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স্মাযকঃ ফপাযাভ/প্রা/বা-০4৩(১৮)                                                      20 গ্রায়ণ ১৪২৮/০৫ ডডসম্বয ২০২১ 

ডপ অসদ 

এতদ্বাযা ংডিষ্ট কসরয ফগডতয জন্য জানাসনা মাসে ফম, গবন নসভন্ট অআডটি ডপা ন ফপাযাসভয উসযাসগ  

ফাডল নক াধাযণ বা-২০২০ ও ডকডনক পরবাসফ ফাস্তফায়সনয রসযে াডফ নক কাম নক্রভ ডযচারনায জন্য ডনসমাক্তবাসফ 

ভন্বয় কডভটি গঠন কযা সরাঃ  

1. াযভীন অপসযাজ, ডডনয়য ডসেভ এনাডরে, ঢাকা ফভসরাডরটন পুডর – অফায়ক 

2. ফভাামদ ডজয়া উদ্দীন, ডসেভ এনাডরে, ফরডজসরটিব ও ংদ ডফলয়ক ডফবাগ – দস্য  

3. ফভাঃ অব্দু ারাভ াহ্ , ডসেভ এনাডরে, এপ  .এ .এভ .আউ – দস্য  

4. ফভাঃ ফভানাসয়ভ উডদ্দন ফচৌধুযী, ডসেভ এনাডরে, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ডফবাগ – দস্য  

5. সুকান্ত ফাক, ডসেভ এনাডরে, শ্রভ ও কভ নংস্থান ভন্ত্রণারয় – দস্য  

6. ডভডয কাডন্ত যকায, ডসেভ এনাডরে, গৃায়ন ও গণপূতন ভন্ত্রণারয় – দস্য  

7. এ.টি.এভ অডরমুজ্জাভান, ডসেভ এনাডরে, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় – দস্য  

8. ফভাামদ নূয ফাসন, ডসেভ এনাডরে, ভূডভ ভন্ত্রণারয় – দস্য  

9. ফভাঃ ডযফুর আরাভ, ডসেভ এনাডরে, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডফবাগ – দস্য  

10. ফভাঃ ডজয়ারুর আরাভ, ডসেভ এনাডরে, ডাক ও ফটডরসমাগাসমাগ ডফবাগ – দস্য  

11. ফভাঃ অবু যায়ান, ডসেভ এনাডরে, প্রফাী কল্যাণ ও বফসদডক কভ নংস্থান ভন্ত্রণারয় – দস্য   

12. জাডকয ফাসন খান, ফপ্রাগ্রাভায, জাতীয় যাজস্ব ফফাড ন – দস্য  

13. এ. এ. এভ. ফাসন ফভাফাযক, ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডধদপ্তয – দস্য  

14. ফভাঃ ফাসর ডভয়া, ফপ্রাগ্রাভায, জাতীয় গৃায়ণ কর্তনয – দস্য 

15. নূয ফভাামদ, ফপ্রাগ্রাভায, ভৎস্য ও প্রাণীম্পদ ভন্ত্রণারয় – দস্য  

১৬. ডজকযা অডভন ডএএ, ফপ্রাগ্রাভায, অযসজএড – দস্য  

     17. ফভাামদ নাজমুর াান, ফপ্রাগ্রাভায, ধভ ন ভন্ত্রণারয় – দস্য  

18. াডনা আরাভ, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, স্বাস্থে ফফা ডফবাগ – দস্য  

19. ফভাঃ অডতকুয যভান নাডদ ডভয়া, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, ফরডজসরটিব ও ংদ ডফলয়ক ডফবাগ 

– দস্য 

20. ডযফুর আরাভ, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডধদপ্তয – দস্য 

21. ল্লফ যায়, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, কৃডল ভন্ত্রণারয় – দস্য 

22. জীফ ফচৌধুযী, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডধদপ্তয – দস্য  

23. এ. এপ. এভ. অতাউর ডকফডযয়া, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় – দস্য  

24. এ.এ.এভ. ফভযাফ ফাসন, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, শ্রভ ও কভ নংস্থান ভন্ত্রণারয় – দস্য  

25. খাতুসন জান্নাত, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ – দস্য  

26. ফভাঃ যাডজবুর ক যাডজফ, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, জ্বারাডন ও খডনজ ম্পদ ডফবাগ – দস্য   

27. যতন চন্দ্র ার, ফপ্রাগ্রাভায, ংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রণারয় – দস্য ডচফ   

 

খ. মথামথ কর্তনসযয নুসভাদনক্রসভ এ অসদ জাডয কযা সরা।  

কডভটিয কাম নডযডধঃ 

 ১. ফাডল নক াধাযণ বা-২০২০ অসয়াজন; 

 ২. ডকডনক অসয়াজন; 
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 ৩. প্রসয়াজনীয় ংখ্যক উকডভটি গঠন; 

 ৪. ফমসকান দস্য ফকা-প্ট কযসত াযসফ এফং ডফডফধ।  

                                                                                                                        

                                                                                      তাডযখঃ ০৫ ডডসম্বয ২০২১  

 (কাভরুজ্জাভান) 

    যুগ্মডচফ 

গবন নসভন্ট অআডটি ডপা ন ফপাযাভ 

 স্মাযকঃ ফপাযাভ/প্রা/বা-০4৩(১৮), 20 গ্রায়ণ ১৪২৮/০৫ ডডসম্বয ২০২১ 

 ডফতযণ ও কাম নাসথ ন (সজেষ্ঠতায ক্রভানুাসয নয়):  

     1.াযভীন অপসযাজ, ডডনয়য ডসেভ এনাডরে, ঢাকা ফভসরাডরটন পুডর।  

2.ফভাামদ ডজয়া উদ্দীন, ডসেভ এনাডরে, ফরডজসরটিব ও ংদ ডফলয়ক ডফবাগ।  

৩. ফভাঃ অব্দু ারাভ াহ্ , ডসেভ এনাডরে, এপ  .এ .এভ .আউ।  

৪. ফভাঃ ফভানাসয়ভ উডদ্দন ফচৌধুযী, ডসেভ এনাডরে, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ডফবাগ।  

৫. সুকান্ত ফাক, ডসেভ এনাডরে, শ্রভ ও কভ নংস্থান ভন্ত্রণারয়।  

৬. ডভডয কাডন্ত যকায, ডসেভ এনাডরে, গৃায়ন ও গণপূতন ভন্ত্রণারয়।  

৭. এ.টি.এভ অডরমুজ্জাভান, ডসেভ এনাডরে, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়।  

৮. ফভাামদ নূয ফাসন, ডসেভ এনাডরে, ভূডভ ভন্ত্রণারয়।  

৯. ফভাঃ ডযফুর আরাভ, ডসেভ এনাডরে, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডফবাগ।  

১০. ফভাঃ ডজয়ারুর আরাভ, ডসেভ এনাডরে, ডাক ও ফটডরসমাগাসমাগ ডফবাগ।   

১১. ফভাঃ অবু যায়ান, ডসেভ এনাডরে, প্রফাী কল্যাণ ও বফসদডক কভ নংস্থান ভন্ত্রণারয়।   

১২. জাডকয ফাসন খান, ফপ্রাগ্রাভায, জাতীয় যাজস্ব ফফাড ন।  

১৩. এ. এ. এভ. ফাসন ফভাফাযক, ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত।  

১৪. ফভাঃ ফাসর ডভয়া, ফপ্রাগ্রাভায, জাতীয় গৃায়ণ কর্তনয। 

১৫. নূয ফভাামদ, ফপ্রাগ্রাভায, ভৎস্য ও প্রাণীম্পদ ভন্ত্রণারয়।  

১৬. ডজকযা অডভন ডএএ, ফপ্রাগ্রাভায, অযসজএড।  

     17. ফভাামদ নাজমুর াান, ফপ্রাগ্রাভায, ধভ ন ভন্ত্রণারয়।  

১৮. যতন চন্দ্র ার, ফপ্রাগ্রাভায, ংস্কৃডত ডফলয়ক ভন্ত্রণারয়।   

১৯. াডনা আরাভ, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, স্বাস্থে ফফা ডফবাগ।  

২০. ফভাঃ অডতকুয যভান নাডদ ডভয়া, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, ফরডজসরটিব ও ংদ ডফলয়ক ডফবাগ।  

২১. ডযফুর আরাভ, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডধদপ্তয।  

২২. ল্লফ যায়, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, কৃডল ভন্ত্রণারয়।  

২৩. জীফ ফচৌধুযী, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, তথ্য ও ফমাগাসমাগ প্রযুডক্ত ডধদপ্তয।  

২৪. এ. এপ. এভ. অতাউর ডকফডযয়া, কাযী ফপ্রাগ্রাভায, যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়।  

২৫. এ.এ.এভ. ফভযাফ ফাসন, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, শ্রভ ও কভ ন কভ নংস্থান ভন্ত্রণারয়।    

২৬. খাতুসন জান্নাত, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ।  

২৭. ফভাঃ যাডজবুর ক যাডজফ, কাযী ফভআনসটন্যান্স আডিডনয়ায, জ্বারাডন ও খডনজ ম্পদ ডফবাগ।   

২৮. ডপ কড। 


