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ায়টাআনফর পাাআন্যান্স ডডাট টয়ভন্ট 

ফাাংরায়দ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারে 

ঢাকা 

 

এএপডড ার্ক টরায নাং: ০২ তাডযখ: 

ডডয়ম্বয ০১, ২০১৬ 
াগ্রােণ ১৭, ১৪২৩  

 

ব্ফস্থানা ডযচারক/প্রধান ডনফ টাী 

ফাাংরায়দয় কাম টযত কর তপডরী ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান 

 

ডপ্রে ভয়াদে, 

ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায়ত  

ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট গঠন ও কভ টডযডধ প্রণেন   

 

াঅডথ টক খায়তয মূর ধাযাে টটকাআতা (Sustainability) ান্তর্ভটক্ত কযায রয়যে ২০০৮ ায়র ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায 

ফযাফয়য ফাাংরায়দ ব্াাংক Corporate Social Responsibility (CSR) এয নীডতভারা (ডডওএ ার্ক টরায নাং: ০১ তাডযখ- জুন 

০১, ২০০৮) জাডয কয়য মা ডির এ ডফলেক প্রথভ দয়য।তাযাআ ধাযাফাডকতাে ২০১১  ায়র ব্াাংকগুয়রায জন্য ডযয়ফফান্ধফ 

ব্াাংডকাং নীডতভারা জাডয কযা ে মা ২০১৩ ায়র াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায জন্যও প্রয়মাজে কযা ে (ডফাঅযডডড ার্ক টরায নাং:০২ 

তাডযখ-টপব্রুোডয ২৭, ২০১১; ডজডফডএাঅযডড ার্ক টরায নাং:০৪ তাডযখ-াঅগস্ট ১১, ২০১৩; ডজডফডএাঅযডড ার্ক টরায টরটায 

নাং:০৫ তাডযখ-টয়েম্বয ১১, ২০১৩)।উক্ত নীডতভারাে ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায়ক তায়দয ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং কাম টক্রয়ভয 

নীডত প্রণেন, মূল্যােন ও ডযচারনায রয়যে স্বতন্ত্র ডগ্রন ব্াাংডকাং াআউডনট/টর গঠয়নয ডনয়দ টনা প্রদান কযা ে। যফতীয়ত, 

ব্াাংকগুয়রায ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং াভডগ্রক তদাযকীয দাডেত্ব ডযচারক ল টয়দয ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা কডভটিয উয ন্যস্ত কযা ে 

(ডজডফডএাঅযডড ার্ক টরায নাং:০৮ তাডযখ- ডডয়ম্বয ২৪, ২০১৩)। এিাড়া, CSR ডফলেক তথ্যাডদ ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয ডনকট 

মথামথবায়ফ টপ্রযণ ও াংডিষ্ট কয়রয ায়থ টমাগায়মায়গয জন্য ব্াাংকগুয়রায়ক ২০১০ ায়র CSR Desk স্থায়নয যাভ ট প্রদান 

কযা ে (ডডওএ ার্ক টরায নাং: ১৬ তাডযখ- ডডয়ম্বয ২০, ২০১০) এফাং ২০১৪ ায়র ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায়ক তায়দয 

প্রধান কাম টারয়ে CSR Unit ফা স্বতন্ত্র Foundation স্থায়নয ভাধ্যয়ভ CSR াংডিষ্ট কর কাম টক্রভ ডযচারনায ডনয়দ টনা প্রদান 

কযা ে (ডজডফডএাঅযডড ার্ক টরায নাং: ০৭ তাডযখ- ডডয়ম্বয ২২, ২০১৪)। 

 

২। াআয়তাভয়ধ্য, জাডতাংঘ বফডিক ম টায়ে টটকাআ উন্নেন াবীষ্ট (Sustainable Development Goals) টঘালণা কয়যয়ি মা 

জাতীে ম টায়ে ফাস্তফােয়নয জন্য ফাাংরায়দ যকায কভ টডযকল্পনা প্রস্তুয়তয জন্য প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রণ কয়যয়ি এফাং  ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রী এ ডফলয়ে করয়ক ভডিতবায়ফ াাংগ্রণ কযায জন্য ডনয়দ টনা প্রদান কয়যয়িন। এিাড়া, টটকাআ ব্াাংডকাংয়েয ভাধ্যয়ভ   

াঅডথ টক খায়তয ডস্থডতীরতা ডনডিত কযায রয়যে ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং ও CSR কাম টক্রভ 

ভডিতবায়ফ এফাং াডধকতয পরপ্রদ ও দযতায ায়থ ডযচারনা কযায রয়যে একটি ডক্তারী াাংগঠডনক কাঠায়ভা াতেন্ত 

জরুযী।এ টপ্রডযয়ত, টটকাআ ব্াাংডকাংয়েয মূর দুটি স্তম্ভ - ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং ও CSR এয মথামথ ডযফীযণ (Monitoring) 

এয রয়যে ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রাটত ভডিত াআউডনট গঠন, কভ টডযডধ ও াভডগ্রক াাংগঠডনক কাঠায়ভা সুডনডদ টষ্টকযয়ণয 

রয়যে ডনয়নাক্ত ডনয়দ টনা জাডয কযা য়রা: 

২.১। কর তপডডর ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয প্রধান কাম টারয়ে একটি স্বতন্ত্র ‘ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট’ 

(ডফবাগ/টর/ডডডবন নায়ভও াডবডত য়ত ায়য) গঠন কযয়ত য়ফ এফাং একাআ ায়থ ডগ্রন ব্াাংডকাং াআউডনট/টর ও CSR 
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Desk/Unit (টমফ ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান Foundation এয ভাধ্যয়ভ CSR কাম টক্রভ ডযচারনা কযয়ি, তায়দয টযয়ে 

Foundation এয ডযচারন কাঠায়ভা াডযফডত টত থাকয়ফ) াফলুপ্ত ডয়য়ফ গণ্য য়ফ।উক্ত াআউডনট প্রধান ডয়য়ফ ডনয়োডজত য়ফন 

াংডিষ্ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয ঋণ/ডফডনয়োগ ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা ডফবাটগয প্রধান।াআউডনট প্রধান ব্তীত উক্ত াআউডনটট কভয়য ০৫ 

(াুঁচ) জন c~Y©Kvjxb Kg©KZ©v দাডেত থাকয়ফ মায ০১ (এক) জন (ন্যেনতভ ‘Senior Officer’ ফা ভম টায়েয কভ টকত টা) য়ফন 

ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয ায়থ টমাগায়মাগ ও ভিয়েয জন্য ‘Focal Point Official’ (মায ানুডস্থডতয়ত একজন Fallback Person 

থাকয়ফন)। উক্ত াআউডনটটয কভ টডযডধ ‘াংযুডক্ত-১’ এ ফডণ টত য়রা। 
২.২। ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয টটকাআ ব্াাংডকাং ও টটকাআ াথ টােন ডফলেক কাম টক্রভ ব্ফস্থানা ম টায়ে ডযকল্পনা ও তদাযকী 

কযায রয়যে টজেষ্ঠতভ উব্ফস্থানা ডযচারয়কয টনতৃয়ত্ব একটি উচ্চম টায়েয ‘ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটি’ গঠন কযয়ত 

য়ফ।উক্ত কডভটিয কাঠায়ভা ও কভ টডযডধ ‘াংযুডক্ত-২’ এ ফডণ টত য়রা। 

২.৩। ব্াাংকগুয়রায টটকাআ ব্াাংডকাং ও টটকাআ াথ টােন (ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং ও CSR) কাম টক্রভ ডফলয়ে প্রডতষ্ঠায়নয kxl© ম টায়ে 

নীডতগত ডদ্ধান্ত গ্রণ, টকৌরগত ডদকডনয়দ টনা ও তদাযকীয াভডগ্রক দাডেত্ব ডযচারক ল টয়দয ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা কডভটিয উয 

ন্যস্ত থাকয়ফ এফাং াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায টযয়ে তা ডনফ টাী কডভটিয উয ন্যস্ত থাকয়ফ। ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা কডভটি/ডনফ টাী কডভটিয এ 

াংক্রান্ত কভ টডযডধ ‘াংযুডক্ত-৩’ এ ফডণ টত য়রা। 

২.৪। ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট ফা ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটিয গঠয়ন টকান ডযফত টন াঅনীত টর তা াডফয়রয়ম্ব 

‘ভাব্ফস্থাক, ায়টাআয়নফর পাাআন্যান্স ডডাট টয়ভন্ট, ফাাংরায়দ ব্াাংক, প্রধান কাম টারে, ঢাকা’ এয ফযাফয়য ে/াআ-টভাআর ভাযপত 

াফডত কযয়ত য়ফ। 

 

৩।এ ার্ক টরায জাডযয ৪৫ (পঁেতাডি) ডদয়নয ভয়ধ্য ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রা ‘াংযুডক্ত-৪’ এ ফডণ টত িক টভাতায়ফক উয়যাক্ত 

ডনয়দ টনাফরীয ফাস্তফােন প্রডতয়ফদন ব্ফস্থানা ডযচারক/প্রধান ডনফ টাীয স্বাযয়য Forwarding Letter কায়য‘ভাব্ফস্থাক, 

ায়টাআয়নফর পাাআন্যান্স ডডাট টয়ভন্ট, ফাাংরায়দ ব্াাংক, প্রধান কাম টারে, ঢাকা’ এয ফযাফয়য াঅফডিকবায়ফ দাডখর কযয়ত য়ফ। 

উক্ত প্রডতয়ফদন দাডখয়র ব্থ ট ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানগুয়রায ডফরুয়দ্ধ মথাক্রয়ভ ব্াাংক টকাম্পাডন াঅাআন, ১৯৯১ (২০১৩ ায়র 

াংয়াডধত) ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান াঅাআন, ১৯৯৩ টভাতায়ফক মথামথ ব্ফস্থা গ্রণ কযা য়ফ। 

 

৪।ব্াাংক টকাম্পাডন াঅাআন, ১৯৯১ (২০১৩ ায়র াংয়াডধত) এয ৪৫ ধাযা ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান াঅাআন, ১৯৯৩ (২০০৩ ায়র 

াংয়াডধত) এয ১৮(ি) ধাযাে প্রদত্ত যভতাফয়র এ ডনয়দ টনাফরী জাডয কযা য়রা মা াডফরয়ম্ব কাম টকয য়ফ।                       

 

াঅনায়দয ডফিস্ত, 

 

 

 

 

(ভয়নাজ র্কভায ডফিা) 

ভাব্ফস্থাক 

টপান নাং: ৯৫৩০৩২০ 

পোক্স নাং: ৯৫৩০৩২৪ 
Email: manoj.biswas@bb.org.bd 

gm.gbcsrd@bb.org.bd  
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াংযুডক্ত-১ 

 ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট এয কভ টডযডধ 

 

1) ডননডরডখত ডফলয়ে ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয ডনজস্ব নীডতভারা প্রণেন, ডযভাজটন, াংয়াধন, ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফােন 

ডনডিতকযণ াংক্রান্ত কাম টাফরী: 

1.1. ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং 

1.2. Corporate Social Responsibility (CSR) 

1.3. ডযয়ফ ও াভাডজক ঝ ুঁডক ব্ব্স্স্থানা নীডতভারা এফাং খাতডবডত্তক ডযয়ফ ও াভাডজক ঝ ুঁডক ব্ব্স্স্থানা (ঋণ ঝ ুঁডক 

ব্ফস্থানা/ডফডনয়োগ ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা ডফবায়গয ায়থ টমৌথ উয়যায়গ কযণীে) 

1.4. Green Office Guide 

1.5. Green Strategic Planning 

1.6. Gender Parity 

2) ডননডরডখত ডফলয়ে ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয ডনজস্ব টকৌরে প্রণেন, ডযভাজটন, াংয়াধন, ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফােন 

ডনডিতকযণ াংক্রান্ত কাম টাফরী: 

2.1. Carbon Footprint Measurement (ফাডল টক ডবডত্তয়ত কযণীে) 

2.2. জরফায়ু ঝ ুঁডক তডফর গঠন ও ডযচারনা 

2.3. Green Marketing (ভায়ক টটিাং/কডভউডনয়কন্স ডফবায়গয ায়থ টমৌথ উয়যায়গ) 

3) াঅডথ টক খায়ত Collaborative CSR ডফলেক (মথা: ভডিত ডদফামত্ন টকন্দ্র) ভিে াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

4) Green Branch স্থায়নয জন্য ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয ডনকট াঅনুষ্ঠাডনকবায়ফ স্বীকৃডত গ্রণ ও স্থান ভিে াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

5) Sustainability Reporting প্রস্তুত ভিে াংক্রান্ত কাম টাফরী (ডপন্যান্স এন্ড একাউন্ট ডফবায়গয ায়থ টমৌথ উয়যায়গ 

কযণীে)। 

6) এএপডড ার্ক টরায নাং:০১/২০১৬ এয ফাস্তফােন ডনডিতকযণ াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

7) জাডতাংঘ টঘাডলত টটকাআ উন্নেন াবীষ্ট (Sustainable Development Goals) ডফলয়ে ভয়ে ভয়ে ফাাংরায়দ যকায ও 

ফাাংরায়দ ব্াাংক য়ত প্রদত্ত ডনয়দ টনামূ ফাস্তফােন ডনডিতকযণ াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

8) ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং, CSR, টটকাআ ব্াাংডকাং ও টটকাআ াথ টােন ডফলয়ে ভয়ে ভয়ে ফাাংরায়দ ব্াাংক য়ত প্রদত্ত 

ডনয়দ টনামূ ফাস্তফােন ডনডিতকযণ াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

9) ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং ও CSR ডফলেক ফাাংরায়দ ব্াাংয়ক দাডখরব্ কর ডফফযণী দাডখর ও ায়টাআয়নফর পাাআন্যায়ন্সয কর 

ডফলয়ে ফাাংরায়দ ব্াাংটকয ায়থ কর প্রকায টমাগায়মাগ ও ভিে াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

10) ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয ায়টাআয়নফর পাাআন্যান্স ডডাট টয়ভয়ন্টয াঅওতাধীন কর On-Lending/On-Blending 

(Refinance/Pre-Finance/Reimbursement) Scheme/Fund/Facility/Project এয Participation Agreement 

স্বাযয, Refinance/Pre-Finance/Reimbursement এয াঅয়ফদন ও এ াংক্রান্ত কর কাম টাফরী। 

11) Green Finance ও Sustainable Finance এয Financial Instrument & Product উদ্ভাফন ও ফাাংরায়দ ব্াাংক য়ত 

ানুয়ভাদন াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

12) ন্যেনতভ ভাডক ডবডত্তয়ত াআউডনটটয কাম টক্রয়ভয াগ্রগডত প্রডতটফদন ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটিয ডনকট দাডখর ও কডভটিয 

ডনয়দ টনামূ ফাস্তফােন। 
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13) Green Finance, CSR, Climate Risk Fund, Green Marketing এয ফাডল টক ফায়জট প্রণেন ও তা ায়টাআনফর 

পাাআন্যান্স কডভটিয ভাধ্যয়ভ ডযচারক ল টয়দয ানুয়ভাদন গ্রণ াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

14) ন্যেনতভ বেভাডক ডবডত্তয়ত াআউডনটটয কাম টক্রয়ভয াগ্রগডত প্রডতয়ফদন ডযচারক ল টয়দয ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা কডভটি (ব্াাংয়কয 

টযয়ে)/ডনফ টাী কডভটিয (াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয টযয়ে) ডনকট দাডখর ও ল টয়দয ডনয়দ টনামূ ফাস্তফােন। 

15) ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং, CSR, টটকাআ ব্াাংডকাং ও টটকাআ াথ টােন ডফলয়ে প্রডতষ্ঠায়নয Official/Staff টদয প্রয়োজনীে 

প্রডযয়ণয ডফলেটি ডনডিতকযণ। 

16) ডযয়ফফান্ধফ াথ টােন, জরফায়ু ঝ ুঁডক তডফয়রয ব্ফায, CSR এয াঅওতা, ব্াকতা ও ডযভাণ বৃডদ্ধয রয়যে প্রয়োজনীে 

ডযকল্পনা ও উয়যাগ গ্রণ এফাং তা ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটিয ভাধ্যয়ভ ডযচারক ল টয়দয ানুয়ভাদন গ্রণ াংক্রান্ত কাম টাফরী। 

17) ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং, CSR, টটকাআ ব্াাংডকাং ও টটকাআ াথ টােন ডফলয়ে ফাাংরায়দ ব্াাংয়কয ডযদ টন, প্রডতষ্ঠায়নয ডনজস্ব  

Internal Control & Compliance এয মথামথ ডযারয়নয টযয়ে প্রয়োজনীে ােতা প্রদান। 

 

াদটীকাাঃ টমফ ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান Foundation এয ভাধ্যয়ভ CSR কাম টক্রভ ডযচারনা কযয়ি, তায়দয টযয়ে 

ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট Foundation ও াংডিষ্ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয ভয়ধ্য প্রয়োজনীে ভিে াধন কযয়ফ। 
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াংযুডক্ত-২ 

 ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটিয কাঠাটভা ও কভ টডযডধ 

 

কাঠায়ভা: 

1) ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয ডনয়নাক্ত কভ টকত টায়দয ভিয়ে ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটি গঠিত য়ফ: 

1.1. টজেষ্ঠতভ উব্ফস্থানা ডযচারক    - বাডত, 

1.2. ঋণ ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা/ডফডনয়োগ ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা ডফবায়গয প্রধান - দস্য, 

1.3. Credit Administration ডফবায়গয প্রধান   - দস্য, 

1.4. Credit Monitoring & Recovery ডফবায়গয প্রধান  - দস্য, 

1.5. Corporate Banking ডফবায়গয প্রধান   - দস্য, 

1.6. Retail Banking ডফবায়গয প্রধান   - দস্য, 

1.7. International Division এয প্রধান   - দস্য, 

1.8. Risk Management ডফবায়গয প্রধান   - দস্য, 

1.9. ভানফম্পদ ব্ফস্থানা ডফবায়গয প্রধান   - দস্য, 

1.10. Finance & Accounts ডফবায়গয প্রধান/CFO  - দস্য, 

1.11. ICC ডফবায়গয প্রধান     - দস্য, 

1.12. Card (Debit/Credit) ডফবায়গয প্রধান   - দস্য, 

1.13. Logistics & Support Services ডফবায়গয প্রধান  - দস্য, 

1.14. Branches & Establishment ডফবায়গয প্রধান  - দস্য, 

1.15. Marketing & Communications ডফবায়গয প্রধান - দস্য, 

1.16. ICT ডফবায়গয প্রধান     - দস্য, 

1.17. ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনটটয ০১ (এক) জন কভ টকত টা - দস্য ডচফ। 

 

কভ টডযডধ: 

1) াংযুডক্ত-১ এ ফডণ টত ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট এয কাম টক্রয়ভয ডফলয়ে ব্ফস্থানা ম টায়ে প্রয়োজনীে ানুয়ভাদন 

প্রদান, তদাযকী ও মূল্যােন। 

2) ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনটটক এয কাম টক্রয়ভয ডফলয়ে ফাডল টক রযেভাো প্রদান ও তায মূল্যােন। 

3) ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনটটয কাম টক্রয়ভয ডফলয়ে ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয াংডিষ্ট ফ ডফবায়গয মথামথ ভিে ও 

য়মাডগতা ডনডিতকযণ। 
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াংযুডক্ত-৩ 

টটকাআ ব্াাংডকাং ও টটকাআ াথ টােন (ডযয়ফফান্ধফ ব্াাংডকাং ও CSR) ডফলয়ে  

ডযচারক ল টয়দয ঝ ুঁডক ব্ফস্থানা কডভটি/ডনফ টাী কডভটিয কভ টডযডধ 

 

কভ টডযডধ: 

1) াংযুডক্ত-১ এ ফডণ টত ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট ও  ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটিয কাম টক্রয়ভয ডফলয়ে নীডত ডনধ টাযণ, 

ডদক ডনয়দ টনা ও প্রয়োজনীে ানুয়ভাদন প্রদান, তদাযকী ও মূল্যােন। 

2) Green Finance, CSR, Climate Risk Fund, Green Marketing এয ফাডল টক ফায়জট ানুয়ভাদন। 

3) ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট ও  ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটিয গঠন ানুয়ভাদন। 
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াংযুডক্ত-৪ 

ফাস্তফােন প্রডতয়ফদন দাডখয়রয িক 

 

১. (ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয নাভ) এয নফগঠিত ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটি: 

ক্রভ নাভ দনাভ টপান নাং ও টভাফাাআর নাং াআ-টভাআর কডভটিয়ত াফস্থান 

 

২. (ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠায়নয নাভ) এয নফগঠিত ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট: 

 

৩. টকাম্পাডন টয়ক্রটাডয কতৃটক তোডেত ায়টাআনফর পাাআন্যান্স কডভটি ও ায়টাআনফর পাাআন্যান্স াআউডনট গঠন ডফলয়ে ডযচারক 

ল টয়দয ডদ্ধায়ন্তয ানুডরড। 

 

ক্রভ নাভ দনাভ টপান নাং ও টভাফাাআর নাং াআ-টভাআর 


