গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশ া ম ণালয়
মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
বসরকাির িব িবদ ালয়-১ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd
ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.৯৮.০০৩.১৭.২৫৪
িবষয়:

ইউিনভািসিট অব সােয়
িনেয়াগ।

এ ড টকেনালিজ, চ

৫ ভা ১৪২৬
তািরখ:
২০ আগ ২০১৯
াম -এর িহসাব িনরী ার জ অিডটর

উপযু িবষেয়র পিরে ি েত বসরকারী িব িবদ ালয় আইন, ২০১০ এর ৪৫ ধারা অ যায়ী ইউিনভািসিট অব
সােয় এ ড টকেনালিজ, চ াম -এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর িহসাব িনরী ার জ
িন বিণত কাযপিরিধ অ যায়ী খান ওহাব এ ড শিফ র রহমান চাটাড এ াকাউ টেট ট, পািল িবমা ভবন (৫ম
তলা), ০৭ রাজউক এিভিনউ, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ - ক অিডটর িনেয়ােগ সরকার অ েমাদন দান কেরেছন:
২. িব িবদ ালেয়র বািষক িনরী া িতেবদন
তকােল িন িলিখত িবষয়ািদ আবি কভােব স াদন করতঃ
চিলত অ া অিডট কায ম িন
কের যথাসমেয় মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় এবং
িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশেন অিডট িরেপাট রেণর জ অ েরাধ করা হেলা:
কাযপিরিধঃ
(১) িব িবদ ালেয়র আয় ব য় সং া সকল কাযািদ ব াংেকর মাধ েম পিরচািলত হয় িক-না তা পরী া করা;
(২) ব েয়র ভাউচারসমূহ যাচাই কের বিণত ব য় যথাযথভােব হেয়েছ িকনা তা Investigate করা;
(৩) সকল আয়-ব য় িনিদ খাত হেত করা হয় িক-না, না হেয় থাকেল কেব নাগাদ তা চালু করা হেব তা িনধারণ
করা;
(৪) িবিবধ ব য় দিখেয় ব েয়র খাত গাপন করা হয় িক-না তা পরী া করা;
(৫) িব িবদ ালেয় আিথক লনেদেনর জ যথাযথভােব লজার সংর ণ করা হয় িক-না, না হেয় থাকেল
কতিদেনর মেধ বা বায়ন করা হেব তা িনিদ করা;
(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 ছঁাপােনা রিশদ বইেয়র যথাযথ িহসাব
সংর ণ করা হয় িক-না তা িনি ত করা;
(৭) িব িবদ ালেয়র ায়ী স দ ভূিম, ইমারত, ব াংেকর ায়ী আমানত,মূল 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;
(৮) ব াংেকর িহসাব /িহসাবসমূহ ক ক পিরচালনা কেরন তা বণনা করা;
(৯) িব িবদ ালেয়র িবিনেয়াগকৃত তহিবল হেত উৎসািরত আয় িব িবদ ালয় তহিবেল জমা হয় িক-না;
(১০) িহসাব িববরণীেত অ া আয়-ব য় দখােনা হেল তার িব ািরত িববরণ দয়া;
(১১) িব িবদ ালেয়র Performance স েক ম ব করা, পূেবর কান ম ব থাকেল তার বা বায়ন হেয়েছ িকনা তা দখা;
(১২) VAT, IT আিথক িবিধ মািফক কতন করা হেয়েছ িক-না তা িনি ত করা;
(১৩) ায়ী আমানত Reserve Fund এর িবপরীেত কান ঋণ নয়া হেয়েছ িক-না, হেয় থাকেল
িব িবদ ালেয়র নােম না কান ব ি িবেশেষর নােম নয়া হেয়েছ তা বর করা।
১

(১৪) এছাড়াও বসরকাির িব িবদ ালয় আইন ২০১০ এর ৪৫(১) ধারা অ যায়ী েত ক আিথক বৎসেরর আয়ব েয়র িহসাব বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশন কতৃক িনধািরত ফরেম ত ও সংর ণ করা হয় িক-না তা
যাচাই করা।

২০-৮-২০১৯

আ.ন.ম. তির ল ইসলাম
উপসিচব

চয়ারম ান
বাড অব াি জ ইউিনভািসিট অব সাই এ ড
টকেনালিজ, চ াম জনেসবা কমে , ফেয়জ লক,
চ াম।
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৫ ভা ১৪২৬
তািরখ:
২০ আগ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) িসিনয়র সিচব এর একা সিচব, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা।
৩) সিচব (সিচবালয় ও শাসন িবভাগ), সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িবদ ালয়
ম ুরী কিমশন, আগারগঁাও, ঢাকা।
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