
অথর্ ম�ণালেয়র অথর্ িবভাগ কতৃর্ক বা�বায়নাধীন “ে�নেদিনং 
পাবিলক ফাই�াি�য়াল ময্ােনজেমন্ট ে�া�াম টু এনাবল সািভর্স 
েডিলভাির” (এসিপএফএমএস) শীষর্ক কমর্সূিচ বাংলােদশ 
সরকােরর আিথর্ক বয্ব�াপনােক আধুিনকীকরণ ও 
িডিজটালাইজড্ করার িনিমে� িবিভ� ধরেনর পিরক�না 
বা�বায়ন করেছ। “ইিন্টে�েটড বােজট এবং অয্াকাউিন্টং 
িসে�ম” (আইবাস++)“এসিপএফএমএস” কমর্সূিচর একিট 
গুরু�পূণর্ িসে�ম যা েকবল বােজট ��িত এবং বা�বায়ন এর 
কােজর িভতর সীমাব� েনই বরং আিথর্ক েলনেদনেক �য়ংি�য় 
কেরেছ “ইেলক�িনক ফান্ড �া�ফার” (ইএফিট) করার মাধয্েম। 

বতর্মােন, আইবাস++ িসে�েমর আওতায় ৯৬% সরকাির 
কমর্কতর্া- কমর্চারী ইএফিট-এর মাধয্েম েবতন- ভাতািদ �হণ 

করেছন। এছাড়া, শতভাগ েপনশনার ইএফিট- এর মাধয্েম 
েপনশন �হণ করেছন। স�িত, সরকাির �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশ�কেদর ইএফিটেত অ�ভুর্� করা হেয়েছ। এ বয্ব�া চালু 
হওয়ার ফেল সরকাির �াথিমক িবদয্ালেয়র সকল িশ�ক 
�িতমােসর �থম কাযর্িদবেস েবতন �হণ কেরন। এ প�িতেত 
সংি�� �াপক ইএফিট সং�া� েট�ট ময্ােসজ তার েমাবাইল 
েফােন �হণ কেরন এবং তার সংি�� বয্াংক অয্াকাউেন্ট 
েবতন-ভাতার অথর্ জমা হয়। এিট েকবল েবতন েলনেদেনর 
সে�ই  কাজ কের না বরং এিট �িতিট িশ�েকর সম� ধরেনর 
তেথয্র ভান্ডার িহসােবও কাজ কের যা ইেতাপূেবর্ ময্ানুয়য্ািল 
রাখা হত। ইএফিট চালু হওয়ার জ� েয েকান �তারণামূলক অথর্ 
�দান খুব সহেজই  সনা� করা যায়।  
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ইএফ� িসে�ম
�াথিমক িবদ্যালেয়র িশ�কেদর জন্য



�াথিমক িবদয্ালেয়র িশ�েকরা মােসর িতন/চার তািরেখ েবতন �হণ করেতন।

ময্ানুয়াল প�িতেত সংরি�ত তথয্সমূহ সহেজই হািরেয় যাওয়ার ঝুঁিক থােক।

ময্ানুয়াল প�িত অ�� এবং এটা েকান ধরেনর িনভুর্লতা িনি�ত কের না।

উপেজলা িশ�া অিফসেক িবদয্ালয় েথেক �া� মািসক িরেপােটর্র িভি�েত �িশি�ত 
িশ�েকর িবপরীেত একিট কের ময্ানুয়ািল িবল ফরম ৈতরী করেত হত।

এই �ি�য়া শুরু হত �িত মােসর ২০ তািরেখ এবং েবতন িবল �ি�য়া স�াদন করেত 
কমপে� আটিট কমর্িদবস বয্য় করেত হত।

“ইএফিট” প�িতেত আটিট কমর্িদবেসর পিরবেতর্ িতনিট কমর্িদবেস েবতন িবল �ি�য়া 
স�ািদত হয়।

সকল িশ�ক মােসর �থম কমর্ িদবেস েবতন �হণ কেরন।

ইএফিট প�িত েবতন েলনেদন কাযর্�মেক পূণর্ িনরাপ�া �দান কের।

ময্ানুয়াল প�িতর সােথ জিড়ত অযািচত মানিসক চাপ দূর কের।

উপেজলা িশ�া অিফেসর হাজার হাজার কাগেজর খরচ বাঁচায় এবং পিরেবশ বা�ব 
�ি�য়া িনি�ত কের।

েবতন প�িতর সােথ জিড়ত সকেলর অ�েয়াজনীয় যাতায়াত খরচ ও সময় বাঁচায়।

“ইএফিট”
েবতন প�িতর সুিবধাসমূহ

ময্ানুয়াল েবতন
প�িতর অসুিবধাসমূহঃ 

৪,০৮,৩২৬
সবর্েমাট �াথিমক 
িবদয্ালয় িশ�ক

৩,৬৫,০৪৩
ইএফিট অ�ভূর্� �াথিমক 
িবদয্ালয় িশ�ক

৯০%
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িদন ১

িদন ২

িদন ২

িদন ৩

িদন ৩ িদন ৪ িদন ৫ িদন ৬ িদন ৭ িদন ৮

* অে�াবর ২০২১

{
৬৫,৭৩৯
সবর্েমাট �াথিমক িবদয্ালয়

ময্ানুয়াল
প�িত

টাইমলাইন
ময্ানুয়াল এবং ইফিট প�িত

�িত মােসর ১১ তািরেখ
সম�য় সভা

�িত মােসর ১১ তািরেখ
সম�য় সভা

িবল ফেমর্ িডিডওর
অনুেমাদন

িহসাবর�ণ অিফস 
কতৃর্ক িবল ফমর্ পরূণ 

িবল ফেমর্ িশ�কেদর েবতন
তথয্ািদ দািখল

িহসাবর�ণ অিফস কতৃর্ক বয্াংক 
এডভাইস ও েটােকন ইসুয্ এবং 
দািয়��া� বয্াংেক দািখল 

বাংলােদশ/ েসানালী 
বয্াংক কতৃর্ক েটােকন ও 
বয্াংক এডভাইস 
অনুযায়ী েবতন �দান

ময্ানুয়ার প�িতেত
েবতন ে�িডটেবতন জমা

িহসাবর�ণ অিফস িডিডও কতৃর্ক 
অনুেমািদত িবল অনলাইেনর মাধয্েম �হণ

আইবাস++ এর মাধয্েম 
িডিডও কতৃর্ক িবল ে�রণ 

িহসাবর�ণ অিফস কতৃর্ক বাংলােদশ বয্াংেক 
“ইএফিট” ে�রণ 

বাংলােদশ বয্াংক “ইএফিট” র 
মাধয্েম েবতন �দান

ইএফিট
প�িত

৫১২
েপ-পেয়ন্টসমূহ



ই�ুভেমন্ট অব পাবিলক ফাই�াি�য়াল সািভর্স েডিলভাির 
� ইমি�েমেন্টশন অব BACS & iBAS++

ে�নেদিনং পাবিলক ফাই�াি�য়াল ময্ােনজেমন্ট ে�া�াম 
টু এনাবল সািভর্স েডিলভাির (SPFMS)

অথর্ িবভাগ, অথর্ ম�ণালয়
ibas.finance.gov.bd

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

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

িনঃসে�েহ, “ইএফিট” িসে�ম িশ�েকর জীবেন একিট উে�খেযাগয্ ভূিমকা পালন করেছ। এখন, েবতন 
পাওয়ার জ� আমােদর আর অেপ�া করেত হয় না। এখন আমরা �িতমােসর �থম কমর্ িদবেস বাংলােদশ 
বয্াংক েথেক  েমাবাইল েট�েটর জ� অেপ�া কির।

েমাঃ িজ�রু রহমান
িবজয় নগর সরকারী �াথিমক িবদয্ালয়, উপেজলাঃ যেশার সদর, েজলাঃ যেশার। 

ইএফিট প�িত �ভাব িবে�ষণ 

৩৯৩৬ িদন

 ৩০৬,৫১৬ টাকা

১৪৭৬ যাতায়াত

একিট উপেজলা

ময্ানুয়াল

ময্ানুয়াল ইএফিট

৩

০

৮

৬২৩

৩ ০

িদন

খরচ
(টাকা)

যাতায়াত

রিমতা ইসলাম
উপেজলা িশ�া অিফসার, কািলয়াৈকর, গাজীপুর।

আইবাস++ “ইএফিট”-র মাধয্েম েবতন বয্ব�ােক কাগজিবহীন, সুিবধাজনক, �� এবং ঝুঁিকমু� কেরেছ। 
আেগর জিটল েবতন �ি�য়াকরণেক সুশ�ৃল কেরেছ।

৪৯২ উপেজলা

এখােন “ময্ানুয়াল” ও “ইএফিট” প�িতর েবতন �ি�য়া স�াদেনর ে�ে� পাথর্কয্ েদখােনা হেয়েছ এবং িকভােব আইবাস++ 
অথর্, সময় ও যাতায়ােতর সংখয্া কিমেয় জনগেণর জীবনেক সহজ ও গিতশীল কেরেছ- তা েবাঝােনা হেয়েছ।


