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ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৪.২১.৮৪৯৩ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২১

২৩ কািতক ১৪২৮

িবষয়ঃিবষয়ঃ Different Types of Audit & Settlement of Audit Objection Different Types of Audit & Settlement of Audit Objection
(NBT-037) (NBT-037) িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ফলাফলফলাফল ( ( ১ম১ম   াচাচ))

িশ েণর তািরখঃ ০৬/১১/২০২১ ি ঃ ও ০৭/১১/২০২১ ি ঃ
মাট ন র-২৫, পাশ ন র-১৮

        সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, গত ০৬/১১/২০২১ ি ঃ ও ০৭/১১/২০২১ ি ঃ তািরেখ অ ি ত
“Different Types of Audit & Settlement of Audit Objection (NBT-037)” শীষক

িশ ণ কােসর ১ম ােচর ফলাফল িনে  কাশ করা হেলা। 
ঃ নং নাম পদবী অিফেসর নাম া  ন র ম
০১ জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম িনয়র ইি িনয়ার সদর দ র ২১ তকায
০২ জনাব মাঃ শামীম হােসন সহঃ িহসাব র ক সদর দ র ২৪ তকায
০৩ জনাব মাছাঃ ল িল খা ন ক ািশয়ার সদর দ র ২৩ তকায
০৪ জনাব িরিম আ ার সহকারী ক ািশয়ার সদর দ র ২৩ তকায
০৫ জনাব ফিরদা ইয়াসমীন িবিলং সহকারী সদর দ র ২৩ তকায
০৬ জনাব মাঃ আলী হােসন এলএম-১ সদর দ র ২৩ তকায
০৭ জনাব মাঃ হািফ র রহমান এলএম-২ ইিচং শন ২০ তকায
০৮ জনাব মাঃ ইকবাল হােসন সহকারী িহসাব র ক মেহশ র জানাল অিফস ২৩ তকায
০৯ জনাব িমনতী রানী ক ািশয়ার (চঃদাঃ) মেহশ র জানাল অিফস ২৩ তকায
১০ জনাব মাঃ সায়াইব হােসন এলএম-২ ড়দাহ অ/ ক ২০ তকায
১১ জনাব মাঃ নািছ ল ইসলাম এলএম-১ ভাটপাড়া অ/ ক ২২ তকায
১২ জনাব পলাশ মার ম ল সহঃ িহসাব র ক শল পা জানাল অিফস ২৪ তকায
১৩ জনাব নাজনীন আ ার ক ািশয়ার শল পা জানাল অিফস ২৩ তকায
১৪ জনাব মাছাঃ মাহ জা খানম িবিলং সহকারী শল পা জানাল অিফস ২৩ তকায
১৫ জনাব মাঃ নতাজ আলী এলএম-১ নািগরহাট অ/ ক ১৫ অ তকায
১৬ জনাব মাঃ জন আলী এলএম-১ গাড়াগ  অ/ ক ১৯ তকায
১৭ জনাব সংগীতা খা ন সহকারী ক ািশয়ার কালীগ  জানাল অিফস ১৭ অ তকায
১৮ জনাব িশউলী রানী িব াস সহঃ ক ািশয়ার কালীগ  জানাল অিফস ১৯ তকায
১৯ জনাব দবদাস কর এলএম-১ কালীগ  জানাল অিফস ২০ তকায
২০ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম এল চাপরাইল অ/ ক ২০ তকায
২১ জনাব মাঃ শাহিরয়ার ইমিতয়াজ এলএম-১ হিরণা  সাব- জানাল অিফস ২০ তকায
২২ জনাব েলখা শারিমন িবিলং সহকারী হিরণা  সাব- জানাল অিফস ২২ তকায
২৩ জনাব আফেরাজা লতানা ক ািশয়ার হিরণা  সাব- জানাল অিফস ১৯ তকায
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২৪ জনাব মাছাঃ সািবহা আ ার ক ািশয়ার (চঃদাঃ) কাট াদ র সাব- জানাল অিফস ২০ তকায
২৫ জনাব মাছাঃ সিলনা খা ন িবিলং সহকারী কাট াদ র সাব- জানাল অিফস ১৬ অ তকায
২৬ জনাব মাঃ শাহীন এজাজ এলএম-১ কাট াদ র সাব- জানাল অিফস ১৭ অ তকায

৮-১১-২০২১
মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার

ফান: ০৪৫১-৬২৬০৫
ইেমইল:

jhenaidah_pbs@yahoo.com

ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৪.২১.৮৪৯৩/১(৮) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৮
০৮ নেভ র ২০২১

অ িলিপঃ 
১) িডিজএম, কালীগ / শল পা/ মেহশ র জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
২) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
৩) এিজএম (ওএ এম), হিরণা / কাট াদ র সাব- জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
৪) এিজএম (ওএ এম), ওএ এম িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৫) এিজএম (ইএ িস), ইএ িস িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৬) এিজএম (সদ  সবা), সদ  সবা িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৭) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত ।
৮) অিফস মইল।

৮-১১-২০২১
মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার
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