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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.০১.০০১.২১.১৫৬ তািরখ: 
১১ ফ যা়ির ২০২১

২৮ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় ২০১৮২০১৮--১৯১৯  আিথকআিথক  স ােলরসােলর   অিডটঅিডট   ই েপকশনই েপকশন   িরেপাটিরেপাট  (AIR)  (AIR) এএ  উে িখতউে িখত   অিডটঅিডট   আপি েলারআপি েলার
জজ   দায়ীদায়ী  কমকতাকমকতা // িি   িচি তকরণিচি তকরণ   সং াসং া ।।

: ঃ ১) িষ ম ণালয় এর ারক নং ১২.০০.০০০০.০৪২.০০.০০৪.১৯-২৪৬ তািরখঃ ১৮ নেভ র ২০২০ ।
২) িবএিডিস অিডট িবভােগর ারক নং ১২.০৬.০০০০.২৩৩.০১.০৯০.১৯.১০ তািরখঃ ০৬ জা য়াির ২০২১।

উপ  িবষয় ও ে র আেলােক ২০১৮-১৯ অথ বছেরর অিডট অিধদ র হেত া  অিডট ই েপকশন িরেপাট (AIR)
মাতােবক অিডট আপি েলার জ  দায়ী কমকতা/ ি  িচি তকরণ কের িতেবদন দািখল করার জ  এক  কিম  গঠন

করা হেয়েছ (সং ি -ক)। 

০২।  উ  কিম  গঠেনর অিফস আেদশ, ২০১৮-১৯ অথ বছেরর অিডট অিধদ র হেত া  অিডট ই েপকশন িরেপাট (AIR)
এবং অ া  সং ি স হ পরবিত েয়াজনীয়হ কায ম হেণর িনিম  এতদসে  রণ করা হেলা। 

১১-২-২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) সদ  পিরচালক ( েসচ),  সচ উইং, বাংলােদশ 

িষ উ য়ন কেপােরশন
২) ধান েকৗশলী, েসচ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
উ য়ন কেপােরশন
৩) মহা ব াপক, মহা ব াপক(বীজ)-এর দ র, 
বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৪) মহা ব াপক, সার ব াপনা িবভাগ, বাংলােদশ 

িষ উ য়ন কেপােরশন
৫) িনয় ক, অিডট িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন 
কেপােরশন

মাহা দ জািক ল ইসলাম
পিরচালক

২৮ মাঘ ১৪২৭১



ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.০১.০০১.২১.১৫৬/১(৮) তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৭
১১ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) -িনয় ক, অিডট িবভাগ, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৩) কি উটার া ামার, আইিস  সল, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সহকারী ি গত কমকতা, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন

১১-২-২০২১
মাহা দ আলী 

সহকারী পিরচালক

২


