
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

কদরারায জজনাদযর ডিদপন্স পাইন্যান্স এয কাম যারয় 

ডিদপন্স পাইন্যান্স ডিার্ যদভন্ট (ডিএপডি) 

১ভ ১২ তরা যকাযী অডপ বফন, ৪থ য তরা 

জগুনফাডগচা, ঢাকা-১০০০। 

 

 

 

ডটিদজন চার্ যায 



ডবন ও ডভন: 

 

ডবন: 

যকাডয আডথ যক ব্যফস্থানা ডিারীকযদণ ভূডভকা যাখা। 

 

ডভন: 

 

যকাযী অথ য ডযদাদধ কাম যকয পূফ য-ডনযীক্ষা ম্পাদন, আডথ যক ডফলদয় যাভ য প্রদান এফাং 

গুনগত ভানম্পন্ন ডাফ প্রণয়দনয ভাধ্যদভ ডদ্ধান্ত গ্রদণ দমাডগতা কযা। 

 

 

১. প্রডতশ্রুত জফামূ: 

 

ফাাংরাদদ স্ত্র ফাডনীয আডথ যক ব্যফস্থানায় গডতীরতা বৃডদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফডদডতা ডনডিতকদে 

Revised system of Financial Management for the Defence Force-1982 প্রফতযন কযা 

য়। কাম যকযবাদফ প্রদয়াগ এফাং এয উদেশ্য অজযদনয জন্য ১৯৮২ াদর ডিদপন্স পাইন্যান্স ডিার্ যদভন্ট 

(Defence Finance Department-DFD) প্রডতডিত য়। Revised system of Financial 

Management for the Defence Force-1982 জাযীয ভাধ্যদভ ডিার্ যদভন্ট এয আদৄডনকায়ন 

দয়দে, গতানুগডতক অডির্ একাউদন্সয Concept ডযফতযন পূফ যক Financial Management 

Concept জাযী কযা দয়দে। জই দে ফাডনীয কভ যকতযাগদণয দে অথ য ডনয়ন্ত্রকগদণয আডথ যক ডনযীক্ষা 

এফাং ডাফ াংযক্ষদণয কর জক্ষদে ডনডফড় জৌাদদ যয ভাধ্যদভ (Closer liason) কাজ কযায ডনদদ যনা 

জদয়া দয়দে। পদর এদক অদযয ডযপূযক দয় কাজ কযদে। পুনগ যঠিত ডিদপন্স পাইন্যান্স ডিার্ যদভন্ট, 

কম্পদরারায এন্ড অডির্য জজনাদযদরয প্রাডনক ও প্রডতযক্ষা ভন্ত্রণারদয়য আনুিাডনক ডনয়ন্ত্রদণ যাখা য়। 

কদরারায জজনাদযর ডিদপন্স পাইন্যান্স এয প্রাডনক ডনয়ন্ত্রনাধীন ডডনয়য পাইন্যান্স কদরারায (আডভ য), 

ডডনয়য পাইন্যান্স কদরারায (এয়াযদপা য), ডডনয়য পাইন্যান্স কদরারায (দনবী), ডডনয়য পাইন্যান্স 

কদরারায (ওয়াকয), ডডনয়য পাইন্যান্স কদরারায (ডিদপন্স াযদচজ) এডিনার ডচপ কদরারায অফ ডিদপন্স 

পাইন্যান্স (ফাাংরাদদ অি যন্যান্স পযাক্টযী), এডিনার ডচপ কদরারায অফ ডিদপন্স পাইন্যান্স আডভ য (ডডবর) 

এফাং  ডডনডয়য পাইন্যান্স কদরারায (আডভ য) এয অধীদন পাইন্যান্স কদরারায (আডভ য) জ-১, পাইন্যান্স 

কদরারায (আডভ য) জ-২  ০৮ (আর্) টি এডযয়া ডবডিক এডযয়া পাইন্যান্স কদরারায (আডভ য) অডপ 

প্রডতডিত য়। পাইন্যান্স কদরারায (আডভ য) জ-২ এয অধীন জকায ডবডিক ০২ (দুই) টি ডডনয়য ডপল্ড জ 

অডপ এফাং ১০ (দ) টি ডপল্ড জ অডপ যদয়দে। এোড়া ডডনয়য পাইন্যান্স কদরারায (দনবী)  এয অধীন 

০২ (দুই) টি এডযয়া পাইন্যান্স কদরারায (দনবী) যদয়দে ও ০১ (এক) টি পাইন্যান্স কদরারায (দনবী) অডপ 

এয প্রাডনক কাম যক্রভ শুরু কযায কাজ অব্যাত যদয়দে। তাোও ডডনয়য  পাইন্যান্স কদরারায (এয়ায 

জপা য) এয আওতায় মথাক্রদভ ০১ (এক) টি পাইন্যান্স কদরারায (এয়ায জপা য) ও ০৪ (চায) টি এডযয়া 

পাইন্যান্স কদরারায (এয়ায জপা য) অডপ এয প্রাডনক কাম যক্রভ শুরু কযায কাজ অব্যাত যদয়দে। 

  



নাগডযক জফা: 

কদরারায জজনাদযর ডিদপন্স পাইন্যান্স এয কাম যারয়: 

 

ক্র: 

নাং 
জফায নাভ 

জফা প্রদান 

প্রদ্ধডত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে এফাং 

প্রাডি স্থান 

জফায 

মূল্য এফাং 

ডযদাধ 

দ্ধডত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযা (দফী ও 

জপান নম্বয) 

১. আডথ যক উদদষ্টা ও নীডত 

প্রণয়দন ায়তা: 

প্রডতযক্ষা অথ য অডধদিদযয 

প্রাডনক প্রধান ডাদফ 

জর্কডনকযার ডফলদয় প্রডতযক্ষা 

ভন্ত্রণারয় ও ফাাংরাদদ জনা, 

জনৌ ও ডফভান ফাডনীয আডথ যক 

উদদষ্টা এফাং যাভ যদাতা 

ডদদফ কাজ ডিার্ যদভদন্টয 

প্রদয়াজনীয় নীডত প্রণয়ন। 

ডচঠিে, ইদভইর 

ও িাদকমাদগ 

জপ্রযণ। এোড়া 

চাডদা 

জভাতাদফক পযাক্স 

জমাদগ ে 

জপ্রযণ। 

মথামথ কর্তযদক্ষয 

ভাধ্যদভ াংডিষ্ট 

ডফলদয় ভতাভদতয 

চাডদাে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩০ 

কভ যডদফ 

জদয়ন্ট কদরারায 

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৪৮৩১০৩৪৯ 

২. ডাফ, ডাফ াংক্রান্ত 

জকাি/ম্যানুয়ার প্রণয়ন ও 

জাযী: যকাযী আইন, 

অি যন্যান্স, ডফডধডফধাদনয 

আদরাদক প্রডতযক্ষা অথ য 

ডফবাদগয ডাফ, ডাফ 

াংক্রান্ত জকাি/ম্যানুয়ার প্রণয়ন 

ও জাযী কযা এফাং প্রডতযক্ষা 

াডব যমূদ ডাফ প্রণয়দনয 

জক্ষদে রুডরাং প্রণয়ন ফা 

ডনদদ যনা 

(Instructions)প্রদান কযা। 

ডচঠিে, ইদভইর 

ও িাদকমাদগ 

জপ্রযণ। এোড়া 

চাডদা 

জভাতাদফক পযাক্স 

জমাদগ ে 

জপ্রযণ। 

ফতযভান ডাফ 

দ্ধডত প্রণয়দনয 

স্বদক্ষ জকাি/ 

ম্যানুদয়র। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩ 

ভা 

 

জক্ষে ডফদল 

ফাাংরাদদদয 

ভা ডাফ 

ডনযীক্ষক ও 

ডনয়ন্ত্রক এয 

অনুদভাদনক্র

জভ। 

জদয়ন্ট কদরারায 

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৪৮৩১০৩৪৯ 

৩. প্রডতযক্ষা ডনযীক্ষা অডধদিয 

কর্তযক ডযচাডরত ডনযীক্ষায 

কাদজ দমাডগতা কযা; 

ডচঠিে, ইদভইর 

ও িাদকমাদগ 

জপ্রযণ। এোড়া 

চাডদা 

জভাতাদফক পযাক্স 

জমাদগ ে 

জপ্রযণ। 

অডির্ ডফলদয় 

ভাননীয় অডির্য 

জজনাদযর এয 

ডদকডনদদ যনা ও 

আডথ যক ডফডধ 

ডফধান। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ১০ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

৪. অবযন্তযীণ আডথ যক ডনয়ন্ত্রণ 

(Internal Financial 

Control) দ্ধডতয আওতায় 

স্ত্রফাডনী ও অন্যান্য 

াংস্থাদক আডথ যক যাভ য 

প্রদান। 

ডচঠিে, ইদভইর 

ও িাদকমাদগ 

জপ্রযণ। এোড়া 

চাডদা 

জভাতাদফক পযাক্স 

জমাদগ ে 

জপ্রযণ। 

মথামথ কর্তযক্ষ ও 

জফা গ্রণকাযী 

ফাাংরাদদ স্ত্র 

ফাডনীয 

চাডদাে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ১৫ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

  



ক্র: 

নাং 
জফায নাভ 

জফা প্রদান 

প্রদ্ধডত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে এফাং 

প্রাডি স্থান 

জফায 

মূল্য এফাং 

ডযদাধ 

দ্ধডত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযা (দফী ও 

জপান নম্বয) 

৫. অথ য প্রদান/ যফযা এফাং 

নগদান ডনয়ন্ত্রণ । এ কর 

কাম যাফরী ম্পাদদন ডিদপন্স 

পাইন্যান্স ডিার্ যদভদন্টয 

প্রাডনক ও আডথ যক 

ব্যফস্থানা জমভন: জরাক 

ডনদয়াগ, দদান্নডত, আন্তঃ 

এপড কাম যারদয় ফদরী, 

প্রডক্ষণ, চাকুযীয তযাডদ 

ডনয়ন্ত্রণ, আন্তঃকাম যারদয়য 

ফাদজর্ ভন্বয় াধন, যকাযী 

ডফডধ ডফধাদনয ব্যাখ্যা।  

চাডদাে। কর্তযদক্ষয 

চাডদাে, চাকুযীয 

জযকি য, 

ডনদয়াগডফডধ।  

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩০ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

৬. ডতন ফাডনীয ও আন্তঃফাডনীয 

ফযােকৃত ফাদজর্ ও খযদচয 

উয ডবডি কদয উদমাজন 

ডাফ প্রণয়ন কদয াংদদ 

জ কযা য়। ডফডনভয় ডাফ 

ডডজএ কাম যারদয় জপ্রযণ কযা 

য়। 

ডাফ াখা 

কর্তযক প্রাি। 

আডথ যক ফেয জদল 

চূড়ান্ত ডাফ 

ভাডিয য ডাফ 

াখা কর্তযক প্রাি 

ডাফ। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৯০ 

কভ যডদফ 

কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৫৪৮৯ 

৭. যকায কর্তযক ভয় ভয় 

অড যত অন্যান্য কর দাডয়ত্ব 

সুচারুরূদ ম্পাদন কযা।  

ডচঠি/ভঞ্জুযীে 

িাকদমাদগ 

জপ্রযণ। 

মথামথ কর্তযক্ষ ও 

জফা গ্রণকাযী 

ফাাংরাদদ স্ত্র 

ফাডনীয 

চাডদাে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৭ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

অবযন্তযীণ জফা: 

ক্র: 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান প্রদ্ধডত প্রদয়াজনীয় 

কাগজে এফাং 

প্রাডি স্থান 

জফায 

মূল্য এফাং 

ডযদাধ 

দ্ধডত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযা (নাভ, 

দফী, জপান 

নম্বয) 

১. জনস্বাদথ য, প্রাাডনক 

প্রদয়াজদন ডনদয়াগ/ফদরী, 

দদান্নডত। 

চাডদা জভাতাদফক 

জনস্বাদথ য ও প্রাডনক 

প্রদয়াজদন। 

ডনদয়াগ ও 

ফদরী ডফডধ 

জভাতাদফক 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য 

তরা) 

ডফনামূদল্য ডনদয়াদগয 

োড়দেয 

ভয়ীভা 

জভাতাদফক 

ও চাকুযী 

নীডতভারা 

জভাতাদফক। 

জদয়ন্ট কদরারায 

জজনাদযর 

ডিদপন্স  

 

পাইন্যান্স 

জপান নম্বয: 

৪৮৩১০৩৪৯ 

২. শৃঙ্খরা ও দূনীডতজডনত 

কর ডফলদয় োড়ে প্রদান, 

ডদরকন জগ্রি, র্াইভদের, 

দায়ন, জনন ও 

অফদযািয ছুটি ইতযাডদ। 

চাডদা াওয়ায য ডফডধ 

জভাতাদফক কর্তযদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ পূফ যক 

চাডত তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

চাডদা দেয 

জপ্রডক্ষদত তথ্য 

যফযা। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য 

তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ১৫ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 



ক্র: 

নাং 
জফায নাভ জফা প্রদান প্রদ্ধডত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে এফাং 

প্রাডি স্থান 

জফায 

মূল্য এফাং 

ডযদাধ 

দ্ধডত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযা (দফী ও 

জপান নম্বয) 

৩. ডফবাগীয় ভাভরায ডফলদয় 

দাদয়যকৃত 

এ.টি/এ.এ.টি/ডরব টু আীর/ 

ডযর্ ইতযাডদ ভাভরায 

ভয়ভত দপাওয়াযী 

জফাফ/এএপ জপ্রযণ এফাং 

ডফডবন্ন আদারদতয যাদয়য 

আদরাদক আইনগত  

কাম যক্রভ গ্রণ।  

আইন জকাল জথদক 

ভাভরায আযডজ 

াওয়ায য 

াংডিষ্ট নডথয 

তথ্যাডদ ম যাদরাচনা 

কদয মথামথ 

কর্তযদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

পূফ যক দপাওয়াযী 

জফাফ জপ্রযণ কযা 

য়। 

আদফদনে ও 

চাডদা দেয 

জপ্রডক্ষদত তথ্য 

যফযা। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ১০ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

৪. কভ যকতযা/ কভ যচাযীদদয 

ডফডবন্ন ভন্ত্রণায়র, প্রডক্ষণ 

একাদিডভ ও স্বীয় কাম যারদয় 

ইন াউ প্রডক্ষণ াংক্রান্ত 

কাম যক্রভ গ্রণ। 

চাডদা াওয়ায য 

ডফডধ জভাতাদফক 

কর্তযদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

পূফ যক চাডত তথ্য 

প্রদান কযা য়। 

অডপ আদদ, 

প্রডক্ষণ কভ যসূচী, 

চাডদাে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য প্রডক্ষণ 

কাম যক্রভ 

ভয়সূচী 

অনুমায়ী 

দফ যাচ্চ ৭ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

৫. কভ যকতযা ও কভ যচাযীদদয 

জনন ভঞ্জুযী াংক্রান্ত 

কাম যক্রভ গ্রণ।  

আদফদন দেয 

তথ্য যফযা। 

চাডদা দেয 

জপ্রডক্ষদত জনন 

জডকযণ ডফডধ 

জভাতাদফক প্রদমাজয 

কাগজে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৭ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

৬. কভ যকতযা ও কভ যচাযীদদয 

ছুটিয ডাফ, গড় জফতদনয 

ছুটি ও শ্রাডন্ত ডফদনাদনছুটি 

ভঞ্জুযী াংক্রান্ত।  

আদফদন ও চাডদা 

ে। 

আদফদন ও চাডদা 

দেয জপ্রডক্ষদত 

ছুটিয প্রাপ্যতা 

নদ। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

৭. কভ যকতযা ও কভ যচাযীদদয 

াদার্ য অনুদভাদন ও 

কভ যচাযীদদয বফদদডক ছুটি 

ভঞ্জুযী াংক্রান্ত। 

অডপ আদদ 

জাযী কযা। 

আদফদন ও চাডদা 

দেয জপ্রডক্ষদত 

ছুটিয প্রতযয়নে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ২ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

  



ক্র: 

নাং 
জফায নাভ জফা প্রদান প্রদ্ধডত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজে এফাং 

প্রাডি স্থান 

জফায 

মূল্য এফাং 

ডযদাধ 

দ্ধডত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযা (দফী 

ও জপান নম্বয) 

৮. ফাদজর্ প্রণয়ন ও ফন্টন 

(এএপড ও এপড অডপ 

মূ) াংক্রান্ত। 

তথ্য যফযা 

অডপ আদদ 

জাযী। 

ফাদজর্ প্রাক্করন, 

খযচ ডফফযণ, 

চাডদা ে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩ 

কভ যডদফ 

জদয়ন্ট কদরারায 

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৪৮৩১০৩৪৯ 

৯.  Magnetic Ink 

Character 

Recongition (MICR) 

Enconded  
প্রযুডি ম্পন্নদচক মুদ্রণ ও 

ডফতযণ (ঢাকা ও ঢাকায 

ফাডদয) অডপ াংক্রান্ত। 

জচক যফযা কযা। আদফদন ে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ 

৬ভা।  

জদয়ন্ট কদরারায 

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৪৮৩১০৩৪৯ 

১০ কভ যকতযা ও কভ যচাযীদদয 

গৃডনভাণ য/গৃদভযাভত/দভার্য 

াইদকর/ 

কডম্পউর্ায/ফাইাদকর 

অডগ্রভ ঋণ ভঞ্জুযী াংক্রান্ত 

ডফলয়াডদ। 

আদফদন ে। আদফদদনয 

জপ্রডক্ষদত মথামথ 

ফায়নানাভা চুডি 

ে ও বাউচায 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৫ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

১১. ওদয়ফাইদর্ তথ্য ারনাগাদ 

কযণ।  

নতুন তথ্য 

যফযা। 

চাডদাে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

১২. ইন্টাযদনর্ াংদমাগ ও 

বাইযা/ এডন্ট বাইযা 

াংক্রান্ত পর্ওয়যায ভস্যা। 

ভস্যা দূযীকযণ। চাডদাে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য দফ যাচ্চ ৩ 

কভ যডদফ 

জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

১৩. জনন জকই দ্রুত ডনষ্পডি। ডদ্ধান্ত প্রদান। প্রদয়াজনীয় 

আদফদন, ডচঠিে। 

 

ডডজডিএপ 

কাম যারয় (৪থ য তরা) 

ডফনামূদল্য তাৎক্ষডনক জিপুটি কদরারায  

জজনাদযর 

ডিদপন্স 

পাইন্যান্স 

 

জপান নম্বয: 

৯৩৫৮৯০২ 

 

  



অডবদমাগ ব্যফস্থাণা দ্ধডত: 

 

জফা প্রাডিদত অদন্তাষ্ট দর দাডয়ত্ব প্রাি কভ যকতযায াদথ জমাগাদমাগ করুণ। ডতডন ভাধান ডদদত ব্যথ য দর ডনদনাি দ্ধডতদত জমাগদমাগ 

কদয আনায ভস্যা অফডত করুন। 

 

ক্র/নাং কায াদথ জমাগাদমাগ কযদফন জমাগাদমাদগয ঠিকানা ও জপান নম্বয ভয়ীভা 

১. জিপুটি কদরারায জজনাদযর ডিদপন্স পাইন্যান্স-১ কদরারায জজনাদযর ডিদপন্স পাইন্যান্স এয কাম যারয় 

ডিদপন্স পাইন্যান্স ডিার্ যদভন্ট (ডিএপডি) 

১ভ ১২ তরা যকাযী অডপ বফন, ৪থ য তরা  

জগুনফাডগচা, ঢাকা-১০০০। 

জপান নম্বয: ৯৩৫৮৯০২ 

০৩ ডদন 

 

 

আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা: 

    

ক্র/

নাং 
প্রডতশ্রুত/কাডঙ্খত জফা প্রাডিয রদক্ষয কযণীয় 

১. স্বয়াং ম্পূণ য সুডনডদষ্ট অডবদমাগ দাডখর। 

২. আীর/ডযডবউদয়য জক্ষদে ডনধ যাডযত ভদয় আদফদন দাডখর। 

৩. াক্ষাদতয জন্য ডনধ যাডযত ভদয়য পূদফ যই উডস্থত থাকা। 

৪. জফায জক্ষদে ত্রুটি অথফা জকান প্রকায ডফরম্ব দর তাৎক্ষডণক জানাদনা। 

 

 

 

র্ীকা: ডিদপন্স পাইন্যান্স ডিার্ যদভন্ট কর্তযক উন্নত জফা প্রদাদনয রদক্ষয ডটিদজন চার্ যায প্রকানা একটি গুরুত্বপূণ য দদক্ষ । এদত জকান 

ভুর ভ্রাডন্ত ত্রুটি দৃডষ্ট জগাচয দর ফা চার্ যাদযয ভান আদযাও উন্নয়দন জকান সুডচডন্তত ভতাভত ও যাভ য থাকদর তা কদরারায জজনাদযর 

ডিদপন্স পাইন্যান্স কাম যারয়দক ে ভাযপত ফা এয ভাধ্যদভ অফডত কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

স্বাঃ 

 

(দভাঃ জভাদরভ উেীন) 

কদরারায জজনাদযর ডিদপন্স পাইন্যান্স 


