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১. পটভূজম  

পৃজিবীর অন্যান্য উন্নয়িশীল রাহের ন্যায় বাাংলাহেশ সরকারও সামাজিক জিরাপত্তা পবষ্টিী সুদৃঢ়করহের লহযে পেহশর দুঃস্থ, অবহেলিত, 

সুলবধাবলিত এবং অনগ্রসর মানুহের কল্যাণ ও উন্নয়হনর ক্ষেহে লবলিন্ন মন্ত্রণািহয়র মাধ্যহম ব্যাপক ও বহুমুখী কম মসূচী বাস্তবায়ন 

করহে। এই সকি কম মসূচীর মহধ্য বয়স্ক িাতা, লবধবা ও স্বামী লনগৃেীতা মলেিাহের জন্য িাতা, অসচ্ছি প্রলতবন্ধীহের জন্য িাতা, বীর 

মুলিহ াদ্ধাহের মালসক সম্মানী, অলত-েলরদ্রহের জন্য কম মসংস্থান কম মসূচী, মাতৃত্বকািীন িাতা, লবলিন্ন ধরহণর লিো উপবৃলি অন্যতম। 

এই সমস্ত নগে অর্ ম সোয়তা কম মসূচীর প্রচলিত ম্যানুয়াি পদ্ধলতর কারহণ ভাতাহভাগীহের প্রজতজিয়ত িািা ধরহির েয়রাজির জশকার 

েহত েহে,  উপকারহভাগীহের কাহে সোয়তা পপ ৌঁোহত অহেতুক জবলম্ব েহে এবাং সঠিক সমহয় উপকারহভাগীর কাহে টাকা পপ ৌঁোহিা 

সম্ভব েহে িা। তাোড়া ভাতা জবতরহের গতানুগজতক এই পদ্ধজতর সুহ াহগ জবজভন্ন ধরহের অসৎ ব্যজি/হগাষ্ঠীর দ্বারা ভাতাহভাগীরা 

প্রজতজিয়ত প্রতারোর জশকার েহে। এর ফহল জিজিটাল বাাংলাহেহশর সুফল পিহক ভাতাহভাগীরা বজিত েহে। ভাতা জবতরহের ম্যানুয়াল 

পদ্ধজতহত জিম্মজলজখত চোহলঞ্জসমূে জবদ্যমাি:  

 অি ম সাংহরেহের পযহরে  উপকারহভাগীহের পেহের পকাি সুহ াগ িা িাকায় শুধুমারে  কহয়কটি আজি মক প্রজতষ্ঠাি এর উপর তারা 

পুহরাপুজর জিভ মরশীল। এই ব্যাাংকসমূহের শাখা প মাপ্ত িা িাকায় উপকারহভাগীহের েীর্ ম পি ভ্রমে কহরত েয় এবাং ভ্রমে বাবে 

তাহের ভাতার একটি অাংশ খরচ করহত েয়। এর ফহল সময় ও অহি মর অপচয় েয়।   

 প্রচজলত পদ্ধজতহত একটি জিজে মষ্ট সময় পরপর (ত্রেমালসক, লি-বালে মক বা বালে মক) ভাতা জবতরহের প্রজতশ্রুজত িাকহলও জবজভন্ন 

িটিলার কারহে সঠিক সমহয় উপকারহভাগীহের ভাতা প্রোি জিজিত করা সম্ভব েয় িা।  

 ম্যানুয়াল পদ্ধজতহত উপকারহভাগীহের তথ্য সাংরেহে ও সাংরযে করায় উপকারহভাগীহের সঠিক ও জির্ভ মল পিটাহবইি করা 

সম্ভব েয় িা, এর ফহল ফান্ড অপচহয়র সুহ াগ ততরী েয়।  

 িগে অি ম সোয়তার টাকা সরাজসর পেিারী একাউন্ট পিহক পেয়া সম্ভব েয় িা । এর ফহল সরকারী অহি মর সঠিক ও উপযুি 

ব্যবোর জিজিত করা সম্ভব েয় িা।  

  

২. নগে অর্ ম সোয়তা প্রোহন লিলজটাি ব্যবস্থার প্রচিন 

রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়হি িিগহের পোরহগাড়ায় সহেি, কম সমহয় এবাং ঝাহমলােীিভাহব পসবা পপ হেঁ পেয়া বতমমাি সরকাহরর একটি 

অন্যতম লযে। সরকাহরর িাতীয় সামাজিক জিরাপত্তা পক শল পহরে  পপহমন্ট ব্যবস্থা জিজিটাল ও শজিশালীকরহের উপর পিার পেয়া 

েহয়হে। সরকাহরর িগে অি ম সোয়তা প্রোি কম মসূচীসমূহে জিজিটাল ব্যবস্থার প্রচিন করা সম্ভব েহি তা আলর্ মক ক্ষসবাভুলির কা মক্রমহক 

ত্বরালিত করহব এবং উপকারহভাগীর দহি মাগ হ্রাস করহব। এোড়া লিলজটাি ব্যবস্থা সরকাহরর সংলিষ্ট প্রলতষ্ঠানসমূেহক েে ও স্বচ্ছ 

কহর তুিহব। লিলজটাি ক্ষপহমন্ট ব্যবস্থা প্রচিহনর জন্য সংলিষ্ট লবলিন্ন মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর সোয়তায় অর্ ম লবিাহগর ক্ষনতৃহত্ব ম্যাহনজহমন্ট 

ইনফরহমিন লসহেম (MIS) সমলিত একটি লজটুলপ (গিহম মন্ট টু পাস মন) ক্ষপহমন্ট লসহেম এর লিজাইন ও পরীোমূিক বাস্তবায়ন 

সম্পন্ন েহয়হে। লজটুলপ পদ্ধলতর মূি ক্ষবলিষ্টয: 

 এই পদ্ধলত েলরদ্র এবং সুজবধাবজিত উপকারহভাগীহের সুজবধািিক সময় এবাং স্থাহি (রেহাম, ইউজিয়ি) এবাং পেেমহতা 

মাধ্যহম (ব্যাাংক, এহিন্ট ব্যাাংজকাং, পমাবাইল ব্যাাংজকাং, পপাস্ট অজফস) টাকা প্রোি জিজিত করহব;  

 এই পদ্ধলতহত সরাসলর পেিাজর েহত উপকারহভাগীর একাউহন্ট টাকা প্রোি করা েহব। এর ফহল সরকারী অহি মর সঠিক ও 

উপযুি ব্যবোর জিজিত করা সম্ভব েহব; 

 এই পদ্ধজতহত সাংজিষ্ট প্রহতেক মত্রণাোলয়/েপ্তহরর উপকারহভাগীহের িাতীয় পজরচয় পরে   াচাইহয়র মাধ্যহম একটি ইহলকেজিক 

পিটাহবইি (এমআইএস) ততরী করহব। এরফহল তদ্বত্ব অন্তর্ভ মজি এবাং তদ্বত্ব  পপহমন্ট পরাধ করা সম্ভব েহব এবাং আরও অজধক 

সাংখ্যক েলরদ্র  মানুহের কাহে কম খরহচ এবং সুলবধাজনকিাহব আলর্ মক ক্ষসবাভূলির আওতায় লনহয় আসা সম্ভব েহব।  

 

 



২.১ নগে অর্ ম সোয়তা লবতরহণ ম্যানুয়াি ও লিলজটাি ক্ষপহমন্টর পার্ মকয 

 

পস্টকহোল্ডার পুরাতি পদ্ধজত িতুি এমআইএস সম্বজলত জিটুজপ পদ্ধজত 

উপকারহভাগী পপহমন্ট সাংরেহে করার িন্য সময় ও স্থাি পেে 

করার পকাি সুহ াগ জেল িা। একটি জিজে মষ্ট 

তাজরহখ একটি জিজে মষ্ট ব্যাাংক শাখায় উপজস্থত েহয় 

সম্পূে ম অি ম তুলহত েহতা। ভ্রমহের িন্য অি ম ও 

সময় ব্যায় েহতা এবাং কম মর্ন্টা িষ্ট েহতা।  

প হকাহিা সুজবধািিক স্থাি ও সময় এবাং প্রহয়ািি 

অনুসাহর টাকা সাংরেহে করার সুজবধা। ভাতাহভাগীর 

পোরহগাড়ায় ভাতার অি ম পপ ৌঁহে  াহব। পকাি জবলম্ব 

োড়াই জিজে মষ্ট সমহয় টাকা প্রাজপ্ত জিজিত করা 

সম্ভব েহব।  

সরকারী তেজবল 

ব্যবস্থাপিা 

সামাজিক জিরাপত্তা কম মসূচী বাস্তবায়িকারী 

মত্রণালালয়/েপ্তর অজধেফতরসমূে জিজে মষ্ট সমহয়র 

পূহব মই অি ম পকন্দ্রীয় পকাষাগার পিহক উহত্তালি 

করহতা এবাং পিলা ও উপহিলা প মাহয় জিম 

ব্যাাংক জেসাহব িমা রাখহতা। এরফহল সরকারী 

তেজবহলর সঠিক ব্যবোর জিজিত করা প হতা িা।  

এই ব্যবস্থায় সরাসজর সরকারী পকাষাগার পিহক 

উপকারহভাগীর একাউহন্ট টাকা প্রোি করায় 

সরকারী তেজবল অলস পহর িাকহব িা এবাং এর 

সঠিক ব্যবোর জিজিত করা  াহব।   

সামাজিক জিরাপত্তার 

সাহি সম্পকমযুি 

মত্রণাোলয়  

মত্রণাোলয়/েপ্তর প মাহয় উপকারহভাগীহের পকাহিা 

ইহলকেজিক  তথ্য ব্যবস্থাপিা পদ্ধজত িা িাকায় 

তথ্য  াচাই এবাং সতেতা জিজিত করার পকাি 

সুহ াগ জেল িা। ফহল র্ভয়া ও তদ্বত্ব পপহমন্ট এর 

সুহ াগ জেহলা।   

ইহলকেজিক ভাতা জবতরহের পূব মশতম জেহসহব 

মত্রণাোলয়/েপ্তর প মাহয় উপকারহভাগীহের 

ইহলকেজিক পিটাহবইি (MIS) ততরী ও িাতীয় 

পজরচয় জভজত্তক  াচাই বাধ্যতামূলক। এরফহল তদ্বত্ব 

বা ভূয়া উপকারীহভাগী জচজিত করা ও বাধ পেয়া 

সম্ভব।   

আজি মক অন্তর্ভ মজিকরে পকাহিা ইহলকেজিক ব্যাাংক একাউন্ট ব্যবস্থা 

ব্যবোর করা িা েওয়ায় উপকারীহভাগী পূে মাঙ্গ 

আজি মক অন্তভূ মজি সম্ভব িয়।   

প্রহতোক উপকারহভাগীর ইহলকেজিক একাউন্ট 

(ব্যাাংক, এহিন্ট ব্যাাংজকাং, পমাবাইল ব্যাাংজকাং) এর 

মাধ্যহম ভাতা প্রোি জিজিত করায় 

উপকারহভাগীরা ভাতার টাকার পাশাপাজশ অন্যান্য 

আজি মক পসবা রেহেহে সযম েহব।  এরফহল 

উপকারহভাগীহের পূে মাঙ্গ আজি মক অন্তভূ মজি জিজিত 

করা সম্ভব।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩. লজটুলপ (G2P) ক্ষপহমন্টর সংজ্ঞা 

লজটুলপ ক্ষপহমন্ট বিহত মন্ত্রণািয়/েপ্তর প মাহয় সমলিত ম্যাহনজহমন্ট ইনফরহমিন লসহেম (MIS) ব্যবোহরর মাধ্যহম সরাসলর 

সরকাহরর ক্ষকাোগার ক্ষর্হক উপকারহিাগীর একাউহন্ট (ব্যাংক, এহজন্ট ব্যাংলকং, ক্ষমাবাইি ব্যাংলকং, ক্ষপান্ট অলফস) ইহিকট্রলনক 

উপাহয় অর্ ম প্রোন এর ব্যবস্থাহক ক্ষবাঝাহব।  

 

 

 

 

 

 

৪. লজটুলপ (G2P) ক্ষপহমন্ট পদ্ধলতর সংলেপ্ত লববরণ 

সামাজিক জিরাপত্তা কম মসূচীর ভাতাসমূে জিজিটাল উপাহয় প্রোহির িন্য জিটুজপ পপহমন্ট পদ্ধজতহত জিহনাি পাচঁটি প মাহয় কা মক্রম 

সম্পােি েহব:  

o প মায় ১- উপকারহভাগীর িাটাহবস ততজর 

o প মায় ২- পপ-হরাল ততজর 

o প মায় ৩- SPBMU এর মাধ্যহম পপহরাল সতোয়ি/ াচাইকরি 

o প মায় ৪- ইহলকেজিক ফান্ড োন্সফার এর িন্য পপহমন্ট জিহে মশিা পপ্ররে 

o প মায় ৫- পপহমন্ট সম্পােহির পর প্রহয়ািিীয় সমন্বয় 

 

৪.১ উপকারহিাগীহের িাটাহবইস ত্রতরী 

 

মন্ত্রণাি/েপ্তহর লজটুলপ ক্ষপহমন্ট পদ্ধলত বাস্তবায়হনর প্রর্ম ও গুরুত্বপূণ ম পেহেপ েহচ্ছ প্রহতযক উপকারহিাগীর ইহিকট্রলনক 

িাটাহবইস/এমআইএস ত্রতরী করা। প্রহতযক মন্ত্রণািয়/েপ্তর লনজস্ব কা মপদ্ধলত ও নীলতমািা অনুসরণপূব ম উপকারহিাগী লনব মাচন ও তাহের 

ইহিকট্রলনক িাটাহবইস ত্রতরী করার প্রহয়াজনীয় ব্যবস্থা লনলিত করহব। উপকারহিাগীহের তথ্য এমআইএস অন্তভূলির সময় জাতীয় 

পলরচয়পে বা জাতীয় পলরচয়পে না র্াকহি প্রহ ায্য ক্ষেহে অন্যান্য ত্রবধ আইলি (হ মন: জন্ম লনবন্ধন সাটি মলফহকট) এর মাধ্যহম 

উপকারহিাগীর তথ্য  াচাই বাধ্যতামূিক।  

o সামাজিক জিরাপত্তা কম মসূচীর িীমসমূহে ইহলকেজিক ম্যাহিিহমন্ট ইিফরহমশি জসহস্টম (MIS) পদ্ধজত বাস্তবায়হির িন্য 

প্রহতেক মত্রণাোলয়/েপ্তর পকন্দ্রীয় প মাহয় একটি টিম গঠি করহব;  

চচচচচ ১: এক চচচচ চচচচচচ চচচচচচচ চচচচচচ 



o পকন্দ্রীয় এবাং মাঠ প মাহয়র কম মকতমাহের ম্যাহিিহমন্ট ইিফরহমশি জসহস্টম ব্যবোহরর েযতা বৃজদ্ধর িন্য মত্রণাোলয়/েপ্তর 

প্রহয়ািিীয় পেহযপ রেহেে করহব;  

o অি ম জবভাহগর SPBM ইউজিট মত্রণাোলয়/েপ্তরসমূেহক এমআইএস বাস্তবায়হির কাহি প্রহয়ািিীয় সেহ াগীতা জিজিত 

করহব। মত্রণাোলয়/েপ্তহরর আওতাধীি উপকারহভাগীর িাটাহবইহস প্রহতেক উপকারহভাগীর তথ্য SPBM ইউজিট এর 

এমআইএস এর মাধ্যহম িাতীয় পজরচয়পহরে র সাহি পভজরজফহকশি সম্পন্ন করহত েহব; 

o মত্রণাোলয়/েপ্তর প্রজতটি পপহমন্ট চক্র শুরু েবার পূহব ম মাঠ প মাহয়র কম মকতমাহের মাধ্যহম উপকারহভাগীহের তথ্য োলিাগাে 

জিজিত করহব। 

 

িাটা লিলজটাইহজিহনর ক্ষেহে সতকমতা:  

 

উপকারহভাগীহের তথ্য জিজিটালাইহিশহির সময় জকছু সতকমতা পমহি চলহত েহব, প মি: িাতীয় পজরচয়পহরে র িাম্বার, উপকারহভাগীর 

ব্যাাংক ও একাউন্ট সম্পজকমত তথ্য, িাম এবাং ঠিকািা, জবরামজচি। পকন্দ্রীয় ব্যাাংহকর ইহলকেজিক ফান্ড োন্সফার পিটওয়াহকমর (EFT) 

মাধ্যহম উপকারহভাগীহের একাউহন্ট অি ম স্থািান্তর ও প্রাজপ্ত জিজিত করার িন্য সকল মত্রণাোলয়/েপ্তরহক িাটা জিজিটাইহিশি ও িাটা 

এজির সময় জকছু মাি (standared) অনুসরে করা বাধ্যতামূলক। এহযহরে  বাাংলাহেশ ইহলকেজিক ফান্ড োন্সফার পিটওয়াকম 

(BEFTN) এর পজরচালিা জবজধর জিহে মজশকা অনুসরে করা প হত পাহর। জলাংক- 

https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/beftn_operatingrules.pdf 

উোেরেস্বরূপ, উপকারহিাগীহের তথ্য এজির সময় জিহমাি িমুিা অনুসরে করা উজচত। 

Incorrect Correct Remarks 

Md, Kasim Md. Kasim Only ‘DOTS’ are acceptable while ‘COMMAS’ are 

not 

Md._Kasim Md. Kasim Only ‘DOTS’ are acceptable while 

‘UNDERSCORES’ are not 

Md-Kasim Md. Kasim No HYPHEN or any other Special Character is 

allowed 

Md. Kasim Md. Kasim Alphabetic fields must be Left justified and space 

filled 

Md.Kasim Md. Kasim Alphabetic fields must be Left justified and space 

filled 

1046781515 1046781515 All numeric fields must be Right justified. But 

with NO Space on the Left or in Between 

 

৪.২ ক্ষপহরাি ত্রতরী: 

 

প্রহতেক মত্রণাোলয়/েপ্তর তাহের ম্যাহিিহমন্ট ইিফরহমশি জসহস্টহম একটি পূে মাঙ্গ পপ-পরাল মজিউল ততরী জিজচচত করহব। পপ-পরাল 

মজিউলটি িাইিাজমক েহত েহব  াহত কহর পপহমন্ট সাংক্রান্ত তথ্য প মি- পপহমন্ট সময়কাল, মাজসক ভাতার পজরমাে ইতোেী 

পকন্দ্রীয়ভাহব জিয়রে ে করা সম্ভব েয়। প্রহতোক Payment Cycle এর পূহব ম মত্রণাোলয়/েপ্তর িীম বাস্তবায়হির িীজতমালার 

আহলাহক মাঠ প মাহয়র কম মকতমা বা সাংজিষ্ট োজয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাহের দ্বারা পপ-পরাল ততরী জিজিত করহব। ইহলক্রেজিক উপাহয় পপহমন্ট 

প্রোহির জিিয়তার িন্য একটি পপহরাহল অব্যইই SPBMU কতৃমক জিহে মজশত পিটা জফল্ড িাকহত েহব। তহব পপ- পরাল িাটা সাংক্রান্ত 

পকাহিা পজরবতম আসহল অি মজবভাহগর SPBM ইউলনট মন্ত্রণািয়/েপ্তরসমূেহক অবলেত করহব। উপকারহিাগীহের অর্ ম প্রোহনর 

সুলবধাহর্ ম একটি পপহমন্ট চহক্র (payment cycle) এক বা একাজধক পপ-হরাল ততরী করা প হত পাহর। 

 

৪.৩ ক্ষপ-হরাি সতযায়ন 

প্রহতোক পপহমন্টর পূহব ম মত্রণাোলয়/েপ্তর কর্তমক ততরীকৃত পপ-হরাহল অন্তভূ মি উপকারহভাগীহের তথ্য SPBMU কর্তমক  াচাই বা 

সতোয়ি করা েহব। উপকারহভাগীর তহথ্য পকাি অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়হল SPBMU তা সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়/েপ্তরহক অবজেত করহব। 

এরফহল একই উপকারহভাগীর একাজধকবার অন্তভূ মজি বা একাজধক প্রকল্প পিহক সুজবধা রেহেেকারী উপকারহভাগীহের জবস্তাজরত জববরে 

https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/beftn_operatingrules.pdf


 াচাই করা সম্ভব েহব। এ ধরহের পকাহিা অসামাঞ্জস্যতা িাকহল SPBMU সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়হক সমস্যা সমাধাি করহত সাোয্য 

করহব। সংলিষ্ট মন্ত্রণািয়/েপ্তর উপকারহিাগীহের তহথ্য SPBMU কতৃমক জিহে মজশত সকল অসামঞ্জস্যতা এবাং অজমল সাংহশাধি 

করহব এবাং পুিরায় SPBMU এমআইএস এ চুড়ান্ত সতযায়ন/ াচাই করার জন্য ক্ষপ্ররণ করহব। SPBMU এমআইএস কর্তমক 

‘সতোজয়ত/  াচাইকৃত’ পপ-হরাল Hard Coded ফরম্যাহট সাংজশষ্ট মত্রণাোলয়/েপ্তহরর iBAS++ এ Drawing & 

Disbursement Officer (DDO)  এর একাউহন্ট পরবতী ব্যবস্থা গ্রেহণর জন্য ক্ষপ্ররণ করহব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৪ ক্ষপহমন্ট প্রলক্রয়া 

 

প্রহতযক Payment Cycle শুরুহত একটি জিজে মষ্ট সামাজিক জিরাপত্তা িীহমর িন্য SPBMU এমআইএস কতৃমক Hard 

Coded িাটার জভজত্তহত DDO লবি ত্রতলর করহবন এবং iBAS++ এর মাধ্যহম CAO (Chief Accounts 

Officer) এর লনকট ক্ষপ্ররণ কহরন। লবদ্যমান পেিাজর জবজধ দ্বারা জিধ মাজরত সকল প্রহয়ািিীয় জবজধজবধাি  াচাই এর পর CAO 

ক্ষসই লনলে মষ্ট চহক্রর জন্য প্রেি সকল উপকারহভাগীর তথ্য সম্বলিত একটি EFT (Electronic Fund Transfer) ফাইি 

প্রস্তুত করহব এবং উপকারহভাগীহের অি ম প্রোহির িন্য iBAS++ এর মাধ্যহম বাংিাহেি ব্যাংকহক জিহে মশিা প্রোি করহব।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চিত্র ৩: পেমেন্ট প্রচিয়া 

 

চিত্র ২: সত্যায়ন/ যাচাইকরন প্রক্রিয়া 

 

 



সাংজিষ্ট CAO পিহক পপহমন্ট জিহে মশাবলী রেহেহের পর বাাংলাহেশ ব্যাাংক iBAS++ প্ল্োটফম ম কর্তমক ততরীকৃত ইএফটি অনু ায়ী 

প্রজতটি আজি মক পসবা প্রোিকারী প্রজতষ্ঠািহক (Payment Service Provider-PSP) কাহে উপকারহভাগীহের একাউন্ট 

পক্রজিট করার জিহে মশ প্রোি করহব।  

 

৪.৫ ক্ষপহমন্ট প্রোন পরবতী প্রহয়াজনীয় সমিয় 

পকাহিা আজি মক পসবা প্রোিকারী প্রজতষ্ঠাি কর্তমক পকাহিা উপকারহভাগীর একাউহন্ট টাকা পাঠাহত ব্যি ম েহল প্রচজলত জবজধ অনু ায়ী তা 

বাাংলাহেশ ব্যাাংহকর Electronic Fund Transfer লসহেমহক অবজেত করহব এবাং Electronic Fund 

Transfer লসহেম কতৃমক তা iBAS++ জসহস্টহম প্রজতফজলত েহব। iBAS++ জসহস্টম পিহক SPBMU এর মাধ্যহম 

সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়/েপ্তর এর এমআইএহস এই তথ্য পপ্ররে করা েহব। সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়/েপ্তর উপকারীহভাগীহের ব্যাাংক একাউহন্টর তথ্য 

সাংহশাহধি সাহপহয পুিরায় পপ-হরাল ততরী করহব এবাং উপহর বজে মত প্রজক্রয়া পমাতাহবক এই উপকারহভাগীহের অি ম পপ্ররে সম্পন্ন েহব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫. লজটুলপ (G2P) পদ্ধলত বাস্তবায়হন সংলিষ্ট পেসমূে 

সামাজিক জিরাপত্তা কম মসূচীর আওতায় িগে সোয়তা প্রোি কম মসূচীসমুহে জি টু জপ পদ্ধজত বাস্তবায়হি জিনজলজখত সাংস্থাসমূে প্রধাি 

অাংশরেহেিকারী জেহসহব জবহবজচত েহব:  

 সামাজিক জিরাপত্তা িগে সোয়তা কম মসূজচ / প্রকল্প / পপ্রারেহাহমর সুজবধাহভাগী  

 সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়/জবভাগ এবাং তাহের মাঠ প মাহয়র কম মকতমাবৃে 

  সামাজিক জিরাপত্তা বাহিট ব্যবস্থাপিা ইউজিট (SPBMU), অি ম জবভাগ, অি ম মত্রণাোলয়  

  অি ম জবভাহগর iBAS++ 

  মত্রণাোলয়/েপ্তহরর প্রজতজিজধ জেহসহব Drawing & Disbursement Officer (DDO)  

 CGA এর অধীহি সংলিষ্ট মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর CAO   

 CDPU 

 

চচচচচ ৪: চচচচচচ (Reconciliation) চচচচচচচচচ 



 বাাংলাহেশ ব্যাাংক 

 আজি মক পসবা প্রোিকারী প্রজতষ্টািসমূে 

 

৬. লজ টু লপ (G2P) পদ্ধলত বাস্তবায়হন সংলিষ্ট পেসমূহের ভূলমকা 

৬.১ সংলিষ্ট মন্ত্রিাণয়/েপ্তহরর ভূলমকা: 

সামালজক লনরাপিা কম মসূচীর আওতায় নগে অর্ ম সোয়তা প্রোন স্কীম সমূহে লজ টু লপ পদ্ধলত বাস্তবায়হনর জন্য সংলিষ্ট মন্ত্রণািয়/েপ্তর 

তূলমকা/োলয়ত্ব লনম্নরুপ: 

ক. নগে অর্ ম সোয়তা প্রোন স্কীমসমূহের উপকারহিাগীহের তথ্য লিলজটাইজ করার জন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর ম্যাহনজহমন্ট 

ইনফরহমিন লসহেম (MIS) ত্রতরী ও বাস্তবায়ন করা; 

খ. ম্যাহনজহমন্ট ইনফরহমিন লসহেম (MIS) ত্রতরী ও বাস্তবায়হন অর্ ম লবিাহগর Strethening Public 

Finance Management Unit (SPBMU) কতৃমক প্রেি গাইিিাইন অনুসরণ করা; 

গ. উপকারহিাগীহের তথ্য এলি,  াচাই, ইহিকট্রলনক ক্ষপহমন্ট প্রোন ও লরহপাটি মং এর জন্য সংলিষ্ট লবলিন্ন MIS এর সাহি 

Application Programming Interface (API) সাংহ াগ স্থাপি জিজিত করা; 

র্. উপকারহভাগীহের তথ্য জিজিটাইি করা ও MIS বাস্তবায়হির িন্য পকন্দ্রীয় প মাহয় একটি েয ও শজিশালী টিম/হসল 

গঠি করা; 

ঙ. পেশব্যাপী MIS বাস্তবায়ি জিজিত করার িন্য পকন্দ্রীয় ও মাঠ প মাহয়র সাংজিষ্ট সকল কম মকতমা-কম মচারীর েযতা বৃজদ্ধর 

িন্য প্রহয়ািিীয় উহদ্যাগ রেহেে করা; 

চ. উপকারহভাগীহের িাতীয় পজরচয় পরে  (িাতীয় পজরচয় প্ররে  িা িাকহল িম জিবন্ধি)  াচাইহয়র মাধ্যহম MIS এ সকল 

উপকারহভাগীর তথ্য অন্তভূ মজি জিজিত করা; 

চ. মাঠ প মাহয়র সাংজিষ্ট কম মকতমাহের মাধ্যহম জিয়জমতভাহব MIS এ উপকারহভাগীহের তথ্য োলিাগাে জিজিত করা; 

ে. জি টু জপ পদ্ধজতর সুজবো সম্পহকম উপকারহভাগীহের অবগত করা ও সকহলর অাংশরেহেে জিজিত করার িন্য মাঠ প মাহয় 

সহচতিতামূলক জবজভন্ন কা মক্রম রেহেে করা; 

ি. প্রজতটি পপহমন্ট চহক্রর (payment cycle) পূহব ম মত্রণাোলয়/েপ্তর িীম বাস্তবায়হির িীজতমালার আহলাহক মাঠ 

প মাহয়র োজয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাহের দ্বারা জিয়জমত উপকারহভাগীহের পপ-পরাল ততরী জিজিত করা; 

ঝ. পপ-হরাল ততরীর পর SPBMU এমআইএস কতৃমক  াচাই ও Hard Coded িাটা iBAS++  এ ক্ষপ্ররণ লনলিত 

করা; 

ঞ. SPBMU এমআইএস কতৃমক উপকারহিাগীহের তহথ্য ক্ষকাহনা অসংঙ্গলত বা অসামাঞ্জস্যতা জিজে মজশত েহল তা 

সাংহশাধি এর িন্য ব্যবস্থা রেহেে এবাং পুিরায় SPBMU এমআইএস এ চুড়ান্ত সতযায়ন/ াচাই করার জন্য ক্ষপ্ররণ করা; 

ট. SPBMU এমআইএস কর্তমক ‘সতোজয়ত/  াচাইকৃত’ পপ-হরাল Drawing & Disbursement 

Officer (DDO)  iBAS++ এর একাউহন্ট ক্ষর্হক পরবতী ব্যবস্থা গ্রেহণর জন্য প্রধান লেসাবরেণ অলফসার বরাবর 

লবি োলখি লনলিত করা;  

ঠ. লিলজটাি ক্ষপহমন্ট সংক্রান্ত উপকারহিাগীহের ক্ষ হকান সমস্যা/অলিহ াগ (Grivance) জানাহনার জন্য এমআইএস এ 

প্রহয়াজনীয় মলিউি সংহ াজন লনলচচত করা; 



ি. উকারহিাগীহের ক্ষ হকান সমস্যা/অলিহ াগ সমাধাহনর জন্য ক্ষকন্দ্রীয় প মাহয় একজন ক্ষফাকাি পহয়ন্ট লনধ মারণ করা এবং 

লিলজটাি ক্ষপহমন্ট সংক্রান্ত ক্ষ হকান সমস্যা বা অলিহ াগ ৭২ ঘন্টার মহধ্য সমাধাহনর ব্যবস্থা করা; 

ঢ. লিলজটাি ক্ষপহমন্ট সংক্রান্ত উত্থালপত সমস্যা/অলিহ াগ সমাধাহনর পর সংলিষ্ট সকি পেহক তা অবলেত করা ও 

প্রহয়াজনীয় ক্ষরকি ম সংরেণ করা; 

ণ. প্রলতটি ক্ষপহমন্ট চহক্রর (payment cycle) পর আলর্ মক ক্ষসবাোনকারী প্রলতষ্ঠাহনর লনকট ক্ষর্হক প্রহয়াজনীয় লরহপাট ম 

সংগ্রে করা এবং প্রহ াজয ক্ষেহে লরহপাট ম অুন ায়ী উপকারহিাগীহের তথ্য োিনাগাে এর ব্যবস্থা গ্রেণ করা;  

ত. মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর লনজস্ব উহদ্যাহগ লিলজটাি ক্ষপহমন্ট ব্যবস্থা লনয়লমত পরীলবেণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রহয়াজনীয় ক্ষেহে 

সংহিাধনীমূিক ব্যবস্থা গ্রেহণর জন্য উহদ্যগ গ্রেণ করা। 

৬.২ সংলিষ্ট মন্ত্রণািহয়র CAO এর ভূলমকা: 

Drawing & Disbursement Officer (DDO) কতৃমক োলখিকৃত ক্ষপ-ক্ষরাি এ অন্তভূ মি উপকারহিাগীহের তথ্য 

 াচাই করার জন্য সংলিষ্ট মন্ত্রণািহ ়ের প্রধান লেসাবরেণ কম মকতমা (CAO), iBAS++ সাইহট ক্ষেওয়া লিংহকর মাধ্যহম SPBMU 

এর MIS ব্যবোর করহত পারহব। তহব এহেহে প্রধান লেসাবরেণ কম মকতমা অপলরবতমনহ াগ্য ফরম্যাহট তথ্য ক্ষেখহত পারহবন। সংলিষ্ট 

মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর বরাদ্দকৃত বাহজট ও খরহচর লেসাব  াচাইপূব মক প্রধান লেসাবরেণ কম মকতমা iBAS++ প্ল্যাটফম ম এর মাধ্যহম অর্ ম 

প্রোহনর প্রহয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করহবন। মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর প্রধান লেসাবরেণ কম মকতমার োলয়ত্ব লনম্নরুপ: 

ক. মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর বরাদ্দকৃত বাহজট ও খরহচর লেসাব  াচাইপূব মক ক্ষপহমন্ট অনুহমােহনর জন্য iBAS++ প্ল্যাটফম ম ব্যবোর 

করা;   

খ. Drawing & Disbursement Officer কতৃমক উত্থালপত লবহির প্রলতটি সুলবধাহিাগীর জন্য EFT ফাইি 

ত্রতলর করা;  

গ. Drawing & Disbursement Officer কতৃমক উত্থালপত লবহি প্রলতটি সুলবধাহিাগীর উলিলখত লেসাহব 

(Account) EFT কা মকর করার জন্য বাংিাহেি ব্যাংকহক advise প্রোন করা;  

ঘ. EFT কা মকর করার পর আলর্ মক ক্ষসবাোনকারী প্রলতষ্ঠান কতৃমক ক্ষকাহনা উপকারহিাগীর একাউহন্ট অর্ ম প্রোন ব্যার্ ম েহি 

বাংিাহেি ব্যাংক কতৃমক ক্ষফরত ফাইিগুলি প্রহয়াজনীয় সংহিাধহনর জন্য SPMBU এর MIS এর মাধ্যহম সংলিষ্ট 

মন্ত্রণািয়/েপ্তহর পাঠাহনার ব্যবস্থা করা।  

৬.২ অর্ ম লবিাহগর ভূলমকা: 

লিলজটাি ক্ষপহমন্ট বাস্তবায়হন অর্ ম লবিাহগর ভূলমকা লনম্নরুপ: 

ক. সামালজক লনরাপিা কম মসূচীর আওতায় নগে সোয়তা প্রোন কম মসূচীসমূহে লিলজটাি ক্ষপহমন্ট বাস্তবায়হন প্রহয়াজনীয় 

নীলতমািা প্রণয়ন/সংহিাধন এর ব্যবস্থা করা; 

খ. Strethening Public Finance Management Unit (SPBMU) এর মাধ্যহম লবলিন্ন 

মন্ত্রণািয়/েপ্তহরর উপকারহিাগীহের জাতীয় পলরচয়পে  াচাই এর ব্যবস্থা করা; 

গ. প্রহতযাক ক্ষপহমন্ট চহক্রর (payment cycle) সময় Strethening Public Finance 

Management Unit এর এমআইএস এর মাধ্যহম উপকারহিাগীহের তথ্য  াচাই ও লবলিন্ন কম মসূচীহত ত্রিততা 

পলরোহরর জন্য মন্ত্রণািয়/েপ্তরসমূেহক প্রহয়াজনীয় লেক-লনহে মিনা প্রোন ও সেহ াগীতা করা; 

ঘ. লবলিন্ন মন্ত্রণািয়/েপ্তহর লিলজটাি ক্ষপহমন্ট বাস্তবায়ন অগ্রগলত প মহবেণ করা এবং প্রহ াজয ক্ষেহে আলর্ মক ও কারলগরী 

সেহ াগীতা প্রোহনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা; 



ঙ. লজ টু লপ পদ্ধলতর আওতায় সামালজক লনরাপিা কম মসূচীর আওতায় নগে সোয়তা প্রোন কম মসূচী সমূহে লিলজটাি ক্ষপহমন্ট 

প্রোন কা মক্রম লনয়লমত পরীলবেণ ও মূল্যায়ন এর ব্যবস্থা করা এবং ক্ষপহমন্ট লসহেহমর উন্নলতকহে প্রহয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ; 

চ. উপকারহিাগীহের লিলজটাি ক্ষপহমন্ট প্রোহন সোয়তাকারী আলর্ মক ক্ষসবাপ্রোনকারী প্রলতষ্ঠানসমূহের জন্য একটি ক্ষসবা 

প্রোন নীলতমািা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়হন বাংিাহেি ব্যাংকহক প্রহয়াজনীয় সেহ াগীতা করা;  

৬.৪ সামলজক লনরাপিা বাহজট ব্যবস্থাপনা ইউলনট (SPBMU) এর ভূলমকা: 

সামালজক লনরাপিা কম মসূচীর আওতায় নগে সোয়তা প্রোন কম মসূচীসমূহে লজ টু লপ ক্ষপহমন্ট পদ্ধলত বাস্তবায়ন ও সংলিষ্ট 

মন্ত্রণািয়/েপ্তরসমূেহক প্রহয়াজনীয় সেহ াগীতা প্রোন করার জন্য অর্ ম লবিাহগ সামলজক লনরাপিা বাহজট ব্যবস্থাপনা ইউলনট 

(SPBMU) প্রলতলষ্ঠত েহয়হে। সরকাহরর নগে সোয়তা প্রোন কম মসূচীসমূহে লজ টু লপ ক্ষপহমন্ট পদ্ধলত বাস্তবায়হনর জন্য SPBMU 

এর োলয়ত্ব লনম্নরুপ: 

ক. সামালজক লনরাপিা কম মসূচীর অধীন নগে সোয়তা কম মসূচী সমূহের উপকারহিাগীহের তথ্য লিলজটাইজ করার িহেয 

লবলিন্ন মন্ত্রণািয়/েপ্তহর ম্যাহনজহমন্ট ইনফরহমিন লসহেম (MIS) বাস্তবায়হনর জন্য প্রহয়াজনীয় লেক-লনহে মিনা ও 

সেহ াগীতা প্রোন করা; 

খ.  মন্ত্রণািয়/েপ্তহর ম্যাহনজহমন্ট ইনফরহমিন লসহেম (MIS) বাস্তবায়ন ও SPBMU-MIS এর সাহি 

Application Programming Interface (API) সাংহ াগ স্থাপি, উপকারহভাগীহের তথ্য  াচাই ও 

সতোয়ি এবাং পপ-হরাল ততরী সাংক্রান্ত জবষহয় মত্রণাোলয়/েপ্তহরর িন্য করেীয় সাংক্রান্ত গাইিলাইি/জিহে মশিা ততরী ও প্রকাশ 

করা; 

গ. প্রহতযক ক্ষপহমন্ট চহক্রর (payment cycle) সময় মন্ত্রণািয়/েপ্তর কতৃমত ত্রতরীকৃত ক্ষপ-ক্ষরাহি উপকারহিাগীহের 

তথ্য  াচাই এবং ক্ষকাহনা ধরহণর অসংগলত বা ত্রিততা পলরিলেত েহি সংলিষ্ট মন্ত্রণািয়/েপ্তরহক প্রহয়াজনীয় সংহিাধহনর 

জন্য অবলেত করা; 

ঘ. SPBMU এমআইএস কর্তমক ‘সতোজয়ত/  াচাইকৃত’ পপ-হরাল Hard Coded ফরম্যাহট সাংজশষ্ট 

মত্রণাোলয়/েপ্তহরর iBAS++ এ Drawing & Disbursement Officer (DDO) এর একাউহন্ট পরবতী 

ব্যবস্থা গ্রেহণর জন্য ক্ষপ্ররণ করা; 

ঙ. বাংিাহেি ব্যাংক কতৃমক EFT বাস্তবায়হনর পর আলর্ মক ক্ষসবাপ্রোনকারী প্রলতষ্ঠান কতৃমক ক্ষকাহনা উপকারহিাগীর 

একাউহন্ট অধ ম ক্ষপ্ররণ ব্যার্ ম েহি ক্ষফরত ফাইিগুলি সংহিাধহনর জন্য সংলিষ্ট মন্ত্রণািয়/েপ্তহর ক্ষপ্ররণ করা; 

 ৬.৫ বাংিাহেি ব্যাংক এর ভূলমকা: 

ক. প্রধান লেসাবরেণ কম মকতমা কতৃমক লনহে মিনার আহিাহক ক্ষট্রজারী একাউন্ট েহত উপকারহিাগীহের একাউহন্ট অর্ ম 

স্থানান্তহরর জন্য সংলিষ্ট আলর্ মক ক্ষসবা প্রোনকারী প্রলতষ্ঠানসমূহে EFT জিহে মশাবলী ক্ষপ্ররণ করা; 

খ. আলর্ মক ক্ষসবাপ্রোনকারী প্রলতষ্ঠান কতৃমক উপস্থাপলত লরহপাহট মর আহিাহক তেলবি সমিয় করা; 

গ. ক্ষকাহনা আলর্ মক ক্ষসবাপ্রোনকারী প্রলতষ্ঠান ক্ষকাহনা উপকারহিাগীর একাউহন্ট অর্ ম ক্ষক্রলিট করহত ব্যার্ ম েহি সংলিষ্ঠ তথ্য 

সংহিাধন ও পরবতী ব্যবস্থা গ্রেহণর জন্য লেসাব মোলনয়ন্ত্রক কা মািহয়র CDPU এ ক্ষপ্ররণ করা; 

ঘ. লজ টু লপ পদ্ধলতহত সরকাহরর নগে সোয়তা প্রোন কম মসূচীসমূহে লিলজটাি ক্ষপহমন্ট বাস্তবায়হনর জন্য আলর্ মক ক্ষসবা 

প্রোনকারী প্রলতষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নীলতমািা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; 

ঙ.  উপকারীহিাগীহের একাউহন্ট অর্ ম স্থানান্তহর লবিম্ব বা উকারহিাগীরা লিলজটাি ক্ষপহমন্ট গ্রেহণ ক্ষকাহনা আলর্ মক ক্ষসবা 

প্রোনকারী প্রলতষ্ঠান বা তাঁর এহজন্ট কতৃমক ক্ষকাহনা ধরহণর েয়রালনর লিকার েহি তার লবরুহদ্ধ প্রহয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ; 



চ. লজ টু লপ পদ্ধলতহত লিলজটাি ক্ষপহমন্ট বাস্তবায়হন অর্ ম লবিাগ ও সংলিষ্ট মন্ত্রণািয়/েপ্তরসমূেহক প্রহয়াজনীয় সেহ াগীতা 

প্রোন কার। 

৬.৬ আলর্ মক ক্ষসবাপ্রোনকারী প্রলতষ্ঠানসমূে: 

জি টু জপ পদ্ধজতহত সরকাহরর িগে সোয়তা প্রোি কম মসূচীসমূহে জিজিটাল উপাহয় অি ম প্রোহির িন্য প্রহতোক উপকারহভাগী তাঁর 

পেে বা সুজবধা অনু ায়ী আজি মক পসবাোিকারী প্রজতষ্ঠাি জিব মাচি করহব এবাং সাংজিষ্ট প্রজতষ্ঠাহি তাঁর একাউন্ট/জেসাব রযোহবযে 

করহব। এহযহরে  পকন্দ্রীয়ভাহব মত্রণাোলয়/েপ্তরসমূের কর্তমক পকাহিা জিজে মষ্ট আজি মক পসবা প্রোিকারী প্রজতষ্ঠাি জিব মাচহির পকাহিা ধরহের 

সুহ াগ বা প্রহয়ািি পিই। জি টু জপ পদ্ধজতহত িগে সোয়তা প্রোহি উপকারহভাগীর পেেই সহব মাচ্চ অরেহাজধকার পাহব। জিজিটাল উপাহয় 

উপকারহভাগীহের অি ম প্রাজপ্ত জিজিত করহত একটি আজি মক পসবাপ্রোিকারী প্রজতষ্ঠাহির ভূজমকা জিনরুপ: 

ক. র্তেমুল প মাহয় উপকারহভাগীহের জিজিটাল একাউন্ট পখালার সুজবধা প্রোহির িন্য আজি মক পসবা প্রোিকারী 

প্রজতষ্ঠািসমূহের শাখা ও এহিন্ট প মাহয় প্রহয়ািিীয় জিহে মশিা প্রোি করা; 

খ. একাউন্ট পখালা সাংক্রান্ত বাাংলাহেশ ব্যাাংহকর সাংজিষ্ট জিহে মশিার আহলাহক উপকারহভাগীহের িন্য জিজিটাল/ইহলকেজিক 

একাউন্ট পখালার িন্য শাখা/এহিন্ট প মাহয় প্রহয়ািিীয় কাজরগরী সুজবধা জিজিত করা; 

গ. উপকারহভাগীহের একাউহন্ট জিজিটাল উপাহয় অি ম প্রোহির িন্য উপকারহভাগীর একাউন্ট সম্পজকমত তথ্য সাংজিষ্ট 

মত্রণাোলয়/েপ্তহরর চাজেো অনু ায়ী প্রোি করা; 

র্. জি টু জপ পদ্ধজতহত সরকাহরর িগে সোয়তা প্রোি কম মসূচীসমূহে জিজিটাল পপহমন্ট জিজিত করার িন্য প্রহ ািে পযহরে  

সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়/েপ্তর বা অন্যান্য ম্যাহিিহমন্ট ইিফরহমশি জসহস্টম এর সাহি Application Programming 

Interface (API) সাংহ াগ স্থাপি জিজিত করা; 

ঙ. বাাংলাহেশ ব্যাাংক কর্তমক ইএফটি জিহে মশিা রেহেহের পর সাংজিষ্ট উপকারহভাগীহের একাউহন্ট দ্রুত সমহয়র মহধ্য সরকারী 

সোয়তার অি ম পক্রজিট জিজিত করা; 

চ. উপকারহভাগীহের একাউহন্ট অি ম পক্রজিট করার পর উপকারহভাগীহের জিজিত করার িন্য একাউন্ট সাংজিষ্ট পমাবাইল 

পফাহি ক্ষুহে বাতমা পপ্ররে জিজিত করা; 

ে. উপকারহিাগীহের অোকাউহন্ট অর্ ম ক্ষক্রলিট করার পর ইএফটি িীজতমালা অনু ায়ী বাাংলাহেশ ব্যাাংহক জরহপাট ম প্রোি করা;  

ি. শাখা বা এহিন্ট প মাহয় উপকারহভাগীরা  াহত পকাহিা ধরহের পভাগাজন্ত বা প্রতারোর জশকার িা েয় পস জবষহয় প্রহয়ািিীয় 

উহদ্যাগ রেহেে করা; 

ঝ. অি ম জবভাগ বা জি টু জপ সাংজিষ্ট জবজভন্ন মত্রণাোলয়/েপ্তহরর চাজেো অনু াজয় জরহপাট ম প্রোি জিজিত করা; 

ঞ. জিজিটাল পপহমন্ট সাংক্রান্ত প  পকাহিা অজভহ াগ বা সমস্যা উত্থাজপত েহল ৩ কম ম জেবহসর মহধ্য তা সমাধাহির ব্যবস্থা 

রেহেে এবাং সাংজিষ্ট পযসমূেহক অবজেত করা; 

ট. জিজিটাল পপহমন্ট বাস্তবায়হির িন্য পকন্দ্রীয় প মাহয় একটি টিম./হসল গঠি করা ও সাংজিষ্ট মত্রণাোলয়/েপ্তরসমূেহক টিম 

ও পফাকাল পহয়ন্ট সম্পহকম অবজেত করা; 

 

 

 

 

 


