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1 ভূ বর্কা
1.1 আইোস++ এর সংবিপ্ত পবরবিবত
আইবা++ (Integrated Budget and Accounting System) জে বাংাজদল রকাজরর মন্বিত বাজেট
এবং ন্বাবরক্ষণ বযবস্থা। এটি একটি ইন্টারজিট-ন্বভন্বিক ফটয়যার, যার মাধ্যজম রকাজরর বাজেট
প্রণয়ি, বাজেট বাস্তবায়ি যথাাঃ বরাদ্দ ন্ববভােি, অথড অবমুন্বি, বাজেট পুিাঃউপজযােি, অিাইজি ন্বব
দান্বি এবং তার ন্ববপরীজত মিক বা ইএফটির মাধ্যজম অথড প্রদাি, রােস্ব েমার ন্বাবরক্ষণ, স্বয়ংন্বিয়
বযাংক ন্বাব মিয় ইতযান্বদ আন্বথডক কমডকাণ্ড ম্পন্ন করা যায়।

আইবা++ এর িারটি প্রধ্াি মন্বডউ রজয়জে:
ক. োনেট প্রণয়ন :
আইবা++ এর মাধ্যজম দুটি প্রন্বিয়ায় বাজেট প্রণয়ি করা যায়। প্রথমত মাঠ পযডাজয়র দপ্তরগুজা
মন্ত্রিায় মথজক প্রদি ম্ভাবয প্রাথন্বমক বযয়ীমার াজথ ামঞ্জ মরজি মন্ত্রণাজয়র মকৌলগত উজদ্দলয 
অগ্রান্বধ্কার িাত ন্ববজবিিায় ন্বিজয় বাজেট উপাি এ ন্বজেজম এন্বি কজর তা মন্ত্রিাজয়র মাধ্যজম অথড
ন্ববভাজগ মপ্ররি কজর। এভাজব বাজেট প্রাক্কি  প্রজক্ষপণ প্রস্তুত কমর মাঠ পযডাজয়র দপ্তর, অন্বধ্দপ্তর 
মন্ত্রণায় ধ্াজপ ধ্াজপ বাজেট প্রণয়ি কজর অিাইজি অথড ন্ববভাজগ দান্বিমর পর অথড ন্ববভাগ ন্বিপক্ষীয়
ভার আজয়ােি কজর।ন্বিপক্ষীয় ভার ঐকযমজতর ন্বভন্বিজত মন্ত্রণায়মূ প্রাথন্বমক বযয়ীমা িু রান্ত
কজর পুিরায় অথড ন্ববভাজগ মপ্ররি কজর। অতাঃপর অথডন্ববভাগ ংজদ অিুজমাদজির েিয োতীয় বাজেট
উপস্থাপি কজর। আইবা++ মথজকই এ ংিান্ত যাবতীয় দন্ব, প্রন্বতজবদি  ন্ববজেণ ততন্বর করা জয়
থাজক।

ি. বেনানরল বলোর :
মেিাজর মোর মন্বডউটি জে আইবা++ এর মকন্দ্রীয় ন্বিয়ন্ত্রণ ন্ববন্দু - যা পদড ার অন্তরাজ মথজক
রকাজরর আন্বথডক বযবস্থাপিার গুরুত্বপূণড ন্বিয়ন্ত্রক ন্বমমব কাে কজর। বাজেট অিুজমাদজির পর তা এই
মন্বডউজর ‘ বাজেট উপজযােি’ াব-মন্বডউজর মাধ্যজম মাড করা য়। এরপর আইবা++ এ যত
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মিজদি ঘজট থাজক, তা ম বরাদ্দ ন্ববভােি মাক বা অথড বযয় মাক, ক ন্বকেু ই মেিাজর মোজর
অন্তভুড ি য় এবং ংন্বেষ্ট মেন্বণন্ববিযা মকাজডর ন্ববপরীজত ন্বস্থন্বত ািাগাদ করা য়। এই মন্বডউজর
মাধ্যজম প্রন্বতটি ন্বাব মকাজডর ন্ববপরীজত রকাজরর আয়-বযজয়র বডজল ন্বাব মযমি তৎক্ষণাৎ
পায়া যাজব, মতমন্বি রকাজরর আন্বথডক ম্পদ  দায় এবং ংন্বেষ্ট অথডপ্রবাজর একটি পূণডাঙ্গ ন্বিি 
পায়া যাজব।
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গ. োনেট োস্তোয়ন:
বাজেট বাস্তবায়ি মন্বডউজর মাধ্যজম ংদ কতৃড ক অিুজমান্বদত বাজেট প্রথজম মেিাজর মোজর মাড
করা য়, যার ফজ বরাদ্দ ন্ববভােি, অথড অবমুন্বি, িয়াজদল প্রদাি এবং বযজয়র মক্ষজি অিুজমান্বদত
বাজেজটর ন্বিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা যায়। বাজেট বাস্তবায়ি মন্বডউজর মাধ্যজম ন্বিজনাি কােগুন্ব ম্পন্ন করা
যায়:
বরাদ্দ ন্ববভােি :
বাংাজদল রকাজরর বাজেট প্রণীত য় োতীয় পযডাজয়, অথডাৎ মকাি একটি দপ্তজরর ারা মদলবযাপী
ক অন্বফজর মকাি একটি িাজতর েিয একটি মাি ংিযা ন্বিধ্ডারণ করা জয় থাজক। মযমি, বাজেজট
বা থাজক ারা মদজলর ক উপজো কৃ ন্ব কাযডাজয়র ভ্রমণ ভাতার েিয বরাদ্দ কত। ন্বকন্তু এই অথড
বযজয়র পূজবড অবলযই প্রন্বতটি উপজো কৃ ন্ব কাযডাজয়র ভ্রমণ ভাতা বাবদ পৃথক বরাদ্দ ন্বিধ্ডারণ কজর
ন্বদজত য়। এই প্রন্বিয়াটি বরাদ্দ ন্ববভােি িাজম পন্বরন্বিত। আইবা++ এর বরাদ্দ ন্ববভােি মন্বডউজর
মাধ্যজম ুষ্ঠুরূজপ বরাদ্দ ন্ববভােি করা যায়। বাজেজটর অন্বতন্বরি বরাদ্দ মদয়া বা বরাজদ্দর অন্বতন্বরি
বযয় ফটয়যারটির মাধ্যজম স্বয়ংন্বিয়ভাজব ন্বিয়ন্বন্ত্রত জয় থামক। তাোড়া বাজেট বরাদ্দ এবং বযজয়র
ন্ববন্বভন্ন প্রজয়ােিীয় ন্ববজেণ ফটয়যারটি রবরা করজত ক্ষম।

অথড অবমুন্বি :
িগদ বযবস্থাপিার (Cash Management) - অংলন্বমজব উন্নয়ি প্রকল্প  কমডূন্বির মক্ষজি তিমান্বক
ন্বভন্বিজত অথড অবমুি করার পর বযয় করা য়। আইবা++- এ এই কােটি ুষ্ঠুভাজব করার বযবস্থা
রজয়জে যার ফজ একন্বদজক মযমি বাজেজটর অন্বতন্বরি অবমুন্বি এবং অবমুন্বির অন্বতন্বরি বযয় ন্বিবারণ
করা যায়, মতমন্বি এ ংিান্ত গুরুত্বপূণড ন্ববজেণ ততন্বর করা যায়, যা িগদ বযবস্থাপিায় মূযবাি ভূ ন্বমকা
পাি কজর।
পুিাঃউপজযােি :
ারা বের ধ্জর প্রজয়ােজির ন্বিন্বরজি প্রলান্বিক মন্ত্রণায় বা অথড ন্ববভাগ কতৃড ক পুিাঃউপজযােজির
প্রজয়ােি জয় থাজক। বাজেট বাস্তবায়ি মন্বডউজর মাধ্যজম এই কােটি ুিারুরূজপ ম্পন্ন করা যায়।
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ঘ. বহসােরিণ :
এই মন্বডউজর মাধ্যজম ন্বডন্বডগণ কতৃড ক অিাইজি িয়াজদল  ন্বব দান্বি মথজক শুরু কজর ন্বব
ন্বিরীক্ষণ এবং অিুজমাদজির প্রন্বতটি ধ্াপ, গ্রীতাজক মিক বা ইএফটি প্রদাি, বযাংজক ইজকট্রন্বিক
অযাডভাই মপ্ররণ, বযাংক মথজক মপ্রন্বরত ইজকট্রন্বিক মডন্ববট  মিন্বডট স্ক্র ন্বজেজম আপজাজডর
মাধ্যজম স্বয়ংন্বিয়ভাজব বযাংক ন্বাব মিয় – ইতযান্বদ কমডকাণ্ড ম্পন্ন জব। মেিাজর মোর দ্বারা
ন্বিয়ন্বন্ত্রত থাকার ফজ এই মন্বডউ প্রজযােয মক্ষজি বাজেট যািাই করজব এবং বরাজদ্দর অন্বতন্বরি িরি
মরাধ্ করজব।
আইবা++ এ থাকজব কমডিারীজদর ডাটাজবে, যার ন্বভন্বিজত মবতি ন্বব স্বয়ংন্বিয়ভাজব প্রস্তুত জব এবং
কমডকতড া  ন্বডন্বডগণ তা অিাইজি দান্বি করজত পারজবি। ভ্রমণ ভাতা ন্বব অিযািয ন্বব
অিাইজি দান্বি করা যাজব। স্ব স্ব ন্বব অিুজমাদি এবং মিক বা ইএফটি প্রদাজির প্রন্বতটি পযডায়
ন্বডন্বডগণ অিাইজি মদিজত পারজবি। এ োড়া মপিলিজভাগীজদর একটি ডাটাজবে ন্বজেজম থাকজব
যার ফজ স্বয়ংন্বিয়ভাজব ইএফটির মাধ্যজম মপিলি প্রদাি ম্ভব জব। আইবা++- এ রবরাকারীজদর
ডাটাজবে ংরক্ষণ করা জব, যার ন্বভন্বিজত তাজদর ইএফটির আতায় আিা ম্ভব জব।
আইবা++ ন্বজেমটি ন্ববদযমাি এবং প্রস্তান্ববত িতু ি বাজেট  ন্বারক্ষণ মেন্বণন্ববযা পদ্ধন্বতর
উপজযাগী, শুধ্ু তাই িয়, বরং পরবতীকাজ মেন্বণন্ববযা পদ্ধন্বতজত মকাি পন্বরবতড ি জ তার াজথ
িাপ িাইজয় ন্বিজত ক্ষম।

1.2 আইোস++- এ প্রনেনির বনয়র্
আইবা++ একটি ইন্টারজিট-ন্বভন্বিক ফটয়যার য়ার কারজণ এটিজত প্রজবল করজত জ
বযবারকারীজক মকাি একটি ইন্টারজিট ব্রাউোর, মযমি
Chrome অথবা

Internet Explorer,

Google

Mozilla Firefox, ইতযান্বদ বযবার করজত জব। এ েিয বযবারকারীর মডস্কটজপ

উি ইন্টারজিট ব্রাউোমরর আইকজি ন্বিক কজর তাজত প্রজবল করজত জব। তজব এই মক্ষজি Mozilla
Firefox Browser টি বযবার করা ভা।
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2 আইোস++ এ বনেন্ধন
আইবা++ বযবার করজত জ প্রথজম বযবারকারীজক ফটয়যারটিজত ন্বিবন্ধি করজত জব। এিাজি
স্বন্বিবন্ধজির বযবস্থা রজয়জে। স্বন্বিবন্ধি করজত জ অবলযই বযবারকারীর োতীয় পন্বরিয়পি িম্বজরর
ন্ববপরীজত আইবা++- এ তাাঁর তথয কমডকতড া ন্বজজব ংরন্বক্ষত থাকজত জব। ন্বিবন্ধজির েিয ন্বিজন্র
প্রন্বিয়া অিুরণ করুিাঃ
গইি ন্বস্ক্রি মথজক ‘Register Yourself’ ন্বজে ন্বিক করুি।
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এর পর স্বন্বিবন্ধজির েিয িীজির ন্বস্ক্রিটি আজব:
User ID - ময ইউোর আইন্বড ন্বদজয় আইবা++ এ গইি করজত িাি, এই ঘজর তা এন্বি করুি। ইউোর

আইন্বড-মত ইংজরন্বে বণড, আন্ডারজস্কার এবং ংিযার বাইজর মকাি ন্বকেু মদয়া যাজব িা। ময ইউোর
আইন্বড-টি আপন্বি মপজত িাজেি, তা ইজতামজধ্য মকউ বযবার কজর থাকজ, তা মদিাজিা জব। ম মক্ষজি
আপিাজক ন্বভন্ন মকাি আইন্বড ন্বদজয় মিষ্টা করজত জব।
National ID - এই ঘজর আপিার োতীয় পন্বরিয়পি িম্বরটি এন্বি করুি।
Mobile Phone No – ন্বাবরক্ষণ কাযডায় আপিার ময মমাবাই মফাি িম্বরটি এন্বি কজরজে, এই ঘজর

মই মমাবাই িম্বরটি ন্বিুি।
Please type the text displayed below - মিা ঘজর ন্বিজন্ প্রদন্বলডত কযাপিা এিাজি এন্বি করুি।

টাইপকৃ ত তথয ঠিক জ, ‘Register’ বাটজি িাপ ন্বদি।
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3 প্রথমবাজরর মত আইবা++ এ গইি করা:
স্বন্বিবন্ধজির মাধ্যজম আইবা++ এ আপিার িাজম ইউোর একাউন্টটি ততন্বর জ আপন্বি আপিার
মমাবাই মফাজি
ইউোর/গইি

ইউোর আইন্বড  এককাীি পায়াডড একটি ক্ষু জদ বাতড া পাজবি। উি
আইন্বড



এককাীি

পায়াডড

ন্বদজয়

আইবা++-

এর

জয়বাইজট

(ibas.finance.gov.bd) গইি করুি।

উপযুডি ন্বিয়জম Address বাজর ন্বিক কজর আইবা++ এর ঠিকািা টাইপ কজর ন্বক-মবাডড এর Enter Key
মত িাপ ন্বদজ ন্বিজন প্রদন্বলডত Login ন্বস্ক্রি মদিজত পাজবি।

Login ID
Password
Captcha

Login ID: এই ঘজর আপিার গইি আই ন্বড টাইপ করুি।

Password: এই ঘজর আপিার পায়াডড টাইপ করুি। পায়াডড টাইপ করজ আপন্বি ***** এই

োর ন্বিহ্ন মদিজত পাজবি।

11

তড কবাণী: আপিার পায়াজডডর মগাপিীয়তা রক্ষা করার বযাপাজর আপিাজক তকড তা অবম্বি
করজত জব ৷ আপিার ইউোর আইন্বড  পায়াডড বযবার কজর অিয মকউ ডাটা ংজযােি বা মুজে
মফজ তার দায়দান্বয়ত্ব আপিাজকই ন্বিজত জব, কারণ আইবা++ এ স্বয়ংন্বিয়ভাজব ক কাযডিজমর
মরকডড ংরক্ষণ করা য়।

Captcha: এই ঘজর অবন্বস্থত অে/িম্বরগুজা জা Captcha িম্বর যাা পজরর Please type the
numbers displayed below মিা ঘজর এন্বি করজত জব। যন্বদ Captcha িম্বরগুজা দুজবডাধ্য বা অস্পষ্ট

য় তাজ Try another এ ন্বিক কজর আজরকটি িতু ি Captcha িম্বর আিজত পারজবি। মকাি যান্বকং
মপ্রাগ্রাম বযবার কজর যাজত স্বয়ংন্বিয়ভাজব আইবা++ এ মকউ িা ঢু কজত পার, মেিয Captcha
বযবার করা জয়জে।
Login: Login ন্বস্ক্রজির মস্ত তথয এন্বি করার পর পরবন্বতড ধ্াজপ যায়ার েিয

( গইি)

বাটজি ন্বিক করুি।
মেজি রািা ভা: Login ID, Password, Captcha তথয/িম্বরগুজা ঠিক িা জ User authentication
Failed ম্বন্বত ন্বিনরুপ একটি মযাজে বক্স আজব।

উপজরাি ন্বিিটি আার পর OK (

) বাটজি ন্বিক কজর পুিরায় তথযগুজা ঠিক ভাজব এন্বি

করুি।
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গইি করার পর প্রথজমই এককাীি পায়াডডটি পন্বরবতড ি করার েিয ন্বিজন্র ন্বস্ক্রি আজব:

Existing Password এর ঘজর আপিার মমাবাই মফাজির ক্ষু জদ বাতড ায় পায়া এককাীি পায়াডডটি

টাইপ করুি।
New Password এর ঘজর আপন্বি ময পায়াডড ন্বদজত িাি মটি টাইপ করুি এবং Confirm Password

ঘজর পুিরায় টাইপ করুি।
এর পর Change Password বাটজি ন্বিক করজ এককাীি পায়াডডটি পন্বরবন্বতডত জয় আপিার
মদয়া পায়াডডটি ন্বিয় জব এবং আপন্বি গইি জয় মূ ন্বস্ক্রজি িজ যাজবি।
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4 ড্যািনোড্ে
আইবা++ এ প্রজবল করজ আপন্বি িীজির মত একটি ডযালজবাডড মদিজত পাজবি। এিাজি িন্বত বেজর
আপিার দান্বিকৃ ত ক ন্ববজর ািাগাদ তথয প্রদন্বলডত জব।
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5 মমিু পন্বরন্বিন্বত:
ন্বস্ক্রজির বাম ন্বদজক ন্বিজন্র মত একটি মমিু মদিা যাজব।

Audit Register Volume Number Entry by Employee:

এই মমিুজত ন্বিক করজ ন্বিজন্র ন্বস্ক্রি আজব, মযিাি মথজক আপন্বি আপিার ভন্বউম িম্বর  মপে িম্বর
এন্বি করজত পারজবি।
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6 অনলাইনন বেতন বেল দাবিল

এই মমিু মথজক আপন্বি অিাইজি মবতি ন্বব দান্বি করজত পারজবি। এই মমিুজত ন্বিক করজ ন্বিজন্র
ন্বস্ক্রিটি আজব।
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ময মাজর মবতি ন্বব দান্বি করজত িাি মই অথডবের এবং মা ন্বিবডািি কজর ‘Go’ ন্বিক করজ
আপিার মবতি ন্বব প্রদন্বলডত জব। এিাজি আপন্বি মকাি তথয পন্বরবতড ি করজত পারজবি িা। মবতিভাতা  কতড ি ম্পন্বকডত মকাি তথয পন্বরবতড ি করজত জ ংন্বেষ্ট ন্বাবরক্ষণ কাযডাজয় মযাগাজযাগ
করজত জব।
আপিার ময মাজর মবতি একবার দান্বব করা জয়জে, মই তান্বকায় মই মা মদিজত পাজবি িা।
‘Submit’ বাটজি ন্বিক করজ আপিার মমাবাই মফাি এবং ইজমইজ একটি িম্বর যাজব এবং উি
িম্বরটি এন্বির একটি ন্বস্ক্রি আজব। ঠিক িম্বর এন্বি করা জ আপিার মবতি ন্ববটি মভ জয় যাজব,
আপন্বি একটি মটাজকি িম্বর পাজবি এবং উি মটাজকি িম্বর ন্ববটি ন্বস্ক্রজি প্রদন্বলডত জব।
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7 বরনপাটে
Online Pay Bill Reports অপলজি ন্বিক করজ ন্বিনন্বন্বিত ন্বরজপাজটডর তান্বকা মদিাজব:

দান্বিকৃ ত ন্ববটি ন্বপ্রন্ট ন্বিজত জ Online Bill Submission Reports মমিু মথজক ‘Details of My Online
Pay Bill’ ন্বরজপাটডটি ন্বিজত জব।
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