি প্রামপ্ত ও পমরমশাধ্ শ্র  িন্ত্রণািময়র আওিাধ্ীন িার 

মভমিমি শ্রসই িন্ত্রণািময়র প্রথি ২ মিজেট মনময় পরিিী ০০ (শূণয) এর 

পমরিমিক ০১, ০২, ০৩ ইিযামে িযিিার কমর মিমভন্ন ধ্রমনর 

কামের/োনমেকশমনর মভমিমি িযাংক ইউমন্ডা করা িময়মছ । 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকাগণ শুধ্ুিাত্র িামের অনুকুমি িাংিামেশ 

িযাংমক রমক্ষি সরকামর মিসাি পমরচািনা কমরন । শ্র মিিু প্রোিমন্ত্রর 

কযাশ িযামিন্স মরমপাটক অথ ক িন্ত্রনািময় োমখ্ি করার েনয মিসাি 

িিামনয়ন্ত্রক োয়ী িাই আন্তঃ মিসাি স্থানান্তর (ইন্টার একাউন্ট োন্সফার) 

এিং সরকামর মিসাি নম্বর-১ িমি টাকা স্থানান্তর/িস্থান্তর সংক্রান্ত 

ক্ষিিাপত্র মিসাি িিামনয়ন্ত্রমকর কা কািয় িমি োরী করা িয়। 

 

সিএও কর্ত মক অথসরটট ইিুযকরণ ও পতষ্ঠাংকন: কটট মনমেকষ্ট অথ ক িছমরর 

িামষ কক উন্নয়ন কি কসূমচমি প্রমিটট িন্ত্রনািয়/মিভামগর মিপরীমি  িগুমিা 

প্রকল্প (নিুন ও পুরািন) অন্তভুকি িয় িার প্রমিযকটটর প্রকল্প শ্রকাি 

উমেখ্ পূি কক শ্রথমক মিসামি শ্রিাট িূিধ্ন িযয় ও শ্রিাট রােস্ব িযয় খ্ামির 

মিপরীমি িামেট িরাে করা িময় থামক। উি িামেট শ্র মিিু 

িন্ত্রণািয়/মিভামগর মিপরীমি িরাে থামক শ্র মিিু িামেট প্রামপ্তর পর স্ব স্ব 

িন্ত্রণািয়/মিভাগ প্রকমল্পর মিজে িা মপমি অথ ক ছাড় করমি পামর  া মসএও 

অমফস পাশ কমর। িমি  মে উি অথ ক শ্রপ্রমসমিজন্সর (ঢাকার) িামিমর 

প্রোন করার েনয মিজে িা মপমি ছাড়কৃি অথ ক মিমভন্ন শ্রেিা/উপমেিা 

প কাময় িরাে শ্রেয় শ্রসমক্ষমত্র মসএও সংমেষ্ট মিএও/ইউএও িরাির মিি 

পামশর শ্র  ক্ষিিা পত্র ইসুয কমর িািাই িমিা অথ কমরটট । মসএও পৃথক 

শ্রকান অথমরটট পত্র ইসুয না কমর িরােপমত্রই পৃষ্ঠাংকন কমর 

শ্রেিা/উপমেিায় শ্রপ্ররণ কমর িখ্ন িামক িমি পৃষ্ঠাংকন ।
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র্তর্ীয় অধযায় 

প্রধান সিিাব রক্ষণ অসফকির সিিাব রক্ষণাকবক্ষণ পদ্ধসর্ 

সিিাব িংকলন  

“দেসনক কম্পাইকলশন শীট” 

 

অনয প্রকামর মনমেকমশি না িমি মিসামির কামে মনময়াজেি অমিটর কিৃকক 

পূি ক মনরীমক্ষি কযাশ শাখ্া িমি সিস্ত ভাউচার ও শ্রচক মিিরণ শ্ররজেষ্টার 

(মস মি আর) এর কমপ সংগ্রি করমি িমি এিং িামেট িরাে অনুসামর 

মসএও ফরি এ শ্রেমণমিনযাস করমি িমি। আোয়, কিকন শ্রচক ও মিমির 

অংমকর শ্র াগফমির সামথ সি কমিাট িযময়র অংক মিি থাকমি মিসাি সটঠক 

িমি গণয িমি।  

“ম্াসিক সিিাব” 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস িামের অমফস কিৃকক মনেস্ব অমফসসি 

অমিমটর আওিাধ্ীন আমফসসিূমির িামসক মিসাি IBAS++ িমি (অমটা 

শ্রেনামরট) মসএও শ্ররজেষ্টার-৪ মরমপাটক আকামর শ্রির করা িয়।  পরিিীমি 

শ্রকাি/খ্াি মভজিক  াচাই করা িয়।  াচাইকামি শ্রকান ভুি ত্র“টট 

পমরিমক্ষি িমি িা সংমশাধ্ন করা িয়। 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস িামের মনেস্ব অমফমসর িামসক মিসাি মনধ্ কামরি 

ছমক পরিিী িামসর ১০ িামরমখ্র িমধ্য মসজেএ কা কািময় োমখ্ি করা িয়।  

“িংসক্ষপ্ত িাব মরজেষ্টার” 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস ও মিভাগীয় মিসাি রক্ষণ অমফস সিূমির 

শ্রেমণমিনযাসকৃি খ্মিয়ান িমি িামসক আয় িযময়র মিভাগীয় অংক এিং 

আন্তঃমিভাগীয় আোন-প্রোন সিন্বময়র িাধ্যমি মিসাি অন্তভুকি করিঃ 

সংমক্ষপ্ত  শ্ররজেষ্টার এ শ্রপাটষ্টং করমি িমি। িামসক আয় িযময়র অংমকর 

সামথ পূি কিিী িাসসিূমির অংক শ্র াগ কমর ক্রিিধ্ কিান িাৎসমরক প্রকৃি 

আয় িযময়র অংক মনধ্ কারণ করমি িমি। মিভাগীয় মিসামি শ্রকান ভুি ক্ুটট 
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পমরিমক্ষি িমি িা সংমশাধ্ন কমর সংমক্ষপ্ত সাি শ্ররজেষ্টার এ অন্তভুকি 

করমি িমি। 

“সিিাকবর িংিসর্ িাধন” 

মিভাগীয় প্রধ্ান িুজদ্ধশীি িযয় প কমিক্ষণ ও খ্রচ িঞ্েরুীর িমধ্য 

সীমিি রাখ্ার েনয োয়ী। মিমন িািার অধ্ীনস্থ মনয়ািক অমফসার ও 

িযয়ন অমফসামরর িাধ্যমি িযয় মনয়ন্ত্রণ কা ককর কমর থামকন। িযয় 

মনয়ন্ত্রমনর িমক্ষয মিভাগীয় মিসামির সমিি জে, এফ, আর (১ি খ্ন্ড) 

এর ৮৯ (৪) (৭) নং অনুমেে অনু ায়ী মিভাগীয় খ্রমচর সংগমি 

সাধ্ন করমি িয়। 

অমিট অমফমসর মিসামির সমিি মিভাগীয় মিসামির সংগমি সাধ্ন 

করার েনয মনুমিমখ্ি কা কক্রি গ্রিণ করমি িমি।  

(১)  প্রমি িামস িামসক মিসাি স¤পন্ন করার পর প্রধ্ান মিসাি 

রক্ষণ কা কািময়র খ্রমচর সমিি মিভাগীয় খ্রমচর সংগমি সাধ্ন করার 

েনয প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সিূি িামের মনরীক্ষা আওিাধ্ীন 

প্রমিযক িূখ্য খ্ামির অধ্ীনস্থ শ্রগৌণ ও মিস্তামরি খ্াি অনু ায়ী 

মিসামির অংকসি ১৫ মেন সিয় সীিা মেময় আয়ন ও িযয়ন 

অমফসারমক পত্র মিখ্মি। অমিট অমফমসর মিসামির সমিি মিভাগীয় 

মিসামির শ্রকান পাথ ককয না থাকমি আয়ন ও িযয় অমফসার অমিট 

অমফমসর খ্রমচর স্বীকৃমি প্রোন করমি। শ্রকান পাথ ককয শ্রেখ্া মেমি 

আয়ন ও িযয়ন অমফসার খ্রমচর সংগমি সাধ্মনর েনয অমিট 

অমফমস প্রমিমনমধ্ শ্রপ্ররণ করমি। 

 

(২)  মনধ্ কামরি ১৫ মেন সিয়সীিার িমধ্য সংমেষ্ট আয়ন ও িযয়ন 

কি ককিকার কা কািয় িমি খ্রমচর স্বীকৃমি প্রোন অথিা মিসাি সংগমি 

সাধ্মনর েনয শ্রকান প্রমিমনমধ্ শ্রপ্ররণ করা না িমি পূনরায় ১৫ মেন 

সিয়সীিা মনধ্ কারন কমর িামগে পত্র শ্রপ্ররণ করমি িমি এিং িামগে 

পমত্র উমেখ্ কমরমি িমি শ্র  উমেমখ্ি সিয়সীিার িমধ্য মিসামির 

অংমকর সংগমি সাধ্ন করা না িমি অমিট অমফমসর মিসামির অংক 

সটঠক িমি গনয করা িমি। 
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সিিাকবর ভুল িংকশাধন ঃিঃ িামসক মিসাি চুড়ান্ত করার পর মিসামি 

শ্রকান ভুি ত্র“টট পমরিমক্ষি িমি উিা োন কাি এমির িাধ্যমি সংমশাধ্ন 

করমি িমি। 

 

েুন চুড়ান্ত সিিাব ঃিঃ সাধ্ারন ভমিষযৎ িিমিমির উপর অজেকি সুে 

মনন কয় পূি কক েনু চুড়ান্ত মিসামি সিন্বয় কমরমি িমি। 

 

সবসনম্য় সিিাব ঃিঃ কমিািার শ্রেনামরি মিমফন্স ফাইনযান্স ও মিসাি 

িিামনয়ন্ত্রক অমফমসর িমধ্য সরাসমর মিমনিয় মিসাি চািু অিযািি আমছ। 

(ক) বসিি মাম্ী সবসনম্য় সিিাব : শ্র  সকি আোন প্রোন চুড়ান্তভামি 

প্রমিরক্ষা খ্ামি সিন্বয়ম াগয মকন্তু প্রথি প কাময় শ্রকান প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

কা কািময়র িামসক মিসামি অন্তভুকি িময়মছ ঐ সকি আোন প্রোন 

“৯৬/৩১৬ মিমনিয় মিসাি প্রমিরক্ষা মিভামগর সমিি মিমনিয় মিসাি” খ্ামি 

মিসািভুি কমর সংমেষ্ট মিভাগীয় খ্ামি মিসািিুি করমি িমি এিং 

িফমসি ও ভাউচার কমিািার শ্রেনামরি মিমফন্স ফাইনযান্স কা কািময় 

শ্রপ্ররণ করার েনয মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময় শ্রপ্ররণ করমি িমি। 

 

(খ) অন্তি মাম্ী সবসনম্য় সিিাব : কমিািার শ্রেনামরি মিমফন্স 

ফাইনযান্স কা কািয় িমি প্রাপ্ত মিমনিয় মিসাি সরাসমর মিসাি িিা 

মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় িূখ্য খ্ামি মিসািভুি করিঃ িফমসি ও ভাউচার 

সংমেষ্ট প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কা কািময় শ্রপ্ররণ করমি। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

অমফস আয় ও িযময়র িফমসি ও ভাউচার মিস্তামরি শ্রেণী মিনযাস কমর 

সারসংমক্ষপ খ্মিয়ান অন্তভুকি করমি। 
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চরু্থ ম অধযায় 

পূব মসনরীক্ষা পদ্ধসর্ 

(ক) মসএও/ রাষ্ট্রপমির কা কািময়র মনরীক্ষাধ্ীন অমফস সিমূির 

কি ককিকাগমনর িামসক মিি োমখ্মির িমক্ষয প্রমি িামস ২০ 

িামরমখ্ পরিিী িামসর শ্রটামকন প্রোমনর েনয মিসাি িাস শ্রখ্ািা 

িয় (Month Open) | সংমেষ্ট কি ককিকাগন মনধ্ কামরি িামরখ্ িমি ৩০ িামরমখ্র 

িমধ্য Online এর িাধ্যমি িামের োিীকৃি িামসক শ্রিিন মিি োমখ্ি কমরন 

। োমখ্িকৃি মিি সিূি পূি ক মনরীক্ষা কা ক স¤পূন্ন কমর অমিট শ্ররজেোমর 

 থা ি এমি করা িয়, িামের োিীকৃি পাওনা সিূি EFT এর িাধ্যমি 

িযজিগি িযাংক মিসামি শ্রপ্ররণ করা িয় । িামের সকি কিকনসিূি শ্রিোর 

সি IBAS++ System এর িাধ্যমি  থা ি ভামি এমি কা ক স¤পন্ন করা িময় 

থামক।   

(খ্) নন-শ্রগমেমটি কি কচারীমের িামসক শ্রিিন মিি IBAS++ 

System এ স¤পন্ন কমর সংমেষ্ট অমফমসর অমগ কামনাগ্রাি অনু ায়ী  থা ি 

ভামি পূি ক মনরীক্ষার িাধ্যমি োিীকৃি মিি সিূি স¤পন্ন কমর মপ্রমপইি 

শ্রচমকর িাধ্যমি সংমেষ্ট মিমিও িরাির পরিিী িামসর ১ি কি কমেিমস 

উমেখ্ পূি কক শ্রচক প্রোন করা িয়। সংমেষ্ট কি কচারীমের  ািিীয় কিকন 

সিূি শ্র িন- জেমপএফ, েী কমিয়ােী ঋণ অমগ্রি ও সুে মনধ্ কামরি শ্ররজেোমর 

 থা ি এমি করা িয়  এিং অনযানয মিি সিূি IBAS++ System এ এমি 

কমর শ্রচক প্রোন করা িয়।  

 

পূি ক মনরীক্ষণ শ্রচক িুদ্রণ : প্রমিযক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস 

িািামের মনরীক্ষা আওিাধ্ীন অমফস সিূমির পূি ক মনরীমক্ষি মিমির োিী 

পমরমশাধ্ করার েনয পৃথক পৃথক পূি ক মনরীক্ষা শ্রচক িযিিার করমি এিং 

িাংিামেশ িযাংক িািামের অনুকুমি রমক্ষি সরকারী মিসামি সংমেষ্ট খ্রচ 

মিসাি ভুি করমি। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূমির েনয িযিিারম াগয 

পূি ক মনরীক্ষা শ্রচক িামের চামিো শ্রিািামিক সরকারী মনরাপিা িন্ত্রনািময় 
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িুদ্রমনর েনয মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় কিৃকক কা কামেশ প্রোন কমর 

থামক। শ্রচক িুদ্রমনর কাে সাি কক্ষমনক িোরকীর েনয মিসাি িিা 

মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় িমি একেন োময়ত্বশীি প্রথি শ্রেণীর কি ককিকামক 

িমনানীি করমি িমি এিং শ্রচক িুদ্রমনর কাে সিাপ্ত িমি িার 

উপমস্থমিমি ও িোরকীমি িেকনম াগয শ্রচক ও িুদ্রণ কাগে মিনষ্ট কমর 

মিমধ্ শ্রিািামিক শ্রচমকর সরিরাি গ্রিন করমি। 

 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফমসর পূি ক মনরীমক্ষি শ্রচমকর িেেু শ্রশষ িমি 

প্রময়ােনমিামধ্ মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময়র পূি ক মনরীক্ষা শ্রচক 

িামের মনে মনে অমফমসর সীি ও িাংিামেশ িযাংমক রমক্ষি িামের 

মিসাি নম্বর িযিিার পূি কক িাংিামেশ িযাংমক অিমিি করিঃ 

িযিিার করমি িমি। 

 

১. শ্রচক িুদ্রমনর োময়মত্ব মনময়াজেি অমফসার মনরাপিা িন্ত্রণািয় 

কিৃকক গৃিীি সিককিািূিক িযিস্থার প্রমি সোগ েৃটষ্ট রাখ্মি এিং ঐ 

িযাপামর শ্রকান দশমখ্িয প্রেমশ কি িমি মিমন িৎক্ষনাৎ শ্রপ্রমসর উপ-

মনয়ন্ত্রক , মনয়ন্ত্রক ও মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর েৃটষ্টমগাচর করমি। 

 

২. শ্রচক িুদ্রমনর কামে শ্র  সিস্ত শ্রক্ষমত্র শ্রগাপনীয়িা রক্ষা করা 

প্রময়ােন শ্রসগুমি  থা থভামি অিশযই অনুসরন করমি িমি। 

 

৩. প্রমিমেন কােকি ক শ্রশমষ িুদ্রণ প্রজক্রয়াধ্ীন সিস্ত শ্রচক ও িুদ্রন 

সািগ্রী িার উপমস্থমিমি স্ট্রংুমি সীিমিাির ুি িািা িারা আিদ্ধ 

এিং পরিিী কা কমেিমস কাে আরম্ভ করিার সিয় িার উপমস্থমিমি 

অক্ষি অিস্থায় ষ্ট্রংুি শ্রখ্ািা স¤পমকক মিমন মনজিি িমিন। প্রমিমেন 

কামের শ্রশমষ সিাপ্ত ও অসিাপ্ত শ্রচক স্ট্রংুমি রাখ্ার পূমি ক মিমন 

উিা িেেু গননা করমি। 

 

৪. শ্রপ্রমরি চামিোর উমেমখ্ি সিস্ত শ্রচমকর সরিরাি এককািীন 

গ্রিন করমি িমি। শ্রচক সরিরাি করার মেন িেকনীয় শ্রচক ও িুদ্রন 
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সািগ্রী শ্রপ্রস কিৃকপক্ষ কিৃকক পুমড়ময় ধ্বংস করার সিয় সংমেষ্ট 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার উপমস্থি থাকমি। উভয় কা কািময়র 

প্রমিমনমধ্িয় ধ্বংস স¤পমকক প্রিযয়নপত্র স্বাক্ষর করমি। ষ্ট্রক িমি 

ইসুযকৃি মপ্রমন্টং শ্রপপামরর মিসাি উভয় প্রমিমনমধ্ পরীক্ষা এিং 

প্রিযয়ন করমি। 

পূকব মর সনরীক্ষা মচক িংরক্ষণ ও বযবিার: 

সরকারী িন্ত্রণািয় িমি িুমদ্রি শ্রচক গ্রিন করার সিয় কযাশ শাখ্া 

কিৃকক শ্রেখ্মি িমি শ্র  চামিো শ্রিািামিক প্রময়ােনীয় সংখ্যক শ্রচক 

সরিরাি করা িময়মছ, শ্রচমকর নাম্বারগুমি ধ্ারািামিকভামি শ্রেওয়া িময়মছ 

এিং ধ্ারািামিকিা ভংগ করা িয় নাই । শ্রচকগুমি ষ্টক শ্ররজেষ্টামর এমি 

করার পর শাখ্া অমফসামরর শ্রিফােমি িিি িক ুি আিিারীমি 

রাখ্মি িমি। প্রারমম্ভক ও সিাপনী মস্থমির মিিরমণসি দেনজিন িযিহৃি 

শ্রচক , িামিিকৃি শ্রচক এিং িুদ্রণকৃি শ্রচমকর সংখ্যা শ্রচক ষ্টক 

শ্ররজেষ্টামর প্রেশ কন করমি িমি। দেনজিন িযিিামরর েনয ২০০ পািার 

িমি ইসুয করমি িমি এিং িািি িক িমি শ্রচক ইসুয করার সিয় 

শাখ্া অমফসার শ্রিাটািুটটভামি মনজিি িমিন শ্র ,  মথাপ ুি চামিো 

শ্রিািামিক শ্রচক সরিরাি করা িময়মছ। পূি ক পরীক্ষা , কযাশ িমি শ্রচক 

গ্রিন/উমিািন িমি  (আরমসমি) শ্রচক প্রোন িমি (মস, মি,আর), 

শ্রটামকন শ্ররজেষ্টার এিং অনযানয প্রময়ােনীয় শ্ররজেষ্টার টট,এ,মি 

িযানুয়ামির ধ্ারািমি সংরক্ষণ করমি িমি। পূি ক মনরীক্ষা কযাশ শাখ্া 

পূি ক মনরীমক্ষি মিমির োিী পমরমশাধ্ সংক্রান্ত মিষময় টট, এ, মি 

িযানুয়ামির ৮৩৯ িইমি ৯০৯ ধ্ারা অনুসরন করমি। 

পূব ম সনরীক্ষা মচককর সিিাব ও িংিসর্ িাধন: মিসাি 

প্রনয়নকারী শাখ্া কিৃকক সিযাময়ি শ্রচক সরিরাি শ্ররজেষ্টামরর কাি কন 

কমপ সংগ্রি কমর িামিকাভুি টাকার সমিি িযাংক িমি শ্রফরি প্রাপ্ত 

শ্রচমকর টাকা মিমিময় িাি কামি িারা িামিকায় িমণ কি শ্রচমকর মিপরীমি 

ক্রস মচে মেমি িমি। এইভামি িামসক সংগমি সাধ্মনর কাে স¤পন্ন 

করিঃ িামসক অপমরমশামষি শ্রচমকর িামিকা প্রস্তুি করমি িমি এিং 
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শ্রচমকর শ্রিয়াে পুমির পর িািামে শ্রচমকর িামিকা শ্রচক প্রোনকারী 

শাখ্ায় মিসাি সিন্বময়র িাধ্যমি উিা িামিি অথিা নিায়ন করার েনয 

শ্রপ্ররণ করমি িমি। কযাশ শাখ্া কিৃকক প্রোনকৃি শ্রচমকর অংক েিা 

এিং িযাংক িমি শ্রফরিপ্রাপ্ত শ্রচমকর অংক খ্রচ মিসামি মিমপিদ্ধ কমর 

িামসক মস্থমি মনণ কয় করমি িমি। মিসামির মস্থমির শ্রিাট অংমকর 

পমরিাণ অপমরমশাধ্য শ্রচমকর শ্রিাট অংমকর সমিি অিশযই মিমিমি 

িমি।  

মচক সিিাব ও ম্াসিক সিিাকবর ম্কধয িংিসর্ িাধন : 

মনেিমণ কি ছক অনুসামর শ্রচক মিসাি ও িামসক মিসামির িমধ্য সংগমি 

সাধ্ন কমর মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময়র শ্রকন্দ্রীয় মিসাি-১ শাখ্া 

কিৃকক পরীক্ষা কমর মনমি িমি। 

েিা খ্রচ 

শ্রিাট শ্রচক মিসাি  
িামসক িযিিামরর মিসাি  

পাথ ককয  

 

মনরীক্ষা ও মিসাি রক্ষণ অমফসার,  প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকা মসএও 

কা কািয়,    মসজেএর কা কািয়। 

 মসএও কা কািয়।     মসএও এর কা কািয়। 

মটাকা : শ্রচক মিসামির পাথ ককয পরিিী িামসর মিসামি 

অিশযই সিন্বয় করমি িমি। 

র্াম্াসে মচককর িম্ন্বয় িাধন : 

মচক নবায়ন: 

িািামে শ্রচমকর পমরিমিক নিুন শ্রচক ইসুয করমি িমি িািামে শ্রচক 

িামিি মচমেি কমর ইিার স্থমি নিুন শ্রচক প্রোন করমি িমি এিং 

িামিি শ্রচমকর িুমড়মি নিুন শ্রচমকর নম্বন ও িামরখ্ মিমপিদ্ধ করমি 
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িমি। নিায়নকৃি শ্রচমকর িুমড়মি িামিি শ্রচমকর নম্বর ও িামরখ্ 

মিমপিদ্ধ করিঃ িামিি শ্রচমকর পমরিমিক শ্রচক ইসুয করা িময়মছ িা 

মিখ্মি িমি।   

মচক বাসর্ল: 

িািামে শ্রচক িামিি করমি িমি মিমধ্ শ্রিািামিক প্রময়ােনীয় িযিস্থা গ্রিন 

করার পর িামিি শ্রচমকর ভাউচার সংগ্রি কমর মনুরূপ মিসাি সিন্বয় 

করমি িমি এিং িািামে শ্রচকটট িামিি িমি গণয করমি িমি। 

খ্রচ ৩১৪- অমনজিি মিসাি পূি ক মনরীক্ষা শ্রচক  

কিকন খ্রচ সংমেষ্ট িযয় খ্াি  

( মে আমথ কক িৎসমরর িমধ্য সিন্বয় করা িয়) 

অথিা 

েিা ৬৫- কর িযিীি েিা  

( মে পরিিী আমথ কক িৎসর সিন্বয় করা িয়) 

 

প্রধান সিিাব রক্ষণ অসফিাকরর পূকব ম সনরীক্ষা মচক পরীক্ষা 

মরজেষ্টার: 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসার দেনজিন ইসুযকৃি শ্রচক ও পমরমশামধ্ি শ্রচক 

এিং প্রমি সপ্তামির শ্রশমষ অপমরমশামধ্ি শ্রচমকর মস্থমির সংখ্যা উমেখ্পূি কক 

এ, টট, এি ১০৭ নম্বর ফরমি একটট শ্ররজেষ্টার সংরক্ষণ করমিন। 

শ্ররজেষ্টারটট প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসামরর শ্রিফােমি রাখ্মি িমি। 

একেন অধ্ীক্ষক অথিা পূি ক মনরীক্ষা কযাশ শাখ্া অথিা িমকয়া শ্রচমকর 

মিিরণী প্রস্তুিকারী কি কচারী িযমিমরমক অনয একেন কি কচারী িারা 

শ্ররজেষ্টামরর কাে স¤পন্ন করামনা শ্র মি পামর। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

অমফসার প্রমি সপ্তামি শ্ররজেষ্টারটট  াচাই করমিন।  

প্রমিযক িামসর শ্রশমষ অপমরমশামধ্ি শ্রচক শ্ররজেষ্টামর প্রেমশ কি মস্থমির সংমগ 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসামরর শ্ররজেষ্ট্রামর প্রেমশ কি মস্থমি মিমিময় শ্রেখ্মি 

িমি। প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসামরর শ্রচক শ্ররজেষ্ট্রামরর মস্থমির সমিি 

মিসাি শাখ্ার রমক্ষি শ্রিোমর প্রেমশ কি মস্থমিও মিমিময় শ্রেখ্মি িমি। 
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পঞ্চম্ অধযায় 
উপকর্ােন সিিাব 

গণপ্রোিন্ত্রী িাংিামেমশর সংমিধ্ামনর ১২৮ ধ্ারা এিং িৎসংমে িিা মিসাি 

মনরীক্ষক মনয়ন্ত্রমকর ১৯৭৪ সমনর (অমিমরি োময়ত্ব) আইমনর ৪নং 

অনুমেে শ্রিািামিক অথ কিন্ত্রনািয় কিৃকক প্রনীি িঞ্েরুী িরামের 

োিীসিূমির েনয মনরীমক্ষি িযময়র মিসাি প্রেশ কন পূি কক অমিমরি 

খ্রচ/উদ্ধমির প্রময়ােনীয় ( ািা উপম ােন মিসামি ৪থ ক কিামি প্রেমশি) 

িযাখ্যাসি ( মে মনয়ািক অমফসারমের মনকট শ্রথমক িযাখ্যা পাওয়া  ায়) 

সরকামরর কামছ উপস্থাপন করাই উপম ােন মিসাি প্রণয়ন করার প্রধ্ান 

উমেশয। িািা ছাড়া উপম ােন মিসাি প্রণয়মনর িাধ্যমি মনয়ািক 

অমফসামরর সুষ্ঠ িামেটটং এিং িযয় মনয়ন্ত্রমকর েক্ষিাও সরকামরর কামছ 

প্রকাশ পায়। 

বাংলাকেশ িরকাকরর মবিাম্সরক উপকর্ােন সিিাব প্রণয়ন 

ঃিঃ িিকিামন মসজেএ শ্রিসািমরক মিভাগ সিূমির উপম ােন মিসাি প্রণয়ন 

কমর। িূিি মসজেএর পমক্ষ সকি মসএও এই কাে কমর থামক । িিকিামন 

শ্রিাট ৪৯ টট মসএও স্বস্ব মিভাগ/িন্ত্রণািময়র উপম ােন মিসাি প্রণয়ন কমর 

সংমেষ্ট সমচমির স্বাক্ষর কমরময় শ্রভটটং এর েনয অমিট অমধ্েপ্তমর শ্রপ্ররণ 

কমর। শ্রভটটং এর েনয উপম ােন মিসাি শ্রপ্ররণ করা িমি সংমেষ্ট অমিট 

অমধ্েপ্তর (মসমভি ও মপটটএন্ডটট) িামের িন্তিযসি প্রমিটট মসএও শ্রক পত্র 

শ্রেয়।  ার শ্রপ্রমক্ষমি মসএও ভুি সংমশাধ্ন কমর। আিার অমনক শ্রক্ষমত্র 

অমিমটর সামথ একিি শ্রপাষণ না কমর পত্রািামপর িাধ্যমি অনুমেে 

িীিাংসার   প্রস্তাি কমর। ফমি উপম ােন মিসামির শ্রকান শ্রকান মিষয় 

মসএও এিং মসমভি অমিমটর িমধ্য অমন®পন্ন অিস্থায় শ্রথমক  ায়। 

অপরমেমক, মসমভি অমিমটর িন্তমিযর শ্রপ্রমক্ষমি মসএও কিৃকক সংমশামধ্ি 

উপম ােন মিসামির একীভুি (সকি মসএও এর উপম ােন মিসাি 

একসমি) মরমপাটক দিমর কমর মসজেএ কিৃকক স্বাক্ষর কমরময় একীভুি 

উপম ােন মিসামির উপর িন্তিয প্রোমনর েনয মসজেএ কা কািয় শ্রথমক 

মসমভি অমিট অমধ্েপ্তমর শ্রপ্ররণ করা িয়। ইমিািমধ্য মসমভি অমিট মসএও 
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ওয়ারী উপম ােন মিসামির উপর শ্র  িন্তিয প্রোন কমরমছ িািাই একীভুি 

কমর িিাপমরচািমকর িন্তিযসি একীভুি উপম ােন মিসািটট মসজেএ এর 

মনকট শ্রপ্ররণ কমর। উি  িন্তমিযর সমি মসজেএ একিি িিএ 

সংমশাধ্মনর কা ককরী িযিস্থা গ্রিণ কমর, অনযথায় মসজেএ িার িিািিসি 

মসমভি অমিমটর িন্তিয প্রিযািামরর অনুমরাধ্সি একীভুি উপম ােন 

মিসািটট মসএজে কা কািময় শ্রপ্ররণ কমর। এ প কাময় মসএজে কা কািয় মসমভি 

অমিট ও মসজেএ এর প্রমিমনমধ্সি সভা কমর উপম ােন মিসামির উপর 

চুড়ান্ত িন্তিয প্রণয়ন কমর। উি িন্তিয স্বামপমক্ষ মসএজে উপম ােন 

মিসামি প্রিযয়ন প্রোন কমরন এিং োিীয় সংসমে উপস্থাপমনর িমক্ষয 

িিািানয রাষ্ট্রপমির মনকট শ্রপশ কমরন। উপম ােন মিসাি প্রনয়মনর 

পদ্ধমি উপম ােন মিসাি প্রণয়মনর িমক্ষয খ্ািওয়ারী িঞ্েরুী শ্ররজেষ্টার 

সংরক্ষণ কমরমি িয়। িঞ্েরুী িমির (গ্রান্ট শ্ররজেষ্টার) খ্াি িা উপখ্ামি 

প্রেমশ কি িূি িঞ্েরুীর সমিি স¤পূরক িরাে পুনঃ উপম ােন (+শ্র াগ) 

এিং (- মিময়াগ স¤পূণ ক) অপ্রিযামশি িযয় িরাে এিং প্রিযািার আমেশ 

(মরমভামকশন অিকার) আংমকক মনয়মি গ্রিন পূি কক সংমেষ্ট খ্াি িা 

উপখ্ামির চুড়ান্ত িঞ্েরুী িা িরাে মনধ্ কারনপূি কক সিস্ত মনয়ািক 

অমফসামরর চুড়ান্ত িঞ্েরুী প্রমিপােন করার েনয আিন্ত্রণ োনামনা িইয়া 

থামক । উি আমিেমন শ্র  সিস্ত শ্রক্ষমত্র মনয়ািক অমফসার সাড়া শ্রেন 

এিং চুড়ান্ত িঞ্েরুী  থা সিময় প্রমিপােন কমরন ঐ সিস্ত শ্রক্ষমত্র চুড়ান্ত 

িঞ্েরুীমি শ্রকান গড়মিি থামক না। মকন্তু অমিট অমফস কিৃকক মনধ্ কামরি 

চুড়ান্ত িঞ্েরুী মনয়ািক অমফসার কিৃকক প্রমিপােন করা না িইমি 

শ্রসমক্ষমত্র গড়মিি থামকয়া  ায়। িঞ্েরুী শ্ররজেষ্টামর উপমরাি মনয়মি 

চুড়ান্ত িঞ্েরুী মনধ্ কারণ করার পর িোনু ায়ী খ্সড়া উপম ােন মিসামির 

১ি কিামি িূি িঞ্েুরী , স¤পূরক িরাে,পুনঃ উপম ােন ও স¤পমককর 

অংক প্রেশন পূি কক ২য় কিামি চুড়ান্ত িঞ্েরুী প্রেশ কন করা িয়। চুড়ান্ত 

িঞ্েরুীর মিপরীমি প্রকৃি প্রেশ কন কমরমি িয়। প্রকৃি খ্রমচর সমিি 

িঞ্েরুীর পাথ ককয থামকন। উপম ােন মিসাি প্রকৃি ও চুড়ান্ত িঞ্েরুীর 

পাথ ককয এিং উিার িযাখ্যা প্রোন করা িয়। উপম ােন মিমসমি িূি 

িঞ্েরুীর সমিি স¤পূরক িরাে শ্র াগ কমরয়া পুনঃ উপম ােনকৃি টাকা 

শ্র াগ িা মিময়াগ কমরয়া িূি িঞ্েরুী মনন কয় করা িয়। চুড়ান্ত িঞ্েরুীর 
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শিকরা ১ভাগ অমিমরি খ্রচ এিং শিকরা ২ ভাগ উে্ধ্মৃির েনয শ্রকান 

িযাখ্যার প্রময়ােন িয় না। 

উপকর্ােন সিিাব প্রস্তুসর্র আবসশযক সবষয়াবলী: জে, এফ আর 

১ি খ্মন্ডর ৯৫নং অনুমেমের মিধ্ান অনু ায়ী িরােকৃি শ্রকান টাকা 

উে্ধ্িৃ শ্রেখ্া মেমি িািা অথ কিন্ত্রনািময়র কামছ সমি সমি সিপ কন করমি 

িমি এিং ইিার েনয আমথ কক িৎসর শ্রশষ িওয়া প কন্ত অমপক্ষা করার 

প্রময়ােন নাই। িািা ছাড়া িরামের অমিমরি শ্রকান খ্রচ মিটামনার 

প্রময়ােনীয়িা শ্রেখ্া মেমি জে, এফ, আর, ১ি খ্ন্ড এর ৯৮ এিং ১০২ নং 

অনুমেমের মিধ্ান অনু ায়ী স¤পূরক িরামের েনয প্রময়ােনীয় পেমক্ষপ 

গ্রিন করমি িমি। িািা ছাড়া শ্রকান প্রধ্ান মিসামির খ্ামির অন্তগ কি শ্রকান 

খ্াি িা উপখ্াি িমি প্রময়ােনীয় িরাে স্থানান্তর করার েরকার িমি জে, 

এফ, আর, ১ি খ্মন্ডর ৯৯ নং অনুমেমের মিধ্ান শ্রিািামিক পুনঃ 

উপম ােন আমেমশর (+শ্র াগ) এিং (-মিময়াগ) িাধ্যমি করমি িমি এিং 

শ্র  সিস্ত শ্রক্ষমত্র অথ ক িন্ত্রণািময়র অনুমিােন প্রময়ােন আমছ , িািা 

গ্রিনপূি কক পুনঃ উপম ােন আমেশগুমি অমিট অমফমস সরিরাি করমি 

িমি। মনরীক্ষা কা কািময় মিসাি ভুি খ্রমচর সমিি মিভাগীয় মিসামির 

অমধ্কাংশ শ্রক্ষমত্র গরমিি পমরিমক্ষি িয়। ইিার একিাত্র কারন  থাসিময় 

মিভাগীয় মিসাি এিং অমিট অমফমস রমক্ষি মিসামির সমিি সংগমি সাধ্ন 

করা িয় না। কামেই জে, এফ, আর, ১ি খ্ন্ড এর ৮৯(৪)নং অনুমেে 

অনু ায়ী প্রমি িামসই অমিট অমফস কিৃকক মনধ্ কামরি প্রকৃি খ্রমচর অংক 

প্রমিপােন পূি কক সংগমি সাধ্ন করা িমি মিভাগীয় খ্রচ এিং অমিট 

অমফস কিৃকক মিসািভুি খ্রমচর িমধ্য শ্রকান পাথ ককয থাকমি না। 

উপকর্ােন সিিাব িটঠকভাকব প্রনয়ন : মিভাগীয় প্রধ্ান কিৃকক 

উপম ােন মিসামির অংমকর স্বীকৃি এিং িরাে ও প্রকৃি খ্রমচর 

িারিমিযর প্রময়ােনীয় িযাখ্যাসি আমথ কক িৎসমরর িমধ্য মনয়মিি না করার 

কারন অমিট অমফমস শ্রপ্ররমনর উপর মনভকরশীি । সুিরাং অমিট অমফস 

িমি খ্সড়া উপম ােন মিসাি পাওয়ার পর প্রময়ােনীয় স্বীকৃমি সি জে, 

এফ, আর, খ্ন্ড-১ এর ১০৭ নং অনুমেমের মিধ্ান অনু ায়ী িরাে ও 

খ্রমচর িারিমিযর িযাখ্যা এিং মক কারমন ইিা আমথ কক িৎসমরর িমধ্য 
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মনয়মিি করা সম্ভি িয় নাই িা অমিট অমফসমক োমনময় শ্রেওয়া একান্ত 

প্রময়ােন। 

প্রোর্কন্ত্রর মবিাম্সরক উপকর্ােন সিিাব প্রনয়ন ি¤পককম 

প্রধান সিিাব রক্ষণ অসফিিম্ূকির কর্মবয ও োসয়ত্ব : 

প্রোিমন্ত্রর শ্রিসািমরক উপম ােন মিসাি প্রণয়ন করার োময়ত্ব মিসাি িিা 

মনয়ন্ত্রমকর কা কািময়র । িমি মিসাি পূন কগঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি িন্ত্রনািয়/মিভাগ 

মভমিক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস সটৃষ্ট িওয়ায় এিং প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ 

কা কািয়সিূমি িািামের িমধ্য িল্টনকৃি খ্ািসিূমির মিসামির সার-সংমক্ষপ 

প্রস্তুি করার োময়ত্ব অপ কন করার শ্রপ্রমক্ষি খ্সড়া উপম ােন মিসাি প্রণয়ন 

করার োময়ত্বও প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফমসর উপর অমপ কি িময়মছ। প্রধ্ান 

মিসাি রক্ষণ অমফসসিূি িািামের িমধ্য িল্টনকৃি খ্াি সিূমির 

উপম ােন মিসাি দিমর কমর মনধ্ কামরি িামরমখ্ মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর 

কা কািময় োমখ্ি কমর। মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় ঐ কমপ পরীক্ষা 

কমর উপম ােন মিসাি প্রস্তুি কমর । উপম ােন মিসাি প্রনয়মনর েনয 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূি মনু মিমখ্ি মনয়িািিী পািন কমর ুঃ 

(১) িূি িরাে , স¤পূরক িরাে, পুনঃ উপম ােন ও সিপ কণ এর টাকার 

সিন্বময় চুড়ান্ত িরাে মনধ্ কারণ করমি িমি। 

(২) সংমশামধ্ি িরাে উপম ােন মিসামি গৃিীি িয় না। 

(৩) অমিট অমফমস রমক্ষি খ্রমচর মিসামির সমিি মিভাগীয় খ্রমচর 

সংগমি সাধ্ন কমর সংমেষ্ট মনয়ািক অমফমসর মনকট িমি খ্রমচর স্বীকৃমি 

গ্রিনপূি কক উপম ােন মিসাি প্রণয়ন করমি িমি। 

(৪)  মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর শ্রকন্দ্রীয় মিসাি-১ (িুক-১) শাখ্ায় রমক্ষি 

ওয়ামকং সীট এিং শ্রকন্দ্রীয় মিসাি-২ শাখ্ায় আমথ কক মিসামি প্রেমশ কি খ্রমচর 

সমিি মিি শ্ররমখ্ উপম ােন মিসাি প্রণয়ন করমি িমি। 

(৫) সংমেষ্ট মনয়ািক অমফসামরর মনকট িমি কিাি -১ িমি কিাি-৪ 

এর িারিমিযর িযাখ্যা সংগ্রি করিঃ উপম ােন মিসামির  থা িময় 

সংম ােন করমি িমি।
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ষষ্ঠ অধযায় 
িাধারন ভসবষয র্িসবল 

 

সামিক পামকস্তান আিমি সাধ্ারণ ভমিষয িিমিি সংক্রান্ত মিষময় শ্রকন্দ্রীয় 

সরকামরর কি ককিকা ও কি কচারী এিং সামিক পূি ক পামকস্তান সরকামরর 

কি ককিকা ও কি কচারীমের েুই রকি মনয়ি প্রচমিি মছি। সামিক শ্রকন্দ্রীয় 

সরকামরর কি ককিকা ও কি কচারীমের চাকুরীর শ্রিয়াে েুই িৎসর পূন ক িমি 

সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমি চা াঁো প্রোন িাধ্যিািূিক মছি। অপর মেমক 

সামিক পূি ক পামকস্তান সরকামরর কি ককিকা ও কি কচারীমের ভমিষয িিমিি 

চা াঁো প্রোন শ্রস্বোিূিক মছি। সরকার কিৃকক ১৯৭৯ সামি সাধ্ারণ ভমিষয 

িিমিি আইন প্রিিকন করায় গণপ্রোিন্ত্রী িাংিামেশ সরকামরর সকি 

কি ককিকা ও কি কচারীর েনয চাকুরীর শ্রিয়ার ২ িৎসর পূণ ক িমি সাধ্ারণ 

ভমিষয িিমিমি চা াঁো কিকন িাধ্যিািূিক করা িময়মছ। সাধ্ারণ ভমিষয 

িিমিি পমরচািনা ও মিসাি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মিষময় সিয় সিয় োরীকৃি 

সরকারী আমেশ ও মনুমিমখ্ি মিমধ্ সিূি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূি 

কিৃকক অনুসরণ করমি িমি। 

১. সাধ্ারণ ভমিষয িিমিি মিমধ্, ১৯৭৯। 

২. অমিট িযানুয়াি। 

৩. ফান্ড িযানুয়াি। 

সামিক িিা মিসাি রক্ষণ (শ্রিসািমরক) অমফমস সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির 

মিসাি ফান্ড শাখ্ায় সংরক্ষণ করা িি। মিসাি পূন কগঠমনর শ্রপ্রমক্ষমি 

সাধ্ারণ ভমিষয িিমিি পমরচািনা ও মিসাি সংক্রান্ত কাে সংমেষ্ট প্রধ্ান 

মিসাি রক্ষণ অমফমসর উপর অমপ কি িময়মছ। 

িাধারন ভসবষয র্িসবকলর নম্বর বরাে: 

 

সকি প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস িািামের মনরীক্ষা আওিাধ্ীন কি ককিকা ও 

কি কচারীমের সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির নিুন মিসাি িরাে করমি। নম্বর 

িণ্টনকারী অমফসসিূি সকি কি কচারীর ভমিষয িিমিমির নিুন নম্বর 

শ্রখ্ািার মিষময় সংমেষ্ট নমিমনশন পত্রসি অনযানয শ্ররকিক পত্রামে এিং 

এিে্সংক্রান্ত সকি কাগে পত্রামে (সাঃভঃিঃ ফরি নম্বর-৯খ্ চা াঁো 
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প্রোনকারীর িমনানয়ন, ফরি নম্বর-৯চ, সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমি ভমিক িিার 

েরখ্াস্ত ,েুই খ্ানা োমখ্ি করমি িমি । সাঃভঃিঃ ফরি নম্বর-৩)  

সংমেষ্ট প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফমস সংরক্ষণ এিং অনযানয কা কািিী 

স¤পােমনর েনয আমিেনকারী িরাির শ্রপ্ররণ করমি। নম্বর িরােকারী 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস িািামের আওিাধ্ীন সকি কি ককিকা ও 

কি কচারীমের নমিমনশন পত্র সংরক্ষণ ও এিে্সংক্রান্ত কা কািিী স¤পােন 

করমি। মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময়র ২৭/১১/৮৫ িামরমখ্র স্মারক 

নং-ফান্ড/শ্রপন/মি/১১১ এ উমেমখ্ি প্রিীমকর অনুরূপ প্রিীক 

িযিিারপূি কক প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফসসিূি িািামের আওিাধ্ীন 

মিভামগর সংমক্ষপ্ত নাি উমেখ্পূি কক ভমিষয িিমিমির মিসাি নম্বর িরাে 

করমি। উোিরণ মিসামি সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির প্রিীক মনুমু শ্রেওয়া 

িি। 

 

িাধারণ ভসবষয র্িসবকলর প্রর্ীক সচকের নম্ুনা : 

প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ কি ককিকার কা কািয়,রাষ্ট্রপমির কা কািয়। 

মসএও/রাষ্ট্র/ঢাকা/প্র.মি.র.ক.ক/ 

 

জেসপএফ সিিাব নম্বর প্রোন (প্রস্তাসবর্):  জেমপএফ মিসাি নম্বর 

প্রোমনর শ্রক্ষমত্র িিকিামন Alpha numeric নাম্বার প্রোন করা িয়। চিিান 

পদ্ধমি িিিৎ শ্ররমখ্ ভমিষযৎ অমভন্ন (Uniform) পদ্ধমি অনুসরণ কমর 

জেমপএফ মিসাি নম্বর শ্রেওয়া সম্ভি নয় ফমি সকি 

কি ককিকা/কি কচারীগমণর জেমপএফ নম্বর িরাে প্রোমনর শ্রক্ষমত্র মনুুমপ শুধ্ু 

numeric Number এর সিন্বময় মিনটট স্তমর মিনযস্ত করা শ্র মি পামর। 

 

প্রথি স্তর 

গণ খ্াি 

মিিীয় 

স্তর 

িন্ত্রণািয়/ 

মিভাগ  

িৃিীয় স্তর সংমেষ্ট মিসাি 

রক্ষণ অমফমসর অমফস 

আইমি (OFFID)  

জেমপএফ মিসাি 

নম্বর (অমটা 

শ্রেনামরমটি) 

               

 

প্রথম্ স্তরিঃ গণ খ্াি শ্র িন িামেটভুি শ্রকজন্দ্রয় সরকামরর েনয ১। 
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সির্ীয় স্তরিঃ কি ককিকা/কি কচারীর/শ্র  িন্ত্রণািয়/মিভামগর অধ্ীন অথিা 

অধ্ীন কি করি িার শ্রকাি শ্র িন অথ ক িন্ত্রণািময়র শ্রকাি িমে ০৯। 

 

র্তর্ীয় স্তরিঃ  কি ককিকা/কি কচারীর শ্র  মিসাি রক্ষণ অমফমসর জেমপএফ 

মিসাি শ্রখ্ািার েনয আমিেন োমখ্ি করমিন িার অমফস শ্রকাি (OFFID)| 

নম্বর প্রোমনর প্রজক্রয়া ুঃ নম্বর প্রোমনর শ্রক্ষমত্র েুটট মিষয় মিমিচয প্রথিি 

 ারা ইমিািমধ্য জেমপএফ মিসাি খ্ুমিমছন এিং টাকা প্রোন কমরমছন, 

মিিীয়ি  ারা ভমিষযৎ নিুন ভামি খ্ুিমছন মনমচ িণ কনা করা িি ুঃ 

 

১। পুরািন জেমপএফ মিসািধ্ারীর শ্রক্ষমত্র আইিাস++ মসমেমি নিুন 

জেমপএফ নাম্বার প্রোমনর মিষময় একটট শ্রিনুয থাকমি। সংমেষ্ট মিসাি 

রক্ষণ অমফমসর মিপরীমি শ্রস সকি কি ককিকা/কি কচারী ইমিািমধ্য জেমপএফ 

একাউন্ট রময়মছ মসমেমি েন্ম িামরখ্ অনু ায়ী শ্রেযষ্ঠিার মভমিমি 

স্বয়ংজক্রয়ভামি নম্বর প্রোন করমি।  া Employee Database এ link থাকমি। 

 

২। নিুন জেমপএফ মিসাি শ্রখ্ািার শ্রক্ষমত্র সংমেষ্ট মিসাি রক্ষণ েমফস 

আমিেমনর পমরমপ্রমক্ষমি আইিাস++ মসমেমি জেমপএফ মিসাি শ্রখ্ািার 

শ্রিনুমি সংমেষ্ট কি ককিকা/কি কচারীর এনআইমি নম্বর মেময় সাচক করমি িার 

নাি, িািার নাি, পেমিসি নমিনীর নাি , কি ককিকা/কি কচারীর সামথ স¤পকক 

এমি করমি িমি এিং প্রময়ােনীয় িথযামে অমটা শ্রেখ্া  ামি এিং উি 

স্ক্রীমন নমিনী পমরিিকন সংক্রান্ত শ্রিনুযমি পমরিিকন করা  ামি। আপমিাি 

পরিিী শ্রসভ করমি মসমেি স্বয়ংজক্রয়ভামি পূমি ক প্রোনকৃি জেমপএফ 

নম্বমরর পর িমি মসমরয়ামি জেমপএফ নম্বর অমটা দিমর িমি।  

 

৩। জেমপএফ মিসািধ্ারী শ্রকি নমিনী পমরিিকন করমি চাইমি মসমেমি 

িার অপশন থাকমি। 

সবকল্প িুপাসরশিঃ শ্র মিিু সকি সরকারী কি ককিকা/ কি কচারীগণমক িার 

োিীয় পমরচয় পরিীর িাধ্যমি মসমেমি মচমেি করা  ায় শ্রসমিিু নিুন 

কমর জেমপএফ মিসাি নম্বর িরাে না কমর িার োিীয় পমরচয় পমত্রর 

নম্বমরর িাধ্যমি জেমপএফ সংক্রান্ত সকি িথযামে পাওয়া সম্ভি। 
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IBAS++ সিকেকম্ কম্ মকর্মাকের িাধারণ ভসবষয র্িসবকলর 

সিিাব িংরক্ষণিঃ 

IBAS++ এএ এএএএএএএ এ¤এএএএএ এএএএএএএ এএএএএএএএএএএএ 

এএএ এএএএএএ (payment) এএএএএএএএএ এএএএএএএএএএ এএএএএ 

এএএএএএএএএ (NID) এএ এএএএ এএএএ এএএ এএএএএ এএএ 

এএএএএএ এএএএএএএএএ এএএ এএএএএএএ এএএএ এএএএএ 

এএএএএ এএএএএ, এএএএএএ এএএএএএএ, এএএএএএ এএএএএ 

এএএএএএএ এএএএএএএএএএএএএএ IBAS++ এএএএএএএএএএএ Individual 

GPF Ledger এ এএএএএএএএ এএএএএএ এএ এএএএএএএএ এএএএএএ 

এএএএএএ এএএএএএএ এএএএএএএ এএএএএ এএএ এএএএএএ এএ 

এএএ এএএএ এএএএএ এএএএএএ এএএএএএএএএএএএএএ IBAS++ এএএ 

এএএএএ এএএ এএএএএ এএএএ এএএএএএএএএএএ এএএ এএ 

এএএএএএএএএ এএএএএএ এএএএএএএ এএএএএএএ এএএএ 

এএএএএএএএএএএ এএ এএ এএএএ এ এএএএএএএএএএএএ এএএএএএ 

এএএএএএ এএএএএএএ এএএএএ এএএএএএএ এএএএ এএএএ 

কম্ মচারীকের িাধারণ ভসবষয র্িসবকলর সিিাব িংরক্ষণ: 

প্রমিযক চা াঁোোিার িামসক মিি িমি চা াঁো কিকন করমি। মিি পামশর 

সিয় সংমেষ্ট মনরীক্ষক ব্রিশীট শ্রিোমর শ্রপাটষ্টং করমি। পরিিীমি িাস 

মভমিক চা াঁো এিং কিকন সি মকজস্তর টাকা শ্রিোমর মিমপিদ্ধ করমি িমি। 

অমিট িযানুয়ামির ২৩৬ নং অনুমেমে িমণ কি মনমেকশ শ্রিািামিক অমিট 

িযানুয়ামির ৭৫ নং ফরমি সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির শ্রিোর সংরক্ষণ 

করমি িমি। শ্রকান চা াঁো োিার মিসাি িন্ধ অথিা স্থানান্তর করমি িমি 

শ্রিোমর এিং ইনমিে শ্ররজেষ্টামর িািা মিমপিদ্ধ করমি িমি । শ্রিোর 

মিমখ্িার সিয় অমিট  িযানুয়ামির সংমেষ্ট অনুমেে সিূমি িমন কি 

মনমেকশািিী অনুসরণ করমি িমি। কিনকৃি টাকার িফমসি ও উমিামিি 

টাকার ভাউচার পরীক্ষা কমর শ্রিোমরর মনমেকষ্ট  মর মিমপিদ্ধ করমি িমি। 

সিিাব পরীক্ষা: প্রমিযকটট শ্রিোমরর েনয একটট কমর ব্রিশীট অমিট 

িযানুয়ামির ৭৬ নং ফরমি সংরক্ষণ করমি িমি। ব্রিশীট শ্রিোমরর উপর 

মভমি কমর স¤পন্ন করমি িমি। ব্রিশীট মনণ কয়কৃি িামসক শ্র াগফি 
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মিসামির সমিি মিিামি িমি এিং শ্রকান পাথ ককয শ্রেখ্া মেমি অমিট 

িযানুয়ামির ৭৭ নং ফরমি মিমপিদ্ধ করিঃ ব্রিশীমটর িাধ্যমি উিার 

সিন্বয় প কমিক্ষণ করমি িমি। 
  

সিিাব িম্াসপ্তকরণ ও চাাঁো োর্াকের সিিাবসববরণী মপ্ররণ: 

সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির িামষ কক মিসাি পরিিী িৎসমরর ৩১শ্রশ আগমষ্টর 

িমধ্য স¤পন্ন করমি িমি। প্রমিযক মনরীক্ষক কিৃকক মনণ কয়কৃি সুে অনয 

মনরীক্ষক িারা স্বাধ্ীনভামি পরীক্ষা করমি িমি। শিকরা ২০ ভাগ সুে 

মনণ কয় একেন পরীক্ষক কিৃকক মিস্তামরি ভামি শিকরা ১০ ভাগ শাখ্ার 

অধ্ীক্ষক িারা পরীক্ষা করমি িমি। সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির মিসাি 

সিামপ্তর পর চা াঁো োিামের মিসাি মিিরণী ( একাউন্টস ¯মু¬প) ৩০শ্রশ 

শ্রসমেম্বর এর িমধ্য শ্রপ্ররণ করমি িমি। অম ামষি কি কচারীমের শ্রক্ষমত্র 

অমফস প্রধ্ামনর মনকট এিং শ্র ামষি কি ককিকামের শ্রক্ষমত্র সংমেষ্ট 

ককককিকার মনকট মিসাি মিিরণী শ্রপ্ররণ করমি িমি। 
 

িাধারন ভসবষয র্িসবকলর িুে সিিাকব িম্ন্বয়: সাধ্ারণ ভমিষয 

িিমিমি উপর প্রমেয় শ্রিাট সুে েনু (চুড়ান্ত) মিসামি মনু িমন কি পদ্ধমিমি 

সিন্বয় করমি িমি। 

েিা ুঃ ৬-০১০১০০০৩০০০০-৮১০১  

খ্রচঃ ২-০৯৮৩০০২০০০০০-৫৩০১ 

মিমশষ দ্রষ্টািয ুঃ সাধ্ারণ ভমিষয িিমিমির সুে শ্রিশী িা কি মিসামি 

েিা িমি উিা শ্র  আমথ কক িৎসমর পমরিমক্ষি িয় শ্রসই িৎসমরর মিসামি 

সিন্বয় করমি িমি।
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িপ্তম্ অধযায় 
 

ঋণ ও অসিম্ : 

ঋণ ও অসিম্ খাকর্র ব্রিশীট িংরক্ষণ : অথ ক িন্ত্রণািয় কিৃকক 

িঞ্েরুীকৃি এিং সংমেষ্ট অমিট অমফস কিৃকক সরকারী কি ককিকা ও 

কি কচারীমের গৃি মনি কাণ, িটর গামড়, িটর সাইমকি, সাইমকি, ক¤মুপউটার 

ইিযামে পমরমশামধ্ি সুে ুি অমগ্রমির পমরপূণ ক িথয সম্বমিি ব্রিশীট অমিট 

িযানুয়ামির ৮৬ ও ৮৭ নম্বর ফরমি সংরক্ষণ করমি িমি। পমরমশামধ্ি 

অমগ্রমির অংক ব্রিশীমট মিমপিদ্ধ করিঃ ইিার আোয় প কমিক্ষণ করমি 

িমি। িেিীেমনি কারমন সরকারী কি ককিকা ও কি কচারীমের সুেিুি শ্রিিন 

অমগ্রি ও ভ্রিন ভািা অমগ্রি এিং গৃি মনি কাণ, িটর গামড় ইিযামে সুে ুি 

অমগ্রি স¤পমকক অমিট িযানুয়ামির ২৮০ িইমি ২৮২ নম্বর ধ্ারা অনুসরন 

করমি িমি। ঋণ ও অমগ্রমির েনয মনু মিমখ্ি ব্রিশীট  সংরক্ষণ করমি 

িমি 

 

১. গৃি মনি কাণ অমগ্রি 

২. গৃি শ্রিরািি অমগ্রি 

৩.িটর গাড়ী অমগ্রি  

৪. িটর সাইমকি অমগ্রি 

৫. সাইমকি অমগ্রি 

৬.কম্পিউটার অমগ্রি 

৭. মিমশষ অমগ্রি 
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    শ্রিাট টাকা ^ অপমরমশামধ্ি িামসর সংখ্যv^ সুমের 

িার ১০০^12 

    শ্রিাট টাকা ^ (মকজস্তর সংখ্য+১)^ সুমের িার 
2^12^100 

 

 

িুে সনণ মকয়র িূত্রিঃ- 

েী ক শ্রিয়ােী ঋমণর সুে মনণ কময়র ফরিুিাঃ 

 

 নন-সরকভারী সপসরয়ি  =  

 

 সরকভারী সপসরয়ি   =   

 

অমগ্রমির আসি আোময়র পর সুে মনণ কয় করমি িমি। সুে আোময়র পর 

মিমিােনপত্র ইসুয করমি িমি। 
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অষ্টি অধ্যায় 

মপনশন ও আনুকর্াসষক : মসএও অমফমসর অমিমটর 

আওিাধ্ীন অমফস সিমূির কি ককিকা কি কচারীমের শ্রপনশন শ্রকইস 

মসএও অমফমস োমখ্ি করা িমি শ্রপনশন শ্রকইসটট অমফস 

প্রধ্ামনর েৃটষ্টমগাচর করার েনয অমফস প্রধ্ামনর মনকট উপস্থাপন 

করমি িমি । অমফস প্রধ্ামনর স্বাক্ষমরর পর িাইরী নাম্বার িময় 

সংমেষ্ট অমিটমরর মনকট শ্রপ্ররণ করমি িমি। 

সংমেষ্ট অমিটর মসটটমেন চাটকার অনু ায়ী শ্রপনশন শ্রকইসটট েিূ 

মন®পমির িমক্ষ শ্রপনশন শ্রকইমসর  ািিীয় কাগেপত্র  াচাই 

কমরন ।  াচাইকামি সটঠক পাওয়া শ্রগমি অমফস প্রধ্ামনর 

অনুমিােমনর েনয (সুপার, এএও িাধ্যি) উপস্থাপন করমি িমি। 

 াচাইকামি সটঠক পাওয়া না শ্রগমি অথ কাৎ শ্রকান িথযািমির ভুি 

পমরিমক্ষি িমি শ্রপনশন অনুমিােনকারী কিৃকপমক্ষর িরািমর 

শ্রফরি প্রোন করমি িমি। 

অমফস প্রধ্ামনর অনুমিােমনর পর মপমপও নাম্বার সি মপমপও িই 

ইসুয এিং েইু কমপ মি-িাফ পরূণ কমর কি ককিকার স্বাক্ষর সি 

শ্রপনশনামরর প্রাপয আনুমিামষক প্রোন করমি িমি। Ibas++ 

শ্রপনশনামরর এনআইমি সি  ািিীয় িথযািমি এমি করমি িমি 

এিং িামসক শ্রপনশন ইএফটটর িাধ্যমি প্রোন করমি িমি।  

পরিিীমি শ্রপনশনামরর  ািিীয় িথযািমি মসএও শ্রপনশন ও ফান্ড 

িযামনেমিন্ট িরাির শ্রপ্ররণ করমি িমি। 

মপনশন ম্ঞ্েুরীর প্রকয়ােনীয় ফরম্, িনে ও কািেপত্রাসে 

: 
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(ক) চাকুমরর মনমের অিসর গ্রিমণর শ্রক্ষমত্র আনুমিামষক ও অিসর ভািা 

পাওয়ার েনয মনে িমণ কি ফরি, সনে ও কাগেপত্রামে মিসাি রক্ষণ 

অমফমস োমখ্ি করমি িমি এিং মিসাি রক্ষণ অমফস ইিার অমিমরি 

শ্রকান ফরি, সনে ও কাগেপত্রামে চামিমি পারমি না । 

(১)নন-শ্রগমেমটি চাকুমরমের শ্রক্ষমত্র সামভকস িুক/শ্রগমেমটি চাকুমরমের শ্রক্ষমত্র 

চাকুরীর মিিরণ         

 ১ কমপ। 

(২)এি,মপ,আর এ গিমনর িঞ্েরুী পত্র (প্রম ােয শ্রক্ষমত্র)  ১ কমপ। 

(৩)প্রিযামশি শ্রশষ শ্রিিন পত্র/শ্রশষ শ্রিিন পত্র (প্রম ােয শ্রক্ষমত্র) ১ কমপ। 

(৪)শ্রপনশন ফরি ২.১( সংম ােনী-৪)      ১ 

কমপ। 

(৫)সিযাময়ি ছমি        ৪ কমপ। 

(৬)প্রাপ্তিয শ্রপনশমনর দিধ্ উিরামধ্কার শ্র াষণা পত্র (সংম ােনী-২)     ৩ কমপ। 

(৭)নিুনা স্বাক্ষর ও িামির পাাঁচ আংগুমির ছাপ ( সংম ােনী-৬)   ৩ 

কমপ। 

(৮)না-োিী প্রিযয়ন পত্র ( সংম ােনী-৮)     ১ কমপ। 

(৯)শ্রপনশন িঞ্েরুী আমেশ       ১ 

কমপ। 

(খ্) পামরিামরক শ্রপনশমনর শ্রক্ষমত্র আনুমিামষক ও অিসর ভািা পাওয়ার 

েনয মনুমু উমেমখ্ি ফরি,সনে ও কাগেপত্রামে মিসাি রক্ষণ অমফমস 

োমখ্ি কমরমি িইমি এিং মিসাি রক্ষণ অমফস ইিার অমিমরি শ্রকান 

ফরি,সনে ও কাগেপত্রামে চামিমি পারমি না। িমি প্রমিিন্ধী সন্তামনর 

অনুকুমি পামরিামরক শ্রপনশন িঞ্েরুীর শ্রক্ষমত্র অনুমেে ৩.০৪ অনুসরমণ 

স্থানীয় সিাে শ্রসিা অমফমস প্রমিিন্ধী মিসামি মনিন্ধন স¤পকীয় পমরচয় 

পত্র মিসাি রক্ষণ অমফমস োমখ্ি করমি িমি। 

(খ্) (১) শ্রপনশন িঞ্েরুীর পূমি ক শ্রপনশনামরর িিুৃয িমি : 

(১) নন-শ্রগমেমটি চাকুমরমের শ্রক্ষমত্র সামভকস িুক/শ্রগমেমটি চাকুমরমের শ্রক্ষমত্র 

চাকুরীর   ১ কমপ। 

(২) এি,মপ,আর এ গিমনর িঞ্েরুী পত্র (প্রম ােয শ্রক্ষমত্র)      

 ১ কমপ। 
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(৩) প্রিযামশি শ্রশষ শ্রিিন পত্র/শ্রশষ শ্রিিন পত্র (প্রম ােয শ্রক্ষমত্র)  

 ১ কমপ। 

(৪) পামরিামরক শ্রপনশমনর আমিেন পত্র ফরি ২.২ (সংম ােনী-৫)  ১ 

কমপ। 

(৫) সিযাময়ি ছমি                   ৪ কমপ। 

(৬) উিরামধ্কার সনেপত্র ও নন-িযামরে সাটটকমফমকট (সংম ােনী-৩)   ৩ 

কমপ। 

(৭) নিুনা স্বাক্ষর ও িামির পাাঁচ আংগুমির ছাপ ( সংম ােনী-৬)   ৩ 

কমপ। 

(৮) অমভভািক িমনানয়ন এিং অিসর ভািা ও আনুমিামষক উমিািন করার ক্ষিিা 

অপ কণ সনে ( সংম ােনী-৭)                     

৩ কমপ। 

(৯) মচমকৎসক/শ্রপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষে শ্রচয়ারিযান/ওয়ািক কমিশনার কিৃকক প্রেি 

িিুৃয সনে পত্র                   

১ কমপ। 

(১০) না-োিী প্রিযয়ন পত্র ( সংম ােনী-৮)      ১ 

কমপ। 

(১১) শ্রপনশন িঞ্েরুী আমেশ       ১ কমপ। 

 (খ্) (২) অিসর ভািা শ্রভাগরি অিস্থায় শ্রপনশন শ্রভাগীর 

িৃিুয িমিঃ 

(১)  শ্রপনশন আমিেন ফরি ২.২ (সংম ােনী-৫)    ১ 

কমপ। 

(২) সিযাময়ি ছমি        ৪ কমপ। 

(৩) উিরামধ্কার সনেপত্র ও নন-িযামরে সাটটকমফমকট (সংম ােনী-৩)  ৩ কমপ। 

(৪) নিুনা স্বাক্ষর ও িামির পাাঁচ আংগুমির ছাপ ( সংম ােনী-৬)   ৩ 

কমপ। 

(৫) অমভভািক িমনানয়ন এিং অিসর ভািা ও আনুমিামষক উমিািন করার ক্ষিিা 

অপ কণ সনে (সংম ােনী-৭)           ৩ কমপ। 

(৬) মচমকৎসক/শ্রপৌরসভা/ইউমনয়ন পমরষে শ্রচয়ারিযান/ওয়ািক কমিশনার কিৃকক প্রেি 

িিুৃয সনে পত্র           ১ 

কমপ। 

(৭) মপ,মপ,ও িমি এিং মি-িাফ (িূি কমপ)    ১ কমপ। 
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নবম্ অধযায় 
মবর্ন সনধ মারন : 

কি ককিকা-কি কচারীর শ্রিিন  মনধ্ কারন, পনুঃমনধ্ কারণ, পমোন্নমি, উচ্চির শ্রগ্রি, 

নিুন মনময়াগ (শ্রিিন সংরক্ষণ), অষ্টি শ্রথমক নিি, েক্ষিািজৃদ্ধেমনি 

ইজক্রমিন্ট, সিপমে উচ্চির শ্রগ্রি, পোিনমি এর শ্রক্ষমত্র সংমেষ্ট কি ককিকা-

কি কচারীর শ্রপ্রমরি শ্রিিন মনধ্ কারমনর Soft Copy IBAS++  এ পাওয়া  ামি । 

িািককমপর উপর  াচাই কা ক স¤পন্ন কমর সংমেষ্ট কি ককিকার অমিট 

শ্রিোমর এিং কি কচারীমের শ্রক্ষমত্র চাকুরী িমিমি প্রমিপােন করমি িমি। 

পরিিীমি সংমেষ্ট শ্রপ-পময়ন্ট িমি োময়ত্বপ্রাপ্ত কি ককিকা অনিাইমন শ্রিিন 

মনধ্ কারণ মন®পমি করমিন। 
 

অন-লাইন এলসপসি ইিুযকরণ: সংমেষ্ট কি ককিকা-কি কচারী 

িেিীেমনি কারমন অনিাইমন এিমপমস ইসুযর শ্রক্ষমত্র এিমপমসর িািককমপর 

প্রময়ােনীয় িথযািমি IBas++ এ এমি মেমি িমি এিং িেিীকৃি শ্রপ-

পময়মন্ট  ািিীয় িথযসি এিমপমস (িািককমপ সি) শ্রপ্ররণ করমি িমি। 

 

অন-লাইন এলসপসি সরসিভ: িেিীকৃি কি ককিকা-কি কচারী (আগি) 

পূমি কর শ্রপ-পময়ন্ট শ্রথমক এিমপমসর িািককমপ পাওয়ার পর অনিাইমনর 

প্রাপ্ত এিমপমস গ্রিণ করমি িমি। 

 

নরু্ন কম্ মকর্মা/কম্ মচারীকের র্থয IBAS++ এ অন্তমভুজিকরণ t 

এ অন্তকভুজিকরণ নিুন শ্র াগোনকৃি কি ককিকা শ্রক্ষমত্র িাোর িাটায় 

(ফরমিট অনু ায়ী) উমেমখ্ি িথযািিী ওইঅে++ এ অন্তকভুজি করমি 

িমি। পরিিীমি শ্রকান িথয সংম ােন, মিময়ােন এিং সংমশাধ্ন প্রময়ােন 

িমি িািাও করা  ামি। 

কম্ মচারীকের র্থযাবলী (Employee Database) িালনািােকরণ t 

 ািিীয় িথযিিী ফরমিট অনু ায়ী পাওয়া  ামি। শ্রকান িথয সংমশাধ্ন, 

সংম ােন ও মিময়ােমনর প্রময়ােন িমি িািা এমি করা  ামি। 
 

সফকেশন পরীক্ষণ ও অনুকম্ােন : সংমেষ্ট মিসাি রক্ষণ অমফমসর মিসাি 

রক্ষণ কি ককিকা শ্রিিন মনধ্ কারণ পরীক্ষণ ও অনুমিােন প্রোন করমিন। 
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েশি অধ্যায় 
 

প্রসর্কবেন সনরীক্ষা: IBAS++ শ্র  শ্রকান মিষময়র প্রমিমিেন িামির/শ্রেখ্মি 

িমি মমনুাি মিষয় সিূমির অপশমন শ্র মি িমি । 
 

মটাককন সরকপাটম :শ্রটামকন মরমপাটক অপশমন শ্র  শ্রকান শ্রপ-পময়মন্টর 

মিমির িিকিান অিস্থা োনা  ামি। শ্র িন- শ্রিাট মিমির সংখ্যা, 

মন®পমিকৃি মিমির সংখ্যা এিং িমকয়া মিমির সংখ্যা, শ্রফরি মিমির 

সংখ্যা। 

 

চালান সরকপাটম ুঃ চািান মরমপাটক অপশমন সরকারী খ্ামি েিাকৃি 

অমথ কর  াচাই প্রমিমিেন পাওয়া  ামি অথ কাৎ শ্র  শ্রকান খ্ামি েিাকৃি 

অমথ কর চািান  াচাই করা  ামি । 

 

ইএফটট সরকপাটম ঃিঃ ইএফটট মরমপাটক অপশমন কি িামরমখ্ কিটট মিি 

ইএফটট িময়মছ িার প্রমিমিেন পাওয়া  ামি। প্রমিমনয়ি ইএফটট প্রমিমিেন 

মরমপ কাট প কমিক্ষণ করমি িমি এিং শ্রকান ইএফটট মরটকান আসমি িা 

 াচাই পূি কক পুনরায় শ্রপ্ররণ করমি িয়। 

 

জেসপএফ সরকপাটম ঃিঃ  জেমপএফ মরমপাটক অপশমন কি ককিকামের 

জেমপএফ শ্রিোমর েিাকৃি অমথ কর মিিরণ শ্রেখ্া  ামি এিং িছর শ্রশমষ 

জেমপএফ চুড়ান্ত মিসাি মিিরণী পাওয়া  ামি। কি ককিকা কি কচারীমের 

জেমপএফ মিসাি ব্রিশীট শ্রিোর এিং জেমপএফ শ্রিোমর সংরক্ষণ করমি 

িমি। 

 

Single Step সরকপাটম ুঃ  মরমপাটক অপশমন (Single Step) এ 

কি ককিকামের  ািিীয় িথয শ্রেখ্া  ামি এিং শ্রকান িথয সংম ােন, 

মিময়ােন, পমরিধ্ কন ও পমরিােকন করার প্রময়ােন িমি িািা করা  ামি। 
 

মপনশন সরকপাটমিঃ শ্রপনশন মরমপাটক অপশমন শ্রপনশনারমের  ািিীয় 

িথযামে পাওয়া  ামি। 
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মলানি এন্ড এিভান্স সরকপাটম: শ্রিানস এন্ড এিভান্স মরমপাটক 

অপশমন কি ককিকামের মিমভন্ন ঋণ িা অমগ্রমির  ািিীয় িথযামে এিং 

িামসক কিকমনর মকজস্ত িার পাওয়া  ামি। 

 

 On-line Bill Submission Report : On-line Bill Submission Report 

অপশমন অনিাইমন মিি োমখ্মির  ািিীয় িথয পাওয়া  ামি । 
 

 

 

ম্যাকনেকম্ন্ট সরকপাটম t িযামনেমিন্ট মরমপাটক অপশমন িামেমটর 

মিপরীমি মিমভন্ন শ্রকামির  ািিীয় খ্রমচর মিিরণী পাওয়া  ামি । 

Bank Reconciliation Report t Bank Reconciliation Report অপশমন 

িযাংমকর সমিি মিসাি রক্ষণ অমফমসর খ্রমচর সংগমির িথয শ্রেখ্া  ামি । 

Addit Trail Report : Addit Trail Report অপশমন শ্রকান শ্রপ-পময়ন্ট িমি 

শ্রটামকন ইসুয করা িময়মছ এিং শ্রটামকন শ্রফরৎ শ্রেওয়া িময়মছ িাাঁিার িথয 

পাওয়া  ামি। 
 
Progress Report (Budget VS Actual): Progress Report (Budget VS 

Actual) মরমপাটক অপশমন শ্র  শ্রকান অথ ক িছমরর িামেমটর মিপরীমি প্রকৃি 

খ্রমচর িথয পাওয়া  ামি। 
 
Consolidation Report : Consolidation Report মরমপাটক অপশমন মিমিও 

মভজিক খ্রচ, ইমকামনামিক শ্রকাি অনু ায়ী এিং শ্রসাস ক মরমপামটকর খ্রমচর 

িথয পাওয়া  ামি। 

 

Appropriation Accounts Report : Appropriation Accounts Report 

মরমপাটক অপশমন শ্রপ-পময়ন্ট অনু ায়ী িছর শ্রশমষ  ািিীয় খ্রমচর 

সারসংমক্ষপ পাওয়া  ামি। 
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একােশ অধযায় 
 

ম্াসিক কাকের প্রসর্কবেন: মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািয় কিৃকক 

মনধ্ কামরি সিয়সূচী শ্রিািামিক প্রমিিামস প্রধ্ান মিসাি রক্ষণ অমফস 

মনুমিমখ্ি মিষয় সিূমির উপর িামসক কামের প্রমিমিেন উি কা কািময় 

োমখ্ি করমি ুঃ 

১. শ্রটামকন মিসাি সংক্রান্ত িথযামে। 

২. প্রাপ্ত মিমির সংখ্যা ও মন®পমিকৃি মিমির িথযামে। 

৩. কযাশ শাখ্া িইমি মিসাি শাখ্ায় শ্রপ্রমরি ভাউচার সংক্রান্ত িথযামে। 

৪. শ্রিইিী শ্রিমিার কামের মিিরণ। 

৫. মিসাি শাখ্ার কামের মিিরণ । 

৬. ভাউচার ওয়ামচং শ্ররজেষ্টার সংক্রান্ত িথযামে। 

৭. শ্রশষ শ্রিিন পত্র ইসুয ও প্রামপ্তর িথযামে। 

৮. মনরীক্ষাধ্ীন কি ককিকা ও কি কচারী সংক্রান্ত িথযামে। 

৯. কযামিন্ডার অি মরটাণ ক । 

১০.ভমিষয িিমিমির শ্রিোমরর সংখ্যা ও শ্র  িাস প কন্ত শ্রপাটষ্টং িময়মছ 

িাাঁিার মিিরনী। 

১১.মনরীক্ষা শাখ্ার কামের মিিরণ ,  থাঃ- 

 

ধ্) চাকুরী খ্মিয়ান প্রামপ্ত ও মন®পমি সংক্রান্ত িথয 

ন) শ্রপনশন শ্রকইস প্রামপ্ত ও মন®পমি সংক্রান্ত িথয 

প) আগি ও িমিগািী মচটঠ পমরমশাধ্ সংক্রান্ত িথয 

ফ) ভমিষয িিমিি সংক্রান্ত অনযানয িথয 

ি) শ্রিাক িমির মিিরণ  
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উপমরাি প্রমিমিেন ছাড়াও ঋণ ও অমগ্রি খ্ামির ব্রিশীট সংক্রান্ত 

প্রমিমিেন মনধ্ কামরি সিয়সূচী শ্রিািামিক মিসাি িিা মনয়ন্ত্রমকর কা কািময় 

োমখ্ি করমি িমি।  

 

িেিীকৃি সরকারী কি কচারীমের অনিাইমন শ্রিিন মনধ্ কারণ সংক্রান্ত নমথ। 

কযাশ িই সংরক্ষণ প্রমিমিেন। 

অথমরটট পত্র োমর করার প্রমিমিেন। 

মিিম্ব িাজেরার প্রমিমিেন। 

শ্রপনশন সংক্রান্ত িামসক প্রমিমিেন। 

শ্রপনশন শ্রকইস, সামভকস িমি ও িামষ কক শ্রগাপনীয় প্রমিমিেন সংক্রান্ত নমথ। 

কি করি কি কচারীমের িাড়ী ভাড়া , অনযানয কর, গযাস মিি কিকন সংক্রান্ত 

নমথ। 

কি ককিকা ও কি কচারীমের িাড়ী ভাড়া , অনযানয কর, গযাস মিি কিকন 

সংক্রান্ত নমথ। 

কি ককিকা ও কি কচারীমের িামসক শূনয প্রমিমিেন। 

কি ককিকামের িামসক অিস্থান সংক্রান্ত নমথ। 

কি ককিকামের দত্রিামসক অিস্থান সংক্রান্ত নমথ। 

কি কচারীমের স্থায়ী টঠকানা সংক্রান্ত দত্রিামসক প্রমিমিেন। 

কি ককিকামের মিমেমশ প্রমশক্ষণ সংক্রান্ত িামসক প্রমিমিেন।



58 
 

িােশ অধযায় 
Ibas++ ফরি ও শ্ররজেষ্টার: 

 
Registers 01 - Registers of cash flow (Receipt) (payment) 

Registers 02 - Registers of summarised bank receipt  

Registers 03 - Registers of summarised bank  payment 

Registers 04 - Registers of payments 

Registers 05 - Registers of Consolidation of Deduct 

Registers 06 - Registers of correction journal 

Registers 06 - Registers of book adjustment 

Registers 07 - Registers of Deposit Register 

Registers 10 - Registers of remittance and Exchange 

Registers 15 - Registers of cheque Delivery 

Registers 16 - Registers of pre-audit cheque  

Registers 17 - Registers of outstanding cheques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

শ্রিিন ভািামে প্রোমনর শ্ররজেষ্টার   মসএও ৪ 
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কি ককিকার নাি...................................... 

িাস ..................... িছর...................... 

 
প্রামিষ্ঠামনক 

শ্রকাি (OFFID) 

         

শ্রটামকন নং ও 

িামরখ্  

কি ককিকার 

নাি 

শ্রিিন 

ভািামে 

প্রোমনর 

িামরখ্ 

 অথ কননমিক শ্রকািসি োিী অথ কননমিক শ্রকািসি কিকনসিূি 

   কি ককিকামে

র িামসক 

শ্রিিন 

কি ককিকামে

র িামসক 

শ্রিিন 

িামড় 

ভা

ড়া 

মচমকৎ

সা 

আসিা

র পত্র 

শ্রিাট 

োিী 

(শ্রিমিট) 

সাধ্ারণ 

ভমিষয 

িিমিি 

কিযাণ 

িিমিি 

শ্র ৌথ 

িীিা 

গৃি 

মনি কাণ 

অমগ্রি 

িামসক শ্রিাট             

পূি কিিী িাস             

চিিান              

 
 
 
…………………………….        কি ককিকার 

স্বাক্ষর 

 
কিকন ও প্রামপ্তর এমকভুি শ্ররজেষ্টার  মসএও ৫ 

কা কািময়র নাি...................................... 

িাস ..................... িছর...................... 
 ১৩ মিজেট শ্রকাি 

         

         

ক্রমিক নং অপামরটটং 

ইউমনট(৯ মিজেট 

শ্রকাি) 

শ্রিাট 

োিীসিূি 

আয়কর গৃিমনি কাণ 

অমগ্রি 

গৃিমনি কাণ 

অগ্রীমির 

সুে 

সাধ্ারণ 

ভমিষয 

িিমিি 

কিযাণ 

িিমিি 

শ্র ৌথিীিা মনরাপে 

েিা 

AwMÖg bxU 

`vex 

            

            

            

িামসক শ্রিাট 

শ্র  মিসাি 

মসমিউিসিূমি 

স্থানান্তর করা 

িমি। 

           

 
 

        মনরীক্ষা ও মিসাি রক্ষণ কি ককিকার 

স্বাক্ষর 
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Register Of Book Adjustments –CAO 6 

 

অমফমসর নাি ুঃ .......................................... 

িাসঃ..........................  িছরঃ....................... 
ক্রমিক নং িামরখ্ শ্রিনমেমনর ধ্রন শ্রিমিট শ্রক্রমিট 

   ১৩ মিজেট 

শ্রকাি 

(টাকা) ১৩ মিজেট 

শ্রকাি 

      

      

      

সি কমিাট     

 

 
মনরীক্ষা ও মিসাি রক্ষণ কি ককিকার 

স্বাক্ষর 

 
 

 

 

েিার শ্ররজেষ্টার (প্রামপ্ত) মসএও-৭ 

েিার নাি ুঃ .......................................... 

অমফমসর নাি ুঃ .......................................... 

িাসঃ..........................  িছরঃ....................... 

৭ ১০৫১ ০০০০   

েিা  পমরমশামধ্র মিি করণ এর  

ক্রমিক 

নং 

েিার 

িামরখ্ 

শ্রটামকন 

নং 

অথমরটট 

েিা 

মিনযাস 

শ্র  

কিৃকক 

গৃিীি 

পমরিাণ ক্রমিক 

নং 

েিার 

িামরখ্ 

শ্রটামকন 

নং 

 

          

          

          

          

          

          

    িামসক 

সি কমিাট 

     

 

 

মিসাি রক্ষণ কি ককিকার 

স্বাক্ষর 
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েিার শ্ররজেষ্টার (প্রামপ্ত) মসএও-৮ 

েিার নাি ুঃ .......................................... 

অমফমসর নাি ুঃ .......................................... 

িাসঃ..........................  িছরঃ....................... 

৭ ১০৫১ ০০০

০ 

  

েিা  পমরমশামধ্র মিি করণ এর  

ক্রমি

ক 

নং- 

মসএও

-৭ 

অনু ায়ী 

েিার 

শ্রের/পমরিা

ণ মসএও-৭ 

অনু ায়ী 

ক্রমি

ক নং 

শ্রটামক

ন নং 

ও 

িামরখ্ 

মিি 

পা

মসং 

এর 

িামর

খ্ 

পমরমশা

ধ্ 

আমেশ 

এর 

নাম্বার 

পুনপমরমশামধ্

ি অথমরটট 

মিনযাস এর 

নাি 

কামক  

পুন 

পমরমশা

ধ্ 

পুন 

পমরমশা

ধ্ এর 

পমরিাণ 

(টাকা) 

কি ককিকা

র স্বাক্ষর 

          

          

          

  িামসক সি কমিাট       

 

 

মিসাি রক্ষণ কি ককিকার 

স্বাক্ষর 

Register Of Book Adjustments –CAO 14 
 

অমফমসর নাি ুঃ .......................................... 

িাসঃ..........................  িছরঃ....................... 

েিাকারীর স্বাক্ষর 

(কান্টক্টর,সাপ্লায়ার, 

মসমকউমরটট 

মিমপাজেট 

ইমকানমিক 

শ্রকাি 

উিমিান/েিা 

পূি কিিী 

িামসর মস্থমি 

িিকিান িামসর 

েিা CAO-5 

শ্রিাট িিকিান িামসর 

কিকন CAO-4 
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