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       উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, এি ম াংক িষ িব বি ালয় বাংলােদশ এর ২০১৭-২০১৮ অথ
বছেরর া  িনরী া িতেবদন পযােলাচনায় িন প িবষয়স হ পিরলি ত হয়:

.ন ..ন .   মা িমকমা িমক   ওও  উউ   িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ   দদ   
কাযপ িরিধকাযপ িরিধ

িনরী ািনরী া  িত েবদনিত েবদন   পয ােল াচন াপয ােল াচন া

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

িনরী া িতেবদেন cash at bank এ ২৩,৯৯,২৪,৪৯৮/- 
টাকা দখােনা হেয়েছ িক  আয়- য় সং া  সকল কাযািদ 

াংেকর মা েম পিরচািলত হয় িক-না তা উে খ করা হয়িন।
২ েয়র ভাইচারস হ যাচাই কের বিণত য় 

যথাযথভােব হেয়েছ িকনা তা 
Investigate করা

েয়র ভাউচার সং া  কান িক  িনরী া িতেবদেন উে খ করা 
হয়িন।

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

িব িব ালেয়র আেয়র ে  একােডিমক (৪  খাত)ও নন 
একােডিমক (২  খাত) এবং েয়র ে  একােডিমক (১২  খাত) 
ও নন-একােডিমক (০৭  খাত) খাত উে খ করা হেয়েছ, িক  
িনিদ  খােতই অথ য় করা হে  িকনা বা খাত িভি ক আয়- য় 
স কভােব স াদন করা হেয়েছ িকনা বা কান অিনয়ম হেয় 
থাকেল তার িববরণ দয়া হয়িন। 

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

িবিবধ খােত একােডিমক ২৫,৫০৫/- টাকা এবং নন-একােডিমক 
২,৮৩৪/- টাকা য় দখােনা হেয়েছ। 

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

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

৬ িশ াথ েদর কাছ থেক াংেকর মা েম অথ 
হণ না কের নগেদ অথ হণ করা হেল হীত 

অথ িহসােবর খাতায় িলিপব  কের যথাস ব 
ত াংে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 িক  বণনা করা হয়িন।

৭ িব িব ালেয়র ায়ী স দ িম, ইমারত, 
াংেকর ায়ী আমানত, বান য পািত, 

যানবাহন িব িব া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 িব ালেয়র ায়ী স দ এর আিথক পিরমাণ 
১৭,৫০,০৩,৩৫২/- টাকা উে খ করা আেছ িক  িব িব ালেয়র 

ায়ী স দ িম, ইমারত, াংেকর ায়ী আমানত, বান 
য পািত, যানবাহন িব িব ালেয়র নােম য় ও রিজে শন করা 
হয় িক-না তা উে খ নই।

১



৮ াংেকর িহসাব/িহসাবস হ ক ক পিরচালনা 
কেরন তা বণনা করা

এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িক  উে খ নই।

৯ িব িব ালেয়র িবিনেয়াগ ত তহিবল হেত 
উৎসািরত আয় িব িব ালয় তহিবেল জমা হয় 
িক-না

িনরী া িতেবদেন Profit from Investment এ 
৩৩,৪৩,৫০০/- টাকা দখােনা হেয়েছ িক  িব িব ালয় তহিবেল 
তা জমা হয় িক-না এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িক  উে খ 
নই।

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

িনরী া িতেবদেন অ া  আয় ২,২৩,৩০০/-/- টাকা দখােনা 
হেয়েছ এবং তার িববরণ দয়া আেছ, িববরেণর মে  িবিবধ িরিস  
খােত ৬১,০০০/- টাকা দখােনা হেয়েছ যার কান িব ািরত বণনা 
নই। আবার অবচয়/অব য় খাত দিখেয় একােডিমক এ 

৬৫,৯৪,৯৪৮/- টাকা ও নন একােডিমক এ ৮,০৭,৬২০/- টাকা মাট 
(৭৪,০২,৫৬৮/-) টাকা য় দখােনা হেয়েছ। 

১১ িব িব ালেয়র Performance স েক 
ম  করা, েবর কান ম  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 িব ালেয়র েয়র ে  Tax খােত ৯,৪৫,৭৫৯/- টাকা Vat 
খােত ৯১,৭৫১/- টাকা দখােনা হেয়েছ। এছাড়া, Vehicle tax, 
Insurance & Fitness খােত একােডিমক ১,৩৪,৮০১/- 
টাকা এবং নন-একােডিমক ১৪,৯৭৮/- টাকা দখােনা হেয়েছ। িক  
িবিধ মাতােবক েযাজ  সকল ে  VAT পিরেশাধ করা হয় 
িকনা তা বণনা করা হয়িন।

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

িনরী া িতেবদেন ায়ী আমানত Reserve Fund এর 
িবপরীেত কান ঋণ নয়া হেয়েছ িক-না তার বণনা নই।

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

এ িবষেয় িনরী া িতেবদেন কান িক  উে খ নই।

 ০২।      া  িনরী া িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায় য, িনরী া িতেবদন  গতা গিতক এবং এই িতেবদেন
িব িব ালেয়র সািবক আিথক ব াপনা িতফিলত হয়িন। উে , িনরী ার জ  এ িবভােগর িব িব ালয় অ িবভাগ ১৪
কাযপিরিধ অ সরেণর জ  িনেদশনা দান কেরিছল। পরবত েত এ অ িবভাগ ক ক ২৯/১০/২০১৮
তািরেখর-৩৭.০০.০০০০.০৮৭.২১.০০১.১৮-২১০ ারক েল নরায় উি িখত ১৪ ( চৗ )  কাযপিরিধ আবি কভােব অ সরণ

বক িনরী া স াদেনর জ  অ েরাধ করা হেয়িছল। া  িনরী া িতেবদন েত ১৪ ( চৗ )  কাযপিরিধ অ সরণ না হওয়ায়
িনরী া িতেবদন ণা  ও যথাযথ হয়িন। এ প িনরী ার মা েম িনরী ার উে ই বা বািয়ত হেব না। এই িনরী া

িতেবদেন িব িব ালেয়র আিথক কায েমর  িচ  িতভাত না হওয়ায় এ  আিথক তা ও লা িনি েতর জ
সহায়ক হেব না।

০৩।    এমতাব ায়, বিণত ১৪ ( চৗ )  কাযপিরিধ যথাযথভােব অ সরণ বক নরায় িনরী া স  কের িনরী া িতেবদন
রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।
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রিজ ার, এি ম াংক িষ িব িব ালয়, াপাইনবাবগ

মাঃ রােহদ হােসন
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৭.২১.০০৩.১৯.২৯/১ তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৫
১০ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, ঢাকা
২) অিতির  সিচব, িব িব ালয় অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপাচায, এি ম াংক িষ িব িব ালয়, াপাইনবাগ
৪) উপ-সিচব, বসরকাির িব িব ালয়-১ শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) অিতির  সিচব (িনরী া ও আইন) এর ি গত কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) সিচব (িনরী া) এর ি গত কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাঃ রােহদ হােসন 
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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