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তাবিখ: ১৫ জুন, ২০২০ বিস্টাব্দ
ববষয়ঃ এফআিবস কর্তক
ট আন্তর্টাবতক মানদন্ড উন্নয়ন ও প্রণয়নকািী বতনর্ সংস্থাি সপে চুবি স্বাক্ষি।
বাংলাপদপেি প োবর্বী বিসাবিক্ষণ ও বনিীক্ষা প োি সিকািী বনয়ন্ত্রক সংস্থা এফআিবস সম্প্রবত বতনর্
আন্তর্টাবতক মানদন্ড উন্নয়ন ও প্রণয়নকািী সংস্থাি সপে চুবি স্বাক্ষি কপিপে। আন্তর্টাবতক প্রবতষ্ঠানগুপলা িপে
আইএফআিএস ফাউপন্ডেন (IFRS Foundation) , ইন্টািন্যােনাল পফডাপিেন অফ অযাকাউন্টযান্টস (IFAC)
এবং আইবিএস কাউবিল (IVSC)। মানদন্ড প্রণয়নকািী বতনর্ সংস্থাই পুঙ্খানুপুঙ্খ, স্বচ্ছ এবং
অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমম মানদন্ড, ব্যাখ্যা এবং প্রময়াগ ন াট সমূমহর উন্নয়ন এবং প্রণয়ন কপি থাপকন,
যা বকনা পকাম্পানী সমূপিি র্ন্য মানদন্ড সমূপিি প্রপয়াপে সিায়ক বিপসপব কার্ কপি । বতটমাপন ববপেি ১৬৬র্
পদে আইএফআিএস অবিগ্রিন এবং প্রপয়াপে র্বিত আপেন; ১৩০ র্ পদপেি ১৭০ সদস্য প্রবতষ্ঠান আইএফএবস
ইস্যযকৃত বনিীক্ষা সংক্রান্ত মানদন্ডসমূি বিগ্রিন কপিপেন এবং ১৩০র্ সদস্য পদপে আইবিএস মানদন্ড সমূপিি
ব্যবিাি িপে।
আইএফআিএস ফাউপন্ডেন বিসাবিক্ষণ ও আবথ টক প্রবতপবদন মানদন্ড এবং এি ব্যাখ্যা, পযমন আন্তর্টাবতক
ফাইনাবিয়াল বিপ ার্ংট স্টযান্ডাড টস (IFRS), এবং আইএফআিআইবস (IFRIC) এি উন্নয়ন ও প্রণয়ন কপি
থাপক; আন্তর্টাবতক বনিীক্ষা মানদন্ডসমূি (ISAs), এযাবসওপিি মানদণ্ড এবং ননবতকতা পকাড আন্তর্টাবতক
পফডাপিেন অফ অযাকাউন্টযান্টস (IFAC) কর্তক
ট উন্নয়ন ও প্রণয়ন কিা িয়; ইন্টািন্যােনাল িযালুপয়েন
স্টযান্ডাড টস (IVS) আইবিএস কাউবিল (IVSC) কর্তক
ট উন্নয়ন ও প্রণয়ন কিা িয়, যািা ব্যবসা এবং সম্পপদি
মূল্যবনি টািপণ ব্যবহ্রত িয়।
ইন্টািন্যােনাল ফাইনাবিয়াল বিপ ার্ংট স্টযান্ডাড টস (IFRS), আন্তর্টাবতক বনিীক্ষা মানদন্ড (ISAs),
এযাবসওপিি মানদণ্ড (Assurance standards), এবং ননবতকতা পকাড প্রায় এক যুপেিও পবেী সময় িপি
বাংলাপদপে প্রচবলত িপয়পে। ফাইনাবিয়াল বিপ ার্ংট আইন (FRA) ২০১৫ কায টকিী িওয়া এবং এই চুবি
সমূি স্বাক্ষপিি মধ্য বদপয় মানদন্ডসমূি এখন সিাসবি বাংলাপদপেি র্াতীয় আইপন অন্তর্ভটি িপলা। ফাইনাবিয়াল
বিপ ার্ংট আইন (FRA) এি মানদন্ড সংক্রান্ত িািাি সপে সপে এফআিএ এি মাধ্যপম বাংলাপদপেি পকাম্পানী
আইন ১৯৯৪, ব্যাব্কং পকাম্পানী আইন ১৯৯১, বীমা আইন ২০১০, এমআিএ আইন ২০০৬, ইতযাবদ আইপনি
বববিন্ন িািাি বিবতটন দ্বািা সংবিষ্ট পকাম্পানী কর্তক
ট এফআিবস ইস্যযকৃত মানদন্ডসমূপিি প্রবত ালপন আইনী
বাধ্যবািকতা বনঃসপেপি বাংলাপদপেি বিসাবিক্ষণ ও বনিীক্ষা প োি উন্নয়পন গুরূত্তপুন ট মাইলফলক। ব্যবসা ও
সম্পপদি মূল্যবনি টািণ এি র্ন্য আন্তর্টাবতক মূল্যবনি টািণ মানদন্ড (IVS) বাংলাপদপেি মূল্যবনি টািণ চচ টাি পক্ষপে
একর্ নতুন সংপযার্ন।
এফআিএ কায টকি িওয়া এবং ২০১৭ সাপল এফআিবস প্রবতষ্ঠা বাংলাপদপেি বিসাবিক্ষণ ও বনিীক্ষা প োি স্ববনয়ন্ত্রণ পথপক সিকািী তদািবক ও বনয়ন্ত্রপণ দা টপণি এক যুেসক্রিক্ষণ, যা ক্রক া সাককভুক্ত নেশগুমলার মমধ্য
প্রথম। মুলত র্নস্বাথ ট প্রবতষ্ঠানগুবল পযমন কপ াট পিটসি অন্যান্য ব্যবসা প্রবতষ্ঠান, সংস্থা, ইতযাবদি আবথ টক
প্রবতপবদন কায টক্রমপক একর্ স্য-বনয়বন্ত্রত কাঠাপমাি আওতায় আনয়ন এবং বনিীক্ষকপদি বনিীক্ষা প্রবতপবদপনি
সততা, স্বেতা, ববোসপযাগ্যতা এবং উচ্চ মান বনবিতকিণ এবং এই পক্ষেগুবলপত সক্ষমতা বৃবিপত কার্ কিাই
এি উপেশ্য। পুবুঁ র্বার্াপি র্নস্বাথ ট িক্ষা এবং অন্যান্য স্বাথ টসংবিষ্টপদি উপদ্বপেি সমািাপন এর্ একর্ যুোন্তকািী
দপক্ষ ।
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