
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্ম ার দাযয়ত্ব ও কর্ম ব্যসরূ্হ আল াচনা। 

সরকাযর র্হযব্  হইলর্ অর্ম উলতা ন ও প্রাপকলক র্াহা প্রদান কযরব্ার যনযর্ত যে কর্মকর্ম ালক এই 
দাযয়ত্ব প্রদান করা হয় যর্যনই আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্ম া এব্ং অযিস প্রধান র্াহার পলে উক্ত 
কােমাযদ সম্পাদলনর যনযর্ত এই যনলয়াগ প্রদান কযরয়া র্ালকন।  

১। গেজেজেড কর্মকর্ম ােণ নিেস্ব দাবী যথা- গবর্ি, ভার্ানদ, ঋণ ইর্যানদ উজতালজির েিয নিজেরাই 
কর্মকর্ম া নবজবনির্ হইজবি এবং এর্ি ভার্া, নবলসর্ূহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্ম া কর্তম ক প্রনর্স্বাক্ষনরর্ 
হইজর্ হইজব।  

২। অনিস প্রধাি র্াহার অধীজি কর্মরর্ গকািাজ  গেজেজেড কর্মকর্ম ার িার্ ও ির্ুিা স্বাক্ষর সংনিষ্ট 
অথম পনরশাজ ধকারী কাযমালজয় পাঠাইয়া নদয়া র্াহার পজক্ষ নবল অথবা আজদশ স্বাক্ষর কনরবার 
ক্ষর্র্া প্রদাি কনরজর্ পাজরি। র্জব এই বযবস্থা নবজলর নিভুম লর্া ও েতহীর্ অজথমর বযবহার সর্পনকম র্ 
দানয়ত্ব হইজর্ অনিস প্রধািজক গকািাজ ভাজবই দায়যুক্ত কনরজব িা {এস, আর-৬৬ অিযুায়ী।  

৩। িি-গেজেজেড কর্মিারীর গবর্ি-ভার্ানদ, এর্িভার্া, যন্ত্রণ ও অনির্, আিুসংনেক অিযািয খরি 
ইর্যানদ দাবী সংক্রান্ত অথবম, পদ র্েরুী এবং অনিস প্রধাি নবভােীয় প্রধাি সরকানর আজদশ 
অিুজর্াদি ও বাজেে করনর্ সাজপজক্ষ নিধমানরর্ িরজর্ নবল করর্ : অয়ি ও িয়ি কর্মকর্ম া সংনিষ্ট 
নহসাবরক্ষৰ অনিস হইজর্ িহণ কজরি। অর্ঃপর নর্নি ঐ সব অথম দংনিষ্ট দাবীদারজক পনরশাজ ধ 
কনরয়া স্বাক্ষর ও প্রানি স্বীকারপত্র িহ হজরি।  

৪। সরকানর নহসাব হইজর্ অথম উজতালজি নিম্নবনণমর্ অিুশাসি অিসুরণ করজর্ হইজব, যথা 

(ক) গেোরী গলস, এর রুপ-২৩ গর্ বনণমর্ আজে গয, এই নবনধর্ালা িা অিয গকািাজ  নবভােীয় 
প্রনবধাজি সুস্পষ্ট অিযরূপ গকাজিা নবধাি িা থানকজল, সকল সরকানর কর্মকর্ম াজক কযাশবনহ সংরক্ষণ 
কনরজর্ হইজব।  

(খ) সকল আনথমক গলিজদি সংঘটির্ হইবার সজে সজে িযাশিনহজর্ নলনপবদ্ধ কনরজর্ হইজব এবং 
নহসাব ভুনক্তর প্রর্াণ নহসাজব অনিস প্রধাি বার্ম া সর্যানয়র্  

(ে) কযাশবনহ নলখি প্রনর্নদি সর্াি কনরয়া গের োনিজর্ হইজব এবং সকল ভুনক্ত পরীক্ষা কনরজর্ 
হইজব। অনিস প্রধাি নিজের কযাশবনহর যাজ েিলণ প্রনর্নদি কনরজবি অথবা কযাশবনহ গলখার কাজে 
নিয়াজ নের্ িজহি, এর্ি গকাজিা দানয়ত্বশীল অধস্তি কর্মিারী দ্বারা এই কাে করাইয়া লইজবি এবং 
সবনকেু সঠিক পাইয়া নর্নি অিুস্বাক্ষর কনরজবি।  

(ঘ) প্রনর্ র্াজসর গশজে অনিস প্রধাি িেদ নহনর্ প্রনর্পাদি কনরয়া স্বাক্ষর ও র্ানরখসহ প্রর্যায়ি 
নলনপবদ্ধ কনরজবি।  



(ঙ) গকাজিা কর্মিারী নিকে হইজর্ পাওয়া সরকানর অথম গকাজিা বযাংক বা গেোরীজর্ ের্া প্রদাি 
করা হইজল অনিস প্রধাি কযাশানহ এর অন্তভুম ক্ত সর্যানয়র্ কনরবার পূজবম গেোরী িালাি যািাই 
কনরজবি।  

(ি) কযাশ বইজয়র গকািাজ  ভুনক্তজর্ ঘোর্াো বা উপনর নলখি সমূ্পণম নিনেদ্ধ । যনদ গকাজিা ভুল 
ধরা পজ়ে, র্জব ঐ ভুল ভুনক্ত কলর্ দ্বারা কাটিয়া দইু লাইজির র্াঝখাজি শুদ্ধ ভুনক্ত লাল কানলজর্ 
সনিজবশ কনরজর্ হইজব। অনিস প্রধাি প্রনর্টি সংশাজ ধি অবশযই র্ানরখসহ অিুস্বাক্ষর কনরজবি।  

(ে) সরকানর অথম গলিজদি আদাি-প্রধািকারী গকািাজ  কর্মকর্ম া গবসরকানর অথম আদাি-প্রদাি 
গলিজদি কনরজর্ পানরজব িা। নবজশে আজদশ দ্বারা র্াহা কনরজর্ হইজল গবসরকানর অথমানদর নহসাজবর 
েিয আলাদা নহসাব বই সংরক্ষণ করজর্ 

(ে) অথম আিা-গিওয়া কর্মিারী বা দ্রুপ কাজে নিযুক্ত বযনক্তজক নিরাপতার েিয িানবসহ বযাে 
প্রদাি কনরজর্ হইজব। অজথমর পনরর্াণ অনধক হইজল অনর্নরক্ত লাজ কবল বা সশস্ত্র পুনলশ প্রহরার 
বযবস্থা িহণ কনরজর্ হইজব।  

সাবনসনডয়ারী রুলস্-৫৫ অিুযায়ী : এই রুজলর গলখাও অিযরূপ গকািাজ  নবজশে নবধাি িা থানকজল 
নবল দানখল ো়ো সরকাজরর নহসাব হইজর্ অথম উজতালি করা যায় িা। নবল বা গিজকর প্রানি 
স্বীকার এবং োজয় “পনরশাজ নধর্” োপ র্ারা হইজল র্াহা ভাউিাজর পনরণর্ হয়।  

সাব্যসযিয়ারী রু স্-৫৮  

অিুযায়ী সরকাজরর নবজশে আজদজশ নভিরূপ নিজদমশ থানকজল সরকানর কর্মিারী িজহি এর্ি গকািাজ  
বযনক্ত কাযম সম্পাদি, গসবা। প্রদাি অথবা দ্রবযানদ সরবরাজহর েিয পনরশাজ জধ দাবী কনরজল, এই সব 
দাবী। নবভােীয় প্রধাি বা অিয গকািাজ  দানয়ত্বশীল কর্মকর্ম া যাহার আজদজশ দাবীকত র্ পনরশাজ ধ 
সম্পনকম র্ কাে অথবা গসবা প্রদাি করা হইয়াজে র্াহার র্াধযজর্ দানখল কনরজর্ হইজব।  

ব্লকয়া দাব্ী সম্পযকম র্   

সাবনসনডয়ারী রুলস্-৬১ অিুযায়ী : সরকাজরর নিকে গকািাজ  দাবী প্রাপয হইবার েয় র্াজসর র্জধয 
গপশ করা িা হইজল র্াহা অিুসন্ধাি আজদশ ো়ো পনরশাজ ধ করা যাইজব িা। পরবর্ীজর্ 
সংশাজ নধর্ হইয়া এক বৎসর হইয়াজে।  

এই যব্যধ এস, আর-২২৭ 

 অিুযায়ী পনরিানলর্ অবসর ভার্া নকংবা বনধমর্ গবর্জির বজকয়া এক বৎসজরর গবনশ নকন্তু েয় 
বৎসজরর কর্ পুরার্ি হইজল নিয়াজ েকারী কর্তম পজক্ষর নবজশে অিসুন্ধাি আজদশ প্রয়াজ েি হইজব। 
েয় বৎসজরর অনধক হইজল সরকাজরর র্ঞ্জরুীর প্রয়াজ েি হইজব।  

এ সাব্যসযিয়ারী রু স্-৭৭ 



অিুযায়ী প্রজর্যক গিক বনহ অবশযই গিজকর র্াধযজর্ উজতালিকারী কর্মকর্ম া র্াহার বযনক্তের্ গহিােজর্ 
র্ালাবদ্ধ অবস্থায় রানখজবি | এবং দানয়ত্ব হস্তান্তরকাজল দানয়ত্ব িহণকারী কর্মকর্ম ার নিকে হস্তান্তনরর্ 
গিজকর প্রকত র্ সংখযা উজেখপূবমক রনশদ িহণ কনরজবি। 

সাব্যসযিয়ারী রু স-৮৪   

অিুযায়ী গিজক সকল সংশাজ ধি এবং পনরবর্ম ি গিক প্রদািকারী কর্মকর্ম া অথবা গিক স্বাক্ষজরর 
ক্ষর্র্াপ্রাি কর্মকর্ম া কর্তম ক পূণম স্বাক্ষর দ্বারা সর্যানয়র্ কনরজর্ হইজব। ইহা বযর্ীর্ 
কর্মকর্ম া/কর্মিারীেজণর নহসাব সম্পনকম র্ নবনভি নিয়র্িীনর্ অিসুরণ কর। 

 


