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১। অডিট ফযফস্থানা পটওয়যাযডট ফযফায কযায জন্য      ড়ক ডযফন ও ভাড়ক 
ডফবাগেয ওগয়ফ াইট (www.rthd.gov.bd)    ডেগয় “Database” অ    “ই-
ফযফস্থানা” ডরিংগক ডেগয় “অডিট ফযফস্থানা পটওয়যায” ডরিংগক ডিক কযগে গফ। 

 

 

১ভ ডরিংক 



 

২য় ডরিংক 

২। উডযডিডিে দুইডট ডরিংগক ডিক কযগর ডনম্নরু রডেন পজ আগফ। ফযফাযকাযী ডাগফ 

িংডিষ্ট অডপ ফাছাই কগয, াওয়ািড প্রদান কগয রডেন ম্পন্ন কযগে গফ। এিাগন ডফদযভান 
বূডভ ফযফস্থানা পটওয়যাগয ফযফহৃে াওয়ািডডট রডেন াওয়ািড ডাগফ শুরুগে 
ডনধডাযন কযা থাকগফ েগফ পকউ চাইগর গয ডযফেডন কগয আরাদা াওয়ািড কগয 
ডনগে াযগফন। 



 

৩। রডেন কযায গয উগয িানডদগক রডেনকৃে অডপগয নাভ পদিা মাগফ এফিং োয াগই 

রে আউট ফাটনডট থাকগফ। 

 

 



৪।নেুন অডিট আডিয েথয পমাে কযায জন্য “অডিট ডফফযন” অিংগ “অডিট আডিয ডফফযণ 
িংগমাজন” ডরিংগক ডেগয় নেুন অডিট আডিয েথয পমাে কযগে গফ।

 

৫। ডনগম্নয পযভডটয ভাধযগভ নেুন অডিট আডি পমাে কযগে গফ। এিাগন উডিডিে প্রগেযকডট 
ঘয অফশ্যই ূযণ কযগে গফ। 

 



৬। পমােকৃে অডিট আডিভূ অডিট আডিয োডরকা ডরিংগক াওয়া মাগফ। এিাগন প্রগেযক 
অডিট আডিয জন্য স্বয়িংক্রীয়বাগফ একডট আইডি নম্বয প্রদান কযা গফ। ৬ ডিডজগটয 
এই নম্বগয প্রথভ ২ ডিডজট অডপ পকাি, ২য় ২ ডিডজট অডিগটয অথডফছগযয পল 
ার এফিং পগলয ২ ডিডজগট অনুগেদ নম্বয মকু্ত গফ। অথযাৎ পকান অডিট আডিয 
আইডি মডদ “০৫১৪১২” য় োগর ফঝুগে গফ ০৫ অডপগয পকাি (পমভন: 
নাযায়ণেঞ্জ ড়ক ডফবাগেয পকাি=০৫), ১৪ গে ২০১৩-২০১৪ অথডফছয এফিং ১২ 
গে অনুগেদ নম্বয। সুেযািং ০৫১৪১২ গে নাযায়ণেঞ্জ ড়ক ডফবাগেয ২০১৩-
২০১৪ অথডফছগযয ১২ নিং অনুগেগদয অডিট আডি। 

 

 

 



৭। পমােকৃে অডিট আডিভূ চাইগর ডযফেডন ও ভুগছ পপরা মাগফ এফিং প্রথভ ডরিংগক ডিক 

কগয ডফস্তাডযে ডফফযণ পদিা মাগফ। 

 



৮। প্রডেগফদন ডরিংগক ডেগয় “অডিট আডি অনুন্ধান” অিংগ অডিট আডিভূ অনুন্ধান কযা 

মাগফ।

 

 

৯।এিাগন কভডকেডায নাভ, ডযডচডে নিং, আডিয ধযণ, ফেডভান অফস্থা, আইডি, অনুগেদ নম্বয 
ইেযাডদ ডর   অনুন্ধান কযা মাগফ। এিাগন অথডফছগযয দুইডট অন যগয়গছ। পম পকান একডট 
ডগরক্ট কযগর শুধু ওই অথডফছগযয অডিট আডিভূ আগফ ডকন্তু দুইডট ডনডদডষ্ট অথডফছগযয 
ভধযকায অডিট আডিভূ পদিগে চাইগর প্রথগভ শুরুয াগর গয পগলয ার ফাছাই কযগে 

গফ। 



 

১০। এছাড়া “ড়ক ডফবাগেয পকাি” ডরিংগক ডেগয় িংডিষ্ট ড়ক ডফবাগেয পকাি নম্বযডট জানা 

মাগফ। 

 



১১।ড়ক ডফবােডবডিক এডরিকৃে পভাট অডিট আডিভূগয োডরকা পদিগে চাইগর ড়ক 

ডফবােডবডিক োডরকা পদিগে গফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১২। উডিডিে িংিযায উয ডিক কযগর ূনডাঙ্গ োডরকা পদিা মাগফ। 

 

  

১৩। েথয এডরি কযগে পকান ভস্যা গর ো অনরাইন পল্পগিগে            প্রদান কযা 
মাগফ এফিং দ্রুেই োয ভাধানও ওই ডরিংগকই প্রদান কযা গফ। এছাড়া ইগোভগধয প্রদানকৃে 
ভাধানভূ “প্রশ্ন ও ভাধান” ডরিংগক াওয়া মাগফ। 


