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যাজস্ব ফাবজবেয আওিাধীন  

                                               কভ িসূর্ি 
 

       যকাবযয ককৌরগি উবেশ্য ও র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবেয র্নজস্ব নীর্িয াবে াভঞ্জস্যপূণ ি ও উা অজিবন ােক বফ এরু 

কাম িক্রভ যাজস্ব ফাবজবেয আওিাে কভ িসূর্ি র্ববফ ফাস্তফার্েি বে। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারে িাবদয ােক কাম িক্রভ র্াবফ স্বল্প 

ব্যবে উন্নেনমূরক কাম ি ম্পাদন, দার্যদ্র্য র্ফবভািনমূরক, প্রবৃর্ি ােক ও ভানফম্পদ উন্নেনমূরক কাম িক্রভ ম্বর্রি ীর্ভি 

ফযাবেয ভবে এ ধযবনয কভ িসূর্ি গ্রন কযবে। ২০১৯-২০ অে িফেবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবে কভ িসূর্িয জ্ ১,৪৬৩.০০ ককাটি োকা 

ফযাে র্ের। ২০১৯-২০ অে িফেবয যাজস্ব ফাবজবেয আওিাে অে ি র্ফবাবগয ‘যকার্য ব্যে ব্যফস্থানা র্িারীকযণ: 

অগ্রার্ধকায কাম িক্রভমূবয ধাযাফার্কিা যক্ষা’ ীল িক কভ িসূর্িটি ফাস্তফােনাধীন র্ের। কভ িসূর্িটি জুন ২০২০ এ ভাপ্ত বেবে। 

এোড়াও, কফা প্রদাবনয কক্ষবে ম্পবদয জরবযিা আবযা বাবরাবাবফ র্নর্িি কযায রবক্ষয আর্ে িক পূফ িাবা (fiscal 

forecasting), ফাবজে প্রণেন ও ফাবজে ফাস্তফােন, আর্ে িক প্রর্িবফদন উন্নিকযণ এফং স্বেিা বৃর্িকযবণয উবেশ্যবক াভবন 

র্নবে „Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery 

(SPFMS)‟ নাবভ র্ফশ্ব ব্যাংবকয ােিাে ১০০ র্ভর্রেন ডরাবযয একটি াঁি ফেয কভোর্দ কভ িসূর্ি াবি কনো বেবে। এই 

কভ িসূর্িটি ৯টি র্িবভ ফাস্তফার্েি বে। 

 

১) ‘যকার্য ব্যে ব্যফস্থানা র্িারীকযণ: অগ্রার্ধকায কাম িক্রভমূবয ধাযাফার্কিা যক্ষা’ কভ িসূর্ি 

আর্ে িক ব্যফস্থানায ংিায প্রর্ক্রো অব্যাি যাখা, ভেবভোর্দ ফাবজে কাঠাবভা ির্িবক পূণ িাঙ্গ রূ কদো এফং যকার্য 

আর্ে িক ব্যফস্থানায অগ্রার্ধকাযপ্রাপ্ত ংিায কাজগুবরা ম্পন্ন কযায রবক্ষয নববম্বয ২০১৪ বি জুন ২০২০ কভোবদ 

৬,৯৮৩.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ‘যকার্য ব্যে ব্যফস্থানা র্িারীকযণ: অগ্রার্ধকায কাম িক্রভমূবয ধাযাফার্কিা 

যক্ষা’ ীল িক কভ িসূর্ি ফাস্তফার্েি বেবে। যকাবযয র্ডর্জোর ফাংরাবদ রূকল্প ফাস্তফােবনয অং র্ববফ যকাবযয প্রার্প্ত 

ও র্যবাবধয পূণ িাঙ্গ র্িে প্রার্প্তয রবক্ষয যকার্য আর্ে িক ব্যফস্থানা ংিায ংক্রান্ত ২০১৯-২০ অে িফেবয গৃীি, ম্পার্দি ও 

িরভান কাম িক্রভ র্নবে উস্থান কযা র: 

 অর্ধকিয দক্ষিায াবে ফাবজে ফাস্তফােবনয জ্ ২০১৬-১৭ অে িফেবয কর ভন্ত্রণারে/র্ফবাবগ এফং 

২০১৭-১৮ অে িফেয বি কদবয কর কজরা-উবজরাে ফাবজে ফাস্তফােন ভর্ডউর িালু কযা বেবে। কই 

াবে ‘ফাবজে কবরার অন’ িালু কবয ব্যে র্নেন্ত্রণ কযা বে; 
  

 Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এয উন্নি বা িন iBAS
++ 

এয ফাবজে 

র্বেভ উন্নেবনয কাজ িরবে। ইবিাভবে iBAS
++

এয ফাবজে প্রণেন ভর্ডউর এয আওিাে ২০১৫-১৬ 

অে িফেয কেবক ফাবজে প্রণেন কযা বে; 

 ২০১৯-২০ অে িফেবযয ভি ২০২০-২১ অে িফেবযয ফাবজে পূফ িফিী ১৩ র্ডর্জবেয র্যফবিি ৫৬ র্ডর্জবেয 

নতুন ফাবজে ও র্াফযক্ষণ কের্ণর্ফ্া ির্িবি প্রণেন কযা বেবে। ২০১৯-২০ অে িফেবযয র্াফােন 

নতুন কের্ণর্ফ্াবয ভােবভ ম্পন্ন বেবে; 
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 কদবয কর স্থাবন অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর কাম িক্রভ িালু কযা বেবে। ফিিভাবন কদড় রবক্ষযও কফী কভ িকিিা 

অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর কযবেন; 

 নন-কগবজবেড কভ িিার্যবদয অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবি কফিন প্রদান র্িফারে কর 

ভন্ত্রণারে/র্ফবাবগয অর্ধকাং অর্ধদপ্তবযয দয দপ্তবয িালু কযা বেবে;  

 যকার্য কভ িিাযীগবণয কনন ডাোবফজ ম্পন্ন কযা বেবে। প্রাে ৮ রক্ষ ১৫ াজায কননববাগীয িথ্য 

ডাোবফবজ অন্তর্ভ িি কযা বেবে এফং এফ কননববাগীবদয ভার্ক কনন অনরাইনর্বর্িক কবভন্ট র্বেভ 

ইএপটিয (Electronic Fund Transfer) ভােবভ র্যবাধ কযা বে। ফিিভাবন কর র্াফযক্ষণ কাম িারবে 

ইএপটিয ভােবভ কনন প্রদান কযা বে। ২,৪০,০০০ কননায ইএপটিয ভােবভ কনন াবেন। একটি 

ককন্দ্রীে কনন প্রদান কাম িারে প্রর্িষ্ঠা কযা বেবে, মায ভােবভ কর কননাযবক ই-র্র্ও প্রদান কযা বফ 

এফং EFT এয ভােবভ কনন প্রদান কযা বফ। ২০২০-২১ অে িফেবয কর কননাযবক ইএপটিয আওিাে আনা 

বফ; 

 প্রাে ১১ রক্ষ ৫০ াজায যকার্য কভ িিাযীয অনরাইন ডাোবফইজ তির্য ওোে িাবদয কফিন বািা ফাফদ ফাবজে 

প্রণেন, অফয গ্রবণয িথ্য ংগ্র এফং EFT এয ভােবভ কফিন র্যবাধ কাম িক্রভ জিয বেবে; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারোধীন ৭টি SAE (Self Accounting Entity) মো- গণপূিি অর্ধদপ্তয, ড়ক ও জনে অর্ধদপ্তয, 

জনস্বাস্থয প্রবকৌর অর্ধদপ্তয, ফন অর্ধদপ্তয, কযরওবে এফং ডাক র্ফবাগ, র্র্জর্ডএ-এ iBAS
++

 এয র্াফযক্ষণ 

ভর্ডউর িালু কযা বেবে; এফ অর্প কেবক ইস্যযকৃি ইবরকট্রর্নক অযাডবাইবয র্বর্িবি ব্যাংক কেবক অে ি 

র্যবাধ কযা বে, মায পবর র্ফর র্যবাবধয কক্ষবে অর্ধকিয স্বেিা র্নর্িি কযা ম্ভফয বে; 

 কদবয কর স্থাবন কগবজবেড কভ িকিিাগবণয কফিন-বািার্দ EFT এয ভােবভ র্যবাধ কযা বে; 

 প্রর্িযক্ষা ফার্নীয দস্যবদয কফিন-বািার্দ iBAS
++

 এয ভােবভ র্যবাবধয কাম িক্রভ শুরু বেবে। কনাফার্নী, 

র্ফভান ফার্নী ও কনৌফার্নীয কভ িকিিাগণ এফং কনাফার্নীয জওোনগণ কবরই র্নজ র্নজ ব্যাংক র্াবফ 

iBAS
++

এয ভােবভ ইএপটিয ভােবভ কফিন-বািার্দ াবেন; 

 জািীে ঞ্চে র্িবভয অনরাইন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ িালু কযা বেবে। এটি একটি ককন্দ্রীে ইন্টাযবনে র্বর্িক 

পেওেযায, মায ভােবভ কর প্রকায ঞ্চেে র্ফক্রে, রবযাং প্রদান এফং এ ম্পর্কিি মাফিীে র্াফােন 

ম্পন্ন বে। ঞ্চেবেয র্কর্স্তয স্যদ এফং আর নগদােবনয অে ি ইএপটিয ভােবভ র্যবাবধয ব্যফস্া যবেবে 

এফং ঞ্চেেবক কাযবর (scrip-less) কযা বেবে। এয পবর ঞ্চেে ক্রবেয ীভা ফাস্তফােন কযা ম্ভফ 

বে, পবর ঞ্চেবেয স্যদ ফাফদ প্রচুয অে ি ব্যে র্নেন্ত্রণ কযা মাবে এফং গ্রাক কফায ভান উন্নেন বে। এই কফা 

ফিিভাবন াযাবদব ঞ্চেে র্ফক্রেকাযী কর আউেবরবে িালু কযা বেবে। ডাকঘয ঞ্চে র্িভবকও অনরাইন 

কযা বেবে; 

 স্বােত্বার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবক োড়কৃি অব্যর্েি অে ি কমন কট্রজার্যয ফাইবয বড় না োবক, ক উবেবশ্য নগদ 

ব্যফস্থানাবক র্িারীকযবণয রবক্ষয স্বােত্বার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয জ্ আইফা++ এ নতুন ভর্ডউর ংবমাজন 

কযা বেবে। এই ভর্ডউরটি কভ িিার্য কল্যাণ কফাড ি, জািীে গৃােন কর্তিক্ষ ও ভানফম্পদ উন্নেন ির্ফর-এ 

পরবাবফ াইরটিং এয য র্ফদ্যযৎ র্ফবাবগয কর প্রকল্প, ফাংরাবদ করাক প্রান প্রর্ক্ষণ ককন্দ্র ও ল্লী উন্নেন 

একাবডর্ভ, ফগুড়াবি িালু কযা বেবে; 

 iBAS
++

 ব্যফায কবয G2P এয ভােবভ াভার্জক র্নযািা কফষ্টর্ন কাম িক্রভমূবয স্যর্ফধাববাগীবদযবক বািা 

প্রদাবনয কাজ এর্গবে মাবে। এ ম িন্ত ৫০ রবক্ষয কফী উকাযববাগীবক EFT এয ভােবভ বািা প্রদান কযা 

বেবে;  
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 ঘবয ফব িারান জভাদাবনয উবেবশ্য অবোবভবেড িারান ও ই-িারান ফািােন িালু কযা বেবে। এয পবর 

একর্দবক কমভন নাগর্যকগণ বজই যাষ্ট্রীে ককালাগাবয অে ি জভা র্দবি াযবফন, পরশ্রুর্িবি যকাবযয যাজস্ব 

আযণ বৃর্ি াবফ, কিভর্ন স্বেিাও বৃর্ি াবফ; এফং 

 দূিাফামূবয আর্ে িক শৃঙ্খরা ও স্বেিা বৃর্িয উবেবশ্য দূিাফামূবয জ্ iBAS
++

 এ পৃেক াফ-ভর্ডউর 

ংবমাজন কযা বেবে এফং পরবাবফ িাযটি দূিাফাব উা িালু কযা বেবে। 

২) ‘Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery 

(SPFMS)’ ীল িক কভ িস্যর্ি 

       কফা প্রদাবনয কক্ষবে ম্পবদয জরবযিা আবযা বাবরাবাবফ র্নর্িি কযায রবক্ষয আর্ে িক পূফ িাবা (fiscal 

forecasting), ফাবজে প্রণেন ও ফাবজে ফাস্তফােন, আর্ে িক প্রর্িবফদন উন্নিকযণ এফং স্বেিা বৃর্িকযবণয উবেশ্যবক াভবন 

র্নবে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery 

(SPFMS) নাবভ র্ফশ্ব ব্যাংবকয ােিাে ১০০ র্ভর্রেন ডরাবযয একটি াঁি ফেয কভোর্দ কভ িসূর্ি াবি কনো বেবে। এই 

কভ িসূর্িটি ৯টি র্িবভ ফাস্তফার্েি বফ। িন্মবে উবল্লখবমাগ্য অগ্রগর্ি বেবে এভন ৪টি র্িভ এয মূর উবেশ্য, ২০১৯-২০ 

অে িফেবযয ব্যে ও ফযাে এফং অজিনমূ র্নবি ংর্ক্ষপ্তবাবফ উবল্লখ কযা বরাোঃ 

ক) র্িবভয নাভ: Strengthening of State-owned Enterprises Governance র্িভ  

 

 অে ি র্ফবাবগয আওিাে ফাস্তফােনাধীন “Strengthening Public Financial Management Program to 

Enable Service Delivery (SPFMS)” কভ িসূর্িয আওিাে “Strengthening of State-owned Enterprises 

Governance’’ র্িভটি কভাে ১৩,৩৫৬.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফােনাধীন 

আবে। 

 

 র্িবভয মূর উবেশ্য 

 যাষ্ট্রােি ংস্থায স্বেিা বৃর্ি, স্যষ্ঠু ব্যফস্থানা র্নর্িিকযণ এফং র্নর্ফড় িদাযর্কয প্রবোজবন যকার্য  

নীর্ির্নধ িাযকবদয যাষ্ট্রােি ংস্থায ঋণ এফং প্রেন্ন দাবেয র্ফলবে জ্ঞান মৃি কযা; এফং 

 অনুবভার্দি PFM Action Plan 2018-2023 অনুমােী যাষ্ট্রােি ংস্থামূবক প্রদি যকাযী বতুির্ক/অনুদান 

হ্রা কযায প্রবোজবন যাষ্ট্রােি ংস্থায আর্ে িক িদাযর্ক ও কাম িাফরী ভর্নের্যং কাম িক্রভ র্িারী কযা।  

র্িবভয কাম িক্রভ 

 াফর্রক র্ডবলাজায উন্নি র্যবাটি িং ব্যফস্থায ভােবভ যাষ্ট্রােি ংস্থায স্বেিা ও জফাফর্দর্িা র্িারীকযণ; 

 যাষ্ট্রােি ংস্থাে উদ্ভূি আর্ে িক ঝুঁর্ক ও ম্ভাব্য দাবেয র্ফলবে যকাযী নীর্ির্নধ িাযকবদয অফর্িকযণ; 

 যাষ্ট্রােি ংস্থায আর্ে িক িদাযর্ক ও কাম িাফরী ভর্নের্যং র্িারীকযণ; 

 যকায কর্তিক যাষ্ট্রােি ংস্থামূবক প্রদি অনুদাবনয র্ফলবে র্িান্ত গ্রবণয রবক্ষয একটি নীর্িগি কাঠাবভা প্রণেন 

ও ফাস্তফােন; এফং 

 কাম িম্পাদবন অক্ষভ যাষ্ট্রােি ংস্থায মাফিীে র্ফলোর্দ ম িাবরািনাপূফ িক র্ফকল্প ভাধাবনয র্ফলবে যাভ ি প্রদান।  

 

 র্িবভয কভোদ: ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩। 
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২০১৯-২০ অে িফেবযয ংবার্ধি ফযাে ও ব্যে 

                                                                                                           (রক্ষ োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৫৬২.২০ ৫৬২.২০ ০০.০০ ৬৪.৩০ ৬৪.৩০ ০০.০০ ১১.৪৪% 

২০১৯-২০ অে িফেবযয উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ 

 SOEs’ Independent Performance Evaluation Guidelines এয খড়া প্রণেন; 

 Procedure to Regulate Debt and Contingent Liabilities of SOEs and Abs এয খড়া  

প্রণেন; 

 যাষ্ট্রােি প্রর্িষ্ঠানমূবয িথ্য ংগ্রবয জ্ Reporting Template এয খড়া প্রণেন; এফং 

 যাষ্ট্রােি প্রর্িষ্ঠান / স্বােিার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবয খড়া িার্রকা প্রণেন । 

 

খ) র্িবভয নাভ:  “ইভপ্রুর্বং কনন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ এন্ড ককাোর্রটি এন্ড োইভর্রবন অফ পাই্ার্িোর র্যবাটি িং” 

র্িভ 

 

অে ি র্ফবাবগয “Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service 

Delivery (SPFMS)” কভ িসূর্িয আওিাে “ইভপ্রুর্বং কনন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ এন্ড ককাোর্রটি এন্ড োইভর্রবন অফ 

পাই্ার্িোর র্যবাটি িং” র্িভটি কভাে ১০,১৬৪.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ 

ফাস্তফােনাধীন আবে। 

 

 র্িবভয মূর উবেশ্য  

 Public Financial Management (PFM) ংষ্কাবযয ৫ টি রবক্ষযয ভবে অ্িভ বরা ফাবজে ফাস্তফােন 

প্রর্ক্রো উন্নীিকযবণয ভােবভ যকাযী ম্পবদয বফ িািভ ব্যফায র্নর্িিকযণ এফং কফা জীকযণ। এ উবেবশ্য 

অফযগভনকাযী যকাযী কভ িকিিা-কভ িিাযীবদয কনন র্যবাধ প্রর্ক্রো র্নবে কাজ কযায জ্ একটি ককন্দ্রীে 

কনন অর্প স্থান কযা, কনন র্যবাবধয কক্ষবে ব্যাকরগ (Backlog) দূয কযায জ্ ির্ি র্নধ িাযণ কযা 

এফং iBAS++ পেওোবযয াবে ভন্বে কবয যকাযী কভ িকিিা-কভ িিাযী ও কননাযবদয জ্ একটি 

ককন্দ্রীভূি, াযস্পার্যক ব্যফাযবমাগ্য (কভন কোযড) ও ওবেফর্বর্িক ডাোবফজ তিযী কযা র্িবভয মূর উবেশ্য। 

 

 এোড়া ফাবজবেয স্বেিা ও জফাফর্দর্িা র্নর্িিকযবণয রবক্ষয অে িফেয কল ওোয ৬ ভাবয ভবে আর্ে িক 

র্াফ প্রস্তুি কযা এফং আর্ে িক র্াফমূবয গুনগিভান উন্নীি কযা ভেভি আর্ে িক প্রর্িবফদনমূ উস্থান 

কযা র্িবভয অ্িভ রক্ষয। এ রক্ষয পূযবণ ভার্ক প্রর্িবফদনমূবয উবমার্গিা ম িাবরািনা কযা, ফাৎর্যক 

আর্ে িক র্াফমূবয েক প্রস্তুি এফং র্াফ প্রণেবনয ির্ি উন্নি কযা এফং প্রবোজন অনুমােী প্রার্নক 

ভন্ত্রণারে ও করপ একাউর্ন্টং এনটিটিমূবয াবে আবরািনা কযা, ককন্দ্রীে ব্যাংক এফং অ্া্ ংস্থামূ 

(করপ একাউর্ন্টং এনটিটি এফং ফাবজে ফর্র্ভ িি ংস্থামূ) বি িথ্য ংগ্রবয প্রর্ক্রো প্রণেন/উন্নি কযা, 

র্র্জএ কর্তিক র্নধ িার্যি েবক যার্য প্রকল্প াাবয্যয (র্ডর্এ) িথ্যাফরী র্রর্ফি কযা এফং ভবে ভবে 

iBAS++ বি র্যবাে ি প্রণেন কযা, ব্যাংক ভন্বে ির্ি উন্নি কযা এফং ভেভি অর্গ্রভ/অর্নর্িি র্াফমূ 

ভন্বে কযা বফ। 
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র্িবভয াধাযণ উবেশ্য 

 

  ইএপটি প্রদাবন ক্ষভ এভন একটি ককন্দ্রীভূি কনন কযার তির্য কযা  এফং এটি কাম িকয কযা; 

  যকার্য র্জর্এপ এফং কনন কফায র্ফস্তার্যি ফার্ল িক প্রর্িবফদন তির্য কযা;  

 র্িভ শুরুয প্রেভ অে িফেবয র্ফরর্ম্বি কনন ংক্রান্ত ককইমূবয অন্তিোঃ ৫০ িাং হ্রা কযা এফং কল ফেবয 

৯০ িাং হ্রা কযা; 

 নতুন কননাযবদয অন্তিোঃ ৯০ িাংবয কক্ষবে EFT এয ভােবভ ভার্ক কনন প্রদান র্নর্িি কযা; 

 যকাবযয অর্নযীর্ক্ষি আর্ে িক র্ফফযণীয র্ফস্তার্যি ফার্ল িক প্রর্িবফদন (SAEs ) অে িফেয কল ওোয ৬ ভাবয 

ভবেই প্রস্তুি কযা। 

 

র্িবভয কভোদ: ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩। 

২০১৯-২০ অে িফেবযয ংবার্ধি ফযাে ও ব্যে র্নেরূোঃ  

                                                                                                                                                 
(রক্ষ োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৬৫১.৮০ ৬৫১.৮০ ০০.০০ ২৭৪.৯৯ ২৭৪.৯৯ ০০.০০ ৪২.১৯% 

 

২০১৯-২০ অে িফেবযয উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ 

 িবাগ ক-বেন্টবক (কভাে ৫৪২টি ক-বেন্ট) কনন কবভবন্টয কক্ষবে ইএপটি কবাবযবজয আওিাে আনা বেবে; 

 নতুন কননাযবদয কক্ষবে  অফয গ্রবনয প্রেভ ভা বি ইএপটিবি কনন র্যবাধ শুরু বেবে; 

 কনন র্পবেন ডাোবফজবক iBAS
++

 পেওোয এয াবে ভর্ন্বি কযা বেবে; 

 iBAS
++

 র্বেবভ একটি কর্িবনর্ব র্জর্এপ ভর্ডউর তিযীয প্রবোজনীে কাম িক্রভ আযম্ভ কযা বেবে; 

 র্জর্এপ ংক্রান্ত ফিিভাবন প্রির্রি র্ফর্বন্ন ধযবণয আইন ও র্ফর্ধ-র্ফধান ম িাবরািনা এফং এয আবরাবক iBAS
++

 

র্বেবভয র্জর্এপ র্পিাযমূবয কডববরবভন্ট ংক্রান্ত কাম িক্রভ গ্রণ কযা বেবে; 

 নতুন ফাবজে ও একাউর্ন্টং লার্র্পবকন র্বেভ (BACS) এয আবরাবক উবমাজন র্াফ (Appropriation 

Accounts)-এয পযবভে প্রণেন কযা বেবে এফং নতুন পযবভবে ২০১৮-১৯ অে িফেবযয উবমাজন র্াফ তিযী কযা 

বে; এফং 

 iBAS
++

 র্বেভ বি ভন্ত্রণারে/র্ফবাগর্বর্িক আে/ব্যবেয ংর্ক্ষপ্ত ফার্ল িক প্রর্িবফদন (Fiscal report) প্রর্ি ভাব 

generate কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা বেবে। 
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গ) র্িবভয নাভ: “র্এপএভ র্যপভ ি র্রডাযর্, ককাঅর্ড িবনন অযান্ড ভর্নের্যং” র্িভ 

   অে ি র্ফবাবগ ফাস্তফােনাধীন “Strengthening Public Financial Management Program to Enable 

Service Delivery (SPFMS)” কভ িসূর্িয আওিাে “PFM Reforms Leadership, Coordination and 

Monitoring” র্িভটি কভাে ১৪,০০০.০০ রক্ষ োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৮-১৯ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফােনাধীন 

আবে। 

 র্িবভয মূর উবেশ্য 

     যকার্য আর্ে িক ব্যফস্থানা ংিায কাম িক্রভ ফাস্তফােবনয কক্ষবে কাম িকয Change Management Approach 

ফাস্তফােবনয উবযাগ গ্রণ এফং এ রবক্ষয- 

   
 র্ইর্ কর্তিক অধ িফার্ল িক PFM Action Plan অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন প্রস্তুি কবয Steering Committee এয 

বাে উস্থান কযা; 

 PFM Action Plan stakeholder-কদয র্নবে অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন ম িাবরািনায জ্ ফেবয ২ টি retreat এয 

আবোজন কযা; 

 র্এপএভ র্ফলেক কভবক্ষ ৩টি র্যাি ি কায প্রস্তুি কবয আন্তজিার্িক জান িার  ও ওবেফাইবে প্রকা কযা; 

 র্এপএভ ম্পর্কিি ভস্যা র্ির্িি কযবি যকার্য কফা র্ফিযণ ককন্দ্রগুবরা র্যদ িন (ভাঠ ম িাবে) কযা; 

 PFM Action Plan ফাস্তফােবনয জ্ র্নমৄি প্রর্ক্ষক, পযার্র্রবেেযবদয কভ িকীর্িি মূল্যােবনয জ্  প্রর্িবফদন 

প্রস্তুি কযা   এফং ;  

 ১০০ জন যকার্য কভ িকিিাবক PFM র্ফলবে র্ফবলার্েি কযায জ্ দীঘ িবভোদী Implementation Support 

Consultant-কদয প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা। 

 

 র্িবভয াধাযণ উবেশ্য: 

 ফার্ল িক র্যফীক্ষণ ও প্রর্িবফদন তির্যয ভেসূর্ি প্রণেন; 

 PECT কর্তিক কভ িসূর্ি ফাস্তফােবনয াবে জর্ড়ি ংস্থায প্রর্ির্নর্ধবদয ফার্ল িক কভ িকীর্িি র্ফলবে প্রর্িবফদন তির্য; 

 কভ িকীর্িি মূল্যােন কবয পুযস্কৃি কযা; 

 কভ িসূর্ি ফাস্তফােবনয র্নর্ভি ােিা/প্রর্ক্ষণ প্রদান;  

 প্রর্ি ২ ফেয যয যকার্য ব্যে ও আর্ে িক ব্যফস্থানা মািাই ও মূল্যােবনয ব্যফস্থা (PEFA); 

 ংর্িষ্ট কর্তিবক্ষয াবে কমাগাবমাগ ও িাঁয ংর্িষ্টিা কজাযদাযকযণ; এফং 

 র্এপএভ ংিায ফাস্তফােবনয জ্ অনুবভার্দি PFM Action Plan অনুমােী কাম িকয Ceange 

Management Approace ির্ি এফং  Program Structure ফাস্তফােন কযা। 

 র্িবভয কভোদ: ২০১৮-১৯ কেবক ২০২২-২৩। 

২০১৯-২০ অে িফেবযয ংবার্ধি ফযাে ও ব্যে 

(রক্ষ োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

১৯৩৪.২০ ১৯৩৪.২০ ০০.০০ ১০৪০.১৪ ১০৪০.১৪ ০০.০০ ৫৩.৭৮% 
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২০১৯-২০ অে িফেবযয উবল্লখবমাগ্য কাম িক্রভ 

 PFM Action Plan 2018-2023 এয প্রেভ Progress Report (September 2018-December 

2019) প্রস্তুি কবয ংর্িষ্ট কবরয র্নকে র্ফিযণ কযা বেবে; 

 PFM Action Plan stakeholder-কদয র্নবে The Palace- র্ফগঞ্জ এ জানুোর্য, ২০২০ এ একটি retreat 

এয আবোজন কযা বেবে; 

 ৩টি গবফলণা ে প্রস্তুি  ও প্রর্িবফদন তির্য পূফ িক ওবেফাইবেয ভােবভ প্রকা কযায জ্ উচ্চ স্তবযয কভ িারা 

অনুর্ষ্ঠি বেবে এফং ৫টি ম্ভাব্য কক্ষে র্নধ িাযণ কযা বেবে; 

 Implementation Support Consultant (ISC) র্নবোবগয র্নর্ভি EoI কিবে র্েকাে র্ফজ্ঞান প্রকা 

কযা বর বদয র্ফযীবি ৩৬ জন প্রােী আগ্র প্রকা কবয EoI দার্খর কবযবেন। আবফদন ে মািাই ফাোই এয 

জ্ একটি বা অনুর্ষ্ঠি বেবে; 

 PIT গণ র্নজ র্নজ Annual Work Plan (AWP) প্রস্তুি কবযবেন; 

  PFM Action Plan 2018-2023 এয ২ে Progress Report (January 2020-June 2020) এয 

খড়া প্রণেন কযা বেবে;  

 গবফলণা র্যিারনায জ্ NIPEP, India এয াবে IPF অংীদার্যত্ব স্বাক্ষয কবযবে এফং IPF গবফলণা 

র্যিারনায জ্ একটি র্ফস্তৃি গাইডরাইন তির্য কবযবে; এফং  

 SPFM কভ িস্যর্িয Disbursement Linked Result কবর্যর্পবকবনয জ্ একটি স্বিন্ত্র কবর্যর্পবকন 

এবজর্ি র্নবোগ কযা বেবে।  

 

ঘ) র্িবভয নাভ: “র্িভ অন ইভপ্রুববভন্ট অপ াফর্রক পাই্ার্িোর ার্ব িব কডর্রবাযী থ্রু ইভর্িবভবন্টন অপ BACS 

and  iBAS++” র্িভ 

 

       থ থবিভাগগ িাস্তিায়নাধীন “Strengthening Public Financial Management Program to Enable 

Service Delivery (SPFMS)” কর্ থসূবির অওতায় “র্িভ অন ইভপ্রুববভন্ট অপ াফর্রক র্পনার্িোর ার্ব িব 

কডর্রবাযী থ্রু ইভর্িবভবন্টন অপ BACS and  iBAS++”  বির্টি মর্াট ২৫,৫২১.০০ ক্ষ টাকা ্া্কলবত ্যয়গয় ২০১৯-

২০ মথগক ২০২২-২৩ মর্য়াগদ িাস্তিায়নাধীন অগে। 

 

বিগর্র মূ উগেশ্য: 

 Integrated Budget and Acoounting System (iBAS++) উন্নয়গনর র্াধ্যগর্ ি থাঙ্গীণ 

(Comprehensive) িাগেট ্বতগিদনমূ যথার্গয় ্স্তুত করা; 

 িাগেট অউট-টান থ ্বতগিদগনর বভবিগত িাগেট বনয়ন্ত্রণকারী কায থায়মূগর বদ্ধান্ত গ্রন ক্ষর্তা বৃবদ্ধ করা; এিং 

 িাগেট বনয়ন্ত্রণ ্যয়িস্থানার র্াধ্যগর্  অবথ থক খাগতর স্বচ্ছতা বৃবদ্ধ করা। 

 

র্িবভয কাম িক্রভ: 

 

 নতুন ফাবজে ও অযাকাউর্ন্টং কেণীর্ফ্া ির্ি ফাস্তফােন ও iBAS++ বি উদ্ভূি প্রর্িবফদনমু র্ফবিলণ কবয 

র্িান্ত গ্রণ ক্ষভিা বৃর্ি কযা; 

 iBAS++ র্যিারনা ির্ি (Operation Procedure) র্রর্ফিকযণ এফং ফাবজে ও র্াফােন ংক্রান্ত 

র্ফর্বন্ন কাম িম্পাদন প্রর্ক্রো স্বেংর্ক্রে কযা; 
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 অ্া্ াফর্রক পাই্ার্িোর ম্যাবনজবভন্ট ংর্িষ্ট র্বেবভয াবে iBAS++ এয ইন্টাবপ প্রর্িষ্ঠা ও ফাস্তফােন 

কযা;  

 অে ি ব্যফস্থানাে প্রর্িশ্রুর্ি র্নেন্ত্রণ ব্যফস্থা (Commitment Control) ফাস্তফােন ও কট্রজার্য র্বঙ্গর অযাকাউন্ট 

র্িারী কযা; 

 যকার্য দাফী র্যবাবধ ইবরকট্রর্নক পান্ড ট্রািপাবযয আওিা বৃর্ি কযা; 

 র্ডর্ডও ভর্ডউর উন্নেন ও ফাস্তফােন কযা; 

 iBAS++ এয র্ফবলার্েি ভর্ডউর (SAE & SoE Module) উন্নেন ও কল্ফ অযাকাউর্ন্টং ও যাষ্ট্রােত্ত্ব 

প্রর্িষ্ঠাবন ফাস্তফােন কযা; 

 স্থােী ম্পবদয মূল্য ও িার্রকা ংযক্ষবণয জ্ iBAS++ এ পৃেক ভর্ডউর প্রস্িি কযা; এফং 

 র্াফ ভা র্নেন্ত্রবকয কাম িারবে ইএপটি/কভাফাইর ব্যাংর্কং- ককন্দ্রীভূি কনন কযার প্রস্তুি কযা এফং কর 

অফযববাগীয র্যিে প্রভাণীকযণ কযা।   

বিগর্র মর্য়াদ: ২০১৯-২০ মথগক ২০২২-২৩। 

২০১৯-২০ থ থিেগরর ংগলাবধত িরাে ও ্যয়য়:    

                                                                                                                 (ক্ষ টাকায়) 

িরাে ্যয়য় ্যয়গয়র লতকরা ার 

(িরাগের%) মর্াট বেওবি ্কল্প াায্য মর্াট বেওবি ্কল্প াায্য 

১৩৮৩.২০ ১৩৮৩.২০ ০০.০০ ২৩২.৩০ ২৩২.৩০ ০০.০০ ১৬.৭৯% 

 

২০১৯-২০ থ থিেগর ম্পাবদত গুরুত্বপূণ থ/উগেখগযাগ্য কর্ থকান্ডঃ 

 মুবেি িগ থ কগরানায় ক্ষবতগ্রস্ত ৫০ ক্ষ বরিাগরর র্গধ্য র্াননীয় ্ধানর্ন্ত্রীর ক্ষ মথগক মর্ািাআ ্যয়াংবকং 

বরগিার র্াধ্যগর্ নগদ থ থ ায়তা ্দান কায থক্রগর্র ংল বগগি iBAS++ বগেগর্ একটি পৃথক র্বিউ 

ংগযােন করা গয়গে এিং ৩০/০৬/২০২০ তাবরখ য থন্ত ১৬,৩০,৪৭১ েন উকারগভাগীগক মর্ািাআ ্যয়াংবকং 

বরগিার র্াধ্যগর্ নগদ থ থ ায়তা ্দান করা গয়গে। থ থ ্দাগনর পূগি থ উকারগভাগীর তথ্য রকাগরর বিবভন্ন 

তথ্য ভান্ডাগরর াগথ যািাআ করা গয়গে; 

 কর ভন্ত্রণারে ও অর্ধদপ্তবয ফাবজে প্রণেবনয কাজ iBAS
++ এয ভােবভ ম্পন্ন বে। ফিিভাবন ফাবজে প্রণেবনয 

এই ভর্ডউরটি কজরা-উবজরা ম িাবে প্রফিিবনয কাজ িরবে;  

 নতুন ফাবজে ও র্াফযক্ষণ কের্ণর্ফ্া ির্িবি প্রণেন  ও ফাস্তফােবনয ভােবভ আন্তজিার্িক ভাবনয  প্রর্িবফদন 

প্রণেন কযা ম্ভফ বে;  

 ফাংরাবদ কযরওবে-কি iBAS
++

 এয র্াফযক্ষণ ভর্ডউর িালু কযা বেবে, এগুবরা কেবক ইবরকট্রর্নক 

অযাডবাইবয ভােবভ ব্যাংক কেবক অে ি র্যবাধ কযবে, মায পবর র্ফর প্রদাবনয কক্ষবে অর্ধকিয স্বেিা র্নর্িি 

কযা বে; 
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 কদবয ফ ভন্ত্রণারে/র্ফবাবগ অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবি কফিন প্রদান িালু কযা বেবে। 

অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবি কফিন প্রদান ২০২০-২১ অে িফেবয কদবয কর স্থাবন র্ফস্তৃি কযা 

বফ; 

  ‘জািীে ঞ্চে র্িবভয অনরাইন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ’ এয ভােবভ ডাকঘয ঞ্চে ও কভোর্দ র্াফ এয কাম িক্রভ 

র্যিারনায জ্ নতুন কভনু ংবমাজন কযা বেবে; 

 ফাবজে প্রণেন, ফাস্তফােন ও ভর্নের্যং ইিযার্দ নতুন ফাবজে ও র্াফযক্ষণ কের্ণর্ফ্া ির্িয ওয র্ফর্বন্ন 

প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ ফাস্তফার্েি বেবে; 

 iBAS
++

 ব্যফায কবয G2P এয ভােবভ াভার্জক র্নযািা কফষ্টর্ন কাম িক্রভমূবয স্যর্ফধাববাগীবদযবক বািা 

প্রদাবনয কাজ এর্গবে মাবে। িরর্ি ২০২০-২১ অে িফেবয ১ ককাটি উকাযববাগীবক G2P এয আওিাে আনায 

উবযাগ কনো বেবে; এফং 

 অে ি র্ফবাবগয ওবেফাইে ারনাগাদ কবয িরর্ি অে িফেবযয ফাবজে, র্ফর্বন্ন আর্ে িক র্ফর্ধ, আর্ে িক ব্যফস্থানাে 

িরভান ংিায কভ িসূর্ি ম্পবকি িথ্যার্দ র্ন্নবফ কযা বেবে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


