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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 �িশ�ণ শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৬৮ তািরখ: ০৩ নেভ�র ২০২২

িবষয়: অিড� �িত�ান (�রসপনিসবল পা� �) ক��ক অিডট সংি�� কায ��েম Audit Management and Monitoring

System-2.0 (AMMS-2.0) এর �বহার �সে�।
��: ৮২.১৮.০০০০.০০৭.৩৫.০২৯.২০-৫৭২, তািরখঃ ২৪ অে�াবর ২০২২ি�ঃ।
      উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, অিডট সংি�� কায ��েম গিতশীলতা আনয়েনর লে�� বাংলােদেশর ক�ে�ালার এ�

অিডট �জনােরল (িসএিজ) কায �ালয় ক��ক অিডট �ােনজেম� এ� মিনটিরং িসে�ম (এএমএমএস-২.০) নােম এক� ওেয়বিভি�ক সফটওয়�ার উ�য়েনর

কাজ বা�বায়ন করা হে�/চলমান রেয়েছ যার �বহােরর মা�েম (ক) অিড� �িত�ান এবং অিডট অিধদ�রস�েহর মে� আপি�র জবাব �দানসহ অিডট

সংি�� িবষেয় সকল ধরেনর প� �যাগােযাগ সহজতর ও �য় সা�য়ী হেব; (খ) অিড� �িত�ান সহেজ অিডট আপি�র হালনাগাদ অব�া জানেত পারেব
এবং আপি�র িবষেয় �ততার সােথ কায �কর �ব�া �হণ করেত পারেব (গ) অিডট আপি� সং�া� �িতেবদন িসে�ম �থেক িন� �লভােব �ণয়ন কের

উ��তন ক��পে�র িনকট উপ�াপন সহজতর হেব; এবং (ঘ) অিডট আপি�র িবষেয় ম�ণালেয়র িনিবড় মিনটিরং সহজতর হেব এবং িনরী�া ম�� বা

�পািরেশর আেলােক অিডট �িত�ান ক��ক কায �কর �ব�া �হণ করা হেয়েছ িকনা �স িবষেয় ম�ণালয়/িবভাগ কায �করভােব তদারিক করেত স�ম হেব।

বিণ �ত অব�ায়, উে�িখত �কার �েমর �িশ�ণ �দােনর জ� উ� �িশ�েণ অংশ�হেনর জ� �লা উ�য়ন �বাড � হেত িন�বিণ �ত ০৩ (িতন) জন কম �কত�ােক

মেনানয়ন �দান করা হেলা। 

 �ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী কম ��ল �মাবাইল ও ই-�মইল ন�র

০১।
জাফর আলী

উপ-পিরচালক(সঃদঃ)
�লা উ�য়ন �বাড �

খামারবািড়, ঢাকা ।
০১৭১৪-৩০৩৮৮৭

zalibd03@gmail.com

০২।
সািবহা �রাকসানা 

�লা উ�য়ন কম �কত�া 
�লা উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭১৭-৩৩১১৬৩
sabiha03smrity@gmail.com

০৩।
এস এম আ� জাফর

িহসাব র�ন কম �কত�া (চঃদাঃ)
�লা  উ�য়ন �বাড �
খামারবািড়, ঢাকা।

০১৭১৫-৪২৪৪৯৮
abuzafor66@gmail.com

৩-১১-২০২২

�মাহা�দ আ�লাহ আল ফা�ক, পিরচালক,  �িষ ও পিরেবশ অিডট 

অিদধ�র, অিডট কমে�� (১৫ তলা),  �স�নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩০৩.১৭-.২৬৮/১(৪) তািরখ: ০৩ নেভ�র ২০২২

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
 

১) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২) �লা উ�য়ন কম �কত�া, �িকউরেম� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৩) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৪) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
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৩-১১-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 

িসিনয়র িজিনং অিফসার


