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াংক eিশয়ার eমিড েমা. আরফান আলী বেলন, aিধকাংশ ােনজেমে র আiিট খােত নজর কম। তারা শুধু েড টু েড বসা 
েবােঝ। eেত াংিকং বসা aেনকটা েদাকানদাের পিরণত হেয়েছ। শট র্ টাiম লাভ-েলাকসােনর িচ ার কারেণ eিট হেয়েছ। ei 
ধারণা েথেক েবিরেয় আসেত হেব। আiিট খােত নজর o িবিনেয়াগ বৃি  করেত হেব। িতিন আেরা বেলন, বুথ াংিকং eকিট নতুন 
আiিডয়া। আগামীেত eিট ভাবেত হেব। সাধারণ াহকরা eখন ঘের বেসi াংিকং েসবা েপেত চায়। আমােদর েসিদেক েযেত 
হেব। e ছাড়া eখেনা 61 শতাংশ মানুষ াংিকং েসবার বাiের। তােদর াংিকং েসবার আoতায় আনেত হেব। আিথ র্ক a ভুর্ি র 
মা েম eিট করেত হেব। িতিট ােম াংিকং েসবা েপৗঁেছ িদেত হেব। 

িবআiিবeেমর সুপারিনuমারাির a াপক েহলাল আহমদ েচৗধুরী বেলন, াংক ব া েথেক আiিটেক পৃথক করার িকছু েনi। তাi 
সব কম র্কত র্ােকi আiিট িবষেয় দ তা aজর্ন করেত হেব। কারণ আiিট না জানেল oপের oঠা যােব না। e ছাড়া েতয্কটা aিডট 
িটেম আiিটর েলাক থাকেত হেব। জাল-জািলয়ািত ধরার জ i eিট দরকার। 

িবআiিবeেমর েচয়ার েফসর a াপক ড. বরকত-e-েখাদা বেলন, কেয়কিট দুঘ র্টনার পর আiিট িসিকuিরিটর িবষয়িট াপক 
আেলাচনায় eেসেছ। াংিকং খােত eিট খুবi জরুির। বাংলােদশ াংেকর সােবক িনব র্াহী পিরচালক o িবআiিবeেমর 
সুপারিনuমারাির a াপক iয়ািছন আলী বেলন, আiিট িবষেয় সব কম র্কত র্ার ান থাকেত হেব। eিট শুধু আiিট িবভােগর 
কম র্কত র্ােদর থাকেল চলেব না। 

িতেবদেন াংিকং খােতর আiিট িবভােগ কম র্রত জনবেলর িচ  তুেল ধরা হেয়েছ। eেত েদখা েগেছ, 3129 সােল সািব র্ক াংিকং 
খােত আiিট িবভােগ কম র্রত জনবেলর সংখয্া িছল মা  িতন হাজার 324 জন। aথ র্াৎ গেড় আiিট িবভােগ 68 জন কম র্রত। eর 
মে  সব র্িন  জনবল ছয়জন o সেব র্া  485 জন। রা ায়  াংেক সেব র্া  227 eবং সব র্িন  52 জন নন-আiিট কম র্কত র্ার জ  
মা  eকজন, িবেশষািয়ত াংেক সেব র্া  37৯ সব র্িন  262 জন কম র্কত র্ার জ  eকজন, েবসরকাির াংেক সেব র্া  ৯2 eবং 
সব র্িন  25 জেনর জ  eকজন, িবেদিশ াংেক সেব র্া  56 eবং সব র্িন  25 জেনর জ  eকজন আiিট কম র্কত র্া রেয়েছন। e ছাড়া 
রা ায়  াংেক সেব র্া  আটিট শাখার জ  eকজন, িবেশষািয়ত াংেক 3৯িট শাখার জ  eকজন, েবসরকাির াংেক 5.6িট শাখার 
জ  eকজন eবং িবেদিশ াংেক 3.3িট শাখার জ  eকজন আiিট কম র্কত র্ােক কাজ করেত হেয়েছ। 
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