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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৬২.৩১.০০২.১৮.১৮৯ তািরখ: 
১১ লাই ২০১৯

২৭ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় অিডটঅিডট   া েনজেমােনজেম   িসে মিসে ম   সফটওয়ারসফটওয়ার   বহ ারবহ ার   সং াসং া   িশ েণরিশ েণর   জজ   িশ ণ াথ েদরিশ ণ াথ েদর
তািলকাতািলকা   রণরণ ।।

: অভ রীণ িনরী া িবভােগর ারক নং ১৩.০১.০০০০.০৬০.২৫.০০২.১২.৬২৫(১৪) তািরখঃ১৩/০৯/২০১৮ ি ঃ

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, অভ রীণ িনরী া িবভাগ ক ক উ ািপত অিডট আপি  সং া  ত ািদ সংর ণ, ত ািদ
আপেলাড, িরেপা ং, জবাব দােনর লে  অিডট ােনজেম  সফটওয়ার তরী করা হেয়েছ। সফটওয়ার  খা  অিধদ েরর
ওেয়ব সাইেড সং  আেছ । বতমােন সফটওয়ার  অভ রীণ িনরী া িবভােগ বহার হে  । সফটওয়ার  খা  অিধদ েরর
সকল ের বহােরর িনিম  িশ ণ দােনর লে   ারেক িবভাগ ও জলা কাযালয় দ র ধান ,ডাটা এি /কে াল
অপােরটর ও অিডট কােজর সােথ স ৃ  কমকতা/কমচারীগেণর নােমর তািলকা সং হ করা হেয়িছল। উে  য, ইেতামে  এক
বছর অিত া  হেত চেলেছ। পেদা িত ও বদিলজিনত কারেণ অেনেকই ববত  কম েল এখন কমরত নই। িশ ণ িবভাগ

লাই/১৯ মাস শষ স াহ হেত এ িবষেয়র উপর িশ ণ কায ম  করেব । এমতাব ায় িশ েণর িনিম  িবভাগ ও জলা
কাযালয় দ র ধান, ডাটা এি /কে াল অপােরটর ও অিডট কােজর সােথ স ৃ  কমকতা/কমচারীগেণর হালনাগাদ ত
িনে া  ছেক আগামী ৩(িতন) কাযিদবেসর মে  রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা ।

িমক নং কমকতা/কমচারীেদর নাম পদিব কম ল টিলেফান/ মাবাইল নং
১ ২ ৩ ৪ ৫

১১-৭-২০ ১৯

িবতরণ :
১) ধান িমলার, 
২) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৩) আ িলক খা  িনয় ক(সকল)
৪) সাইেলা পার (সকল)

মাহা দ আমজাদ হােসন
অিতির  পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৬২.৩১.০০২.১৮.১৮৯/১(৭২) তািরখ: ২৭ আষাঢ ়১৪২৬
১১ লাই ২০১৯

১



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র।
২) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। ওেয়ব সাইেট চােরর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৪) িস এম এস/ চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খা ), লনা/চ াম।
৫) ব াপক,
ঢাকা/ তজ াও/নারায়ণগ /চা র/ দওয়ানহাট/হািলশহর/ময়মনিসংহ/িদনাজ র/সা াহার/ লা িল/মেহে রপাশা/ লনা/বিরশাল
িসএসিড জলা........................।
৬) সকল পিরচালক
৭) জলা খা  িনয় ক(সকল), ঢাকা িবভাগ।
৮) জলা খা  িনয় ক(সকল), লনা িবভাগ।
৯) জলা খা  িনয় ক(সকল) িসেলট
১০) জলা খা  িনয় ক (সকল), রাজশাহী।
১১) জলা খা  িনয় ক(সকল), রং র িবভাগ।
১২) জলা খা  িনয় ক(সকল), বিরশাল িবভাগ।
১৩) জলা খা  িনয় ক(সকল), লনা িবভাগ।
১৪) অিফস কিপ/মা ার নিথ, অভ রীণ িনরী া িবভাগ

১১-৭-২০ ১৯

মাহা দ আমজাদ হােসন 
অিতির  পিরচালক
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