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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

এ কায ালয় এক জনকাণখী কায ালয় । তাই সরকারী অথ  ববাপনায় লা ও জনকাণধম কম কাের ান ির লে সরকারী
িহসাব নয়ণ পিতেত াপক সংােরর উোগ নয়া হেয়েছ । তাই এক অংশ iBAS++ এর আওতায় থাকায় বাংলােদশ াংেকর
সােথ সরাসির অনলাইেন এাডভাইজ রণ, চক ই ও চক এর িরকনিসিলেয়শেনর কাজ সহজতর হেয়েছ । িবল পােশর অেপমান গড়
সময় কিমেয় আনা হেয়েছ । এ কায ালেয়র িনরীাধীন শতভাগ কম কতার বতন-ভাতা, উৎসব ভাতা এবং াি ও িচিবেনাদন ভাতার দাবী
EFT (Electronic Fund Transfer) এর মােম সরাসির সংি কম কতার াংক িহসােব পিরেশাধ করা হে । আগ
২০১৬ থেক iBAS++ বার আিনক এবং উত সংর iBAS++ চা হেয়েছ । ইেতামে এ কায ালেয়র ি-অিডেটর আওতাধীন
অিফস সেহর সকল সরকারী কম চারী ও পনশনারগেণর On Line Pay Fixation এবং Pension Fixation সফল ভােব
স করা হেয়েছ ।

সমা এবং চােলসহ:

িত বৎসর সরকােরর বােজেটর আকার ি পাে । তাছাড়া িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে ব  িনরীা ও িহসাব বার কম কাও
িতিনয়ত ি পাে । অথচ ২০০২ সােল িতত এ কায ালেয়র জনবল বতমােন অেধ েক নেম এেসেছ । িক আমরা জািন য িহসাব
সংা কাজ এক জল িয়ায় স করেত হয় । এক  এবং িন ল িহসাব িতেবদেন সরকারী িহসােবর িচ িতেবদন েট
উেঠ দ জনবেলর যেথ অভাব রেয়েছ । ফেল মারীত পেদর অেধ ক জনবল এবং ায় অদ জনবল িনেয় ভােব ব  িনরীা করা ও
সক িহসাব ণয়ন করা অেনক বড় চােল ।

ভিবৎ পিরকনা:

iBAS++ বা শতভাগ সফলতার সােথ চাকরন, বতন-ভাতা, পনশন, ভিব তহিবল সিকত িহসাব সংরণ পিত ও সবার মান
উয়ন ।  সরকাির  বােজট ও িহসােবর নন িণিবাস কাঠােমার  বাবায়েন  উেখেযা িমকা  পালন ।  ইন হাউজ িশেণর মােম
জনবেলর দতা ি, সািভ স সহ আরও ত ও উত করা ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ভােব ব  িনরীা ও সক িহসাব ণয়ন দ জনবল তরী করার কােজ অগিত অজন ।
• অথ  িবভাগ এবং িহসাব মহািনয়ক এর িনেদ শনা বাবায়েনর কাজ ততর করার ে অগিত অজন ।
• iBAS++ বা চার ে শতভাগ সফলতা অজন ।
• সরকারী বােজট ও িহসােবর ণীিবাস কাঠােমা ড়াকরেণর কােজ উেখেযা অগিত অজন ।
• Pension Sanction Tracking List অযায়ী পনশনারেদর ডাটােবজ ণয়েনর কাজ সকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

িচফ  একাউস এ িফা  অিফসার  (িসএএফও),  িচফ  একাউস এ িফা  অিফসার,  ধানমীর
কায ালয়

এবং

অিফস ধান, িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সরকাির আিথ ক বাপনা পিত আিনক ও শিশালী কের শাসন িতায় অবদান রাখা।

১.২ অিভল (Mission)
সরকাির অথ  পিরেশােধ কায কর ব -িনরীা সাদন এবং িডিজটাইেশজন এর মােম ণগতমান স িহসাব িতেবদন ণয়ন
কের িসা হেণ সহেযািগতা দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. চলমান সরকারী আথ -বাপনায় গিতশীলতা বজায় রাখা।
২. ি-অিডট, অভরীন মিনটিরং এবং িরেপাং বা শিশালীকরণ
৩. বােজট ও য় বাপনা, িহসাবায়ন বাপনা এবং সবা দান িয়ার িডিজটাইেজশন
৪. পনশন বাপনা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মিনটিরং ও পারিভশন উতকরণ ;
২. িনধ ািরত সমেয় মািসক পনশন পিরেশাধ ;
৩. বতনেল, বতন িনধ ারণ, , পনশন, আেতািষক, অবসর িবধা, মণভাতা, সাধারণ ভিবতহিবল বাপনাসহ
িবিভ আিথ ক িবধানাবলীর যথাযথ েয়াগ ও িকরণ িনিত করা ;
৪. যথাসমেয় মািসক িহসাব, আিথ ক িহসাব ও উপেযাজন িহসাব তকরণ;
৫. আিথ ক লা ও জবাব িদিহতা িতা এবং িমতিয়তা অজেনর লে সাংগঠিনক কাঠােমা ও আিথ ক িবিধ/ পিত
উয়েন পরামশ  দান এবং য় বাপনা; এবং
৬. মনালেয়র িিপাল একাউিংঅিফসার (PAO) ক আিথ ক পরামশ  দান।
৭. িনধ ািরত সমেয় বতনভাতা, িজিপএফও আষিকিবল এবং ািয় ও পনশন কইসসহ িনিকরণ ;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িবিভ অিফেসর বতন িবল
িনিকরণ (২৫ তািরেখর মে
দািখল সােপে) ও EFT দান

পরবত মােসর ১ম
কম িদবেসর মে

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

মািসক পনশন যথাসমেয় EFT
করণ

পরবত মােসর ১ম
কম িদবেসর মে

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

িজিপএফ অিম/ড়া পিরেশাধ,
হিনম ানসহ অা অিম ও মন
ভাতা িবল ত িনি

াির তািরখ হেত
০৩ কম িদবেসর মে

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

িজিপএফ বাপনা অেটােমশন

হালনাগাদত
িজিপএফ ােলসহ
iBAS++ এ
আপেলাডত

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

সরবরাহ ও সবা, মরামত ও
সংরণ, সদ সংহ ইতািদ
খাতসহ উয়ন খােতর িবল িনি
ততরকরণ

৭ কম িদবেসর মে % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

বতন িনধ ারণ, সািভ স বিহ ও
পনশন যথাসমেয় িনি

১০ কম িদবেসর মে % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

পনশন কইস ত িনি করণ
াির পর ১০
কম িদবেসর মে

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++

উপেযাজন িহসাব যথাসমেয় দািখল
পরবত আিথ ক বছেরর
১৫ এিল এর মে

সংা - - ৩  ১  ১ 
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন চাট ার/iBAS++



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

সরকাির কম কতা/কম চািরেদর On
Line Pay Fixation
িনিতকরণ

লাই ১৮ তািরেখর
মে

% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
ধানমীর কায ালয়সহ এর অিধদদর/দর,
িবিভ ক ও কম িচ সহসহ অা অিফস
এবং িসএএফও/ ধানমীর কায ালয়

িসেজন
চাট ার/iBAS++/Website

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] চলমান
সরকারী আথ -
বাপনায়
গিতশীলতা বজায়
রাখা।

২০

[১.১] মািসক বতনভাতা
িবল সময়মত িনি

[১.১.১] বতন ভাতার িবল
িতন কম িদবেসর মে
িনিত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] সরবরাহ ও সবা
এবং সদ সংহ খােতর
িবল সময়মত িনি

[১.২.১] সরবরাহ ও সবা
এবং সদ সংহ খােতর
িবল সাত কম িদবেসর মে
িনিত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] িজিপএফ
অিম/ড়া িবল সময়মত
িনি

[১.৩.১] িজিপএফ
অিম/ড়া িবল ৩ (িতন)
কম িদবেসর মে
িনিত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] অদান, ঋণ ও অিম
এবং িবিভ আিথ ক
মরীপের িবপরীেত
অথির সময়মত ই

[১.৪.১] ৫ (পচ) কম িদবেসর
মে অথির অথির
ইত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] যথাসমেয় LPC
ই

[১.৫.১] ৫ (পচ) কম িদবেসর
মে LPC ইত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] ি-অিডট,
অভরীন
মিনটিরং এবং
িরেপাং বা
শিশালীকরণ

১৮

[২.১] সরকার আিথ ক
বাপনা িবষেয়
কম কতা/কম চািরগেণর
দতা ি।

[২.১.১]
কম কতা/কম চািরগেণর
িবষয় িভিক িশণ
দানত

গড় ঘা ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] কম কতা
কম চািরগেণর দতা ির
লে সমসামিয়ক িবষেয়
Learning
Session আেয়াজন

[২.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) এবং শাসন
ও সংারলক কায ম
বাবায়ন সিকত
কম পিরকনাসহ অা
াসংিগক িবষেয়
Learning
Session অিত

গড় ঘা ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] সবার মান িনয়িমত
মিনটিরং

[২.৩.১] িসিজএ/িসএএফও
পয ােয় মিনটিরং িতেবদেন
া অবজারেবশন িনি

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] িরেপা ং বা
শিশালীকরণ

[২.৪.১] যথাসমেয় উধ তন
কপ বরাবর িরেপাট  পশ

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] বােজট ও
য় বাপনা,
িহসাবায়ন
বাপনা এবং
সবা দান
িয়ার
িডিজটাইেজশন

১৭

[৩.১] গেজেটড
কম কতাগেণর বতন
EFT ত রণ
িনিতকরণ

[৩.১.১] গেজেটড
কম কতাগেণর বতন EFT
ত রণত

০

[৩.২] নন-গেজেটড
কম চািরগেণর বতন EFT
ত রণ িনিতকরণ

[৩.২.১] নন-গেজেটড
কম চািরগেণর বতন EFT
ত রণত

০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩] িজিপএফ ােল
হালনাগাদ ব ক
iBAS++ এ
আপেলাডকরণ

[৩.৩.১] িজিপএফ ােল
হালনাগাদ ব ক
iBAS++ এ
আপেলাডত

০

[৩.৪] বরাত বােজেটর
য় পিরকনা বাবায়ন
(BIP)।

[৩.৪.১] বরাত বােজেটর
য় পিরকনা বাবায়ন
(BIP) বাবািয়ত

০

[৩.৫] Digital
কায েমর উপর িশণ
দান

[৩.৫.১] iBAS++ এর
উপর িশণ দান
সকরণ

০

[৪] পনশন
বাপনা।

১৫

[৪.১] আেতািষক ও
পনশন কইসসহ
সময়মত িনি।

[৪.১.১] আেতািষক ও
পনশন কইসসহ সময়মত
িনিত

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] পািরবািরক পনশন
কইসসহ সময়মত
িনি।

[৪.২.১] পািরবািরক পনশন
কইস (সাত) কম িদবেসর
মে িনিত

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৩] যথাসমেয় মািসক
পনশেনর EFT করণ

[৪.৩.১] মােসর থম ৭
(সাত) কায িদবেসর মে
EFT সকরণ

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা
দান িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

আিম,  িচফ  একাউস  এ  িফা  অিফসার  (িসএএফও),  িচফ  একাউস  এ  িফা  অিফসার,  ধানমীর
কায ালয়, অিফস ধান, িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা
অজেন সেচ থাকব।

আিম, অিফস ধান, িহসাব মহািনয়েকর কায ালয় িহসােব িচফ একাউস এ িফা অিফসার (িসএএফও), িচফ
একাউস এ িফা অিফসার, ধানমীর কায ালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা
অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িচফ একাউস এ িফা অিফসার (িসএএফও)
িচফ একাউস এ িফা অিফসার, ধানমীর
কায ালয়

তািরখ

অিফস ধান
িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CAFO Chief Accounts & Finance Office

২ CAG Comptroller & Auditor General

৩ CGA Controller General of Accounts

৪ CSR Corporate Social Responsibility

৫ DAFO District Accounts & Finance Office

৬ DCA Divisional Controller of Accounts

৭ EFT Electronic Fund Transfer

৮ iBAS Integrated Budget and Accounting System

৯ iBAS++
Integrated Budget and Accounting System,
Version++

১০ ICU Internal Control Unit

১১ LPC Last Pay Certificate

১২ MICR Magnetic Inc Character Recognition

১৩ NBR National Board of Revenue

১৪ SIP Small Improvement Project

১৫ UAO Upazila Accounts Office



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] মািসক বতনভাতা িবল সময়মত িনি [১.১.১] বতন ভাতার িবল িতন কম িদবেসর মে িনিত িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
iBAS++ িতেবদন/সংি িহসাবরন অিফস কক
দ তয়ন

[১.২] সরবরাহ ও সবা এবং সদ সংহ খােতর িবল
সময়মত িনি

[১.২.১] সরবরাহ ও সবা এবং সদ সংহ খােতর িবল সাত
কম িদবেসর মে িনিত

িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
iBAS++ িতেবদন/সংি িহসাবরন অিফস কক
দ তয়ন

[১.৩] িজিপএফ অিম/ড়া িবল সময়মত িনি
[১.৩.১] িজিপএফ অিম/ড়া িবল ৩ (িতন) কম িদবেসর মে
িনিত

িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
iBAS++ িতেবদন/সংি িহসাবরন অিফস কক
দ তয়ন

[১.৪] অদান, ঋণ ও অিম এবং িবিভ আিথ ক
মরীপের িবপরীেত অথির সময়মত ই

[১.৪.১] ৫ (পচ) কম িদবেসর মে অথির অথির ইত িসএএফও/ধানমীর কায ালয় ইত অথিরসেহর সারসংেপ

[১.৫] যথাসমেয় LPC ই [১.৫.১] ৫ (পচ) কম িদবেসর মে LPC ইত িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
িহসাবরণ অিফসসহ কক িরত এতসংা
সারসংেপ

[২.১] সরকার আিথ ক বাপনা িবষেয়
কম কতা/কম চািরগেণর দতা ি।

[২.১.১] কম কতা/কম চািরগেণর িবষয় িভিক িশণ দানত িসএএফও/ধানমীর কায ালয় িশণ আেদশ, উপিিত/এতদসংা সারসংেপ

[২.২] কম কতা কম চািরগেণর দতা ির লে
সমসামিয়ক িবষেয় Learning Session আেয়াজন

[২.২.১] বািষ ক কম সাদন ি (এিপএ) এবং শাসন ও
সংারলক কায ম বাবায়ন সিকত কম পিরকনাসহ
অা াসংিগক িবষেয় Learning Session অিত

িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
Learning Session আেয়াজন সংা অিফস
আেদশ, উপিিত/এতদসংা সারসংেপ

[২.৩] সবার মান িনয়িমত মিনটিরং
[২.৩.১] িসিজএ/িসএএফও পয ােয় মিনটিরং িতেবদেন া
অবজারেবশন িনি

িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
সংি শাখা কক দািখলত এতসংা
িতেবদন/তয়ন

[২.৪] িরেপা ং বা শিশালীকরণ [২.৪.১] যথাসমেয় উধ তন কপ বরাবর িরেপাট  পশ িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
সংি শাখা কক দািখলত এতসংা
িতেবদন/তয়ন

[৩.১] গেজেটড কম কতাগেণর বতন EFT ত রণ
িনিতকরণ

[৩.১.১] গেজেটড কম কতাগেণর বতন EFT ত রণত িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
iBAS++ িতেবদন/সংি িহসাবরন অিফস কক
দ তয়ন

[৩.২] নন-গেজেটড কম চািরগেণর বতন EFT ত রণ
িনিতকরণ

[৩.২.১] নন-গেজেটড কম চািরগেণর বতন EFT ত রণত িসএএফও/ধানমীর কায ালয় iBAS++ িতেবদন/অ প পেয় কক দ তয়ন

[৩.৩] িজিপএফ ােল হালনাগাদ ব ক iBAS++ এ
আপেলাডকরণ

[৩.৩.১] িজিপএফ ােল হালনাগাদ ব ক iBAS++ এ
আপেলাডত

িসএএফও/ধানমীর কায ালয় iBAS++ িতেবদন/অ প পেয় কক দ তয়ন

[৩.৪] বরাত বােজেটর য় পিরকনা বাবায়ন
(BIP)।

[৩.৪.১] বরাত বােজেটর য় পিরকনা বাবায়ন (BIP)
বাবািয়ত

িসএএফও/ধানমীর কায ালয় iBAS++ িতেবদন/অ প পেয় কক দ তয়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৫] Digital কায েমর উপর িশণ দান [৩.৫.১] iBAS++ এর উপর িশণ দান সকরণ িসএএফও/ধানমীর কায ালয়
িশণ আেয়াজন সংা অিফস আেদশ,
উপিিত/এতদসংা সারসংেপ

[৪.১] আেতািষক ও পনশন কইসসহ সময়মত
িনি।

[৪.১.১] আেতািষক ও পনশন কইসসহ সময়মত িনিত িসএএফও/ধানমীর কায ালয় iBAS++ িতেবদন/অ প পেয় কক দ তয়ন

[৪.২] পািরবািরক পনশন কইসসহ সময়মত িনি।
[৪.২.১] পািরবািরক পনশন কইস (সাত) কম িদবেসর মে
িনিত

িসএএফও/ধানমীর কায ালয় iBAS++ িতেবদন/অ প পেয় কক দ তয়ন

[৪.৩] যথাসমেয় মািসক পনশেনর EFT করণ
[৪.৩.১] মােসর থম ৭ (সাত) কায িদবেসর মে EFT
সকরণ

িসএএফও/ধানমীর কায ালয় iBAS++ িতেবদন/অ প পেয় কক দ তয়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল

অিফেসর সােথ
সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

আেতািষক ও পনশন কইসসহ
সময়মত িনি।

আেতািষক ও পনশন কইসসহ
সময়মত িনিত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

বরাত বােজেটর য় পিরকনা
বাবায়ন (BIP)।

বরাত বােজেটর য় পিরকনা
বাবায়ন (BIP) বাবািয়ত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

িজিপএফ ােল হালনাগাদ ব ক
iBAS++ এ আপেলাডকরণ

িজিপএফ ােল হালনাগাদ ব ক
iBAS++ এ আপেলাডত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

নন-গেজেটড কম চািরগেণর বতন
EFT ত রণ িনিতকরণ

নন-গেজেটড কম চািরগেণর বতন
EFT ত রণত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

গেজেটড কম কতাগেণর বতন EFT
ত রণ িনিতকরণ

গেজেটড কম কতাগেণর বতন EFT
ত রণত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

যথাসমেয় মািসক পনশেনর EFT
করণ

মােসর থম ৭ (সাত) কায িদবেসর মে
EFT সকরণ

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

সরবরাহ ও সবা এবং সদ সংহ
খােতর িবল সময়মত িনি

সরবরাহ ও সবা এবং সদ সংহ
খােতর িবল সাত কম িদবেসর মে
িনিত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল

অিফেসর সােথ
সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

সরকার আিথ ক বাপনা িবষেয়
কম কতা/কম চািরগেণর দতা ি।

কম কতা/কম চািরগেণর িবষয় িভিক
িশণ দানত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।

মািসক বতনভাতা িবল সময়মত
িনি

বতন ভাতার িবল িতন কম িদবেসর মে
িনিত

ধানমীর
কায ালয়

অথ  িবভােগর অধীন এসিপইএমএস কম চী, িহসাব মহািনয়ক কায ালয় এবং ধানমীর কায ালয়েয়র মে উিিখত
কম সাদন চকসেহর ল অজেন কােজর সময় থাকা েয়াজন। িবেশষ কের আইবাস এর য কান আপেডট, নন মিডউল,
পিরবতন, পিরবধ ন, সংেযাজন, িবেয়াজন ইতািদ িবষেয় িশণসহ পারিরক নেলজ শয়ািরং এর কায ম সাব িণক সচল
রাখেত হেব।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


