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1 ভূন্বভকা  

1.1 আইফা++ এয ংন্বক্ষপ্ত ন্বযন্বচন্বত 

আইফা++ (Integrated Budget and Accounting System) জে ফাংরাজদ যকাজযয ভন্বিত ফাজজট 

এফং ন্বাফযক্ষণ ব্যফস্থা। এটি একটি ইন্টাযজনট-ন্ববন্বত্তক পটয়যায, মায ভাধ্যজভ যকাজযয ফাজজট প্রণয়ন, ফযাদ্দ 

ন্বফবাজন, অথ ে অফমুন্বি, ফাজজট পুন: উজমাজন, অনরাইজন ন্বফর দান্বখর এফং তায ন্বফযীজত হচক ফা ইএপটিয ভাধ্যজভ 

অথ ে প্রদান, যাজস্ব জভায ন্বাফযক্ষণ, স্বয়ংন্বিয় ব্যাংক ন্বাফ ভিয় – ইতযান্বদ আন্বথ েক কভ েকান্ড ম্পন্ন কযা মায়। 

 

আইফা++ এয চাযটি প্রধান ভন্বডউর যজয়জছ: 

 

ক. ফাজজট প্রণয়ন : 

আইফা++ এয ভাধ্যজভ দুটি প্রন্বিয়ায় ফাজজট প্রণয়ন কযা মায় - ভাঠ ম োজয়য দপ্তযগুজরা হথজক এন্বি কযায ভাধ্যজভ 

ন্বফন্ববন্ন অন্বধদপ্তয যফতী ফছজয তাজদয হৌনিঃপুন্বনক ফাজজজটয প্রজয়াজন ন্বনধ োযণ কযায য তা ভন্ত্রণারজয়য হকৌরগত 

উজদ্দশ্য  অগ্রান্বধকায খাত ন্বফজফচনায ন্ববন্বত্তজত ন্বনধ োন্বযত ম্ভাব্য ব্যয়ীভায াজথ ন্বিরন ঘটিজয় ফাজজট প্রাক্করন  

প্রজক্ষণ প্রস্তুত কযা মায়। এই ভন্বডউর ব্যফায কজয ভাঠ ম োজয়য দপ্তয, অন্বধদপ্তয  ভন্ত্রণারয় ধাজ ধাজ ফাজজট প্রণয়ন 

কজয অনরাইজন অথ ে ন্বফবাজগ দান্বখর কযজত াজয, মা অথ ে ন্বফবাগ প্রজয়াজনীয় ন্বযভাজেন হজল ংজদ অনুজভাদজনয জন্য 

উস্থান কজয থাজক। আইফা++ হথজকই এ ংিান্ত মাফতীয় দন্বরর, প্রন্বতজফদন  ন্বফজেলণ ততযী কযা জয় থাজক। 

 

খ. হজনাজযর হরজায : 

 

হজনাজযর হরজায ভন্বডউরটি জে আইফা++ এয হকন্দ্রীয় ন্বনয়ন্ত্রণ ন্বফন্দু - মা দ োয অন্তযাজর হথজক যকাজযয আন্বথ েক 

ব্যফস্থানায গুরুত্বপূণ ে ন্বনয়ন্ত্রক ন্বজজফ কাজ কজয। ফাজজট অনুজভাদজনয য তা এই ভন্বডউজরয ‘ফাজজট উজমাজন’ াফ-

ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ হরাড কযা য়। এযয আইফা++ এ মত হরনজদন ঘজট থাজক, তা হ ফযাদ্দ ন্বফবাজন হাক ফা অথ ে 

ব্যয় হাক, কর ন্বকছুই হজনাজযর হরজাজয অন্তভূ েি য় এফং ংন্বেষ্ট হেন্বণন্বফন্যা হকাজডয ন্বফযীজত ন্বস্থন্বত ারনাগাদ 

কযা য়। এই ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ প্রন্বতটি ন্বাফ হকাজডয ন্বফযীজত যকাজযয আয়-ব্যজয়য ফ েজল ন্বাফ হমভন তাৎক্ষণাৎ 

ায়া মাজফ, হতভন্বন যকাজযয আন্বথ েক ম্পদ  দায় এফং ংন্বেষ্ট অথ ে প্রফাজয একটি পূণ োঙ্গ ন্বচত্র ায়া মাজফ।  
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গ. ফাজজট ফাস্তফায়ন: 

ফাজজট ফাস্তফায়ন ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ ংদ কর্তেক অনুজভান্বদত ফাজজট প্রথজভ হজনাজযর হরজাজয হরাড কযা য়, মায 

পজর ফযাদ্দ ন্বফবাজন, অথ ে অফমুন্বি, িয়াজদ প্রদান এফং ব্যজয়য হক্ষজত্র অনুজভান্বদত ফাজজজটয ন্বনয়ন্ত্রণ যক্ষা কযা মায়। 

ফাজজট ফাস্তফায়ন ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ ন্বনজোি কাজগুন্বর ম্পন্ন কযা মায়: 

 

ফযাদ্দ ন্বফবাজন : 

ফাংরাজদ যকাজযয ফাজজট প্রণীত য় জাতীয় ম োজয়, অথ োৎ হকান একটি দপ্তজযয াযা হদব্যাী কর অন্বপজয হকান 

একটি খাজতয জন্য একটি ভাত্র ংখ্যা ন্বনধ োযণ কযা জয় থাজক। হমভন, ফাজজজট ফরা থাজক াযা হদজয কর উজজরা 

কৃন্বল কাম োরজয়য ভ্রভণ বাতায জন্য ফযাদ্দ কত। ন্বকন্তু এই অথ ে ব্যজয়য পূজফ ে অফশ্যই প্রন্বতটি উজজরা কৃন্বল কাম োরজয়য 

ভ্রভণ বাতা ফাফদ পৃথক ফযাদ্দ ন্বনধ োযণ কজয ন্বদজত য়। এই প্রন্বিয়াটি ফযাদ্দ ন্বফবাজন নাজভ ন্বযন্বচত। আইফা++ এয 

ফযাদ্দ ন্বফবাজন ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ সুষ্ঠুরূজ ফযাদ্দ ন্বফবাজন কযা মায়। ফাজজজটয অন্বতন্বযি ফযাদ্দ হদয়া ফা ফযাজদ্দয 

অন্বতন্বযি ব্যয় পটয়যাযটিয ভাধ্যজভ স্বয়ংন্বিয়বাজফ ন্বনয়ন্বন্ত্রত জয় তাজক। তাছাড়া ফাজজট ফনাভ ফযাদ্দ ফনাভ ব্যজয়য 

ন্বফন্ববন্ন প্রজয়াজনীয় ন্বফজেলণ পটয়যাযটি যফযা কযজত ক্ষভ। 

 

অথ ে অফমুন্বি : 

নগদ ব্যফস্থানা (Cash Management) - এয অং ন্বজজফ উন্নয়ন প্রকল্প  কভ েসূন্বচয হক্ষজত্র তত্রভান্বক ন্ববন্বত্তজত 

অথ ে অফমুি কযায য ব্যয় কযা য়। আইফা++ এ এই কাজটি সুষ্ঠুবাজফ কযায ব্যফস্থা যজয়জছ মায পজর একন্বদজক 

হমভন ফাজজজটয অন্বতন্বযি অফমুন্বি এফং অফমুন্বিয অন্বতন্বযি ব্যয় ন্বনফাযণ কযা মায়, হতভন্বন এ ংিান্ত গুরুত্বপূণ ে 

ন্বফজেলণ ততযী কযা মায়, মা নগদ ব্যফস্থানায় মূল্যফান ভূন্বভকা ারন কজয। 

 

পুন:উজমাজন : 

াযা ফছয ধজয প্রজয়াজজনয ন্বনন্বযজখ প্রান্বনক ভন্ত্রণারয় ফা অথ ে ন্বফবাগ কর্তেক পুন:উজমাজজনয প্রজয়াজন জয় থাজক। 

ফাজজট ফাস্তফায়ন ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ এই কাজটি সুচারুরূজ ম্পন্ন কযা মায়। 
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ঘ. ন্বাফযক্ষণ : 

  

এই ভন্বডউজরয ভাধ্যজভ ন্বডন্বডগণ কর্তেক অনরাইজন িয়াজদ  ন্বফর দান্বখর হথজক শুরু কজয ন্বফর ন্বনযীক্ষণ এফং 

অনুজভাদজনয প্রন্বতটি ধা, গ্রীতাজক হচক ফা ইএপটি প্রদান, ব্যাংজক ইজরকট্রন্বনক অযাডবাই হপ্রযণ, ব্যাংক হথজক হপ্রন্বযত 

ইজরকট্রন্বনক হডন্বফট  হিন্বডট ির ন্বজেজভ আজরাজডয ভাধ্যজভ স্বয়ংন্বিয়বাজফ ব্যাংক ন্বাফ ভিয় – ইতযান্বদ 

কভ েকান্ড ম্পন্ন জফ। হজনাজযর হরজায দ্বাযা ন্বনয়ন্বন্ত্রত থাকায পজর এই ভন্বডউর প্রজমাজয হক্ষজত্র ফাজজট মাচাই কযজফ এফং 

ফযাজদ্দয অন্বতন্বযি খযচ হযাধ কযজফ।  

 

আইফা++ এ থাকজফ কভ েচান্বযজদয ডাটাজফজ, মায ন্ববন্বত্তজত হফতন ন্বফর স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রস্তুত জফ এফং কভ েকতো  

ন্বডন্বডগণ তা অনরাইজন দান্বখর কযজত াযজফন। ভ্রভণ বাতা ন্বফর অন্যান্য ন্বফর অনরাইজন দান্বখর কযা মাজফ। স্ব স্ব 

ন্বফর অনুজভাদন এফং হচক ফা ইএপটি প্রদাজনয প্রন্বতটি ম োয় ন্বডন্বডগণ অনরাইজন হদখজত াযজফন। এ ছাড়া 

হননজবাগীজদয একটি ডাটাজফজ ন্বজেজভ থাকজফ মায পজর স্বয়ংন্বিয়বাজফ ইএপটিয ভাধ্যজভ হনন প্রদান ম্ভফ 

জফ। আইফা++ এ যফযাকাযীজদয ডাটাজফজ ংযক্ষণ কযা জফ, মায ন্ববন্বত্তজত তাজদযজক ইএপটিয আতায় আনা 

ম্ভফ জফ। 

 

ফাজজট প্রণয়জনয হক্ষজত্র ফাজজট ন্বযত্র – ১ ধাটি ন্বকবাজফ iBAS++ ব্যফায কজয ম্পন্ন কযা মাজফ, এই ব্যফায 

ন্বনজদ েন্বকাজত উা ন্বফস্তান্বযত ফণ েনা কযা জয়জছ। 

 

1.2 আইফা ++এ প্রজফজয ন্বনয়ভ 

আইফা++ একটি ইন্টাযজনট-ন্ববন্বত্তক পটয়যায য়ায কাযজণ এটিজত প্রজফ কযজত জর আনাজক হকান একটি 

ইন্টাযজনট ব্রাউজায, হমভন  Internet Explorer,  Google Chrome অথবা  Mozilla Firefox 

ইতযান্বদ ব্যফায কযজত জফ। এ জন্য আনায হডস্কটজ উি ইন্টাযজনট ব্রাউজাজযয আইকজন ন্বিক কজয তাজত প্রজফ 

কযজত জফ। তজফ এই হক্ষজত্র Mozilla firefox Browser টি ব্যফায কযা বাজরা।  

 

ইন্টাযজনট ব্রাউজাজযয Address ফাজয ন্বিক কজয আইফা++ এয ঠিকানা (ibas.finance.gov.bd) ন্বরখুন। আনায 

User Name ও Password অথ ে ন্বফবাজগয FSMU (Financial System Management Unit) (হপান নম্বয- 

০২-৯৫৬৯৪১৯) হথজক ংগ্র কযজত জফ।  
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উর্য েি ন্বনয়জভ Address ফাজয ন্বিক কজয আইফা++ এয ঠিকানা টাই কজয ন্বক-হফাড ে এয Enter ন্বক হত চা ন্বদজর 

ন্বনজে প্রদন্ব েত Login ন্বিন হদখজত াজফন। 

 

 

 

Login ID: এই ঘজয আনায রগইন আই ন্বড টাই করুন। 

 

Password: এই ঘজয আনায ায়াড ে টাই করুন। ায়াড ে টাই কযজর আন্বন ***** এই ষ্টায ন্বচহ্ন হদখজত 

াজফন।  

 

তেকফাণীিঃ আনায ায়াজড েয হগানীয়তা যক্ষা কযায ব্যাাজয আনাজক তকেতা অফরম্বন কযজত জফ ৷ আনায 

ইউজায আইন্বড  ায়াড ে ব্যফায কজয অন্য হকউ ডাটা ংজমাজন ফা মুজছ হপরজর তায দায়দান্বয়ত্ব আনাজকই ন্বনজত 

জফ, কাযণ আইফা++ এ স্বয়ংন্বিয়বাজফ কর কাম েিজভয হযকড ে ংযক্ষন কযা য়।  

 

Captcha: এই ঘজয অফন্বস্থত অংক/নম্বয গুজরা জরা Captcha নম্বয মাা উজযয Please type the numbers 

displayed below হরখা ঘজয এন্বি কযজত জফ। মন্বদ Captcha নম্বযগুজরা দুজফ োধ্য ফা অস্পষ্ট য় তাজর Try 

Login ID 

Password 

Captcha 
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another এ ন্বিক কজয আজযকটি নতুন Captcha নম্বয আনজত াযজফন। হকান যান্বকং হপ্রাগ্রাভ ব্যফায কজয মাজত 

স্বয়ংন্বিয়বাজফ আইফা++ এ হকউ না ঢুকজত ায, হজন্য Captcha ব্যফায কযা জয়জছ। 

Login: Login ন্বিজনয ভস্ত তথ্য এন্বি কযায য যফন্বতে ধাজ মায়ায জন্য  (রগইন) ফাটজন ন্বিক 

করুন।  

 

হজজন যাখা বাজরা: Login ID, Password, Captcha তথ্য/নম্বযগুজরা ঠিক না জর User authentication 

Failed ম্বন্বরত ন্বনেরু একটি ম্যাজজ ফক্স আজফ।  

 

 

 

উজযাি ন্বচত্রটি আায য OK ( ) ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় তথ্যগুজরা ঠিক বাজফ এন্বি করুন। 

 

Forgot Password? হকান কাযজণ Password ভুজর হগজর Forgot Password এ ন্বিক করুন এফং প্রজয়াজনীয় 

তথ্য প্রদান কজয Password পূনরুদ্ধায করুন । 

 

Login as Guset: তে াজজক্ষ Guest ইউজায ন্বাজফ iBAS++ন্বজেজভ প্রজফ কযা মাজফ।  

 

Login ন্বিন এ তথ্য ঠিকবাজফ এন্বি কযায য হাভ ন্বিনটি আজফ, হমখান হথজক আন্বন প্রজয়াজনীয় কাজগুন্বর ম্পন্ন 

কযজত াযজফন। 

 



 

11 

 

  

 

 

1.3 হাভ ন্বিজনয আইকন ন্বযন্বচন্বত 

 

 (ক)  Refresh: আন্বন হম ন্বিন এ কাজ কযজছন, Refresh ফাটজন click কযজর হই ন্বিনটি পুনযায় 

হরাড জফ । 

 (খ)  Help: Help ফাটজন ন্বিক কযজর ন্বনেরূ াফজভনূ আজফ, মা হথজক iBAS++ ম্পন্বকেত কর 

ায়তা ায়া মাজফ । 

 

 (গ) : এখাজন আনায ছন্বফ (মন্বদ আজরাড কযা থাজক)  রগইন আইন্বড হদখা মাজফ। 

ঘ 

গ 

ঙ 

ক 

খ 
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Change Password:  

ায়াড ে ন্বযফতেজনয জন্য Change Password অজন ন্বিক কযজর ন্বনন্মরূ ন্বিন প্রদন্ব েত জফ । 

 

 

Existing Password: এই ঘজয পুযাতন ায়াড েটি এন্বি করুন । 

New Password: নতুন ায়াড েটি এন্বি করুন ।ভজন যাখজফন ায়াড েটিয ফ েন্বনে হরঙথ ৬ কাজযজেয জত জফ । 

 

Confirm New Password: পুনাযায় নতুন ায়াড েটি এন্বি করুন । 

 “Change Password” ফাটজন ন্বিক কযজর ায়াড ে ন্বযফতেজনয একটি ন্বনন্বিত ম্যাজজ াজফন । 

 

Subsystems হভনু জত হফয জত Close ফাটজন ন্বিক কযজত জফ । 

 (ঘ)  Logout: এই ফাটনটিজত ন্বিক কজয ইউজায iBAS++ System জত স্থায়ীবাজফ হফয য়া মাজফ। 

 (ঙ)  Icon: এই ফাটজন ন্বিক কযজর ফাভ াজয হভনুফাযটি লুকান্বয়ত জয় ন্বিজনয আয়তন বৃন্বদ্ধ াজফ। পুনযায় 

ন্বিক কযজর হভনুফাযটি আফায প্রকান্বত জফ। 
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2 Subsystem Selection: 

Login িীন এ তথ্য ঠিকবাজফ এন্বি কযায য ন্বচত্র-১ এয ভত Subsystem Selection িীনটি হদখজত াজফন। 

 

ন্বচত্র-১ Subsystem Selection 

Sub Selection িীনটি আায য আন্বন হমই Option-এ (মথািঃ Configuration, Budget Preparation, 

Budget Execution, Security, Accounting, এফংChart of Accounts) প্রজফ কযজত চান হই অন 

ফাটজন ন্বিক করুন। 

উদাযণিঃ Budget Execution িীন এ কাজ কযায জন্য  এয অজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয (ন্বচত্র-২)িীনটি আজফ।  
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ন্বচত্র-২ Budget Execution িীন 
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2.1 Integrated Budget and Accounting System (iBAS) এয 

আইকন ন্বযন্বচন্বতিঃ 

(ক)  Refresh (ন্বচত্র-৭.ক): আন্বন হমই িীন এ কাজকযজছন, Refresh ফাটজন click কযজর হই িীনটি 

Reload জফ। 

(খ)  Help (ন্বচত্র-৭.খ): Help ফাটজন Click কযজর ন্বনেরূ াফজভনূ আজফ, মা হথজক iBAS++ 

ম্পন্বকেত কর ায়তা ায়া মায়। 

 

(গ)  mohaimen (ন্বচত্র-৭.গ): ইা iBAS++ ইউজাজযয UserID এফং Profile Picture হক প্রদ েন 

কজয। এই ফাটনটিজত Click কযজর ন্বনন্মরূ Subsystems িীন প্রদ েন কযজফ। এখাজন ইউজায হম 

Section গুজরাজত কাজ কযজত ক্ষভ তা প্রদ েন কজয। ইউজায ChangeYourPicture এ ন্বিক কজয 

তায Profile Picture ন্বযফতেন কযজত াযজফন।  

 

 

Subsystems হভনু জত হফয জত Close ফাটজন ন্বিক কযজত জফ । 

(ঘ)  Logout (ন্বচত্র-৭.ঘ): এই ফাটনটিজত Click কজয ইউজায iBAS++ System জত স্থায়ীবাজফ হফয 
য়া মাজফ। 

(ঙ)  Icon (ন্বচত্র-৭.ক): এই ফাটজন ন্বিক কযজর ফাভ াজয হভনুফাযটি লুকান্বয়তজফ এফং পুনযায় ন্বিক কযজর 

আফায প্রকান্বত জফ।  
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2.2 Integrated Budget and Accounting System এয হভনুফায 

ন্বযন্বচন্বতিঃ 

 

 

ন্বচত্র -৮ 

(ক) Budget Execution (ন্বচত্র-৮.ক): ফাংরাজদ যকাজযয একটি অথ েফছজযয কর আয়-ব্যজয়য ফাস্তফায়ন এই 

িীজন এন্বিয ভাধ্যজভ ম্পান্বদত য় । 

(খ) Reports (ন্বচত্র-৮.খ): এই িীজনয ভাধ্যজভ iBAS++ System এয কর প্রকায Transection এয ন্বযজাট ে 

প্রদান কযা য় । 

িীজনয এয ফাভ াজবে অফন্বস্থত iBAS++ এয হভনুমূ আজফ। হকান কাম ে ম্পাদন কযজত জর ংন্বেষ্ট হভনুজত ন্বিক 

কযজত জফ। ভজন যাখজফন হভনুগুজরা শুরুজত Collapsed অফস্থায় থাকজফ। হকান হভনুজত ন্বিক কযজর ঐ হভনুয অধীনস্থ 

কর হভনু হদখা মাজফ। হমভন Budget Execution হভনুজত প্রজফ কযায জন্য এই হভনুয Budget Execution 

হভনুজত ন্বিক কযজত জফ। 

 

ন্বচত্র : Budget Execution হভনু 
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3 উন্নয়ন খাজতয ফাজজট ন্বফবাজন (Development Detail Breakup): 

এই হভনুয াফজভনু মূজয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন এন্বি, দান্বখর এফং চূড়ান্ত কযা মায়।  

 Breakup Entry(Dept) 

 Breakup Approval(Dept) 

 Breakup Entry(Min) 

 Breakup Approval(Min) 

 Re-detailing(Min) 

 Re-detailing Approval(Min) 

 

3.1 Breakup Entry (Dept): 
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন এন্বি কযা মায়। মা স্ব স্ব Department Entry কযজফ 

 

 

ন্বনজে Breakup Entry ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 
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 Ministry: এখাজন আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ হদখাজফ। 

 Department: এখাজন আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয স্বয়ংন্বিয়বাজফ হদখাজফ। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 “GO” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Detailing No: Detailing No স্বয়ংন্বিয় বাজফ এ ঘজয হদখাজফ। 

Published অংজ হভাট ফাজজট হদখাজফ।  

Detailing অংজ - 

 Economic: তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন করুন। 

 Gov, RPA(GoB), RPA(Other), DPA Amount ঘজয টাকায অংক টাই করুন। 

 Add ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্যটি হটন্বফজর ংজমান্বজত জফ।  

 Add ফাটজন ন্বিক কযায পূজফ ে হকান ভুর জর  Cancel ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় এন্বি কযা মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজন্ময ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কজয, কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত জফ। 

 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit করুন।  এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

3.2 Breakup Approval (Dept):  

এই ন্বিজনয  ভাধ্যজভ  এন্বিকৃত উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন Approve কযা য়। মা স্ব স্ব 

Department Approve  কযজফ। ন্বনজে Breakup Approval (Dept)ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 
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ন্বচত্র: Breakup (Finalize) 

Parameter selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখাজন আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ হদখাজফ। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary: 

ন্বিজনয Distribution Summary অংজ প্রকল্প/ Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount 

মূ Sequence/িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডান ন্বদজক একটি হচক ফক্স থাকজফ, মা ন্বদজয় 

Set/Reset কজয, হম প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান 

প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান হচক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয 

Set/Reset কযা মাজফনা। 

View: View ফাটজন ন্বিক কজয ন্বনন্বদ েষ্ট Project এয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন হদখা মাজফ। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট Project এয ন্বফবাজন ঠিক থাজক তাজর Approve ফাটজন ন্বিক করুন । 

Send Back: মন্বদ ন্বফবাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send Back” 

ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Breakup Entry ন্বিন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং চূড়ান্ত 

অনুজভাদজনয জন্য Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 
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3.3 Breakup Entry (Min):  
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন এন্বি ফা অন্বধদপ্তয কর্তেক চূড়ান্ত ফাজজট ন্বফবাজন 

ংজাধন কযা য়। মা স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়  Entry কযজফ  

 

ন্বনজে Breakup Approval ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা:  

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখাজন আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ হদখাজফ। 

 Department: এখাজন আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন, হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখাজন হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ, হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 “GO” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Detailing No: িন্বভক নম্বয স্বয়ংন্বিয় বাজফ এ ঘজয হদখাজফ। 

Published অংজ হভাট ফাজজট হদখাজফ।  

Detailing অংজ - 

 Economic: তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন করুন। 
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 Gov, RPA(GoB), RPA(Other), DPA Amount ঘজয, টাকায অংক টাই করুন। 

 Add ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্যটি হটন্বফজর ংজমান্বজত জফ।  

 Add ফাটজন ন্বিক কযায পূজফ ে হকান ভুর জর  Cancel ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় এন্বি কযা মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা মায়। ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কজযজর ন্বনজন্ময ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কর তথ্য ংযন্বক্ষত 

য়। 

 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন জর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর, এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

 

3.4 Breakup Approval (Min):  

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ Department /Minstry এন্বিকৃত/ংজাধনকৃত  উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয ন্বফবাজন চুড়ান্ত কযা 

য়। মা স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়  Approve কযজফ  

 

ন্বচত্র: Breakup Approval (Min) 
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ন্বনজে Breakup Approval (Min) ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখাজন আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ হদখাজফ। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary: 

ন্বিজনয এই অংজ Distribution Summary অংজ প্রকল্প/ Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট 

ফাজজট/Amount মূ Sequence/িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডানন্বদজক একটি হচক ফক্স থাকজফ, মাজত 

Set/Reset কজয হম প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযজত জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান 

প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটি প্রদন্বত জফ না এফং ন্বফযীজত হকান হচক ফক্স থাকজফ না এফং হটি 

আয Set/Reset কযা মাজফ না। 

View: View ফাটজন ন্বিক কজয ন্বনন্বদ েষ্ট Project এয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন হদখা মাজফ। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট Project এয ন্বফবাজন ঠিক থাজক তাজর Approve ফাটজন ন্বিক ন্বদন । 

Send Back: মন্বদ ন্বফবাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send Back” 

ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Breakup Entry(Min) ন্বিন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং চূড়ান্ত 

অনুজভাদজনয জন্য Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

 

3.5 Re-detailing(Min): 

পূজফ ে এন্বিররকৃত project এয detail breakup এ হকান ভুর থাকজর ফা ংজাধজনয প্রজয়াজন জর এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ 

Re-detailing কযা য়। মা স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় এন্বি কযজত াজয । 



 

23 

 

 

ন্বচত্র: Re-detailing (Min) 

ন্বনজে Re-detailing (Min)ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা:  

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখাজন আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ হদখাজফ। 

 Department: এখাজন আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন, হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন।এখাজন 

আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন, হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাকজফ। 

 Project: এখাজন হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ, হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 “GO” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Detailing No: িন্বভক নম্বয স্বয়ংন্বিয় বাজফ এয ঘজয হদখাজফ। 

 Detailing Desc: এখাজন Re-detailing এয কাযণ উজেখ কযা মায়। 

Published অংজ হভাট ফাজজট হদখাজফ।  

Detailing অংজ - 

 Economic: তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন করুন। 

 Gov, RPA(GoB), RPA(Other), DPA Amount ঘজয, টাকায অংক টাই করুন। 
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 Add ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্যটি হটন্বফজর ংজমান্বজত জফ। এখাজন উজেখ হম, পূজফ ে fund realese কৃত অথ ে 

ফাদ ন্বদজয়, ফান্বক ফাজজজটয অথ ে re-detailing কযা মাজফ।  

 Add ফাটজন ন্বিক কযায পূজফ ে হকান ভুর জর  Cancel ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় এন্বি কযা মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা মায়। ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কজযজর ন্বনজন্ময ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কর তথ্য ংযন্বক্ষত 

য়। 

 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন জর শুধু Save ন্বদজফন।  

 

3.6 Re-detailing Approval (Min):  

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ মন্ত্রণালয় এন্বিকৃত/ংজাধনকৃত  উন্নয়ন খাজতয re-detailing কৃত ফাজজজটয ন্বফবাজন চুড়ান্ত 

কযা য়। মা স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়  Approve কযজত াজয । 

 

ন্বচত্র: Re-detailing Approval (Min) 

ন্বনজে Re-detailing Approval (Min) ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 
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 Ministryএখাজন আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন, হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাকজফ। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary: 

ন্বিজনয Distribution Summary অংজ প্রকল্প/ Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount 

মূ Sequence/িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডানন্বদজক একটি হচক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset 

কজয হম প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযজত জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান প্রকজল্পয ফাজজট 

চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটি প্রদন্বত জফ না এফং ন্বফযীজত হকান হচক ফক্স থাকজফ না এফং হটি আয 

Set/Reset কযা মাজফ না। 

View: View ফাটজন ন্বিক কজয ন্বনন্বদ েষ্ট Project এয ন্বফস্তান্বযত ন্বফবাজন হদখা মাজফ। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট Project এয ন্বফবাজন ঠিক থাজক তাজর Approve ফাটজন ন্বিক  করুন।  

Send Back: মন্বদ ন্বফবাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send Back” 

ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Breakup Entry(Min) ন্বিন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং চূড়ান্ত 

অনুজভাদজনয জন্য Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

4 অথ ে অফমুন্বি  (Fund Release) : 

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযা য়। মা স্ব স্ব Department/Ministry Entry 

কযজফ । ফাজজট ন্বফবাজন প্রন্বিয়া ম্পূণ ে না জর হকান projectএয fund release কযা মাজফনা।  

4.1 Development:  
এই হভনুয  ভাধ্যজভ 1ভ, ২য়, ৩য় ন্বকন্বস্তয উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযায জন্য এন্বি, দান্বখর এফং চূড়ান্ত কযা 

মায়। এখাজন উজেখ হম, ৪থ ে ন্বকন্বস্তয উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযায জন্য অথ ে ভন্ত্রনারজয়য অনুজভাদন এয 

প্রজয়াজন য় এফং মা Fund Release (FD Approval) হভনুয ভাধ্যজভ কযা য়। 

 Fund Release Entry(Dept) 

 Fund Release Approval(Dept) 

 Fund Release Entry(Min) 
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 Fund Release Approval(Min) 

 

4.1.1 Fund Release Entry (Dept)):  
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযা মায় ,মা স্ব স্ব Department Entry  কযজত াজয 

 

ন্বচত্র: Fund Release Entry(Department) 

ন্বনজে Fund Release Entry(Dept) ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত 

থাজক। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয স্বয়ংন্বিয়বাজফ 

প্রদন্ব েত থাজক। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Fiscal Period : এখান হথজক অথ েফছজযয ভয়কার ন্বনফ োচন করুন। 

 ফ ন্বকছু ঠিক থাজক তজফ “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক 

কজয পুনযায় উজযয Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 
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 Release No : এখাজন ন্বকন্বস্ত ংখ্যা প্রদন্ব েত জফ। 

 Release Dese : এখাজন প্রজয়াজজন ন্বকন্বস্তয ন্বফফযণ ন্বরখা মাজফ। 

Detailing অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release অংজ উজয ন্বনফ োচনকৃত project এয fund release এয ফযাদ্দ এন্বি ন্বদজত জফ। প্রন্বতটি রাইজন 

Economic ন্বনফাচ েন কজয GoB এফং RPA(GoB) ঘজয টাকায ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন। মন্বদ 

Economic ভুর য় তজফ ংজাধন কযায মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর, ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত জফ। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য এন্বি 

ম্পূণ ে য়, তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজফ এফং এযয তথ্য হকানরূ 

Edit/Add/Remove কযা মাজফ না। 

 

4.1.2 Fund Release –Approve (Dept): 

 এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযায জন্য প্রদানকৃত Fund Release  চুড়ান্ত কযা য়।  

 

ন্বচত্র: Fund Release – Approval(Dept) 
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ন্বনজে Fund Release Approval(Dept) ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত 

থাজক। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয স্বয়ংন্বিয়বাজফ 

প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন।  

Distribution Summary অংজ প্রকল্প/ Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Installment/ িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডান ন্বদজক একটি হচক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset কজয 

হকান হকান প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান প্রকজল্পয ফাজজট 

চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান হচক ফক্স থাকজফ না এফং হটি আয Set/Reset কযা মাজফ না। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট  Project এয Fund Release ঠিক থাজক তাজর Approve ফাটজন ন্বিক করুন । 

Send Back: মন্বদ Fund Release ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send 

Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Fund Release Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং 

Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

4.1.3 Fund Release Entry (Min):  

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযায জন্য তথ্য এন্বি ফা department কর্তেক চূড়ান্ত 

কৃত fund release ংজাধন কযা য়। মা স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়  কযজত াজয। 
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ন্বচত্র: Fund Release Entry(Min) 

ন্বনজে Fund Relase Entry ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত 

থাজক। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Fiscal Period : এখান হথজক অথ েফছজযয ভয়কার ফা প্রান্বন্তক ন্বনফ োচন করুন। 

 ফ ন্বকছু ঠিক থাজক তজফ “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক 

কজয পুনযায় উজযয Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

 Release No : এখান ন্বকন্বস্ত ংখ্যা প্রদন্ব েত জফ। 

 Release Dese : এখাজন প্রজয়াজজন ন্বকন্বস্তয ন্বফফযণ ন্বরখা মাজফ। 
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Detailing অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release অংজ উজয ন্বনফ োচন কৃত ভাঠ কাম োরজয়য Fund release এন্বি ন্বদজত জফ। প্রন্বতটি রাইজন Economic 

ন্বনফাচ েন কজয GoB এফং RPA(GoB) ঘজয টাকায ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন। মন্বদ Economic ভুর য়, 

তজফ ংজাধন কযায মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

4.1.4 Fund Relase Approval(Min):  

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি কযায জন্য এন্বি/ংজাধনকৃত তথ্য চুড়ান্ত কযা য়। মা স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয় Approve কযজফ  

 

ন্বচত্র: Fund Relase -Approval (Min) 

ন্বনজে Fund Relase Approval(Min) ন্বিন ব্যাফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  
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 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত 

থাজক। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary অংজ প্রকল্প/Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Installment/ িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডান ন্বদজক একটি হচক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/reset কজয 

হকান হকান প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জফ তা Select/ Deselect Set/reset কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান 

প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান হচক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয Set/reset 

কযা মাজফ না। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট  Project এয Fund Release ঠিক থাজক তাজর Approve ফাটজন ন্বিক করুন । 

Send Back: মন্বদ Fund Release ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send 

Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Fund Release Entry (Min)িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা 

মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

4.2 Development (FD Approval):  
এই হভনুয ভাধ্যজভ  ৪থ ে ন্বকন্বস্তয (ন্বফজল) অথ ে অফমুি কযায জন্য এন্বি, দান্বখর এফং চূড়ান্ত কযা মায়।  

 

4.2.1 Fund Release Entry (Dept): 

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অথ ে অফমুি তথ্য এন্বি/ংজাধন কযা য়। মা স্ব স্ব ংস্া কযজত াজয  
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ন্বচত্র: Fund Relase -Entry (Dept) 

 

Fund Release হভনু ন্বদজয় ঢুজক, ন্বনজেয Release Entry ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Fiscal Period : এখান হথজক অথ েফছজযয ভয়কার ন্বনফ োচন করুন। 

 ফ ন্বকছু ঠিক থাজক তজফ “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য়, তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক 

কজয পুনযায় উজযয Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

 Release No : এখাজন ন্বকন্বস্ত ংখ্যা প্রদন্ব েত জফ। 

 Release Dese : এখাজন প্রজয়াজজন ন্বকন্বস্তয ন্বফফযণ ন্বরখা মাজফ। 

Detailing অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  
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Release অংজ উজয ন্বনফ োচনকৃত ভাঠ কাম োরজয়য জন্য ফাজজট ফযাদ্দ এন্বি ন্বদজত জফ। প্রন্বতটি রাইজন Economic 

ন্বনফাচ েন কজয GoB ঘজয টাকায ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন। মন্বদ Economic ভুর য়, তজফ ংজাধন কযা 

মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Informaion” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে 

য়। তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove 

কযা মাজফ না। 

 

4.2.2 Fund Release Approval (Dept) 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Fund Relase Approval কযা য়। মা স্ব স্ব ংস্া কযজত াজয। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা 

অনুযণ করুন। 

 

 

ন্বচত্র: Fund Relase -Approval (Dept) 

 

ন্বনজে Fund Relase Approval ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 
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Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary অংজ প্রকল্প/Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Installment/ িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডান ন্বদজক একটি টিক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset কজয 

হকান হকান প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান প্রকজল্পয ফাজজট 

চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান টিক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয Set/Reset কযা মাজফ না। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট  Project এয Relase Entry ঠিক থাজক তাজর Approve হচক ফজক্স টিক ভাকে করুন । 

Re-open: মন্বদ Relase Entry ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Re-open” 

ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Relase Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং Submit কযা 

মাজফ। 

Approval: Approval ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

 

 

4.2.3 Fund Release Entry (Min): 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Fund Relase Entry(Min) কযা য়। মা স্ব স্ব ভস্ত্রনারয় কযজত াজয। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা 

অনুযণ করুন। 
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ন্বচত্র: Fund Relase-Entry (Min) 

 

ন্বনজে  Fund Release Entry (Min) ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Fiscal Period : এখান হথজক অথ েফছজযয ভয়কার ন্বনফ োচন করুন। 

 ফ ন্বকছু ঠিক থাজক তজফ “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক 

কজয পুনযায় উজযয Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

 Release No : এখাজন ন্বকন্বস্ত ংখ্যা প্রদন্ব েত জফ। 

 Release Dese : এখাজন প্রজয়াজজন ন্বকন্বস্তয ন্বফফযণ ন্বরখা মাজফ। 

Detailing অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release অংজ উজয ন্বনফ োচনকৃত ভাঠ কাম োরজয়য জন্য ফাজজট ফযাদ্দ এন্বি ন্বদজত জফ। প্রন্বতটি রাইজন Economic 

ন্বনফাচ েন কজয GoB ঘজয টাকায ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন। মন্বদ Economic ভুর য় তজফ ংজাধন কযা 

মাজফ। 
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প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Infomaion” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

4.2.4 Fund Release-Approval (Min) 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Fund Release-Approval(Min) কযা মায়। মা স্ব স্ব ভস্ত্রনারয় কযজত াজয। এজক্ষজত্র ন্বনজেয 

ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 

ন্বচত্র: Fund Relase -Approval (Min) 

 

ন্বনজে Fund Release-Approval ন্বিন ব্যাফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 
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 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary অংজ প্রকল্প/Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Installment/ িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডান ন্বদজক একটি টিক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset কজয 

হকান হকান প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান প্রকজল্পয ফাজজট 

চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান টিক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয Set/Reset কযা মাজফ না। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট  Project এয Relase Entry ঠিক থাজক তাজর হচক ফজক্স টিক ভাকে করুন । 

Re-opn: মন্বদ Fund Request ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Re-

open” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Relase Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং 

Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Fund Release Entry (FD): 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Fund Release-Entry(FD) কযা মায়। মা অথ েভস্ত্রনারয় কযজত াজয। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা 

অনুযণ করুন। 
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ন্বচত্র: Fund Relase -Entry (FD) 

 

ন্বনজে Fund Release Entry (FD) ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Fiscal Period : এখান হথজক অথ েফছজযয ভয়কার ন্বনফ োচন করুন। 

 ফ ন্বকছু ঠিক থাজক তজফ “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক 

কজয পুনযায় উজযয Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

 Release No : এখাজন ন্বকন্বস্ত ংখ্যা প্রদন্ব েত জফ। 

 Release Dese : এখাজন প্রজয়াজজন ন্বকন্বস্তয ন্বফফযণ ন্বরখা মাজফ। 

Detailing অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release অংজ উজয ন্বনফ োচন কৃত ভাঠ কাম োরজয়য জন্য ফাজজট ফযাদ্দ এন্বি ন্বদজত জফ। প্রন্বতটি রাইজন Economic 

ন্বনফাচ েন কজয GoB ঘজয টাকায ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন। মন্বদ Economic ভুর য় তজফ ংজাধন কযা 

মাজফ। 
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প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE ” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

4.2.6 Fund Release Approval (FD) 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Fund Release Approval কযা য়। মা অথ েভস্ত্রনারয় কযজত াজয। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা 

অনুযণ করুন। 

 

 

ন্বচত্র: Fund Relase Approval (FD) 

 

ন্বনজে Fund Release Approval ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 
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 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary অংজ প্রকল্প/Project মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Installment/ িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডান ন্বদজক একটি টিক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset কজয 

হকান হকান প্রকজল্পয ফাজজট চূড়ান্ত কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান প্রকজল্পয ফাজজট 

চূড়ান্ত কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান টিক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয Set/Reset কযা মাজফ না। 

মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট  Project এয Relase Entry ঠিক থাজক তাজর হচক ফজক্স টিক ভাকে করুন । 

Re-opn: মন্বদ Fund Request ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Re-     

open” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Relase Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং 

Submit কযা মাজফ। 

Approval: Approval ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

5 অথ ে ফন্টন (Development Distribution) : 

এই হভনুয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অফমুিকৃত (Fund release)  অথ ে  ভাঠ ম োজয় ন্বফতযন, উজত্তারন এফং 

পূন:ফন্টন ভাঠ ম োজয় ন্বফতযণ কযা য়। এজত ন্বনন্ম ন্বরন্বখত হভনুগুজরা াজফন, মা ন্বদজয় তন্বফর খাজতয ফাজজট ফযাদ্দ হদয়া 

মাজফিঃ  

 Fund Distribution Entry 

 Fund Distribution (Finalize) 

 Fund Withdrawal Entry 

 Fund Withdrawal (Finalize) 

 Fund Re-Distribution 

 Fund Re-Distribution(Finalize) 

 
 

5.1   Fund Distribution Entry:  
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অফমুিকৃত অথ ে  ভাঠ ম োজয় ন্বফতযজনয জন্য এন্বি কযা য়। 
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ন্বচত্র: Fund Distribution Entry 

ন্বনজে Fund Distribution Entry ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয় বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Field Project: এখান হথজক প্রকজল্পয ভাঠ কাম োরয় ন্বনফ োচন করুন।  

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Distribution No: এখাজন Distribution No স্বয়ংন্বিয় বাজফ হদখাজফ।   

 Distribution Dese : এখাজন প্রজয়াজজন ন্বকন্বস্তয ন্বফফযণ ন্বরখা মাজফ। 

Release Data: Release Data অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Distributed:  

 Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন কজয। 

 GoB, RPA (GoB), RPA (Other), DPA  ঘজয টাকায অংক টাই কজয। 

 Add ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্যটি ন্বনজেয হটন্বফজর ংজমান্বজত জফ।  

 Add ফাটজন ন্বিক কযায পূজফ ে হকান ভুর জর “Cancel” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় এন্বি কযা মাজফ। 
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প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE ” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন 

ন্বিক কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর 

তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

5.2 Fund Distribution (Approval): 

 এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অফমুিকৃত অথ ে  ভাঠ ম োজয় ন্বফতযজনয জন্য এন্বি কযায য চুড়ান্ত কযা 

য়। 

 

ন্বচত্র: Fund Distribution (Approval) 

 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Office : এখান হথজক আনায কাম োরয় হম দপ্তয এয অধীজন হই দপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম প্রকল্প এয অধীজন হই প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন। 
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 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary: 

ন্বিজনয এই অংজ ভাঠকাম োরয়/Field office মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Sequence/িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডানন্বদজক একটি টিক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset কজয হকান 

হকান ভাঠ কাম োরজয়য ফাজজট Approval কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান 

ভাঠকাম োরজয়য ফাজজট Approval কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান টিক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয 

Set/Reset কযা মাজফ না। 

View Detail: View ফাটজন ন্বিক কজয ন্বনন্বদ েষ্ট field office এয Detail Distribution হদখা মাজফ। মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট 

field office এয Detail Distribution ঠিক থাজক তাজর Finalize হচক ফজক্স টিক ভাকে করুন । 

Send Back: মন্বদ Detail Distribution ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র 

“Send Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Fund Distribution Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন 

কযা মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

5.3 Fund Withdrawal Entry:  
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ ন্বফতযণকৃত  অব্যন্বয়ত অথ ে (আংন্বক/ম্পূন ে) হপযত হনয়া য়। 
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ন্বচত্র: Fund Withdrawal Entry 

ন্বনজে Release Withdrawal Entry  ন্বিন ব্যফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Office: এখান হথজক হম কাম োরয় ন্বনফ োচন করুন।  

 Field Project: এখান হথজক  ভাঠ কাম োরয় ন্বনফ োচন করুন।  

 Fiscal Period: এখান হথজক  Fiscal Period ন্বনফ োচন করুন।  

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Batch: এখাজন Batch স্বয়ংন্বিয় বাজফ হদখাজফ।  

 Batch Desc: মন্বদ হকান ভন্তব্য থাজক তা হরখা মাজফ।  

 

Detailing:  

Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড অনুমায়ী Release এফং Distributed টাকা হদখা মাজফ এফং 

Withdrawal ফজক্স ঘজয টাকায অংক টাই কযজত জফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE ” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 
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5.4 Fund Withdrawal (Approval):  

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ ন্বফতযণকৃত  অব্যন্বয়ত অথ ে(আংন্বক/ম্পূন ে) হপযত হনয়ায য চুড়ান্ত কযা য়। 

 

ন্বচত্র: Fund Withdrawal (Approval) 

 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Office : এখান হথজক আনায কাম োরয় হম দপ্তয এয অধীজন হই দপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

  “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Clear” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Economic Detailing: 

Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড অনুমায়ী Project total এফং Distributed টাকা হদখা মাজফ এফং 

Sequence number হদখা মাজফ তা Select ফজক্স ভাধ্যজভ Select কযজত জফ। 

Send Back: মন্বদ Detail Distribution ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র 

“Send Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Fund Distribution Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন 

কযা মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 
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5.5 Fund Re-Distribution:  
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অফমুিকৃত অথ ে  ভাঠ ম োজয়য একটি অন্বপ হথজক ভজগাত্রীয় অন্যান্য 

অন্বপজ পুন:ন্বফতযজনয জন্য এন্বি কযা য়। 

 

ন্বচত্র: Fund Re-Distribution  

 

ন্বনজে Fund Distribution Entry ন্বিন ব্যাফাজযয ফণ েনা প্রদত্ত জরা: 

Parameter Selection: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক হম Project/প্রকল্প এয ফাজজট ন্বফবাজন জফ হই Project/প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন।  

 Field From: এখান হথজক প্রকজল্পয ভাঠ কাম োরয় ন্বনফ োচন করুন।  

 Field To: এখান হথজক হম ভাঠ কাম োরজয় পুন:বিতরন হবি সে কার্ যালয় ন্বনফ োচন করুন।  

  “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 
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 Distribution No: এখাজন Distribution No স্বয়ংন্বিয় বাজফ হদখাজফ।   

 Distribution Desc: এখাজন Distribution Description হরখা মাজফ।   

Release Data: Release Data অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Distributed:  

 Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন কজয। 

 GoB, RPA (GoB), RPA (Other), DPA  ঘজয টাকায অংক টাই কজয। 

 Add ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্যটি ন্বনজেয হটন্বফজর ংজমান্বজত জফ।  

 Add ফাটজন ন্বিক কযায পূজফ ে হকান ভুর জর “Cancel” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় এন্বি কযা মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  SAVE  ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কজযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

5.6 Fund Re-Distribution (Approval): 

 এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয অফমুিকৃত অথ ে  ভাঠ ম োজয়য একটি অন্বপ হথজক ভজগাত্রীয় অন্যান্য 

অন্বপজ পুন:ন্বফতযজনয য চুড়ান্ত কযা য়। 
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ন্বচত্র: Fund Re-Distribution (Approval) 

Parameter Selection:  

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম প্রকল্প এয অধীজন হই প্রকল্প ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ হকান অন ভুর য় তজফ “Reset” ফাটজন ন্বিক কজয পুনযায় উজযয 

Parameter গুজরা Selection কযজত াযজফন। 

Distribution Summary: 

ন্বিজনয এই অংজ ভাঠকাম োরয়/Field office মূজ ইজতাভজধ্য এন্বিকৃত হভাট ফাজজট/Amount মূ 

Sequence/ িন্বভক নাম্বায অনুাজয প্রদন ে কযজফ। ডানন্বদজক একটি টিক ফক্স থাকজফ, মাজত Set/Reset কজয 

হকান হকান ভাঠ কাম োরজয়য ফাজজট Appraval কযা জফ তা Select/ Deselect কযা মায়। মন্বদ ইজতাভজধ্য হকান 

ভাঠকাম োরজয়য ফাজজট Apprave কযা জয় থাজক, তাজর হটিয ন্বফযীজত হকান টিক ফক্স থাকজফনা এফং হটি আয 

Set/Reset কযা মাজফ না। 

Detail: Detail ফাটজন ন্বিক কজয ন্বনন্বদ েষ্ট field office এয Detail Distribution হদখা মাজফ। মন্বদ ন্বনন্বদষ্ট field 

office এয Detail Distribution ঠিক থাজক তাজর Apprave হচক ফজক্স টিক ভাকে করুন । 

Re-open: মন্বদ Detail Distribution ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Re-

open” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Fund Re-Distribution িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ 

এফং Submit কযা মাজফ। 

Apprave: Apprave ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 
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6 অথ ে খযজচয কর্তেত্ব প্রদান (Authorization : Special A/Cs) : 

এই হভনুয াফজভনুমূজয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত অথ ে  ব্যফাজযয জন্য 

এন্বি,দান্বখর  চুড়ান্ত কযা য়। 

 Proposal Entry(Dept) 

 Proposal -Approve(Dept)  

 Authorization Entry(Min) 

 Authorization Approval(Min) 

 Authorization Entry(FD) 

 Authorization Approval(FD) 

 Authorization Disbursement Entry(BB) 

 Authorization Disbursement Approval(BB) 

 Authorization Letter Templte(FD) 

 

6.1 Proposal Entry(Deparment):   
এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত অথ ে  ব্যফাজযয জন্য প্রস্তাফ কযা 

য়। 
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ন্বচত্র : Proposal Entry (Dept) 

 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project  : এখান হথজক উন্নয়ন কভ েসূন্বচ ন্বনফ োচন করুন।  

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন।  

 Authorization No : এখান হথজক ন্বকন্বস্ত ংখ্যা ন্বনফ োচন করুন। 

 Authorization Desc: এখান হথজক মন্বদ হকান ভন্তব্য থাজক তা ন্বরখা মাজফ। 

Detailing Budget:  অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release: 

 Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন কজয। 

 [RPA(Other)-এয ঘজয Local Currency, Foreign Currency), DPA] ঘজয টাকায অংক টাই 

কযজত জফ। 

 এযয Add  ফাটজন ন্বিক করুন। 
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 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর ” SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ” SAVE” 

ফাটজন ন্বিক কজযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 প্রন্বতটি রাইজন স্বয়ংন্বিয়বাজফ উজযয অং অনুাজয Economic চজর আজফ, হমখাজন আন্বন টাকায 

ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন।  

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর এয ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ” SAVE” ফাটজন 

ন্বিক কজযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত জফ। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন। আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় 

তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit কযজর এযয তথ্য হকানরূ Edit/Add/Remove কযা 

মাজফ না। 

 

 

6.2 Proposal Approval (Dept):   

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Proposal Approval কযা য়।  

 

ন্বচত্র : Proposal – Approve (Dept) 

 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 
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 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ ন্বনজচ প্রদ েন কযজফ। 

Send Back: মন্বদ Porposal Entry ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send 

Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Porposal Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং 

Submit কযা মাজফ। 

Approval: Approval ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

6.3 Authorisation Entry(Min):   

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত প্রস্তান্বফত অথ ে এন্বি/ংজাধন কযা 

য়। 

 

 

ন্বচত্র : Authorisation Entry(Min) 
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এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project  : এখান হথজক কভ েসূন্বচ ন্বনফ োচন করুন।  

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন।  

 Authorization No : এখান হথজক ন্বকন্বস্ত ংখ্যা ন্বনফ োচন করুন। 

 Authorization Desc: এখান হথজক মন্বদ হকান ভন্তব্য থাজক তা ন্বরখা মাজফ। 

Detailing Budget অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release: 

 Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন কজয। 

 [RPA(Other)-এয ঘজয Local Currency, Foreign Currency), DPA] ঘজয টাকায অংক টাই 

কযজত জফ। 

 এযয Add  ফাটজন ন্বিক করুন। 

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর ” SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ” SAVE” 

ফাটজন ন্বিক কজযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 প্রন্বতটি রাইজন স্বয়ংন্বিয়বাজফ উজযয অং অনুাজয Economic চজর আজফ, হমখাজন আন্বন টাকায 

ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন।  

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর এয ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন 

ন্বিক কযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 

6.4 Authorisation Approval (Min):   

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত প্রস্তান্বফত অথ ে  এন্বি/ংজাধন 

কযায য চূড়ান্ত কযা য়। 
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ন্বচত্র : Authorisation Approval (Min) 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Authorisation Approval(Min) কযা য়। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

ন্বিজনয এই অং হথজক আন্বথ েক ফছয, ভন্ত্রণারয়, দপ্তয ইতযান্বদ ন্বফন্ববন্ন অন ন্বনফ োচন করুন।  

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ  প্রদ েন কযজফ। 

Send Back: মন্বদ Authorisation Entry ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র 

“Send Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Authorisation Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা 

মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approval: Approval ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

6.5 Authorisation Entry (FD):   

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত প্রস্তান্বফত অথ ে  এন্বি/ংজাধন কযা 

য়। 
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ন্বচত্র : Authorisation Entry (FD) 

আন্বথ েক ফছয, ভন্ত্রণারয়, দপ্তয  ইতযান্বদ ন্বফন্ববন্ন অন ন্বনফ োচন কজয Authorisation Entry (FD) কযা য়।  

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project : এখান হথজক কভ েসূন্বচ ন্বনফ োচন করুন।  

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন।  

 Authorization No : এখান হথজক ন্বকন্বস্ত ংখ্যা ন্বনফ োচন করুন। 

 Authorization Desc: এখান হথজক মন্বদ হকান ভন্তব্য থাজক তা ন্বরখা মাজফ। 

Detailing Budget অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release: 

 Agreement No: এখাজন agreement no ন্বরখজত জফ । 

 Agreement Type তান্বরকা হথজক Agreement Type ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 [RPA(Other)-এয ঘজয Local Currency, Foreign Currency), DPA] ঘজয টাকায অংক 

টাই কযজত জফ। 

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন 

ন্বিক কজযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 
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6.6    Authorisation Approve (FD):   

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত প্রস্তান্বফত অথ ে  এন্বি/ংজাধন 

কযায য চূড়ান্ত কযা য়। 

 

ন্বচত্র : Authorisation Approval (FD) 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Authorisation Approve(FD) কযা য়। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

ন্বিজনয এই অং হথজক আন্বথ েক ফছয, ভন্ত্রণারয়, দপ্তয ইতযান্বদ ন্বফন্ববন্ন অন ন্বনফ োচন করুন।  

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ  প্রদ েন কযজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

6.7   Authorisation Disbursement Entry(BB): 

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত প্রস্তান্বফত অথ ে Bangladesh 

Bank এয ভাধ্যজভ এন্বি/ংজাধন কযা য়। 
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ন্বচত্র : Authorisation Disbursement Entry(BB) 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 Project  : এখান হথজক কভ েসূন্বচ ন্বনফ োচন করুন।  

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন।  

 Authorization No : এখান হথজক ন্বকন্বস্ত ংখ্যা ন্বনফ োচন করুন। 

 Authorization Desc: এখান হথজক মন্বদ হকান ভন্তব্য থাজক তা ন্বরখা মাজফ। 

Control Budget অংজ হভাট ন্বফতযণ হমাগ্য ফাজজট হদখাজফ।  

Release: 

 Economic তান্বরকা হথজক অথ েননন্বতক হকাড ন্বনফ োচন কজয। 

 [RPA(Other)-এয ঘজয Local Currency, Foreign Currency), DPA] ঘজয টাকায অংক 

টাই কযজত জফ। 

 এযয Add  ফাটজন ন্বিক করুন। 

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর ” SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ” SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কজযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 প্রন্বতটি রাইজন স্বয়ংন্বিয়বাজফ উজযয অং অনুাজয Economic চজর আজফ, হমখাজন আন্বন টাকায 

ন্বযভান (Amount) এন্বি কযজফন।  
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 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর এয ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন 

ন্বিক কযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 

6.8    Authorisation Disbursement Approve (BB):   

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত প্রস্তান্বফত অথ ে Bangladesh 

Bank (এন্বি/ংজাধন কযায য) চূড়ান্ত কযজফ। 

 

ন্বচত্র : Authorisation Disbursement Entry(BB) 

 

 এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Authorisation Approve(BB) চূড়ান্ত কযা য়। এজক্ষজত্র ন্বনজেয ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

ন্বিজনয এই অং হথজক আন্বথ েক ফছয, ভন্ত্রণারয়, দপ্তয ইতযান্বদ ন্বফন্ববন্ন অন ন্বনফ োচন করুন।  

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Department: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম অন্বধদপ্তয এয অধীজন হই অন্বধদপ্তয ন্বনফ োচন করুন। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ  প্রদ েন কযজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 
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6.9    Authorisation Letter Template(FD):   

এই ন্বিজনয ভাধ্যজভ উন্নয়ন খাজতয ফাজজজটয [RPA(Other), DPA] অফমুিকৃত অজথ েয Letter Template ততযী  

কযা য়। 

 
ন্বচত্র : Authorisation Letter Template(FD) 
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7 পুন:উজমাজন (Re-Appropriation) : 

এই হভনুয াফজভনুমূজয ভাধ্যজভ পুন:উজমাজন কযা য় । 

7.1 Development: 

 Block to Project(FD) 

 Block to Project Approval(FD) 

 Project to Project(FD) 

 Project to Project Approval(FD) 

 Economic: Rev to Cap(FD) 

 Economic: Rev to Cap-Approval(FD) 

 Economic: Cap to Rev(FD) 

 Economic: Cap to Rev -Approval(FD) 

7.1.1 Block to Project (FD): 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Block to Project (FD) এন্বিকৃত তথ্য পুন:উজমাজন কযা য়।  

 

ন্বচত্র : Block to Project (FD) 
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এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Ref No: এখাজন প্রজয়াজনীয় Ref No প্রদান করুন।[উদাযণ: ন্বজ নং] 

 Remarks : হকান ভন্তব্য থাকজর প্রদান  করুন। 

 Source : হম খাত হথজক টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন।[Legal (only 5), Office (8 

digit) , Economic (Only revenue expenditure 4500 or capital expenditure 6800) 

এন্বন্ট করুন, এযয এখাজন Available budget হদখাজফ]  তজফ single star(*) re- appropriate 

কযা মাজফ না। 

 Destination: হম খাজত টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন। [Legel(read only) Office (8 

digit) , Economic (Only revenue 4500 or capital 6800) এন্বন্ট  করুন]  

 Amount: টাকায অংক টাই করুন। 

প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” ফাটজন ন্বিক 

কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা: “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক কযজর কর তথ্য 

ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।  

আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit ফাটজন ন্বিক কযজফন। এযয তথ্য 

হকানরূ Edit/Add/Remove কযা মাজফ না। 

 

7.1.2 Block to Project - Approval (FD): 

 

ন্বচত্র : Block to Project (FD) 
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এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

  “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ ন্বনজচ প্রদ েন কযজফ। 

Send Back:  মন্বদ Economic Group (Project) পুন:উজমাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয 

প্রজয়াজন য় হজক্ষজত্র “Send Back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Block to Project - Approval (FD) এন্বন্ট 

িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

 

 

7.1.3 Project to Project (FD): 

এ ন্বিজনয ভাধ্যজভ Project To Project এন্বিকৃত তথ্য পুন:উজমাজন কযা য়।  

 

ন্বচত্র : Project to Project (FD) 
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এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Reference No: এখাজন Reference No প্রদান করুন।[উদাযণ: ন্বজ নং] 

 Remarks : হকান ভন্তব্য থাকজর প্রদান  করুন। 

 Source : হম খাত হথজক টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন।[Legal (only ৫), Office  (8 

digit) , Economic (Only revenue expenditure 4500 or capital expenditure 6800) 

ন্বনফ োচন করুন, এযয এখাজন Source of fund হদখাজফ]  তজফ single star(*) re- 

appropriate কযা মাজফ না। 

 Destination: হম খাজত টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন।[Legel(read only), Office (8 

digit) , Economic (Only revenue 4500 or capital 6800) ন্বনফ োচন করুন]  

 Amount: টাকায অংক টাই করুন। 

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” 

ফাটজন ন্বিক কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক 

কযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।  

আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য়, তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit ফাটজন ন্বিক কযজফন। এযয তথ্য 

হকানরূ Edit/Add/Remove কযা মাজফ না। 
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7.1.4 Project to Project - Approval (FD): 

 

ন্বচত্র : Project to Project-Approval  (FD) 

 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ, তা ন্বনজচ প্রদ েন কযজফ। 

Send back: মন্বদ Project To Project পুন:উজমাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন 

য় হজক্ষজত্র “Send back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Project to Project(FD) এন্বন্ট িীন ব্যফায কজয 

পুনযায় তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 

7.1.5 Economic : Rev to Cap (FD): 
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ন্বচত্র : Rev to Cap  (FD) 

 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Ref No: এখাজন প্রজয়াজনীয় দান করুন।[উদাযণ: ন্বজ নং] 

 Remarks : হকান ভন্তব্য থাকজর প্রদান  করুন। 

 Source : হম খাত হথজক টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন।[Legal (only 5), Office (8 

digit) , Economic (Only allow revenue expenditure 4500) ন্বনফ োচন করুন, এখাজন 

Available Budget হদখাজফ]  তজফ single star(*) re- appropriate কযা মাজফ না। এখাজন source 

এফং destination project একই জত জফ।  

 Destination: হম খাজত টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন।[Legal(read only), 

Office(read only), Economic (Only Capital expenditure 6800 ) ন্বনফ োচন করুন]  

 Amount: টাকায অংক টাই করুন। 
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 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” 

ফাটজন ন্বিক কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক 

কযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।  

আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit ফাটজন ন্বিক কযজফন। এযয তথ্য 

হকানরূ Edit/Add/Remove কযা মাজফ না। 

7.1.6 Economic : Rev to Cap - Approval (FD): 

 

ন্বচত্র : Economic: Rev to Cap  (FD)- Approval 

 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ ন্বনজচ প্রদ েন কযজফ। 

Send back: মন্বদ Project To Project পুন:উজমাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন 

য় হজক্ষজত্র “Send back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Rev to Cap (FD) এন্বন্ট িীন ব্যফায কজয পুনযায় তথ্য 

ংজাধন কযা মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 
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7.1.7 Economic : Cap to Rev (FD): 

 

ন্বচত্র : Economic: Cap to Rev  (FD 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন: 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। 

 Ref No: এখাজন প্রজয়াজনীয় দান করুন।[উদাযণ: ন্বজ নং] 

 Remarks : হকান ভন্তব্য থাকজর প্রদান  করুন। 

 Source : Source : হম খাত হথজক টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন। [Legal (only 5), 

Office (8 digit) , Economic (Only Capital expenditure 6800) ন্বনফ োচন করুন, এখাজন 

Available budget হদখাজফ]  তজফ single star(*) re-appropriate কযা মাজফ না। এখাজন source 

এফং destination project একই জত জফ।  

 Destination: হম খাজত টাকা পুন: উজমাজন কযা জফ তা প্রদান করুন।[Legal(read only) , 

Office(read only), Economic (Only revenue expenditure 4500 ) ন্বনফ োচন করুন]  
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 Amount: টাকায অংক টাই করুন। 

 প্রজয়াজনীয় তথ্য প্রদান ম্পন্ন জর  ”SAVE” ফাটজন ন্বিক কজয ভস্ত তথ্য ংযক্ষণ কযা য় । ”SAVE” 

ফাটজন ন্বিক কযজর ন্বনজেয ন্বিজনয ভজতা “Information” ম্যাজজ প্রদন্ব েত য় এফং “OK” ফাটজন ন্বিক 

কযজর কর তথ্য ংযন্বক্ষত য়। 

 

তজথ্য বন্বফষ্যজত হকান ংজাধন ফা ংজমাজন/ন্বফজয়াজজনয প্রজয়াজন থাকজর শুধু Save ন্বদজফন।  

আয মন্বদ তথ্য ম্পূণ ে য় তজফ উর্ধ্েতন কর্তেজক্ষয কাজছ অনুজভাদজনয জন্য Submit ফাটজন ন্বিক কযজফন। এযয তথ্য 

হকানরূ Edit/Add/Remove কযা মাজফ না। 

7.1.8 Economic : Cap to Rev - Approval (FD): 

 

ন্বচত্র : Economic: Cap to Rev - Approval  (FD) 

এজক্ষজত্র ন্বনজন্ময ধাগুজরা অনুযণ করুন। 

 Fiscal Year : হম ফছজযয ন্বাফ প্রণয়ন চরজছ, এই ঘজয তা স্বয়ংন্বিয়বাজফ প্রদন্ব েত থাজক। 

 “Go” ফাটজন ন্বিক করুন। মন্বদ তথ্য থাজক তজফ ন্বনজচ প্রদ েন কযজফ। 

Send back: মন্বদ Project To Project পুন:উজমাজন ঠিক না থাজক অথ োৎ হকান প্রকায ংজাধজনয প্রজয়াজন 

য় হজক্ষজত্র “Send back” ফাটজন ন্বিক করুন। তাজর Cap to Rev(FD) Entry িীন ব্যফায কজয পুনযায় 

তথ্য ংজাধন কযা মাজফ এফং Submit কযা মাজফ। 

Approve: Approve ফাটজন ন্বিক কযজর তথ্য চূড়ান্ত অনুজভান্বদত জফ এফং হ তজথ্যয যফতীজত হকান প্রকায 

ংজাধন কযা মাজফ না। 
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8 Reports: 
Budget Execution Reports হভনুজত ন্বিক কজয Development Detailing াফ হভনুজত ন্বিক কযজত জফ। 

8.1 Development Detail Breakup: 

 Data Entry Status 

 Project Summary 

 Project Summary by Economic Group 

 Project Detail 

8.1.1 Data Entry Status 

 

ন্বচত্র : Data Entry Status 

    Reports:  এখান হথজক Report Type ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখান হথজক Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print Date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.1.2 Project Summary: 

  

 

ন্বচত্র : Project Summary 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.1.3 Project Summary by Economic Group: 

 

ন্বচত্র : Budget Detailing (Dev) 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.1.4 Project Detail: 

 

ন্বচত্র : Budget Detailing (Dev) 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

8.2 Fund Release: 

 Fund Request 

 Data Entry Status 

 Projectwise Summary 

 Quarterwise Economic Summary 

 Projectwise Total Release  

 Fund Release Detail 

8.2.1 Fund Request: 

 

ন্বচত্র : Fund Request 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.2.2 Data Entry Status: 

 

ন্বচত্র : Data Entry Status 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.2.3 Projectwise Summary   

 

 

ন্বচত্র : Projectwist Summary 

 

 Reports: এখান হথজক Report Typeন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখান হথজক Installation Number ন্বরখজত জফ। 

 Starting page: এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print &time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 “Run Report”ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.2.4  Economic Summary 

 

ন্বচত্র : Economic Summary 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Quarter: এখাজন Quarter ন্বনফ োচন করুন। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.2.5   Projectwise Total Release 

 

ন্বচত্র : Projectwise Total Release 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Quarter: এখাজন Quarter ন্বনফ োচন করুন। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.2.6 Release Detail: 

 

ন্বচত্র :  Release Detail 

 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Quarter: এখাজন Quarter ন্বনফ োচন করুন। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.3    Development Budget Distribution: 

 Data Entry Status 

 ProjectWise Summary 

 SubProjectWise Summary 

 SubProjectWise Batch Detail 

 SubProjectWise Economic Summary 

8.3.1  Data Entry Status: 

 

ন্বচত্র : Data Entry Status 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.3.2 ProjectWise Summary: 

 

ন্বচত্র : Projectwise Total Release 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 

  



 

81 

 

8.3.3 SubProjectWise Summary: 

 

 

ন্বচত্র : SubProjectwise Total Release 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project(Field): এখান হথজক Office/Project(Field) ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.3.4 SubProjectWise Batch Detail: 

 

ন্বচত্র : SubProjectwise Batch Detail 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project(Field): এখান হথজক Office/Project(Field) ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.3.5 SubProjectWise Economic Summary: 

 

ন্বচত্র : SubProjectwise Ecomic Summary 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project(Field): এখান হথজক Office/Project(Field) ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & Time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4    Authorization Speciel A/Cs: 

 Authorization Summary by LM(Cumulative) 

 Authorization by FD 

 Authorization Summary by FD 

 Disbursement by BB 

 Disbursement Summary by BB 

 Tranfer Letter by BB  

 Disbursement Register   

 Data Entry Status 

8.4.1 Authorization Summary by LM (Cumulative): 

 

ন্বচত্র : Authorization Summary by LM (Cumulative) 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 
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 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 

 

8.4.2 Authorization by FD: 

 

ন্বচত্র : Authorization: Special A/Cs 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4.3 Authorization Summary by FD: 

 

ন্বচত্র : Authorization Summary by FD 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4.4 Disbursement by BB: 

 

ন্বচত্র : Disbursement by BB 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4.5 Disbursement Summary by BB: 

 

ন্বচত্র : Authorization Summary by BB 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4.6 Tranfer Letter by BB: 

 

ন্বচত্র : Transfer Letter By BB 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4.7 Disbursement Register: 

 

ন্বচত্র : Disbursement Register 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.4.8 Data Entry Status: 

 

ন্বচত্র : Authorization Special A/C: Data Entry Status 
 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Office/Project: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Installation Number: এখাজন Installation Number  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 
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8.5   Re-Appropriation 

 Re-Appropriation (by Ref. No) 

 Re-Appropriation Detail 

 

8.5.1 Re-Appropriation(by Ref. No): 

 

ন্বচত্র : Re-Appropriation (by Ref. No) 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Ref. Number: এখান হথজক Ref. Number ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Starting page: এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। 

 Show print &time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 

 

 

 

 

 

 

. 
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8.5.2 Re-Appropriation Detail 

 

ন্বচত্র : Re-Appropriation Detail 

 

 Reports: এখান হথজক Report Type  ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Fiscal year: এখাজন অথ ে ফছয ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Ministry: এখান হথজক আনায কাম োরয় হম ভন্ত্রণারয় এয অধীজন হই ভন্ত্রণারয় ন্বনফ োচন করুন। 

 Function Code: এখান হথজক Function code ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Operrational Code: এখান হথজক Office/Project ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Economic From: এখাজন Economic From  ন্বরখজত জফ। 

 Starting page : এখাজন Starting page ন্বরখজত জফ। [প্রজয়াজজন] 

 Show print date & time: এখাজন টিক ফক্স এ ন্বিক কযজত জফ। 

 Language: এখান হথজক Language ন্বনফ োচন কযজত জফ। 

 Run Report ফাটজন ন্বিক কযজত জফ।এফং “Report”টি হদখা মাজফ। 

 


