
যে কর্মকর্ম ার উপর সরকারর র্হরিল হইতর্ সরকারর অর্ম উততালন এিং প্রাপকতক র্াহা প্রদাতনর 
দার়িত্ব অরপমর্ হ়ি র্াহাতক আ়িন ও িয়িন কর্মকর্ম া িলা হ়ি। যেজারী রুলস্ এর রিধান হতর্ 
কযাশিরহ রলখন পদ্ধরর্ রনত়ি ির্মনা করা হইল- 

এস, আর-২৩।- এই বিবিমালা অথিা অন্য ক ান্ বিভাগীয় প্রবিিানন্ সুস্পষ্ট অন্যরূপ ক ান্ বিিান্ 
ন্া থাব নল, স ল সর ারী  মম র্ম ান  ন্গদ আদান্-প্রদানন্র কেনে বন্ননাক্ত বিবিসমূহ অন্ুসরণ 
 বরনর্ হইনি :  

১। সর ানরর পনে অথম গ্রহণ  নরন্ এমন্ প্রনর্য  সর ারী  মম র্ম ান  টি, আর, ফরম-৩ অন্যুায়ী 
এ টি  যাশিবহ সংরেণ  বরনর্ হইনি। 

টীকা :  ানল টনরনট টি, আর, ফরম-৩  অন্যুায়ী  যাশিবহ সংরেণ  রা হয়।  

২। স ল আবথম  কলন্নদন্ সংঘটির্ হইিার সনে সনে  যাশিবহনর্ বলবপিদ্ধ  বরনর্ হইনি এিং 
বহসািভুবক্তর প্রমাণ বহসানি অবফস প্রিান্  র্তম   সর্যাবয়র্ হইনর্ হইনি ।  

৩।  যাশিবহ বলখন্ প্রবর্বদন্ সমাপ্ত  বরয়া কের টাবন্নর্ হইনি এিং স ল ভুবক্ত পরীো  বরনর্ 
হইনি। অবফস প্রিান্ বন্নে  যাশিবহর যান গফল প্রবর্পাদন্  বরনিন্ অথিা  যাশিবহ কলখার  ানে 
বন্য়ান বের্ ন্নহন্, এমন্ ক ান্ দাবয়ত্বশীল অি:স্তন্  মমচারী দ্বারা এই  াে  রাইয়া বন্নিন্ এিং 
সিব ছু সঠি  রবহয়ানছ মনমম বন্বির্ হইয়া বর্বন্ অন্ুস্বাের  বরনিন্।  

টী া-১।  মম র্ম াগণ  যাশিবহর ভুবক্তসমূহ অন্ুস্বাের  বরিার পূনিম ঐগুবল রবশনদর মুব়ি, 

পবরশান বির্ ভাউচার এিং চালান্সমনূহ িযাংন র প্রাবপ্ত স্বী ানরর সবহর্ বমলাইয়া কদবখনিন্।  

টী া-২। ক ান্ অবফনস দইু িা র্র্ান বি  সহ ারী থাব নল র্থায়  যাশ এিং বহসািরেণ বভন্ন 
বভন্ন  মমচারীর দাবয়নত্ব ন্যস্ত  রা সমীচীন্।  

৪। প্রনর্য  মানসর কশনে অবফস প্রিান্ ন্গদ বিবর্ প্রবর্পাদন্  বরয়া স্বাের ও র্াবরখসহ প্রর্যায়ন্ 
বলবপিদ্ধ  বরনিন্। যবদ মাবস   যাশ এ াউন্ট, প্রাথবম  সংবেপ্ত বহসাি অথিা চলবর্ বহসাি সংবিষ্ট 
বহসািরেণ  মম র্ম া িরাির দাবখল  বরনর্ হয়, র্াহা হইনল উহানর্ও প্রর্যায়ন্ বলবপিদ্ধ  বরনর্ 
হইনি। উক্ত প্রর্যায়ন্ অিশযই অবফস প্রিান্  র্তম   র্াবরখসহ স্বােবরর্ হইনর্ হইনি।  

৫। ক ান্ সর ারী  মম র্ম ার বেম্মায় রাখা সর ারী অথম িযাংন  েমা কদওয়ার পর েমাদান্ ারী 
অবফস প্রিান্ র্াহা সর্যায়নন্র পূনিম চালানন্ অথিা র্াহার বন্রীো ও বহসািবিবি দ্রিযাবদ সরিরানহর 
েন্য পবরশান ি দািী  বরনল, এই সি দািী বিভাগীয় প্রিান্ ক ান্ দাবয়ত্বশীল  মম র্ম া যাহার 
আনদনশ দািী ত র্ পবরশান ি সম্পব ম র্  াে র্ কসিা প্রদান্  রা হইয়ানছ র্াহার মািযনম দাবখল 
 বরনর্ হইনি। 

িতক়িা দািী সম্পরকম র্ : 



সািবসবিয়াবর রুলস-৬১ অন্ুযায়ী-সর ানরর বন্ ট ক ান্ দািী প্রাপয হইিার ছয় মানসর মনিয কপশ 
 রা ন্া হইনল র্াহা অন্সুন্ধান্ আনদশ ছা়িা পবরশান ি  রা যাইনি [পরির্ীনর্ সংশান বির্ হইয়া 
এ  িৎসর হইয়ানছ। এই বিবি এস, আর-২২৭ অন্যুায়ী পবরচাবলর্ অিসর ভার্া ব ংিা িবিমর্ 
কির্নন্র িন য়া এ  িৎসনরর কিশী ব ন্তু ছয় িৎসনরর  ম পুরার্ন্ হইনল বন্নয়ান গ ারী 
 র্তম পনের বিনশে অন্ুসন্ধান্ আনদশ প্রয়ান েন্ হইনি। ছয় িৎসনরর অবি  হইনল সর ানরর মঞ্জরুীর 
প্রয়ান েন্ হইনি। 

সািবসবিয়াবর রুলস-৭৭ অন্ুযায়ী প্রনর্য  কচ  িবহ অিশযই কচন র মািযনম উনতালন্ ারী  মম র্ম া 
র্াহার িযবক্তগর্ কহফােনর্ র্ালািদ্ধ অিিায় রাবখনিন্ এিং দাবয়ত্ব হস্তান্তর ানল দাবয়ত্ব গ্রহণ ারী 
 মম র্ম ার বন্ ট হস্তান্তবরর্ কচন র প্র ত র্ সংখযা উনেখপূিম  রবশদ গ্রহণ  বরনিন্। 

সািবসবিয়াবর রুলস্-৮৪ অন্যুায়ী-কচন  স ল সংশান িন্ এিং পবরির্ম ন্ কচ  প্রদান্ ারী  মম র্ম া 
অথিা কচ  স্বােনরর েমর্াপ্রাপ্ত  মম র্ম া  র্তম   পূণম স্বাের দ্বারা সর্যাবয়র্  বরনর্ হইনি। 

আ়িন িয়িন কর্মকর্ম ার দার়িত্ব ও কর্ম িযসরূ্হ আলাত চনা করুন 

সর াবর র্হবিল হইনর্ অথম উনতালন্ ও প্রাপ ন  র্াহা প্রদান্  বর। বন্বমত কয  মম র্ম ান  এই 
দাবয়ত্ব প্রদান্  রা হয় বর্বন্ই আয়ন্ ও িযয়ন্  মম র্ম া এিং অবফস প্রিান্ র্াহার পনে উক্ত 
 াযমাবদ সম্পাদনন্র বন্বমত এই বন্নয়াগ প্রদান্  বরয়া থান ন্।  

ক) কেোবর রুলস এর রুল-২৩ কর্ িবণমর্ আনছ কয, এই বিবিমালা অথিা অন্য ক ান্ বিভাগীয় 
প্রবিিানন্ সুস্পষ্ট অন্যরূপ ক ান্ বিিান্ ন্া থাব নল, স ল সর ারী  মম র্ম ান   যাশিবহ সংরেণ 
 বরনর্ হইনি।  

(খ) স ল আবথম  কলন্নদন্ সংঘটির্ হইিার সনে সনে  যাশিবহনর্ বলবপিদ্ধ  বরনর্ হইনি এিং 
বহসাি চুবক্তর প্রমাণ বহসানি অবফস প্রিান্  র্তম   সর্যাবয়র্ হইনর্ হইনি।।  

(গ)  যাশিবহ বলখন্ প্রবর্বদন্ সমাপ্ত  বরয়া কের টাবন্নর্ হইনি এিং স ল ভুবক্ত পরীো |  বরনর্ 
হইনি। অবফস প্রিান্ বন্নে  যাশিবহর যান গফল প্রবর্বদন্  বরনিন্ অথিা বফ  যাশিবহ কলখার 
 ানে বন্য়ান বের্ ন্নহন্, এমন্ ক ান্ দাবয়ত্বশীল অিস্তন্  মমচারী দ্বারা | এই  াে  রাইয়া লইনিন্ 
এিং সিব ছু সঠি  পাইয়া বর্বন্ অন্ুস্বাের  বরনিন্।  

(ঘ) প্রবর্ মানসর কশনে অবফস প্রিান্ ন্গদ বিবর্ প্রবর্পাদন্  বরয়া স্বাের ও  র্াবরখসহ প্রর্যায়ন্ 
বলবপিদ্ধ  বরনিন্।  

(ঙ) ক ান্  মমচারীর বন্ ট হইনর্ পাওয়া সর ারী অথম ক ান্ িযাং  িা কেোরীনর্ েমা প্রদান্ 
 রা হইনল অবফস প্রিান্  যাশিবহ এর অন্তভুম ক্ত সর্যাবয়র্  বরিার পূনিম কেোরী চালান্ যাচাই 
 বরনিন্।  



(চ)  যাশ িইনয়র ক ান্ চুবক্তনর্ ঘোমাো িা উপবর-বলখন্ সমূ্পণম বন্বেদ্ধ। যবদ ক ান্ ভুল িরা 
পন়ি, র্নি ঐ ভুল ভুবক্ত  লম দ্বারা  াটিয়া দইু লাইনন্র মাঝখানন্ শুদ্ধ ভুবক্ত লাল  াবলনর্ 
সবন্ননিশ  বরনর্ হইনি। অবফস প্রিান্ প্রবর্টি সংশান িন্ | অিশযই র্াবরখসহ অন্ুস্বাের  বরনিন্।  

(ছ) সর ারী অথম কলন্নদন্/আদান্ প্রদান্ ারী ক ান্  মম র্ম া কিসর ারী অথম আদান্ প্রদান্/নলন্নদন্ 
 বরনর্ পাবরনি ন্া। বিনশে আনদশ দ্বারা র্াহা  বরনর্ হইনল কিসর ারী অথমাবদর বহসানির েন্য 
আলাদা বহসাি িই সংরেণ  বরনর্ হইনি।  

(জ) অথম আন্া-কন্ওয়া  মমচারী িা র্দ্রনপ  ানে বন্যুক্ত িযবক্তন  বন্রাপতার েন্য চাবিসহ িযাগ 
প্রদান্  বরনর্ হইনি। অনথমর পবরমাণ অবি  হইনল অবর্বরক্ত লান  িল িা সশস্ত্র পুবলশ প্রহরার 
িযিিা গ্রহণ  বরনর্ হইনি। 

সািরসরি়িারী রুলস্-৫৫ অনেুা়িী-এই রুতলর যকার্াও অনযরূপ যকান রিতশষ রিধান না র্ারকতল 
রিল দারখল ছাডা সরকাতরর রহসাি হইতর্ অর্ম উততালন করা ো়ি না। রিল িা যচতকর প্রারি 
স্বীকার এিং গাত়ি “পররশাত রধর্” ছাপ র্ারা হইতল র্াহা ভাউচাতর পররর্র্ হ়ি। 

 


