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বিষয়: পারফরমেন্স অবিট পবরচালনা বিষয়ক বনমদ েশনা। 

 উপর্য েক্ত বিষময় দৃবি আক ণ করা যামে। অবিট অবিদপ্তরসমূহ ২০২১-২০২২ অর্ েিছমর যয সকল পারফরমেন্স অবিট পবরচালনা করমি তার জন্য 

বনম্নরূপ বনমদ েশনা প্রদান করা হমলাোঃ 

 

২। পারফরমেন্স অবিট পবরচালনার জন্য Government Auditing Standards of Bangladesh (GASB) এর    পাট ে -১ (চযাপ্টার ১ 

হমত ৬) এিং পাট ে- ৮ এর স্ট্যান্ডাি েসমূহ আিবিকভামি অনুসরণ করমত হমি। 

 

৩। পারফরমেন্স অবিট গাইিলাইন্স প্রণীত না হওয়া পয েন্ত অবিট পবরচালনার জন্য INTOSAI Framework of Professional 

Pronouncement (IFPP) এর অংশ বহমসমি INTOSAI কর্তেক জারীকৃত গাইমিন্সসমূহ 

 GUID: 3910- Central Concepts for Performance Auditing 

(https://www.issai.org/pronouncements/guid-3910-central-concepts-for-performance-auditing) 
এিং 

 GUID: 3920 - The Performance Auditing Process (https://www.issai.org/pronouncements/guid-

3920-the-performance-auditing-process) 

অনুসরণ করমত হমি। তমি এ সকল গাইমিন্স অনুসরমণর যেমে যকানভামিই GASB এ উমেবিত স্ট্যান্ডাি েসমূহ অবতক্রে (Supersede) করা 

যামি না। 

 
৪। গাইমিন্সসমূহ অনুসরণ কমর পারফরমেন্স অবিট পবরচালনার যেমে যকান িরমনর প্রবতিন্ধকতা সৃবি হমল িা যকান বিষময় অস্পিতা যদিা 

বদমল বসএবজ কায োলময়র সামর্ পরােশ েক্রমে তা দূর করমত হমি। 

 

যর্াযর্ কর্তেপমের সদয় অনুমোদনক্রমে।  

১  হিসাব মিা হিয়ন্ত্রক, হিসাব ভবি, সসগুিবাহিচা, ঢাকা । 

২  কট্রালার সেিাট্রল হিট্েন্স োইন্যান্স, ১ম ১২তলা সরকাহর অহেস ভবি (৪র্ থ তলা), সসগুিবাহিচা, ঢাকা- ।  

৩  উপ-মিা হিসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক (হসহিয়র), হসএহে কার্ থালয়, অহিট ভবি, 

   মিাপহরচালক, হেন্যাহন্সয়াল ম্যাট্িেট্মন্ট একাট্িহম (হেমা), এ/৭ লালাসরাই, হমরপুর-১৪, ঢাকা-১২০৬। 

  উপ- মিা হিসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর), হসএহে কার্ থালয়, অহিট ভবি, 

 

https://www.issai.org/pronouncements/guid-3910-central-concepts-for-performance-auditing
https://www.issai.org/pronouncements/guid-3920-the-performance-auditing-process
https://www.issai.org/pronouncements/guid-3920-the-performance-auditing-process


 

৭  

৮  হিসাব মিা হিয়ন্ত্রক (  হিসাব ভবি, সসগুিবাহিচা, ঢাকা 

৯    উপ মিা হিসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক (পদ্ধহত), হসএহে কার্ থালয়, অহিট ভবি, 

১০ মিাপহরচালক, ববট্েহিক সািায্যপুষ্ট প্রকল্প অহিট অহিেপ্তর/পহরবিি অহিট অহিেপ্তর/বাহিহেিক অহিট অহিেপ্তর/   

প্রহতরক্ষা অহিট অহিেপ্তর/স্বাস্থ্ি অহিট অহিেপ্তর/পূতথ অহিট অহিেপ্তর/স্থ্ািীয় সরকার পল্লী উন্নয়ি অহিট অহিেপ্তর/বেশন  

অহিট অহিেপ্তর/রােস্ব অহিট অহিেপ্তর/হিক্ষা অহিট অহিেপ্তর/হসহভল অহিট অহিেপ্তর/সামাহেক হিরাপত্তা অহিট 

অহিেপ্তর, সসগুিবাহিচা, ঢাকা- । 

১১     মিাপহরচালক, সাাংহবিাহিক প্রহতষ্ঠাি অহিট  অহিেপ্তর/আইটি ও জনমসিা অহিট অহিেপ্তর, ২য় ১২ তলা সরকাহর অহেস 

ভবি, সসগুিবাহিচা, ঢাকা । 

মিাপহরচালক, িাক, যটবলমযাগামযাগ, হবজ্ঞাি, তথ্য এবাং প্রযুহি (PTST) অহিট অহিেপ্তর, হিসাব ভবি, সসগুিবাহিচা, 

ঢাকা । 

     মিাপহরচালক, কৃহি ও পহরট্বি অহিট অহিেপ্তর/হবদ্যিৎ ও জ্বালািী অহিট অহিেপ্তর, ৭১, পুরািা পল্টি লাইি, ঢাকা     

         ইন্সযিট্রন্স সকাোঃ ভবি, ঢাকা । 
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