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ধারণা ও শপ্রযাপি
‘
’ (ইদলকট্রপ্ত ক চালা ) - গণপ্রজাান্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর একপ্তি প্রাপ্তি বাাান । সরকাদরর রাজস্ব আহরণ ও
প্তহসাদবর সঙ্গপ্তাসাধ , জ গদণর হনরাপ্ত লাঘব, আপ্তথিক খাদা শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছাা প্রপ্তাষ্ঠা সদবিাপপ্তর সরকাদরর প্তিপ্তজিাল বাাংলাদেশ
কর্িসূপ্তচর সফল বাস্তবানদ র লদযে ইদলকট্রপ্ত ক পদ্ধপ্তাদা সরকাপ্তর প্রাপ্তি জর্াোদ র জন্য অথিপ্তবভাদগর উদেোদগ “ই-চালা সরকাদরর প্রাপ্তি বাাান ” াদর্র এই অ লাই প্তভপ্তিক প্লািফরর্প্তি ২৫শশ র্াচি, ২০১৮ াাপ্তরদখ চালু হদনদে।

সরকাদরর কর ও প্তবপ্তভন্ন শসবার প্তফ বোাংদক জর্া প্রোদ র প্তবেের্া পদ্ধপ্তার পাশাপাপ্তশ এই পদ্ধপ্তাদা অ লাইদ জর্া শেওনার
বেবস্থা রাখা হদনদে। সরকাপ্তর সকল প্রাপ্তি জর্া শেওনার অ লাই প্লািফরর্ প্তহদসদব এই পদ্ধপ্তা প্তবদবপ্তচা হদব এবাং এপ্তি
ভপ্তবষ্যদা বাাংলাদেশ বোাংদকর জাাীন শপদর্ন্ি শগিওদনর সাদথ যুক্ত হদব।

প্রাথপ্তর্কভাদব শসা ালী বোাংদকর শপদর্ন্ি শগিওদনর র্াধেদর্ পাসদপািি প্তফ, পুপ্তলশ প্তিনাদরন্স প্তফ ও জাাীন পপ্তরচনপত্র প্তফ
জর্াপ্রোদ র সুপ্তবধা সরকাদরর প্রাপ্তি বাাানদ চালু করা হদনদে। অন্যান্য সরকাপ্তর প্রাপ্তির জন্য অথিজর্াোদ র সুপ্তবধা পযিানক্রদর্
চালু করা হদব।
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অগ্রাপ্তধকার ও উদেশ্য
০৪

০২
সরকাপ্তর শসবা প্রাোশীদের

সরকাপ্তর প্রাপ্তি বৃপ্তদ্ধসহ আপ্তথিক
খাদা শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছাা
প্রপ্তাষ্ঠা

জন্য শসবা প্তফ প্রোদ র প্রপ্তক্রনা
সহজীকরণ
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ইদলকট্রপ্ত ক পদ্ধপ্তাদা শট্রজাপ্তর
চালা জর্া প্রোদ র সুপ্তবধা
প্রবাি
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ভুনা (fake) চালা জর্া ও রাজস্ব
ফাাঁপ্তকর প্রবণাা শরাধসহ সপ্তিক
সর্দন অথি জর্া প্ত প্তিাকরণ
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প্রেি সুপ্তবধাপ্তে
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অ লাইদ ১৮প্তি সহজদবাধে
প্তবষনপ্তভপ্তিক প্তকাংবা প্ত প্তেিষ্ট শসবাপ্তভপ্তিক
চালাদ র অথি জর্া প্রো

প্ত প্তেিষ্ট বোাংক কাউন্িাদর
জর্া প্রো
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শূণে চালা ফরর্ প্তপ্রন্ি
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বেবহারকারীর জন্য প্ত বন্ধদ র
র্াধেদর্ প্ত জস্ব একাউন্ি সৃজ
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চালা ফরর্ পূরণ ও প্তপ্রন্ি
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প্রপ্তাষ্ঠা প্তভপ্তিক প্রাপ্তি প্রপ্তাদবে
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অসাধারণ অজি

শভাগাপ্তি লাঘবসহ অথি ও
সর্দনর অপচন শরাধ

চালাদ র অথি াাৎযপ্তণকভাদব
সরকাপ্তর শকাষাগাদর জর্া
প্ত প্তিাকরণ

প্ত বন্ধ কৃা গ্রাহকদক
স্বনাংপ্তক্রনভাদব শর্াি চালা
সাংখো ও অথি জর্া প্রোদ র
াথে প্রো

সরকাপ্তর প্রপ্তাষ্ঠাদ র শর্াি
প্রাপ্তি সম্পপ্তকিা প্রকৃা
সর্নপ্তভপ্তিক
(real-time based)
হাল াগাে াথে প্রো
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সৃষ্ট প্রভাব
০১
 সরকাপ্তর
প্রপ্তাষ্ঠা সর্ূহ
কাৃিক রাজস্ব
আহরদণর প্তহসাব ও
প্তহসাবরযণ
কাযিালন প্রেি
প্তহসাদবর র্দধেকার
হাজার শকাপ্তি
িাকার পাথিকে
েূরীভূা হদব

০২
 প্রপ্তাপ্তি চালাদ র
শযদত্র
স্বনাংপ্তক্রনভাদব
বোাংক, প্তহসাবরযণ
কাযিালন ও সাংপ্তিষ্ট
প্রপ্তাষ্ঠাদ র র্দধে
সাংগপ্তাসাধ
(reconciliation)এর ফদল রাজস্ব
ফাাঁপ্তক কর্দব

০৩
 সরকাপ্তর প্রাপ্তি
সম্পপ্তকিা
হাল াগাে াথে
সরকাদরর আপ্তথিক
অবস্থা (fiscal
position) ও ঋণ
বেবস্থাপ া শকৌশল
প্ত ধিারদণ ভূপ্তর্কা
রাখদব

০৪
 প্রপ্তক্রনা
সহজীকরদণর ফদল
অ লাইদ চালা
জর্া প্রোদ
আগ্রহীর সাংখো
বাড়দব এবাং এপ্তি
অন্যার্ বেবহৃা
ওদনবসাইি
প্তহদসদব প্তবদবপ্তচা
হদব
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শিকসই
অবস্থা

সরকাদরর শয শকা প্রপ্তাষ্ঠা দক প্ত জস্ব শসবা প্তফ অথবা কর
প্রাপ্তির কাযিক্রর্ পপ্তরচাল া ও প্ত নন্ত্রদণর লদযে সাংপ্তিষ্ট অাংদশর
এোিপ্তর্প্ত সদট্রির প্তহদসদব প্ত দনাদগর সুদযাগ রাখা হদনদে।
বোাংক ও আপ্তথিক প্রপ্তাষ্ঠা , সরকাপ্তর প্রপ্তাষ্ঠা ও সাংস্থা এবাং
অথিপ্তবভাদগর সর্প্তিা বাদজি ও প্তহসাবরযণ পদ্ধপ্তা
(Integrated Budget and Accounting System –
iBAS++)-শক এপ্তপ্লদকশ ইন্িারদফদজর র্াধেদর্ ‘ই-চালা ’
বাাানদ র সাদথ যুক্ত কদর সরকাপ্তর প্রাপ্তি প্রপ্তক্রনাদক
প্ত রবপ্তচ্ছন্নভাদব সপ্তক্রন রাখার বেবস্থা করা হদনদে।

কাযিক্রর্ প্ত রপ্তবপ্তচ্ছন্নভাদব চলর্া থাকদব
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প্ত দেিশ া ও বাস্তবান
অথি প্তবভাগ, অথি র্ন্ত্রণালন

কাপ্তরগপ্তর সহদযাপ্তগাা
একদসস িু ই ফরদর্শ (এ িু আই) শপ্রাগ্রার্

প্রধা র্ন্ত্রীর কাযিালন

পপ্তরকল্প া ও াত্ত্বাবধা
শর্াহাম্মে সাইফুল ইসলার্
উপ-কর্িসূপ্তচ পপ্তরচালক (উপ-সপ্তচব)
সরকাপ্তর বেনবেবস্থাপ া শপ্তক্তশালীকরণ কর্িসূপ্তচ
অথি প্তবভাগ, অথি র্ন্ত্রণালন

শযাগাদযাগ
Email : echallan.bd@gmail.com
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