
 
 
 

ত্র নং-২৪.০৩.০০০০.১০২.৩০.১০৯.১৫                                            তারযখ - ২১/০৯/১৪২২ ফঙ্াাঃ 

                                                                                                       ০৪/০১/২০১৬ ররাঃ 
 

 
  

 
    রফলয়াঃ- ভারক অরডট বায তথ্য ও ফাস্তফায়ননয অগ্রগরত প্রেযণ েংনগ।  
 

   সূত্র নং- ২৪.০০.০০০০.১১৩.০১.০৫৮.১৫৯(২য় খন্ড)-৮০৬ তারযখ- ১৫/১২/২০১৫ ররাঃ। 

  
 

 
         উর্যকু্ত রফলয় ও সূনত্রয আনরানক গত ০৯/১২/২০১৫ ররাঃ তারযনখ অনুরিত ভারক অরডট বায কামরুফফযণীয  রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ননয অগ্রগরত ও বায তথ্যারদ ংর্যক্ত ‘‘ছক’’ প্রভাতানফক এতদংনগ প্রেযণ কযা নরা।  

  

ংর্যক্তাঃ ফণনুা প্রভাতানফক। 
 

                                                                                                           স্বাক্ষরিত  

   (  রিনগরডয়ায প্রেনানযর প্রভাাঃ ফানয়রেদ নযায়ায  ) 
       প্রেয়াযম্যান 

        প্রপান -৮১১৯৯৫৪ 

                            
রেফ, 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরানদ রেফারয়, 

ঢাকা। 
 

অনুরররাঃ- 

১।   উ-রেফ,ফস্ত্র-৩, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়,ফাংরানদ রেফারয়,ঢাকা।  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ফাংরানদ প্রটক্সটাইর রভরস্ কযনানযন 

                                        রডনম্বয’২০১৫ ভানয অরডট আরিয তথ্যারদ।  

ংস্থায নাভাঃ   রফটিএভর। 
 

০১।  রডনম্বয’১৫ ভান অরডট আরিয রফফযণ এফং রডনম্বয’১৪ ভানয রেত্রাঃ    
 

ননবম্বয/১৫ ভা মনু্ত অরনস্পন্ন অরডট আরিয তথ্য রডনম্বয/১৫ 

ভান  নতূন 

আরি 

রডনম্বয/১৫ ভান 

ভীভাংরত আরি 

রডনম্বয/১৫ ভান 

অভীভাংরত আরি 

রডনম্বয/১৪ ভানয রস্থরতয রেত্র 

অরনস্পন্ন 

অরডট 

আরিয 

প্রেয 

আরথকু ংনেল াধাযণ অরগ্রভ ংকরন 

ভূক্ত 

আরিয 

ংখ্যা 

আরথকু 

ংনেল 

 

ংখ্যা আরথকু 

ংনেল 

 

ংখ্যা আরথকু 

ংনেল 

 

াধাযণ অরগ্রভ ংকরন 

ভূক্ত 

প্রভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২৮৪৪ ৪১১১৯২.৭৫ ১৯০৬ ৯০৬ ৩২ - - ০৪ ২৮.৮২ ২৮৪০ ৪১১১৬৩.৯৩ ১৯৬৩ ৮৯৬ ৩৫ ২৮৯৪ 

               

 

ক্ররভক 

নং 

গত ০৯/১২/১৫ ররাঃ  তারযনখয বায 

রদ্ধান্ত। 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ভন্তব্য 

 ০১ ০২ ০৩ 

২.১ 

 

 

 

ক)   অরডট আরিয রনষ্পরিয ায 

বৃরদ্ধ কযা ; 

খ)  পটওয়ায ততরযয কাে গ্রণ 

কযা ; 

গ)  ডাটানফইে ততরযয কাে 

০৮/০১/২০১৬ তারযনখয ভনে ভাপ্ত 

কযা। 

ঘ)  অরডট আরি অফনরাননয 

রফলনয় অথ ুরফবাগ নত ক্ষভতাত্র 

ংগ্র কযা। 

 

(ক)  িডীট েফাফ েদান এফং রি-ক্ষীয়/রত্র-ক্ষীয় বায ভােনভ অরনস্পন্ন 

আরি রনষ্পরিয কামকু্রভ অব্যাত যনয়নছ ; 

 (খ)  অরনস্পন্ন অরডট আরিয তথ্য ংযক্ষনণয েন্য ডাটানফইনেয াাার 

পটওয়ায ততরযয েনয়ােনীয় উনযাগ গ্রণ কযা নে; 

(গ)  ডাটানফইে ততরযয কাে ভাপ্ত কনয পুরস্তকা ভন্ত্রণারনয় েভা প্রদয়া নয়নছ। 

 

 
(ঘ)  ক্ষভতাত্র ংগ্রনয রফলয়টি েরক্রয়াধীন আনছ। 

 

 

০২।   াধাযণ/অরগ্রভ অনুনেনদয উয িডীট েফাফ দারখনরয অগ্রগরতাঃ 

ক্ররভক 

নং 

অরডট আরিয ন আরিয রফলয় দপ্তয/ংস্থা কর্তকু 

ভন্ত্রণারনয় েফাফ প্রেযনণয 

তারযখ 

ভন্ত্রণারয় নত অরডট 

অরধদপ্তনয প্রেযনণয 

তারযখ 

 - - - - - 
 

ক্ররভক 

নং 

গত ০৯/১২/১৫ ররাঃ  তারযনখয বায রদ্ধান্ত। ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ভন্তব্য 

 ০১ ০২ ০৩ 

২.২ 

 

 

পুনাঃ েফাফ ও অরনষ্পন্ন অরডট আরিয 

িডীনটয েফাফ অরনষ্পন্ন থাকনর তা দ্রুত 

অরডট অরধদপ্তয/ ভন্ত্রণারনয় প্রেযণ কযা। 

 াধাযণ/অরগ্রভ অনুনেনদয উয প্রকান েফাফ প্ররন্ডং প্রনই। 

 

 

০৩।  রত্র-ক্ষীয় বায তথ্যারদাঃ                                                                                                       

কামুত্র েস্ত্িনতয রফলনয় তথ্য বা 

অনুিাননয 

তারযখ 

বায় সুারয ংরেষ্ট অরডট 

অরধদপ্তনয প্রেযনণয 

তারযখ 
বায় রস্থযকৃত 

কামুনত্রয 

অনুনেদ ংখ্যা 

েস্ত্িতকৃত 

কামুনত্রয 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারনয় 

প্রেযনণয 

তারযখ 

অনরারেত 

অনুনেদ 

ংখ্যা 

রনস্পরিয েন্য 

সুারয ংখ্যা 

আরথকু 

ংনেল  

(রক্ষ 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭       ৮ 

২০ ২০ ০৪/১১/১৫ ১৮/১১/২০১৫ ২০ ০৪ ৬৯.৪৩ প্রেযনণয রফলয়টি 

েরক্রয়াধীন 

২০ ১৮ ৩০/১১/১৫ ০৯/০১/২০১৬ - - - - 

২০ ১৫ ০৯/১২/১৫ ৩১/১২/২০১৫ ১৫ ০৭ ১৫.৬৫ প্রেযনণয রফলয়টি 

েরক্রয়াধীন 

                              
েররনতনছ-------- াতা/২। 



- ২ - 
                                                                                        

ক্ররভক 

নং 

গত ০৯/১২/১৫ ররাঃ  তারযনখয বায 

রদ্ধান্ত। 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ভন্তব্য 

 ০১ ০২ ০৩ 

২.৩ 

 

 

 ক)   রত্রক্ষীয় বায বারতগণ 

তাঁনদয দারয়ত্বোপ্ত আওতাধীন 

ংস্থায েরতরনরধ এফং ফারণরেিক 

অরডট অরধদপ্তনযয ংরেষ্ট 

েরতরনরধয ানথ প্রমাগানমাগক্রনভ 

েরত ভান রফনা ব্যথতুায় একটি কনয 

বা আফাননয উনযাগ গ্রণ কযা। 

খ)  েররত ভান ৫০টি অনুনেনদয 

কামুত্র ভন্ত্রণারনয় প্রেযণ কযা। 

ক)   . . . . . . . . . .  

 
(খ/১)  গত ৩০/১১/২০১৫ ররাঃ তারযনখ আয,আয,প্রটক্সটাইর রভনরয ১৮টি অরগ্রভ 

আরিয কামুত্র ভন্ত্রণারনয় প্রেযণ কযা নয়নছ। আগাভী ০৯/০১/২০১৬ ররাঃ 

তারযনখ রত্রক্ষীয় বায তারযখ রনধাুযণ কযা নয়নছ। 

 
(খ/২)  ০৯/১২/২০১৫ ররাঃ তারযনখ সুন্দযফন প্রটক্সটাইর রভনরয ১৫টি অরগ্রভ 

আরিয কামুত্র ভন্ত্রণারনয় প্রেযণ কযা নয়নছ।  ৩১/১২/২০১৫ ররাঃ তারযনখ 

রত্রক্ষীয় বা অনুরিত য়। বায় ০৭টি আরি রনষ্পরিয সুারয কযা য়। 

 

 

০৪।  রি-ক্ষীয় বায তথ্যারদাঃ 

কামুত্র েস্ত্িনতয রফলনয় তথ্য বা 

অনুিাননয 

তারযখ 

বায় সুারয ংরেষ্ট অরডট 

অরধদপ্তনয 

প্রেযনণয 

তারযখ 

বায় রস্থযকৃত 

কামুনত্রয 

অনুনেদ ংখ্যা 

েস্ত্িতকৃত 

কামুনত্রয 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/ 

অরডট অরপন 

প্রেযনণয 

তারযখ 

অনরারেত 

অনুনেদ 

ংখ্যা 

রনস্পরিয েন্য 

সুারয 

ংখ্যা 

আরথকু 

ংনেল 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭       ৮ 

২০ ২০ ২৩/১২/১৫ - - - - - 

- - - - - - -        - 
 

ক্ররভক 

নং 

গত ০৯/১২/১৫ ররাঃ  তারযনখয বায 

রদ্ধান্ত। 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ভন্তব্য 

 ০১ ০২ ০৩ 

২.৪ 

 

 

েররত ভান নুিনতভ একটি রিক্ষীয় 

বা অনুিান কানয অনুররর 

ভন্ত্রণারয়নক েদান কযা। 

(ক) রফটিএভর ত্র সূত্র নং-৫৭৪  তারযখ ২৩/১২/২০১৫ ররাঃ িাযা  রিক্ষীয় 

বায ২০টি কামুত্র ফারণরেিক অরডট অরধদপ্তনয প্রেযনণ কযা নয়নছ। বায 

তারযখ অযাফরধ রনধাুযন কযা য় নাই। 

 

 

০৫।  ফাংরানদ কম্পনরারায এন্ড অরডটয প্রেনানফর এয ফারলকু অরডট রযনাট ুঅন্তভূকু্ত আরিয তথ্যাঃ 

প্রভাট অরনস্পন্ন 

আরিয 

ংখ্যা 

আরথকু 

ংনেল 

(অংক রক্ষ 

টাকা) 

  
র,এ, কভটিনত উস্থান 

উস্থারত 

য়রন এরু 

আরিয ংখ্যা 

  তফঠনকয 

তারযখ 

অরডট আরিয ন উস্থারত আরিয  

ংখ্যা 

রনস্পরিকৃত 

আরিয ংখ্যা 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২ ৬৫৩.০০ - - - - - 
 

ক্র:নং গত ০৯/১২/১৫ ররাঃ  তারযনখয বায রদ্ধান্ত। ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ভন্তব্য 

 ০১ ০২ ০৩ 

২.৫ 

 

 

ংকরনভূক্ত অরনস্পন্ন অরডট আরিয দ্রুত 

রনষ্পরিয রফলনয় উনযাগ গ্রণ কযা এফং েনতিক 

ভান একটি েরতনফদন যফতী ভানয ২ তারযনখয 

ভনে ভন্ত্রণারনয় প্রেযণ কযা। 

ংকরনভূক্ত  আরিয পুনাঃ েফাফ  প্রেযনণয রনক্ষি  রভর/ েরতষ্টানন 

ত্র/তারগদত্র প্রেযণ কযা নয়নছ। 
 

১০(ঘ) অরনষ্পন্ন অরডট আরিয ানথ েরিত/দায়ী ংরেষ্ট 

কভকুতাু/ কভেুাযীনদযনক দপ্তয/ংস্থা কর্তকু নাক্ত 

কনয েনতিক ভানয েরতনফদন যফতী ভানয ০২ 

তারযনখয ভনে ভন্ত্রণারয়নক অফরত কযা। 

রফটিএভর ত্র নং-৫৯১ তারযখ৩১/১২/২০১৫ ররাঃ িাযা অরনস্পন্ন 

অরডট আরিয নথ েরিত দায়ী কভকুতাু/কভেুাযীনদয নাক্ত কনয 

েরতনফদন প্রেযণ কযা নয়নছ। 

 

 

 
               রনযীক্ষা কভকুতাু           াঃ েধান রনযীক্ষক               েধান রনযীক্ষক                 রযোরক(অথ ুও রনযীক্ষা)                                                       


