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iBAS++ এর বয্বহারকারীiBAS++ 
বয্বহােরর ে��সমূহ

একিট গিতশীল ও আধুিনক আিথর্ক বয্ব�া �বতর্েনর ল�য্েক সামেন েরেখ অথর্ ম�ণালেয়র অথর্ িবভাগ িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা 
করেছ। এরই ধারাবািহকতায় এসিপএফএমএস কমর্সূিচর মাধয্েম সরকাির আিথর্ক বয্ব�াপনােক িডিজটালাইজড্  এবং 
শি�শালীকরেণর কাযর্�ম বা�বায়ন করা হে�। এসিপএফএমএস কমর্সূিচর আওতায় ই�ুভেমন্ট অব পাবিলক ফাই�াি�য়াল 
সািভর্স েডিলভাির � ইমি�েমেন্টশন অব BACS & iBAS++ ি�ম কতৃর্ক ইিন্টে�েটড বােজট এবং অয্াকাউিন্টং িসে�ম                
(আইবাস++) উ�য়ন করাসহ সারােদেশ বা�বায়ন করা হে�। আইবাস++ বাংলােদশ সরকােরর সমি�ত আিথর্ক বয্ব�াপনা সং�া� 
তথয্ প�িত। েসবা�হীতােদর �ত েসবা �দান িনি�ত করার লে�য্ এ িসে�মিট ৈতির করা হেয়েছ। এ িসে�মিট �মবধর্মান 
চািহদা েমটােত সমেয়র সােথ সােথ �সািরত হেয়েছ। বাংলােদশ সরকােরর �ায় সবধরেনর আিথর্ক েলনেদনেক িসে�েমর আওতায় 
এেন বা�বায়ন করা হে�। এই িসে�মিটেত এখন েমাট আটিট মিডউল রেয়েছ যা িবিভ� ধরেনর আিথর্ক �িতেবদন ৈতিরেত সাহাযয্ 
কের। এিট ৪০০ িটরও েবিশ আিথর্ক �িতেবদন ৈতির করেত পাের যা িনরী�কেদর �াসি�ক আিথর্ক তথয্ �দােন সহেযািগতা কের। 
বাংলােদশ বয্াংেকর মূল বয্াংিকং িসে�ম, ইেলক�িনক গভর্েমন্ট �িকউরেমন্ট (ইিজিপ) িসে�ম, করদাতা সনা�করণ ডাটােবইজ, 
�াশনাল আইেডিন্টিফেকশন ডাটােবইজ (এনআইিড), জন�শাসন ম�ণালেয়র পােসর্ানাল  ময্ােনজেমন্ট ইনফরেমশন িসে�ম 
(িপএমআইএস) এবং পিরক�না কিমশেনর ময্ােনজেমন্ট িসে�মসহ িবিভ� সরকাির অিফেস বয্বহৃত গুরু�পূণর্ িসে�েমর সে� 
আ�ঃসংেযাগ �াপন করা হেয়েছ ফেল তথয্ িবিনমেয়র মাধয্েম আিথর্ক পিরেসবা �ত সরবরাহ িনি�ত করা স�ব হেয়েছ।
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২,৬৫,০২৫
বয্বহারকারী

৩,৭১,৭৭,৫৯৩
সুিবধােভাগী

১,২৭০
েপ-পেয়ন্টসমূহ

২৭,২৬৭
অিফসসমূহ

iBAS++ এর পিরিধ:

iBAS++ এর ৈবিশ�য্:
�য়ংি�য় সরকাির আিথর্ক 
েলনেদন িসে�ম

সিঠক সমেয় আিথর্ক েসবার 
যথাথর্তা িনি�ত কের

তেথয্র মান 
িনি�ত কের

নাগিরেকর কােছ সরকাির আিথর্ক 
পিরেসবাগুেলা সরবরাহ সহজ 
কের েদয়

iBAS++ এর সুিবধােভাগী:

১০,১৮,৯২২
সরকাির কমর্চারী 

৭,৭৮,২৪৫
েপনশনার

৮২,৫৯,৩৭৭
কেরানায় সুিবধােভাগী 

৫,২১,০৪৯
সরবরাহকারী

১,২৫,০০০
িশ�াথর্ী

২,৬৪,৭৫,০০০
সামািজক িনরাপ�ার 
আওতায়  সুিবধােভাগী

েজনারাল
েলজার

বােজট �ণয়ন

িহসাবর�ণবােজট বা�বায়ন

িডিডও: িবল ��িত

�িনব�ন ও অনলাইেন
েবতন িবল দািখল

পারেচজ অডর্ার �েসিসং

পনুঃউপেযাজন, ব�ন 
ও িবভাজন

অথর্ অবমুি�

িবল অনুেমাদন ও েপাি�ং

েপেমন্ট �েসিসং (ইএফিট সহ)

সরকাির কমর্কতর্া, কমর্চারী ও 
েপনশনােরর ডাটােবজ

বয্াংেকর সে� স�িতসাধন

িফ�য্াল িরেপািটর্ং
বােজট পিরপ� চূড়া�করণ (অথর্ িবভাগ) ও 

অনুেমাদন (জাতীয় সংসদ)

CGA

আইবাস++ 
েক�ীয় সাভর্ার

ম�ণালয়/ অিধদ�র/
পিরদ�র

িবেদেশ অবি�ত
িমশনসমূহএনিবআর

ওেপন ডাটা

বািনিজয্ক
বয্াংকসমূহ

বাংলােদশ
বয্াংক

িসিজএ

অিডট অিফস

পিরক�না 
কিমশন

ইআরিড (ডামফাস)

আইএমইিডIMED

ERD

NBR

সহেজ, �ত, িনরাপেদ



১০,০০,০০০+

েকািট টাকা জুন ২০২১ পযর্� আইবাস++ 
এ চালান প�িতেত জমা

৫৬০+

েগেজেটড সরকাির কমর্কতর্াগণ 
কতৃর্ক আইবাস++ এ েপ-িবল 

ৈতির এবং দািখল 

৪০০+

ননেগেজেটড কমর্চারীেদর 
ইএফিট-এর মাধয্েম েবতন 

�হণ

৫০০+

�ায়�শািসত �িত�ান আইবাস ++ 
এর সে� য�ু

১ েকািট+

িডিডও কতৃর্ক আইবােসর++ এর 
মাধয্েম অনলাইেন িবল �দান

88 02 55110546-55
E-mail: info@ibas.gov.bd
www.ibas.�nance.gov.bd

Institution of Engineers 
Bangladesh (IEB), 4th Floor 
Ramna, Dhaka-1000

১,১০০+

বয্ি� /�িত�ান কতৃর্ক জুন ২০২১ পযর্� 
১৪৩ েকািট টাকার মূলয্মােনর স�য়প� �য়

েপ-পেয়ন্ট আইবাস++ এর সে� 
য�ু

১,৯০,০০০+

অিফস (সকল ম�ণালয় /িবভাগ) কতৃর্ক 
আইবাস++ এর মাধয্েম বােজট �ণয়ন

৮,০০,০০০+

�ায়�শািসত �িত�ান কতৃর্ক আইবাস++ 
মাধয্েম এর িবল দািখল এবং েপেমন্ট

১০০+

েলনেদন �িতমােস আইবাস++ 
মাধয্েম স��

৩২,০০০+

iBAS++ এর সফলতা:


