গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ িবভাগ, aথ মntণালয়

(জন
ু ২০১২ পযn সংকিলত)

সmাদনায়: aথ িবভাগ

| aথ িবভােগর i-বক
ু |

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ িবভাগ, aথ মntণালয়

(জন
ু ২০১২ পযn সংকিলত)

সmাদনায়: aথ িবভাগ

| aথ িবভােগর i-বক
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মখবn
ু
ৃ i-বক
aথ িবভাগ কতক
ু pণয়ন eবং oেয়বসাiেট তা pকােশর uেদ ােগ আিম aত n
আনিnত। বাংলােদশ সরকােরর িভশন ২০২১- ক সামেন রেখ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার pত েয়
i-বক
যেথাপযk
ু
ু ব বহােরর মাধ েম
ু pণয়েনর পদেkপ সিত i pশংসার দাবীদার। তথ pযিkর
ৃ eবং কমকতা-কমচারীেদর জn কমযj
সরকাির aিফেসর গিতশীলতা o uৎপাদনশীলতা বিd
সmাদেনর eকিট কাঠােমা িবিনমােণর e uেদ াগেক আিম সাধবাদ
জানাi। jানিভিtক aথৈনিতক
ু
ূ
ব বsা pচলেন বiিট মখ
পালন করেব বেল আমার িব াস।
ু ভিমকা
ৃ িবিধ-িবধানসমহ
ূ সংকিলত কের i-বক
aথ িবভাগ হেত জািরকত
ু pণীত হেয়েছ। i-বেকর
ু
ৃ আiন/ িবিধ-pিবিধ/
িবিভn aধ ােয় িবষয়িভিtক িশেরানােম e িবভাগ থেক িবিভn সময় জািরকত
পিরপt/ নীিতমালা/ আেদশ/ িনেদশনাসমহূ সিnেবশ করা হেয়েছ।
ূ
সরকােরর আিথক খােত শ ৃ লা বজায় রাখেত বiিট িবেশষ ভিমকা
রাখেব বেল আিম িনি ত।
e i-বেক
ু সিnেবিশত সরকােরর আিথক িবিধ-িবধানসমহূ aথ িবভাগসহ সকল মntণালয়/ িবভাগ
eবং eর aধীনs দpেরর দনিnন কােজ ব বহার করা যােব। সরকােরর আিথক িবিধ-িবধান সহেজ
ু িসdাn gহণ, িবিভn aিডট আপিt
পরীkা-িনরীkা o িবে ষেণর মাধ েম আিথক িবষেয় িনভল
ূ ব য় ব বsাপনায় s তা o জবাবিদিহতা রkা, িনভলভােব
ু
ু
িন িt, সরকাির aিফসসমেহ
নতন
ূ
িবিধ-িবধান pণয়েন eবং সািবকভােব আিথক িবিধ-িবধােন দkতা aজেন i-বকিট
কাযকর ভিমকা
ু
রাখেব। িবিধ-িবধােনর dsাপ তার জn সরকাির কমকতা-কমচারীগণেক pায়শঃi হয়রািনর
সmখীন
হেত হয়। বiিট pকােশর ফেল কমকতা-কমচারীগণ e হয়রািন থেক রহাi পােব বেল
ু
আিম মেন কির। িবেশষ কের সরকাির আিথক ব বsাপনার িবষেয় pিশkণ pদােনর kেt বiিট
anঘটেকর কাজ করেব।
সরকাির aিফেস কমসmাদেনর পিরেবশ unয়েনর sােথ i-বক
ু pণয়েনর কিঠন কাজিট aত n
sচাrrেপ sসmেnর দ ৃ াn sাপন করায় আিম aথ িবভােগর সংি

সকলেক আnিরক ধnবাদ

জানাi।

(আবল
ু )
ু মাল আবdল মিহত
মntী
aথ মntণালয়

| aথ িবভােগর i-বক
ু |

aথ সিচেবর িকছু কথা
ৃ আiন, িবিধ, pিবিধ pjাপন, পিরপt eবং সরকাির
aথ িবভাগ হেত িবিভn সমেয় জািরকত
ূ হেয় আসেছ। সরকাির িসdাn নয়ার লেk
িনেদশনাসমহূ সংকিলত করার pেয়াজনীয়তা বhিদন ধের anভত
ৃ িবিধিবিধ-িবধানসমহূ সহজলভ করার কান িবকl নi। e পিরেpিkেত aথ িবভাগ হেত জািরকত
িবধানসমহূ সিnেবিশত কের i-বক
দশিট aধ ােয় আিথক kমতা aপন,
ু pণয়ন করা হেয়েছ। e i-বেকর
ু
unয়ন pকেlর aথ aবমিk
ু o ব বহার িনেদশনা, বােজট o মধ েময়াদী বােজটসহ িবিভn আিথক িবিধ,
ূ রাজs, বতন sলসমহূ, বতন িনধারণ, ভাতািদ, aবসর o পনশন,
Tজাির, ঋণ ব বsাপনা, কর বিহভত
ু
ভিবষ তহিবল, ছিটিবিধ
eবং চু িkিভিtক িনেয়াগ সংkাn িবিধ-িবধানসমহূ সিnেবিশত করা হেয়েছ। e iূ
বক
িবিভn িনেদশাবলী
ু aথ িবভাগ eবং সরকােরর সকল মntণালয়/িবভাগ eবং eর aধীনs দpরসমহেক
ু িসdাn gহেণ eবং সরকােরর আিথক ব বsাপনা সmেক
drততার সােথ পযােলাচনা কের tিরত o িনভল
ূ
দkতা aজেনর kেt িবেশষ ভিমকা
রাখেব।
ূ
ু
trিট থাকেল মলকিপর
সােথ
i-বকিট
িনভলভােব
pণয়েনর চ া করা হেয়েছ, তথািপ মdণজিনত
ু
ু
ূ
aসাম স তা দখা িদেল মলকিপ
anসরণীয় হেব। িবিভn aিডট আপিt িন িtর sিবধােথ eবং িবিভn
ূ
িবিধ-িবধােনর মেধ পববতী
িবিধ-িবধােনর anসরেণর শত থাকায়, আিথক িবিধ-িবধান পযােলাচনার
ু
ু িবিধ-িবধান pণয়ন পdিত সহজীকরণােথ i-বকিট
sিবধােথ eবং িনভলভােব
নতন
ু েত সংি

িবষেয়র সেtর
ূ

সােথ সmিকত িবিধ-িবধান সংেযাজন করা হেয়েছ।
ৃ িবিধ-িবধান anসেণর পরামশ দয়া হল।
আিথক িবষেয় সরকাির িসdাn gহেণর kেt সবেশষ জািরকত
ৃ বতনেsল পু াnপু rেপ
ূ সবেশষ জািরকত
বতন ভাতািদর kেt কান সরকাির আেদশ pদােনর পেব
পযেবkণ করা pেয়াজন। i-বকিট
কােযাপেযাগী o ব বহারেযাগ কের সংকলেনর চ া করা হেয়েছ। i-বক
ু
ু
সহজলভ করার জn aথ িবভােগর oেয়বসাiেট (www.mof.gov.bd) আপেলাড করা হ’ল।
akাn পির ম, মধা o মননশীলতার মাধ েম i-বক
ু সংকলন করায় uপ-সিচব জনাব খিলল আহমদ
eবং তার সহায়তাকারী o পরামশদাতােদরেক আিম আnিরক aিভনnন জানাি ।
ূ
aথ িবভােগর i-বক
রাখেব বেল আমার িব াস।
ু বাংলােদেশ i-গভন াn pচলেন eকিট িবরাট ভিমকা
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pাk কথন
ূ সরকাির িসdাn gহেণর kেt সংি
aেনক grtপণ

িবিধ-িবধান anসnােন uেlখেযাগ সময়

aিতবািহত করার pবণতা রাধ করার uেdেশ িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় িদক-িনেদশনার pিkেত iূ বান পরামশ o সািবক সহেযািগতা করার জn পরম েdয় জনাব
বক
ু pণয়ন করা হয়। i-বক
ু সংকলেন মল
মাঃ eমদাdল হক, aিতিরk সিচব, জনাব তপন kমার কমকার, aিতিরk সিচব, জনাব আশীষ kমার
সরকার, aিতিরk সিচব, জনাব মিহudীন খান, যুg-সিচব, জনাব মাঃ জালাল uিdন, যুg-সিচব, জনাব
মাঃ iিলয়াস লsর, uপ-সিচব, জনাব জািহdল হক, uপ-সিচব, জনাব মাঃ হািববরু রহমান, uপ-সিচব eর
ৃ
pিত কতjতা
pকাশ করিছ।
ূ বান িদক-িনেদশনা o সহেযািগতা pদান কেরেছন- নাসিরন sলতানা, uপ-সিচব,
বiিট সংকলেন মল
জনাব মাঃ গালাম মাsাফা, uপ-সিচব, জনাব িজনাত আরা, uপ-সিচব, জনাব মাহমdল
ু হাসান, uপ-সিচব,
জনাব আবু বােতন তালকদার
, িসিনয়র িসেsম eনািলs, জনাব মাঃ িমজাnল কিরম, িসিনয়র pাgামার,
ু
জনাব সাiফর
ু রহমান, পরামশক SPEMP, মাঃ তিরkল iসলাম খান, িসিনয়র সহকারী সিচব, সাiদা
বগম, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব আবু দাiয়ান মাহাmদ আহসানulাh, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব
ু ম ডল, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব ফয়সাল আহেmদ, িসিনয়র সহকারী pধান, জনাব
মাহাmদ aতল
খায়rন নাহার, সহকারী pধান, iি ঃ মাঃ হাrন-aর-রিশদ, IT Consultant (Hardware), DMTBF,
জনাব মাঃ মারসািলন আল সাদী, IT Consultant (Support Staff), DMTBF, শখ আহসাnjমান,
pশাসিনক কমকতা, জনাব ফাrক আহেমদ, pশাসিনক কমকতা, শখ শাহাnর রহমান, pশাসিনক কমকতা,
জনাব মাঃ আবdlা আল মামন
ু চৗধরী
ু , pশাসিনক কমকতা, জনাব মাঃ দেলায়ার হাসাiন, pশাসিনক
কমকতা, জনাব শামীম আহসান, pশাসিনক কমকতা, জনাব মাহাmদ খােদমুর রহমান, pশাসিনক কমকতা,
জনাব মাহাmদ বিশর হাসান, pশাসিনক কমকতা, জনাব মাঃ মাহবব
ু হােসন, pশাসিনক কমকতা,
ৃ
ু , সঁাট মdাkিরক
জাহানারা খাতন
-কাম-কিmuটার aপােরটর। সকেলর আnিরক সহেযািগতার জn কতjতা
ু
জানাi।
e বiিট সংকলেন আমােক সাবkিণক সহায়তা pদান কেরেছন, জনাব মাঃ আবল
ু বাসার, ডাটা
ূ
eি T/কে Tাল sপারভাiজার, জনাব মাঃ নrjামাল
, সঁাট মdাkিরক
-কাম-কিmuটার aপােরটর eবং সয়দ
ু
সাiফর
-কাম-কিmuটার aপােরটর। িবেশষ কের r থেক শষ পযn জনাব বাসার
ু
ু রহমান, সঁাট মdাkিরক
ূ
o নrjামােলর
কােজর pিত আnিরকতা eবং aবদান pশংসােযাগ । জনাব মাঃ আবল
ু বাসার-eর
কিmuটার সফটoয়ার সmেক jােনর পিরিধ anধাবন কেরi eতবড় চ ােল হােত িনেয়িছলাম।
i-বক
ত পরামশ/ মতামত থাকেল তা সাদের gহণ করা হেব।
ু
ু সmেক কােরা কান যিkস
ূ কােজ aবদান রাখার sেযাগ pদান করার জn
সেবাপির i-বক
ু সংকলেনর মত eকিট aিতgrtপণ
ৃ
পরম েdয় িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র pিত আnিরক কতjতা
pকাশ করিছ।

| aথ িবভােগর i-বক
ু |

ূ
ু িবষয়সমহ
i-বেক
ু anভk
aধ ায়-১: আিথক kমতা aপণ
আিথক kমতা aপণ- ১৯৭৭

আিথক kমতা aপণ- ১৯৮৩

আিথক kমতা aপণ- ১৯৮৫

আিথক kমতা aপণ o আিথক
kমতা পনঃaপণ
- ২০০৫
ু
eলিস খালা

unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn
আিথক kমতা- ১৯৯৪

unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn
আিথক kমতা- ২০০০

আিথক kমতা aপণ o আিথক
kমতা পনঃaপণ
- ২০০০
ু
unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn
আিথক kমতা ২০০৪

aধ ায়-২: unয়ন pকl o জনবল sানাnর
ূ
unয়ন pকlসমেহর
aথ
aবমিk
ু o ব বহার িনেদিশকা
unয়ন pকl হেত রাজs খােত
জনবল sানাnর

unয়ন pকেlর জনবেলর বতনভাতা
আuট সািসং নীিতমালা

aথ aবমিk
ু

pিশkণ/ সিমনার/ oয়াকশপ
সংkাn ব য়

sায়tশািসত pিত ােন জনবল
স ৃজন সংkাn কিমিট
কিমিটেত যাগদান

কমসিচ
ূ িনেয়াগ o anাn psাব
যাচাi সংkাn টাsেফাস
কমসিচ
ূ

চঁাদা pদান

aথ ছাড়করণ

সরকাির কমচারীর ঋণ মokফ

সমীkা/ িনরীkা

ব য় বরাd

ু ব েয়র psাব
জনবল o নতন

ূ িনধারণ
গািড়র মল

রাTায়t pিত ানেক sানীয়/
বেদিশক মdায়
ঋণ pদান
ু

কিমিট
ূ রাজs- িবjাপন
কর বিহভত

ূ রাজs-িফ
কর বিহভত
ূ রাজs- জিরমানা
কর বিহভত

ূ রাজs-ভাড়া
কর বিহভত
ূ রাজs- টাল
কর বিহভত

জাতীয় বতনেsল ১৯৭৩
জাতীয় বতনেsল ১৯৯৭

জাতীয় বতনেsল ১৯৭৭
জাতীয় বতনেsল ২০০৫

জাতীয় বতনেsল ১৯৮৫
জাতীয় বতনেsল ২০০৯

িসেলকশন gড/ টাiম sল/
u তর sল
বতনেsল পনঃিনধারণ
/
ু
unীতকরণ

aিgম iনিkেম ট

িবিভn কিমশেন কমরতেদর
বতন-ভাতা িনধারণ

িবেদশ মণকােল মণ ভাতা o
anাn sেযাগ-sিবধাবলী
পাহািড় ভাতা
pষণ ভাতা

টিলেফান ভাতা
িবেশষ ভাতা
i টানী ভাতা
সmানী pদােনর নীিতমালা
জাতীয় aধ াপক/ কাষাধেk র
সmানী
aিতিথ বkার সmানী

দেশর aভ nের দিনক ভাতা o
মণ ভাতা
িচিকৎসা ভাতা
িশkা ভাতা o আপ ায়ন ভাতা
(িবেদশs িমশন)
িশkা সহায়ক ভাতা
ূ ভাতা/ anদান
kিতপরণ
pিশkণ ভাতা
বাড/ কিমশন সদস েদর সmানী
চলি t/ বতার/ টিলিভশেন
সংি েদর সmানী
রk দাতার সmানী

মহাঘ ভাতা

aিধকাল ভাতা

aধ ায়-৩: বােজট o মধ েময়াদী বােজট
সরকাির aথ o বােজট ব বsাপনা
আiন, ২০০৯
আিথক তথ pবােহর মান unয়ন
সংkাn টাsেফাস
কমকতা-কমচারীগেণর িবিভn ঋণ
o aিgম
িবল দািখল/ িবল দািখেলর
সময়সীমা
থাক বরাd হেত বতন

বােজট কিমিট
aথ িবভােগর িবিভn কিমিট
মরামত o সংরkণ

বােজট o মধ েময়ািদ বােজট

ূ রাজs
aধ ায়-৪: Tজাির o ঋণ ব বsাপনা eবং কর বিহভত
নীিতমালা/ পdিত
ূ রাজs- িবkয় মল
ূ
কর বিহভত

aধ ায়-৫: বতন- sল
আiন
জাতীয় বতনেsল ১৯৯১

aধ ায়-৬: বতন িনধারণ
বতন সমতাকরণ
ৃ
বতন বিd

aধ ায়-৭: ভাতা
বাড়ী ভাড়া ভাতা
uৎসব ভাতা
আপ ায়ন ভাতা

যাতায়াত ভাতা/ িটিফন ভাতা
ঝঁু িক ভাতা
কীট ভাতা
সভায় যাগদােনর সmানী
নকল নবীশ/ আনসার বািহনীর
সদস েদর সmানী
iuিনয়ন/ uপেজলা পিরষেদ
কমরতেদর সmানী
আiনজীবী িফ

ািn o িবেনাদন ভাতা
কাযভার ভাতা
ডােমি ক eiড eলাun
পাষাক ভাতা/ ধালাi ভাতা
রশন
িনেয়াগ পরীkা
খ ডকালীন ডাkােরর সmানী
মাবাiল কােটর সmানী
িফস gহণ
িবিবধ

aধ ায়-৮: aবসর o পনশন
আiন/ িবিধ
পনশন সহজীকরণ আেদশ
১৯৯৪

aবসর/ পনশন/ আnেতািষক/ পনশন সহজীকরণ আেদশ/
পনশনেভাগীেদর মহাঘভাতা-uৎসবভাতা-িচিকৎসাভাতা
পনশন সহজীকরণ আেদশ
পনশন সহজীকরণ আেদশ
২০০১
২০০৯

aধ ায়-৯: ভিবষ তহিবল
আiন/ িবিধ

ভিবষ তহিবেলর sদ

ু িবিধ, চু িkিভিtক িনেয়াগ o anাn
aধ ায়-১০: ছিট
ু িবিধ
ছিট

চু িkিভিtক িনেয়াগ

anাn

| aথ িবভােগর i-বক
ু |

পনশন সহজীকরণ আেদশ
১৯৮২

