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1 ভূন্বমকা  

1.1 আইবাস++ এর সংন্বক্ষপ্ত পন্বরন্বিন্বত 

আইবাস++ (Integrated Budget and Accounting System) িজে বাংলাজদি সরকাজরর সমন্বিত বাজেট এবং 

ন্বিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা। এটি একটি ইন্টারজনট-ন্বভন্বিক সফটওয়যার, যার মাধ্যজম সরকাজরর বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ 

ন্ববভােন, অর্ ে অবমুন্বি, বাজেট পুন: উপজযােন, অনলাইজন ন্ববল দান্বিল এবং তার ন্ববপরীজত হিক বা ইএফটির মাধ্যজম 

অর্ ে প্রদান, রােস্ব েমার ন্বিসাবরক্ষণ, স্বয়ংন্বক্রয় ব্যাংক ন্বিসাব সমিয় – ইতযান্বদ আন্বর্ েক কম েকান্ড সম্পন্ন করা যায়। 

 

আইবাস++ এর িারটি প্রিান মন্বিউল রজয়জে: 

 

ক. বাজেট প্রণয়ন: 

আইবাস++ এর মাধ্যজম রিনটি ধাজপ বাজেট প্রণয়ন করা যায়: 

১. ককৌশলগি িাপ – এই িাজপ মন্ত্রণালজয়র হকৌিলগত উজদ্দশ্য ও ও অিান্বিকার িাত ন্ববজবিনা কজি ব্যয়সীমা রনধ ধািণ 

কিা হয়।  

2. প্রাক্কলন ধাপ – এই ধাজপ মন্ত্রণালয়/রবভাগ ও অরধদপ্তি বাজেট প্রাক্কলন এবং প্রজেপন প্রস্তুত কজর র্াজক। 

৩. চূড়ান্তকরণ িাপ – এই পয োজয় অর্ ে ন্ববভাগ প্রাক্কলন এবং প্রজেপন চুড়ান্ত করার পর সংসজদ উপস্থাপজনর েন্য 

বাজেট সংক্রান্ত ন্ববন্বভন্ন প্রন্বতজবদন ততরী কজর। 

 

Forward Based Estimation পদ্ধন্বতর মাধ্যজম বাজেট প্রণয়জণর সুন্ববিাও আইবাস++ এ অন্বিজরই যুি করা িজব। 

 

খ. হেনাজরল হলোর: 

 

হেনাজরল হলোর মন্বিউলটি িজে আইবাস++ এর হকন্দ্রীয় ন্বনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা - যা পদ োর অন্তরাজল হর্জক সরকাজরর 

আন্বর্ েক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূণ ে ন্বনয়ন্ত্রক ন্বিকসহব কাে কজর। বাজেট অনুজমাদজনর পর তা ‘বাজেট উপজযােন’ সাব-

মন্বিউজলর মাধ্যজম হেনাজরল হলাোজর হলাি করা িয়। এরপর আইবাস++ এ যত হলনজদন ঘজট র্াজক, তা হস বরাদ্দ 

ন্ববভােন হিাক বা অর্ ে ব্যয় হিাক, সকল ন্বকছুই হেনাজরল হলোজর অন্তভূ েি িয় এবং সংন্বিষ্ট হেন্বণন্ববন্যাস হকাজির 

ন্ববপরীজত রিরি িালনাগাদ করা িয়। এই মন্বিউজলর মাধ্যজম প্রন্বতটি ন্বিসাব হকাজির ন্ববপরীজত সরকাজরর আয়-ব্যজয়র 

সব েজিষ ন্বিসাব হযমন তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাজব, হতমন্বন সরকাজরর আন্বর্ েক সম্পদ ও দায় এবং সংন্বিষ্ট অর্ ে প্রবাজির 

একটি পূণ োঙ্গ ন্বিত্র পাওয়া যাজব।  
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গ. বাজেট বাস্তবায়ন: 

 

বাজেট বাস্তবায়ন মন্বিউজলর মাধ্যজম ন্বনজনাি কােগুন্বল সম্পন্ন করা যায়: 

 

বরাদ্দ ন্ববভােন: 

বাংলাজদি সরকাজরর বাজেট প্রণীত িয় োতীয় পয োজয়, অর্ োৎ হকান একটি দপ্তজরর সারা হদিব্যাপী সকল অন্বফজসর 

হকান একটি িাজতর েন্য একটি মাত্র সংখ্যা ন্বনি োরণ করা িজয় র্াজক। হযমন, বাজেজট বলা র্াজক সারা হদজির সকল 

উপজেলা কৃন্বষ কায োলজয়র ভ্রমণ ভাতার েন্য বরাদ্দ কত। ন্বকন্তু এই অর্ ে ব্যজয়র পূজব ে অবশ্য ওই প্রন্বতটি উপজেলা কৃন্বষ 

কায োলজয়র ভ্রমণ ভাতা বাবদ পৃর্ক বরাদ্দ ন্বনি োরণ কজর ন্বদজত িয়। এই প্রন্বক্রয়াটি বরাদ্দ ন্ববভােন নাজম পন্বরন্বিত। 

আইবাস++ এর বরাদ্দ ন্ববভােন মন্বিউজলর মাধ্যজম সুষ্ঠ্রূজপ বরাদ্দ ন্ববভােন করা যায়। বাজেজটর অন্বতন্বরি বরাদ্দ 

হদয়া বা বরাজদ্দর অন্বতন্বরি ব্যয় সফটওয়যারটির মাধ্যজম স্বয়ংন্বক্রয়ভাজব ন্বনয়ন্বন্ত্রত িজয় তাজক। তাোড়া বাজেট, বরাদ্দ 

ও ব্যজয়র ন্ববন্বভন্ন প্রজয়ােনীয় ন্ববজিষণ সফটওয়যারটি সরবরাি কিজি সেম। 

 

অর্ ে অবমুন্বি: 

নগদ ব্যবস্থাপনা (Cash Management) - এর অংি ন্বিকসজব উন্নয়ন প্রকল্প ও কম েসূন্বির হক্ষজত্র তত্রমান্বসক ন্বভন্বিজত 

অর্ ে অবমুি করার পর ব্যয় করা হয়। আইবাস++ এ এই কােটি সুষ্ঠ্ভাজব করার ব্যবস্থা রজয়জে, যার ফজল একন্বদজক 

হযমন বাজেজটর অন্বতন্বরি অবমুন্বি এবং অবমুন্বির অন্বতন্বরি ব্যয় ন্বনবারণ করা যায়, হতমন্বন এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ে 

ন্ববজিষণ ততরী করা যায়, যা নগদ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবান ভূন্বমকা পালন কজর। 

 

পুন:উপজযােন: 

সারা বের িজর প্রজয়ােজনর ন্বনন্বরজি প্রিাসন্বনক মন্ত্রণালয় বা অর্ ে ন্ববভাগ কর্তেক পুন:উপজযােজনর প্রজয়ােন িজয় র্াজক। 

বাজেট বাস্তবায়ন মন্বিউজলর মাধ্যজম এই কােটি সুিারুরূজপ সম্পন্ন করা যায়। 
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ঘ. ন্বিসাবরক্ষণ: 

  

এই মন্বিউজলর মাধ্যজম রিরিওগণ অনলাইজন ক্রয়াজদি ও ন্ববল দান্বিল হর্জক শুরু কজর ন্ববল ন্বনিীক্ষণ এবং অনুজমাদজনর 

প্রন্বতটি িাপ, িিীতাজক হিক বা ইএফটি প্রদান, ব্যাংজক ইজলকট্রন্বনক অযািভাইস হপ্ররণ, ব্যাংক হর্জক হপ্রন্বরত 

ইজলকট্রন্বনক হিন্ববট ও হক্রন্বিট িল ন্বসজেজম আপজলাজির মাধ্যজম স্বয়ংন্বক্রয়ভাজব ব্যাংক ন্বিসাব সমিয় – ইতযান্বদ 

কাে করজত পারজবন। হেনাজরল হলোর দ্বারা ন্বনয়ন্বন্ত্রত র্াকার ফজল এই মন্বিউল প্রজযােয হক্ষজত্র বাজেট যািাই করজব 

এবং বরাজদ্দর অন্বতন্বরি িরি কিাধ করজব।  

 

আইবাস++ এ র্াকজব কম েিান্বরজদর িাটাজবে, যার ন্বভন্বিজত হবতন ন্ববল স্বয়ংন্বক্রয়ভাজব প্রস্তুত িজব এবং কম েকতো ও 

ন্বিন্বিওগণ তা অনলাইজন দান্বিল করজত পারজবন। ভ্রমণ ভািা রবলসহ অন্যান্য ন্ববলও অনলাইজন দান্বিল করা যাজব। স্ব 

স্ব ন্ববল অনুজমাদন এবং হিক বা ইএফটি প্রদাজনর প্রন্বতটি পয োয় ন্বিন্বিওগণ অনলাইজন হদিজত পারজবন। এ োড়া 

হপনিনজভাগীজদর একটি িাটাজবেও ন্বসজেজম র্াকজব যার ফজল স্বয়ংন্বক্রয়ভাজব ইএফটির মাধ্যজম হপনিন প্রদান সভব 

িজব। আইবাস++ এ সরবরািকারীজদর িাটাজবে সংরক্ষণ করা িজব, যার ন্বভন্বিজত তাজদরজকও ইএফটির আওতায় 

আনা সভব িজব। 

 

আইবাস++ ন্বসজেমটি শুধু হয বতেমান এবং প্রস্তান্ববত নতুন হেন্বণন্ববস্যাস পদ্ধন্বতর উপজযাগী, তাই নয়, বরং পরবতীজত 

হেন্বণন্ববস্যাস পদ্ধন্বতজত হকান পন্বরবতেন িজল তার সাজর্ও িাপ িাওয়াজত পারজব। িাছাড়া ন্বসজেমটি Self 

Accounting Entity – SAE হত িালাজনার উপজযাগী। 

 

বাজেট প্রণয়জনি কেজত্র বাজেট পরিপত্র – ১ ধাপটি রকভাজব iBAS++ ব্যবহাি কজি সম্পন্ন কিা যাজব, এই ব্যবিার 

ন্বনজদ েন্বিকাজত উিা ন্ববস্তান্বরত বণ েনা করা িজয়জে। 

 

1.2 আইবাস++ এ প্রজবজির ন্বনয়ম 

আইবাস++ একটি ইন্টারজনট-ন্বভন্বিক সফটওয়যার িওয়ার কারজণ এটিজত প্রজবি করজত িজল আপনাজক হকান একটি 

ইন্টারজনট ব্রাউোর, হযমন   Internet Explorer,  Google Chrome অর্বা  Mozilla Firefox 

ইিযারদ ব্যবহাি কিজি হজব। এ েন্য পপনাি কি্কটটজপ ক্ ইন্টারজনট ব্রাউোকিি পইকজন ন্বিক কজর িাজি প্রজবি 

করজত িজব। তজব, এই হক্ষজত্র Mozilla Firefox Browser টি ব্যবিার করা ভাজলা।  
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ইন্টারজনট ব্রাকোজরর Address বাজর ন্বিক কজর পইবাস++ এর ঠিকানা (ibas.finance.gov.bd) ন্বলখুন। আপনার 

User Name ও Password অর্ ে ন্ববভাজগর FSMU (Financial System Management Unit)  (হফান নম্বর- 

০২-৯৫৬৯৪১৯) হর্জক সংিি করজত িজব।  

 

উপর্য ধি ন্বনয়জম Address বাজর ন্বিক কজর পইবাস++ এর ঠিকানা টাইপ কজর ন্বক-হবাি ে এর Enter ন্বক হত িাপ 

ন্বদজল রনজে প্রদরশ ধি Login  ন্বিন হদিজত পাজবন। 

 

 

 

Login ID: এই ঘজর আপনার লগইন আই ন্বি টাইপ করুন। 

 

Password: এই ঘজর আপনার পাসওয়াি ে টাইপ করুন।  

 

সতেকবাণীীঃ আপনার পাসওয়াজি ের হগাপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপাজর আপনাজক সতকেতা অবলম্বন করজত িজব ৷  

আপনার ইউোর আইন্বি ও পাসওয়াি ে ব্যবিার কজর অন্য হকউ িাটা সংজযােন বা মুজে হফলজল তার দায়দান্বয়ত্ব 

আপনাজকই ন্বনজত িজব, কারণ পইবাস++ এ স্বয়ংন্বক্রয়ভাজব সকল কায েক্রজমর হরকি ে সংরক্ষন  করা িয়।  

 



 

7 

Captcha: এই ঘজর পাঁচ অংজকি একটি সংখ্যা কদখা যাজব যা প্ররিবাি লগইন কিাি সময় পরিবরিধি হজব। এজক 

বজল কযাপচা। কযাপচা অংকগুজলা উপজরর Please type the numbers displayed below হলিা ঘজি এন্বি 

কিজি হজব। যন্বদ কযাপচা নম্বরগুজলা দুজব োধ্য বা অস্পষ্ট িয় তািজল Try another এ ন্বিক কজর আজরকটি নতুন 

কযাপচা নম্বি আনজত পারজবন। হকান িযান্বকং হপ্রািাম ব্যবিার কজর যাজত স্বয়ংন্বক্রয়ভাজব আইবাস++ এ হকউ না 

ঢুকজত পার, হসেন্য কযাপচা ব্যবিার করা িজয়জে। 

Login:  এই ন্বিজনর সমস্ত ত্য এন্বি করার পর পরবন্বতে িাজপ যাওয়ার েন্য  (লগইন) বাটজন ন্বিক 

করুন।   

 

Login ID, Password, Captcha ত্য/নম্বরগুজলা সঠিক না িজল User authentication Failed সম্বন্বলত ন্বননরুপ  

একটি ম্যাজসে বক্স আসজব।  

 

 

 

উপজরাি ন্বিত্রটি আসার পর OK ( ) বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় ত্যগুজলা সঠিক ভাজব এন্বি করুন। 

 

Forgot Password?  হকান কারজণ Password  ভুজল হগজল  Forgot Password এ  ন্বিক করুন এবং 

প্রজয়ােনীয় ত্য প্রদান কজর Password পূনরুদ্ধার করুন । 

 

Login as Guset: িতে সাজপজক্ষ Guest ইউোর ন্বিসাজবও iBAS++ ন্বসজেজম প্রজবি করা যাজব।  

 

Login ন্বিন এ ত্য সঠিকভাজব এন্বি করার পর হিাম ন্বিনটি আসজব, হযিান হর্জক আপন্বন প্রজয়ােনীয় কােগুন্বল 

সম্পন্ন করজত পারজবন। 
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1.3 হিাম ন্বিজনর আইকন পন্বরন্বিন্বত 

 

 (ক)  Refresh: আপন্বন হয ন্বিন এ কাে করজেন, Refresh বাটজন click করজল হসই ন্বিনটি পুনরায় 

হলাি হজব । 

 (ি)  Help : Help বাটজন ন্বিক কিজল রননরূপ সাবজমনু আসজব, যা কেজক iBAS++ সম্পরকধি সকল 

সহায়িা পাওয়া যাজব । 

ঘ 

গ 

ঙ 

ক 

খ 
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 (গ) : এিাজন আপনার েন্বব (যন্বদ আপজলাি করা র্াজক) ও লগইন আইন্বি হদিা যাজব।  এখাজন রিক 

কিহল আপন্বন দুজটা হমনু পাজবন:  

 

Change Your Picture: 

 

এই রলজে ন্বিক কজর আপনার হপ্রাফাইজলর েন্বব আপজলাি করজত পাজরন।  

 

 

 

Choose File বাটজন রিক কজি ছরবি ফাইলটি রনব ধাচন করুন িািপি Upload বাটজন রিক করুন। 
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Change Password:  

 

পাসওয়াি ধ পরিবিধজনি েন্য Change Password অপশজন রিক কিজল ন্বনমুকরূপ ন্বিন প্রদরশ ধি হজব । 

 

 

Existing Password: এই ঘজি পুিািন পাসওয়াি ধটি এরি করুন । 

New Password: নতুন পাসওয়াি ধটি এরি করুন। মজন িাখজবন পাসওয়াি ধটি কমপজে ৬ অেজিি হজি হজব । 

Confirm New Password: পুনিায় নতুন পাসওয়াি ধটি এরি করুন । 

 “Change Password” বাটজন রিক কিজল পাসওয়াি ধটি পন্বরবন্বতেত িজয় যাজব। 

 

(ঘ)  Logout: এই বাটনটিজত ন্বিক কজি ব্যবিারকারী আইবাস++ হজি িায়ীভাজব হবর িওয়া যাজব। 

 (ঙ)  এই বাটজন ন্বিক করজল বাম পাজির হমনুবারটি লুকান্বয়ত িজয় ন্বিজনর আয়তন ধিন্বদ্ধ পাজব। পুনরায় 

ন্বিক করজল হমনুবারটি আবার প্রকান্বিত িজব। 
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1.4 বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত হমনুবার পন্বরন্বিন্বত 

 

আইবাস++ এ লগইন করার পর আপন্বন ন্বিজনর বাম পাজি বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত হমনু হদিজত পাজবন। হকান কাে 

করজত িজল সংন্বিষ্ট হমনুজত ন্বিক করজত িজব। মজন রািজবন হমনুগুজলা শুরুজত বন্ধ অবস্থায় র্াকজব, যাজত ন্বভতজরর 

সাবজমনুগুজলা লুকান্বয়ত র্াকজব। হকান হমনুজত ন্বিক করজল ঐ হমনুর অিীনস্থ সকল হমনু হদিা যাজব।  

 

  

(ক) Budget Preparation:  এই হমনুর মাধ্যজম প্রিাসন্বনক মন্ত্রণালয় বাজেট পন্বরপত্র – ১ এবং বাজেট পরিপত্র - ২ 

সংক্রান্ত ত্য এন্বি করজত পাজর এবং পিবিীজি অর্ ে ন্ববভাগ বাজেট চূড়ান্ত করজত পাজর। 

 

(গ) Reports: এই কমনু মাধ্যজম বাজেট সংক্রান্ত ন্বরজপাট ে হদিা ও ন্বপ্রন্ট করা যায় । 
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2 বাজেট পন্বরপত্র – ১ (BC 1) এন্বি 

এই হমনুর মাধ্যজম বাজেট পন্বরপত্র -১ এর েকগুন্বল এন্বি করা যায়। 

 

 

ন্বিত্রীঃ বাজেট পন্বরপত্র -১ এর হমনু সমূি 

 

2.1 সরকাজরর সামন্বিক বাজেট সীমা (Total  Budget Limit) এন্বি 

 

এই ন্বিন হর্জক বাংলাজদি সরকাজরর সামন্বিক বাজেট প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর হমাট  ব্যয়সীমা ও রােস্ব প্রান্বপ্তর 

লক্ষযমাত্রা এন্বি  করা িয় । 

 

এই ন্বিজনর দুটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection  

ন্বিজনর এই অংজি হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাহনা িজব। Parameter 

Selection অংজির িান পাজির তীরন্বিহ্ন  ন্বিক করজল এই অংিটিজক প্রকাি বা লুকাজনা হযজত পাজর। ন্বিজনর 
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িান ন্বদজকর অংজি যন্বদ হবিী ন্বেন্বনস র্াজক যাজত িল করজত িয়, তািজল Parameter Selection অংিটি 

লুকাজনার মাধ্যজম ন্বকছু যায়গা হবিী পাওয়া হযজত পাজর। 

 

Total Yearly Budget Ceiling:  

এই অংজির দুটি মূল ভাগ। এিাজন Estimate ও Projection দুই ভাজগই Total Expenditure ও Receipt এন্বি 

করজত িজব । সংন্বিষ্ট ঘরসমূজি হমাট প্রান্বপ্ত এবং ব্যয় এন্বি করার পর “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

যন্বদ Total Yearly Budget Ceiling এ হকান সংজযােন/ন্ববজয়ােন করার প্রজয়ােন িয় তািজল 

Expenditure/Receipt এর ঘজর Update  কজর “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

 

2.2 মন্ত্রণালয় ন্বভন্বিক লক্ষযমাত্রা ও ব্যয়সীমা (Ministry Ceiling) এন্বি 

 

এই ন্বিজন সরকাজরর প্রন্বতটি মন্ত্রণালজয়র মন্ত্রণালয় ন্বভন্বিক (Ministry wise) হমাট অনুন্নয়ন/ উন্নয়ন ব্যয়সীমা ও 

রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রা এন্বি  করা িয় । 
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এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

 

Parameter Selection:  

এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

 

 

Ceiling Control: 

সামন্বিক বাজেট প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর প্রান্বপ্ত লক্ষযমাত্রা (Receipt Target) এবং ব্যয়সীমা (Expenditure 

Ceiling) এর কতটুকু ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন মন্ত্রণালজয়র মজধ্য বন্টন করা িজয়জে, এই অংজি তা হদিাজনা িয়।  

 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজির মাধ্যজম মন্ত্রণালয় ন্বভন্বিক বরাদ্দ এন্বি করা িয়। 

Ministry ঘজরর তান্বলকা হর্জক মন্ত্রণালয় ন্বনব োিন করজত িজব এবং Estimate ও Projection অংজি Receipt 

এবং Expenditure এন্বি কজর “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

“Save” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির অংজি মন্ত্রণালয় ন্বভন্বিক Receipt  এবং Expenditure  প্রদন্বি েত িজব। “Save” 

করার পূজব ে এন্বিজত হকান ভুল িজল “Clear” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

 

এই ভাজব সকল মন্ত্রণালজয়র এন্বি সম্পন্ন করার পর “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 
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একবার Submit করা িজয় হগজল এন্বিকৃত সকল ত্য Ministry Ceiling চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে 

স্বয়ংরক্রয়ভজব অনলাইজন চজল যাজব। তিন এই ন্বিন হর্জক হকান ত্য আর পন্বরবতেন করা যাজব না, যতক্ষণ না 

উদ্ধতেন কর্তেপক্ষ Finalise Ministry Ceiling ন্বিন হর্জক ‘Re-Open’ না কজরন। 
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2.3 মন্ত্রণালয়/ন্ববভাগ ন্বভন্বিক লক্ষযমাত্রা ও ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণ (Finalise Ministry Ceiling) 

 

মন্ত্রণালয়/ন্ববভাগ ন্বভন্বিক (Ministry wise) লক্ষযমাত্রার প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর হমাট অনুন্নয়ন/ উন্নয়ন ব্যয়সীমা ও 

রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রা এন্বি করার পর এই ন্বিন হর্জক চূড়ান্ত করা িয়। চূড়ান্ত করার পর এন্বিকৃত িাটা 

মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না।  

 

 

Parameter Selection:  

এই অংজি হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব। 
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Ceiling Control:  

এিাজন Total Distribution (Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry:  

মন্ত্রণালয় ন্বভন্বিক সমস্ত বরাদ্দ হদিা যাজব। যন্বদ হকান মন্ত্রণালজয়র এন্বিজত ভুল র্াজক তািজল “Re-open” বাটজন 

ন্বিক করজত িজব। 

 

Re-open: 

Ministry Ceiling রিন কেজক Submit করা ত্য ককান কািজণ পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক 

“Re-open”কিজি হজব। “Re-open” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির কমজসেটি কদখাজব। 
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“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির বাতোটি হদিাজব। 

 

 

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  
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2.4 অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রা (Department Target) এন্বি 

এই ন্বিন হর্জক  ফাংিন হকাজির ন্ববপরীজত রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রাি প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপণ এন্বি  করা যায় ।  

 

 

ন্বিনটির ন্বতনটি অংি র্াজক। যর্া: 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক এিাজন রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: এিান হর্জক মন্ত্রণালয় ন্বনবাি েন করজত িজব।  

 

 

যন্বদ ন্বনব োিজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব। িখন রনব ধাচনটি শুদ্ধ কিা যাজব। অন্যোয় 

“Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 
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Ceiling Control:  

এই অংজি মন্ত্রণালজয়র প্রান্বপ্তর হমাট লক্ষযমাত্রা (Receipt Taregt), ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য 

বন্টনকৃত প্রান্বপ্তর পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজশ মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর/পরিদপ্তি ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimatation) এবং প্রজেপণ 

(Projection) অংজি প্রারপ্তি লেযমাত্রা এন্বি করজত িজব। “Save” বাটজন ন্বিক করকল এরিকৃি িথ্য সংিরেি হজব 

এবং ন্বনজির অংজি প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

 

“Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Clear” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। সকল এন্বি 

সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক  করজত িজব। 
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যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Save” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Department ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজণর অংক 

সমূি শূন্য(০) কজর  “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব।   

 

 

 “Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সকল এন্বি সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 “Submit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করার পর এই ন্বিন হর্জক এন্বিকৃত হকান তজ্যর পন্বরবতেন করা যাজব না এবং এন্বিকৃত ত্য 

চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে িজল যাজব। 
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2.5 অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রা চূড়ান্তকরণ (Finalize Department Target) 

 

এই ন্বিন হর্জক ফাংিন হকাজির ন্ববপরীজত রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রাি প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ 

(Projection) এন্বি করার পর চূড়ান্ত করা িয় । চূড়ান্ত করার পর এন্বিকৃত িাটা মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর পজক্ষ 

পন্বরবতেন করা যাজব না ।  

 

 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটি রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব। 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

 

Ceiling Control:  

এই অংজি মন্ত্রণালজয়র প্রান্বপ্তর হমাট লক্ষযমাত্রা (Receipt Target), ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য 

বন্টনকৃত প্রান্বপ্তর পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 
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Ceiling Entry:  

হকান কারজণ Submit করা ত্য দান্বিলকারী কর্তেক পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক “Send Back”  

কিাি মাধ্যজম দান্বিলকারীর ন্বনকট পাঠাজনা যাজব। “Reason for sending back” ঘজর হফরত পাঠাজনার কারণ 

উজেি করা যাজব। 

“Send Back” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির কমজসেটি হদিাজব।  

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  
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2.6 অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর ব্যয়সীমা (Department Ceiling) এন্বি  

 

এই ন্বিজনর মাধ্যজম মন্ত্রণালয় অিীনস্থ অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর ব্যয়সীমা ন্বনি োরণ করকি পাজর। 

 

 

 

এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

 

যন্বদ ন্বসজলকিজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 
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Ceiling Control:  

এিাজন মন্ত্রণালজয়র ব্যজয়র হমাট লক্ষযমাত্রা, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তর এর মজধ্য বন্টনকৃত ব্যায়সীমার 

পন্বরমান  (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

Ceiling Entry: 

 এই আংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তর ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimate) এবং প্রজক্ষপণ  

(Projection) অংজি ব্যাজয়র লক্ষযমাত্রা (Non-Dev, Dev-App, Dev-Un app) এন্বি করজত িজব। “Save” 

বাটজন ন্বিক করজল এন্বিকৃত ত্য সংরন্বক্ষত িজব এবং ন্বনজির অংজি প্রদ েন্বিত িজব। 

 

 

“Save”বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Clear” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। সকল এন্বি 

সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক  করজত িজব। 

 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Save” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 
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প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Department ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজণর অংক 

সমূি শূন্য(০) কজর  “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব।   

 

 

 

 “Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সকল এন্বি সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 “Submit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করার পর এই ন্বিন হর্জক এন্বিকৃত হকান তজ্যর পন্বরবতেন করা যাজব না এবং এন্বিকৃত ত্য 

চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে িজল যাজব। 
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2.7 অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণ (Finalise Department Ceiling) 

  

এই ন্বিন হর্জক ফাংিন হকাজির ন্ববপরীজত ব্যায়সীমাি (Expenditure ceiling) প্রাক্কলন (Estimation) ও 

প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি করার পর তা চূড়ান্ত করা িয়। চূড়ান্ত করার পর এন্বিকৃত িাটা মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর 

পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না।     

 

 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

 

Ceiling Control: 

 এই অংজি মন্ত্রণালজয়র হমাট ব্যয়সীমা, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তর এর মজধ্য বন্টনকৃত ব্যায়সীমার পন্বরমান  

(Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 
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Ceiling Entry:  

হকান কারজণ Submit করা ত্য দান্বিলকারী কর্তেক পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক “Send Back”  

কিাি মাধ্যজম দান্বিলকারীর ন্বনকট পাঠাজনা যাজব। “Reason for sending back” ঘজর হফরত পাঠাজনার কারণ 

উজেি করা যাজব। 

“Send Back” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির কমজসেটি হদিাজব।  

 

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  



 

29 

 

2.8 স্বায়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর ব্যয়সীমা (Agency Ceiling) এন্বি 

এই ন্বিজনর মাধ্যজম মন্ত্রণালয় প্ররিটি স্বায়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর পৃেক ব্যয়সীমা (Expenditure Ceiling) ন্বনি োরণ 

করজত পাজর।   

 

 

এই ন্বিজন ন্বতনটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

Autonomous Group: এিান হর্জক স্বায়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর গ্রুপ ন্বনবাি েন করজত িজব। 
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যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control: 

এখাজন প্রাক্কলন (Estimate) এবং প্রজক্ষপণ (Projection) অংজি মন্ত্রণালজয়র স্বান্বয়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠানসমূজহি কমাট 

ব্যায়সীমা, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন স্বান্বয়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর মজধ্য বন্টনকৃত ব্যায়সীমাি পন্বরমান (Distributed Till Now) 

এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry: 

এই অংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ স্বান্বয়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠান ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimate) এবং প্রজক্ষপণ  

(Projection) অংজি অনুন্নয়ন (Non-Dev), কন্নয়ন (অনুজমারদি) (Dev-App), কন্নয়ন (অনুজনাজমারদি) (Dev-Un 

app) ইিযারদ ভাজগ ব্যায়সীমা এন্বি করজত িজব। “Save” বাটজন ন্বিক করজল এন্বিকৃত ত্য সংরন্বক্ষত িজব এবং 

ন্বনজির অংজি প্রদ েন্বিত িজব। 

“Save” করার পূজব ে এন্বিজত হকান ভুল িজল “Clear” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 
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যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Save” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Autonomous Body ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজণর 

অংক সমূি শূন্য(০) কজর  “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব।  

 

 

 “Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সকল এন্বি সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 “Submit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 
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“Yes” বাটজন ন্বিক করার পর এই ন্বিন হর্জক এন্বিকৃত হকান তজ্যর পন্বরবতেন করা যাজব না এবং এন্বিকৃত ত্য 

চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে িজল যাজব। 
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2.9 স্বায়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণ (Finalise Agency Ceiling) 

এই ন্বিন হর্জক মন্ত্রণালয় অিীনস্থ স্বায়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠানসমূজহি এন্বিকৃি ব্যায়সীমা চূড়ান্ত করা িয়। চূড়ান্ত করার পর 

এন্বিকৃত িাটা মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না।      

 

এই ন্বিজন ন্বতনটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

Autonomous Group: এই িারলকা হর্জক স্বান্বয়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর গ্রুপ ন্বনবাি েন করজত িজব। 

 

 



 

34 

যন্বদ ন্বসজলকিজন হকান ভুল িয় তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

Ceiling Control: 

এখাজন প্রাক্কলন (Estimate) এবং প্রজক্ষপণ (Projection) অংজি মন্ত্রণালজয়র স্বান্বয়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠানসমূজহি কমাট 

ব্যায়সীমা, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন স্বান্বয়িিান্বসত প্রন্বতষ্ঠাজনর মজধ্য বন্টনকৃত ব্যায়সীমাি পন্বরমান (Distributed Till Now) 

এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজি ইন্বতমজধ্য এন্বিকৃত পন্বরিালন হকাজির ন্ববপরীজত প্রাক্কলন (estimation) এবং প্রজক্ষপণ (projection) 

হদিা যাজব। 

 

 

হকান কারজণ Submit করা ত্য দান্বিলকারী কর্তেক পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক “Send Back”  

কিাি মাধ্যজম দান্বিলকারীর ন্বনকট পাঠাজনা যাজব। “Reason for sending back” ঘজর হফরত পাঠাজনার কারণ 

উজেি করা যাজব। 

“Send Back” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 
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“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির কমজসেটি হদিাজব।  

 

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  

 

2.10  অনুন্নয়ন ব্যয়সীমা (Non-Dev Ceiling) এন্বি 

এই ন্বিন হর্জক মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর ন্ববন্বভন্ন পন্বরিালন হকাজির ন্বভন্বিজত প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর 

অনুন্নয়ন ব্যয়সীমা এন্বি  করা িয়। 
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এই ন্বিজন ন্বতনটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

 

 

যন্বদ ন্বসজলকিজন হকান ভুল িয় তািজল “Reset”বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র  অনুন্নয়ন ব্যজয়র হমাট ব্যয়সীমা (Expenditure Ceiling), ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন 

অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য বন্টনকৃত প্রান্বপ্তর পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Detail Entry:  

 

এই অংজি মন্ত্রণাজলর অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর হমাট ব্যয়সীমার লক্ষযমাত্রা এন্বি করা িয়।  

“Legal” ঘজর সাংন্ববিান্বনক হকাি ন্বনবাি েন করজত িজব।  

“Economic” ঘজর অর্ েননন্বতক হকাি ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimation), প্রজক্ষপন (Projection), 

Poverty(%), Gender(%) অংজি আন্বর্ েক বের অনুযায়ী টাকার পন্বরমান এন্বি করজত িজব। 

 হকান মন্তব্য ন্বলিজত িজল “Remarks” ঘজর  এন্বি করা হযজত পাজর। 
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”Add” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর অনুন্নয়র ব্যজয়র পন্বরিালন হকাি অনুযায়ী 

সকল ত্য প্রদন্বি েত িজব। 

 

”Add” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে এন্বিকৃত তজ্যর পন্বরবতেন করজত িজল “Clear” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

সকল এন্বিকৃত আইজটজমর Poverty(%) ,Gender(%) অংজি িতকরা িার একই করজত িজল, সংরিষ্ট ঘজর িতকরা 

িার একবার এন্বি কজর “Apply” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Update” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Legal ও Economic ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজণর 

অংক সমূি শূন্য(০) কজর  “Update” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

“Update” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

সকল এন্বি সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 “Submit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 
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“Yes” বাটজন ন্বিক করার পর এই ন্বিন হর্জক এন্বিকৃত হকান তজ্যর পন্বরবতেন করা যাজব না এবং এন্বিকৃত ত্য 

চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে িজল যাজব। 

 

2.11 অনুন্নয়ন ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণ (Finalise Non-Dev Ceiling) 

 

এই ন্বিন হর্জক মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ পন্বরিালন হকাজির ন্বভন্বিজত অনুন্নয়ন ব্যজয়সীমার প্রাক্কলন (Estimation) ও 

প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি করার পর তা চূড়ান্ত করা িয় । চূড়ান্ত করার পর এন্বিকৃত ত্য মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর 

পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । হকান কারজন সাবন্বমট করা ত্য আবার পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এ ন্বিন হর্জক 

“Re-Open” করজত িজব। 
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Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

 

 

যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control: 

 এ অংজি অন্বিদপ্তজরর অনুন্নয়ন ব্যজয়র হমাট লক্ষযমাত্রা , ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন পন্বরিালন হকাজির মজধ্য বন্টনকৃত 

ব্যয়সীমার পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Detail Entry:  

এই অংজি ইন্বতমজধ্য এন্বিকৃত পন্বরিালন হকাজির ন্ববপরীজত প্রাক্কলন (Estimation) এবং প্রজক্ষপণ (Projection) 

হদিা যাজব। 
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হকান কারজণ Submit করা ত্য দান্বিলকারী কর্তেক পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক “Send Back”  

কিাি মাধ্যজম দান্বিলকারীর ন্বনকট পাঠাজনা যাজব। “Reason for sending back” ঘজর হফরত পাঠাজনার কারণ 

উজেি করা যাজব। 

“Send Back” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির কমজসেটি হদিাজব।  

 

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  
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2.12 কম েসূিীর ব্যয়সীমা (Programme Ceiling) এন্বি 

এই ন্বিন হর্জক মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ কম েসূন্বির ব্যয়সীমাি প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি 

করা িয় । 

 

 

এই ন্বিজন ন্বতনটি অংি র্াজক: 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব। 

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 
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যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র কম েসূন্বিসমূজির হমাট ব্যয়সীমা, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন কম েসূন্বির মজধ্য বন্টনকৃত ব্যজয়সীমার পন্বরমাণ 

(Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

Ceiling Entry: 

 এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ কম েসূন্বি ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimate) এবং প্রজক্ষপন (Projection) অংজি 

ব্যয়সীমা এন্বি কজর “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব। এন্বিকৃত ত্য ন্বনজির অংজি প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

“Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Clear” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যায়। সমস্ত এন্বিকৃত 

ত্য সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Save” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Programme ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজণর অংক 

সমূি শূন্য(০) কজর  “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব।   
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 “Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সকল এন্বি সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 “Submit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করার পর এই ন্বিন হর্জক এন্বিকৃত হকান তজ্যর পন্বরবতেন করা যাজব না এবং এন্বিকৃত ত্য 

চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে িজল যাজব। 

 

2.13  কম েসূিীর ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণ (Finalize Programme Ceiling) 

এই ন্বিন হর্জক মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ প্রন্বতটি কম েসূন্বির এন্বিকৃত ব্যয়সীমার প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ 

(Projection) চূড়ান্ত করা িয়। চূড়ান্ত করার পর এন্বিকৃত িাটা মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । 

হকান কারজন সাবন্বমট করা ত্য আবার পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এ ন্বিন হর্জক “Re-Open” করজত িজব। 
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Parameter Selection: 

 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

 

 

 

 

যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset”বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control:  

 

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর কম েসূিীর হমাট ব্যয়, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য 

বন্টনকৃত ব্যজয়র পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজি পূজব ে এন্বিকৃত কম েসূন্বির প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর ব্যয়সীমা প্রদন্বি েত িজব। 



 

45 

 

 

হকান কারজণ Submit করা ত্য দান্বিলকারী কর্তেক পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক “Send Back”  

কিাি মাধ্যজম দান্বিলকারীর ন্বনকট পাঠাজনা যাজব। “Reason for sending back” ঘজর হফরত পাঠাজনার কারণ 

উজেি করা যাজব। 

 

“Send Back” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির কমজসেটি হদিাজব।  

 

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  
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2.14  উন্নয়ন ব্যয়সীমা (Development  Ceiling) এন্বি 

এই ন্বিন হর্জক প্রন্বতটি উন্নয়ন প্রকজল্পর প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর ব্যয়সীমা এন্বি করা যায়। 

 

 

এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

 

যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 
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Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর উন্নয়নয় হমাট ব্যয়, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য বন্টনকৃত 

ব্যজয়র পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর  ন্বনব োিন কজর প্রক্কালন (Estimate) এবং প্রজক্ষপন (Projection) অংজি 

হমাট বরাদ্দ এন্বি কজর “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব। এন্বিকৃত সকল ত্য ন্বনজির অংজি প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

“Save”বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Clear” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যায়। সমস্ত এন্বিকৃত 

ত্য সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক  করজত িজব। 

 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Save” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 
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হকান Project ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজণর অংক সমূি 

শূন্য(০) কজর  “Save” বাটজন ন্বিক করজত িজব।   

 

 

 

 “Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সকল এন্বি সঠিক র্াকজল “Submit” বাটজন ন্বিক করজত িজব।  “Submit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো 

প্রদন্বি েত িজব। 

 

“Yes” বাটজন ন্বিক করার পর এই ন্বিন হর্জক এন্বিকৃত হকান তজ্যর পন্বরবতেন করা যাজব না এবং এন্বিকৃত ত্য 

চূড়ান্ত করার েন্য উদ্ধতেন কর্তেপজক্ষর কাজে িজল যাজব। 
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2.15 উন্নয়ন ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণ  (Finalize Development  Ceiling)  

এই ন্বিন হর্জক মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ উন্নয়ন প্রকজল্পর  উন্নয়ন প্রকজল্পর প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর এন্বিকৃত ব্যয়সীমা চূড়ান্ত 

করা যায় । চূড়ান্ত করার পর এন্বিকৃত িাটা মন্ত্রণালয়/অন্বিদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । 

 

 

 

Parameter Selection: 

 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 
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যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর উন্নয়ন হমাট ব্যয়সীমা, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন উন্নয়ন প্রকজল্পর মজধ্য বন্টনকৃত 

ব্যজয়সীমার পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজি পূজব ে এন্বিকৃত উন্নয়ন প্রকজল্পর  প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর  ব্যয়সীমা প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

হকান কারজণ Submit করা ত্য দান্বিলকারী কর্তেক পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল এই ন্বিন হর্জক “Send Back”  

কিাি মাধ্যজম দান্বিলকারীর ন্বনকট পাঠাজনা যাজব। “Reason for sending back” ঘজর হফরত পাঠাজনার কারণ 

উজেি করা যাজব। 

“Send Back” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির মত বাতো প্রদন্বি েত িজব। 
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“Yes” বাটজন ন্বিক করজল সাবন্বমটকৃত এন্বি সংজিািন করা যাজব। যন্বদ সকল এন্বি সঠিক র্াজক তািজল “Finalize” 

বাটজন ন্বিক কজর চূড়ান্ত করা যাজব। এিাজন মজন রািজত িজব হয, একবার চূড়ান্ত করা িজল মন্ত্রণালয় কর্তেক হসই এন্বির 

আর হকান পন্বরবতেন করা যাজব না। পন্বরবতেন করজত হগজল ন্বনজির কমজসেটি হদিাজব।  

 

 

 

চূড়ান্ত করার পরও যন্বদ হকান কারজণ পন্বরবতেন করজত িয়, তািজল অর্ ে ন্ববভাজগ োনাজত িজব। অর্ ে ন্ববভাজগর সংন্বিষ্ট 

কম েকতো এন্বিটি পন্বরবতেজনর েন্য খুজল ন্বদজবন।  
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2.16  মন্ত্রণালয় কর্তধক অনুন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপণ চূড়ান্তকরণ  

অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর অনুন্নয়ন বাজেজটর প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি  চূড়ান্ত 

(Finalize) করার পর এন্বিকৃত ত্য অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । হকান কারজন অর্ ে ন্ববভাজগ 

হপ্ররজনর পূজব ে চূড়ান্ত (Finalize) করা ত্য আবার পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল মন্ত্রণালয় এ ন্বিন হর্জক প্রাক্কলন ও 

প্রজক্ষপণ সংজিািন করজত পারজব। 

 

 

 

এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

Office: এিান হর্জক দপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 
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যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর উন্নয়নয় হমাট ব্যয়, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য বন্টনকৃত 

ব্যজয়র পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Detail Entry:  

এই অংজি ইন্বতমজধ্য এন্বিকৃত পন্বরিালন হকাজির ন্ববপরীজত প্রাক্কলন (Estimation) এবং প্রজক্ষপণ (Projection) 

হদিা যাজব। 

হকান কারজণ এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর  ন্বনব োিন কজর প্রক্কালন (Estimate) এবং প্রজক্ষপন 

(Projection) অংজি সংজিািন, সংজযােন অর্বা বান্বতল করজত িজল ন্বনজমুকাি িাপ অনুসরণ করজত িজব। 
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 এন্বি সংজযােন করজত িজলীঃ 

“Legal” ঘজর সাংন্ববিান্বনক হকাি ন্বনবাি েন করজত িজব।  

“Economic” ঘজর অর্ েননন্বতক হকাি ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimation), প্রজক্ষপন (Projection), 

Poverty(%), Gender(%) অংজি আন্বর্ েক বের অনুযায়ী টাকার পন্বরমান এন্বি করজত িজব। 

 হকান মন্তব্য ন্বলিজত িজল “Remarks” ঘজর  এন্বি করা হযজত পাজর। 

”Add” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর অনুন্নয়র ব্যজয়র পন্বরিালন হকাি অনুযায়ী 

সকল ত্য প্রদন্বি েত িজব। 

”Add” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে এন্বিকৃত তজ্যর পন্বরবতেন করজত িজল “Clear” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

সকল এন্বিকৃত আইজটজমর Poverty(%) ,Gender(%) অংজি িতকরা িার একই করজত িজল, সংরিষ্ট ঘজর 

িতকরা িার একবার এন্বি কজর “Apply” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

এন্বি সংজিািন করজত িজলীঃ 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট   সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”  বাটনটি  “Update” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Update” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Legal ও Economic ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল  “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন এবং প্রজক্ষপজনর 

অংক সমূি শূন্য(০) কজর  “Update” বাটজন ন্বিক করজত িজব।   

“Update” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সকল এন্বিকৃত ত্য সঠিক িজল “Save” বাটজন ন্বিক কজর ত্যটি স্থায়ীভাজব সংরক্ষণ করজত িয়।   

সমস্ত এন্বিকৃত ত্য সঠিক র্াকজল  “Send To FD” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

“Send To FD” বাটজন ন্বিক করজল এই ত্য অর্ ে ন্ববভাজগ িজল যাজব এবং মন্ত্রণালয় পি পরিবিধন কিজি পািজব 

না। িািপি ও পরিবিধন কিাি প্রজয়ােন হজল  অর্ ে ন্ববভাজগ হযাগাজযাগ করজত িজব। 
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2.17 মন্ত্রণালয় কর্তধক কম েসূিীর বাজেট প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপণ চূড়ান্তকরণ  

মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ কম েসূন্বির প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি  চূড়ান্ত (Finalize) করার 

পর এন্বিকৃত ত্য অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । হকান কারজন অর্ ে ন্ববভাজগ হপ্ররজনর পূজব ে চূড়ান্ত 

(Finalize) করা ত্য আবার পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল মন্ত্রণালয় এ ন্বিন হর্জক প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপণ সংজিািন 

করজত পারজব। 

 

 

 

এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 
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যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর উন্নয়নয় হমাট ব্যয়, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য বন্টনকৃত 

ব্যজয়র পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজি ইন্বতমজধ্য এন্বিকৃত পন্বরিালন হকাজির ন্ববপরীজত প্রাক্কলন (estimation) এবং প্রজক্ষপণ (projection) 

হদিা যাজব। 

হকান কারজণ এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর  ন্বনব োিন কজর প্রক্কালন (Estimate) এবং প্রজক্ষপন 

(Projection) অংজি সংজিািন, সংজযােন  করজত িজল ন্বনজমুকাি িাপ অনুসরণ করজত িজব। 

 

 

 এন্বি সংজযােন করজত িজলীঃ 

 “Programme” ঘজর অর্ েননন্বতক হকাি ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimation), প্রজক্ষপন (Projection), 

Poverty(%), Gender(%) অংজি আন্বর্ েক বের অনুযায়ী টাকার পন্বরমান এন্বি করজত িজব। 
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”Save” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর অনুন্নয়র ব্যজয়র পন্বরিালন হকাি 

অনুযায়ী সকল ত্য প্রদন্বি েত িজব। 

” Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে এন্বিকৃত তজ্যর পন্বরবতেন করজত িজল “Clear” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

এন্বি সংজিািন করজত িজলীঃ 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট সান্বরর িাটা হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং “Edit” বাটনটি “Save” বাটজন -এ পরিবরিধি 

হহব। 

 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

হকান Programme ককাহি ভূল কজর টাকা হদয়া িজল “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন (Estimation), প্রজক্ষপন 

(Projection) এর অংক সমূি শূন্য (০) কজর “Save”বাটজন ন্বিক করজত িজব।   

 

“Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সমস্ত এন্বিকৃত ত্য সঠিক র্াকজল  “Send To FD” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

“Send To FD” বাটজন ন্বিক করজল এই ত্য অর্ ে ন্ববভাজগ িজল যাজব এবং মন্ত্রণালয় পি পরিবিধন কিজি পািজব 

না। িািপি ও পরিবিধন কিাি প্রজয়ােন হজল  অর্ ে ন্ববভাজগ হযাগাজযাগ করজত িজব। 
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2.18  মন্ত্রণালয় কর্তধক উন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপণ চূড়ান্তকরণ  

মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ উন্নয়ন প্রকজল্পর প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি  চূড়ান্ত (Finalize) 

করার পর এন্বিকৃত ত্য অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । হকান কারজন চূড়ান্ত (Finalize) করা 

ত্য আবার পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল মন্ত্রণালয় এ ন্বিন হর্জক প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপণ সংজিািন করজত পারজব। 

 

 

 

এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

 

যন্বদ ন্বনবাি েজন হকান ভুল িয় ,তািজল “Reset” বাটজন ন্বিক করজত িজব নতুবা “Go”  বাটজন ন্বিক করজত িজব। 
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Ceiling Control:  

এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর উন্নয়নয় হমাট ব্যয়, ইন্বতমজধ্য ন্ববন্বভন্ন অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর মজধ্য বন্টনকৃত 

ব্যজয়র পন্বরমাণ (Distributed Till Now) এবং Balance প্রদন্বি েত িজব। 

 

 

 

Ceiling Entry:  

এই অংজি ইন্বতমজধ্য এন্বিকৃত পন্বরিালন হকাজির ন্ববপরীজত প্রাক্কলন (Estimation) এবং প্রজক্ষপণ (Projection) 

হদিা যাজব। 

হকান কারজণ এ অংজি মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অন্বিদপ্তর  ন্বনব োিন কজর প্রক্কালন (Estimate) এবং প্রজক্ষপন 

(Projection) অংজি সংজিািন অর্বা সংজযােন করজত িজল ন্বনজমুকাি িাপ অনুসরণ করজত িজব। 

 

 

 এন্বি সংজযােন করজত িজলীঃ 

 “Project” ঘজর অর্ েননন্বতক হকাি ন্বনব োিন কজর প্রাক্কলন (Estimation), প্রজক্ষপন (projection) অংজি আন্বর্ েক 

বের অনুযায়ী টাকার পন্বরমান এন্বি করজত িজব। 

”Save” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনজির অংজি মন্ত্রণালজয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর অনুন্নয়র ব্যজয়র পন্বরিালন হকাি 

অনুযায়ী সকল ত্য প্রদন্বি েত িজব। 

” Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে এন্বিকৃত তজ্যর পন্বরবতেন করজত িজল “Clear” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 
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এন্বি সংজিািন করজত িজলীঃ 

যন্বদ এন্বিকৃত ত্য সঠিক না র্াজক, তজব পন্বরবতেজনর েন্য “Edit” বাটজন ন্বিক করজল ন্বনন্বদ েষ্ট ত্যটি সংজিািজনর 

েন্য হটন্ববজলর সংন্বিষ্ট সান্বরর িাটা  হটক্সট বক্স এ প্রদন্বি েত িজব এবং  “Edit”   বাটনটি  “Save” বাটজন -এ 

পরিবরিধি হহব। 

 

 

প্রজয়েনীয় সংজিািন সম্পন্ন িজল “Save” বাটজন ন্বিক করজল সংজিান্বিত ত্য সংরন্বক্ষত িজব । 

Project ককাি ভূল িজল “Edit” বাটজন ন্বিক কজি প্রাক্কলন (Estimation), প্রজক্ষপন (Projection) এর অংক 

সমূি শূন্য (০) কজর “Save”বাটজন ন্বিক করজত িজব।   

“Save” বাটজন ন্বিক করার পূজব ে হকান ভুল িজল “Cancel” বাটজন ন্বিক কজর পুনরায় এন্বি করা যাজব। 

সমস্ত এন্বিকৃত ত্য সঠিক র্াকজল  “Send To FD” বাটজন ন্বিক করজত িজব। 

 

“Send To FD” বাটজন ন্বিক করজল এই ত্য অর্ ে ন্ববভাজগ িজল যাজব এবং মন্ত্রণালয় পি পরিবিধন কিজি পািজব 

না। িািপি ও পরিবিধন কিাি প্রজয়ােন হজল  অর্ ে ন্ববভাজগ হযাগাজযাগ করজত িজব। 
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2.19 মন্ত্রণালয় কর্তেক অন্বিদপ্তজরর এন্বি উমুকি্ করা  

 

মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ অনুন্নয়ন, কম েসূন্বি এবং উন্নয়ন প্রকজল্পর প্রাক্কলন (Estimation) ও প্রজক্ষপণ (Projection) এন্বি  

চূড়ান্ত (Finalize) করার পর এন্বিকৃত ত্য অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর পজক্ষ পন্বরবতেন করা যাজব না । হকান কারজন চূড়ান্ত 

(Finalize) করা ত্য আবার পন্বরবতেন করার প্রজয়ােন িজল মন্ত্রণালয় এ ন্বিন হর্জক পূণরায় Re-Open করজত 

পারজব। 

 

 

 

এই ন্বিজনর ন্বতনটি অংি র্াজক: 

 

Parameter Selection: 

Fiscal Year: এিাজন হয বেজরর বাজেট প্রণয়ন করা িজে, হসই বেরটিজক রসজেম কেজক স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজব । 

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Department: এিান হর্জক অন্বিদপ্তর ন্বনবাি েন করজত িজব। 

Form-3 Name: এিান হর্জক ”Form” ন্বনবাি েন করজত িজব। 
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3   বাজেট পন্বরপত্র – ১ এর ন্বরজপাট েসমূি (BC-1 Reports)  

BC 1 Reports কমনুজি রিক কিজল কয রিনটি পসজব িাি মাধ্যজম বাজেট পরিপত্র -১ এি রনেরলরখি ছকসমূহ 

এরিকৃি িথ্যসহ রপ্র্ট  কিা যাজব। 

 

ফিম – ১ : িােস্ব প্রারপ্তি লেযমাত্রা 

ফিম – ২ : অরধদপ্তি/পরিদপ্তজিি ব্যয়সীমা 

ফিম – ৩ : অনুন্নয়ন ব্যয়সীমা 

ফিম – ৩ : কন্নয়ন ব্যয়সীমা 

ফিম – ৩ : কম ধসূরচ ব্যয়সীমা 

 

3.1 ফিম ১ : িােস্ব প্রারপ্তি লেযমাত্রা (Form 1-Receipt Target) 

 

এই ন্বরজপাজট ের মাধ্যজম মন্ত্রণালয় ন্বভন্বিক রােস্ব প্রান্বপ্তর লক্ষযমাত্রাি প্রাক্কলন (estimation) ও প্রজক্ষপণ 

(estimation) প্রদন্বি েত িয় ।   

 

Reports: এিান হর্জক Form 1-Receipt Target ন্বনব োিন করুন ।  

Fiscal Year: এিান হর্জক আন্বর্ েক বের ন্বনব োিন করুন।  

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  
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Starting Page: ন্বরজপাট ে এ যন্বদ এজকর আন্বিক পাতা র্াজক এবং আপন্বন ১ নম্বর পাতা বাজদ অন্য হকান পাতা হর্জক 

ন্বরজপাট েটি কদখজি িান, তািজল হসই পাতা নম্বর এন্বি করুন। 

Show print & time: রিজপাজট ধি প্ররিটি পাতায় যন্বদ ন্বপ্রন্বন্টং তান্বরি এবং সময় ন্বলিজত িান তািজল এিজন টিক ন্বিহ্ন 

ন্বদন ।  

Language: ন্বরজপাট েটি বাংলা বা ইংজরন্বেজত প্রদি েন করার েন্য সি সংরিষ্ট ঘজর ন্বিক করুন । 

“Run Report” বাটজন ন্বিক করজল ন্বরজপাট েটি প্রদরশ ধি হজব ।    
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3.2 ফিম 2 অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর ব্যয়সীমা (Form 2-Departmental Ceiling) 

এই ন্বরজপাজট ের মাধ্যজম মন্ত্রণালয়জয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর ব্যয়সীমার  লক্ষযমাত্রা প্রদন্বি েত িয় ।   

  

 

Reports: এিান হর্জক Form 2-Departmental Ceiling ন্বনব োিন করুন ।  

Fiscal Year: এিান হর্জক আন্বর্ েক বের ন্বনব োিন করুন।  

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Starting Page: ন্বরজপাট ে এ যন্বদ এজকর আন্বিক পাতা র্াজক এবং আপন্বন ১ নম্বর পাতা বাজদ অন্য হকান পাতা হর্জক 

ন্বরজপাট েটি কদখজি িান, তািজল হসই পাতা নম্বর এন্বি করুন। 

Show print & time: রিজপাজট ধি প্ররিটি পাতায় যন্বদ ন্বপ্রন্বন্টং তান্বরি এবং সময় ন্বলিজত িান তািজল এিজন টিক ন্বিহ্ন 

ন্বদন ।  

Language: ন্বরজপাট েটি বাংলা বা ইংজরন্বেজত প্রদি েন করার েন্য সি সংরিষ্ট ঘজর ন্বিক করুন । 

“Run Report” বাটজন ন্বিক করজল ন্বরজপাট েটি প্রদরশ ধি হজব ।    
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3.3 ফিম 3 - অনুন্নয়ন (Form 3-Non-Development) 

 

এই ন্বরজপাজট ের মাধ্যজম মন্ত্রণালয়জয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর প্রর্ন্বমক অনুন্নয়ন ব্যয়সীমার  প্রাক্কালন ও প্রজক্ষপজণর 

লক্ষযমাত্রা প্রদন্বি েত িয় ।   

 

    

 

Reports: এিান হর্জক Form 3-Non-Development ন্বনব োিন করুন ।  

Fiscal Year: এিান হর্জক আন্বর্ েক বের ন্বনব োিন করুন।  

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Starting Page: ন্বরজপাট ে এ যন্বদ এজকর আন্বিক পাতা র্াজক এবং আপন্বন ১ নম্বর পাতা বাজদ অন্য হকান পাতা হর্জক 

ন্বরজপাট েটি কদখজি িান, তািজল হসই পাতা নম্বর এন্বি করুন। 

Show print & time: রিজপাজট ধি প্ররিটি পাতায় যন্বদ ন্বপ্রন্বন্টং তান্বরি এবং সময় ন্বলিজত িান তািজল এিজন টিক ন্বিহ্ন 

ন্বদন ।  

Language: ন্বরজপাট েটি বাংলা বা ইংজরন্বেজত প্রদি েন করার েন্য সি সংরিষ্ট ঘজর ন্বিক করুন । 

“Run Report” বাটজন ন্বিক করজল ন্বরজপাট েটি প্রদরশ ধি হজব ।    
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3.4 ফিম 3 - উন্নয়ন (Form 3-Development) 

এই ন্বরজপাজট ের মাধ্যজম মন্ত্রণালয়জয়র অন্বিদপ্তর/পন্বরদপ্তজরর প্রর্ন্বমক উন্নয়ন ব্যয়সীমার  প্রাক্কালন ও প্রজক্ষপজণর 

লক্ষযমাত্রা প্রদন্বি েত িয় ।   

 

 

 

Reports: এিান হর্জক Form 3-Development ন্বনব োিন করুন ।  

Fiscal Year: এিান হর্জক আন্বর্ েক বের ন্বনব োিন করুন।  

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Starting Page: ন্বরজপাট ে এ যন্বদ এজকর আন্বিক পাতা র্াজক এবং আপন্বন ১ নম্বর পাতা বাজদ অন্য হকান পাতা হর্জক 

ন্বরজপাট েটি কদখজি িান, তািজল হসই পাতা নম্বর এন্বি করুন। 

Show print & time: রিজপাজট ধি প্ররিটি পাতায় যন্বদ ন্বপ্রন্বন্টং তান্বরি এবং সময় ন্বলিজত িান তািজল এিজন টিক ন্বিহ্ন 

ন্বদন ।  

Language: ন্বরজপাট েটি বাংলা বা ইংজরন্বেজত প্রদি েন করার েন্য সি সংরিষ্ট ঘজর ন্বিক করুন । 

“Run Report” বাটজন ন্বিক করজল ন্বরজপাট েটি প্রদরশ ধি হজব ।    
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3.5 ফিম 3 - কম েসূিী (Form 3-Programmes) 

এই ন্বরজপাজট ের মাধ্যজম মন্ত্রণালজয়র অিীনস্থ পন্বরিালন (কম েসূিী) হকাজির ন্বভন্বিজত প্রাক্কলন ও প্রজক্ষপজণর ব্যয়সীমার 

লক্ষযমাত্রা প্রদন্বি েত িয় । 

 

 

 

Reports: এিান হর্জক Form 3-Programme ন্বনব োিন করুন ।  

Fiscal Year: এিান হর্জক আন্বর্ েক বের ন্বনব োিন করুন।  

Ministry: কয মন্ত্রণালজয়ি বাজেট প্রণয়ন কিা হজে কসই মন্ত্রণালয়টি স্বয়ংরক্রয়ভাজব কদখাজনা হজব।  

Starting Page: ন্বরজপাট ে এ যন্বদ এজকর আন্বিক পাতা র্াজক এবং আপন্বন ১ নম্বর পাতা বাজদ অন্য হকান পাতা হর্জক 

ন্বরজপাট েটি কদখজি িান, তািজল হসই পাতা নম্বর এন্বি করুন। 

Show print & time: রিজপাজট ধি প্ররিটি পাতায় যন্বদ ন্বপ্রন্বন্টং তান্বরি এবং সময় ন্বলিজত িান তািজল এিজন টিক ন্বিহ্ন 

ন্বদন ।  

Language: ন্বরজপাট েটি বাংলা বা ইংজরন্বেজত প্রদি েন করার েন্য সি সংরিষ্ট ঘজর ন্বিক করুন । 

“Run Report” বাটজন ন্বিক করজল ন্বরজপাট েটি প্রদরশ ধি হজব ।    
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