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রাজস্ব বাবজবের আওিাধীন
কর্সূি র্ি
সরকাবরর ককৌশলগি উবেশ্য ও র্বর্িন্ন র্ন্ত্রণালবের র্নজস্ব নীর্ির সাবে সার্ঞ্জ্যপূণ িও অজিবনর সহােক হবব এরুপ কার্ িক্রর্
রাজস্ব বাবজবের আওিাে কর্িসূর্ি র্হবসবব বাস্তবার্েি হবে। র্বর্িন্ন র্ন্ত্রণালে িাবদর সহােক কার্ িক্রর্ র্হসাবব স্বল্প ব্যবে
উন্নেনমূলক কার্ ি সম্পাদন, দার্রদ্র্য র্ববর্ািনমূলক, প্রবৃর্ি সহােক ও র্ানবসম্পদ উন্নেনমূলক কার্ িক্রর্ সম্বর্লি সীর্র্ি বরাবের
র্বে এ ধরবনর কর্িসূর্ি গ্রহন করবে। ২০১৮-১৯ অে িবেবর র্বর্িন্ন র্ন্ত্রণালবে কর্িসূর্ির জন্য ৩২৭.০০ ককাটি োকা বরাে র্েল।
িলর্ি ২০১৯-২০ অে িবেবর ১৪৬৩.০০ ককাটি োকা বরাে রাখা হবেবে। িৎবপ্রর্িবি রাজস্ব বাবজবের আওিাে অে ির্বিাবগর
২টি কর্িসূর্ি রবেবে। িন্মবে ১টি সরাসর্র অে ি র্বিাগ এবং অন্যটি র্হসাব র্হা-র্নেন্ত্রক এর কার্ িালে বাস্তবােন করবে।‘সরকার্র
ব্যে ব্যবস্থাপনা শর্িশালীকরণ: অগ্রার্ধকার কার্ িক্রর্সমূবহর ধারাবার্হকিা রিা’ শীষ িক কর্িসূর্িটি সরাসর্র অে ি র্বিাবগর
র্ােবর্ বাস্তবার্েি হবে। র্হসাব র্হা-র্নেন্ত্রক এর কার্ িালবের র্ােবর্ ‘র্ির্িশনাল কবরালার অব একাউন্টস্ (র্ির্সএ), িট্টগ্রার্
এর কার্ িালবের ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ (৫র্ ও ৬ষ্ঠ িলা) িবন র্নর্িাণ’ শীষ িক কর্িসূর্ি বাস্তবার্েি হবে।
১) ‘সরকার্র ব্যেব্যবস্থাপনা শর্িশালীকরণ: অগ্রার্ধকার কার্ িক্রর্সমূবহর ধারাবার্হকিা রিা’ কর্িসূর্ি
আর্ে িক ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রর্ক্রো অব্যাহি রাখা, র্েবর্োর্দ বাবজে কাঠাবর্া পির্িবক পূণ িাঙ্গ রূপ কদো এবং সরকার্র
আর্ে িক ব্যবস্থাপনার অগ্রার্ধকারপ্রাপ্ত সংস্কার কাজগুবলা সম্পন্ন করার লবিয নবিম্বর ২০১৪ হবি জুন ২০২০ কর্োবদ ৬৯৮৩.০০
লি োকা প্রাক্কর্লি ব্যবে ‘সরকার্র ব্যেব্যবস্থাপনা শর্িশালীকরণ: অগ্রার্ধকার কার্ িক্রর্সমূবহর ধারাবার্হকিা রিা’ শীষ িক
কর্িসূর্ি বাস্তবার্েি হবে। সরকাবরর র্ির্জোল বাংলাবদশ রূপকল্প বাস্তবােবনর অংশ র্হবসবব সরকাবরর প্রার্প্ত ও পর্রবশাবধর
পূণ িাঙ্গ র্িত্র প্রার্প্তর লবিয সরকার্র আর্ে িক ব্যবস্থাপনা সংস্কার সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অে িবেবর গৃহীি, সম্পার্দি ও িলর্ান কার্ িক্রর্
র্নবে উপস্থাপন করা হল:
➢ Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নি িাস িন iBAS++র্সবের্ উন্নেবনর কাজ
িলবে। ইবিার্বে iBAS++এর বাবজে প্রণেন র্র্িউল এর আওিাে ২০১৫-১৬ অে িবের কেবক বাবজে প্রণেন করা
হবে। বিির্াবন বাবজে প্রণেবনর এই র্র্িউলটি কজলা-উপবজলা পর্ িাবে প্রবিিবনর কাজ িলবে;
➢ অর্ধকির দিিার সাবে বাবজে বাস্তবােবনর জন্য ২০১৬-১৭ অে িবেবর সকল র্ন্ত্রণালে/র্বিাবগ এবং ২০১৭-১৮
অে িবের হবি কদবশর সকল কজলা-উপবজলাে বাবজে বাস্তবােন র্র্িউল িালু করা হবেবে। কসই সাবে ‘বাবজে কবরাল
অপশন’ িালু কবর ব্যে র্নেন্ত্রণ করা হবে। এোড়া iBAS++এর র্হসাবরিণ র্র্িউবলর র্ােবর্ কদবশর সকল
র্হসাবরিণ অর্িবস ২০১৯ সাবলর জুন কলার্জং সুিারুরূবপ সম্পন্ন করা সম্ভব হবেবে;
➢ ২০১৮-১৯ অে িবেবরর র্ি ২০১৯-২০ অে িবেবরর বাবজে পূব িবিী ১৩ র্ির্জবের পর্রববিি ৫৬ র্ির্জবের নতুন বাবজে
ও র্হসাবরিণ কের্ণর্বন্যাস পির্িবি প্রণেন করা হবেবে। ২০১৮-১৯ অে িবেবরর র্হসাবােন নতুন কের্ণর্বন্যাবসর
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র্ােবর্ সম্পন্ন হবেবে। এবি কজলার্ির্িক বাবজে প্রণেন করা এবং আন্তজিার্িক র্াবনর প্রর্িববদন প্রণেন করা
সম্ভব হবব;
➢ সকল র্ন্ত্রণালে/র্বিাবগ এবং অর্ধকাংশ দপ্তর/অর্ধদপ্তবর কগবজবেি কর্িকিিাগবণর জন্য Online Pay Bill
Submission এর ওপর প্রর্শিণ সম্পন্ন হবেবে। ২০১৯-২০ অে িবেবর এ কার্ িক্রর্ কজলা/উপবজলা পর্ িাবে
সম্প্রসারবণর লিযর্াত্রা র্নধ িারণ করা হবেবে;
➢ নন-কগবজবেি কর্িিারীবদর অনলাইবন কবিন র্বল দার্খল এবং ইএিটিবি কবিন প্রদান অপশন অে ির্বিাগসহ কবেকটি
দপ্তবর সিলিাবব পাইলটিং করা হবেবে;
➢ সরকার্র কর্িিারীগবণর কপনশন িাোববইজ প্রণীি হবেবে। প্রাে ৬ লি ৫০ হাজার কপনশনবিাগীর িথ্য িাোববইবজ
অন্তিভুি করা হবেবে এবং এসব কপনশনবিাগীবদর র্ার্সক কপনশন ইবলকট্রর্নক িান্ড ট্রান্সিার (Electronic Fund
Transfer-EFT) এর র্ােবর্ পর্রবশাধ করা হবে। বিির্াবন র্সর্জএ-এর আওিাধীন ৬৬টি র্হসাবরিণ কার্ িালেসহ
সকল প্রর্িরিা র্হসাবরিণ কার্ িালবে ইএিটির র্ােবর্ কপনশন প্রদান করা হবে। ইবিার্বে একটি প্রধান র্হসাবরিণ
কর্িকিিার কার্ িালে, কপনশন এন্ড িান্ড ম্যাবনজবর্ন্ট প্রর্িষ্ঠা করা হবেবে, র্ার র্ােবর্ সকল কপনশনারবক ই-র্পর্পও
প্রদান করা হবব এবং EFT এর র্ােবর্ কপনশন প্রদান করা হবব;
➢ প্রাে ১১ লি ৫০ হাজার সরকার্র কর্িিারীর অনলাইন িাোববইজ তির্র হওোে িাবদর কবিন িািা বাবদ বাবজে প্রণেন,
অবসর গ্রহবণর িথ্য সংগ্রহ এবং EFT এর র্ােবর্ কবিন পর্রবশাধ কার্ িক্রর্ সহজির হবেবে;
➢ র্বর্িন্ন র্ন্ত্রণালোধীন ৭টি SAE (Self Accounting Entity) র্ো- গণপূিি অর্ধদপ্তর, সড়ক ও জনপে অর্ধদপ্তর,
জনস্বাস্থয প্রবকৌশল অর্ধদপ্তর, বন অর্ধদপ্তর, করলওবে এবং িাক র্বিাগ, র্সর্জর্িএ-এ iBAS++ এর র্হসাবরিণ
র্র্িউল িালু করা হবেবে, এসব অর্িস কেবক ইসুযকৃি ইবলকট্রর্নক অযািিাইবসর র্ির্িবি ব্যাংক কেবক অে ি
পর্রবশাধ করবে, র্ার িবল র্বল পর্রবশাবধর কিবত্র অর্ধকির স্বেিা র্নর্িি করা সম্ভব হবে;
➢ ঢাকাসহ র্বর্িন্ন র্বিাগীে শহবর কগবজবেি কর্িকিিাগণও অনলাইবন কবিন-িািার র্বল দার্খল করবেন এবং িাবদর
কবিন-িািার্দও Electronic Fund Transfer (EFT) এর র্ােবর্ পর্রবশাধ করা হবে। র্বিাগীে শহবরর বাইবর
বগুড়া, নারােণগঞ্জ্ ও কুর্র্ল্লাবি এ সুর্বধা িালু করা হবেবে;
➢ প্রর্িরিা বার্হনীর সদস্যবদর কবিন-িািার্দ iBAS++ এর র্ােবর্ পর্রবশাবধর কার্ িক্রর্ শুরু হবেবে। এই কার্ িক্রর্
২০১৯-২০ অে িবেবর সম্পন্ন করার পর্রকল্পনা রবেবে;
➢ জািীে সঞ্চে র্স্কবর্র অনলাইন ম্যাবনজবর্ন্ট র্সবের্ িালু করা হবেবে। এটি একটি ককন্দ্রীে ইন্টারবনের্ির্িক
সিেওেযার, র্ার র্ােবর্ সকল প্রকার সঞ্চেপত্র র্বক্রে, লিযাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিি র্াবিীে র্হসাবােন সম্পন্ন
হবে। সঞ্চেপবত্রর র্কর্স্তর সুদ এবং আসল নগদােবনর অে ি ইএিটির র্ােবর্ পর্রবশাবধর ব্যবস্হা করা হবেবে এবং
সঞ্চেপত্রবক কপপারবলস (script-less) করা হবেবে। এর িবল একর্দবক কর্র্ন সঞ্চেপত্র ক্রবের ঊর্ধ্িসীর্া বজাে
রাখা সম্ভব হবে অন্যর্দবক সঞ্চেপবত্রর কলনবদন কার্ িক্রবর্ স্বেিা র্নর্িি করা সম্ভব হবে এবং গ্রাহক কসবার র্ান
উন্নীি হবে;
➢ স্বােত্বশার্সি প্রর্িষ্ঠানসমূবহর অনুকূবল োড়কৃি অে ি সরকাবরর কট্রজার্র র্সবঙ্গল অযাকাউন্টবসর বাইবর র্াবি পবড়
না োবক, কস উবেবশ্য স্বােত্বশার্সি প্রর্িষ্ঠাবনর জন্য iBAS++ এ নতুন র্র্িউল সংবর্াজন করা হবেবে। এই
র্র্িউলটি বাংলাবদশ কর্িিারী কল্যাণ কবাি ি, জািীে গৃহােন কর্তিপি ও র্ানবসম্পদ উন্নেণ িহর্ববল প্রাের্র্কিাবব
পাইলটিং করা হবেবে;
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➢ iBAS++ ব্যবহার কবর G2P এর র্ােবর্ সার্ার্জক র্নরাপিা কবষ্টর্ন কার্ িক্রর্সমূবহর সুর্বধাবিাগীবদর িািা
সুর্বধাবিার্গবদর পেন্দ র্ার্িক (ব্যাংক/কর্াবাইল ব্যাংর্কং এর র্ােবর্) পর্রবশাবধর ব্যবস্থা কনওো হবেবে;
➢ ব্যাংবকর কাউন্টাবর িালান জর্াদাবনর উবেবশ্য এ-িালান (a-Challen) প্রর্ক্রো িালুর উবযাগ কনওো হবে। এর
র্ােবর্ কর্ ককান বার্ণর্জযক ব্যাংবকর কর্ ককান শাখার কাউন্টাবর িালান বাবদ অে ি জর্া প্রদান করা র্াবব এবং
স্বেংর্ক্রেিাবব িালান প্রর্ক্রোকরণ হবব; এবং
➢ সরকার্র আর্ে িক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্ িক্রর্ এর্গবে কনওোসহ আন্তজিার্িক র্ান বজাে রাখার র্নর্র্ি র্বর্িন্ন সর্বে
দািা সংস্থাসমূবহর অে িােবন নানার্বধ আর্ে িক সংস্কার কার্ িক্রর্ বাস্তবােন িলর্ান রবেবে। এরই ধারাবার্হকিাে
Public Financial Management (PFM) Reforms Strategy 2016-2021 প্রণেন করা হবেবে । PFM
Reforms Strategy বাস্তবােবনর উবেবশ্য PFM Action Plan 2018-2023 প্রণীি হবেবে। উি Action
Plan-এর ১৪টি Component-এর র্বে অে ির্বিাগ সংর্িষ্ট ৮টি Component বাস্তবােবনর লবিয ইবিার্বে
Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)
শীষ িক একটি Program র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী কর্তিক অনুবর্ার্দি হবেবে। উি কপ্রাগ্রার্ Document-এর আওিাে
“Scheme on Reforms Leadership, Coordination and Monitoring” শীষ িক একটি র্স্কবর্র বাস্তবােন

শুরু হবেবে এবং অন্য ৭টি র্স্কবর্র কার্ িক্রর্ শীঘ্রই শুরু হবব।

২) ‘র্ির্িশনাল কবরালার অব একাউন্টস্ (র্ির্সএ), িট্টগ্রার্ এর কার্ িালবের ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ (৫র্ ও ৬ষ্ঠ িলা) িবন
র্নর্িাণ’ কর্িসূর্ি
‘র্ির্িশনাল কবরালার অব একাউন্টস্ (র্ির্সএ), িট্টগ্রার্ এর কার্ িালবের ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ (৫র্ ও ৬ষ্ঠ িলা) িবন র্নর্িাণ’
শীষ িক কর্িসূর্িটি ১৭৫.০০ লি োকা প্রাক্কর্লি ব্যবে র্হসাব র্হা-র্নেন্ত্রক এর কার্ িালবের র্ােবর্ বাস্তবার্েি হবেবে। র্ির্সএ
িট্রগ্রার্ কার্ িালবের র্বযর্ান িববনর আবরা ২ িলা ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ করার লবিয এ কর্িসূর্িটি কনো হে। কর্িসূর্িটি জুলাই
২০১৭ হবি জুন ২০১৯ কর্োবদ বাস্তবার্েি হবেবে।
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