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বিষয়: কমপ্লায়য়ন্স অবিট এর Authorities (কর্ততৃ্ব) and Criteria (বির্াৃয়ক) বিষয়ক বিয়দশৃিা। 

 

        উপর্যকৃ্ত বিষয়য় দৃবি আকl©র্ করা যায়ে । Public Sector Audit এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ ৃউপাদাি (Element) হয় া 

Authorities and Criteria। কমপ্লায়য়ন্স অবিট পবরচা িার জন্য Authorities and Criteria বিষয়য় সম্যক ধারর্া থাকা 

আিশ্যক। কমপ্লায়য়ন্স অবিট এর Regularity এিং Propriety উভয় বদক (Aspects) এর জন্যই Authorities and 

Criteria বিধাৃরর্ করা প্রয়য়াজি। Government Auditing Standards of Bangladesh (GASB) এিং 

Compliance Audit (CA) Guidelines এ বিষয়টি উয়েখ রয়য়য়ে। Authorities and Criteria বিষয়য় যথাযথ এিং 

সুস্পি ধারর্ার অভায়ি অয়িক ক্ষেয়ে কমপ্লায়য়ন্স অবিট মািসম্মত্ভায়ি পবরচা িা করা সম্ভি হয়িা। এ ক্ষপ্রবেয়ত্ কমপ্লায়য়ন্স অবিট 

পবরচা িার ক্ষেয়ে GASB এিং CA Guidelines পূর্াৃঙ্গরূয়প অনুসরয়র্র সুবিধায়থ ৃ Authorities and Criteria বিষয়য় 

সুস্পি ধারর্া  ায়ভর জন্য INTOSAI Framework of Professional Pronouncement (IFPP) এর অংশ বহয়সয়ি 

INTOSAI কর্তকৃ জারীকৃত্  গাইয়িন্স 

GUID:  4900 -  Guidance on Authorities and Criteria to be considered while examining the 

regularity and propriety aspects in Compliance Audit  

(https://www.issai.org/pronouncements/guidance-on-authorities-and-criteria-to-be-considered-

while-examining-the-regularity-and-propriety-aspects-in-compliance-audit) 

অনুসরয়র্র জন্য বিয়দশৃিা প্রদাি করা হয় া। ত্য়ি এ গাইয়িন্স অনুসরয়র্র ক্ষেয়ে ক্ষকািভায়িই GASB এিং CA Guidelines এ 

উয়েবখত্ স্ট্যান্ডািসৃমূহ এিং গাইি াইন্সসমূহ অবত্ক্রম (Supersede) করা যায়ি িা। গাইয়িন্স অনুসরয়র্র ক্ষেয়ে ক্ষকাি বিষয়য় 

অস্পিত্া ক্ষদখা বদয়  বসএবজ কাযাৃ য়য়র সায়থ পরামশ ৃকয়র ত্া দূর করয়ত্ হয়ি। 

 

 যথাযথ কর্তপৃয়ের সদয় অনুয়মাদিক্রয়ম। 
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m`q ÁvZv‡_© Ges Kvh©v‡_© weZiY Kiv n‡jv (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) t 

 

১  হিসাব মিা হিয়ন্ত্রক, হিসাব ভবি, সসগুিবাহিচা, ঢাকা-1000। 

২  কট্রালার সেিাট্রল হিট্েন্স োইন্যান্স, ১ম ১২তলা সরকাহর অহেস ভবি (৪র্ থ তলা), সসগুিবাহিচা, ঢাকা-1000।  

৩  উপ-মিা হিসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক (হসহিয়র), হসএহে কার্ থালয়, অহিট ভবি, 77/7, KvKivBj,  XvKv-1000| 

4  AwZt gnvcwiPvjK (A_©), evsjv‡`k †ijI‡q, †ijfeb, 16, AvãyjMwY †ivW, XvKv-1000| 

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

https://www.issai.org/pronouncements/guidance-on-authorities-and-criteria-to-be-considered-while-examining-the-regularity-and-propriety-aspects-in-compliance-audit
https://www.issai.org/pronouncements/guidance-on-authorities-and-criteria-to-be-considered-while-examining-the-regularity-and-propriety-aspects-in-compliance-audit
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6  উপ- মিা হিসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর), হসএহে কার্ থালয়, অহিট ভবি, 77/7, KvKivBj,  XvKv-1000| 

৭  wmwbqi dvBb¨vÝ K‡›Uªvjvi (Avwg©), cyivZb m`i `ßi jM Gwiqv, XvKv †mbvwbevm, XvKv-1206|  

৮  AwZwi³ হিসাব মিা হিয়ন্ত্রক (cÖkvmb), হিসাব ভবি, সসগুিবাহিচা, ঢাকা 

৯    উপ মিা হিসাব হিরীক্ষক ও হিয়ন্ত্রক (পদ্ধহত), হসএহে কার্ থালয়, অহিট ভবি, 77/7, KvKivBj,  XvKv-1000| 

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/বমশি  

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

অহিেপ্তর, সসগুিবাহিচা, ঢাকা-1000। 

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

ভবি, সসগুিবাহিচা, ঢাকা । 

12  মিাপহরচালক, িাক, ক্ষটব য়যাগায়যাগ, হবজ্ঞাি, তথ্য এবাং প্রযুহি (PTST) অহিট অহিেপ্তর, হিসাব ভবি,  সসগুিবাহিচা, 

ঢাকা । 

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

         ইন্সযিট্রন্স সকাোঃ ভবি, ঢাকা । 

14         wmwbqi dvBb¨vÝ K‡›Uªvjvi (†bfx), jvjvmivB, wgicyi-14, XvKv-1206|  

15         wmwbqi dvBb¨vÝ K‡›Uªvjvi (Gqvi), XvKv †mbvwbevm, XvKv-1206| 

16         wmwbqi dvBb¨vÝ K‡›Uªvjvi (wWwc), wWwRwWwc feb, bZzb wegvb e›`i moK, gnvLvjx, †ZRMvuI, XvKv| 

17         wmwbqi dvBb¨vÝ K‡›Uªvjvi (c~Z©), jM Gwiqv m`i `ßi, XvKv †mbvwbevm, XvKv-1206|    

18         A_© Dc‡`óv I cÖavb wnmve AwaKZv© (c~e©), evsjv‡`k †ijI‡q, wmAviwe, PÆMÖvg-4000| 

19         A_© Dc‡`óv I cÖavb wnmve AwaKZv© (cwðg), evsjv‡`k †ijI‡q, †Nvovgviv, ivRkvnx-6000| 

20         A_© Dc‡`óv I cÖavb wnmve AwaKZv© (cÖKí), evsjv‡`k †ijI‡q, cÖkvmwbK feb, Kgjvcyi, XvKv-1000| 

21      AwZt Dc-gnv wnmve wbix¶K I wbqš¿K (cÖkvmb/cv‡m©v‡bj/ msm`/Audit Quality Assurance cell/ 

c×wZ)|  

22         cwiPvjK (GgAvBGm/Avi GÛ wW), wmGwR Kvhv©jq, AwWU feb, 77/7, KvKivBj,  XvKv-1000| 

23         wm‡÷g Gbvwj÷ (GgAvBGm), wmGwR Kvh©vjq, AwWU feb, 77/7, KvKivBj,  XvKv-1000|  

24        GwmGwR wi‡cvU©/AwWU/cix¶v I cwi`k©b/wi-AM©vb/AviAviBD/DccwiPvjK-1I2,GgAvBGm/ wnmve,     

            wmGwR Kvh©vjq, AwWU feb, 77/7, KvKivBj,  XvKv-1000| 

25         wcGm Uz K¤ú‡Uªvjvi GÛ AwWUi †Rbv‡ij, wmGwR Kvh©vjq, ÔAwWUfebÕ, 77/7, KvKivBj, XvKv-1000|  

                  

 

 

  

 

 


