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িবষয়: যথাযথভােবযথাযথভােব  িনরী ািনরী া  সস   কেরকের  িনরী ািনরী া  িতেবদনিতেবদন  পনুরায়পনুরায়  েরণেরণ।।
সূ : ৩৭.০০.০০০০.০৮৭.২১.০০৩.১৯.২৯ তািরখ: ২৯/১০/২০১৮।
উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ফনী ইউিনভািসিট, ফনী এর ২০১৬-২০১৭ অথ
বছেরর া  িনরী া িতেবদন পযােলাচনায় িন প িবষয়সমহূ পিরলি ত হয়:

.ন..ন.   মাধ িমকমাধ িমক  ওও  উউ   িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ  দদ   
কাযপিরিধকাযপিরিধ

িনরী ািনরী া  িতেবদনিতেবদন  পযােলাচনাপযােলাচনা

১ িব িবদ ালেয়র আয়-ব য় সং া  সকল 
কাযািদ ব াংেকর মাধ েম পিরচািলত হয় 
িক-না তা পরী া করা

িনরী া িতেবদেন Cash at Bank এ ৩২,১২,৮৪২/- 
টাকা এবং Cash in Hand এ ১,৬৩,২০৫/- টাকা 
দখােনা হেয়েছ। িক , আয়-ব য় সং া  সকল কাযািদ 

ব াংেকর মাধ েম পিরচািলত হয় িক-না তা উে খ নই। 
নগদ অথ কতিদন যাবৎ হােত রেযেছ তা বলা হয়িন।

২ ব েয়র ভাইচারসমহূ যাচাই কের বিণত 
ব য় যথাযথভােব হেয়েছ িকনা তা 
Investigate করা

ব েয়র ভাউচার সং া  কান িকছ ুিনরী া িতেবদেন 
উে খ করা হয়িন।

৩ সকল আয়-ব য় িনিদ  খাত হেত করা হয় 
িক-না, না হেয় থাকেল কেব নাগাদ তা 
চাল ুকরা হেব তা িনধারণ করা

িব িবদ ালেয়র আেয়র ে  একােডিমক ৩িট খাত ও 
নন একােডিমক ২িট খাত এবং ব েয়র ে  একােডিমক 
১১ িট খাত ও নন-একােডিমক ২৫ িট খাত উে খ করা 
হেয়েছ, িক  িনিদ  খােতই অথ ব য় করা হে  িকনা বা 
খাত িভি ক আয়-ব য় সিঠকভােব স াদন করা হেয়েছ 
িকনা বা কান অিনয়ম হেয় থাকেল তার িববরণ দয়া 
হয়িন। 

৪ িবিবধ খাত দিখেয় ব েয়র খাত গাপন 
করা হয় িক-না তা পরী া করা।

িনরী া িতেবদেন অবচয় খােত ২৯,৮৫,৬৫২/- টাকা 
ব য় দখােনা হেয়েছ।

৫ িব িবদ ালেয়র আিথক লনেদেনর জ  
যথাযথভােব লজার সংর ণ করা হয় িক-
না, না হেয় থাকেল কতিদেনর মেধ  
বা বায়ন করা হেব তা িনিদ  করা

িব িবদ ালেয়র আিথক লনেদেনর ে  লজার 
সংর ণ িনেয় িনরী া িতেবদেন কান িকছ ুউে খ 
নই।

৬ িশ াথীেদর কাছ থেক ব াংেকর মাধ েম 
অথ হণ না কের নগেদ অথ হণ করা 
হেল গৃহীত অথ িহসােবর খাতায় িলিপব  
কের যথাস ব ত ব াংেক জমা করা হয় 
িক-না, এবং ছাপােনা রিশদ বইেয়র 
যথাযথ িহসাব সংর ণ করা হয় িকনা তা 
িনি ত করা

 এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িকছ ুবণনা করা 
হয়িন।
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৭ িব িবদ ালেয়র ায়ী স দ ভূিম, ইমারত, 
ব াংেকর ায়ী আমানত, মলূ বান 
য পািত, যানবাহন িব িবদ ালেয়র নােম 

য় ও রিজে শন করা হয় িক-না, না 
হেয় থাকেল কার নােম য় ও 
রিজে শন করা হেয়েছ তা বণনা করা

িব িবদ ালেয়র ায়ী স দ এর আিথক পিরমাণ 
৫,২২,৭০,৯৮৬/- টাকা উে খ করা আেছ িক  
িব িবদ ালেয়র ায়ী স দ- ভূিম, ইমারত, ব াংেকর 

ায়ী আমানত, মলূ বান য পািত, যানবাহন 
িব িবদ ালেয়র নােম য় ও রিজে শন করা হয় িক-না 
তা উে খ করা হয়িন।।

৮ ব াংেকর িহসাব/িহসাবসমহূ ক ক 
পিরচালনা কেরন তা বণনা করা

এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িকছ ুউে খ নই।

৯ িব িবদ ালেয়র িবিনেয়াগকতৃ তহিবল 
হেত উৎসািরত আয় িব িবদ ালয় 
তহিবেল জমা হয় িক-না

িনরী া িতেবদেন Long Term Investments এ 
১,৮৫,০০,০০০/- টাকা দখােনা হেয়েছ িক  
িব িবদ ালয় তহিবেল িবিনেযাগ হেত উৎসািরত আয় 
জমা হয় িক-না এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িকছ ু
উে খ নই।

১০ িহসাব িববরণীেত অ া  আয়-ব য় 
দখােনা হেল তার িব ািরত িববরণ দয়া

নন-একােডিমক আেয়র ে  িবিবধ খাত দিখেয় 
১,৫৮,৫৪৮/- টাকা দখােনা হেয়েছ।

১১ িব িবদ ালেয়র Performance স েক 
ম ব  করা, পূেবর কান ম ব  থাকেল 
তার বা বায়ন হেয়েছ িক-না তা দখা

Performance Audit হয় বেল তীয়মান হয়না, এ 
িবষেয় কান বণনাও নই।

১২ VAT, Income Tax আিথক িবিধ 
মািফক কতন করা হেয়েছ িক-না তা 
িনি ত করা

িব িবদ ালেয়র ব েয়র ে  Tax Deducted at 
source খােত ১০,২৪৭/- টাকা, Vat Deducted at 
source খােত ১১,০৪৭/- টাকা দখােনা হেয়েছ এবং 
Income Tax খােত ৩,৫৫,২৪৬/-টাকা দখােনা 
হেয়েছ। িক  িবিধ মাতােবক েযাজ  সকল ে  
VAT/ IT পিরেশাধ করা হয় িকনা তা  নয়।

১৩ ায়ী আমানত Reserve Fund এর 
িবপরীেত কান ঋণ নয়া হেয়েছ িক-না, 
হেয় থাকেল িব িবদ ালেয়র নােম না 
কান িবেশেষর নােম নয়া হেয়েছ তা বর 

করা

িনরী া িতেবদেন Loan from Trustee খােত 
২,৮০,৫০,০০০/- টাকা দখােনা হেয়েছ িক  ায়ী 
আমানত Reserve Fund এর িবপরীেত কান ঋণ নয়া 
হেয়েছ িক-না তার বণনা নই।

১৪ বসরকাির িব িবদ ালয় আইন, ২০১০ 
এর ৪৫ (১) ধারা অ যায়ী েত ক আিথক 
বৎসেরর আয়-ব েয়র িহসাব বাংলােদশ 
ম রুী কিমিশন কতকৃ িনধািরত ফরেম 

ত ও সংর ণ করা হয় িক-না তা যাচাই 
করা।

এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িকছ ুউে খ করা 
হয়িন।

০২।       া  িনরী া িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায় য, িনরী া িতেবদনিট গতা গিতক এবং এই
িতেবদেন িব িবদ ালেয়র সািবক আিথক ব ব াপনা িতফিলত হয়িন। উে খ , িনরী ার জ  এ িবভােগর

িব িবদ ালয় অ িবভাগ ১৪িট কাযপিরিধ অ সরেণর জ  িনেদশনা দান কেরিছল। পরবতীেত এ অ িবভাগ
কতকৃ ২৯/১০/২০১৮ তািরেখর-৩৭.০০.০০০০.০৮৭.২১.০০১.১৮-২১০ ারকমেূল পুনরায় উি িখত ১৪
( চৗ )িট কাযপিরিধ আবি কভােব অ সরণ পূবক িনরী া স াদেনর জ  অ েরাধ করা হেয়িছল। া  িনরী া

িতেবদনিটেত ১৪ ( চৗ )িট কাযপিরিধ অ সরণ না হওয়ায় িনরী া িতেবদন পূণা  ও যথাযথ হয়িন। এ প
িনরী ার মাধ েম িনরী ার উে ই বা বািয়ত হেব না। এই িনরী া িতেবদেন িব িবদ ালেয়র আিথক
কায েমর  িচ  িতভাত না হওয়ায় এিট আিথক তা ও শৃ লা িনি েতর জ  সহায়ক হেব না।
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০৩।       এমতাব ায়, বিণত ১৪ ( চৗ )িট কাযপিরিধ যথাযথভােব অ সরণ পূবক পুনরায় িনরী া স  কের
িনরী া িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

৬-৩-২০১৯

রিজ ার, ফনী ইউিনভািসিট, ফনী

মাঃ রােহদ হােসন
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৭.২১.০০৫.১৯.৩৮/১(৮) তািরখ: ২২ ফা নু ১৪২৫
০৬ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, আগারগাঁও, ঢাকা
২) অিতির  সিচব, িব িবদ ালয় অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপাচায, ফনী ইউিনভািসিট, ফনী
৪) উপ-সিচব, বসরকাির িব িবদ ালয়-১ শাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) অিতির  সিচব (িনরী া ও আইন) এর ব ি গত কমকতা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) যু সিচব (িনরী া) এর ব ি গত কমকতা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৬-৩-২০১৯

মাঃ রােহদ হােসন 
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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