য
বাাংলাদেদের কম্পদরালার এন্ড অডিটর জেনাদরল এর কার্ালয়
বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর ডনয়ন্ত্রণাধীন ডবডিন্ন
জটডলদিান রােস্ব অডিদির ২০১১-২০১২ আডথকয িাল পর্ন্তয িিদয়র রােস্ব আোয়
য
িাংক্রান্ত কার্ক্রদির
উপর বাাংলাদেদের কম্পদরালার এন্ড অডিটর
জেনাদরল এর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষা প্রডিদবেন

২০১২-২০১৩

প্রথি খণ্ড
িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক
ডনরীক্ষা অডধেপ্তর

[িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ ও িথ্যপ্রযুডি িন্ত্রণালদয়র আওিাধীন িাক ও জটডলদর্াগাদর্াগ ডবিাদগর অধীনস্থ বাাংলাদেে
জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর ডবডিন্ন জটডলদিান রােস্ব অডিদির ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল
য
পর্ন্তয িিদয়র রােস্ব আোয় িাংক্রান্ত কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক অডিট ডরদপাট]য

[ গণপ্রোিন্ত্রী বাাংলাদেদের িাংডবধাদনর ১৩২ নম্বর অনুদেে অনুিাদর িহািান্য রাষ্ট্রপডির ডনকট জপে ি ]

য
বাাংলাদেদের কম্পদরালার এন্ড অডিটর জেনাদরল এর কার্ালয়

বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর ডনয়ন্ত্রণাধীন ডবডিন্ন
জটডলদিান রােস্ব অডিদির ২০১১-২০১২ আডথকয িাল পর্ন্তয িিদয়র রােস্ব আোয়
য
িাংক্রান্ত কার্ক্রদির
উপর বাাংলাদেদের কম্পদরালার এন্ড অডিটর
জেনাদরল এর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষা প্রডিদবেন

প্রথি খণ্ড
িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক
ডনরীক্ষা অডধেপ্তর

[িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ ও িথ্যপ্রযুডি িন্ত্রণালদয়র আওিাধীন িাক ও জটডলদর্াগাদর্াগ ডবিাদগর অধীনস্থ বাাংলাদেে
জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর ডবডিন্ন জটডলদিান রােস্ব অডিদির ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল
য
পর্ন্তয িিদয়র রােস্ব আোয় িাংক্রান্ত কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক অডিট ডরদপাট]য

[ গণপ্রোিন্ত্রী বাাংলাদেদের িাংডবধাদনর ১৩২ নম্বর অনুদেে অনুিাদর িহািান্য রাষ্ট্রপডির ডনকট জপে ি ]

সূডিপত্র

ক্রডিক
নম্বর

ডববরণ

পৃষ্ঠা নম্বর

১.

প্রথি অধ্যায়
(অডিট অনুদেদের িার-িাংদক্ষপ ও ম্যাদনেদিন্ট ইস্যু)

...

...

১

২.

ডনরীক্ষা ডবষয়ক িথ্য

...

...

২

৩.

অডিট িাইডন্ডাংি

...

...

৩

৪.

অডনয়ি ও ক্ষডিিমূদহর কারণ

...

...

৪

৫.

ডনরীক্ষার স্যপাডরে

...

...

৫

**

ডিিীয় অধ্যায় (অডিট অনুদেেিমূহ)

...

...

৬

৬.

অনুদেে নম্বর ১ হদি ১৪

...

...

৭-২০

**

িহাপডরিালদকর স্বাক্ষর

...

...

২০

ক

গণপ্রোিন্ত্রী বাাংলাদেদের িাংডবধাদনর অনুদেে ১২৮, কম্পদরালার এন্ড অডিটর
জেনাদরল (এডিেনাল িাাংেন্স) এুাক্ট, ১৯৭৪ এবাং কম্পদরালার এন্ড অডিটর জেনাদরল
(এডিেনাল িাাংেন্স) (এুাদিন্ডদিন্ট) এুাক্ট, ১৯৭৫ অনুর্ায়ী িহাপডরিালক, িাক,
য প্রণীি এই ইস্যুডিডিক
জটডলদর্াগাদর্াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক ডনরীক্ষা অডধেপ্তর কর্তক
অডিট ডরদপাটটিয োিীয় িাংিদে উপস্থাপদনর লদক্ষু িাংডবধাদনর ১৩২ অনুদেে অনুর্ায়ী িহািান্য
রাষ্ট্রপডির ডনকট জপে করা হল।

......................... বঙ্গাব্দ
িাডরখঃ
....................... ডিস্টাব্দ

িাস্যে আহদিে
বাাংলাদেদের কম্পদরালার এন্ড অডিটর জেনাদরল

খ

িহাপডরিালদকর বিব্য
িাক ও জটডলদর্াগাদর্াগ িন্ত্রণালদয়র অধীন বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি
য
(ডবটিডিএল) এর ডনয়ন্ত্রণাধীন ডবডিন্ন জটডলদিান রােস্ব অডিদির রােস্ব আোয় কার্ক্রদির
উপর ২০১১২০১২ আডথ যক িাদলর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষা ২০-০১-২০১৩ হদি ২৪-০৪-২০১৩ িাডরখ পর্ন্তয িিদয়
পডরিাডলি হয়। উি ডনরীক্ষায় উত্থাডপি জর্ িকল আপডি িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ ও িথ্য প্রযুডি
িন্ত্রণালয়, িাক ও জটডলদর্াগাদর্াগ ডবিাদগর িাদথ ডবডিন্ন িিদয় পত্র জর্াগাদর্াদগর িাধ্যদি ডনষ্পডি করা
িম্ভব হয়ডন, জি িকল আপডিিমূহদক িাংকলন কদর এ ডবদেষ অডিট wi‡cvU©wU প্রণীি হদয়দে।
আদলািু প্রডিদবেদন জর্ িকল আডথ যক অডনয়ি, ত্রুটি-ডবচ্যুডি প্রডিিডলি হদয়দে িা িাংডিষ্ট
প্রডিষ্ঠানটির ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয িিদয়র উপর পডরিাডলি ডনরীক্ষার িল র্া িাংডিষ্ট প্রডিষ্ঠাদনর
িাডব যক কি যকাদন্ডর পূণ যাঙ্গ ডিত্র নয়।
িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ ও িথ্য প্রযুডি িন্ত্রণালদয়র অধীন িাক ও জটডলদর্াগাদর্াগ ডবিাগ এবাং
বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি(ডবটিডিএল) কর্তযপক্ষ কর্তযক িডন্নদবডেি অডনয়িিমূদহর
য গ্রহণ এবাং িডবষ্যদি জটডলদিান রােস্ব আোদয়র লদক্ষু দ্রুি কার্করী
য ব্যবস্থা
ডবষদয় িাংদোধনমূলক কার্ক্রি
গ্রহণ করদল প্রডিষ্ঠানটি িািডগ্রকিাদব উপ ি হদব।

.............................বঙ্গাব্দ
িাডরখঃ
......................... ডিস্টাব্দ

(কল্যাণী িালুকোর)
িহাপডরিালক
িাক, জটডলদর্াগাদর্াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক
ডনরীক্ষা অডধেপ্তর
বাাংলাদেে, ঢাকা।

প্রথি অধ্যায়
(অডিট অনুদেদের িার-িাংদক্ষপ ও ম্যাদনেদিন্ট ইস্যু)

ডনরীক্ষা ডবষয়ক িথ্য
ডনরীডক্ষি প্রডিষ্ঠান

: বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলঃ (ডবটিডিএল) এর
রােস্ব অডিিিমূহ (জিাট ১২ টি অডিি)।

ডনরীক্ষার প্র ডি

: ডবদেষ ডবষয়ডিডিক

ডনরীক্ষার অথ য বের

: ২০১১-২০১২

প্রাথডিক িথ্য িাংগ্রহ

: ০২-১২-২০১২ হদি ২৬-১২-২০১২ পর্ যন্ত।

ডনরীক্ষার িিয়

: ২০-০১-২০১৩ হদি ২৪-০৪-২০১৩ পর্ যন্ত।

ডনরীক্ষার জকৌেল

:

ডনরীক্ষা েদলর িেস্য িাংখ্যা

: ৫ (পাাঁি) েন
১। েনাব জিাহাম্মে ইকবাল জহাদিন, িহাপডরিালক, েলদনিা।
২। েনাব জিাঃ আব্দুল িান্নান হাওলাোর, উপ-পডরিালক, িেস্য।
৩। েনাব জেখ জিাঃ হারুন-অল-রডেে, স্যপার, িেস্য।
৪। েনাব হািান িাহমুে, অডিটর, িেস্য।
৫। েনাব স্যিন কুিার িাহা রায়, অডিটর, িেস্য।

জরকি যপত্র পরীক্ষা, িাক্ষাৎকার, ডবদিষণ।

ডনরীক্ষা িথ্য িাংগ্রদহর জকৌেল : জিক ডলষ্ট প্রণয়ন করিঃ িাডহোপত্র ইস্যুকরণ, আদলািনা।
:

,

,
,

,
।

ও

ষয়

অডিট িাইডন্ডাংি
(Audit Findings)

১

২

১

ও

৩

-

য়

৮৪,৭০,৩৬,১৩৪/-

য়।
২

য়

১৫৮,২২,২৪,৬৯৫/-

৩

স্থায়ী বন্ধ জটডলদিান ডবল অনাোয়ী।

৪

ডবডিন্ন প্রাইদিট অপাদরটরদের ডনকট বদকয়া ডবল অনাোয়ী।

৩৯,৪৮,২৬,২৯০/-

৫

িাংবােপত্র/িাংবােিাংস্থার ডনকট জটডলদিান ডবল অনাোয়ী।

১,৫৯,০৯,৯৮৩/-

৬

িহান োিীয় িাংিদের িাননীয় িাংিে িেস্যগদণর ডনকট জটডলদিাদনর
রােস্ব বদকয়া অনাোয়ী।
জটডলদিান রােস্ব বাবে আোয় ি টাকা `xN©w`b র্াবৎ অডনয়ডিিিাদব
ব্যাাংদক েিা।
আোয় ি রােদস্বর িদধ্য জপ-অি যার পাওয়া র্ায়ডন।

১,১৪,০৮,০৬১/-

৭
৮
৯

১৭৫,২৯,৮৩,২৩১/-

য়

৩,৯৪,৬৭,৫৮৯/৪৯,৪৭,৭০,২১৯/১,৫৪,৪৫,২৮২/-

১০

ডি-স্যাট এর রােস্ব `xN©w`b র্াবৎ অনাোয়ী।

১১

ই-১ িুাদনল ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট রােস্ব অনাোয়ী।

১২

ব্যান্ড উইথ ও ডিডিএন ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট রােস্ব অনাোয়ী।

১৬,৭৩,৭৫,২২২/-

১৩

ডপ এ ডব এক্স োংেন জটডলদিাদনর ডবল অনাোয়ী।

১২,৪৮,৮৩,১১০/-

১৪

বাাংলাদেে জরলওদয়র ডনকট জটডলদিান ডবল অনাোয়ী।

৮,৫৭,২৬,৩৮০/৭০,৩২,০৫৩/-

৮০,০৪,১১৭/িব যদিাট =

৫৫৪,৭০,৯২,৩৬৬/-

অডনয়ি ও ক্ষডিিমূদহর কারণ
( Causes of Irregularities and Losses )
১।

জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭(িাি) ডেদনর িদধ্য বদকয়া ডবল
পডরদোদধর েন্য গ্রাহদকর বরাবদর জনাটিে োরী না করা।

২।

িার ও জটডলদিান জবাি য এর ৩০/৪/২০০৭ ডিঃ িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২
জিািাদবক ৮৯ ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ ডবডেন্ন না করা।

৩।

জটডলদিান ডবল জখলাপীদের ডবরুদে িািলা না করা।

৪।

বদকয়া টাকা আোদয়র লদক্ষু র্থার্থ প্রডিষ্ঠাদনর/গ্রাহদকর বরাবদর পত্র/িাডগেপত্র না জেয়া।

৫।

ব্যাাংদকর িাদথ ডবটিডিএল এর চ্যডির েিযানুর্ায়ী র্থািিদয় রােস্ব অডিদি জপ-অি যার জপ্ররণ না করা।

৬।

প্রাইদিট অপাদরটরদের িাদথ ডবটিআরডির ডনবন্ধনভুডির চ্যডির েিযানুর্ায়ী র্থািিদয় রােস্ব পডরদোধ
না করা।

৭।

রােস্ব অডিি ডনয়ডিিিাদব ব্যাাংদকর িাদথ ডরকনডিডলদয়েন না করা।

৮।

িালাদনর িাধ্যদি েিা ি মূল্য িাংদর্ােন কর বাবে অদথ যর ডহিাব িরকারী জকাষাগাদর েিা হদয়দে
িদি য ডহিাব িহা-ডনয়ন্ত্রদকর অডিি হদি প্রিুয়ন িাংগ্রহ না করা।

৯।

রােস্ব বাবে আোয় ি টাকা র্থার্থ খাদি ডহিাবভুি না করা।

১০।

জটডলদিান রােস্ব বদকয়া অদথ যর বের/িাি/প্রডিষ্ঠান ডিডিক জটডলদিান নম্বরিহ ডিডিউল/ জরডেষ্টার
িাংরক্ষণ না করা।

১১।

অিুন্তরীণ ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুব যলিা।

১২।

জটডলদিান িিপ যনকারী গ্রাহকদের োিানদির টাকা জিরৎ না জেয়া।

১৩।

য করা।
ডবিার ডবদিষণ না কদর লক্ষুিাত্রা ডনধারণ

ডনরীক্ষার স্যপাডরেিালা
১।

জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াল এর ১০৭ ধারা র্থার্থিাদব পডরপালন করা আবশ্যক।

২।

িার ও জটডলদিান জবাদি যর ডবগি ৩০-০৪-২০০৭ ডিঃ িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/১২
য ডি িহ বদকয়া পডরদোধ
জিািাদবক জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়ক ডবডেদন্নর ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
য
করা না হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করা এবাং বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য কার্করী
ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩।

উর্ধ্যিন কর্তযপদক্ষর ডনদে যে র্থার্থিাদব প্রডিপালন করা আবশ্যক।

৪।

ডবডিন্ন প্রডিষ্ঠাদনর জটডলদিাদনর ডবদলর েীর্ য ডেদনর বদকয়া েরুরী ডিডিদি আোয় করা প্রদয়ােন।

৫।

প্রডিষ্ঠান ডিডিক জটডলদিাদনর বদকয়া জরডেষ্টার প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৬।

জটডলদিান ডবদলর টাকা েরুরী ডিডিদি ডপ.এল (Personal Ledger) এ এডি করা আবশ্যক।

৭।

ডনয়ডিিিাদব ব্যাাংক ডরকনডিডলদয়েন করা আবশ্যক।

৮।

বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য স্থানীয় ও ডবিাগীয় িডনটডরাং ব্যবস্থা জোরোর করা আবশ্যক।

৯।

ব্যাাংদকর িাদথ চ্যডিনািার েিয জিািাদবক জটডলদিাদনর ডবল বাবে আোয় ি টাকা র্থািিদয়
জপ-অি যাদরর িাধ্যদি ডনডে যষ্ট জিানালী ব্যাাংদক স্থানান্তর হওয়া আবশ্যক।

১০।

গুরুত্বপূণ য কাদে জর্িন ডপ.এল (Personal Ledger) এ এডির কাে ডনয়ডিি েনবল িারা করাদনা
প্রদয়ােন। অডনয়ডিি শ্রডিক িারা ডপ.এল এ এডি প্রোদনর িদল জকান প্রকার োডলয়াডি হদল
য করা িম্ভব হয় না ডবধায় ডবষয়টি পুনঃডবদবিনা করা আবশ্যক।
োডয়ত্ব ডনধারণ

১১।

জটডলদিান রােদস্বর িুাট বাবে আোয় ি টাকা র্থািিদয় িালাদনর িাধ্যদি িরকারী খাদি েিা
য হদি প্রিুয়ন িাংগ্রহ করা প্রদয়ােন।
করিঃ ডিডেএ কার্ালয়

১২।

ডবডিন্ন রােস্ব অডিি হদি িঠিক িথ্য িাংগ্রহপূব যক িঠিক ডহিাব প্রণয়ন প্রদয়ােন।

ডিিীয় অধ্যায়
(অডিট অনুদেেিমূহ)

অনুদেেঃ ১।
ডেদরানািঃ
ডবডিন্ন িরকারী ও আধািরকারী প্রডিষ্ঠাদনর জটডলদিান ডবল বদকয়া বাবে (৭৫,৫৯,৮২,৩৭৩
+ ৯,১০,৫৩,৭৬১) বা ৮৪,৭০,৩৬,১৩৪/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ১১ (এগার) টি রােস্ব অডিদির
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল কুােবডহ, পাদি যানাল
য
জলোর (ডপ,এল) জপ-অি যার / ডহিাদবর জরডেষ্টার, বদকয়া রােস্ব আোদয়র ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র পর্াদলািনা
হদি জেখা র্ায় জর্, ডবডিন্ন িরকারী ও আধা-িরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জটডলদিাদনর বদকয়া ডবল বাবে
(৭৫,৫৯,৪৪,৬০২ + ৯,১০,৫৩,৭৬১) বা ৮৪,৭০,৩৬,১৩৪/- টাকা অনাোয়ী রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ক (ক) / ক (খ)’’)।



বদকয়া জটডলদিান ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭(িাি) ডেদনর
িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র িদধ্য ডবল পডরদোদধ ব্যথ য
হদল িাংডিষ্ট গ্রাহদকর জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক
য
িািডয়ক ডবডেদন্নর ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
হাদর ডি প্রোন িহ বদকয়া পডরদোধ না করা হদল জটডলদিান িাংদর্াগ
স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।



কডিপয় অডিি এর সূিনা লগ্ন হদি জটডলদিান ডবল বদকয়া রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠানডিডিক জটডলদিান নম্বরিহ জকান জরডেষ্ট্রার/ডিডিউল িাংরক্ষণ করা হদে না।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


বদকয়া ডবল আোদয়র েন্য জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ



েবাব িদন্তাষেনক নয়। জটডলদিান রােস্ব ম্যানুয়াল ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর িদধ্য জনাটিে ইস্যু করা
হয়ডন। জকান জকান জক্ষদত্র ৫/৬ িাি এিনডক কদয়ক বের পদর জনাটিে ইস্যু হদয়দে।
বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক ৮৯
ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ীিাদব ডবডেন্ন করা হয়ডন।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ




জটডলদিান ডবদলর বদকয়া টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
`xN©w`b রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণ পূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।
িডবষ্যদি ম্যানুদয়ল এর িাংডিষ্ট ধারা এবাং উপদর বডণ যি স্মারক অনুর্ায়ী জটডলদিান ডবল র্থািিদয় আোদয়র পেদক্ষপ
গ্রহণ করা আব্শ্শ্যক।

অনুদেেঃ ২।
ডেদরানািঃ জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর জটডলদিান ডবল বাবে ১৫৮,২২,২৪,৬৯৫/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ১০ (েে) টি রােস্ব অডিদির
য
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোয় কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল কুােবডহ,
পাদি যানাল জলোর (ডপ,এল), জপ-অি যার/জিক জরডেষ্টার, বদকয়া রােস্ব আোদয়র ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র
য
পর্াদলািনায়
জেখা র্ায় জর্, ডবডিন্ন জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জটডলদিাদনর বদকয়া ডবল বাবে ১৫৮,২২,২৪,৬৯৫/টাকা অনাোয়ী রদয়দে (পডরডেষ্ট-“খ’’)।



বদকয়া জটডলদিান ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭(িাি) ডেদনর
িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র িদধ্য ডবল পডরদোদধ ব্যথ য
হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডিঃ িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক
য
িািডয়ক ডবডেদন্নর ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
হাদর ডি প্রোন িহ বদকয়া পডরদোধ না করা হদল জটডলদিান িাংদর্াগ
স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।



কডিপয় অডিি সূিনা লগ্ন হদি জটডলদিান ডবল বদকয়া রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠানডিডিক জটডলদিান নম্বরিহ জকান জরডেষ্টার/ডিডিউল িাংরক্ষণ করা হদে
না।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


বদকয়া ডবল আোদয়র েন্য জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বদকয়া রােস্ব আোদয়র প্রদিষ্টা অব্যাহি রদয়দে। পরবিীদি আোদয়র অগ্রগডি অডিটদক অবডহি করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব িদন্তাষেনক নয়। জটডলদিান রােস্ব ম্যানুয়াল ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর িদধ্য জনাটিে ইস্যু করা
হয়ডন। জকান জকান জক্ষদত্র ৩/৪ িাি এিনডক ১ বৎির পর ও জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক ৮৯
ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ীিাদব ডবডেন্ন করা হয়ডন।



অিুন্তরীন ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ডবপুল পডরিান অথ য বদকয়া রদয়দে।



কডিপয় অডিি সূিনা লগ্ন হদি জটডলদিান ডবল বদকয়া থাকায় িরকাদরর রােস্ব ক্ষডি।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


জটডলদিান ডবদলর বদকয়া টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।



য
যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ক্রি
য গ্রহণ আবশ্যক।
`xN©w`b জটডলদিান ডবল আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধারণপূব



িডবষ্যদি ম্যানুদয়দলর িাংডিষ্ট ধারা এবাং স্মারক অনুর্ায়ী জটডলদিান ডবল র্থািিদয় আোদয়র পেদক্ষপ গ্রহণ করা
আব্শ্শ্যক।

অনুদেেঃ ৩।
ডেদরানািঃ স্থায়ীিাদব বন্ধ ি জটডলদিান ডবল বাবে ১৭৫,২৯,৮৩,২৩১/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ১১ (এগার) টি রােস্ব অডিদির
য
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল কুােবডহ,
পাদি যানাল জলোর (ডপ,এল), জপ-অি যার/জিক জরডেষ্টার, বদকয়া রােস্ব আোদয়র ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র
য
পর্াদলািনায়
জেখা র্ায় জর্, স্থায়ীিাদব বন্ধ ি জটডলদিাদনর বদকয়া ডবল বাবে ১৭৫,২৯,৮৩,২৩১/- টাকা েীর্ যডেন
র্াবৎ অনাোয়ী রদয়দে (পডরডেষ্ট-“গ’’)।



বদকয়া জটডলদিান ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭(িাি) ডেদনর
িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য িিয়িীিা ডনধ যারণ কদর গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র
িদধ্য ডবল পডরদোদধ ব্যথ য হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডিঃ িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক
য হাদর ডি প্রোনিহ বদকয়া পডরদোধ না করা হদল জটডলদিান িাংদর্াগ
িািডয়ক ডবডেন্ন করার ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।



কডিপয় অডিি সূিনা লগ্ন হদি জটডলদিান ডবল বদকয়া রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠান ডিডিক জটডলদিান নম্বরিহ জকান জরডেষ্টার/ডিডিউল িাংরক্ষণ করা হদে
না।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ



বদকয়া ডবল আোদয়র েন্য জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।
বদকয়া রােস্ব আোদয়র প্রদিষ্টা অব্যাহি রদয়দে। পরবিীদি আোদয়র অগ্রগডি অডিটদক অবডহি করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব িদন্তাষেনক নয়। জটডলদিান রােস্ব ম্যানুয়াল ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর িদধ্য জনাটিে ইস্যু করা
হয়ডন। জকান জকান জক্ষদত্র ৩/৪ িাি এিনডক ১ বৎির পর ও জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক ৮৯
ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ীিাদব ডবডেন্ন করা হয়ডন।



অিুন্তরীণ ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ডবপুল পডরিান অথ য বদকয়া রদয়দে।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


জটডলদিান ডবদলর বদকয়া টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।



েীর্ যডেন বন্ধ জটডলদিান ডবল আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণ পূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ
আবশ্যক।



িডবষ্যদি ম্যানুদয়দলর িাংডিষ্ট ধারা এবাং উপদর বডণ যি স্মারক অনুর্ায়ী জটডলদিান ডবল র্থািিদয় আোদয়র পেদক্ষপ
গ্রহণ করা আব্শ্শ্যক।

অনুদেেঃ ৪।
ডেদরানািঃ

ডবডিন্ন প্রাইদিট অপাদরটরদের ডনকট বদকয়া ডবল বাবে = ৩৯,৪৮,২৬,২৯০/- টাকা রােস্ব
অনাোয়ী।

ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ডহিাবরক্ষণ অডিিার, রাাংক এন্ড
য
জটদলক্স, ঢাকা অডিদির সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক
ডনরীক্ষাকাদল, বদকয়া রােদস্বর নডথ/ডিডিউল এবাং িাংডিষ্ট জরকি যপত্র হদি জেখা র্ায় জর্, ৮টি প্রাইদিট অপাদরটর এর
ডনকট বদকয়া ডবল বাবে ৩৯,৪৮,২৬,২৯০/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে (পডরডেষ্ট “র্’’)।



ডবটিআরডির ডনবন্ধনভুি প্রাইদিট অপাদরটরদের িাদথ চ্যডি জিািাদবক ডবটিডিএল ডবডিন্ন প্রকার স্থাপনা ব্যবহাদরর
ডবডনিদয় িরকাদরর ডবডিন্ন িিদয় োরী ি হাদর িরকারদক রােস্ব প্রোদনর েিয থাকদলও প্রাইদিট অপাদরটরগণ
চ্যডির েিয জিািাদবক র্থািিদয় রােস্ব পডরদোধ কদরডন।



য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ডন।
উি বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য ডনরীক্ষাধীন অডিি কর্তযক জকান কার্করী



য ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রাইদিট অপাদরটর এর ডনকট রােস্ব অনাোয়ী
আদলািু জক্ষদত্র চ্যডি জিািাদবক জকান কার্করী
রদয়দে।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


আপডির েবাদব ডনরীক্ষাধীন অডিি োনায় জর্, জরকি যপত্র পরীক্ষাদন্ত খুব শ্রীঘ্রই অডিট অডিিদক অবডহি করা হদব।
র্াবিীয় পডরদোধ হালনাগাে কদর পূণ যাঙ্গ িীিাাংিামূলক েবাব প্রোন করা হদব। আই এল ডিটিএল পডলডি/০৭
বাস্তবাডয়ি হওয়ায় গ্রাহদকর প্রাপ্য জরডিডনউ জেয়ার িিন্বয় হদল বদকয়া থাকদব না।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


িরকারী ডবডধ এবাং আদেে র্থার্থিাদব অনুিরণ না করায় প্রাইদিট অপাদরটর এর ডবপুল পডরিান অথ য বদকয়া
রদয়দে।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়

ও

০১-০৮-২০১৩
ওয়

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


েরুরী ডিডিদি প্রাইদিট অপাদরটরগদণর বদকয়া টাকা আোয় কদর অডিটদক অবডহি করা আবশ্যক ।



`xN©w`b রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণপূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।

ওয় য়
ও

অনুদেেঃ ৫।
ডেদরানািঃ িাংবােপত্র/িাংবােিাংস্থার ডনকট জটডলদিান ডবল বাবে ১,৫৯,০৯,৯৮৩/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ১০ (েে) টি রােস্ব অডিদির
য
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল কুােবডহ,
পাদি যানাল জলোর (ডপ,এল), জপ-অি যার/জিক জরডেষ্টার, বদকয়া রােস্ব আোদয়র ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র
য
পর্াদলািনায়
জেখা র্ায় জর্, ডবডিন্ন িাংবােিাংস্থা/িাংবােপত্র প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জটডলদিাদনর বদকয়া ডবল বাবে
১,৫৯,০৯,৯৮৩/- টাকা অনাোয়ী রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ঙ’’)।



বদকয়া জটডলদিান ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর
িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র িদধ্য ডবল পডরদোদধ ব্যথ য
হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি : িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক
য
িািডয়ক ডবডেদন্নর ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
হাদর ডি প্রোনিহ বদকয়া পডরদোধ না করা হদল জটডলদিান িাংদর্াগ
স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠান ডিডিক জটডলদিান নম্বর িহ জকান জরডেষ্টার/ডিডিউল িাংরক্ষণ করা হদে
না।



কডিপয় অডিি এর সূিনা লগ্ন হদি জটডলদিান ডবল বদকয়া রদয়দে।
কডিপয় িাংস্থা ও জটডলদিান নম্বরডিডিক বদকয়া রােদস্বর ডহিাব িাংরক্ষণ/িরবরাহ করা হয়ডন।



অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


বদকয়া ডবল আোদয়র েন্য জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বদকয়া রােস্ব আোদয়র প্রদিষ্টা অব্যাহি রদয়দে। পরবিীদি আোদয়র অগ্রগডি অডিটদক অবডহি করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব িদন্তাষেনক নয়। জকননা, জটডলদিান রােস্ব ম্যানুয়াল ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর িদধ্য জনাটিে ইস্যু
করা হয়ডন। জকান জকান জক্ষদত্র ৩/৪ িাি এিনডক ১ বৎির পর ও জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক ৮৯
ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ীিাদব ডবডেন্ন করা হয়ডন।



অিুন্তরীন ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ডবপুল পডরিান অথ য বদকয়া রদয়দে।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়

ও

০১-০৮-২০১৩
ওয়

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


জটডলদিান ডবদলর বদকয়া টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।



`xN©w`b রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণপূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।



িডবষ্যদি ম্যানুদয়দলর িাংডিষ্ট ধারা এবাং উপদর বডণ যি আদেে অনুর্ায়ী জটডলদিান ডবল র্থািিদয় আোদয়র পেদক্ষপ
গ্রহণ করা আব্শ্শ্যক।

অনুদেেঃ ৬।
ডেদরানািঃ

িহান োিীয় িাংিদের িাননীয় িাংিে িেস্যগদণর ডনকট জটডলদিাদনর রােস্ব বদকয়া বাবে
১,১৪,০৮,০৬১/- টাকা অনাোয়ী।

ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ১১ (এগার) টি রােস্ব অডিদির
য
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল পাদি যানাল
য
জলোর (ডপ,এল) িাননীয় িাংিে িেস্যগদণর বদকয়া রােস্ব আোদয়র ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র পর্াদলািনায়
জেখা র্ায় জর্, িাননীয় িাংিে িেস্যগদণর ডনকট জটডলদিাদনর রােস্ব বদকয়া ডবল বাবে ১,১৪,০৮,০৬১/- টাকা
অনাোয়ী রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ি’’)।



বাাংলাদেে োিীয় িাংিে িডিবালদয়র ৩০-০৩-২০০১ডিঃ িাডরদখর স্মারক নাং োিি/২৯/জটডল/৯২-জিবা (অাংে)/২৯৫
এর অনুদেে-২ জিািাদবক িাননীয় িাংিে িেস্যগণ প্রডিিাদি জবিদনর িডহি জটডলদিান ডবল বাবে ৪০০০.০০ টাকা
নগে গ্রহণ কদর থাদকন।



বদকয়া জটডলদিান ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭(িাি) ডেদনর
িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র িদধ্য ডবল পডরদোদধ ব্যথ য
হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ এর প্রথি
য
প্যারা জিািাদবক িািডয়ক ডবডেদন্নর ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
হাদর ডি প্রোন িহ বদকয়া পডরদোধ না করা হদল
জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


বদকয়া ডবল আোদয়র েন্য জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বদকয়া রােস্ব আোদয়র প্রদিষ্টা অব্যাহি রদয়দে। পরবিীদি আোদয়র অগ্রগডি অডিটদক অবডহি করা হদব। এোো
অদনক িাননীয় িাংিদের ডবরুদে ইদিািদধ্য িািলা োদয়র করা হদয়দে।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ





েবাব িদন্তাষেনক নয়। জকননা, জটডলদিান রােস্ব ম্যানুয়াল ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর িদধ্য জনাটিে ইস্যু
করা হয়ডন। জকান জকান জক্ষদত্র ৩/৪ িাি এিনডক ১ বৎির পর ও জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে। জকান জকান জক্ষদত্র
িািলা করা হদয়দে, িািলা প্রডক্রয়াধীন।
বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক ৮৯
ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ীিাদব ডবডেন্ন করা হয়ডন।
িািলা োদয়র কডপ িরবরাহ করা হয়ডন।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


অডি িত্ত্বর জটডলদিান ডবদলর বদকয়া টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করা আাবশ্যক।



য
যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ
`xN©w`b জটডলদিাদনর রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধারণপূব
আবশ্যক।

অনুদেেঃ ৭।
ডেদরানািঃ

জটডলদিান রােস্ব বাবে আোয় ি = ৩,৯৪,৬৭,৫৮৯/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ অডনয়ডিিিাদব
ব্যাাংদক েিা।

ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর আওিাধীন ৩টি রােস্ব অডিদির রােস্ব আোদয়র
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল রােস্ব আোয় ডববরণী, ব্যাাংক হদি প্রাপ্ত জপ-অি যাদরর ডববরণী এবাং িাংডিষ্ট জরকি যপত্র
য
পর্াদলািনা
হদি জেখা র্ায় জর্, জটডলদিান রােস্ব বাবে আোয় ি ৩,৯৪,৬৭,৫৮৯/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ
অডনয়ডিিিাদব ব্যাংদক পদে রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ে’’)।



বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এবাং ডবডিন্ন ব্যাাংদকর িডহি জটডলদিান রােস্ব আোয়
পর্ন্তয িম্পাডেি চ্যডি জিািাদবক আোয় ি রােস্ব প্রডি িাদি ১৫(পদনর) ডেন অন্তর অন্তর জপ-অি যাদরর িাধ্যদি
িাংডিষ্ট জটডলদিান রােস্ব অডিদি জপ-অি যার জপ্ররণ করদি হদব। ডকন্তু আদলািু জক্ষদত্র উি চ্যডি বাস্তবাডয়ি না কদর
েীর্ যডেন র্াবৎ আোয় ি টাকা ব্যাাংদক ধদর রাখা হদয়দে।



য ব্যাহি হদয়দে।
িদল িাংস্থার িথা িরকাদরর রােস্ব আোয় কার্ যক্রি এবাং উন্নয়ন কার্ক্রি

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


িাংডিষ্ট ব্যাাংদকর িডহি জর্াগাদর্াগ করা িদত্ত্বও র্থািিদয় জপ-অি যার পাওয়া র্ায়ডন। খুব েীঘ্রই উি টাকার
জপ- অি যার জপ্ররণ করা হদব বদল িাংডিষ্ট ব্যাাংক অবডহি কদরদে।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


চ্যডি জিািাদবক ব্যাাংদক আোয় ি জটডলদিান রােদস্বর টাকার জপ-অি যার না পাওয়ায় িাংস্থার ক্ষডি হদয়দে।



র্থািিদয় ব্যাাংক হদি জপ-অি যার পাওয়া র্ায় জি েন্য িডনটডরাং ব্যবস্থা জোরোর করা প্রাদয়ােন।



ব্যাাংদকর িাদথ পত্র জর্াগাদর্াদগর জকান নমুনা িরবরাহ করা হয়ডন।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


জটডলদিান রােস্ব বাবে আোয় ি টাকা চ্যডি জিািাদবক র্থািিদয় ব্যাাংক জথদক জপ-অি যাদরর িাধ্যদি আোদয়র েন্য
অিুন্তরীন ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা িালু করা আবশ্যক।



প্রডি িাদি ব্যাাংদকর িাদথ ডরকনডিডলদয়েন করিঃ প্রিুয়ন পত্র োরী করা আবশ্যক।



জর্ িিস্ত ব্যাাংক চ্যডির েিয িঙ্গ কদর টাকা েিা রাখদব জি িিস্ত ব্যাাংক জথদক স্যেিহ টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ
আবশ্যক।

অনুদেেঃ ৮।
ডেদরানািঃ

আোয় ি রােদস্বর িদধ্য ৪৯,৪৭,৭০,২১৯/- টাকার জপ-অি যার পাওয়া র্ায়ডন।

ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ৭টি রােস্ব অডিদির সূিনালগ্ন হদি
য
২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল রােস্ব আোদয়র
যার
নডথ/ডিডিউল এবাং জপ-অি
িাংক্রান্ত নডথপত্র হদি জেখা র্ায় জর্, আোয় ি রােদস্বর িদধ্য
জিাট=৪৯,৪৭,৭০,২১৯/- টাকার জপ-অি যার পাওয়া র্ায়ডন (পডরডেষ্ট-“ে’’)।



ডবস্তাডরি ডনরীক্ষায় জেখা র্ায় ২০১১-১২ ডহিাব িাদল ৭টি অডিদি রােস্ব বাবে জিাট=২,৯৯,৬২,৩৩,৮২৩/- টাকা
আোয় হদয়দে। িন্মদধ্য ৭টি অডিদির ডবপরীদি ২৫০,১৪,৬৩,৬০৪/- টাকার জপ-অি যার পাওয়া ডগয়াদে । িদল রােস্ব
আোয় অদপক্ষা (২৯৯,৬২,৩৩,৮২৩ - ২৫০,২০,৬৩,৬০৪) = ৪৯,৪৭,৭০,২১৯/- টাকার জপ-অি যার কি পাওয়া
জগদে।



উি কি জপ-অি যার ডবষদয়র েন্য ডনরীক্ষাধীন অডিি কর্তযক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ডন।



আদলািু জক্ষদত্র ব্যাাংদকর িাদথ চ্যডি জিািাদবক আোয় ি অদথ যর জপ-অি যার না পাওয়া িদত্ত্বও ব্যাাংদকর িাদথ জকান
ডরকনডিডলদয়েন কদর িিুিা র্ািাই করা হয়ডন।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


আপডির েবাদব িাংডিষ্ট অডিি োনায় জর্, জিানালী ব্যাাংকিমূহ জপ-অি যাদরর িাধ্যদি টাকা না পাঠিদয় িরািডর
ডিডিউদলর িাধ্যদি জিানালী ব্যাাংক রূপিী বাাংলা ঢাকা অডিদি জপ্ররণ কদর। কডিপয় অডিি োনায় জরকি যপত্র
হালনাগাে কদর আোয় ডববরণীিহ পরবিীদি অডিট অডিিদক েবাব প্রোন করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব গ্রহণদর্াগ্য নয়। ব্যাাংদকর িাদথ চ্যডির েিয অনুিরণ না করায় ব্যাাংক হদি জপ-অি যার রােদস্বর জকান হডেি
পাওয়া র্ায়ডন।



চ্যডির েিযানুর্ায়ী ব্যাাংক হদি জপ-অি যার িাংগ্রহ করা প্রদয়ােন।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


অডি িত্ত্বর ব্যাাংদকর িাদথ ডরকনডিডলদয়েন কদর আোয় ি টাকার জপ-অি যার িাংগ্রহ করিঃ প্রিাণকিহ ডববরণী
জপ্ররণ করা আবশ্যক।



িডবষ্যদি ডনয়ডিি ডরকনডিডলদয়েন এর পেদক্ষপ গ্রহণ করা আব্শ্শ্যক।

অনুদেেঃ ৯।
ডেদরানািঃ

জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জটদলদক্সর রােস্ব বাবে= ১,৫৪,৪৫,২৮২/- টাকা অনাোয়ী।

ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ডহিাব রক্ষণ অডিিার, রাাংঙ্ক এন্ড
জটদলক্স, ঢাকা অডিদির সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ যন্ত ডহিাব রােস্ব আোয় িাংক্রান্ত ইস্যুডিডিক
ডনরীক্ষাকাদল বদকয়া রােদস্বর নডথ/ ডিডিউল এবাং িাংডিষ্ট জরকি যপত্র হদি জেখা র্ায় জর্, জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট
জটদলক্স রােস্ব বদকয়া ডবল বাবে ১,৫৪,৪৫,২৮২/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ঝ’’)।



ডবটিআরডি’র ডনবন্ধনভুি জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর িাদথ চ্যডি জিািাদবক ডবটিডিএল এর ডবডিন্ন স্থাপনা ব্যবহাদরর
ডবডনিদয় িরকাদরর ডবডিন্ন িিদয় োরী ি হাদর িরকারদক রােস্ব প্রোদনর েিয থাকদলও চ্যডির েিয জিািাদবক
রােস্ব পডরদোধ না করায় উি বদকয়া রদয়দে। র্ার িদল িরকার রােস্ব হদি বডিি হদে। আদলািু জক্ষদত্র রােস্ব
আোদয়র ব্যাপাদর উি অডিি জকান ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদে বদল জকান প্রিাণক পাওয়া র্ায়ডন।



য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ডন।
উি বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য ডনরীক্ষাধীন অডিি কর্তযক জকান কার্করী



আদলািু জক্ষদত্র চ্যডি জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জটদলক্স এর
রােস্ব অনাোয়ী রদয়দে।



সূিনা লগ্ন হদি জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর জটদলক্স ডবল বদকয়া রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় প্রডিষ্ঠান/বের ডিডিক জরডেস্ট্রার/ডিডিউল প্রণয়ন করা হয়ডন।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


আপডির েবাদব িাংডিষ্ট ডনরীক্ষাকাদল অডিি োনায় জর্, বদকয়া পডরদোদধর েন্য জনাটিে োরী করা হদয়দে।



ডকছু বদকয়ার েন্য িািলা োদয়র করা হদয়দে ।



ডকছু িািলা ডবজ্ঞ আোলদি অদপক্ষিান।



জরকি যপত্র হালনাগাে কদর একটি ডববরণী পরবিীদি অডিট অডিিদক োনাদনা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব িদন্তাষেনক নয়। চ্যডির েিযানুর্ায়ী জটদলক্স বাবে অথ য প্রোন না করায় বদকয়া পদেদে।



জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জকান জনাটিে োরী করা হয়ডন।



েবাদবর িাদথ জকান প্রিাণক িাংযুি করা হয়ডন।
০৯-০৬-২০১৩
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ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


অডিিত্ত্বর জবিরকারী জটদলক্স এর রােস্ব বাবে অনাোয়ী টাকা আোয় কদর অডিটদক অবডহি করা আবশ্যক।



য
যক র্থার্থ
`xN©w`b জবিরকারী প্রডিষ্ঠাদনর ডনকট জটদলক্স এর রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধারণপূব
প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।

অনুদেেঃ ১০।
ডেদরানািঃ ডি-স্যাট এর রােস্ব বাবে ৮,৫৭,২৬,৩৮০/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ডহিাব রক্ষণ অডিিার, রাাংঙ্ক এন্ড
জটদলক্স, ঢাকা অডিদির সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ যন্ত রােস্ব আোয় িাংক্রান্ত ইস্যুডিডিক
ডনরীক্ষাকাদল, বদকয়া রােদস্বর নডথ/ ডিডিউল এবাং িাংডিষ্ট জরকি যপত্র হদি জেখা র্ায় জর্, Very Small Aperture
Terminal (V-SAT) এর রােস্ব বাবে ৮,৫৭,২৬,৩৮০/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে

(পডরডেষ্ট-“ঞ’’)।


ডবটিআরডি এবাং ডনবন্ধনভুি ডি-স্যাট ব্যবহারকারী গ্রাহদকর িাদথ চ্যডি জিািাদবক ডবটিডিএল এর ডবডিন্ন
প্রকার স্থাপনা ব্যবহাদরর ডবডনিদয় িরকাদরর ডবডিন্ন িিদয় োরী ি হাদর িরকারদক রােস্ব প্রোদনর েিয থাকদলও
ডি-স্যাট গ্রাহকগণ চ্যডির েিয জিািাদবক র্থািিদয় রােস্ব পডরদোধ কদরডন, র্ার িদল উি রােস্ব েীর্ যডেন র্াবৎ
অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে।



য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ডন।
উি বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য ডনরীক্ষাধীন অডিি কর্তযক জকান কার্করী



বেরডিডিক ও প্রডিষ্ঠানডিডিক বদকয়া রােদস্বর ডববরণী প্রস্তুি করা হয়ডন।



আদলািু জক্ষদত্র চ্যডি জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ডি-স্যাট এর ডনকট রােস্ব অনাোয়ী রদয়দে।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ



আপডির েবাদব িাংডিষ্ট অডিি োনায় জর্, জরকি যপত্র হালনাগাে কদর পরবিীদি অডিট অডিিদক েবাব প্রোন করা
হদব ।
ডকছু বদকয়ার েন্য ইদিািদধ্য িািলা োদয়র করা হদয়দে।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব িদন্তাষেনক নয়। িরকারী ডবডধ এবাং আদেে র্থার্থিাদব অনুিরণ না করায় ডি-স্যাট অপাদরটর এর ডবপুল
পডরিান অথ য বদকয়া রদয়দে।



বেরডিডিক ও প্রডিষ্ঠানডিডিক বদকয়া রােদস্বর ডববরণী প্রস্তুি কদর বদকয়া রােস্ব েরুরী ডিডিদি আোয় করা
প্রদয়ােন।



িািলা োদয়দরর জকান কডপ িরবরাহ করা হয়ডন।



০৯-০৬-২০১৩
১৫-০৭-২০১৩

য়

ও

০১-০৮-২০১৩
ওয়

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ



েরুরী ডিডিদি প্রাইদিট অপাদরটরগদণর বদকয়া টাকা আোয় কদর অডিটদক অবডহি করা আবশ্যক।
য গ্রহণ
`xN©w`b ডি-স্যাট এর রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণপূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ক্রি
আবশ্যক।

অনুদেেঃ ১১।
ডেদরানািঃ ই-১ িুাদনল ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট রােস্ব বাবে = ৭০,৩২,০৫৩/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ডহিাবরক্ষণ অডিিার, রাাংঙ্ক এন্ড
জটদলক্স, ঢাকা অডিদির সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোয় িাংক্রান্ত ইস্যুডিডিক
য
ডনরীক্ষাকাদল বদকয়া রােদস্বর নডথ/ডিডিউল এবাং িাংডিষ্ট জরকি যপত্র হদি পর্াদলািনায়
জেখা র্ায় জর্,
ই-১ িুাদনল ব্যবহারকারী গ্রাহদকর ডনকট বদকয়া রােস্ব বাবে ৭০,৩২,০৫৩/- টাকা েীর্ যডেন র্াবৎ অনাোয়ী অবস্থায়
পদে রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ট’’)।



ডবস্তাডরি ডনরীক্ষায় জেখা র্ায় ই-১ িুাদনল ব্যবহাদরর েন্য র্থািিদয় ডবল পডরদোধ করদি হদব। ডকন্তু আদলািু
জক্ষদত্র উহা র্থার্থিাদব প্রডিপালন হয়ডন। র্ার িদল উি রােস্ব অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে।



য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ডন।
উি বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য ডনরীক্ষাধীন অডিি কর্তযক জকান কার্করী



বদকয়া টাকার ডবষদয় ব্যবহারকারী গ্রাহদকর প্রডিষ্ঠান/বের ডিডিক জরডেষ্টার/ডিডিউল প্রণয়ন করা হয়ডন।



সূিনা লগ্ন হদি ই-১ িুাদনল ব্যবহারকারী গ্রাহদকর ডনকট ডবল বদকয়া রদয়দে।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


আপডির েবাদব িাংডিষ্ট ডনরীক্ষাধীন অডিি োনায় জর্, জরকি যপত্র হালনাগাে কদর আোয় ডববরণীিহ পরবিীদি
অডিট অডিিদক েবাব প্রোন করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


িরকারী ডবডধ এবাং আদেে অনুিরণ না করায় ই-১ িুাদনল ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট ডবপুল পডরিাণ অথ য বদকয়া
রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় প্রডিষ্ঠান এবাং বের ডিডিক জরডেষ্টার/ডিডিউল প্রণয়ন করা প্রদয়ােন।



বদকয়া আোদয়র েন্য িাংডিষ্ট প্রডিষ্ঠাদনর বরাবদর পত্র জলখা আবশ্যক।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়
০১-০৮-২০১৩

ওয়

ও

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


েরুরী ডিডিদি ই-১ িুাদনল ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট হদি বদকয়া টাকা আোদয়র ব্যবস্থা গ্রহণ কদর অডিটদক
অবডহি করা আবশ্যক।



য পূব যক
`xN©w`b ই-১ িুাদনল ব্যবহারকরী গ্রাহকগদণর ডনকট হদি রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধারণ
য গ্রহণ আবশ্যক।
র্থার্থ প্রোিডনক কার্ক্রি

অনুদেেঃ ১২।
ডেদরানািঃ ব্যান্ড উইথ ও ডিডিএন ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট রােস্ব বাবে = ১৬,৭৩,৭৫,২২২/টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ডহিাবরক্ষণ অডিিার, রাাংঙ্ক এন্ড
য
জটদলক্স, ঢাকা অডিদির সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক
ডনরীক্ষাকাদল বদকয়া রােদস্বর নডথ/ ডিডিউল এবাং িাংডিষ্ট জরকি যপত্র হদি জেখা র্ায় জর্, ব্যান্ড উইথ ও ডি ডি এন
(ডিডেটাল িাটা জনটওয়াকয) ইন্টারদনট ব্যবহারকারী গ্রাহদকর ডনকট বদকয়া রােস্ব বাবে ১৬,৭৩,৭৫,২২২/- টাকা
েীর্ য ডেন র্াবৎ অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ঠ’’)।



ডবস্তাডরি ডনরীক্ষায় জেখা র্ায় জুন/২০১২ িাি পর্ যন্ত ব্যান্ড উইথ ব্যবহারকারী গ্রাহদকর ডনকট জিাট ১৫,৮২,৩৬,৩৬৭/টাকা এবাং ডিডিএন ব্যবহারকারী গ্রাহদকর ডনকট ৯১,৩৮,৮৫৫/- টাকা অথ যাৎ ব্যান্ড উইথ ও ডিডিএন ব্যবহারকারী
গ্রাহদকর ডনকট (১৫,৮২,৩৬,৩৬৭ + ৯১,৩৮,৮৫৫) = ১৬,৭৩,৭৫,২২২/- টাকা অনাোয়ী রদয়দে।



উি বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য ডনরীক্ষাধীন অডিি কর্তযক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ডন।



আদলািু জক্ষদত্র চ্যডি জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যান্ড উইথ ও ডিডিএন ইন্টারদনট ব্যবহারকারীর
ডনকট রােস্ব অনাোয়ী রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় িাংডিষ্ট অডিি কর্তযক িাি/বের ও প্রডিষ্ঠান ডিডিক জকান ডিডিউল/জরডেষ্টার িাংরক্ষণ কদরডন।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


আপডির েবাদব িাংডিষ্ট ডনরীক্ষাধীন অডিি োনায় জর্, জরকি যপত্র হালনাগাে কদর আোয় ডববরণীিহ পরবিীদি
অডিট অডিিদক েবাব প্রোন করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব র্থার্থ নয়। জকননা,িরকারী ডবডধ এবাং আদেে অনুিরণ না করায় ব্যান্ড উইথ ও ডিডিএন ইন্টারদনট
ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট ডবপুল পডরিান অথ য বদকয়া রদয়দে।



বদকয়া ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠানডিডিক জরডেষ্টার/ডিডিউল প্রণয়ন করা আবশ্যক।



বদকয়া আোদয়র েন্য িাংডিষ্ট প্রডিষ্ঠাদনর বরাবদর পত্র ডলখা আবশ্যক।
০৯-০৬-২০১৩



১৫-০৭-২০১৩

য়

ও

০১-০৮-২০১৩
ওয়

ওয় য়
ও

য় ।

ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


েরুরী ডিডিদি ব্যান্ড উইথ ও ডিডিএন ইন্টারদনট ব্যবহারকারী গ্রাহকগদণর ডনকট হদি বদকয়া টাকা আোয় কদর
অডিটদক অবডহি করা আবশ্যক।



`xN©w`b রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণপূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।

অনুদেেঃ ১৩।
ডেদরানািঃ ডপ এ ডব এক্স োংেন জটডলদিাদনর ডবল বাবে = ১২,৪৮,৮৩,১১০/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ২ (দুই) টি রােস্ব অডিদির
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ যন্ত রােস্ব আোদয়র কার্ যক্রদির উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল কুাে বডহ,
য
পাদি যানাল জলোর (ডপ এল) জপ-অি যার জরডেষ্টার, বদকয়া রােদস্বর ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র পর্াদলািনায়
জেখা
র্ায় জর্, Private Automatic Branch Exchage (PABX) োংেন জটডলদিাদনর ডবল বাবে
১২,৪৮,৮৩,১১০/- টাকা েীর্ য ডেন র্াবৎ অনাোয়ী অবস্থায় পদে রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ি’’)।



বদকয়া জটডলদিাদনর ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াল এর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি)
ডেদনর িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র িদধ্য ডবল পডরদোধ
করদি ব্যথ য হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।



বদকয়া টাকার ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠানডিডিক জটডলদিান নম্বরিহ জকান জরডেষ্টার/ডিডিউল িাংরক্ষণ করা হদে না।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


ডপ এ ডব এক্স এর বদকয়া রােস্ব আোদয়র েন্য ইদিািদধ্য পত্র জেয়া হদয়দে।



নতুন কদর পত্রালাদপর ব্যবস্থা িহ ডবডিন্ন প্রদিষ্টা অব্যাহি আদে।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ


েবাব র্থার্থ নয়। জকননা, িরকারী ডবডধ এবাং আদেে অনুিরণ না করায় ডপ এ ডব এক্স োংেন জটডলদিান ডবদলর
ডবপুল পডরিাদন অথ য বদকয়া রদয়দে।
০৯-০৬-২০১৩
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ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ


ডপ এ ডব এক্স োংেন জটডলদিান ডবদলর বদকয়া রােস্ব েরুরী ডিডিদি আোয় কদর অডিটদক অবডহি করা আবশ্যক।



য
যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।
`xN©w`b রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধারণপূব

অনুদেেঃ ১৪।
ডেদরানািঃ বাাংলাদেে জরলওদয়র ডনকট জটডলদিান ডবল বাবে= ৮০,০৪,১১৭/- টাকা অনাোয়ী।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডিউডনদকেন্স জকাম্পানী ডলডিদটি (ডবটিডিএল) এর অধীনস্থ ১১ (এগার) টি রােস্ব অডিদির
য
সূিনালগ্ন হদি ২০১১-২০১২ আডথ যক িাল পর্ন্তয রােস্ব আোদয়র কার্ক্রদির
উপর ইস্যুডিডিক ডনরীক্ষাকাদল কুােবডহ,
পাদি যানাল জলোর (ডপ,এল), জপ-অি যার/জিক জরডেষ্টার,বদকয়া রােস্ব আোদয়র ডিডিউল ও িাংডিষ্ট জরকি যপত্র
য
পর্াদলািনায়
জেখা র্ায় জর্, বাাংলাদেে জরলওদয়র ডনকট জটডলদিাদনর বদকয়া ডবল বাবে ৮০,০৪,১১৭/- টাকা
অনাোয়ী রদয়দে (পডরডেষ্ট-“ঢ’’)।



বদকয়া জটডলদিান ডবল আোদয়র লদক্ষু জটডলদিান রােস্ব ডহিাব ম্যানুয়াদলর ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭(িাি) ডেদনর
িদধ্য বদকয়া ডবল পডরদোদধর েন্য গ্রাহক বরাবদর জনাটিে োরী করদি হদব। উি িিদয়র িদধ্য ডবল পডরদোদধ ব্যথ য
হদল িাংডিষ্ট জটডলদিান িাংদর্াগ িািডয়কিাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক
য
িািডয়ক ডবডেদন্নর ৮৯ ডেদনর িদধ্য ডনধাডরি
হাদর ডি প্রোন িহ বদকয়া পডরদোধ না করা হদল জটডলদিান িাংদর্াগ
স্থায়ী িাদব ডবডেন্ন করদি হদব।



আদলািু জক্ষদত্র িাংডিষ্ট ডবডধ ও আদেে জিািাদবক জকান কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জটডলদিান ডবদলর টাকা
অনাোয়ী রদয়দে।



কডিপয় অডিদির বদকয়া টাকার ডবষদয় িাি/বের ও প্রডিষ্ঠানডিডিক জটডলদিান নম্বরিহ জকান জরডেষ্টার/ডিডিউল
িাংরক্ষণ করা হদে না।



কডিপয় অডিদি সূিনালগ্ন হদি বাাংলাদেে জরলওদয়র ডনকট জটডলদিান ডবল বদকয়া রদয়দে।

অডিটি প্রডিষ্ঠাদনর েবাবঃ


বদকয়া ডবল আোদয়র েন্য জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।



বদকয়া রােস্ব আোদয়র প্রদিষ্টা অব্যাহি রদয়দে। পরবিীদি আোদয়র অগ্রগডি অডিটদক অবডহি করা হদব।

ডনরীক্ষা িন্তব্যঃ





েবাব র্থার্থ নয়। জকননা, জটডলদিান রােস্ব ম্যানুয়াল ১০৭ ধারা জিািাদবক ৭ (িাি) ডেদনর িদধ্য জনাটিে ইস্যু করা
হয়ডন। জকান জকান জক্ষদত্র ৩/৪ িাি এিনডক ১ বৎির পরও জনাটিে ইস্যু করা হদয়দে।
বাাংলাদেে িার ও জটডলদিান জবাদি যর ৩০-০৪-২০০৭ ডি: িাডরদখর স্মারক নাং আর/এিঃ ৪-১১/২০০২ জিািাদবক ৮৯
ডেদনর িদধ্য জটডলদিান িাংদর্াগ স্থায়ীিাদব ডবডেন্ন করা হয়ডন।
বদকয়া আোদয়র ডবষদয় জটডলদিান নম্বর িহ প্রডিষ্ঠান ডিডিক জরডেষ্টার প্রণয়ন করা প্রদয়ােন।
০৯-০৬-২০১৩
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ডনরীক্ষার স্যপাডরেঃ




জটডলদিান ডবদলর বদকয়া টাকা েরুরী ডিডিদি আোয় কদর অডিটদক অবডহি করা আবশ্যক ।
`xN©w`b রােস্ব আোয় বদকয়া থাকায় োয়-োডয়ত্ব ডনধ যারণপূব যক র্থার্থ প্রোিডনক কার্ যক্রি গ্রহণ আবশ্যক।
িডবষ্যদি ম্যানুদয়দলর িাংডিষ্ট ধারা এবাং উপদর বডণ যি স্মারক অনুর্ায়ী জটডলদিান ডবল র্থািিদয় আোদয়র পেদক্ষপ
গ্রহণ করা আব্শ্শ্যক।

(কল্যাণী িালুকোর)
িহাপডরিালক
জিানঃ ৮৩১৬০৯৯

