িসএ ফাম তািলকা ি র িব ি

সংি সকেলর অবগিতর জ জানােনা যাে য, ' বেদিশক অ দান ( স ােসবা লক কায ম)
র েলশন আইন'২০১৬'- এর ধারা ১০(২) এ দ
মতাবেল এনিজও িবষয়ক েরােত িনবি ত
এনিজওস েহর িহসাব িনরী ার জ The Institute of Chartered Accountants of
Bangladesh (ICAB) এর সদ
িসএ ফাম স েহর িনকট হেত ২০১৮ এবং ২০১৯ সােল
তািলকা ি র জ "িনধািরত ছেক" আেবদনপ আহবান করা যাে । আেবদনপ িব ি কােশর পর
হেত ৩০/১১/২০১৬ি ঃ তািরখ পয অিফস সমেয়র মে মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক েরা, ধানম ীর
কায ালয়, ট#ই ১৩/িব, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবের রণ করেত হেব।
িব ািরত তে র জ :
www.ngoab.gov.bd
ফান : 02-5500739৭, ০২-৫৫০০৭৩৯৯

া িরত/৯.১১.২০১৭
পিরচালক (িনব ন ও অিডট)
এনিজও িবষয়ক েরা
ধানম ীর কাযালয়
ফান : 02-5500739৭

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
এনিজও িবষয়ক েরা
ধানম ীর কাযালয়
ট# ই ১৩/িব, আগারগ ও,
শের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।
www.ngoab.gov.bd

ারক নং- 03.09.২৬৬৬.৬৫৭.০৪৩.২৫৩.১৭

তািরখঃ ০৯/১১/২০১৭
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ধারা ১০(২) এ দ
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স েহর িনকট হেত ২০১৮ এবং ২০১৯ সােল তািলকা ি র জ "িনধািরত ছেক" আেবদনপ আহবান করা যাে ।
আেবদনপ িব ি কােশর পর হেত ৩০/১১/২০১৬ি ঃ তািরখ পয অিফস সমেয়র মে মহাপিরচালক, এনিজও িবষয়ক
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সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ িলিপ

রণ করা হেলাঃ

আ াহ আল খায় ম
উপ-পিরচালক (অঃদাঃ)
ও
সদ সিচব
িসএ ফাম তািলকা ত কিম

০১. পিরচালক (িনব ন ও অিডট) ও আ ায়ক, িসএ ফাম তািলকা ত কিম , এনিজও িবষয়ক েরা।
০২. উপ-পিরচালক (সাঃ), ও সদ সিচব, িসএ ফাম তািলকা ত কিম , এনিজও িবষয়ক েরা।
০৩. উপ-পিরচালক (পিরদশন ও িনরী া), ও সদ , িসএ ফাম তািলকা ত কিম , এনিজও িবষয়ক েরা।
০৪. া ামার, এনিজও িবষয়ক েরা (ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)
০৫. শাসিনক কমকতা, ও সদ , িসএ ফাম তািলকা ত কিম , এনিজও িবষয়ক েরা।
০৬. পািরনেটনেড -১/২, ও সদ , িসএ ফাম তািলকা ত কিম , এনিজও িবষয়ক েরা।
০৭. সে টারী, আইিসএিব ভবন, ১০০০ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, কাওরান বাজার, ঢাকা (িব ি সংি
সকলেক অবগিতর অ েরাধসহ)।
০৮. মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, এনিজও িবষয়ক েরা (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
০৯. অিফস কিপ।

Òwba©vwiZ QK Ó
1. PvU©vW© GKvD›U¨v›Um&/AwWU dv‡g©i bvg I wVKvbv (†Uwj‡dvb b¤^i I B-†gBj) t
2. PvU©vW© GKvD›U¨v›Um&/AwWU dvg© †Lvjvi ZvwiL I AvBwmGwe‡Z wbeÜ‡bi bs t
( †iwR‡óªkb mb‡`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc ms‡hvRb Kiæb)
3. Askx`vi _vK‡j Askx`vi‡`i bvg t
4. (K) wkÿvbexk QvÎ QvÎxi msL¨v t
(L) †Kvm© mgvß QvÎ QvÎxi msL¨v t
(M) óvd e¨ZxZ †KvqvwjdvBW PvU©vW© GKvD›Uv›U Gi msL¨v t
5. weMZ eQi GbwRI welqK ey¨‡iv‡Z ZvwjKvf~w³i µwgK bs t (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
6. weMZ (02)`yB eQ‡i †h mKj GbwRI‡`i wnmve wbixÿv K‡i AwWU wi‡cvU© m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Dnvi Z_¨ wb¤œv³fv‡e
cÖ`vb Ki‡Z n‡e t- (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
µwgK Avw_©K eQi
bs

1

2

GbwRIÕi
bvg I
wVKvbv

GdwW AwW©b¨vÝ,
1978 Gi AvIZvq
wbeÜb bs

‡h cÖK‡íi AwWU
m¤úbœ Kiv
n‡q‡Q Dnvi bvg

cÖK‡íi
wnmve
wbixÿvKvj

wbixwÿZ
mg‡qi
†gvU e¨q

cÖKíwU GbwRI
welqK ey¨‡iv KZ©„K
Aby‡gvw`Z wKbv

gšÍe¨
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4
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6
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9

7. AwWU msµvšÍ c~e© AwfÁZvi weeiY t
8. Ab¨ †Kvb cÖvmw½K Z_¨ (hw` _v‡K) t
kZ©mg~n t
1. wba©vwiZ QK h_vh_fv‡e AbymiY bv Ki‡j A_ev Am¤ú~Y© Z_¨ †cÖiY Ki‡j Av‡e`b evwZj e‡j we‡ewPZ n‡e|
2. wbw`©ó mg‡qi ci cÖvß Ges AvBwmGweÕi mycvwikwenxb Av‡e`bcÎ evwZj e‡j MY¨ n‡e|

AvBwmGweÕi wbe©vnx cÖav‡bi
mycvwik m¤^wjZ ¯^vÿi I mxj

wmG dvg© cÖav‡bi ¯^vÿi AvBwW
bsI mxj

