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1 ভিমশাা  

সিম�ত বােজট ও িহসাবর�ণ প�িত (আইবাস++) হে� বাংলােদি সরশােরর আিথ রশ �ব�াপনা ত� �ব�া। 

সরশােরর বােজট �ণয়ন, বােজট বা�বায়ন, িহসাবর�ণ, আিথ রশ �িতেবদন – ইতযািদ সশল আিথ রশ �ব�াপনা শম রশা্ 

iBAS++ এর মা�েম স�ু হেব। এি এশি ই�ারেনট-িবি�শ সফটওয়যার। iBAS++ এর বােজট �ণয়ন মিডউেলর 

েয অংিি �িাসিনশ মমণালয় �বহার শরেব, এই �বহার িনেদ রিিশািেত উহা িব�ািরত বণ রনা শরা হেয়েে। 

 

1.1 আইবাস++ এ �েবেির িনয়মা 

আইবাস++ এশি ই�ারেনট-িবি�শ সফটওয়যার হওয়ার শারেণ এিেত �েবি শরেত হেল আপনােশ েশান এশি 

ই�ারেনট �াউজার, েযমন   Internet Explorer,  Google Chrome অথবা  Mozilla Firefox 

ইতযািদ �বহার শরেত হেব।  এ জ� আপনার েড�টেপ উ� ই�ারেনট �াউজােরর আইশেন ি�শ শের তােত �েবি 

শরেত হেব। তেব এই ে�েপ Mozilla firefox Browser ি �বহার শরা বােলা।  

 

ই�ারেনট �াউজােরর Address বাের ি�শ শের আইবাস++ এর িশানা (ibas.finance.gov.bd) িলখন। মেন 

রাখেত হেব আইবাস++ এ �েবি শরেত আপনার জ� �েযাজয �বহারশারীর পিরিূিত (User Name, 

Password) অথ র িববাোর FSMU (Financial System Management Unit)  (েফান ন�র- ০২-৯৫৬৯৪১৯) 

েথেশ সং�হ শরেত হেব।  

 

উপেরা� িনয়েম Address বাের ি�শ শের আইবাস++ এর িশানা টাইপ শের িশ-েবাড র এর Enter িশ েত ূাপ 

িদেল িনে� �দিি রত Login  ি�ন েদখেত পােবন। 
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Login ID:

 

 এই ঘের আপনার লাইন আই িড টাইপ শরন। 

Password:

 

 এই ঘের আপনার পাসওয়াড র টাইপ শরন। (পাসওয়াড রি সব সময় োাপন রাখন এবং িনয়িমত পিরবতরন 

শরন। মেন রাখেবন Password টাইপ শরেল আপিন ***** এই �ার িূ� েদখেত পােবন।  

সতরশবাণীা

 

 আপনার পাসওয়ােড রর োাপনীয়তা র�া শরার �াপাের আপনােশ সতশরতা অবল�ন শরেত হেব ৷  আপনার 

ইউজার আইিড ও পাসওয়াড র �বহার শের অ� েশউ ডাটা সংেযাজন বা মেে েফলেল তার দায়দািয়� আপনােশই িনেত 

হেব, শারণ আইবাস++ এ �য়ংি�য়বােব সশল শায র�েমর েরশড র সংর�ন  শরা হয়।  

Captcha: এই ঘের অবি�ত অংশ/ন�র গেলা হেলা Captcha ন�র যাহা উপেরর Please type the numbers 

displayed below েলখা ঘের এি� শরেত হেব। যিদ Captcha ন�রগেলা দেব রা� বা অ�� হয় তাহেল Try 

another এ ি�শ শের আেরশি নতন Captcha ন�র আনেত পারেবন। েশান হযািশং ে�া�াম �বহার শের যােত 

�য়ংি�য়বােব আইবাস++ এ েশউ না ঢশেত পার, েসজ� Captcha �বহার শরা হেয়েে। 

Login: Login ি�েনর সম� ত� এি� শরার পর পরবিতর ধােপ যাওয়ার জ�  (লাইন) বাটেন ি�শ শরন।   

 

েজেন রাখা বােলা:

 

 Login ID, Password, Captcha ত�/ন�রগেলা সিশ না হেল User authentication 

Failed স�িলত িন�রপ  এশি �ােসজ ব� আসেব।  

Login ID 

Password 

Captcha 
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উপেরা� িূপি আসার পর OK ( ) বাটেন ি�শ শের পনরায় ত�গেলা সিশ বােব এি� শরন। 

 

Forgot Password?

 

  েশান শারেণ Password  ভেল োেল  Forgot Password এ  ি�শ শরন এবং 

�েয়াজনীয় ত� �দান শের Password পনর�ার শরন । 

 

• আপনার Login ID টাইপ শরন। 

• অত:পর িনেূ �দিি রত অংশ/ন�র গেলা হেলা Captcha ন�র যাহা উপেরর Please type the numbers 

displayed below েলখা ঘের এি� শরেত হেব। যিদ Captcha ন�রগেলা দেব রা� বা অ�� হয় তাহেল 

Try another এ ি�শ শের আেরশি নতন Captcha ন�র আনেত পারেবন। 

• অত:পর  বাটেন ি�শ শরেল আপনার েমাবাইল েফােন এশি েশাড েমেসজ 

আশাের যােব এবং িনেূর ি�নি �দিি রত হেব।   

• �দিি রত ি�েন Verification Code ঘের আপনার েমাবাইল েফােন েয েশাডি েপেয়েেন তা টাইপ শরন। 

• New Password ঘের আপনার নতন  Password ি িইপ শরন। 

• Confirm Password ঘের আপনার নতন  Password ি পনরায় িইপ শরন। 

• অত:পর Change বাটেন ি�শ শরন।  
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• অত:পর Password Changed Successfully েমেসজি �দি রন শরেব। 

 
 

• যিদ আপনার েমাবাইেল  বাটেন ি�শ শরার পর িশছ সময় পর েশান েশাড 

েমেসজ আশাের না যায় তেব  বাটেন ি�শ শরেল েমাবাইল েফােন এশি েশাড েমেসজ 

আশাের যােব। অত:পর সমপণ র �ি�য়াি পনারায় শরেল আপনার ভেল যাওয়া Password পিরবতরন শরেত 

পারেবন। 

 

Login as Guset:

 

 িতর সােপে� Guest ইউজার িহসােবও iBAS++িসে�েম �েবি শরা যােব।  

Login ি�ন এ ত� সিশবােব এি� শরার পর েহাম ি�নি আসেব, েযখান েথেশ আপিন �েয়াজনীয় শাজগিল স�ু 

শরেত পারেবন। 
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1.2 েহাম ি�েনর আইশন পিরিূিতা 

 (শ)  Refresh: আপিন েযই ি�ন এ শাজ শরেেন, Refresh বাটেন click শরেল েসই ি�নি পনরায় 

েলাড হেব ।  

 (খ)  Help: Help বাটেন ি�শ শরেল িন�রপ সাবেমন আসেব, যা েথেশ iBAS++ স�িশরত সশল 

সহায়তা পাওয়া যােব ।  

 

 (া) : এখােন আপনার েিব (যিদ আপেলাড শরা থােশ) ও লাইন আইিড েদখা যােব।  ইহা iBAS++ 

ইউজােরর User ID এবং Profile Picture েশ �দি রন শের। এই বাটনিেত Click শরেল িন�রপ Subsystems 

ি�ন �দি রন শরেব। এখােন ইউজার েয Section গেলােত শাজ শরেত স�ম তা �দি রন শের। ইউজার Change 

Your Picture এ ি�শ শের তার Profile Picture পিরবতরন শরেত পারেবন।    

 

ঘ 

া 

ঙ 

শ 

খ 
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Change Password:  

পাসওয়াডর্  পিরবতর্ েনর জনয্ Change Password অপিেন ি�শ শরেল িন�রপ ি�ন  �দিি রত হেব । 

 

Existing Password: এই ঘের পরাতন পাসওয়াড রি এি� শরন । 

New Password: নতন পাসওয়াড রি এি� শরন ।মেন রাখেবন পাসওয়াড রির সব রিন� েলঙথ ৬ শােরে�র হেত হেব । 

Confirm New Password: পনারায় নতন পাসওয়াড রি এি� শরন । 

“Change Password” বাটেন ি�শ শরেল পাসওয়াড র পিরবতরেনর এশি িনি�ত �ােসজ পােবন । 

Subsystems েমন হেত েবর হেত Close বাটেন ি�শ শরেত হেব । 

 (ঘ)  Logout: এই বাটনিেত ি�শ শের ইউজার iBAS++ System হেত �ায়ীবােব েবর হওয়া যােব। 

 (ঙ)  Icon: এই বাটেন ি�শ শরেল বাম পােির েমনবারি লশািয়ত হেয় ি�েনর আয়তন বি� পােব। পনরায় 

ি�শ শরেল েমনবারি আবার �শািিত হেব। 

 

1.3 বােজট �ণয়ন সং�া� েমনবার পিরিূিতা 

আইবাস++ এ লাইন শরার পর আপিন ি�েনর বাম পােি বােজট �ণয়ন সং�া� েমন েদখেত পােবন। েশান শায র 

স�াদন শরেত হেল সংি�� েমনেত ি�শ শরেত হেব। মেন রাখেবন েমনগেলা শরেত Collapsed অব�ায় থাশেব, 

যােত িবতেরর সাবেমনগেলা লশািয়ত থাশেব। েশান েমনেত ি�শ শরেল ঐ েমনর অধীন� সশল েমন েদখা যােব।  
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(শ) Budget Preparation:  এই েমনর মা�েম �িাসিনশ মমণালয় বােজট পিরপপ – ১ ও ২ সং�া� ত� এি� 

শরেত পাের এবং অথ র িববাা বােজট  চা� শরেত পাের। 

(খ) Budget System Maintenance: এই েমনর মা�েম েশান এশি অথ রবেেরর Budget Circular1 ও 

Budget Circular2 এর জ� বােজট এি� শর বা ব  শরা যায়।  

(া) Reports: এই ি�েনর মা�েম এর সশল �শার িরেপাট র েদখা ও ি�� শরা যায় । 

 

 

শ 

খ 

া 
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2 বােজট পিরপপ – 2 ( Budget Circular 2):  

এই েমনর মা�েম বােজট পিরপপ -2 এর �া�লন ও �ে�পণ এর ত� এি� শরা যায়। এর অধীেন ৪ি সাবেমন রেয়েে। 

যথা: 

• Revised Budget 

• Budget Estimate 

• Revised Adjustment 

• Budget Adjustment 

 

 
িূপা বােজট পিরপপ -2 এর েমন সসহ 
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2.1 বােজট �া�লন (Budget Estimate) এর েমন পিরিূিত: 

 

 
িূপা বােজট �া�লন এর েমন সসহ 

 

Aggregate Ceiling: 

 এই ি�ন েথেশ বাংলােদি সরশােরর সশল  মমণালেয়র েমাট অনুয়ন ও উুয়েনর  �য়সীমা ও রাজ� �াি�র 

ল�যমাপার  �া�লন ও �ে�পণ এি�  শরা যায় । 

 

Preliminary Indicattive Celing:  

এই ি�ন েথেশ মমণালয়িবি�শ (Ministry wise)  েমাট অনুয়ন ও উুয়েনর �য়সীমা ও রাজ� �াি�র ল�যমাপার 

�া�লন ও �ে�পণ এি�  শরা যায় । 

 

Preliminary Indicattive Celing (Finalize):  

মমণালয় িবি�শ (Ministry wise) অনুয়ন ও উুয়েনর �য়সীমা ও রাজ� �াি�র ল�যমাপার �া�লন ও �ে�পেণর 

এি� শরার পর এই �ীেনর মা�েম  চা� শরা হয় ।  চা� শরার পর অিধদ�র তার িব�ািরত �া�লন ও �ে�পন এি� 

শরেত পারেব । 
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Form 1 : Receipt:  

এই ি�েন মমণালয়/অিধদ�েরর অধীন� পিরূালন (Office) েশােডর িবি�েত অথ র্ নিতশ েশাড ওয়ারী রাজ� �াি�র  

�া�লন ও �ে�পণ এি�  শরা হয় । 

 

Form 1 : Receipt (Finalize):  

পিরূালন েশােডর িবি�েত রাজ� �াি�র  �া�লন ও �ে�পেণর এি� শরার পর এই ি�ন েথেশ তা  চা� শরা হয় । 

 চা� শরার পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  

 

Form 2 : Non Dev: 

মমণালয়/অিধদ�েরর অধীন� পিরূালন েশােডর িবি�েত অথ র্ নিতশ েশাড ওয়ারী অনুয়ন  �েয়র  �া�লন ও �ে�পণ 

এই ি�েনর মা�েম এি�  শরেত হেব । 

 

Form 2 : Non Dev (Finalize): 

পিরূালন েশােডর িবি�েত অনুয়ন  �েয়র  �া�লন ও �ে�পণ এি� শরার পর এই ি�ন েথেশ তা  চা� শরা হয় । 

 চা� শরার পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  

 

Form 2 : Resource: 

পিরূালন (Office) েশােডর িবপরীেত অনেমািদত, িব�মান, জনবল(পরষ ও মিহলা), সং�াপন শম রূ ারী, যানবাহন, 

অিফস সর�াম, সিবধােবাাী েেণীর সং�া এই ি�ন েথ্শ এি�  শরা হয় । 

 

Form 2 : Non-Dev Auto: 

মমণালয়/অিধদ�েরর অধীন� �ায়�িািসত �িততােনর অথ র্ নিতশ েশাড ওয়ারী অনুয়ন �েয়র �া�লন ও �ে�পণ এই 

ি�ন এর মা�েম এি�  শরা হয় । 

 

Form 2 : Non-Dev Auto (Finalize): 

�ায়�িািসত �িততােনর অনুয়ন �েয়র এি� শরার পর এই ি�ন েথেশ তা  চা� শরা হয়  চা� শরার পর এি��ত 

ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  

 

From 4 : Programme: 

রাজ� বােজট েথেশ অথ রায়ন�ত উুয়ন শম র্ িূর �েয়র �া�লন ও �ে�পণ এই �ীন এর মা�েম এি�  শরা হয় । 

 

From 4 : Programme (Finalize): 

এি��ত রাজ� বােজট েথেশ অথ রায়ন�ত শম র্ িূর �েয়র �া�লন ও �ে�পণ  চা� শরা হয় ।  চা� শরার পর 

এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  
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Form 7 : Development: 

এই ি�েন  �শে�র উুয়ন �েয়র �া�লন ও �ে�পণ এি�  শরা হয় । 

 

Form 7 : Development (Finalize):  

�শে�র উুয়ন �েয়র �া�লন ও �ে�পেণর  ত� এি� শরার পর এই �ীেনর মা�েম  চা� শরা হয় ।  চা� শরার 

পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না।  

 

2.2 সামি�শ বােজট সীমা (Aggregate Ceiling) এি� : 

এই ি�ন েথেশ বাংলােদি সরশােরর সশল  মমণালেয়র েমাট অনুয়ন/ উুয়ন  �য়সীমা ও রাজ� �াি�র ল�যমাপার  

�া�লন ও �ে�পণ এি�  শরা যায় । 

 

Fiscal Year Information েসশসেন Budget Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 

Total Yearly Budget Ceiling েসশসান এর সংি�� ঘের উুয়ন ও অনুয়েনর �য়সীমা এবং রাজ� �াি�র 

�া�লন ও �ে�পেনর ল�যমাপার এি� শের  বাটেন ি�শ শের এি��ত ডাটা সংর�ণ শরেত হেব । 

 

 

িূপা সামি�শ বােজট সীমা (Aggregate Ceiling) 

 

েশান ত� পিরব রতন (Edit) শরার �েয়াজন হেল েসই তে�র সংি�� ঘের ি�শ শের তা পিরব রতন শরা যায় । উে�� 

েয  বাটেন ি�শ না শরা পয র� এি��ত ত� সংরি�ত হেব না। 

এি��ত ত� সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেল তা  চা� হয়।  চা� শরার পর এি��ত ত� আর পিরবতরন 

শরা যােব না।  
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2.3 মমণালয় িবি�শ �াথিমশ ল�যমাপা ও �য়সীমা (Preliminary Indicative Ceiling): 

এই ি�ন েথেশ মমণালয়িবি�শ (Ministry wise)  �া�লন ও �ে�পেণর েমাট অনুয়ন/ উুয়ন �য়সীমা ও রাজ� 

�াি�র ল�যমাপা এি�  শরা যায় । 

Parameter Selection এ Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 

Celling Control েসশসেন Non-Dev, Dev-Exp এবং Receipt এর ঘের অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য় বােব েদখােব । 

 

 

িূপা মমণালয় িবি�শ �াথিমশ ল�যমাপা ও �য়সীমা (Preliminary Indicative Ceiling) 

Celling Entry েসশসেনএি� শরার জ� িনে�া� ধাপ স�ু শরেত হেব । 

 Celling Entry েসশসেন Ministry  তািলশা হেত মমণালয় িনব রাূন শরেত হেব । 

 Estimation এবং Projection অংেি এর Non-Dev, Dev-Exp এবং Receipt ঘরগেলােত ত� 

এি�  শের  বাটেন ি�শ শের  এি��ত ডাটা সংর�ণ শরেত হেব । 

   বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total – Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব  েদখােব ।  

 Celling Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ� Edit বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা যায় । 

Ministry অথবা টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Save বাটেন ি�শ শরেত হেব । উে�� েয  

বাটেন ি�শ না শরা পয র� পিরবিতরত ত� সংরি�ত হেব না। 

িবা �া -  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর পরবিতরেত পিরবতরন শরা োেল ও  Submit শরার পর তা 

�য়ংি�য়বােব  চা� হেয় যায়। এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 
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2.4 মমণালয় িবি�শ ল�যমাপা ও �য়সীমা  চা�শরণ (Preliminary Indicattive Ceiling 

Finalize) : 
মমণালয় িবি�শ (Ministry wise) �া�লন ও �ে�পেণর েমাট অনুয়ন/ উুয়ন �য়সীমা ও রাজ� �াি�র ল�যমাপা 

এি� শরার পর এই �ীন েথেশ তা  চা� শরা হয় ।  চা� শরার পর মমণালয়/অিধদ�র িব�ািরত �া�লন ও �ে�পন 

এি� শরেত পারেব । 

 

 

িূপা মমণালয় িবি�শ ল�যমাপা ও �য়সীমা  চা�শরণ (Finalize Ministry Ceiling) 
 

উপেরা� এি� ি�ন আসার পর – 

 Parameter Selction এ Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ সংি�য় বােব েদখােব । 

 Celling Control েসশসেন �িতি মমণালেয়র িবপরীেত  (Preliminary Indicattive 

Celling এ এি��ত) Estimation এবং Projection এর Receipt, Non-Dev এবং Dev-

Exp আইেটম গেলার অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 এি��ত ত� সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেত হেব, অ�থায়  বাটেন ি�শ শের 

 চা��ত ত�  সংেিাধেনর জ� পনরায় Open শরেত হেব । 
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2.5 ফরম ১ : রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt): 

এই ি�েন মমণালয়/অিধদ�েরর অধীন� পিরূালন (Office) েশােডর িবি�েত  অথ র্ নিতশ েশাড ওয়ারী রাজ� �াি�র  

�া�লন ও �ে�পণ এি�  শরা হয় । 

 

 

িূপা ফরম ১ : রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt) 

উপেরা� এি� ি�ন আসার পর – 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর 

ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

Detail Entry েসশসান এ এি� শরার জ� িনে�া� ধাপ স�ু শরেত হেব : 

 Economic তািলশা হেত ইেশােনািমশ েশাড িনব রাূন শরেত হেব । 

 সংি�� েশােডর িবপরীেত টাশার অংশ  িদেয়   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত হেব  ।  

   বাটেন ি�শ শের এি��ত ত�/ডাটা পিরব রতন শরেত হেব । 
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 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� সংেিাধন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায় । ত�ি সংেিাধেনর জ� Entry Line এ েদখায় এবং  বাটনির পিরবেতর  বাটন 

show শের। টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শরেল ত�ি পিরবতরন হেব । 

 উে�� েয  বাটেন ি�শ না শরা পয র� ত�/ডাটা সংরি�ত হেব না। 

  বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 সশল আইেটম এি� শের Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর Submit বাটেন ি�শ শের �ায়ী বােব 

ত�/ডাটা সংর�ণ শরেত হয় । 

িবা �া -  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর পরবিতরেত পিরবতরন শরা োেল ও  Submit শরার পর তা 

�য়ংি�য় বােব  চা� হেয় যায়।  এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 
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2.6 ফরম ১ :  রাজ� �াি�  চা�শরণ (Form 1 : Receipt Finalize): 

পিরূালন েশােডর িবি�েত অথ র্ নিতশ েশাড ওয়ারী রাজ� �াি�র  �া�লন ও �ে�পণ এি� শরার পর এই ি�েনর 

মা�েম  চা� শরা হয় ।  চা� শরার পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  
 

 

িূপা ফরম ১ :  রাজ� �াি�  চা�শরণ (Form 1 : Receipt Finalize) 

উপেরা� ি�ন আসার পর 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর 

ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Detail Entry  েসশসান এ  এি��ত ত� সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেত হেব, অ�থায় 

 বাটেন ি�শ শের তা সংেিাধেনর জ� পনরায় Open শরেত হেব । 
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2.7 ফরম ২ :  অনুয়ন �য় (Form 2 : Non Dev) : 

মমণালয়/অিধদ�েরর অধীন� পিরূালন েশােডর িবি�েত অথ র্ নিতশ েশাড ওয়ারী অনুয়ন  �েয়র  �া�লন ও �ে�পণ 

এই ি�েনর মা�েম এি�  শরেত হেব । 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control েসশসেন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 

িূপা ফরম ২ :  অনুয়ন �য় (Form 2 : Non Dev) 

 Detail Entry  েসশসেন Legal তািলশার Select From List এর ঘর েথেশ িনিদ র�  সাংিবধািনশ েশাড 

িসেল� শরন । 

 Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র�  ইেশােনািমশ েশাড িসেল� শরেত হেব । 

 Esimation ও Projectoo শলােম টাশার অংশ  িদেয়   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত হেব।  
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 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ�    বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায় ।  বাটনির পিরবেতর   বাটন show শের । Legal, Economic অথবা টাশার 

অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 

 সশল ত� এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

 সশল ত� এি� শের Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর Submit বাটেন ি�শ শের এি��ত ত�   

 চা� শরেত হয় । 

িবা �া -  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর পরবিতরেত পিরবতরন শরা োেল ও  Submit শরার পর তা 

�য়ংি�য় বােব  চা� হেয় যায়। এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 

2.8 ফরম ২ : অনুয়ন �য়  চা�শরণ (Form 2 : Non Dev Finalize): 

পিরূালন েশােডর িবি�েত অনুয়ন �েয়র  �া�লন ও �ে�পণ এি� শরার পর এই ি�ন েথেশ তা  চা� শরা হয় । 

 চা� শরার পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  

 

িূপা ফরম ২ :  অনুয়ন �য়  চা�শরণ (Form 2 : Non Dev Finalize) 

উপেরা� ি�ন আসার পর 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 
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 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control এবং Detail Entry Screen েসশসেন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর েমাট অনুয়ন �েয়র 

ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Detail Entry  েসশসান এ  এি��ত ত�  সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেত হেব, অ�থায় 

 বাটেন ি�শ শের তা সংেিাধেনর জ� পনরায় Open শের িদেবন। 

 

2.9 ফরম ২ : স�দ (Form 2 : Resource): 
পিরূালন (Office) েশােডর িবপরীেত অনেমািদত, িব�মান জনবল(পরষ ও মিহলা), শম রূ ারী, যানবাহন, অিফস 

সর�াম, সিবধােবাাী েেণীর সং�া এই ি�ন েথ্শ এি�  শরা হয় । 
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িূপা স�দ (Form 2 : Resource) 

Resource ি�েন এি� শরার জ� িনে�া� ধাপ স�ু শরেত হেব : 

 Parameter Selection েসশসােন Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর Go 

বাটেন ি�শ শের  Detail েসশসান এর Manpower, Staff, Vehical, Office Equipmwnt, 

Beneficiary Category এর িবপরীেত Approved, Existon, Male, Female  সং�া এি�  শরেত 

হেব। 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শরেল ত� সংরি�ত হেব। 

 েশান ত� পিরবতরন শরার জ� িনিদ র� ঘের ি�শ শের ত� পিরবতরন শরার পর  বাটেন ি�শ শের 

ত� সংর�ণ শরেত হয়। 

 

2.10  ফরম ২ : অনুয়ন-�ায়�িািসত �িততান (Form 2 : Non-Dev Auto): 
মমণালয়/অিধদ�েরর অধীন� �ায়�িািসত �িততােনর অনুয়ন �েয়র �া�লন ও �ে�পণ এই ি�ন এর মা�েম এি�  

শরা হয় । 

Parameter Selection েসশসােন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ িসে�ম 

েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

Ministry, Autonomus Group িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling Control েসশসেন 

মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 
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িূপা ফরম ২ : অনুয়ন �ায়�িািসত (Form 2 : Non-Dev Autonomous) 

 Detail Entry  েসশসেন Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র�  Economic েশাড 

িনব রাূন শরন । 

 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের  বাটেন ি�শ শের 

তা এি� িদেত হেব  ।  

 

 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের । ত� পিরবতরন শরার পর 

Update বাটেন ি�শ শের ত� সংর�ন শরেত হয় । 
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 �ায়�িািসত সং�ার িনজ� �াি� Self Receipt এর ঘের এি� িদেত হেব  । 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

  সশল আইেটম এি� শের Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর Submit বাটেন ি�শ শের এি��ত 

ত�  চা� শরেত হয় । 

িবা �া -  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর পরবিতরেত পিরবতরন শরা োেল ও  Submit শরার পর তা 

 চা� হেয় যায়। এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 

2.11 ফরম ২ : অনুয়ন �ায়�িািসত �িততান  চা�শরণ (Form 2 : Non-Dev Auto 

Finalize): 
পিরূালন েশােডর িবি�েত �ায়�িািসত �িততােনর অনুয়ন �য় এি� শরার পর এই ি�ন েথেশ তা  চা� শরা হয় 

 চা� শরার পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  

 

িূপা ফরম ২ : অনুয়ন �ায়�িািসত (Form 2 : Non-Dev Auto Finalize) 

উপেরা� ি�ন আসার পর : 

• Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব। 
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 Ministry, Autonomous group, Autonomous body িনব রাূন শরার পর Parameter 

Selection এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling Control এবং Detail Entry েসশসেন মমণালেয়র 

�া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Detail Entry  েসশসান এর এি��ত ত� অথবা টাশার অংশ  সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেত 

হেব, অ�থায় Send Back বাটেন ি�শ শের তা সংেিাধেনর জ� পনরায় Open শের িদেবন । 

 

2.12  ফরম ৪ : শম র্ িূ (Form 4 : Programme):  

রাজ� বােজট েথেশ অথ রায়ন�ত উুয়ন শম র্ িূর �েয়র �া�লন ও �ে�পণ এই �ীন এর মা�েম এি�  শরা হয় । 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Programme িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control েসশসেন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব ।  

 

িূপা ফরম ৪ : অনুয়ন-শম র্ িূ (From 4 : Programme) 

 

 Detail Entry Screen এ Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র� ইেশােনািমশ েশাড 

িসেল� শরন 
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 Esimation ও Projectoo শলােম টাশার অংশ টাইপ শের   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত 

হেব  ।  

 

 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায়।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের। ত� পিরবতরন শরার পর Update 

বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  ত�  সংর�ণ  শরেত হেব । �দিি রত 

সশল আইেটম এি� শের Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর Submit বাটেন ি�শ শের 

ত�  চা� শরেত হয় । 

িবা �া -  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর পরবিতরেত পিরবতরন শরা োেল ও  Submit শরার পর তা 

 চা� হেয় যায়। এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 

2.13 ফরম ৪ : শম র্ িূর  চা�শরণ (Form 4 : Programme Finalize): 

এই ি�েন রাজ� বােজট েথেশ অথ রায়ন�ত শম র্ িূর �েয়র �া�লন ও �ে�পণ এই �ীন এর মা�েম এি� শরার পর 

তা  চা� শরা হয় ।  চা� শরার পর এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না ।  

 

িূপা ফরম ৪ : শম র্ িূর  চা�শরণ (From 4 : Programme Finalize) 
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উপেরা� ি�ন আসার পর : 

 Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব। 

 Ministry, Dipartment এবং Programme িনব রাূন শরার পর Parameter Selection এর Go 

বাটেন ি�শ শরেল Celling Control েসশসেনবােজট েদখা যােব।  

 Detail Entry েসশসেন  এি��ত আইেটমগেলার ত�  সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেত হেব, 

অ�থায়  বাটেন ি�শ শের িহসাব  সংেিাধেনর জ� পনরায় Open শের িদেবন । 

 

2.14 ফরম ৭ : উুয়ন  (Form 7 : Development): 

এই ি�ন েথেশ  মমণালয় অধীন� পিরূালন (�শ�) েশােডর িবি�েত  �া�লন ও �ে�পেণর ত� এি�  শরা হয় ।  

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Project িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control েসশসােন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব ।  

 

িূপা ফরম ৭ : উুয়ন  (Form 7 : Development) 

 

 Detail Entry Screen এ Economic তািলশার Select From List এর ঘের  িনিদ র� ইেশােনািমশ 

েশাড িসেল� শরন । 
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 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের  বাটেন ি�শ শের  

এি� িদেত হেব  ।  

 
 

 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের ।  

 Economic, টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের ত� পিরবতরন শরেত হয় । 

 সশল ত� এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  তা সংর�ণ  শরেত হেব ।  

 সশল ত� এি� শের Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর Submit বাটেন ি�শ শের তা  চা� শরেত 

হয় । 

 

িবা �া -  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর পরবিতরেত পিরবতরন শরা োেল ও  Submit শরার পর তা আর 

শরা যােব না।  
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2.15  ফরম ৭ :উুয়ন  চা�শরণ (Form 7 : Development Finalize):  

�শে�র উুয়ন �েয়র �া�লন ও �ে�পেণর  ত� এি� শরার পর এই �ীন েথেশ তা  চা� শরা হয় ।  চা� শরার পর 

এি��ত ডাটা মমণালয়/অিধদ�েরর পে� পিরবতরন শরা যােব না।  

 

িূপা ফরম ৭ : উুয়ন �শে�র ত�  চা�শরণ (Form 7 : Development Finalize) 

 

উপেরা� ি�ন আসার পর : 

 Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব। 

 Ministry, Dipartment এবং Project িনব রাূন শরার পর  Go বাটেন ি�শ শরেল Celling Control 

েসশসেনবােজট েদখা যােব।  

 Detail Entry েসশসেন এি��ত ত� সিশ হেল  বাটেন ি�শ শরেত হেব, অ�থায়  

বাটেন ি�শ শের িহসাব  সংেিাধেনর জ� পনরায় Open শের িদেবন। 
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3 বােজট সংেিাধন (Budget Adjustment)  
মমণালেয়র অধীন� দ�রসসহ এি�  চা� শরার পর Line Ministry User বােজট সংেিাধন (Budget 
Adjustment) েমনর মা�েম �েয়াজনীয় সংেিাধন শরেত পারেবন। 
 

3.1 বােজট সংেিাধন (Budget Adjustment) এর েমন পিরিূিত: 

 

িূপা বােজট সংেিাধন এর েমন সসহ 

3.2 ফরম ১ : রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt): 

 

িূপা ফরম ১ : রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt) 
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উপেরা� এি� ি�ন আসার পর – 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর 

ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

Detail Entry েসশসান এ এি� শরার জ� িনে�া� ধাপ স�ু শরেত হেব : 

 Economic তািলশা হেত ইেশােনািমশ েশাড িনব রাূন শরন। 

 সংি�� েশােডর িবপরীেত টাশার অংশ  িদেয়   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত হেব  ।  

   বাটেন ি�শ শের এি��ত ত�/ডাটা সংেিাধন শরা যায় । 

 

 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের।  ত� সংেিাধন শরার পর Update 

বাটেন ি�শ শরেল ত� পিরবতরন হেব । 

 উে�� েয  বাটেন ি�শ না শরা পয র� ত�/ডাটা সংরি�ত হেব না। 

  বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর এি��ত ত� সিশ থাশেল   বাটেন ি�শ শের তা  

অথ রিববাোর শােে পাঠােত হেব। এরপর অথ রিববাা উ� তে� েশান পিরবতরন থাশেল তা শরেত পারেব। 

 বাটন ি�শ শরার পর মণপণালয় উ� তে� আর েশান পিরবতরন শরেত পারেব না।  এমতাব�ায়  

পনরায় শাজ শরার জ� অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 

 

 

3.3 ফরম ২ : অনুয়ন (Form 2 : Non Dev): 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 
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 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control েসশসেন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 

িূপা ফরম ২ :  অনুয়ন (Form 2 : Non Dev) 

 Detail Entry  েসশসেন Legal তািলশার Select From List এর ঘর েথেশ িনিদ র�  সাংিবধািনশ েশাড 

িসেল� শরন । 

 Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র�  ইেশােনািমশ েশাড িসেল� শরন  

 Esimation ও Projectoo শলােম টাশার অংশ  িদেয়   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত হেব।  

 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�    বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায় ।  বাটনির পিরবেতর   বাটন show শের । ত� পিরবতরন শরার 

পর Update বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরেত হয় । 

 

 সশল ত� এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  সংর�ণ  শরেত হেব ।  
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 Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর  বাটেন ি�শ শরেল সংরি�ত ত� অথ রিববাোর 

জ� উ�ু� হেব। তখন অথ রিববাা উ� ত� পিরমাজরন শরেত পারেব।   বাটন ি�শ শরার পর 

মণপণালয় উ� তে� আর েশান পিরবতরন শরেত পারেব না।  এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� 

অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 

3.4 ফরম ২ : অনুয়ন �ায়�িািসত �িততান (Form 2 : Non-Dev Auto): 
 Parameter Selection েসশসােন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Autonomus Group এবং Autonomus Body িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ 

শরেল Celling Control েসশসেন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার 

অংশ িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 

িূপা ফরম ২ : অনুয়ন �ায়�িািসত �িততান (Form 2 : Non-Dev Auto)  

 

 Detail Entry  েসশসেন Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র�  Economic েশাড 

িনব রাূন শরন । 

 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের  বাটেন ি�শ শের 

তা এি� িদেত হেব  ।  



 

34 

 

 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের । Economic, টাশার অংশ পিরবতরন 

শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 �ায়�িািসত সং�ার িনজ� �াি� Self Receipt এি� িদেত হেব  । 

 সশল ত� এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

  Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর  বাটেন ি�শ শরেল সংরি�ত ত� অথ রিববাোর 

জ� উ�ু� হেব। এরপর অথ রিববাা উ� ত� পিরমাজরন শরেত পারেব।   বাটন ি�শ শরার পর 

মণপণালয় উ� তে� আর েশান পিরবতরন শরেত পারেব না।  এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� 

অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 
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3.5 ফরম ৪ : শম র্ িূ (Form 4 : Programme): 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Programme িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 

Control েসশসেন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব ।  

 

িূপা ফরম ৪ : শম র্ িূ (Form 4 : Programme) 

 Detail Entry Screen এ Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র� ইেশােনািমশ েশাড 

িসেল� শরন 

 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের   বাটেন ি�শ শের 

তা এি� িদেত হেব  ।  
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 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায়।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের। ত� পিরবতরন শরার পর 

Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  ত�  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

 Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর  বাটেন ি�শ শরেল সংরি�ত ত� অথ রিববাোর 

জ� উ�ু� হেব। তখন অথ রিববাা উ� ত� পিরমাজরন শরেত পারেব।   বাটন ি�শ শরার পর 

মণপণালয় উ� তে� আর েশান পিরবতরন শরেত পারেব না।  এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� 

অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 

3.6 ফরম ৭ : উুয়ন (Form 7 : Development): 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 
িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Project িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Celling 
Control েসশসােন মমণালেয়র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 
�য়ংি�য়বােব েদখােব ।  

 

িূপা ফরম ৭ :  উুয়ন (Form 7 : Development) 

 Detail Entry Screen এ Economic তািলশার Select From List এর ঘের  িনিদ র� ইেশােনািমশ 

েশাড িসেল� শরন । 
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 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের  বাটেন ি�শ শের  

এি� িদেত হেব  ।  

 
 

 Detail Entry েসশসান এর েশান ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা পিরব রতন শরা 

যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের ।  

 Economic, টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 সশল ত� এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  ত� সংর�ণ  শরেত হেব ।  

 Save বাটেন ি�শ শের সংর�ণ শরার পর  বাটেন ি�শ শরেল সংরি�ত ত� অথ রিববাোর 

জ� উ�ু� হেব। তখন অথ রিববাা উ� ত� পিরমাজরন শরেত পারেব।   বাটন ি�শ শরার পর 

মণপণালয় উ� তে� আর েশান পিরবতরন শরেত পারেব না।  এমতাব�ায়  পনরায় শাজ শরার জ� 

অথ রিববাোর �রণাপু হেত হেব ৷ 
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4 বােজট  চা�শরন (Budget Finalization)  
মমণালয় তার অধীন� দ�রসসেহর �ারা এি��ত ত�  চা� শরার পর FD এর বােজট অিফসার বােজট  চা�শরন 

(Budget Finalization) েমনর মা�েম বােজেটর ত�  চা� শরেবন। 
 

4.1 বােজট  চা�শরন (Budget Finalization) এর েমন পিরিূিত: 

 

িূপা বােজট  চা�শরন এর েমন সসহ 

4.2 ফরম ১ :  রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt): 

 

িূপা ফরম ১ :  রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt) 
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উপেরা� এি� ি�ন আসার পর – 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Adjustment, 

Celling Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন Adjustment No পেব র থােশ তেব তা 

�দি রন শরেব [যিদ না  থােশ তেব নতন Adjustment No , Adjustment By , Reason িদেত হেব।],  
মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 

Detail Entry েসশসান এ এি� শরার জ� িনে�া� ধাপ স�ু শরেত হেব : 

 Economic তািলশা হেত ইেশােনািমশ েশাড িনব রাূন শরন। 

 সংি�� েশােডর িবপরীেত টাশার অংশ  িদেয়   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত হেব  ।  

   বাটেন ি�শ শের এি��ত ত�/ডাটা পিরব রতন শরা যায় । 

 

 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায় । আইেটমি পনরায় Entry Line এ েদখায় এবং  বাটনির পিরবেতর 

 বাটন show শের। Legal, Economic ও টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন 

ি�শ শরেল আইেটমি পিরবতরন হেব । 

 উে�� েয  বাটেন ি�শ না শরা পয র� ত�/ডাটা সংরি�ত হেব না। 

  বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব এবং ত�/ডাটা সংরি�ত হেয় যােব। 
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4.3 ফরম ২ :  অনুয়ন �য় (Form 2 : Non Dev): 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Adjustment, 

Celling Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন Adjustment No পেব র থােশ তেব তা 

�দি রন শরেব [যিদ না  থােশ তেব নতন Adjustment No , Adjustment By , Reason িদেত হেব।],  
মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 

িূপা ফরম ২ :  অনুয়ন �য় (Form 2 : Non Dev) 

 Detail Entry  েসশসেন Legal তািলশার Select From List এর ঘর েথেশ িনিদ র�  সাংিবধািনশ েশাড 

িসেল� শরন । 

 Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র�  ইেশােনািমশ েশাড িসেল� শরন  
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 Esimation ও Projectoo শলােম টাশার অংশ  িদেয়   বাটেন ি�শ শের তা এি� িদেত হেব।  

 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�    বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায় ।  বাটনির পিরবেতর   বাটন show শের । Legal, Economic 

অথবা টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

  বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব এবং ত�/ডাটা সংরি�ত হেয় যােব। 

 

4.4 ফরম ২ :  অনুয়ন �ায়�িািসত �িততান (Form 2 : Non-Dev Auto): 

 Parameter Selection েসশসােন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Adjustment, 

Celling Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন Adjustment No পেব র থােশ তেব তা 

�দি রন শরেব [যিদ না  থােশ তেব নতন Adjustment No , Adjustment By , Reason িদেত হেব।],  
মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 
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িূপা ফরম ২ :  অনুয়ন �ায়�িািসত �িততান (Form 2 : Non-Dev Auto)  

 

 Detail Entry  েসশসেন Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র�  Economic েশাড 

িনব রাূন শরন । 

 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের  বাটেন ি�শ শের 

তা এি� িদেত হেব  ।  
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 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের । Economic, টাশার 

অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 �ায়�িািসত সং�ার িনজ� �াি� Self Receipt িফ� এ এি� িদেত হেব  । 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

   বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - 

Distributed(Till Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব এবং ত�/ডাটা সংরি�ত হেয় যােব। 

4.5 ফরম ৪ :  শম র্ িূ (Form 4 : Programme): 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 

িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Adjustment, 

Celling Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন Adjustment No পেব র থােশ তেব তা 

�দি রন শরেব [যিদ না  থােশ তেব নতন Adjustment No , Adjustment By , Reason িদেত হেব।],  
মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 

িূপা ফরম ৪ : শম র্ িূ (Form 4 : Programme)  
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 Detail Entry Screen এ Economic তািলশার Select From List এর ঘের িনিদ র� ইেশােনািমশ েশাড 

িসেল� শরন 

 Esimation ও Projectoo শলােম অথ রবেরিবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের   বাটেন ি�শ শের 

তা এি� িদেত হেব  ।  

 

 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায়।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের। Economic, টাশার 

অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  ত�  সংর�ণ  শরেত হেব ।  

  বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব এবং ত�/ডাটা সংরি�ত হেয় যােব। 

4.6 ফরম ৭ : উুয়ন (Form 7 : Development): 

 Parameter Selection েসশসেন Fiscal Year ঘের েয বেেরর বােজট �ণয়ন শরা হে�, েসই বেরিেশ 
িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব । 

 Ministry, Department এবং Office িনব রাূন শরার পর এর Go বাটেন ি�শ শরেল Adjustment, 

Celling Control এবং Detail Entry Screen েসশসােন Adjustment No পেব র থােশ তেব তা 

�দি রন শরেব [যিদ না  থােশ তেব নতন Adjustment No , Adjustment By , Reason িদেত হেব।],  
মমণালেয়র েমাট রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পেণর ল�যমাপা, অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ িসে�ম েথেশ 

�য়ংি�য়বােব েদখােব । 
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িূপা ফরম ৭ : উুয়ন (Form 7 : Development) 

 Detail Entry Screen এ Economic তািলশার Select From List এর ঘের  িনিদ র� ইেশােনািমশ 

েশাড িসেল� শরন । 

 Esimation ও Projecton শলােম অথ রবের িবি�শ টাশার অংশ টাইপ শের  বাটেন ি�শ শের  

এি� িদেত হেব  ।  
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 Detail Entry েসশসান এর েশান আইেটেমর ত� পিরবতরন শরার জ�   বাটেন ি�শ শের তা 

পিরব রতন শরা যায় ।  বাটনির পিরবেতর  বাটন show শের ।  

 Economic, টাশার অংশ পিরবতরন শরার পর Update বাটেন ি�শ শের আইেটমি পিরবতরন শরেত হয় । 

 সশল আইেটম এি� শরার পর  বাটেন ি�শ শের  ত� সংর�ণ  শরেত হেব ।  

  বাটেন ি�শ শরার সােথই Celling Control েসশসেন Balance (Total - Distributed(Till 

Now)) িসে�ম েথেশ �য়ংি�য়বােব েদখােব এবং ত�/ডাটা সংরি�ত হেয় যােব। 
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5 Budget Reopen 
মমণালেয়র অধীন� দ�রসসহ শতরশ এি��ত ত�/ডাটা  চা� শরার পর যিদ েশান পিরবতরেনর �েয়াজন হয় তেব 
Budget Reopen েমন �বহার শের Line Ministry User এবং FD এর বােজট অিফসারান 
মমণালয় ও এর অিধন� দ�রসসেহর ত�/ডাটা পনরায় এি�র জ� Open শের িদেত পারেবন। 
 

 
 

িূপাBudget Reopen 

6 বােজট �া�লন এর িরেপাট রসসহ (Budget Circular-2 Reports)  
Budget Circular 2 - Reports েমনেত ি�শ শরেল েয ি�নি আসেব তার মা�েম বােজট �া�লন এর 

িন�িলিখত েশসসহ এি��ত ত�সহ ি�� শরা যােব। 

 

• ফরম ১: রাজ� �াি� (Form 1 : Receipt)  

• ফরম ২: অনুয়ন (Form 2 : Non Dev)  

• ফরম ২: অনুয়ন �ায়�িািসত �িততান  (Form 2 : Non-Dev Auto) 

• ফরম ৪: শম র্ িূ �য়  (From 4 : Programme)  

• ফরম ৭:  উুয়ন �য়  (Form 7 : Development)  
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