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সংস্কার কার্ যক্রমসমূহ 

 

আর্থ যক ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রর্ক্রয়া অব্যাহত রাখা, মধ্যমময়ার্ি বামেট কাঠামমা পদ্ধর্তমক পূর্ যাঙ্গ রূপ দিয়া এবং সরকার্র 

আর্থ যক ব্যবস্থাপনার অগ্রার্িকার প্রাপ্ত সংস্কার কােগুমলা সম্পন্ন করার লমযে ২০১৬-১৭ অথ যবছমর গৃহীত, সম্পার্িত ও চলমান 

কার্ যক্রম সমূহ র্নম্নরূপ:  

 

 Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর আধুর্নকায়মনর মাধ্যমম iBAS++ র্সমেম 

প্রর্য়মনর কাে চলমছ। ইমতামমধ্য iBAS++এর বামেট প্রর্য়ন মর্িউল প্রর্ীত হময়মছ এবং এর আওতায় ২০১৫-

১৬ হমত ২০১৭-১৮ অথ যবছমরর বামেট প্রর্য়ন করা হময়মছ। সকল মন্ত্রর্ালয় ও অর্িিপ্তমরর বামেট প্রর্য়মনর কাে 

iBAS++এর মাধ্যমম সম্পন্ন হমে। বতযমামন বামেট প্রর্য়মনর এই মর্িউলটি দেলা-উপমেলা পর্ যাময় 

সম্প্রসারমর্র কাে চলমছ।  

 

 বামেট বাস্তবায়ন কােটি অর্িকতর িযতার সামথ সম্পন্ন করার লমযে ২০১৬-১৭ অথ যবছমর সকল 

মন্ত্রর্ালয়/র্বভামে বামেট বাস্তবায়ন মর্িউল চালু করা হময়মছ। ২০১৭-১৮ অথ যবছর হমত দিমের সকল দেলা-

উপমেলায় বামেট বাস্তবায়ন মর্িউল চালু করা হমব। দসই সামথ ‘বামেট কমরাল অপেন’ চালু কমর ব্যয় র্নয়ন্ত্রর্ 

করা হমব। এছাড়া iBAS++ এর র্হসাবরযর্ মর্িউল ও দেনামরল দলোর মর্িউমলর কাে সমাপ্ত হময়মছ। 

বতযমামন দিমের র্হসাবরযর্ কম যকতযা কার্ যালময় iBAS++ র্সমেম চালু করা হময়মছ।  

 

 নতুন বামেট ও দের্র্র্বন্যাস পদ্ধর্ত প্রর্য়ন করা হময়মছ। ২০১৮-১৯ অথ যবছমর হমত র্বদ্যমান ১৩ র্ির্েট র্হসাব 

দকামির পর্রবমতয ৩৫ র্ির্েট বামেট র্হসাব ও দের্ীর্বন্যাস পদ্ধর্ত চালু করা হমব। এমত র্হসাব পদ্ধর্ত 

আন্তেযার্তক মামন উন্নীত হমব।  

 

 রােোহী র্বভামের সকল দেমেমটি কম যকতযােমর্র Online Pay Bill Submission কার্ যক্রম সম্পন্ন হময়মছ। 

আোমী দসমেম্বর, ২০১৭ এর মমধ্য ঢাকা ও ময়মনর্সংহ র্বভামের সকল কম যকতযার Online Pay Bill 

Submission সম্পন্নকরমর্র েন্য লযেমাত্রা র্নি যারর্ করা হময়মছ। 

 

 সরকার্র কম যচার্রেমর্র দপনেন িাটামবইে সম্পন্ন করা হময়মছ। প্রায় ৬ লয ৫০ হাোর দপনেনমভােীর তথ্য 

িাটামবইমে অন্তর্ভ যক্ত করা হময়মছ এবং এসব দপনেনমভােীমির মার্সক দপনেন অনলাইন র্ভর্িক দপমমন্ট র্সমেম 

Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমম পর্রমোি করা হমব।  

 

 প্রায় ১১ লয ৫০ হাোর সরকার্র কম যচার্রর অনলাইন িাটামবইে সম্পন্ন হওয়ায় তামির দবতন ভাতা বাবি 

বামেট প্রর্য়ন, অবসর গ্রহমর্র তথ্য এবং EFT এর মাধ্যমম দবতন পর্রমোমির লযেমাত্রা র্নি যারর্ করা হময়মছ। 

 

 র্বর্ভন্ন মন্ত্রর্ালয়ািীন ৭টি Self-Accounting Entity (SAE)-দত গুমলামক বামেমটর র্হসাবরযর্ মর্িউল চালু 

করার কার্ যক্রম হামত দনয়া হময়মছ, এসব SAE-দত Online Electronic Pay Advice র্সমেম চালু করা হমব 

র্া র্বল প্রিামনর দযমত্র অর্িকতর বচ্েতা র্নর্িত করমব।  
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