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ভাসক অসডট বায জন্য তথ্য প্রেযণেয ছক 

েসতষ্ঠান/ংস্থায নাভ: 

 

০১। আগস্ট/১৫ ভাণ অসডট আসিয সফফযে এফং আগস্ট/১৪ ভাণয সিত্র: 

জুরাই/১৫ ভা ম যন্ত অসনষ্পন্ন অসডট আসিয তথ্য আগস্ট/১৫ ভাণয নতুন আসি আগস্ট/১৫ ভাণয সভভাংসত আসি আগস্ট/১৫ ভাণয অসভভাংসত 

আসি  

আগষ্ট/১৪ ভাণয সস্থসতয সিত্র 

অসনষ্পন্ন 

অসডট 

আসিয প্রজয 

আসথ যক 

ংণেল 

াধাযে  অসিভ ংকরনভুক্ত আসিয 

ংখ্যা 

আসথ যক ংণেল ংখ্যা আসথ যক ংণেল ংখ্যা আসথ যক 

ংণেল 

াধাযে অিীভ ংকরনভুক্ত প্রভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

               

 

ক্রসভক নং উণযাক্ত সফলণে সফগত ১৭/০৮/১৫ তাসযণেয বায সদ্ধান্ত ফাস্তফােন অিগসত ভন্তব্য 

 

১ (১)    

১ (২)    

১ (৩)    

 

০২। াধাযে/অসিভ অনুণেণদয উয ব্রডীট জফাফ দাসেণরয অিগসত: 

ক্রসভক নং অসডট আসিয ন আসিয সফলে দপ্তয/ংস্থা কর্তযক ভন্ত্রোরণে জফাফ প্রেযণেয তাসযে ভন্ত্রোরে ণত অসডট অসধদপ্তণয প্রেযণেয 

তাসযে 

২ (১)     

২ (২)     

২ (৩)     

 

ক্রসভক নং উণযাক্ত সফলণে সফগত ১৭/০৮/১৫ তাসযণেয বায সদ্ধান্ত ফাস্তফােন অিগসত ভন্তব্য 

    

    

 

০৩।  সত্রক্ষীে বায তথ্যাসদ: 

কাম যত্র েস্তুণতয সফলণে তথ্য  

 

বা অনুষ্ঠাণনয তাসযে 

সত্রক্ষীে বাে সুাসয ংসেষ্ট অসডট অসধদপ্তণয 

প্রেযণেয তাসযে বাে সস্থযকৃত কাম যণত্রয 

অনুণেদ ংখ্যা 

েস্তুতকৃত কাম যণত্রয ংখ্যা  ভন্ত্রোরণে প্রেযণেয তাসযে আণরাসিত অনুণেদ 

ংখ্যা 

সনষ্পসিয জন্য 

সুাসয ংখ্যা 

আসথ যক ংণেল 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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-০২- 

 

ক্রসভক নং উণযাক্ত সফলণে সফগত ১৭/০৮/১৫ তাসযণেয বায সদ্ধান্ত ফাস্তফােন অিগসত ভন্তব্য 

 

৩ (১)    

৩ (২)    

৩ (৩)    

 

০৪।  সি-ক্ষীে বায তথ্যাসদ: 

 

কাম যত্র েস্তুণতয সফলণে তথ্য   

বা অনুষ্ঠাণনয তাসযে 

সিক্ষীে বাে সুাসয ংসেষ্ট অসডট অসধদপ্তণয প্রেযণেয 

তাসযে বাে সস্থযকৃত অনুণেদ ংখ্যা েস্তুতকৃত কাম যণত্রয ংখ্যা ভন্ত্রোরে/ংসেষ্ট অসপণ 

প্রেযণেয তাসযে 

আণরাসিত অনুণেদ 

ংখ্যা 

সনষ্পসিয জন্য 

সুাসয ংখ্যা 

আসথ যক ংণেল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

        

 

ক্রসভক নং উণযাক্ত সফলণে সফগত ১৭/০৮/১৫ তাসযণেয বায সদ্ধান্ত ফাস্তফােন অিগসত ভন্তব্য 

 

৪ (১)    

৪ (২)    

৪ (৩)    

 

০৫। ফাংরাণদ কম্পণরারায এন্ড অসডটয প্রজনাণযর এয ফাসল যক অসডট সযণাট য অন্তর্ভ যক্ত আসিয তথ্য: 

 

প্রভাট অসনষ্পন্ন 

আসিয ংখ্যা (কর 

আসি উণেে কযণত 

ণফ) 

আসথ যক ংণেল স.এ. কসভটিণত উস্থান 

 

উস্থাসত েসন 

এরূ আসিয ংখ্যা 

ভন্তব্য 

বফঠণকয তাসযে অসডট আসিয ন উস্থাসত আসিয ংখ্যা সনষ্পসিকৃত আসিয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  

        

        

 

ক্রসভক নং উণযাক্ত সফলণে সফগত ১৭/০৮/১৫ তাসযণেয বায সদ্ধান্ত ফাস্তফােন অিগসত ভন্তব্য 

 

৫ (১)    

৫ (২)    

৫ (৩)    

 

                                                                                                                                                  ংস্থা/েসতষ্ঠান েধাণনয স্বাক্ষয (সর) ও প্রপান নম্বয 


