আননোনবোন আন সসিএ সপ


নরোআন প-সপনেনঃ Online Pay Fixation ব্যফস্থোয ভোধ্যনভ কর যকোসয
কভমকতম/কভমচোসযনদয পফতন বোতোসদয প্রসতোদন প্রচসরত ম্যোনুয়্যোর দ্ধসতয সযফনতম আন্টোযনননেয ভোধ্যনভ
(https://ibas.finance.gov.bd/ibas2/fixation) আনরকট্রসনক-বোনফ কযো নে।



নরোআন পনন-সপনেনঃ Online Pension Fixation ব্যফস্থোয ভোধ্যনভ কর
যকোসয পননোযনদয পনননয প্রসতোদন প্রচসরত ম্যোনুয়্যোর দ্ধসতয সযফনতম আন্টোযনননেয ভোধ্যনভ
(www.payfixation.gov.bd/pension) আনরকট্রসনক-বোনফ কযো নে।



সোফ ব্যফস্থোনোয়্ সিসিট্যোরোআনিনঃ ঢোকো, সফবোগীয়্ য, পিরো য এফং উনিরো ম মোনয়্য
সোফযক্ষণ সপমূন দদসনন্দন সোফযক্ষণ কোম মক্রভ সযচোরনোয়্ আন্টোযননে/ওনয়্ফ সবসিক iBAS
(Integrated Budget and Accounting System) কসিউেোযোআিি সনেভ প্রফতমন
কযো নয়্নে।



পচক পরখোয সযফনতম নরোআনন সফর সযনোধঃ Electronic Fund Transfer
(EFT) ব্যফস্থোয ভোধ্যনভ যকোসয থ ম প্রদোননয অনদ পচক পরখোয সযফনতম আনরকট্রসনক-বোনফ যোসয
গ্রোনকয ব্যোংক একোউনন্ট পপ্রযণ কযো নে এফং সনেভ পথনক গ্রোকনক স্বয়্ংসক্রয়্বোনফ SMS কনয েোকো
পপ্রযনণয সফলয়্টি িোসননয়্ পদয়্ো নে।



নরোআনন চোরোন পবসযসপনকনঃ ব্যসি ফো প্রসতষ্ঠোন কর্তকম পট্রিোসয চোরোননয ভোধ্যনভ িভোকৃত থ ম
যকোসয পট্রিোসযনত ঠিকভত িভো নয়্নে সকনো তো মোচোআনয়্য িন্য আন্টোযনননেয ভোধ্যনভ ঘনয ফনআ সসিএ
ওনয়্ফ োআনে (www.cga.gov.bd) ঢুনক Online Challan Verification কযো
মোনে।



নরোআনন সফর সনষ্পসিয োর নোগোদ ফস্থো প্রদমনঃ ঢোকোস্থ প্রধোন সোফযক্ষণ সপমূন
এফং পিরো সোফযক্ষণ সপমূন দোসখরকৃত সফরমূনয সনষ্পসিয োর নোগোদ ফস্থো মোচোআনয়্য িন্য
আন্টোযনননেয ভোধ্যনভ ঘনয ফনআ সসিএ ওনয়্ফ োআনে (www.cga.gov.bd) ঢুনক Online
Bill Clearing Status িোনো মোনে।



সসিএ পল্প পিস্ক চোলুকযণঃ দ্রুত পফো প্রদোননয িন্য ফো পফোয ভোন ফোড়োননোয িন্য ও পম পকোন
যোভনময োোোস পফো প্রদোননয সফলনয়্ পকোন সবনমোগ থোকনর তোও িোনোননোয িন্য পফো প্রতযোসনদয
নমোসগতোয়্ CGA Help Desk চোলু কযো নয়্নে। (সসিএ পল্প পিস্ক, রুভ নং-২২৫, সসিএ বফন,
২য়্ তরো, পগুনফোসগচো, ঢোকো-১০০০। পপোনঃ ৯৩৫৬৪৯৭, সএসফএেঃ ৯৩৩০১০১-০৫/ফসধ মতোংঃ ৩০০,
আ-পভআরঃ cgahelpdeskbd@gmail.com, পযোেঃ ৯৩৩০১০৭)



গবণ মনভন্ট োসবম পোে মোনর সসিএ-এয তথ্য উস্থোনঃ যকোনযয িনপ্রোননক চরভোন
যোখনত সসিএ ও এয সধনস্থ সপমূন সটিনিন চোে মোয নুযণপূফ মক সকবোনফ কোি কযো য়্ তোয
সফফযণ ফোংরোনদ যকোনযয োসবম পোে মোনর (services.portal.gov.bd, পফোকুঞ্জ>ভন্ত্রণোরয়্সধদপ্তয নুোনয>থ ম সফবোগ>সপ ফ সদ কনরোরোয পিনোনযর ফ একোউন্ট) উস্থোন কযো নয়্নে।



পনন পবোগোসি রোঘফঃ পনন পবোগোসি রোঘনফ পনন গভণকোযীগনণয কযণীয়্ ফসতকযনণয িন্য
সফবোগীয়্ ও পিরো ম মোনয়্য সোফযক্ষণ সপমূন Pre-pension Briefing এয অনয়্োিন কযো
নয়্নে। োোোস Corporate Social Responsibilities (CSR) সনসিত কযোয রনক্ষয
সোফযক্ষণ সপমূন অগত পননোযনদয িন্য পভসিনকর পফো প্রদোননয ব্যফস্থো কযো নয়্নে।



সএও আন্টোয এযোকোন গ্রুঃ সফসধ সফধোন ফোস্তফোয়্নন আউসনপযসভটি অনয়্ননয রনক্ষয প্রধোন
সোফযক্ষণ কভমকতমোগনণয ভন্বনয়্ সফসবন্ন ম মোনয়্য CAO Interaction Group প্রফতমন কযো
নয়্নে।

