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কেরানায় নগদ আিথর্ক সহায়তা �দান 

উপকারেভাগীেদর অয্াকাউেন্ট 
আিথর্ক সহায়তা �দান 

ইউএনও অিফেসর মাধয্েম আইবাস++ 
িসে�েম উপকারেভাগীেদর তথয্ এিন্� 

এিন্�কৃত তথয্ যাচাই করার পর 
বাংলােদশ বয্াংেক তথয্ ে�রণ

েকািভড-১৯ নামক কেরানা ভাইরাস ৈবি�ক দুেযর্াগ িহেসেব সারা িবে� ছিড়েয় 
পেড়েছ। এই ভাইরােসর জ� সারা িবে�র মানুেষর সাধারন জীবন েথেক শুরু কের 
অথর্নীিত, িশ�া, �া�য্ তথা সব ধরেনর উ�য়ন বয্াহত হেয়েছ। উ�ত েদশগুেলা 
েযখােন কেরানার সােথ যেু� িবপযর্� েসখােন উ�য়নশীল েদেশর ওপর এ 
ভাইরােসর �ভাব আরও বয্াপক। তেব একিট উ�য়নশীল রা� িহসােব বাংলােদশ 
িটেক থাকার যেু� সফল হেয়েছ। কেরানা মহামািরেত  িবিভ� কাযর্�েমর পাশাপািশ 
বাংলােদশ সরকােরর অ�তম ল�ণীয় উেদয্াগ িছল সরাসির নগদ অথর্ সহায়তা 
কমর্সূিচ যা িন� আেয়র মানুেষর জীবন ও েদেশর অথর্নীিতর চাকা সচল রাখেত 
সহায়তা কেরেছ। এই বহৃৎ উেদয্াগ সফলভােব বা�বায়ন কেরেছ অথর্ ম�ণালেয়র 
অথর্ িবভােগর এসিপএফএমএস কমর্সূিচর িসে�ম “ইিন্টে�েটড বােজট এবং 
অয্াকাউিন্টং িসে�ম” (আইবাস++)। ‘নগদ আিথর্ক সহায়তা �দান’ কমর্সূিচর 
�ধান চয্ােল� িছল �াপয্ সুিবধােভাগীেদর সিঠক তািলকা চূড়া� করা।  আইবাস++ 
িনভুর্লভােব উ� তািলকা চূড়া� কের মা� চারিট তেথয্র িভি�েতঃ জাতীয় পিরচয় 
প�, জ� তািরখ, েমাবাইল ন�র ও অব�ান। িনবর্ািচত সুিবধােভাগীেদর অয্াকাউে� 
ঈদ শুেভ�া িহসােব আিথর্ক সহায়তা �দান বাংলােদশ বয্াংেকর মাধয্েম িনি�ত 
করা হয়।
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ইএফিট প�িতর সুিবধা সমূহ 

ইএফিট এর মাধয্েম িনিদর্� সমেয় 
আিথর্ক সহায়তা পাওয়া যায়

েদেশর েয েকান �া� েথেক েয  েকান সময়  
উপকারেভাগীগণ সহায়তা �হণ করেত পারেবন 

ইএফিট এর মাধয্েম আিথর্ক সহায়তা �দােন িনরাপ�া ও ��তা 
িনি�ত হয় কারন আইবাস++ িসে�ম েথেক তথয্ �হণ কের

ইএফিট এর মাধয্েম একজন বয্ি� একবার সহায়তা �হণ 
করেবন, এেকর অিধকবার নয়  

উপকারেভাগীেদর
সংখয্া 

ই�ভুেমন্ট 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
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