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িাক, জটডলদ াগাদ াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক ডনরীক্ষা অডিেপ্তর

[িাক, জটডলদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুডি মন্ত্রণালদয়র অিীন িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাদগর
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২০০৯-২০১০, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৪-২০০৫ অথ ি বছদরর ডিসাব সম্পডকতি ]

[ গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাদেদের সাংডবিাদনর ১৩২ নম্বর অনুদেে অনুসাদর মিামান্য রাষ্ট্র ডতর ডনকট জ েকৃত ]
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গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাদেদের সাংডবিাদনর অনুদিছে ১২৮, কম্পদরালার এন্ড অডিটর জেনাদরল
(এডিেনাল ফাাংেন্স) এযাক্ট, ১৯৭৪ এবাং কম্পদরালার এন্ড অডিটর জেনাদরল (এডিেনাল ফাাংেন্স)
(এযা‡gন্ডদমন্ট) এযাক্ট, ১৯৭৫ অনু ায়ী মিা ডরিালক, িাক, জটডলদ াগাদ াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক
ডনরীক্ষা অডিেপ্তর কর্তিক প্রণীত এই অডিট ডরদ াট ি োতীয় সাংসদে উ স্থা দনর লদক্ষয সাংডবিাদনর
১৩২ অনুদিছে অনু ায়ী মিামান্য রাষ্ট্র ডতর ডনকট জ ে করা িল।

....................... বঙ্গাব্দ
তাডরখঃ
....................... ডিস্টাব্দ

মাসুে আিদমে
বাাং বাাংলাদেদের কম্পদরালার এন্ড অডিটর ‡Rনাদরল

খ
মিা ডরিালদকর বিব্য
িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাদগর অিীন বাাংলাদেে িাক ডবভাগ এবাং বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন
ডলডমদটি (ডবটিডসএল) এর অিীনস্থ কডত য় অডফস, বাাংলাদেে জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা, এবাং বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি
এর ২০১১-২০১২ এবাং তৎপূব িবতী ২০১০-২০১১, ২০০৯-২০১০, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৪-২০০৫ অথ ি বছদরর ডিসাদবর উ র
িাক, জটডলদ াগাদ াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক অডিট অডিেপ্তর কর্তিক ডবডভ্ন  সমদয় স্থানীয়ভাদব ডনরীক্ষা করা িয়। ডনরীক্ষায়
ডরলডক্ষত অডনষ্প্ন  গুরুতর আডথ িক অডনয়ম ও ক্ষয়-ক্ষডতর ডববরণ এই ডনরীক্ষা প্রডতদবেদন অন্তর্ভিি করা িদয়দছ। উি ডনরীক্ষায়
উত্থাড ত জ সকল আ ডি বাাংলাদেে িাক ডবভাগ, বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি (ডবটিডসএল), বাাংলাদেে
কযাবল ডেল্প ডলডমদটি, বাাংলাদেে জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা এবাং িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাদগর সাদথ ডবডভ্ন  সমদয় ত্র
জ াগাদ াদগর মাধ্যদম ডনস্পডি করা সম্ভব িয়ডন, জসসকল আ ডিসমূিদক সাংকলন কদর এ ডনরীক্ষা প্রডতদবেনটি প্রণীত িদয়দছ।
িাক, জটডলদ াগাদ াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক অডিট অডিেপ্তদরর ডনরীক্ষািীন এবাং িাক ও জটডলদ াগাদ াগ
ডবভাদগর অিীন বাাংলাদেে িাক ডবভাগ, বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি (ডবটিডসএল) এর কডত য় অডফস
বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি এবাং বাাংলাদেে জটডলদফান ডেল্প সাংস্থার ২০১১-২০১২ অথ ি বছর এবাং তৎপূব িবতী কদয়কটি অথ ি
বছদরর ডিসাব প্রিডলত ডনয়মানু ায়ী নমুনায়ন দ্ধডত (Sampling Method) অনুসরণ কদর ডনরীক্ষা করা িদয়দছ। অতএব,
ি
আদলািয ডনরীক্ষা প্রডতদবেদনর ডনরীক্ষা মন্তব্যগুদলা জকবলমাত্র নমুনামূলক, এগুদলা সাংডিষ্ট কা ালয়সমূদির
এবাং প্রডতষ্ঠানসমূদির
সাডব িক কম িকাদন্ডর পূণ িাঙ্গ ডিত্র নয়।
িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ, বাাংলাদেে িাক ডবভাগ, বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি
(ডবটিডসএল), বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি ও বাাংলাদেে জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা কর্তি ক্ষদক উি অডনয়মসমূদির ডবষদয়
থাডবডিত সাংদোিনমূলক ব্যবস্থা গ্রিণ পূব িক ডনরীক্ষাকারী কর্তি ক্ষদক অবডিত করার েন্য অনুদরাি করা াদে। ভডবষ্যদত অনুরূ
অডনয়ম াদত আর সাংঘটিত না িয় জস ডবষদয় সাংডিষ্ট সকল কর্তি দক্ষর ডবদেষ দৃডষ্ট আকষ িণ করা িদলা।

তাডরখঃ ........................

(কল্যাণী তালুকোর)
মিা ডরিালক
িাক, জটডলদ াগাদ াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক অডিট
অডিেপ্তর
বাাংলাদেে, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুদেদের সার-সাংদক্ষ ও ম্যাদনেদমন্ট ইসুয)

অডিট অনুদেদের সার-সাংদক্ষ
বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি (ডবটিডসএল),
বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি (বাদকডে), জটডলদফান
ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি (জটডেস) এবাং বাাংলাদেে িাক ডবভাগ
অনুদেে
নম্বর

আ ডির ডেদরানাম

েডিত টাকা

১

২

৩

বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি (ডবটিডসএল)
১
২

২,২৮,৬২,৯৮৪
২

।

২,৪৩,৩৯,৭৩৮

বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি (বাদকডে)
৩

১,৪৬,১৫,২৬৬
এ

(Incentive Bonus) এ
।

জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি (জটডেস)
৪
৫

।

২,২২,০৩,২৪৯
৫২,০৭,৪০০

Purchase Order এ ৪
।

৬

৫,১৮,৬৮,০১৩

Strategic Partner এ
Strategic Partner
।

৭

Telephone Set (

২,৯২,২৮,৪৬৬

)
।

বাাংলাদেে িাক ডবভাগ
৮

।

৯

১৮,৯৫,০০০
(৪

)

৯৫,৭৫,০৩৫

।
= ১৮,১৭,৯৫,১৫১

অডিট ডবষয়ক তথ্য
ডনরীক্ষা অথ িবছ

:

২০১১-২০১২ এবাং তৎপূব িবতী ২০১০-২০১১, ২০০৯-২০১০,
২০০৮-২০০৯ ও ২০০৪-২০০৫ ডিঃ।

ডনরীডক্ষত প্রডতষ্ঠাদনর নাম

:

বাাংলাদেে িাক ডবভাগ, বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স
জকাম্পাডন ডলঃ, বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি (বাদকডে)
এবাং বাাংলাদেে জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা (জটডেস)।

ডনরীক্ষার প্রকৃডত

:

কমপ্লাদয়ন্স অডিট।

ডনরীক্ষার সময়
জুন ২০১২ ন্তি

:

জুলাই ২০০৪ িদত জুন ২০০৫

ডনরীক্ষা দ্ধডত

:

রীক্ষামূলক স্থানীয় ডনরীক্ষা।

:

ন্তি এবাং জুলাই ২০০৮ িদত

মিা ডরিালক, িাক, জটডলদ াগাদ াগ, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবষয়ক
ডনরীক্ষা অডিেপ্তদরর এর সাংডিষ্ট কম িকতিা এবাং কম িিারীতৃন্।

অডনয়ম ও ক্ষডতসমূদির কারণ
১। সরকাডর আডথকি ডবডি-ডবিান থা থভাদব ডর ালন না করা।
২। অডনয়ডমতভাদব কযাজুয়াল শ্রডমক ডনদয়াগ।
৩। অডনয়ডমতভাদব উৎ ােন / উৎসাি জবানাস প্রোন।
৪। ঠিকাোরী প্রডতষ্ঠানসমূিদক অডনয়ডমত সুডবিা প্রোন।
৫।অ ৫। অপ্রদয়ােনীয় মালামাল ক্রয় করা।
৬।

ি না করা।
ঠিকাোরী প্রডতষ্ঠান ডনবাডিত

ি
৭। অভযন্তরীণ ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুবলতা।

অডিদটর সু াডরে :
১।

সরকাডর আডথকি ডবডি-ডবিান থা থভাদব ালন করা আবশ্যক।

২।

কযাজুয়াল শ্রডমক ডনদয়াগ বন্ধ করা আবশ্যক।

৩।

অডনয়ডমতভাদব উৎ ােন জবানাস প্রোন বন্ধ করা এবাং প্রেি জবানাস আোয় করা
আবশ্যক।

৪।

।

৫।

এ
।

৬।

অভযন্তরীণ ডনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা েডিোলী করা আবশ্যক।

ডিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুদেেসমূি)

গুরুতর আডথকি অডনয়মসমূদির ডবস্তাডরত ডববরণ
বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি (ডবটিডসএল)
অনুদেেঃ ০১।
ডেদরানামঃ কযাজুয়াল শ্রডমদকর মজুডর বাবে ২,২৮,৬২,৯৮৪ টাকা অডনয়ডমত ডরদোি।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে জটডলকডমউডনদকেন্স জকাম্পাডন ডলডমদটি (ডবটিডসএল) এর অিীনস্থ ৭৪ (চুয়াির) টি অডফদসর
২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ ডিসাব সাদলর কযাে বডি, অস্থায়ী অডগ্রম জরডেস্ট্রার এবাং এডসই-২ ডবল
ভাউিার ডনরীক্ষাকাদল ডরলডক্ষত িয় জ , কযাজুয়াল শ্রডমদকর মজুডর বাবে ২,২৮,৬২,৯৮৪ টাকা অডনয়ডমত
ডরদোি করা িদয়দছ ( ডরডেষ্ট-‘‘ক’’ সাংযুি)।



ড এন্ডটি আইএডস ২য় খদন্ডর ৫২৭,৫২৮,৫২৯ এবাং ৫৩১ িারা জমাতাদবক সামডয়কভাদব জটডলদফান লাইন
জমরামত কাদে শ্রডমক ডনদয়াদগর কথা উদেখ থাকদলও একই ব্যডিদক মাদসর র মাস কযাজুয়াল শ্রডমক
ডিসাদব ডনদয়াগ জেডখদয় মজুডর ডরদোদির জকান ডবিান জনই। ডকন্তু আদলািয জক্ষদত্র উি ডবিান লঙ্ঘন কদর
মাদসর র মাস মজুডর ডরদোি করা িদয়দছ।



ডবটিটিডবর আদেে নাং ডবটিটিডব কল্যাণ/১-৭/৯৪ (অাংে), তাডরখঃ- ১৩/১০/২০০৩ এর মাধ্যদম মাষ্টার জরাল
শ্রডমকদের ওয়াকিিােিি করার র নূতন কদর কযাজুয়াল শ্রডমক সম্পূণ িভাদব ডনডষদ্ধ করা িয়। উি ডনদষিাজ্ঞা
বলবৎ থাকা সদেও অডনয়ডমতভাদব কযাজুয়াল শ্রডমক ডনদয়াগ করা িদয়দছ।



িাক ও জটডলদ াগাদ াগ মন্ত্রণালদয়র স্মারক নাং ড টি/োখা-৬/১ ই/ (তার)-৭/৯৭-৪৭৬ তাডরখঃ ১৪/০৯/১৯৯৭
জমাতাদবক কযাজুয়াল শ্রডমক ডনদয়াগ প্রথা ডনডষদ্ধ জঘাষণা করা িদয়দছ। ডকন্তু আদলািয জক্ষদত্র উি ডনদে িে
থা থভাদব প্রডত াডলত িয়ডন।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
ডনয়ডমত কম িিারী ডনদয়াগ বন্ধ থাকায় েরুরী জমরামত কাে করার েন্য কযাজুয়াল শ্রডমক ডনদয়াগ কদর
জমরামদতর কাে করাদনা িদয়দছ।
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
 সাংডিষ্ট অডফস কর্তি দক্ষর েবাব গ্রিণদ াগ্য নয়। কারণ, সরকাডর ডবডি-ডবিান উদ ক্ষা কদর মাদসর র মাস
কযাজুয়াল শ্রডমক ডনদয়াগ জেডখদয় সরকাদরর উদেডখত ডরমাণ অদথ ির অ িয় করা িদয়দছ।


উদেডখত আডথ িক অডনয়মটি অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব,িাক ও জটডলদ াগাদ াগ মন্ত্রণালয় বরাবর ত্র
জপ্ররণ করা িয়।



সদন্তাষেনক েবাব না াওয়ায় তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র জপ্ররণ করা সদেও অদ্যাবডি
জকান ডনষ্পডিমূলক েবাব /মন্তব্য াওয়া ায়ডন।

ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
অডবলদম্ব কযাজুয়াল শ্রডমদকর মজুডর ডরদোি বন্ধ এবাং সাংডিষ্ট োয়ী ব্যাডিবদগ ির ডনকট িদত আ ডিকৃত
সমুেয় অথ ি আোয় পূব িক সাংস্থার তিডবদল েমা কদর ডনরীক্ষাদক োনাদনা প্রদয়ােন।

অনুদেেঃ ০২।
ডেদরানামঃ ২টি কাি িদফান অ ব্যবিার করায় ২,৪৩,৩৯,৭৩৮ টাকা সরকাডর রােস্ব ক্ষডত।
ডববরণঃ


বাাংলাদেে টিএন্ডটি জবাি ি (বতিমাদন ডবটিডসএল) এর অিীন ডবভাগীয় প্রদকৌেলী জফান্স (আভযঃ) রমনা, ঢাকা
অডফদসর ২০০৪-২০০৫ ডিসাব সাদলর জবতন ডবল এবাং সরকাডর অথ ি োডলয়াডত সাংক্রান্ত নডথ ত্র
ডনরীক্ষাকাদল জেখা ায় জ , একেন টিডসএম কর্তিক সরকাডর কাি িদফান োডলয়াডত কদর অববিভাদব সাংদ াগ
প্রোন কদর ২টি জটডলদফাদনর ডব রীদত ২,৪৩,৩৯,৭৩৮ টাকা সরকাডর রােদস্বর ক্ষডত করা িদয়দছ ( ডরডেষ্ট‘‘খ’’ সাংযুি)।



ডবস্তাডরত ডনরীক্ষায় জেখা ায় জ , েনাব জমাঃ জমাোরফ জিাদসন, টিডসএম, রমনা সুইিরুদম কম িরত থাডকয়া
কাি িদফান জটডলদফান নম্বর ৯৫৫৯১২০ এবাং ৯৫৫৯১৮৯ এর অ ব্যবিার পূব িক অববিভাদব ৯৫৫৪১৭৩,
৯৫৬০৭২২, ৯৫৫৩২৮৯, ৯৫৫৪৬৬৭, ৯৫৫৬৬০৯, ৯৫৫৭৫৭০ জটডলদফানগুডলদত সাংদ াগ প্রোদনর
ি
ডবডনমদয় ববদেডেক কল সুডবিা প্রোন কদরন। া প্রিান কম িাধ্যদক্ষর কা ালয়,
ঢাকা জটডলদ াগাদ াগ অঞ্চল
(েঃ) রমনা, ঢাকা এর ত্র নাং- ডসদ্টট/ ড -৩৩০/২০০২ (শঃ) তাডরখঃ ৩০-০৮-২০০৩ ডিঃ এর মাধ্যদম
প্রণীত অডভদ াগনামা /িােিডেট এ বডণ িত ডবভাগীয় তেন্ত ডরদ াদটরি ডববরণ ও তথ্যাডে জথদক ডনডিত িওয়া
জগদছ।



ি
েনাব জমাঃ জমাোরফ জিাদসন, টিডসএম, এর ডবরুদদ্ধ অডভদ াগনামা াদলািনায়
োনা ায় জ , এলকাদটল
এক্সদিদের উ র বেনড্ন রুটিন কাে সাংক্রান্ত াবতীয় প্রডেক্ষণসি এক্সদিদের ম্যাগদনটিক টযাগ ও িাটা
িযাডম্পাং, গ্রািক ম্যাদনেদমন্ট, লাইট জটস্ট, এলাম ি জিক এবাং তািার অথ ি ডবদিষণ করা, এন/ই ডরবতিন
ইতযাডে সকল ডবষদয় প্রডেক্ষণ এবাং এলকাদটল ও এম টাডম িনাদলর াসওয়াি ি োনা থাকার কারদণ রমনা
এলকাদটল এক্সদিদের আওতািীন কাি িদফান জটডলদফান নম্বর সমূদির মদধ্য অব্যবহৃত কাি িদফান িালু নম্বর
সম্পদকি েনাব জমাঃ জমাোরদফর োনা থাকার কারদণ জটডলদফান ২টির অববি সাংদ াগ ও ব্যবিাদরর সডিত
ডতডন েডিত ডছদলন। সুইিরুম িদত এন/ই একটি নম্বদরর লাইদন অন্য নম্বর স্থা ন কদর অববি সাংদ াগ
প্রোদনর মাধ্যদম ২,৪৩,৩৯,৭৩৮ টাকার সরকাডর রােদস্বর ক্ষডত করা িদয়দছ।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
আদলািয ডবষদয় আোলদত মামলা িলদছ ডবিায় এ ডবষদয় আ াতত করণীয় ডকছু জনই।
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
ি ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদয়দছ তা
 েবাব সদন্তাষেনক নয়। কারণ, আ ডিকৃত রােস্ব আোদয় ডক কা করী
োনাদনা িয়ডন।
 অডনয়মটি অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর ৩১-০৭-২০১৩ তাডরদখ সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ মন্ত্রণালয়
বরাবর জপ্ররণ করা িয়।

মন্ত্রণালদয়র েবাব না াওয়ায় প্রথদম ১০-১০-২০১৩ তাডরদখ তাডগে ত্র এবাং রবতীদত ০৪-১১-২০১৩
তাডরদখ আিা-সরকাডর ত্র জপ্ররণ করা িদলও জকান ডনস্পডিমূলক েবাব বা মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
ি পূব িক সরকাদরর ক্ষডতকৃত অথ ি আোয়
২টি কাি িদফান জটডলদফান অ ব্যবিার করায় োয়-োডয়ত্ব ডনিারণ
পূব িক ডনরীক্ষাদক োনাদনা আবশ্যক।

(

)

অনুদেেঃ ০৩।
ডেদরানামঃ উৎ ােদনর বাডষকি লক্ষযমাত্রা পুনঃ ডনি িারণ করার র লক্ষযমাত্রা অডেিত না িওয়ায় উৎ ােন জবানাস এর ডরবদতি
ি
উৎসাি জবানাস (Incentive Bonus) প্রোন এবাং উৎ ােদনর লক্ষযমাত্রা কডমদয় ডনিাডরত
উৎ ােন অডেিত
িদয়দছ মদম ি গণ্য কদর উৎ ােন জবানাস প্রোণ করায় সাংস্থার জমাট ১,৪৬,১৫,২৬৬ টাকা ক্ষডত।

ডববরণঃ
বাাংলাদেে কযাবল ডেল্প ডলডমদটি, ডেদরামডন, খুলনা অডফদসর ২০০৮-২০০৯ এবাং ২০১০-২০১১ ডিসাব
সাদলর জলোর বুক, উৎ ােন / উৎসাি জবানাস প্রোন সাংক্রান্ত ডবল ভাউিার ডনরীক্ষাকাদল ডরলডক্ষত িয় জ ,
ি করা িয়। পুনঃডনিাডরত
ি
ডস্থরকৃত বাডষকি উৎ ােন লক্ষযমাত্রা পুনঃডনিারণ
লক্ষযমাত্রা অডেিত না িওয়া সদেও
২০০৮-২০০৯ সাদল ২ টি মূল জবতদনর সম ডরমাণ জমাট ৪০,০৬,৮৮১ টাকা উৎসাি জবানাস প্রোন করা িয়
এবাং ২০১০-২০১১ ডিসাব সাদল প্রাথডমক লক্ষমাত্রা কডমদয় অডেিত িদয়দছ মদম ি উৎ ােন জবানাস বাবে
১,০৬,০৮,৩৮৫ টাকা অথ িাৎ সব িদমাট =(৪০,০৬,৮৮১+১,০৬,০৮,৩৮৫) = ১,৪৬,১৫,২৬৬ টাকা অডনয়ডমতভাদব
ডরদোি করা িদয়দছ ( ডরডেষ্ট-‘‘গ(১) ও গ(২) ’’ সাংযুি)।




ডবস্তাডরত ডনরীক্ষায় জেখা ায় জ , ২০০৮-২০০৯ অথ ি বছদর প্রাথডমকভাদব উৎ ােদনর লক্ষযমাত্রা ডছল

ি কদর ২.০০ লক্ষ কন্ডাক্টর ডকঃ ডমঃ করা িদলও প্রকৃত
৪.০ লক্ষ কন্ডাক্টর ডকঃ ডমঃ। রবতীদত তা পুনঃ ডনিারণ
উৎ ােন িয় ৮৮,১৮৬ কন্ডাক্টর ডকঃ ডমঃ মাত্র। ার জপ্রডক্ষদত নীডতমালা ডরবতিন পূব িক অথ িাৎ জকৌেদল উৎ ােন
জবানাদসর ডরবদতি
জবানাস প্রোন করা িদয়দছ। অ র ডেদক ২০১০-২০১১ অথ ি বৎসদরর উৎ ােন
লক্ষযমাত্রা িরা িদয়ডছল 1,50,000 কন্ডাক্টর ডকঃ ডমঃ। ডকন্তু জম/২০১১ মাস ন্তি জমাট উৎ ােন িদয়দছ
ি ১৬৮ তম জবাি ি সভায় পূদব ির ডনিাডরত
ি
৫৫,০১৫ কন্ডাক্টর ডকঃ ডমঃ। ডরিালনা ষদের
লক্ষযমাত্রা 1,50,000
ি কদর এটাদক লক্ষমাত্রা অেিন জেডখদয় উৎ ােন
কন্ডাক্টর ডকঃ ডমঃ এর স্থদল ১,০৫,০০০ কন্ডাক্টর ডমঃ পুনঃ ডনিারণ
জবানাস বাবে উি টাকা অডনয়ডমতভাদব ডরদোি করা িদয়দছ। ২০১০-২০১১ অথ িবছদরর লাভ-ক্ষডতর ডববরণী
ি
াদলািনায়
ডরলডক্ষত িয় জ , Operating Profit না িদয় ৭৪,৬৩,৮৪৪ টাকা ক্ষডত িদয়দছ। এ প্রসদঙ্গ ৫
বছদরর আডথ িক ডববরণীর ডবদিষণ ( ডরডেষ্ট-‘‘গ(৩)’’ সাংযুি) প্রডণিানদ াগ্য। উি আডথ িক ডববরনীর ডবদিষদণ
জেখা াদে জ , বছর বছর উৎ ােন বা ডবক্রয় আয় কমদছ ডকন্তু FDR সুে বাবে ডবwb‡qvM আয় বািদছ
(জলখডিত্র/ ডরডেষ্ট- “গ(৪)” সাংযুি । ফদল জকাম্পাডনটি তার উদেশ্য জথদক সদর এবাং সরকারী খাদত লভযাাংে

প্রোন না কদর একটি ডবডনদয়াগকারী প্রডতষ্ঠাদন রু ান্তাডরত িদে। সরকাদরর মাডলকানায় প্রডতডষ্ঠত উি জকাম্পাডন
তার উৎ ােদনর বি অাংেই অন্য সরকারী প্রডতষ্ঠাদন ডবক্রয় করা সদেও জকাম্পাডনটি সরকারী জরোরীদত জকান
লভযাাংে প্রোন ব্যডতদরদক বছর বছর FDR-এ ডবডনদয়াগ করদছ। ফলশ্রুডতদত বতিমান ডরিালন আয়
(Operating Income) জথদক ডবডনদয়াগ আয় দথষ্ট †ekx। এ িরদনর ডবডনদয়াগ প্রবণতা জকাম্পাডনর
কম িকতিা/কম িিারীদের স্বাদথ ি িদলও সামডগ্রকভাদব জকাম্পাডনর স্বাদথ ির ডব দক্ষ া জকাম্পাডনর Memorandum
of Association এর উদেদশ্যর ডর ন্থী। জকাম্পাডনর MoA এর উদেশ্য ক্লদের 1(i)-এ বলা িদয়দছ “ To
carry on trades of businesses in Bangladesh for the establishment, maintenance
and operation of an organization for manufacturing erectrical plant and appratus
of all types, including, but without prejudice to the generality of the forgoing
ি
cables and wires.” ডকন্তু জকাম্পাডনটি মূল কা াবলীদত
ডবডনদয়াগ না কদর Non-Operating

।এ
।
অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
 বাদকডের ১৪৬ তম জবাি ি সভায় উৎসাি ভাতা প্রোদনর ২টি নীডতমালা অনুদমাডেত িদয়দছ। ১ম উৎ ােন
ডনভ ির, ২য় মুনাফা ডনভ ির। প্রডত বছর জবানাস প্রোদনর জক্ষদত্র জ জকান একটি প্রদ ােয িদব।


ি মুনাফা ডনভ ির ডসদ্ধান্ত অনু ায়ী ২০০৮-২০০৯ অথ ি বছদরর উৎসাি ভাতা প্রোন
বাদকডে ডরিালনা ষদের
করা িদয়দছ।



ি জিয়ারম্যান। আটি িদকল অব এদসাডসদয়েদনর ১৫
িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাদগর মাননীয় সডিব এ ষদের
িই
নাং িারার ক্ষমতাবদল বাদকডে ডরিালনা জবাি অত্র প্রডতষ্ঠাদনর একমাত্র ডসদ্ধান্ত োতা কর্তি ক্ষ িওয়ায়
ডরিালনা জবাদি ির অনুদমােনক্রদম ২০১০-২০১১ অথ ি বৎসদর উৎ ােন জবানাস প্রোন করা িদয়দছ।

ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
ি উৎ ােন ক্রম্াসমান এবাং লক্ষযমাত্রা অডেিত িয়ডন। জকাম্পাডনর
 েবাব গ্রিণদ াগ্য নয়। প্রডতষ্ঠাদনর বাডষক
ি উৎ ােন/উৎসাি জবানাস প্রোন করার আইনগত ক্ষমতা থাকদলও তাদের জকাম্পডনর
ডরিালনা ষদের
ি গ্রিদনর এখডতয়ার নাই। ফদল ডরিালনা ষদের
ি এইরূ ডসদ্ধান্ত
স্বাদথ ির ডর ন্থী জকানরূ কা ক্রম
ি
যুডিযুি নয়। Operating Profit এর ডনিাডরত
অাংে সরকারী জরোরীদত েমা না ডেদয়
ি কদর Non-Operating
উদেশ্যমূলকভাদব FDR ডবডনদয়াগ কদর ও উৎ ােদনর লক্ষযমাত্রা পূনঃডনিারণ
Profit এর ডভডিদত উৎসাি জবানাস ও উৎ ােন জবানাস প্রোন করা িদয়দছ া Memorandum of
Association এর মূল উদেদশ্যর ডর ন্থী।
 ২০০৮-২০০৯ ডিসাব সাদলর অডনয়মটি অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর ২২-০৮-২০১০ তাডরদখ সডিব, িাক ও
জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবর ত্র জপ্ররণ করা িয়। েবাব না াওয়ায় প্রথদম ০৪-১০-২০১০ তাডরদখ
তাডগে ত্র এবাং রবতীদত ২৪-১০-২০১০ তাডরদখ আিাসরকাডর ত্র জপ্ররণ করা িদল মন্ত্রণালয় কর্তিক
জপ্রডরত েবাব ডনস্পডিমূলক নয়।
 ২০১০-২০১১ ডিসাব সাদলর অডনয়মটি অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর ১২-০৪-২০১২ তাডরদখ সডিব, িাক ও
জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবর ত্র জপ্ররণ করা িয়। মন্ত্রণালদয়র েবাব না াওয়ায় ২১-০৫-২০১২ তাডরদখ
তাডগে ত্র ও রবতীদত ১১-০৬-২০১২ তাডরদখ আিাসরকাডর ত্র জপ্ররণ করা িদল মন্ত্রণালয় কর্তিক জপ্রডরত
েবাব ডনস্পডিমূলক নয়।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
ি পূব িক
উৎসাি জবানাস ও উৎ ােন জবানাস বাবে অডনয়ডমতভাদব ডরদোডিত সমুেয় অথ ি োডয়ত্ব ডনিারণ
োয়ী ব্যাি/ ব্যডিবদগ ির ডনকট িদত আোয় কদর সাংস্থার তিডবদল েমা প্রোন পূব িক ডনরীক্ষাদক োনাদনা
প্রদয়ােন।

জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি (জটডেস)
অনুদেেঃ ০৪।
ডেদরানামঃ অপ্রদয়ােনীয় ন্ত্র াডত আমোডন করার ফদল প্রকদল্পর আডথ িক ক্ষডত ২,২২,০৩,২৪৯ টাকা।
ডববরণঃ
ব্যবস্থা না ডরিালক, জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি, গােীপুর অডফদসর ২০১১-২০১২ ডিসাব সাদলর
ল্যা ট প্রকদল্পর ন্ত্র াডত আমোডন Purchase Order এর কড এবাং জস্টার জরডেস্টার ডনরীক্ষাকাদল
ডরলডক্ষত িয় জ , ল্যা ট প্রকদল্পর েন্য অপ্রদয়ােনীয় ন্ত্র াডত আমোডন করায় প্রকদল্পর আডথ িক ক্ষডত
সাডিত িদয়দছ ২,২২,০৩,২৪৯ টাকা ( ডরডেষ্ট-‘‘ঘ’’ সাংযুি)।
আদলািয জক্ষদত্র ডনম্নবডণ িত অডনয়মসমূি ডরলডক্ষত িয়ঃ






মালদয়ডেয়ার জকাম্পাডন TFT Technology জক ল্যা ট প্রকদল্পর েন্য ৪১ টি আইদটদমর ন্ত্র াডত
সরবরাি করার েন্য ০৭-০৪-২০১১ ডিঃ তাডরদখ ল্যা ট প্রকল্প কর্তিক ক্রয় আদেে নাংTSS/2M/TFT/01/2011-11 প্রোন করা িয়।
উি ক্রয় আদেদে আমোডনকৃত ন্ত্র াডত Purchase Order এর ক্রডমক নাং-৫ (Off Line
Assemslyconvey 20m*2 row incl.hanger), ৬ (Wooden tray for Off Line
Conveyor), ১৪ (Good Will DC Power Supply), ১৫ (Digital Colour Analyzer), ১৬
(Shibasoku Multi Test Signal Generator), ১৭ (Good Will 2 Chanel Digital
Oscillos Cope), ১৮ (Microtest Hi-pot Testr), ১৯ (Mitutoyo Digimatic
Micrometer). উি আইদটদমর ন্ত্র াডতগুদলা LEDTV Equipment ডবিায় ািা ল্যা ট প্রকদল্পর
েন্য প্রদয়ােনীয় ন্ত্র াডত নয়। ক্রডমক নাং-২৯ (SAP Business One Solution Suit & License)
ল্যা ট প্রকদল্পর েন্য সম্পূণ ি অপ্রদয়ােনীয় ন্ত্র াডত।
জস্টার বাস্তব ািাইয়াদন্ত উি মালামালগুদলা জস্টাদর অদকদো অবস্থায় দি থাকা অবস্থায় াওয়া ায়।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
জটডেদসর TSS-2M-TFT প্লযাদন্টর জবাদি ির ডসদ্ধান্ত জমাতাদবক ৪১ টি আইদটদমর ক্রয়াদেে প্রোন করা
িয়। মালামাল প্রাডপ্তর র জেখা ায় ক্রয়াদেদের ডকছু আইদটম এর মালামাল অপ্রদয়ােনীয়। এ ব্যা াদর
প্লযাদন্টর Technical Advisor Mr. Recardo তেন্ত অনু ায়ী তাৎক্ষডণক প্রডতবাে ত্র প্লযান্ট ও
জবাদি ির ডসদ্ধান্ত গ্রিণ করা িদয়দছ (৩য় জবাি ি ডমটিাং)। চুিান্ত ডসদ্ধাদন্তর েন্য TSS-2M-TFT জবাদি ির
ি প্রডক্রয়ািীন আদছ। অডিদরই সাডব িক সমািান াওয়া াদব।
কা ক্রম
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
 েবাব গ্রিণদ াগ্য নয়। কারণ, ক্রয় আদেদে বডণ িত মালামালগুদলা ল্যা ট প্রকদল্পর েন্য প্রদ ােয ডকনা তািা
ডনডিত িদয় ক্রয় আদেে প্রোন করা প্রদয়ােন ডছল।
 ডবষয়টিদক অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবদর ত্র জপ্ররণ করা িয়।

থাসমদয় মন্ত্রণালয় িদত েবাব না াওয়ায় প্রথদম তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র জপ্ররণ করা
িদলও জকান মীমাাংসামূলক েবাব / মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
অপ্রদয়ােনীয় ন্ত্র াডত আমাোডন করার ফদল প্রকদল্পর আডথ িক ক্ষডতর সমুেয় অথ ি সাংডিষ্ট োয়ী ব্যডি/
ব্যাডিবদগ ির ডনকট িদত আোয় কদর সাংস্থার খাদত েমা পূব িক ডনরীক্ষাদক অবডিত করা আবশ্যক।

অনুদেেঃ ০৫।
ডেদরানামঃ Purchase Order এ ৪ টি আইদটম কম সরবরাি করা সদেও সরবরািকারীদক অথ ি ডরদোি
করায় প্রকদল্পর ৫২,০৭,৪০০ টাকা আডথ িক ক্ষডত।
ডববরণঃ


ব্যবস্থা না ডরিালক, জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি, গােীপুর অডফদসর ২০১১-২০১২ ডিসাব সাদলর
ডনরীক্ষাকাদল ল্যা ট প্রকদল্পর েন্য ন্ত্র াডত আমোডন Purchase Order এর কড এবাং জস্টার
জরডেস্টার এর কড ািায়াইয়াদন্ত ডরলডক্ষত িয় জ , Purchase Order এ ৪টি আইদটম কম সরবরাি
করা সদেও সরবরািকারীদক অথ ি ডরদোি করায় প্রকদল্পর ৫২,০৭,৪০০ টাকা আডথ িক ক্ষডত িদয়দছ
( ডরডেষ্ট-‘‘ঙ’’ সাংযুি)।



মালদয়ডেয়ার জকাম্পাডন TFT Technology জক ল্যা ট প্রকদল্পর েন্য ৪১ টি আইদটদমর ন্ত্র াডত
সরবরাি করার েন্য ০৭-০৪-২০১১ ডিঃ তাডরদখ ল্যা ট প্রকল্প কর্তিক ক্রয় আদেে নাংTSS/2M/TFT/01/2011-11 প্রোন করা িদয়দছ।



উি ক্রয় আদেদের আমোডনকৃত ন্ত্র াডত Purchase Order এর ক্রডমক নাং-২০ (MCU
Programmer), ২১ (Leaper Universal Programmer), ২৫ (CPU & Wireless testing
Softwere) ও ২৬ (CPU & Burnt in Softwere) আইদটদমর ন্ত্র াডতগুদলা সরবরািকারী
সরবরাি কদরডন। জস্টার জরডেস্টাদর উি মালামালগুদলা Missing Item ডিসাদব Entry করা িদয়দছ।
জস্টার বাস্তব ািায়াদন্ত উি মালামালগুদলা াওয়া ায়ডন।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
জটডেদসর ল্যা ট প্লযাদন্টর আমোডনকৃত মালামাদলর Container এ ডকছু আইদটম Missing াওয়া
ায়। উি ডবষদয় TSS-2M-TFT ৩য় ও ৪থ ি জবাি ি সভায় আদলািনা িদয়দছ। বতিমাদন এ ডবষয়টি
ি িলমান আদছ।
ডনষ্পডির েন্য জবাদি ির কা ক্রম
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
 েবাব গ্রিণদ াগ্য নয়। কারণ, মালামালগুদলা োিাদে উঠাদনার পূদব ি ভাদলাভাদব
ািাই করা িদল
সরবরািকারী কর্তিক কম সরবরাি করা সম্ভব িদতা না এবাং মূল্যায়ন কডমটি কর্তিক সরবরািকৃত মালামাল
ািাই করা িদল কম প্রাপ্ত মালামাদলর মূল্য সরবরািকারীর ডনকট িদত কতিন করা সম্ভব িদতা।
 ডবষয়টিদক অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবদর ত্র জপ্ররণ করা
িয়।

থাসমদয় মন্ত্রণালয় িদত েবাব না াওয়ায় প্রথদম তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র জপ্ররণ করা
িদলও জকান মীমাাংসামূলক েবাব / মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
Purchase Order এ ৪টি আইদটম কম সরবরাদির েন্য প্রকদল্পর জ আডথ িক ক্ষডত সাডিত িদয়দছ তার
সমুেয় অথ ি োয়ী ব্যডি / ব্যডিবদগ ির ডনকট িদত আোয় কদর সাংস্থার খাদত েমা পূব িক ডনরীক্ষাদক অবডিত
করা আবশ্যক।

অনুদেেঃ ০৬।
ডেদরানামঃ জটডলটক কাদে Strategic Partner এর সাদথ সম্পাডেত চুডি দত্র Strategic
Partner জক অডগ্রম অথ ি প্রোদনর প্রডভেন না থাকা সদেও জটডেস কর্তিক ৫,১৮,৬৮,০১৩
টাকা অডগ্রম প্রোন, া চুডি দত্রর ডর ন্থী।
ডববরণঃ


ব্যবস্থা না ডরিালক, জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি, গােীপুর অডফদসর ২০১১-২০১২ ডিসাব
সাদলর চুডি ত্র, জমইন জলোর এবাং রায়াল ব্যাদলন্স ািাইয়াদন্ত ডরলডক্ষত িয় জ , জটডলটক কাদে
Strategic Partner এর সাদথ সম্পাডেত চুডি দত্র Strategic Partner জক অডগ্রম অথ ি
প্রোদনর প্রডভেন না থাকা সদেও জটডেস কর্তিক ৫,১৮,৬৮,০১৩ টাকা অডগ্রম প্রোন করা িদয়দছ
( ডরডেষ্ট-‘‘ি’’ সাংযুি)।
ডনরীক্ষাকালীন সমদয় ডনম্নবডণ িত অডনয়ম ডরলডক্ষত িয়ঃ



জটডলটক ডলঃ এর ডবটিএস টাওয়ার এবাং ডবটিএস রুদম এডস স্থা ন কাদের ডনডমি জটডেস কর্তিক
বডিরাগত ঠিকাোরী প্রডতষ্ঠান জটকদনাদরি ইডেডনয়াডরাং এর সাদথ একটি চুডিনামা সম্পাডেত িয়।
চুডি দত্রর েদতির ২(খ) জমাতাদবক জটডেস জটকদনাদরি ইডেডনয়াডরাংদক চুডি ত্র সম্পােদনর ০১
বছর ৬ মাদস ৩,০০,০০,০০০ (ডতন জকাটি) টাকা Running Capital ডিসাদব প্রোন করদব। উি
সময় জেদষ জটকদনাদরি ইডেডনয়াডরাং উি অথ ি ডরদোি করদব। চুডি ত্র ২৫- ৬-২০০৯ ডিঃ
তাডরদখ সম্পাডেত িদয়দছ ডবিায় গত ২৪-০১-২০১১ ডিঃ তাডরদখ Running Capital
১
বছর ৬ মাস সময় পূণ ি িয়। জসই জমাতাদবক ২৪-০১-২০১১ ডিঃ তাডরখ এর দর জকান অথ ি
জটকদনাদরি ইডেডনয়াডরাংদক প্রোন করা াদব না। আদলািয জক্ষদত্র জটডলটক কাদের Strategic
Partner জটকদনাদরি ইডেডনয়াডরাংদক ২০১১-২০১২ আডথ িক সাদল অথ িাৎ ২৪-০১-২০১১ ডিঃ
তাডরদখর র ৫,১৮,৬৮,০১৩ টাকা অডগ্রম প্রোন করা িদয়দছ া চুডি দত্রর েদতির ডর ন্থী।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
প্রায় ৩০ জকাটি টাকার কাে এককভাদব সম্প্ন  করা সম্ভব না ডবিায় জটডেস ষেি সভার
অনুদমােনক্রদম জটকদনাদরি ইডেডনয়াডরাংদক জকৌেলগত অাংেীোর কদর চুডি ত্র সম্পােন কদর এবাং
অডগ্রম অথ ি প্রোন করা িয়। উি অডগ্রম অথ ি ডবল প্রাডপ্তদত সমন্বয় করা িদব।
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
 েবাব গ্রিণদ াগ্য নয়। কারণ, চুডি দত্রর েদতির ডর ন্থীভাদব অডগ্রম প্রোন করা িদয়দছ।
 ডবষয়টিদক অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবদর জপ্ররণ করা
িয়।

থাসমদয় মন্ত্রণালয় িদত েবাব না াওয়ায় প্রথদম তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র
জপ্ররণ করা িদলও জকান মীমাাংসামূলক েবাব / মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
চুডি দত্রর েতি লঙ্ঘন কদর Strategic Partner জক অডগ্রম প্রদেয় টাকার ডবষদয় োয়ী
ব্যডি/ব্যডিবদগ ির ডবরুদদ্ধ প্রোসডনক ব্যবস্থা গ্রিণ করা আবশ্যক এবাং অডগ্রম প্রদেয় টাকা সুে সি
আোয় কদর ডনরীক্ষাদক অবডিত করা আবশ্যক।

অনুদেেঃ ০৭।
ডেদরানামঃ Telephone Set (কি িদলে) বাোদর িাডিো না থাকা সদেও উৎ ােন পূব িক জস্টাদর জফদল
রাখা িদয়দছ ফদল প্রডতষ্ঠাদনর আডথ িক ক্ষডত ২,৯২,২৮,৪৬৬ টাকা।
ডববরণঃ


ব্যবস্থা না ডরিালক, জটডলদফান ডেল্প সাংস্থা ডলডমদটি, গােীপুর অডফদসর ২০১১-২০১২ ডিসাব
সাদলর জটডলদফান জসট উৎ ােন সাংক্রান্ত এলডসর কড ও জিডলভাডর িালান কড ািাইয়াদন্ত
ডরলডক্ষত িয় জ , Telephone Set (কি িদলে) এর মালামাল / ন্ত্রাাংে ক্রয় পূব িক জসট
উৎ ােদনর দর বাোদর িাডিো না থাকায় ডবডক্র করা সম্ভব িদে না। ার ফদল প্রডতষ্ঠাদনর আডথ িক
ক্ষডত সাডিত িদয়দছ ২,৯২,২৮,৪৬৬ টাকা ( ডরডেষ্ট-‘‘ছ’’ সাংযুি)।



Telephone Set (কি িদলে) উৎ ােদনর লদক্ষয ডবদেে জথদক এলডসর Purchase Order
No-FP/785/2011-2012 Date: 12-11-2011 এর মাধ্যদম ১২,৫০০ টি কি িদলে
উৎ ােদনর লদক্ষয মালামাল আনার দর Telephone Set (কি িদলে) উৎ ােন করা িদয়দছ।
উি উৎ াডেত ণ্য জস্টাদর দি রদয়দছ।



উিা ডবডক্রর উদেদশ্য বেডনক ইদিফাক ও প্রথম আদলা ডত্রকায় ডবজ্ঞডপ্ত প্রিার করার েন্য সম্পােদকর
ডনকট ত্র জলখা িদয়দছ।



ডত্রকায় ডবজ্ঞডপ্ত প্রিাদরর দরও Telephone Set (কি িদলে) ডবক্রয় িদে না। ািার ফদল
প্রডতষ্ঠাদনর আডথ িক ক্ষডত সাডিত িদয়দছ।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
জটডেস জবাি ি ও ডবটিডসএল এর ডসদ্ধান্ত জমাতাদবক Cordless Telephone Set এর মালামাল
আমোডন করা িয়। উি মালামাল িারা জটডলদফান উৎ ােন করা িইদতদছ। ািা ডবডক্রর েন্য
ি জ াগাদ াগ করা িইদতদছ।
ডবটিডসএল এর উচ্চ াদয়
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
িাদয় জ াগাদ াগ করা িইদতদছ মদম ি স্থানীয়
 েবাব সদন্তাষেনক নয়। জকননা ডবটিডসএল এর উচ্চ
অডফস জ েবাব প্রোন কদরদছন তার স্ব দক্ষ প্রমাণ ত্র প্রোন কদরনডন।
 ডবষয়টিদক অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবদর জপ্ররণ করা
িয়।

থাসমদয় মন্ত্রণালয় িদত েবাব না াওয়ায় প্রথদম তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র
জপ্ররণ করা িদলও জকান ডনষ্পডিমূলক েবাব / মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
েরুরী ডবডিদত Telephone Set (কাি িদলস) ডবক্রদয়র ব্যবস্থা গ্রিন কদর ডবক্রদয়র প্রমাণক সি
ডনরীক্ষাদক অবডিত করা আবশ্যক এবাং বাোর ািাই না কদর ডবপুল ডরমান উৎ ােদনর ডসদ্ধাদন্তর
ি পূব িক থা থ ক ক্রম
ি গ্রিণ করা আবশ্যক।
সাদথ েডিত ব্যডি/ব্যডিবদগ ির োয়-োডয়ত্ব ডনিারণ

বাাংলাদেে িাক ডবভাগ
অনুদেেঃ ০৮।
ডেদরানামঃ ডনম িাণ কাে জেষ না কদরই ঠিকাোরদক ১৮,৯৫,০০০ টাকা ডরদোি অডনয়ডমত।
ডববরণঃ


প্রকল্প ডরিালক, েরােীণ ি িাকঘরসমূদির ডনম িাণ / পূনঃ ডনম িাণ প্রকদল্পর ২০১০-২০১১ ডিসাব সাদলর ভবন সাংক্রান্ত
নডথ, ঠিকাোদরর ডবল ভাউিার, ডরমা বডি এবাং সাংডিষ্ট ডবল ভাউিার ডনরীক্ষাকাদল জেখা জগল জ , ডনম িাণ কাে জেষ
না কদরই ঠিকাোরদক ১৮,৯৫,০০০/- টাকা অডনয়ডমতভাদব ডরদোি করা িদয়দছ ( ডরডেষ্ট-‘‘ে’’ সাংযুি)।



ডবস্তাডরত ডনরীক্ষায় জেখা ায় জ , েনাব খ্কার মঈনুল ইসলাম, রইছ িাউে, জিাসাইনগে, রােোিীদক উ দরাি
কাদে ০৯-০৬-২০১০ ইাং তাডরদখ ৬ মাদসর মদধ্য কাে জেষ করার েদতি কা িাদেে প্রোন করা িয়। েতি জমাতাদবক
০৯-১২-২০১০ ইাং তাডরদখর মদধ্য কাে জেষ করদত িদব। কাে শুরুর ২১ ডেদনর মদধ্য ১ম িলডত ডবল এবাং ২২-১২২০১০ ইাং তাডরদখর মদধ্য ২য় ও ৩য় িলডত ডবলসি জমাট ১৫,৪৫,০০০/- টাকা ডরদোি করা িয়। ঠিকাোর কর্তিক
োবীকৃত প্রডতটি ডবদলর ডবষদয় উ -সিকারী প্রদকৌেলী েনাব আোদুর রিমান ডনম িাণ কাে সঠিকভাদব সম্প্ন  িদে
মদম ি প্রতযায়ন প্রোন কদরন। ১২-১২-২০১০ ইাং তাডরদখ ঠিকাোর এই মদম ি আদবেন কদরন জ , ডিদসম্বদরর মদধ্য ভবন
িস্তান্তর করা িদব এবাং চুিান্ত ডবল ডরদোি করদত অনুদরাি কদরন। ডকন্তু অজ্ঞাত কারদণ ডিদসম্বদরও ভবন িস্তান্তর
না করায় ৩১-০১-২০১১ ইাং তাডরখ িন্ত সময় বডি িত করা িয়। উি সমদয়র মদধ্যও কাে জেষ না কদর প্রায় ৫ মাস
র ২১-০৬-২০১১ ইাং তাডরদখর আদবেন দত্র পুনরায় ভবন িস্তান্তদরর জঘাষণা জেয়াসি চুিান্ত ডবল ডরদোদির েন্য
বলা িয়। জস অনু ায়ী ৩০-০৬-২০১১ ইাং তাডরদখ ৪থ ি ডবল বাবে অথ ি ডরদোি করা িয়। এভাদব প্রডতবারই উ
সিকারী প্রদকৌেলী কর্তিক ঠিকাোদরর সঠিকভাদব কাে করার প্রতযয়ন প্রোন করা িয়। িতুথ ি ডবল ডরদোদির মাধ্যদম
জমাট (৫,১৫,০০০ + ৬,৮০,০০০+ ৩,৫০,০০০+ ৩,৫০,০০০) =১৮,৯৫,৫০০/- টাকা ডরদোদির রও কাদের
জকান অগ্রগডত লক্ষয করা ায়ডন। ২৫-০৭-২০১১ তাডরদখ সাইট ডরেে িদন কাে অসম্পূণ ি থাকায় ১০-৮-২০১১ ইাং
তাডরখ ন্তি কাে সমাপ্ত করার চুিান্ত সময় জেঁদি জেয়া িয়। তার রও কাে সমাপ্ত না করায় ডরিালক ( ডরকল্পনা)
কর্তিক ঠিকাোদরর প্রডত জক্ষাভ প্রকাে কদর ২১-১১-২০১১ ইাং তাডরদখ জলখা দত্র ১৫ ডেদনর মদধ্য কাে সমাপ্ত করার
েন্য তাডগে প্রোন কদরন। এবারও কাে জেষ না কদর প্রতারণামূলকভাদব ভবন িস্তান্তদরর আদবেন করা িয়।
ঠিকাোদরর আদবেদনর জপ্রডক্ষদত ডরিালক ( ডরকল্পনা) ২৬-০২-২০১২ ইাং তাডরদখ ড এমডে রােোিীদক ভবন
িস্তান্তর গ্রিদণর েন্য ত্র জপ্ররণ কদরন। ডেও িস্তান্তদরর জকান প্রমাণ নডথদত াওয়া ায়ডন। এদত ডনম্নরূ অডনয়ম
লক্ষয করা ায়।
ঠিকাোর সঠিকভাদব কাে না কদরই বারবার কাে সমাপ্ত জেডখদয় ভবন িস্তান্তদরর ডমথ্যা জঘাষণা ডেদয় িলডত ডবল োবী
করদল তা থা থ মডনটডরাং না কদরই ডরদোি করা িদয়দছ।
ডবলদম্ব কাে করার েরুন ঠিকাোরদক েডরমানা করা িদয়দছ এরূ জকান প্রমাণ নডথদত াওয়া ায়ডন।
প্রডতটি িলডত ডবল ডরদোদির পূদব ি প্রদকৌেলী কর্তিক কাদের সঠিক ডরমা উদেখ করা িয়ডন।





অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
ডনম িাণ কাদে ডবলম্ব করার েন্য সাংডিষ্ট ঠিকাোদরর চূিান্ত ডবল িদত োডস্তমূলক ব্যবস্থা ডিদসদব েডরমানা কতিন করা
িদব। প্রডতটি িলডত ডবল প্রোদনর পূদব ি সাইট ইডেডনয়ার কর্তিক বাস্তদব ডরবীক্ষণ কদর প্রতযয়ন করা িদয়দছ।
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
 েবাব সদন্তাষেনক নয়। কারণ, ০৯-৬-২০১০ ইাং তাডরদখ কা িাদেে জেওয়া কােটির ২২-১২-২০১০ ইাং তাডরদখর
মদধ্য সাইট ইডেডনয়াদরর প্রতযয়দনর ডভডিদত ১৫,৪৫,০০০ টাকা ডরদোি করা িদয়দছ। কােটির প্রাক্কডলত মূল্য ডছল
১৮,৯৫,০০০/- টাকা। অথ িাৎ ঠিকাোর কাে না কদরই অডফস কর্তি দক্ষযর সাদথ জ াগসােদে কাে সমাপ্ত জেডখদয়
ডসাংিভাগ উদিালদনর সুদ াগ কদর ডনদয়দছ। এর েন্য কারা োয়ী তা ডনরূ ন করা আবশ্যক।
 ডবষয়টিদক অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবদর জপ্ররণ করা িয়।
 থাসমদয় মন্ত্রণালয় িদত েবাব না াওয়ায় প্রথদম তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র জপ্ররণ করা িদলও
জকান ডনষ্পডিমূলক েবাব / মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
 েরুরী ডভডিদত উি অডনয়দমর োয়-োডয়ত্ব ডনি িারণ পূব িক োয়ী ব্যডি/ব্যডিবদগ ির ডবরুদদ্ধ প্রোসডনক ব্যবস্থা গ্রিণ করা
প্রদয়ােন।
।



/

।

অনুদেেঃ ০৯।
ডেদরানামঃ

প্যাি সব িস্ব ঠিকাোডর প্রডতষ্ঠান ডেদয় গ্রামীণ িাক সাডভ িস উ্ন য়ন (৪থ ি
ইডি ব্রাঞ্চ জ াস্ট অডফস ডনম িাদণ ৯৫,৭৫,০৩৫/- টাকা অ িয়।

ি প্রকদল্পর আওতািীন ডবডভ্ন 
ায়)

ডববরণঃ
বাাংলাদেে িাক ডবভাদগর অিীনস্থ প্রকল্প ডরিালক, গ্রামীণ িাক সাডভ িস উ্ন য়ন (৪থ ি িায়) প্রকদল্পর ২০১০-২০১১
ডিসাব সাদলর ভবন ডনম িাণ সাংক্রান্ত নডথ, ঠিকাোদরর ডবল ভাউিার ও মঞ্জুরী জমদমা ডনরীক্ষাকাদল জেখা ায় জ , ডবডভ্ন 
ইডি ব্রাঞ্চ জ াস্ট অডফস ডনম িাদণ থাক্রদম (৬,৭৩,৯৭৪ + ৮৯,০১,০৬১) = ৯৫,৭৫,০৩৫/- টাকা সরকাডর অদথ ির
অ িয় করা িদয়দছ ( ডরডেষ্ট-‘‘ঝ’’ সাংযুি)।
ডনদম্ন অ িদয়র ডকছু নমুনা উদেখ করা ি’লঃ










ডসরােগে জেলার কােীপুর উ দেলার ডসমুলোইি জ াস্ট অডফস ডনম িাণ করা িদয়দছ মাত্র ২৪ ডেদন। সাংডিষ্ট
নডথর জনাটাাংে-৬ ডনরীক্ষায় জেখা ায় কােটি ২৬-০৬-২০১১ তাডরদখ জেষ িদয়দছ। ০৩-০৬-২০১১ তাডরদখ শুরু
কােটি মাত্র ২৪ ডেদন ডকভাদব জেষ িদলা, তার ডবস্তাডরত ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ, এত অল্প সমদয় ঠিকাোর ডকভাদব
মালামাল সাইদট আনদলা, Grade beam ডেদত কতডেন সময় লাগল, ইদলকডরডেয়ান কখন কাে করল, স্যাদনটাডরর
কাে, নলকু বসাদনা, কলা ডসবল জগট বতরী, ওয়াল রাংকরণ, ডনরা িা জভাল্ট বতরী ইতযাডে ডকভাদব বতরী িদলা,
তার ব্যাখ্যা প্রদয়ােন। ছাাঁে ঢালাই ডেদল কম দক্ষ ২১ ডেন িন্ত রাখদত িয়। সুতরাাং ২৪ ডেদন ডকভাদব একটি ভবন
ডনম িাণ করা িদলা তা অডিদটর জবািগম্য নয়। এদত প্রতীয়মান িয় জ , কাদের নাদম সরকাডর অদথ ির অ িয় করা
িদয়দছ।
সুনামগে জেলার েগ্ন াথপুর উ দেলার বাউিরণ গ্রামীণ িাকঘর ডনম িাদণর কাে ২৭-০৬-২০১১ ডিঃ তাডরদখ
সম্পােন করা িদয়দছ। অথি ডিড এমডে ডসদলট ডবভাগ, তাাঁিার ২৯-০৬-২০১১ ডিঃ তাডরদখর দত্র উদেখ কদরন জ ,
ছাে ঢালাইদয়র েন্য স্যাটাডরাং এর কাে িলদছ। অন্যডেদক ২৯-০৬-২০১১ ডিঃ তাডরদখ কাে অসম্পূন ি জরদখ সিকারী
প্রদকৌেলীর প্রতযয়দনর ডভডিদত চূিান্ত ডবল মঞ্জুর করা িয় ও ডরদোি করা িয়। এদত প্রতীয়মান িয় জ , ঠিকাোর
কাে না কদর জ াগসােদে ডবল ডরদোি করা িদয়দছ। এর েন্য কারা োয়ী তা ডনরূ ণ করা আবশ্যক।
ের ত্র আিবাদনর সময় েরোতাদের জ াগ্যতা ডিদসদব ‘এ’ ও ‘ডব’ জশ্রডণর তাডলকার্ভডির তথ্য, ভযাট, আইটি,
জরি লাইদসন্স, ব্যাাংক সলদভডন্স ইতযাডে াবতীয় প্রমাণক িাওয়া িদলও ডনরীক্ষাদক জকান প্রমাণক সরবরাি করা
িয়ডন।
ের ত্র আিবাদনর সময় ১০% ারফরদমন্স ডসডকউডরটি ব্যাাংক ড্রাফট বা জ -অি িাদরর মাধ্যদম জনয়ার ডবিান
থাকদলও আদলািয জক্ষদত্র এর জকান প্রমাণক ডনরীক্ষাদক সরবরাি করদত ব্যথ ি িয়।
ি
প্রদতযক কা াদেদে
ডনম িাণ সামগ্রী ব্যবিাদরর পূদব ি অবশ্যই সিকারী প্রদকৌেলী / উ -সিকারী প্রদকৌেলী কর্তিক
অনুদমােদনর ডনদে িেনা থাকদলও প্রদতযকটি কাদের উি ডনদে িেনার ব্যতযয় ঘটাদনা িদয়দছ, ার ব্যাখ্যা প্রদয়ােন।
প্রদতযক কাদের জক্ষদত্র িাক ডবভাগ ও ঠিকাোডর প্রডতষ্ঠাদনর মদধ্য প্রণীত চুডিনামা ডবডি জমাতাদবক সম্প্ন  করা
িয়ডন, ার ব্যাখ্যা প্রদয়ােন।

অডিটি প্রডতষ্ঠাদনর েবাবঃ
ঠিকাোরগদণর তাডলকার্ভডি, ভযাট, আইটি, জরি লাইদসন্স, ব্যাাংক সলদভডন্স প্রমাণক ের দত্রর সাদথ সাংযুি আদছ।
ডনরীক্ষা মন্তব্যঃ
 েবাব গ্রিণদ াগ্য নয়। কারণ, েবাদবর সাদথ জকান প্রমাণক স্থানীয় ডনরীক্ষা েলদক সরবরাি করা িয়ডন। উদেখ্য,
গ্রামীণ িাকঘর জথদক সরকাদরর জকান আয় জনই। অথি জকাটি জকাটি টাকা ব্যদয় সমগ্র জেদে প্যাি সব িস্ব ঠিকাোডর
প্রডতষ্ঠান ডেদয় গ্রামীণ িাকঘর ডনম িাণ করা িদে, এর োয়-োডয়ত্ব ডনরূ ণ করা আবশ্যক।
 ডবষয়টিদক অডগ্রম অনুদেদে উ্ন ীত কদর সডিব, িাক ও জটডলদ াগাদ াগ ডবভাগ বরাবদর জপ্ররণ করা িয়।
 থাসমদয় মন্ত্রণালয় িদত েবাব না াওয়ায় প্রথদম তাডগে ত্র ও রবতীদত আিা-সরকাডর ত্র জপ্ররণ করা িদলও
জকান মীমাাংসামূলক েবাব / মন্তব্য াওয়া ায়ডন।
ডনরীক্ষার সু াডরেঃ
ি পূব িক েরুরী ডভডিদত আ ডিকৃত সমুেয় টাকা োয়ী ব্যডি / ব্যডিবদগ ির ডনকট িদত আোয় কদর
োয়-োডয়ত্ব ডনিারণ
ডনরীক্ষাদক অবডিত করা আবশ্যক।
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