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সিসনয়য পাইন্যান্স কন্ট্রারায (সডস), সডসিসডস বফন, ঢাকা।  



      

¸YMZ †mevi gvb Dbœq‡bi D‡Ï‡k¨ K‡›Uªvjvi †Rbv‡ij wW‡dÝ dvBb¨vÝ (wmwRwWGd) Gi wb‡ ©̀kbvi 

†cÖwÿ‡Z wmwbqi A_© wbqš¿K (cÖwZiÿv µq) Kvh©vj‡qi ¯̂qswµq ev‡RU, cwi‡kva c×wZ, wi‡cvwUs I 

m‡ev©cwi •`bw›`b wnmveiÿY I wnmvevqb c×wZ msKwjZfv‡e cÖKvk Kivi j‡ÿ¨ ÒcÖwZiÿv µq GKvD›Um 

cÖwmwWDi g¨vbyqvjÕÕ cÖKv‡ki c`‡ÿc †bqv n‡q‡Q| G g¨vbyqvj Avw_©K e¨e ’̄vcbv Dbœq‡b Kvh©Kix f~wgKv 

cvjb Ki‡e|  

wewea Avw_©K wewa-weavb Ges Revised System of Financial Management for the Defence 

Forces-1982 Gi Av‡jv‡K G Awd‡mi Kvh©µg Pvjv‡bv nq| Awd‡mi Kvh©cwiwa m¤úwK©Z eZ©gvb 

ev¯ÍeZvi †cÖÿvc‡U †Kvb msKwjZ g¨vbyqvj bv _vKvq ¯ ̂ ¯ ̂ AwdmwfwËK wbR¯̂ GKvD›Um cÖwmwWDi 

g¨vbyqvj cÖYq‡bi c`‡ÿc †bIqv nq|  

G †cÖÿvc‡U  FR Part I & II , Military Account Code,  ডিড-৩৫ (DP-35), এপআর (ার্ ট-১) 

ফাাংলাদদশ সেনাফাডিনী ও ফাাংলাদদশ ডফমান ফাডিনী, েশস্ত্র ফাডিনী ক্রয় নীডতমালা-২০১০ (ডিতীয় োংস্করণ), 

এেওড-২০০৭ , ডিডিডিড স্থায়ী কার্ টদ্ধডত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় দ্ধডত), প্রডতরক্ষা গাইি লাইন-২০১৫ (প্রথম 

োংস্করণ), CSR, GFR, TR, BSR এফাং অন্যান্য োংডিষ্ট ডফডধ ডফধান োংকডলত অডপে ম্যানুয়ালেমূদির 

োদথ এেএপডে (ডিড) কার্ টালয় পূফ ট প্রচডলত এফাং ফতটমান ৫৬ ডিডিদর্র নতুন ফাদির্ ও ডিোফ রক্ষণ সেডণ 

ডফন্যাে েডিদফডশত কদর “প্রডতরক্ষা ক্রয় একাউন্টে প্রডেডিউর ম্যানুয়াল” প্রস্তুতকরদণর প্রাথডমক উদযাগ গৃডিত 

িদয়দে।  

 

            র      োংডিষ্ট েকলদক ধন্যফাদ িানাডি। ম্যানুয়ালটিদত সর্ সকান ধরদণর 

োংদর্ািন/ডফদয়ািন/ডরমািটদন েকদলর েিদর্াগীতা একান্ত কাম্য।        

             

 

 

 

 

এেএপডে (ডিড), ঢাকা-১২১৫।              িা. তানডিনা ইেলাম 

  ২০ িানুয়াডর-২০২১ ডি.                                                                    ডেডনয়র পাইন্যান্স কদরালার  
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প্রথভ অধ্যায়  
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ভূমভকাাঃ 

 

অমপসয ামফ িক কাম িক্রভ সুচারুবাসফ ম্পাদসনয জন্য অমপ ম্যানুয়াসরয গুরুত্ব অসনক। অমপ ম্যানুয়াসরয 

ভাধ্যসভ অমপসয ামফ িক কভ িকান্ড ম্পসকি ম্যক ধাযনা াওয়া মায়। অমপ ম্যানুয়াসর াখামবমিক কভ িকাসেয 

ধাযাফামকতা সুমফন্যস্তবাসফ ফমণ িত থাকায় কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃসেয কাসজয গুণগত ভান বৃমি এফং দক্ষতা 

বৃমিসতও াায্য কসয।   

 

ফাংরাসদসয যকাময মাফ ব্যফস্থা (প্রমতযক্ষা)ঃাঃ  

 

কসরারায জজনাসযর মডসপন্স পাইন্যান্স (মমজমডএপ) কাম িারসয়য অধীন কর অমপমূসয মাফ প্রমতভাসয 

০৫ (াঁচ) তামযসখয ভসধ্য মমজমডএপ কাম িারসয়য জপ্রযণ কযা য়। মমজমডএপ কাম িারসয়য মএভম াখা কর 

এএপম, এপম, এমযয়া এপম অমপমূসয মাফ ংকরনপূফ িক মাফ ভামনয়ন্ত্রসকয (মমজএ) কাম িারসয় 

জপ্রযণ কসয। আইফা (++) মসেসভ মাফায়ন প্রমক্রয়া স্বয়ংমক্রয়বাসফম্পন্ন য়। জকান ভুরভ্রামি থাকসর জান িার 

এমরয ভাধ্যসভ ংসাধন কযা মায়। উসেখ্য জম, মাফ ভামনয়ন্ত্রসকয (মমজএ) কাম িারয় এফং কসরারায 

জজনাসযর মডসপন্স পাইন্যান্স (মমজমডএপ) কাম িারসয়য ভসধ্য মাফায়ন প্রমক্রয়া মফমনভয় মাফ (Exchange 

Accounts)এয ভাধ্যসভ প্রমতভাস ভন্বয় কযা য়।  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাসদ যকাসযয অথ ি ভন্ত্রণারয়, অথ ি মফবাসগয ২৭-০৯-১৯৮২ মি. তামযসখয অমপ স্মাযক নং-

এভএপ (ইম-১) (মডম-১)/৮২/৪৫০/১(২৫) এফং অগ িানাইসজনার জটআ ংক্রাি ভা িার-র কমভটিয মযসাট ি 

(মডসম্বয/১৯৮২) এয ভাধ্যসভ ফাংরাসদ স্ত্র ফামনীয আমথ িক ব্যফস্থানায় গমতীরতা বৃমি, স্বচ্ছতা ও 

জফাফমদমতা মনমিতকসে পূসফ িয মভমরটাযী একাউন্ট মডাট িসভন্ট (MAD)এয স্থসর মডসপন্স পাইন্যান্স 

মডাট িসভন্ট (DFD)প্রমতমিত য়। একই আসদসয জপ্রমক্ষসত প্রমতযক্ষা অথ ি মফবাগসক প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণারসয় ন্যস্ত 

কযা য়। মডসপন্স পাইন্যান্স মডাট িসভন্ট প্রধাসনয দফী ‘কসরারায জজনাসযর মডসপন্স পাইন্যান্স (মমজমডএপ)’ 

মমমন জাতীয় জফতনসের-২০১৫ অনুমায়ী একজন জেড-১ (মচফ দভম িাদা) এয কভ িকতিা।  

 

মডমজমডময মফফতিন: 

ফাংরাসদসয স্বাধীনতায অব্যফমত সযই ঢাকা জনামনফাস কম্বাইন্ড ওয়াকিস প্রমতযক্ষা ক্রয় মযদপ্তয 

(মডমডম) নাসভ অত্র প্রমতিাসনয কাম িক্রভ শুরু য়। মফগত ১১ অসটাফয ১৯৭২ তামযসখ মডমডম পুযাতন দয  

দপ্তয, প্রধান াখা, ফাংরাসদ মফভান ফামনী ঘাটি, ঢাকা জনামনফাস স্থানািমযত য়। যফতীসত অত্র প্রমতিান ০১ 

নসবম্বয ১৯৭২ তামযসখ ৩ নম্বয জগইট ঢাকা জনামনফাসয মন্নকসট এফং পুনযায় ১৩ জানুয়াময ১৯৭৩ তামযসখ ২২ 

কযান্টনসভন্ট ফাজায, ঢাকা জনামনফাস স্থানািমযত য়। ১৯৭৬ াসর প্রমতযক্ষা ক্রয় মযদপ্তয পুনাঃ ংগঠিত সর 

নতুন নাভকযণ কযা য় ‘প্রমতযক্ষা ক্রয় ভামযদপ্তয’। ফসল ২২ জসেম্বয ১৯৮১ তামযসখ ফতিভান অফস্থাসন 

‘প্রমতযক্ষা ক্রয় ভামযদপ্তয’ (মডমজমডম) স্থানািমযত য়। যফতীসত ১৯৯৭ াসর াংগঠমনক কাঠাসভা অনুমায়ী 

‘প্রমতযক্ষা ক্রয় ভামযদপ্তসযয’ জনফর  ংসামধত সয় ১৭৬ জসন উন্নীত য়। ২০১৩ াসর উ-ভামযচারক 

দ সৃমিয ভাধ্যসভ মডমজমডময জনফর পুনযায় ১৭৭ উন্নীত য়। ফতিভাসন মডমজমডম ফ িসল ২০১৯ াসর 

পুনমফ িন্যামত টিওএন্ডই অনুমায়ী ফমধ িত ৬৪ জন  ফ িসভাট ২৪১ জন জনফর  মনসয় মযচামরত সচছ।  

 

 



3 

 

এএপম (মডম) কাম িারসয়য মযমচমতাঃ 

 

কসরারায জজনাসযর মডসপন্স পাইন্যান্স (মমজমডএপ) কাম িারসয়য অধীন এএপম (মডম) প্রমতযক্ষা ক্রয় 

ভামযদপ্তয (মডমজমডম) এয প্রধান আমথ িক উসদিা মসসফ গুরুত্বপূণ ি ভূমভকা ারন কসযন। মতন ফামনীয জন্য 

জকন্দ্রীয় ও অন্যান্য ক্রয় ংক্রাি আমথ িক যাভ ি প্রদাসনয াাাম যফযাকাযীসদয আমথ িক দাফী মযসাধ, 

এরম ংক্রাি কাম িক্রসভ, ফাংরাসদ ব্যাংসকয ভাধ্যসভ বফসদমক মুদ্রায় জযমভসটন্স জপ্রযণ, জইড জচক 

মযকনমমরসয়ন, মফসদস্থ ফাংরাসদ মভনমূস অফমস্থত মডসপন্স উইং-এ কভ িযত জনফরসদয জফতন-বাতা ও 

অন্যান্য কাম িক্রসভয জন্য (সক্ষত্রভসত) জযমভসটন্স জপ্রযণ, ভামক মাসফয মিমরত াভাযী প্রস্তুতকযণ এফং এ 

কাম িারসয়য কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃসেয মনয়মভত জফতন-বাতা প্রদান ও মজমএপ মাফ ংযক্ষণ অমডট 

জসরয কাম িক্রভ অব্যাত আসছ। আইফা (++) মসেসভয ভাধ্যসভ মাফায়ন প্রমক্রয়া, এরম ংক্রাি কভ িকান্ড 

এফং ইএপটি জপ্রযণ চরভান আসছ।  

 

 

াংগাঠমনক কাঠাসভাাঃ  

 

ক্রমভক সদয নাভ অনুসভামদত দংখ্যা ভিব্য 

০১. এএপম  ০১ জেড-০৩  

০২. মডএপম  ০৩ জেড-০৬  

০৩. এএপম/মডএএপম ০৪ জেড-০৯ 

০৪. এএএ সুায  ১২ জেড-১০  

০৫. অমডটয ৬০ জেড-১১ 

০৬. জুমনয়য অমডটয  ১২ জেড-১৩ 

০৭ অমপ ায়ক  ০৭ জেড-২০  

 

 

ব্দ ংসক্ষাঃ    

এএপম   মমনয়য পাইন্যান্স কসরারায  

  মডএপম   জডপুটি পাইন্যান্স কসরারায  

  এএপম   এমেযান্ট পাইন্যান্স কসরারায 

  মডএএপম  জডপুটি এমেযান্ট পাইন্যান্স কসরারায  

  

 

ওসয়ফ জাট িারাঃ     sfc-dp.gov.bd    

ইসভইরাঃ     sfcdp@cgdf.gov.bd 

  

mailto:sfcdp@cgdf.gov.bd
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এএপম (মডম) কাম িারসয়যাখামূ (একনজসয) 

 

 

(০১) মজ-১ াখা   (০২) মজ-২ াখা  (০৩) মজ-৩ (প্রান) াখা   (০৪) যাভ ি াখা  

(০৫) মডমজমডম (সোয) (০৬) এএম (সোয)  (০৭) এয়ায (সোয) াখা   (০৮) মাফ াখা  

(০৯) মড- (সচক) াখা  (১০) অমডট জর  (১১) এটাচী াখা   (১২) জযকড ি াখা  

 

 

যাভ ি াখাাঃ  

ফাংরাসদ জনাফামনী/মফভান ফামনী/সনৌফামনী-এয জকন্দ্রীয় ক্রয়মূ এফং প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণারসয়য অধীন 

মনধ িামযত ংস্থা/প্রমতিাসনয  ব্যফায্যি দ্রব্যামদমূ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারসয়য অধীন ফাংরাসদ পুমর, মফমজমফ ও জকাে 

গাড ি-এয মকছু ংযমক্ষত দ্রব্যমূ ক্রসয়য জক্ষসত্র আমথ িক যাভ ি প্রদান এ াখায প্রধান কাজ। প্রমতযক্ষা ক্রয় 

কাম িক্রভ ম্পাদসনয জন্য মডমজমডম (প্রমতযক্ষা ক্রয় ভামযদপ্তয) কর্তিক ক্রয় প্রস্তাফ প্রণয়নপূফ িক এএপম 

(মডম) অমপস আমথ িক যাভস িয জন্য নমথত্র জপ্রযণ কযা য়।  

মডমজমডম (সোয) াখাাঃ  

ফাংরাসদ জনাফামনীয জাাক াভেী, প্রসকৌর মন্ত্রামত, মগন্যার যঞ্জাভ,গরাফারুদ, জভাটয ও আকামান, 

ঔলধ ও াাতাসরয মন্ত্রামত ক্রসয়য মফর এ াখা সত মনষ্পমি কযা য়। স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয়কৃত ভারাভাসরয 

জক্ষসত্র মফর এফং বফসদমক মুদ্রায় ক্রয়কৃত ভারাভাসরয জক্ষসত্র এরম ংক্রাি মাফতীয় কাম িক্রভ এ াখায অন্যতভ 

কাজ। এ াখা সত ফামনী দসযয মজ-২-মজ (G-2-G) বফসদমক ক্রসয় আমথ িক যাভ ি প্রদান এফং টিআয 

ভন্বয়, মনযািা জাভানত ংযক্ষণ/অফমুক্তকযণ কযা য়।   

 

এএম (সোয) াখাাঃ  

প্রাক্তন মএভএ/ঢাকা অমপসয জোয জকনই ফতিভাসন এএপম (মডম) কাম িারসয়য এএম (সোয) াখা 

মসসফ গঠিত সয়সছ। ফাংরাসদ জনাফামনীয মফমবন্ন ইউমনট/পযসভসনয বমনকসদয বদনমেন খাফাসযয 

চামদায মফযীসত শুকসনা ও তাজা যদ াভেী ক্রসয়য আমথ িক দাফী মযসাসধয কাজ এ াখা কর্তিক ম্পন্ন কযা 

য়।  
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এয়ায (সোয) াখাাঃ  

ফাংরাসদ মফভান ফামনীয বফসদমক ক্রসয়য জক্ষসত্র ফাংরাসদ ব্যাংসকয ভাধ্যসভ এরম প্রমক্রয়াকযণ, ফামনী 

দসযয মজ-২মজ (G-2-G)বফসদমক ক্রসয় আমথ িক যাভ ি প্রদান কযা এয়ায (সোয) াখায প্রধান কাজ।   

এটাচী াখাাঃ  

মফসদস্থ ফাংরাসদ মভনমূসয মডসপন্স উইং-এ কভ িযত াভমযক ফামনীয দস্যসদয জফতন-বাতা এফং 

অন্যান্য আমথ িক দাফী মযসাধ এরমম (সল জফতন প্রতযয়নত্র) ইসুয/প্রমতস্বাক্ষযকযণ, মডএওম পাসন্ডয 

কতিসনয মমডউর প্রস্তুত/সপ্রযণ ংক্রাি কাম িক্রভ এটাচী াখা সত ম্পন্ন য়।  
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মিতীয়অধ্যায় 
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যাভ ি াখা 

 

প্রমতযক্ষা ক্রয় কাম িক্রভ তথা জনা/সনৌ/মফভান ফামনী এফং প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণারসয়য অধীন মকছু ংস্থা/প্রমতিাসনয 

ব্যফাম ি দ্রব্যামদ ক্রয় কাম ি ম্পাদসনয জন্য মডম-৩৫ এয মফধান অনুাসয কযা সয় থাসক । মডমজমডম অমপ 

কর্তিক মডম-৩৫ এফং স্থায়ী ক্রয় কাম িক্রভ িমত (খন্ড-১)-২০১৯ ও  প্রসমাজয যকাযী আসদসয মবমিসত 

প্রমতযক্ষা ক্রয় কাসম িয জন্য মনধ িামযত কাম ি িমত (SOP- Standard Operating Procedure) 

প্রণয়ন কযা সয়সছ। জ অনুমায়ী প্রমতযক্ষা ক্রয় কাম িক্রসভয ংমক্ষপ্ত চাট ি মনসে জদয়া সরাাঃ     

 

 

চামদাত্র েণ/সপ্রযণ 

 

দযত্র আফান 

 

দযত্র জখারা ও মএআয প্রস্তুতকযণ 

 

দযদাতায নমুনা মযদ িনারসয় জপ্রযণ মযদ িন পরাপর 

 

ক্রয় প্রস্তাফ প্রণয়ন 

 

    ক্রয় প্রস্তাসফ এএপম(মডম) এয আমথ িক যাভ ি েণ  

 

             বফসদমক ক্রয়    জদীয় ক্রয় 

 

 ক্রয় প্রস্তাসফ এএপমড-এয অনুসভাদন েণ   মনযািা জাভানত েণ 

 

  মমজ েণ    চুমক্তত্র ম্পাদন 

 

 চুমক্ত ম্পাদন    চুমক্ত ফাস্তফায়ন 

 

 চুমক্ত ফাস্তফায়ন  

 

প্রমতযক্ষা ক্রয় কাম ি ম্পাদসনয জন্য মডমজমডম অমপ ক্রয় প্রস্তাফ প্রণয়নপূফ িক আমথ িক যাভস িয জন্য এএপম 

(মডম) অমপস নমথ জপ্রযণ কসয। এএপম (মডম) অমপ কর্তিক আমথ িক যাভ ি প্রদানকাসর মনসোক্ত 

মফলয়গুসরা যীক্ষা/মনযীক্ষা কযা সয় থাসকাঃ  
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(ক) চামদাত্র মনযীক্ষাাঃ 

(১)  চামদাত্র নম্বয ও তামযখ ম্বমরত মকনা এফং উযুক্ত কর্তিক্ষ কর্তিক স্বাক্ষমযত মকনা। 

(২)  চামদাসত্র উযুক্ত আমথ িক কভ িকতিায অনুসভাদন তথা প্রামনক অনুসভাদন আসছ মকনা। 

(৩)  চামদাত্র ঠিক মফমনসদ ি ংমিি মযদ িন কর্তিক্ষ কর্তিক মনযীমক্ষত মকনা। 

(৪)  দ্রসব্যয আনুভামনক একক মূল্য ও পূসফ ি ক্রয় কযা সয় থাকসর তায ফযাত যফযাসয উৎ ও মূল্য 

উসেখ কযা সয়সছ মকনা। 

(৫)  দ্রব্যমূ স্থানীয় ফা বফসদমক মুদ্রায় ক্রয় কযসত সফ। 

(৬)  জকান অথ িফছসয ক্রয় কযসত সফ তা উসেখ আসছ মকনা। 

(৭)  দ্রব্য প্রমভতকযণ (Standardization) কযা সয়সছ মকনা অথফা সয় থাকসর নাভ ঠিকানা এফং 

আরাদা আরাদা ভসডসরয জন্য আরাদা আরাদা মফমনসদ ি মথামথবাসফ উসেখ কযা সয়সছ মকনা। 

(৮) চামদাত্র জরুময ফা অন্য জকানবাসফ মচমিত মকনা। 

(৯) দ্রসব্যয ফাৎমযক মুল্য বৃমিয ায ১০% এয অমধক ওয়া সত্বও ক্রয় কযা সর জদখসত সফ 

চামদাকাযীয প্রামনক অনুসভাদন/আমথ িক িমতসত্র উদ্ধৃত মূল্য াভেী ক্রসয়য জমৌমক্তকতা প্রদান কযা 

সয়সছ মকনা। 

(১০)  জাাজ বাড়া/ মফভান বাড়ায জক্ষসত্র জদখসত সফ এপআয (াট ি-১)- এয মফমধ-মফধাসনয আসরাসক ধাম ি  

কযা সয়সছ মকনা। 

 

(খ) দযত্র আহ্বান ংক্রািাঃ 

মডমজমডম কাম িারয় কর্তিক জখারা দযত্র (Open Tender) ীমভত দযত্র (Limited Tender) 

একক দযত্র (Single Tender) আহ্বান কযা য় । উক্ত দযত্রমূ মথামথ মফমধ-মফধান ও প্রচমরত মনয়ভ 

নীমত অনুযণপূফ িক আহ্বান কযা সয়সছ মকনা তা আমথ িক যাভ ি প্রদাসনয পূসফ ি মাচাই কযা সয় থাসক । 

 

(গ) দযত্র মফজ্ঞমপ্ত ংফাদসত্র প্রকাাঃ 

উন্মুক্ত দযত্র মফজ্ঞমপ্ত ংফাদসত্র প্রকাসয জক্ষসত্র ফহুর প্রচামযত ১টি ফাংরা এফং ১টি ইংসযমজ বদমনক মত্রকায় 

মফজ্ঞমপ্ত জদয়ায মফধান মডমজমডম অমপস প্রচমরত আসছ। উক্ত মফধান প্রমতামরত সয়সছ মকনা তা আমথ িক যাভ ি 

প্রদাসনয জক্ষসত্র রক্ষয যাখসত সফ। 

 

(ঘ) পুনাঃদযত্র (Re-Tender) আহ্বানাঃ     

প্রসমাজয জক্ষসত্র পুনাঃদযত্র আহ্বান কযা সয়সছ মকনা যীক্ষা কযসত সফ। মনেমরমখত জক্ষসত্র পুনাঃ দযত্র আহ্বান 

কযা য়াঃ 

(১) প্রথভফায দযত্র আফাসন ৩টিয কভ দযত্র াওয়া জগসর। 

(২)  মিতীয়ফায দযত্র আফাসন ২টিয কভ দযত্র াওয়া জগসর। 

(৩)  র্ততীয়ফায জকান দযত্র াওয়া না জগসর। 

(৪)  সেয মযভাণ বৃমিজমনত কাযসণ। 

(৫)  কামযগযী মফমনসদ ি (Specification) মযফতিন কযা সর। 

(ঙ) মএআয মনযীক্ষাাঃ 

প্রাপ্ত বফধ দযসত্রয তসেয াসথ প্রস্তুতকৃত মএআয মাচাই সয় থাসক। 
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(চ) নমুনা মযদ িন পরাপরাঃ 

মযদ িনারসয় কামযগযীবাসফ গৃীত নমুনামূসয দযদাতাগসণয ভসধ্য ফ িমনেদযদাতায াসথ ক্রয় চুমক্ত 

ম্পাদসনয প্রস্তাফ কযা সয়সছ মকনা মাচাই কযা য় । মকন্তু জকান কাযসণ ফ িমনেদযদাতায মযফসতি মিতীয়ফায 

র্ততীয় মনেদযদাতায াসথ চুমক্ত ম্পাদসনয প্রস্তাফ কযা সয় থাকসর তায মথামথ কাযণ ফা েণসমাগ্য ব্যাখ্যা 

মডমজমডম কর্তিক প্রদান কযা সয়সছ মকনা তা মাচাই কযা য় । মডম-৩৫ এয মফধান জভাতাসফক ফমণ িত মফলয়মূ 

ও প্রসমাজয অন্যান্য মফলসয় মথামথ মাচাই কাজ ম্পন্ন কসয মডমজমডম অমপসয ক্রয় প্রস্তাসফয মফযীসত/সক্ষ 

আমথ িক যাভ ি প্রদান কযা সয় থাসক। 

 

(ছ) জদীয় ক্রসয়য জক্ষসত্র ০৪(চায)রক্ষ এফং বফসদমক ক্রসয়য জক্ষসত্র ২৫(পঁমচ) রক্ষ টাকা ম িি ক্রয় প্রস্তাসফয 

জক্ষসত্র এএপম (মডম) কর্তিক আমথ িক যাভস িয প্রসয়াজন জনই তসফ উক্ত ক্রয় প্রস্তাসফ মমদ ফাৎমযক মূল্য বৃমিয 

ায ১০% এয অমধক য় তা সর টাকায মযভাণ মাই জাক না জকন ংমিি ক্রয় কাম ি ম্পাদসনয পূসফ ি 

এএপম(মডম) কর্তিক আমথ িক যাভ ি আফশ্যক।  

 

 

মডমজমডম (জোয) াখা 

 

মডমজমডম (সোয) াখা কর্তিক ফাংরাসদ জনাফামনীয জাাক াভেী, প্রসকৌর মন্ত্রামত, মগন্যার যঞ্জাভ, 

জগারাফারুদ, জভাটয,আকামান,ঔষুধ ও াাতার মন্ত্রামত অন্যান্য আইসটভ ক্রসয়য মনমভি মডমজমডম কর্তিক 

ম্পামদত চুমক্তয মফযীসত এরময ভাধ্যসভ মফর মযসাধ কযা য়।  

মডমজমডম জোয াখায় জম ভস্ত কাম িাফরী ম্পামদত সয় থাসক তা মনেরুাঃ  

(১)  মডমজমডম কর্তিক ম্পামদত চুমক্তয মনযীক্ষা মাচাই, ংযক্ষণ, এরম জখারা ও মফর মযসাধ।  

(২)  চুমক্তব্যমতত স্থানীয়বাসফ ক্রয়কৃত বান্ডায ংেসয মূল্য মযসাধ।  

(৩)  ফীভা মফর মযসাধ।  

(৪)  ফযাদ্দকৃত ফাসজসটয মাফ ংযক্ষণ ও খযসচয প্রমতসফদন প্রস্তুতকযণ।  

(৫)  টিআয ভন্বয়। 

(৬)  মনযািা জাভানত ংযক্ষণ ও অফমুক্তকযণ।  

(৭)  অেগমতয প্রমতসফদন প্রদান।  

 

মডমজমডম কর্তিক জনাফামনীয বান্ডায াভেী ংেসয রসক্ষয জম কর চুমক্তত্র ম্পাদন কসয থাসক তা সরাাঃ- 

(ক)  বফসদমক মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্ত।  

(খ)  জদীয় মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্ত।  

 

১.১ বফসদমক মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্তাঃ  

 

বফসদমক মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্তয মূল্য এরময ভাধ্যসভ ংমিি যফযাকাযীসক মযসাধ কযা য় । মডমজমডম 

কর্তিক চুমক্তত্র ম্পামদত ওয়ায য এয কম প্রসয়াজনীয় কাগজত্র (এএপম(মডম) এয আমথ িক যাভস িয 
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কম, এএপমড কর্তিক চুমক্তকৃত ে ক্রসয়য অনুসভাদন কম, মথামথ কর্তিসক্ষয ব্যয় ভঞ্জুযীয কম এফং মনযািা 

জাভানত) মডমজমডম (জোয) াখায় জপ্রযণ কযা য়। চুমক্তত্র প্রামপ্তয য প্রচমরত মফমধ মফধান অনুযণপূফ িক 

মনযীক্ষা কযা য় এফং ফাংরাসদ ব্যাংসক এরম জখারায জন্য যাভ ি প্রদান কযা য় । মমদ ভসয়য স্বেতায 

কাযসণ চুমক্ত স্বাক্ষসযয ভয় যফযাকাযী কর্তিক মনযািা জাভানত প্রদান কযা না য় এফং মডমজমডম কর্তিক 

মমদ এই ভসভ ি মনমিত কসয যফতীসত যফযাকাযীয মনকট সত মনযািা জাভানত আদায় কযা সফ তাসর 

এরম ইনঅাসযটিব যাখায জন্য ফাংরাসদ ব্যাংসক মনসদ িনা প্রদান কযা য়। যফতীসত মনযািা জাভানত 

াওয়ায য এরম অাসযটিব কযায জন্য ফাংরাসদ ব্যাংসক ত্র জরখা য়। বফসদমক মুদ্রায় চুমক্তয জক্ষসত্র 

যফযাকাযী কর্তিক ে মসভন্ট কযা সর মসভন্ট-এয একটি কম মডমজমডম (জোয) াখায় জপ্রযণ কসয। 

উক্ত কম মনযীক্ষা কসয জদখা য় জম, চুমক্তয তি জভাতাসফক েমসভন্ট কযা সয়সছ মকনা। জকান গড়মভর 

মযরমক্ষত সর মডমজমডম ংমিি করসক প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা েসণয জন্য অফমত কযা য় । ফাংরাসদ 

ব্যাংক এরম জখারায য এ অমপসক অফমতত্র প্রদান কসয মা মনযীক্ষা কসয চুমক্তয অমতমযক্ত বফসদমক মুদ্রা 

মযসাধ কযা সয়সছ মকনা তা জদখা য়। তসফ বফসদমক মুদ্রা মূসল্যয হ্রা/বৃমিয কাযসণ জদীয় অসথ িয খযসচয 

মযভাণ হ্রা/বৃমি ঘটসর তা ংমিি খাসতয ফাসজট সত ভন্বয় কযা য় ।  

 

১.২ জদীয় মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্তাঃ   

 

স্থানীয় ক্রসয়য মনমভি ম্পামদত চুমক্তয জক্ষসত্রও একটি কম মনযািা জাভানত মডমজমডম (জোয) াখায় 

জপ্রযণ কযা য়। চুমক্তত্র াওয়ায য প্রচমরত মফমধ জভাতাসফক মথামথবাসফ মনযীক্ষায় েণপূফ িক নমথসত ংযক্ষণ 

কযা য় । চুমক্তয মফযীসত ে যফযা কযা সর ে েণকাযী কর্তক্ষ কর্তিক মআযমব এফং আই জনাট ইসুয 

কসয এক কম অত্র াখায় জপ্রযণ কসয এফং তা মথামথবাসফ মনযীক্ষা ও ংযক্ষণ কযা য় । ে যফযা এফং 

মআযমব ও আই জনাট ইসুযয য যফযাকাযী মফর দামখর কসয। উক্ত মফর/বাউচায মফমধ-মফধান জভাতাসফক 

মনযীক্ষাপূফ িক কভ িকতিা কর্তক আইফা (++) এয ভাধ্যসভ মফর এপ্রুব কসয জচক ইসুযয জন্য মড-াখায় (সচক 

াখা) মডমব (সডমফট বাইচায) প্রদান কযা য়।  

 

১.৩ স্থানীয়বাসফ ক্রয় (চুমক্ত ব্যমতত): 

 

মডমজমডম ছাড়াও জরুময চামদায মবমিসত মডমজএভএ কর্তিক যাময স্থানীয়বাসফ মকছু ঔলধ ও জভমডসকর 

মন্ত্রামত ক্রয় কসয থাসক এফং উক্ত মফর মডমজমডম (জোয) াখা সত মযসাধ কযা য় । মডমজএভএ কর্তিক 
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তায আমথ িক ক্ষভতায ভসধ্য ীভাফি জযসখ ংমিি যফযাকাযীয অনুকূসর ক্রয় আসদ জাময কযা য়। এয 

একটি কম এই াখায় জপ্রযণ কযা য় মা মনযীক্ষা কসয জদখা য় জম মথামথ মফমধ-মফধান অনুযণ কযা সয়সছ 

মকনা। তা ছাড়া যফযাকাযী কর্তিক ে যফযাপূফ িক মফর দামখর কসয উক্ত ক্রয়াসদসয াসথ মফর মাচাই কসয 

জদখা য়। উসেখ্য জম, স্থানীয়বাসফ ক্রসয়য জক্ষসত্র যফযা মফর মডমজএভএ কর্তিক প্রমতস্বাক্ষযপূফ িক মযসাধ এয 

জন্য মডমজমডম (জোয) াখায় জপ্রযণ কযা য়।  

১.৪ ফীভা মফর মযসাধাঃ 

বফসদমক মুদ্রায় এফং মফসদ সত ে ক্রসয়য চুমক্তয জক্ষসত্র াধাযণ ফীভা কস িাসযন এয াসথ চুমক্তকৃত সেয 

ফীভা মরম কযা য়। ফীভা অমপ কর্তিক উক্ত ফীভা মরময মফর মডমজমডময ভাধ্যসভ জপ্রযণ কসয থাসক মা 

প্রচমরত মফমধ জভাতাসফক মনযীক্ষাপূফ িক মযসাধ কযা য় ।  

 

১.৫ ফযাদ্দকৃত ফাসজসটয মাফ ংযক্ষণ ও খযসচয প্রমতসফদন প্রদানাঃ  

জনাফামনীয জন্য মডমজএভএ খাদ্য ও জ্বারানীব্যমতত বান্ডায াভেী ক্রসয়য মনমভি মফমবন্ন খাসত প্রমত 

অথ িফছসযয জুরাই ভাস জম ফাসজট ফযাদ্দ প্রদান কযা য় তায মাফ মডমজমডম (জোয) াখায় ংযক্ষণ কযা য় 

। চুমক্তয মফযীসত এরম/মফসরয ভাধ্যসভ জম অথ ি মযসাধ কযা য় তা ংমিি খাসত ফযাদ্দকৃত ফাসজট সত খযচ 

জদখাসনা য়। অনুরুবাসফ মফর মযসাসধয অথ ি ও ংমিি খাসত ফযাদ্দকৃত ফাসজট সত খযচ জদখাসনা য়। 

ভাসয এক তামযসখ পূফ িফতী ভাসয জভাট আয় ব্যাসয়য মাফ প্রস্তুত কসয স্থানীয় মাফ াখায় প্রদান কযা য় 

এফং একটি খযসচয প্রমতসফদন প্রস্তুত কসয মযকনাইর কযায জন্য ংমিি মনফ িাী কর্তিসক্ষয অমপস জপ্রযণ কযা 

য় ।  

 

১.৬ টিআয ভন্বয়াঃ  

জনাফামনীয মফমবন্ন ইউমনট ইসত প্রাপ্ত টিআয প্রচমরত মফমধ জভাতসফক মাচাইপূফ িক জোয াখা কর্তিক ভন্বয় 

কযা য় । তা ছাড়া জকান চুমক্ত ফামতর সর চুমক্তয অনুকূসর জভাকৃত মনযািা জাভানত যকাময জকালাগাসয জভা 

ও ভন্বয় কযা সফ। এ ছাড়াও জকান যফযাকাযীসক জমযভানা কযা সর উক্ত অথ ি যকাময জকালাগাসয জভা ও 

ভন্বয় কযা য় ।  

১.৭ মনযািা জাভানত ংযক্ষণ ও অফমুক্তকযণাঃ  

প্রমতটি চুমক্তয অনুকূসর যফযাকাযীয মনকট সত ে যফযাসয মনিয়তায জন্য মডমজমডম কর্তিক প্রচমরত 

াসয মনযািা জাভানত েণকযা য়।উক্ত জাভানত ব্যাংক ড্রাপট/স অড িায/ব্যাংক গ্যাযামন্টয ভাধ্যসভ জভা 

মদসয় থাসক। মডমজমডম (জোয) াখা কর্তিক মনযািা জাভানত প্রামপ্তয য তা মনযািা জাভানত জযমজোসয 
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এমরপূফ িক ংমিি চুমক্তসত্রয নমথসত ংযক্ষণ কযা য় । চুমক্তত্র মনষ্পমিয য মডমজমডম কর্তিক এনওম 

(অনামি নদত্র) প্রামপ্তয য ংমিি যফযাকাযী ফযাফসয অফমুক্ত কযা য় ।  

১.৮ কাসজয অেগমতয প্রমতসফদনাঃ  

মডমজমডম (জোয) াখা কর্তিক মফমবন্ন মচঠিত্র প্রামপ্ত ও মনষ্পমি এফং মফর মযসাধ ইতযামদয একটি ভামক 

প্রমতসফদন প্রান াখায ভাধ্যসভ এএপম (মডম)-এয মনকট উস্থান কযা য় । তাছাড়া প্রমত প্তাসয ১ভ 

কভ িমদফস পূফ িফতী প্তাসয কর মচঠিত্র, মফর ইতযামদ প্রামপ্ত ও মনষ্পমিয মযসাট ি দরীয় কভ িকতিায (াধাযণত 

মডএপম ফযাফয) মনকট উস্থান কযা য় ।  

 

১.৯ মফর মনযীক্ষাাঃ  

জযকড ি াখায় মফর এমরয য মডমজমডম াখায় উস্থান কযায য মনসোক্ত মফলয়মূ মাচাইপূফ িক মফর 

মযসাধ কযা য়াঃ  

(১) মফসরয দাফী পযসভট অনুমায়ী মকনা।  

(২) ফাসজট জকাসড ফাসজট আসছ মকনা।  

(৩) আইসনাট ও মআযমব আসছ মকনা। 

(৪) মথামথ কর্তিসক্ষয ভাধ্যসভ মফর জপ্রযণ কযা সয়সছ মকনা।  

(৫) একই মফর পূসফ ি দাফী কযা সয়সছ মকনা।  

(৬) ংমিি যফযাকাযীযউযুক্ত স্বাক্ষয আসছ মকনা।  

(৭) বযাট, আয়কয, এরমড ও মআয ইতযামদ প্রসমাজয জক্ষসত্র ঠিকবাসফ কতিন কযা সয়সছ মকনা।  

(৮) াড িকমসত মফর এমর কযা সয়সছ মকনা।  

(৯) জটাসকন এমর,মফর এমর,মফর অনুসভাদন কযা সয়সছ মকনা।  

(১০) অমডটয কর্তিক মফমধ-মফধান মাচাইসি জটাসকন এমর দান ও মফর এমর কযা য়। সুায কর্তিক 

পুনাঃমাচাই কসয জটাসকন ও মফর এমরয ঠিকতা মাচাই এফং ংমিি মডএএপম কর্তিক ঠিকতা 

মাচাইসি মফর অনুসভাদন কযা য়।  

 

২.০ মডমব জযমজোযাঃ  

জডইমর/সডমফট বাউচায বতময এফং মফর অনুসভাদন এয জন্য অমপাসযয মনকট উস্থান কযা য়। মথামথ 

মাচাই-ফাছাই কসয ংমিি অমপায তাঁয মনজস্ব ইউজায আইমড ব্যফায কসযমফর মযসাধ কসয থাসকন। 

২.১ জচক াখায় জপ্রযণাঃ  

জচক াখায় াকৃত মফর জপ্রযণ কযা য়। আইফা++ মসেসভ ভাোয ডাটা মাচাই কসয এভআইমআয জচক 

ইসুয কযা য় এফং এফং ফমণ িত জচসকয মফযীসত ব্যাংক এডবাই মপ্রন্ট কসয মথামথ স্বাক্ষযপূফ িক ফাংরাসদ 

ব্যাংসক মিয়ামযং-এয জন্য জপ্রযণ কযা য়। উসেখ্য জম, কতিন ফাদ মদসয় জনট এভাউন্ট এমরপূফ িক জইব কযসত 

য়। 
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এএম (জোয) াখা 

 

তৎকারীন মএভএ ঢাকা অমপসয জোয জকনই ফতিভাসন এএপম (মডম) কাম িারসয়য প্রধান কভ ি মযকেনায 

অং। ফাংরাসদ জনাফামনী ওমফভান ফামনীয ক্রয় ংক্রাি কাজ এফং মফর মযসাসধয মাফতীয় কাজ এ 

াখায় ম্পামদত সয় থাসক। ফাংরাসদ জনাফামনীয ইউমনট/পযসভসনয বমনকসদয বদমনক খাফাসযয চামদায 

মফযীসত শুকসনা ও তাজা যদ ক্রসয়য মফর া এ কাম িারসয় এএম (জোয) াখায প্রধান কাজ। াখায় 

ম্পামদত কাসজয মফফযণ উসেখ কযা সরাাঃ  

(১)  জনাফামনীয মফমবন্ন ইউমনসটয চামদায জপ্রমক্ষসত এমযয়া দয দপ্তয কর্তিক ফতিভাসন ৩ টি মফএমড এফং 

২১টি এএমড এয অনুকূসর তাজা যদ (সমভনাঃ ভাছ/ভাং/মডভ/ফমজ ইতযামদ) যফযাসয জন্য ০৬ 

ভামবমিক ঠিকাচুমক্ত ম্পাদন কযা সয় থাসক।  

(২)  ঠিকাচুমক্ত ম্পাদসনয য চুমক্তয মফযীসত ধাম িকৃত মনযািা জাভানসতয ভমযভাণ টাকা 

এএপম(মডম)এয অনুকূসর জ-অড িায/ব্যাংক ড্রাপট এয ভাধ্যসভ এ াখায় জভা যাখা য়।  

(৩)  মফমবন্ন ইউমনট /পযসভসনয চামদায মবমিসত ভামক চামদায মফযীসত প্রমতমদসনয মনধ িামযত 

আইসটসভয জন্য প্রসয়াজনীয় তাজা যদ ংমিি গ্যামযসনয এএমড ও মফএমড সত যফযা কযা 

য় । 

(৪)  যফযাকৃত তাজা যসদয মফফযণ পযভ নং-  মফওএপএএপ-১৫২০ উসেখপূফ িক চুমক্তসত্রয মনধ িামযত 

াসয জভাট অংসকয এযাকাউন্ট/ঠিকাদায মফর পযভ (নং-মফএএপএ-৬৮) এয ভাধ্যসভ ঠিকাদাসযয দাফীসত 

মফএমড/এএমডয মথামথ কর্তিসক্ষয স্বাক্ষয ও যাজস্ব টিমকট ম্বমরত মফর অেগাভী সত্রয ভাধ্যসভ 

মফর মযসাসধয জন্য এএপম (মডম) এয এএম াখায় জপ্রযণ কযা য়। এ াখা কর্তিক মফর 

মনযীক্ষাপূফ িক ফাসজট ংযক্ষণ মযসাধ কযা য় ।  

(৫)  ইউমনট/পযসভসনয প্রসয়াজন অনুমায়ী চার/গসভয চামদা জদওয়ায য মফএমড/এএমড মডও (মডভান্ড 

অড িায) ইসুযযকযত: ংমিি জজরা/উসজরা খাদ্য মনয়ন্ত্রক অমপস জপ্রযণ কসয। যফতীসত উক্ত 

অমপমূ সত ইনবসয় এয ভাধ্যসভ জযন াভেী ংে কযা সয় থাসক । উক্ত জযন াভেী ংমিি 

এএমড/মফএমড-জত েণপূফ িক মআযমব ইসুয কযা য় এফং খাদ্য মফবাসগয বদমনক মাফনাভায় জভা 

জদখাসনা য়।  এএম াখায় প্রসয়াজনীয় মনযীক্ষা াসসক্ষ মফর মযসাধপূফ িক  ভামযচারক/খাদ্য 

অমধদপ্তসযয অনুকূসর জপ্রযণ ও ফাসজট ংযক্ষণ কযা য় ।  
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(৬)  জযন াভেী মসসফ গৃীত দ্রব্যামদ মনধ িামযত াসয প্রাপ্যতা াসসক্ষ ব্যামক্ত মযফাযফগ ি/ইউমনট এয 

ভাধ্যসভ মফক্রয় কযা য়। উক্ত মফক্রয়রব্ধ অথ ি যকাময জকালাগাসয জভাপূফ িক টিআয এয মূর কম এ 

াখায় জপ্রযণ কযা য় । এ ছাড়া ঠিকাচুমক্তয মফযীসত মমদ ঠিকাদায কর্তিক যফযা কযসত ব্যথ ি য় জ 

জক্ষসত্র আমথ িক মফমধ অনুমায়ী ঝুঁমক ক্রয় ফা স্থানীয় ক্রসয়য াসথ চুমক্তকৃত মূসল্যয াথ িসকযয মযভাণ অথ ি 

ঠিকাদায কর্তিক যকাময জকালাগাসয জভা কযা াসসক্ষ এয মূর কম অন্যান্য টিআয এ াখায় জপ্রযণ 

কযা য় মা টিই (ট্রান্সপায এমর) এয ভাধ্যসভ ভন্বয় কযা য় ।  

(৭)  ফাংরাসদ জনাফমনীয মনয়ন্ত্রনাধীন মফমবন্ন মএভএইচ এয জযাগীসদয ে জকাসটসনয ভাধ্যসভ মএমড 

সত ংে কসয ঠিকাদায/যফযাকাযী কর্তিক মফর বতযী কসয এ াখায় জপ্রযণ কযায য প্রসয়াজনীয় 

মনযীক্ষাসি মফর মযসাধ ও ফাসজট ংযক্ষণ কযা য় ।  

(৮)  জনাফামনীয গাড়ীয জন্য ব্যফহৃত গ্যা, জসট্রামরয়াভ ওসয়র জকাম্পানীয মনকট জথসক চামদা অনুমায়ী 

েণ কসয জকাম্পানীয জট্রড চারাসনয মফযীসত এএমড/মফএমড কর্তিক ইসুয কযা য়। এযই জপ্রমক্ষসত 

মফর পযভ (মডম-৫) এয ভাধ্যসভ ংমিি জকাম্পানী কর্তিক মফর প্রস্তুতপূফ িক যফযাকাযী কর্তিক অেগাভী 

সত্রয ভাধ্যসভ এ াখায় মফর জপ্রযণ কযা য় এফং ফাসজট থাকা াসসক্ষ মনযীক্ষাসি মযসাধ কযা য় ।  

(৯) ফাংরাসদ জনাফামনী জযন াভেী মসসফ মফতযসণয জন্য এএমড/মফএমড কর্তিক চামদা অনুমায়ী 

যকায মনয়মন্ত্রত মফমবন্ন সুগায মভর সত মচমন েণ কসয। েণকৃত মচমন ইসুয কযায য মভর কর্তিক্ষ 

কর্তিক যকায মনধ িামযত াসয মফর এ াখায় জপ্রযণ কযা য় । ফাসজট থাকা স্বাসসক্ষ প্রাপ্ত মফর 

মনযীক্ষাসি মযসাধ কযা য় । 

 

(১০)  জনাফামনীয জযন াভেী মযফন ও জরামডং/আনসরামডং এয জন্য এমযয়া জড জকায়াট িায কর্তিক 

মযফন ও শ্রমভসকয ঠিকাচুমক্ত ম্পাদন কযা য়। উক্ত চুমক্তয মফযীসত মযফন মফর মথামথ 

কর্তিসক্ষয স্বাক্ষয মফর  প্রস্তুত কসয মফএমড/এএমড কর্তিক অেগাভী সত্রয ভাধ্যসভ এ াখায় 

জপ্রযণ কযা য় । মফর প্রামপ্তয য প্রসয়াজনীয় মনযীক্ষাসি মফর মযসাধ কযা য় ।  

(১১)  াত(০৭) টি মভমরটাযী পাভ ি মথা: মভমরটাযী পাভ ি াবায/মসায/চট্টোভ/কুমভো/রারভমনযাট/ঈশ্বযদী/  

মত্রার এয শু ারন ও শু খাদ্যয জন্য জনাদয এয মকউএভমজ াখা কর্তিক ইসুযকৃত চামদাসত্রয 

মফযীসত এ াখা কর্তিক কযা এযাাইনসভন্ট ইসুয কযা য়। প্রসতযক অথ ি ফছসয অথফা ভা জল ওয়ায 

পূসফ ি যফতী ভাসয জন্য ংমিি ইউমনসটয ম্ভাব্য খযসচয দাফী এ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। উক্ত দাফী 

ফাসজসটয াসথ মভর আসছ মকনা তা মাচাই কসয এএপম (মডম) অনুসভাদসনয জপ্রমক্ষসত এযামু্ব ীর 
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প্রামধকায মসসফ ফাংরাসদ ব্যাংসক জপ্রযণ কযা সয় থাসক। ফাংরাসদ ব্যাংক এ ছাড়কৃত অথ ি 

ইউমনসটয ংমিি ব্যাংসকয অনুকূসর জপ্রযণ কসয থাসক। এ অথ ি বুক এডজােসভন্ট(Book 

Adjustment) এয ভাধ্যসভ অেীভ মসসফ আইফা ++ এ এমর জদওয়া য়। ভা জসল খযসচয 

বাউচায ইউমনট সত জপ্রযণ কযসর আইফা ++ এয ভাধ্যসভ খযসচয জকাসড ভন্বয় কযা সয় থাসক। 

ফছয জসল অব্যময়ত অথ ি টিআয এয ভাধ্যসভ ব্যাংসক জভা কসয মূরকম এ কাম িারসয় জপ্রযণ কসয থাসক। 

এ ছাড়া পাভ ি কর্তিক দুসধয কুন/ফাটায/মঘ মফক্রয় ফাফদ অথ ি টিআয এয ভাধ্যসভ যকাময জকালাগাসয 

জভা কযায য টিআয এয মূর কম অত্র াখায় জপ্রযণ কযা সর উক্ত টিআয ভামক মাসফয াসথ টিই 

এয ভাধ্যসভ ভন্বয় কযা য় । অমধকন্তু স্থানীয় ক্রসয়য ভাধ্যসভ ক্রয়কৃত শু খাসদ্যয মফর মথামথ 

কর্তিসক্ষয ভাধ্যসভ এ াখায় জন্য জপ্রযণ এফং মনযীক্ষাসি মযসাধ কযা য়।  

(১১)  মডমজমডময ভাধ্যসভ চুমক্ত ম্পাদনকৃত জমভন-ডার/রফণ/জতর/যাায়মনক দ্রব্যামদয মফর এ াখা সত 

মযসাধকযা য়। উক্ত চুমক্তয মফযীসত মনযািা জাভানত মাসফ জ-অড িায/ব্যাংক ড্রাপট/ব্যাংক 

গ্যাযামন্ট এ াখায় জভা থাসক।  

(১২)  মযসামধত মফসরয মফযীসত জনাদয কর্তিক প্রদি ফাসজট মথামথ বাসফ যক্ষণাসফক্ষণ কযা য় ।  

(১৩)  প্রমত ভাস খযসচয মাসফ স্থানীয় মাফ াখায় জপ্রযণ কযসত সফ এফং জনাদয ফাসজট মযদপ্তসযয 

াসথ ভামক মাফ মযকনাইর কযা সফ এফং প্রসয়াজন অনুাসয মফমবন্ন ইউমনটমূসয াসথ মাফ 

মযকনাইর কযা য় ।  

(১৪)  মমজমডএপ কাম িারসয় মযসাট ি জপ্রযসণয জন্য এ াখায় ভামক মযসাট িমূ মজ-৩(প্রান) াখায় জপ্রযণ 

কযা য় । 

(১৫)  এ ছাড়া এ াখায় বনমভমিক ছুটিয ংমক্ষপ্ত ছুটি মুবসভন্ট জযমজোয/জাভানত জযমজোয/অমডট জযমজোয, 

বযাট ও আইটি জযমজোয/ফাসজট জযমজোয/পাইর ইনসডক্স জযমজোয/আইও জযমজোয ইতযামদ 

যক্ষণাসফক্ষণ কযা য় ।  

(১৬)  ইসেে (Imprest)এয ভাধ্যসভ ংমিি  ইউমনসটয মফএমড এফং এএমড (যফযাকাযী ভারাভার 

যফযাস ব্যথ ি সর) ঝুঁমক ক্রয় কসয থাসক। যফতীসত ব্যথ ি যফযাকাযীসদয মনকট সত আদায় 

াসসক্ষ ইসেে এয টাকা ভন্বয় কযা য়। চামদাকৃত ইউমনট তাসদয কর্তিসক্ষয আসফদসনয জপ্রমক্ষসত 

ইসেে দাফী কসয থাসক। এ কাম িারয় ংমিি মডমডও এয অনুকূসর জচক ইসুয কসয থাসক এফং এয 

মফযীসত ব্যাংক এডবাই ফাংরাসদ ব্যাংসক জপ্রযণ কযা য়। ফাংরাসদ ব্যাংক এডবাইসয জপ্রমক্ষসত 
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টাকা জপ্রযণ কসয থাসক। ইসেে এয অব্যময়ত অথ ি ৩০ জুন এয ভসধ্য টিআয এয ভাধ্যসভ ভন্বয় কসয এ 

কাম িারসয় জপ্রযণ কসয থাসক। 

(১৭)  এএম (সোয) াখা কতিক মডমজমডম কাম িারসয়য চুমক্তকৃত সেয জন্য জমভন: গুড়াদুধ/শুারন(প্রাণী 

জাতীয় কুকুয এফং জঘাড়া) ইতযামদ এরম এয ভাধ্যসভ ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। 

 

 

এয়ায (জোয) াখা 

 

এয়ায (জোয) াখায কাম িক্রভাঃ 

(০১)  এরম ংক্রাি।  

(০২)  ব্যাংক গ্যাযামন্ট/জাভানত ংক্রাি।  

(০৩)  মফমবন্ন প্রকায মফর মযসাধ ংক্রাি।  

(০৪)  জযমভসটন্স ংক্রাি।  

(০৫)  ফাসজট ংক্রাি।  

(০৬)  মাফ ংক্রাি ।  

(০৭)  আয়কয ংক্রাি। 

(০৮)  বযাট ংক্রাি ।  

(০৯)  ভামক কাসজয অেগমত মযসাট ি প্রস্তুত ও জপ্রযণ।  

(১০)  টিআয/টিই ংক্রাি ।  

(১১)  াখায় ামজযা খাতা ংযক্ষণ ংক্রাি।  

(১২)  মফমবন্ন প্রকায জযমজোয ংযক্ষণ ংক্রাি।   

(১৩)  মফমবন্ন প্রকায নমথ যক্ষণাসফক্ষণ।  

(১৪)  অমডট আমি ও মনষ্পমি ংক্রাি।  

(১৫)  াখায় ডাক েণ ও মফতযণ ংক্রাি ।  

(১৬)  এসজন্সী কমভন মফর ংক্রাি ।  

(১৭)  ফীভা মফর ংক্রাি ।  

(১৮)  মফমফধ।   

 

এরম ংক্রািাঃ  

(ক)  মফভান ফামনী দয দপ্তয কর্তিক এরম ভীক্ষায জন্য এফং অাসযটিব কযায জন্য এএপম(মডম) 

মভমনট জনাট এয প্রস্তাফ জভাতাসফক ক্রয় কাম ি ম্পাদসনয জন্য আমথ িক যাভ ি প্রদান কসয এফং জোয 

াখা কর্তিক পৃথক নমথ জখারা য় এফং মথামথ কর্তিসক্ষয ভঞ্জুযী, যাভ ি াখায আমথ িক যাভ ি, 

জটন্ডায মফজ্ঞমপ্ত, ফাসজট ইতযামদ মাফতীয় মফলয়ামদ যীক্ষা-মনযীক্ষা কসয ফাংরাসদ ব্যাংসকয ংমিি 
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াখায় অথ ি স্থানািসযয অনুসযাধ জামনসয় ত্র জপ্রযণ কযা য় । এয়ায (জোয) াখায অমডটয উক্ত 

মাফতীয় কাজ মাচাই কসয াখা সুাসযয ভাধ্যসভ অমপাসযয মনকট উস্থান কযা য় ।  

(খ)  ফাংরাসদ মফভান ফামনী, দয দপ্তসযয ফড় ধযসনয ক্রয় ংক্রাি কাজ ম্পন্ন কযসত স্থানীয়বাসফ 

প্রসয়াজনীয় মন্ত্র ফা ভারাভার ংে কযসত না াযসর আিিজামতক জটন্ডাসযয ভাধ্যসভ ক্রয় কযা য়। 

বফসদমক ভারাভার জরাকার এসজন্সীয ভাধ্যসভ ব্যাংক গ্যাযামন্ট ক্রয়াসদসয ভাধ্যসভ ক্রয় কযা য়। 

অথ ি আদান প্রদান সুমফধাসথ ি যকাময অথ ি াশ্রয়কসে প্রসয়াজনীয় ভারাভার ংেসয জক্ষসত্র আমথ িক 

মাফ ংযক্ষসণয জন্য এরম অাসযটিব কযায প্রসয়াজন যসয়সছ। াখায় যমক্ষত এরম জযমজিাসয 

এরম ংক্রাি কর তোমদ মরমফি যাখা য়।  

(গ)   চুমক্তত্র স্বাক্ষসযয য চুমক্তসত্রয (০৩ কম) অনুকুসর  এরম (অাসযটিব/ইনঅাসযটিব) জখারায জন্য 

এএপম (মডম) ফযাফয ত্র জরখা য়। 

(ঘ)  এ অমপ কর্তিক জপ্রযীত চুমক্তসত্রয তি জভাতাসফক এরম জখারায জন্য ফাংরাসদ ব্যাংক ফযাফয ত্র 

জরখা য় । 

(ঙ)   ফাংরাসদ ব্যাংক তাসদয ভসনানীত ব্যাংকসক এরম জখারায মনসদ িনা প্রদান কসয। ভসনানীত ব্যাংক 

এরম জখারায য এরম এয একটি অনুমরম এ অমপস জপ্রযণ কসয। 

(চ)  যফযাকাযী এরম এয কম প্রামপ্তয য চুমক্তসত্রয তি জভাতাসফক মনধ িামযত যফযা তপমসরয ভসধ্য 

ে যফযাসয প্রসয়াজনীয় কাম িক্রভ েণ কযসফ। এরমসত জকান প্রকায ত্রুটি-মফচুযমত মযরমক্ষত সর 

তা এরম কম প্রামপ্তয য মডমজমডমসক অফমত কসয কাম িক্রভ েণ কযা য়। 

 

এরম জখারায িমতাঃ 

 

ক)  ক্রয় াখা কর্তিক বফসদমক মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্তসত্রয অনুকুসর আকরত্র জখারায প্রসয়াজনীয় ব্যাফস্থা 

েসনয জন্য এএপম (মডম)-জক সত্রয ভাধ্যসভ অফমত কসয । 

খ)  এএপম (মডম) ফাংরাসদ ব্যাংক এরম জখারায জন্য কাম িকযী ব্যফস্থা েসণয জন্য ত্র জপ্রযণ কসয। 

গ)  এএপম (মডম)-এয সত্রয মবমিসত ফাংরাসদ ব্যাংক কর্তিক প্রসয়াজনীয় এরম জখারা য় । এরম 

মূরত ফাংরাসদ ব্যাংসকয মনসদ িক্রসভ তাসদয ভসনানীত জকান ব্যাংসকয ভাধ্যসভ জখারা য়। এ মফলসয় 

মফভান াখায সুামযকৃত ব্যাংক এয ভাধ্যসভ এরম জখারা আফশ্যক।  
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ঘ)  এরম সত্রয কম ব্যাংক সত প্রামপ্তয য ক্রয় াখায় ড্রাপট এরম ও চুমক্তসত্র ফমণ িত মফমবন্ন সতিয 

সে মভমরসয় জদখসফ মাসত এরম এফং চুমক্তসত্রয ভসধ্য াভঞ্জস্য থাসক। ংমিি ক্রয় াখা চুমক্ত ও 

এরম মনযীক্ষায য ঠিকতা ও ম িসফক্ষণ (মমদ থাসক) উসেখপূফ িক াটি িমপসকট প্রদান কযসফ মা 

মডমজমডম অমপসয কাযী মযচারক (ক্রয়) কর্তিক প্রমতস্বাক্ষমযত সত সফ এফং নমথসত ংরগ্নী 

মসসফ থাকসফ। উসেখ্য জম, ব্যাংক কর্তিক্ষ এরময কম মডমজমডম এফং এএপম (মডম) কাম িারসয় 

জপ্রযণ কমযসফ। 

ব্যাংক গ্যাযামন্ট জপযৎ প্রদানাঃ  

ংমিি প্রমতিান কর্তিক চুমক্তয অনুকূসর ভারাভার পরবাসফ যফযা কযসর েণকাযী প্রমতিান 

এএপম (মডম) জত মআযমব াঠায়। যফতীসত ব্যাংক গ্যাযামন্টয জভয়াদ জল সর মডমজমডম 

এনওম এপএপম (মডম)-জক একটি সত্রয ভাধ্যসভ ব্যাংক গ্যাযামন্ট অফমুক্ত কসয ংমিি 

প্রমতিানসক জপযৎ প্রদাসনয জন্য অনুসযাধ কসয। এএপম (মডম) তা মথামথবাসফ মনযীক্ষা কসয  

মআযমব প্রামপ্ত াসসক্ষ ংমিি প্রমতিানসক জপযৎ প্রদাসনয পূসফ ি তা ব্যাংক গ্যাযামন্ট জযমজোয ও 

চুমক্তত্র জপযত প্রদান কযা র এ ভসভ ি অমডটয/সুায ও অমপাসযয স্বাক্ষয জনাট যাখা য়। 

মফরাঃ  

ংমিি চুমক্তয মফযীসত মফমবন্ন প্রমতিান পরবাসফ ভারাভার যফযাসয মআযমব(Certificate 

Receive Voucher) এয াসথ মনধ িামযত পযসভ মফর বতযী কসয তা জযকড ি াখায় দামখর কসয। 

ংমিি াখায় অমডটযবৃে জযকড ি াখা সত প্রাপ্ত মফরমূ াখায জযমজোসয এমরয য অমডট জকাড 

অনুমায়ী মনযীক্ষাপূফ িক মনধ িামযত াসয আইটি/বযাট এফং প্রসমাজয জক্ষসত্র এরমড/মআয কতিন কসয অমডট 

ও ফাসজট জযমজোসয এর পূফ িক মফর মযসাধ কযা য় ।  

 

টিআয ও টিইাঃ  

জকান প্রমতিান ংমিি চুমক্তয অনুকুসর ভারাভার যফযাস ব্যথ ি সর মডমজমডম কর্তিক ব্যাংক গ্যাযামন্ট 

ফাফদ অসথ িয ভমযভাণ জমযভানা আদায় কযসত সফ। এএপম (মডম) ংমিি াখায অমডটয 

মনধ িামযত টিআয পযসভ ফাংরাসদ ব্যাংসক টিআয কসয এফং অমপ কম ংমিি নমথসত ংযক্ষণ 

কসযন। কাম িক্রসভয য ব্যাংক সত টিআয-এয কম জপযত াওয়াঃায সয টিই এয ভাধ্যসভ ংমিি 

খাসত মাফভুক্ত কযা য়। সয টিআয ও টিই এয পসটাকম মডমজমডমসক তা অফমত কযা 
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য়।ভামক মবমিসত াখায় কর প্রামপ্ত ও খযসচয মাফ, মাফ াখায় ামচং মভমডয়াভ (মএভ)এয 

ভাধ্যসভ প্রদান কযা য়। ভামক খযসচয মযকনাইর ও জখাসন জপ্রযণ কযা য়। 

জযমভট ংক্রািাঃ  

জরুময ক্রসয়য জক্ষসত্র জম কর জদস ফাংরাসদসয দূতাফা/াইকমভন আসছ জ কর জদস দূতাফাসয 

ভাধ্যসভ জযমভট জপ্রযণ কযা য় এফং জম কর জদস ফাংরাসদসয দূতাফা জনই জ কর জক্ষসত্র েমূ 

মফসদী যফযাকাযীয মনকট জথসক বুসঝ াওয়ায য যফযাকাযীয একাউসন্ট মযসাসধয জন্য 

জযমভট জপ্রযণ কযা সয় থাসক। 

 

 

মড-াখা 

 

(ক)  এএপম (মডম) কাম িারসয়য কভ িকতিা/কভ িচাযীসদয ভামক জফতন-বাতা অন্যান্য বাতামদ ও মজ-১ 

াখায মাফতীয় খযসচয মফর মযসাধ াসসক্ষ জচক প্রদান। 

(খ)  মডমজমডম (সোয), এএম (সোয) ও এয়ায (জোয) াখা কর্তিক মনষ্পমিকৃত মফসরয জচক প্রদান। 

(গ)  মমজমডএপ কাম িারয় সত জচক ফই ংে।  

(ঘ)  মমডউর-৩ বতযীকযণ। 

(ঙ)  মফমবন্ন াখা সত প্রাপ্ত মফর মডমব এয াসথ তুরনা কসয জচক জযমজোসয মরমফি কসয জচক মরখন। 

(চ)  ইসুযকৃত জচসকয মফযীসত ব্যাংক এডবাই প্রমতমদন ফাংরাসদ ব্যাংক/ভমতমঝর, ঢাকা াখায় জপ্রযণ।  

(ছ)  কযা এাইনসভন্ট এয জন্য ফাংরাসদ ব্যাংক ঢাকা ও অন্যান্য জট্রজাযীসত মচঠি জপ্রযণ ।  

(জ)  এএপম (মডম) কাম িারয় মমজমডএপ কাম িারয় সত জচক ংে কসয থাসক। ংগৃীত জচক ফইগুসরা 

আয়ন-ব্যায়ন কভ িকতিায জপাজসত বল্ট/ আরভাযীসত ংযমক্ষত থাসক। নতুন জচকবুক াওয়ায য মড-

াখায কভ িকতিা আইফা (++) মসেসভ Cheque Intimation Entry কসয।  

(ঝ)  জচক ইসুয কযায ভায় মফসলবাসফ রক্ষয যাখসত সফ জম, মফর মথামথবাসফ অনুসভাদন কযা সয়সছ 

মকনা? জচক মি, মফর ও মডমব ীসট টাকায অংক, ব্যাংসকয নাভ ফা প্রমতিাসনয নাভ মভর আসছ মকনা 

ও মফর াকাযী কভ িকতিায স্বাক্ষয আসছ মকনা ? কর তে ঠিক থাকসর মডমব ীট, জচকমি ও মফসর 

জচক নম্বয তামযখ রার কামরসত মরসখ প্রথসভ আইফা (++)মসেসভ এমর মদসয় মরমফিকৃত জচক াখা 

কভ িকতিা কর্তিক স্বাক্ষয প্রদান জসল প্রাসকয অনুকুসর ইসুয কযা য়।একই াসথ জচসকয মফযীসত 



20 

 

ব্যাংক এডবাই প্রস্তুতপূফ িক মরমফিকৃত জচসকয াসথ মভমরসয় াখায কভ িকতিায স্বাক্ষয প্রদানপূফ িক 

ফাংরাসদ ব্যাংসকয অনুকূসর জপ্রযণ কযা য়। প্রমতমদসনয ব্যাংক এডবাই এয অমপ কম নমথসত 

ংযক্ষণ কযা য়।   

(ঞ)  জচক ইসুয কযায য, মফর বাউচায মডমব ীসটয উয মবমি কসয জচসকয ক্রভানুাসয মমডউর-৩ জরখা 

য়। জচসকয ংখ্যা, মডমব ংখ্যা, টাকায মযভাণ উসেখপূফ িক াযাং বতযী কসয মাফ াখায় জপ্রযণ 

কযা য় এফং অমপ কম নমথসত ংযক্ষণ কযা য়। 

(ট)  কযা এাইনসভন্ট এয ফাংরা অথ ি নগদ স্বত্বদান। জনাদয মকউ এভমজ াখা, এটি মযদপ্তসযয 

চামদায জপ্রমক্ষসত এএম াখায (স্থানীয়), বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা,মড-াখাসক ০৭ টি মভমরটাযী পাসভ িয 

ভাসয নাভ,টাকায মযভাণ ও ব্যময়ত জকাডসড উসেখপূফ িক নগদ স্বত্বদান তমফর সত অথ ি প্রদাসনয 

জন্য অনুসযাধ কযা য়। মড-াখা ফাংরাসদ ব্যাংক/ জট্রজাযী ফযাফয কযা এাইনসভন্ট প্রদাসনয জন্য 

অনুসযাধপূফ িক এটি মযদপ্তয ও ংমি পাভ িটিসক অনুমরম প্রদান কসয।  ফাংরাসদ ব্যাংক/ জট্রজাযীয 

ত্র এযামু্ব কযসত য়। 

 

এটাচী াখা 

 

জামতংঘ মফসদস্থ ফাংরাসদ াইকমভন/দূতাফাসয ৮ টি কবায দ এফং ১৭ টি প্রমতযক্ষা মডসপন্স উইং 

যসয়সছ। এএপম (মডম) অমপসয এটাচী াখা কর্তিক জম কর কাম িাফরী ম্পামদত য় মনেরুাঃ  

 

(ক) জযমভট জপ্রযণাঃ  

কভ িযত াভমযক ফামনীয কভ িকতিা/কভ িচাযীসদয জফতন-বাতা অমপ মযচারনায জন্য প্রসয়াজনীয় 

অথ ি এএপম(মডম) অমপসয এটাচী াখা কর্তিক জযমভসটসন্সয ভাধ্যসভ জপ্রযণ কযা য়।মডমজএপআই 

কাম িারয় কর্তিক প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণারসয়য ভাধ্যসভ অথ ি ভন্ত্রণারয় সত প্রমত অথ িফছসযয জুরাই ভাস ফাসজট 

প্রামপ্তয য মফমবন্ন প্রমতযক্ষা াখা/কবায দ অমপমূস স্থায়ী ইভসপ্রসেয টাকা ফন্টন কযা য়। জফতন-

বাতা ভামক খযচ মনফ িাসয জন্য প্রমতটি মডসপন্স উইং তাসদয জন্য মনধ িামযত মমরং এয ভসধ্য ীমভত 

জযসখ ভামক চামদায অমতমযক্ত মফসল চামদা জপ্রযণ কযসফ। মডমজএপআই ংমিি মডসপন্স উইং-এয 

নাসভ ফযাদ্দকৃত ফাসজসটয মফযীসত চামদাকৃত অথ ি জযমভসটয জন্য অনুসযাধ কযসর এ অমপসয এটাচী 

াখা কর্তিক ফাংরাসদ ব্যাংসকয ভাধ্যসভ উক্ত জযমভট জপ্রযণ কযা য় মা অমেভ মাসফ আইফা (++) 

মসেসভ মাফভুক্ত য়। যফতীসত ংমিি অমপ সত প্রাপ্ত বাউচাযমূ বুক ট্রান্সপাসযয ভাধ্যসভ 
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মডমডও অনুমায়ী প্রাপ্ত বাউচাযমূসয উমেমখত প্রামপ্ত ও প্রদাসনয জকাডমবমিক এমর প্রদান কযা য় মা 

ংমিি াখা কভ িকতিা কর্তিক অনুসভাদসনয ভাধ্যসভ আইফা (++) মসেসভ মাফভুক্ত য়। 

(খ) মাফ প্রণয়নাঃ  

প্রমতযক্ষা এটাচী অমপমূস জযমভট জপ্রযসণয য উক্ত জযমভসটয ভাধ্যসভ প্রাপ্ত অথ ি সত খযচ মনফ িাসয 

য ংমিি অমপমূ এ াখায় মফর বাউচাসযয কম প্রামপ্ত ও খযসচয মাফ জপ্রযণ কসয। এ াখা 

কর্তিক কযা এযাকাউন্ট যীক্ষাপূফ িক জকাডমবমিক মাফ প্রণয়ন কসয স্থানীয় মাফ াখায় জপ্রযণ কযা 

য় এফং অথ িফছয জসল চূড়াি খযসচয প্রমতসফদন বতযী কযা সয় থাসক। 

(গ) ছাড়ত্র প্রদানাঃ  

প্রমতযক্ষা এযাটাচী াখা/কবায দ অমপস াভমযক ফামনীয কভ িকতিা/কভ িচাযী মনসয়াগ ফদরীয ভ্রভণ-

বাতা মফর ংমিি এএপম/এপম অমপ সত মযসাধ কযা য়। মনসয়াগ প্রাপ্ত/ফদরীকৃত 

কভ িকতিা/কভ িচাযী তাসদয ভ্রভণ-বাতা মফর ংমিি এএপম/এপম অমপস দামখর কসয/ংমিি এপম 

অমপ উক্ত মফর মনযীক্ষাপূফ িক ভমযভাণ অসথ িয ফাসজট জচসয় এ াখায় ত্র জরখা সর উক্ত অসথ িয 

ছাড়ত্র প্রদান কযা য় এফং মডমজএপআই অমপসক অফমতপূফ িক ংমিি খাসতয ফাসজট সত খযচ 

জদখাসনা সয় থাসক। 

(ঘ) কযা এযাকাউন্ট স্থানীয় মনযীক্ষাাঃ  

মফমবন্ন এটাচী সত প্রাপ্ত খযসচয বাউচাযমূ (কযা একাউন্ট) স্থানীয়বাসফ মনযীক্ষা কাম িক্রভ এ াখা 

কর্তিক কযা য়। মনযীক্ষায় জকান ভুর-ভ্রামি মযরমক্ষত সর তা আমি ংমিি অমপসক 

মডমজএপআই (প্রমতযক্ষা জগাসয়ো ভামযদপ্তয) এয ভাধ্যসভ জামনসয় জদওয়া য় এফং আমিকৃত অথ ি 

যফতী ভাস ভন্বয় কযায জন্য মনসদ িনা প্রদান কযা য়। 

(ঙ) এরমম ইসুযাঃ   

জকান কভ িকতিা/কভ িচাযী মখন জকান এটাচী অমপস স্থায়ীবাসফ মনসয়াগপ্রাপ্ত য় তখন মতমন জম 

এপম/এএপম অমপসয মনয়ন্ত্রণাধীসন জফতন-বাতা েণ কযসতন জ অমপ সত এরমম েণ কসয 

থাসক মায একটি কম এ অমপসয এটাচী াখায় জপ্রযণ কসয। অনুরূবাসফ মখন জকান কভ িকতিা/কভ িচাযী 

স্থায়ীবাসফ ফদরী সয় আস তখন ংমিি মডসপন্স উইং কর্তিক তায জল জফতনত্র প্রদান কসয থাসক মা 

এ াখা কর্তিক প্রমতস্বাক্ষয কসয ংমিি এপম/এএপম অমপস জপ্রযণ কযসত সফ। 
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(চ) মডএমএপ/মডএওমএপ এফং অন্যান্য কতিসনয মাফ জপ্রযণাঃ  

প্রমতযক্ষা এযাটাচী অমপস কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীসদয জফতন-বাতা সত কতিনকৃত 

মডএমএপ/মডএওমএপ মফমবন্ন কতিনমূসয অথ ি (গৃমনভ িাণ অমেভ/ভটযকায/ভটয াইসকর 

অেীভ)  ংমিি এএপম/এপম অমপস জপ্রযণ কযা য়।  

 

 

মাফ যক্ষণ ও মাফায়ন িমত 

 

মাফ াখায কাম িক্রভাঃ  

(১)  এএপম(মডম) কাম িারসয়য মফর মযসাসধয াসথ জমড়ত ংমিি কর াখা কর্তিক ভামক মবমিসত 

আইফা ++ এয ভাধ্যসভ মাফ প্রস্তুত কসয থাসক। ভামক মাফ Closed কযায সয মমজমডএপ 

আইফা ++ এয ভাধ্যসভ স্বংমক্রয়বাসফ তা জদখসত ায়। যফতীসত আইফা ++ সত উক্ত ভাসয 

আয়-ব্যসয়য পূণ িাে মাফ মপ্রন্ট কসয মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। 

(২)  এ কাম িারয় কর্তিক মাফভুক্ত মফমনভয় মাসফ জভাকৃত অসথ িয জক্ষসত্র ৮৮৯২/৮১৭৩৬০২ (মমড/সচক),  

৮৮৯৩/৮১৭৩৬০৩ (Adjusted by CGA)/ ৮৮৯৪/৮১৭৩৬০৪ (Adjusted by CGDF), 

এফং খযচকৃত অসথ িয জক্ষসত্র ৯৮৯১/৮১৭৩৬০১ (চারান) জকাসড মফমনভয় মাসফয ভাধ্যসভ পযসভ 

(ফাসপ-৭৩৫) মরমফি কসয ফম িগাভী মফমনভয় মাফ (Exchange Accounts) মমজমডএপ 

অমপস এফং অনুমরম এএপম(আমভ ি) ও এএপম (এয়ায) কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। 

(৩)  এএপম (মডম) কাম িারসয়য আসয়য মফমবন্ন উৎ জমভনাঃ যীক্ষায মপ(১৪২২৩২৬), যকাময 

মানফাসনয ব্যফায(১৪২৩২০৪), অব্যফহৃত দ্রব্যামদ স্ক্র্যা ইতযামদ মফক্রয়(১৪২৩২২৬), অমতমযক্ত প্রদি 

অথ ি আদায়(১৪৪১২০২), মফমফধ যাজস্ব প্রামপ্ত(১৪৪১২৯৯) খাসত মাফভূক্ত কযা য়। 

(৪)  এএপম (মডম) কাম িারসয়য মজ-২ াখা সত প্রাপ্ত গৃমনভ িাণ অমেভ(৭২১৫১০১), কমম্পউটায 

অমেভ(৭২১৫১০২), ভটযকায অমেভ (৭২১৫১০৪), ভটযাইসকর অমেভ(৭২১৫১০৫), ফাইাইসকর 

অমেভ(৭২১৫১০৬), গৃমনভ িাণ অমেসভয মুনাপা (১৪১১২০২) ফাফদ প্রদানকৃত অসথ িয মকমস্ত আদায় 

প্রাযমম্ভক মস্থমত ও ভানী মস্থমতয প্রমতসফদন জপ্রযণ কযা য়। 

(৫)  মডমজমডম (জোয) াখা, এএম (জোয) াখা ও এয়ায (জোয) াখা কর্তিক মাফভুক্ত ভামক 

মাসফয খযসচয প্রমতসফদন ংমিি ব্যয় মনফ িাকাযী কর্তিসক্ষয াসথ ংগমত াধনপূফ িক মাফ াখায় 
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জপ্রযণ কসয। প্রামপ্ত াসসক্ষ মাফ াখা মযকনমমরসয়ন প্রমতসফদন মথাক্রসভ এএপম(আমভ ি) ও এয়ায 

(জোয) াখায প্রমতসফদন এএপম (এয়ায) কাম িারসয় জপ্রযণ কসয থাসক। 

(৬)  এএপম(মডম) কাম িারয় আয়কয (১১১১১০১), বযাট (১১৪১১০১), এরমড (১৪৩১১০১) ফাফদ কতিনকৃত 

ও মাফভুক্ত জভাট অসথ িয প্রমতসফদন মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়।  

(৭)   আিাঃগাভী মফমনভয় মাসফয ভাধ্যসভ প্রাপ্ত টিআয, জইড জচক, ইমআয, এরমমূ মাফভুক্ত  কযায 

জন্য ংমিি াখায় জপ্রযণ কযা য়। 

(৮)  প্রংাসমাগ্য ও কৃমতত্বপূণ ি কাসজয জন্য দক (৩১১১৩৩৪) খাসতয খযসচয প্রমতসফদনাঃমডমজমডম 

(জোয) াখা সত খযসচয প্রমতসফদন প্রামপ্ত াসসক্ষ মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। 

(৯)                      ময়      জযঞ্জমবমিক ফাসজট ফযাসদ্দয অমতমযক্ত/কভ ব্যসয়য জক্ষসত্র ংমিি 

াখা ব্যয় মনফ িাকাযী কর্তিসক্ষয াসথ জমাগাসমাগ কসয উিৃি/অমতমযক্ত খযসচয ব্যাখ্যা মাফ াখায় 

জপ্রযণ কযসর মাফ াখা তা মাচাই কসয মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কসয। 

  

মাসফয ভুর ংসাধন ও জান িার এমরাঃ 
 

মমদ জকান মাসফ যাজস্ব ফা ামব ি খাসতয জকান আইসটভ ভুরফতাঃ অন্য একটি যাজস্ব ফা ামব ি খাসত জশ্রমণ 

মফন্যা কযা য়, তাসর একটি অথ ি ফৎসযয মাফ মনষ্পন্ন ওয়ায পূসফ ি এ ভুর ংসাধন কযা মায়। মকন্তু অথ ি 

ফৎয মনষ্পন্ন ওয়ায য ংসাধন েণসমাগ্য নয়।  

াধাযণত ট্রান্সপায এমরয ভাধ্যসভ ভুর ংসাধন কযা সয় থাসক, মমদ এক জকাসডয টাকা অন্য জকাসড বুমকং 

কযা য়, তাসর তা জান িার এমরয ভাধ্যসভ এক জকাড সত অন্য জকাসড স্থানািয কসয ংসাধন কযসত য়। মমদ 

অাসযন জকাড অথফা ইসকাসনামভক জকাড ভুর সয় থাসক, তখন জান িার এমরয অসন মগসয় ংসাধন কযা 

য়। এসক্ষসত্র নীট টাকায  জকান মযফতিন য় না। জমভন: আি:ফামনী মূসয জক্ষসত্র জসট্রার, অসয়র ও লুমিসকন্ট 

এয টাকা ভুরফত: জনাফমনীয জসট্রার, অসয়র ও লুমিসকন্ট খাসত মাফভুমক্ত কযা সর জান িার এমরয ভাধ্যসভ 

ভুর ংসাধন কযা য়। 

iBAS++ Gi gva¨‡g wnmvevqb c×wZt 

AÎ Kvhv©j‡q g~jZ cÖvwß,cwi‡kva I mgš̂‡qi gva¨‡g  iBAS++ G 2wU Module e¨envi K‡i wnmvevqb 

m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K h_v| 

1. Budget Execution Module 

2. Accounting Module 
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Budget Execution Module 

Budget Execution Module e¨envi K‡i AÎ Kvhv©j‡qi mKj Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i †eZb I fvZvw` 

cwi‡kva Kiv n‡q _v‡K| G‡ÿ‡Î D‡jøL¨ †h mKj cÖKvi †eZb-fvZv m¤úwK©Z wej mg~n wWwWI AvBwWi 

gva¨‡g wnmve iÿ‡bi j‡ÿ¨ Dc¯’vcb Kiv n‡q _v‡K| D³ AvBwW n‡Z cÖvß wej mg~n Accounting 

Module e¨envi K‡i  EFT/Cheque   cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 
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Accounting Module 

Accounting Module e¨envi K‡i g~jZ evwnbxÎq I 17 wU Spending Unit Gi mvcøvB I mvwf©‡mm 

m¤úwKZ© mKj cÖKvi cvIbv cwi‡kva Kiv n‡q _v‡K Cheque  Gi gva¨‡g| G‡ÿ‡Î `vex cwi‡kv‡ai wb¤œ 

ewY©Z avc mg~n m¤úv`‡bi gva¨‡g   Cheque  Bm~¨ Kiv nq| Accounting Module Gi 4wU chv©q 

h_v|  

Accounting Module 

1. Master Data 

2. Accounting Transaction 

3. Accounting Maintenance 

4. Report 
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Master Data 

Master Data Ackvb e¨envi K‡i g~jZ wWwRwWwc Kvhv©j‡q ZvwjKv fz³ wVKv`vi‡`i bvg,e¨vsK wnmve, 

wUAvGb bs, f¨vU †iwRt bs,‡UªW jvB‡mÝ bs I †gvevj bs cÖ‡ek Kwi‡q iBAS++  G cwiwPwZ `vb Kiv 

n‡q _v‡K| wb‡¤œ wPÎ mn †`Lv‡bv n‡jv| 
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Accounting Transaction: 

Token I  Bill Entry: 

Accounting Transaction e¨envi  K‡i `vexK…Z wej wbixÿv‡šÍ  Token Entry(others) Ack‡b 

‡Uv‡Kb Gw›Uª KiZt Bill Entry(others) Ack‡b Bill Entry  Kvh© m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K| G‡ÿ‡Î 

mswkøó wWwWI `vex Abyhvqx AvqKi,g~mK I GjwW(hw` _v‡K) Zv mswkøó B‡Kv‡bvwgK †KvW G KZ©b Gi 

gva¨‡g Kvh©m¤úv`b Kiv n‡q _v‡K| hv cieZx‡Z© DaŸ©Zb  Kg©KZ©v KZ©„K Approve cÖ`v‡bi gva¨‡g 

General Ledger G  Automated  wnmvefzw³i gva¨‡g Cheque  Bm~¨ Kiv n‡q _v‡K|  
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EFT/Cheque    

DaŸ©Zb Kg©KZ©v KZ©„K Approve  K…Z `vex mg~n(mvcøvB I mvwf©‡mm)  Cheque Issue  Ackb e¨envi 

K‡I Cheque Issue  Kiv n‡q _v‡K| 
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Book Transfer 

Gjwm,‡iwgU,K¨vk GmvBb‡g›U Ges wW‡dÝ G¨vUvPx Gi `vex mg~n A_v©r A‡_vwiwU cÖ`v‡bi gva¨‡g †h me  

AMÖxg `vex cwi‡kva Kiv n‡q Zv fvDPvi cÖvwß ¯̂v‡c‡ÿ  iBAS++ G  Book Transfer  Ackb e¨envi 

K‡i mgb¦q Kiv n‡q _v‡K| hv cieZ©x mg‡q DaŸ©Zb  Kg©KZ©v KZ©„K Approve Kivi gva¨‡g General 

Ledger G   mqswµq c×wZ‡Z wnmvefzw³i gva¨‡g mgš^q Kiv n‡q _v‡K| 

 

 

Accounts Maintenance: 

cÖwZ                                       /                                             

Accounts Maintenance     ন            Month Colse-Defense      ন          ó 

                     iBAS++            ¨envi    । 
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Reports 

DcwiD³ Ackbmg~n e¨envi K‡i iBAS++ G wnmevfz³ AvB‡Ug mg~‡ni djvdj Reports Ack‡b 

Automated c×wZ‡Z msiwÿZ n‡q _v‡K| G‡ÿ‡Î AÎ Kvhv©jq KZ…©K msiwÿZ I e¨envwiZ Reports 

mg~n wb¤œiyct 

Register(4-17) 

Bank Advice Report 

EFT Return Report 

Consolidated Report 

Progress Report (Budget Vs Actual)-Accounting 
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কাসরয মযক্রভায় obsolete/ অপ্রচমরত আইসটভ মূ: 

 

০১-০৭-২০১৮ মিাঃ তামযসখ ৫৬ মডমজট এয প্রফ িতন ১৩ মডমজট এয মফলুমপ্ত এফং ৫৬ মডমজট এয াসথ 

iBAS++ এয স্বয়ংমক্রয় মাফায়ন প্রমক্রয়া যকাযী মাফ ব্যফস্থায আদৄমনকায়সন গুরুত্বপূণ ি ভুমভকা ফা যুগই 

মযফতিন এসনসছ। এসক্ষসত্র মকছু মকছু মাফায়সনয ম্যানুয়ার কাম িাফরী obsolete/ অপ্রচমরত সয় মা ফতিভাসন 

স্বয়ংমক্রয়বাসফ ম্পন্ন সচ্ছ। 

 

১। জপ্রমযত ভামক মাফ মা iBAS++ এ consolidation report detalided 

schedule-CGDF অসনয ভাধ্যসভ স্বয়ংমক্রয়বাসফ প্রদ িমত সয় থাসক। 

 

২। মপ্র-অমডট জচক মযকনমমরসয়ন এয ম্যানুয়ার কাজ iBAS++ এয ভাধ্যসভ Register-16    এ 

স্বয়ংমক্রয় বাসফ সয় থাসক। 

 

৩। মমডউর -3 প্রস্তুতকযণ মা ম্যানুয়ারী কযা সতা ফতিভাসন iBAS++  এ স্বয়ংমক্রবাসফ Register-15         

 register of cheque delivery cum advice  অসনয  ভাধ্যসভ সয় থাসক। 

 

৪।                     /                                               ম       

iBAS++ এ token entry’  ম   ম       য়     । 

৫।                              TE এ  ম   ম    য়                   ম    journal 

entry (bill/book transfer) এ  ম   ম iBAS++ এ       য়      এ   এ          

register এ  correction journal report এ  য়   য়             য়। 

৬। এ   ,    ম ,      এ     ম  এ         এ       এ                               ম   ম    

      ম                   য়    TE এ  ম   ম    য়                    ।    ম       

iBAS++ এ bookt Transfer entry        ম   ম      য় এ   এ          register 

এ book adjustment report এ  য়   য়             য়।  

 

২০১৭-২০১৮                 ৫৬              ++       য়                            য়        

              

 

  ১) মমজমডএপ অমপ কর্তিক ভাসয প্রামপ্ত ও ব্যসয়য মাফ জকাড মবমিক প্রণয়নপূফ িক ব্যাচ এমর ক্র জচক 

মযসাট ি জপ্রযণ কযা সর তা অত্র কাম িারসয়য ভামক মাসফ মিমরত াযাংসয াসথ তুরনা কসয ভুর-

ভ্রামি জফয কযা য় এফং ংসাধনপূফ িক তা মযসাট ি আকাসয মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। 

 

  ২) পূফ িফতী ভাসয জচসকয ংখ্যা জমড়ত টাকায মযভাণ, প্রমতসফদনাধীন ভাস ইসুযকৃত জচসকয 

ংখ্যা জমড়ত টাকায মযভাণ, প্রমতসফদনাধীন ভাস মভরকযনকৃত জচসকয ংখ্যা জমড়ত টাকায 

মযভাণ এফং আন-মযকনাইল্ড জচসকয ংখ্যা জমড়ত অসথ িয তেমবমিক প্রমতসফদন মাফ াখায 

ভাধ্যসভ মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। 
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র্ততীয় অধ্যায়  
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ফাসজট ব্যফস্থানাাঃ  

 

প্রসতযক াখায় আরাদা আরাদা ফাসজট জযমজোসয অথ িবনমতক জকাডমবমিক ফাসজট ংযক্ষণ কযা য়। দাফীকৃত 

মফর মযসাসধয ভয় অথ িবনমতক জকাড অনুমায়ী ফাসজট মস্থমত মাচাইপূফ িক মপ্রঅমডট ম্পন্ন কসয মফর া কযা 

য়।ফাসজট ংক্রাি ংসাধনী জাময সর তা পুনযায় জযমজোসয আসডট কযা য় এফং ফাসজট ত্র ংযক্ষণ 

কযা য়। মফর াসয ভয় অমডটয, সুায এফং মডএএপম কর্তিক ফাসজট জযমজোসয স্বাক্ষয কযা য়। 

 

প্রমতসফদন প্রণয়নাঃ  

(ক)  ামচং মভমডয়া(মএভ) ংমিি মফর মযসাধকাযী াখা সত মাফ াখায় জপ্রযণ কযা য়। যফতীসত 

মাফ াখা কর্তিক কর একাউন্ট একীভূত কসয মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়। ফতিভাসন 

আইফা (++) এয ভাধ্যসভ ভামক মাফ মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কযা য়।  

(খ)  মজ-৩ (প্রান) াখা ংমিি কর াখা সত াখা মবমিক প্রমতসফদন একীভূত কসয মমজমডএপ 

কাম িারসয় জপ্রযণ কসয থাসক।  

(গ)  মজ-২ াখা এ কাম িারসয়য খযসচয প্রমতসফদন মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কসয থাসক। মাফ াখা 

মমজমডএপ কাম িারয় সত প্রাপ্ত জইড জচক মযকনাইর কসয জচক মযকনমমরসয়ন প্রমতসফদন 

মমজমডএপ কাম িারসয় জপ্রযণ কসয থাসক।  

 

মাফ ংক্রাি জযমজোযাঃ  

 

প্রসতযক মফর মযসাধকাযী াখা কর্তিক আরাদা আরাদা মাফ ংক্রাি মফমবন্ন জযমজোয (ফাসজট জযমজোয, 

বযাট/আইটি জযমজোয) ংযক্ষণ কযা য়। প্রসতযক যফযাকাযীয প্রমতিাসনয নাসভ বযাট ও আইটি কতিনপূফ িক 

জযমজোসয এমর কযা য়। মড-াখায় মফর জপ্রযসণয ভয় মডমব জযমজোসয অিভু িক্ত কযা য় এফং যফতী মএভ 

বতযীয ভয় মডমব জযমজোযসক অনুযণ কযা য়।  

মাফ ংক্রাি জযমজোসযয তামরকাাঃ  

(১)   ফাসজট জযমজোয। 

(২)   অমডট জযমজোয। 

(৩)   মডমব জযমজোয। 

(৪)   বযাট মফর জযমজোয। 

(৫)   ফীভা মফর জযমজোয। 

(৬)   এসজন্সী কমভন মফর জযমজোয। 
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মফর ামং জচক মরোঃ 

 

(০১) মফর ামং জচক মরে: মফসরয দাফী পযসভট অনুমায়ী মকনা।  

(০২) ফাসজট জকাসড ফাসজট আসছ মকনা।  

(০৩) আইসনাট ও মআযমব আসছ মকনা। 

(০৪) মথামথ কর্তিসক্ষয ভাধ্যসভ মফর জপ্রযণ কযা সয়সছ মকনা।  

(০৫) একই মফর পূসফ ি দাফী কযা সয়সছ মকনা।  

(০৬) যফযাকাযীযউযুক্ত স্বাক্ষয আসছ মকনা।  

(০৭) বযাট, আয়কয, এরমড ও মআয ইতযামদ প্রসমাজয জক্ষসত্র কতিন কযা সয়সছ মকনা।  

(০৮) াড িকমসত মফর এমর কযা সয়সছ মকনা।  

(০৯) জটাসকন এমর,মফর এমর,মফর অনুসভাদন কযা সয়সছ মকনা।  

(১০) অমডটয কর্তিক মফমধমফধান মাচাইয়াসি জটাসকন এমর দান ও মফর এমর কযা য়। সুায কর্তিক 

পুন:মাচাই কসয জটাসকন ও মফর এমরয ঠিকতা মাচাই এফং ংমিি মডএএপম কর্তিক ঠিকতা 

মাচাইসি মফর এপ্রুব কযা য়।  

 

আমথ িক যাভ ি ংক্রাি জচক মরোঃ  

(০১) চামদাত্র। 

(০২) দযত্র । 

(০৩) ক্রয় প্রস্তাফ। 

(০৪) কামযগযী অনুসভাদন 

(০৫) ফ িমনেদযদাতায দয প্রস্তাফ। 

(০৬) এএপমড-এয অনুসভাদন কম (প্রসমাজয জক্ষসত্র)। 

(০৭) মএটি। 

(০৮) জেইট চাজি। 

 

এরম ংক্রাি জচক মরোঃ  

 

(০১) জফমনমপময়াযীয নাভ ও ঠিকানা (পুণ ি)। 

(০২) এরম-এয মূল্য। 

(০৩) এরম এয মূল্য মযসাসধয তিাফরী। 
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(০৪)  ে যফযাসয ভয়ীভা (যফযা তপীর)। 

(০৫)  এরম এয বফধতায জভয়াদ। 

(০৬)  ে প্রস্তুতকাযক জদ । 

(০৭)  ে জাাজীকযণ স্থান/সদ। 

(০৮)  ে জপ্রযসণয ভাধ্যভ । 

(০৯)  আংমক ে যফযা েণসমাগ্য/অেণসমাগ্য। 

(১০) আমথ িক যাভ ি জভাতাসফক চুমক্তত্র ম্পাদন কযা আসছ মকনা। 

(১১)  মথামথ কর্তিসক্ষয প্রামনক/আমথ িক অনুসভাদন আসছ মকনা। 

 

জযমভট ংক্রাি জচক মরোঃ 

 

(০১)  জফমনমপময়াযীয নাভ ও ঠিকানা । 

(০২)  জফমনমপময়াযীয রাইন অফ মফজসন । 

(০৩)  জযমভট্যান্স এয মূল্য। 

(০৪)  জরুময প্রসয়াজসন ফামনী প্রধাসনয আমথ িক অনুসভাদন। 

(০৫)  জরুময প্রসয়াজসন ফামনী প্রধাসনয আমথ িক ক্ষভতা অমতক্রভ কযসর এএপমডয অনুসভাদন। 

(০৬)  জরুময প্রসয়াজসন এএপমড-এয আমথ িক অনুসভাদন। 

(০৭)  াইকমভন/দূতাফাসয নাভ ও ব্যাংক মাফ নম্বয। 

(০৮)  আমথ িক যাভস িয কম। 

(০৯) ভারাভার ঠিকবাসফ গৃীত সর মআযমব জভাতাসফক জযমভট্যান্স মযসাধসমাগ্য । 
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চতুথ ি অধ্যায় 
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প্রমতযক্ষা ক্রয় (জদীয় মুদ্রায়) িমত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

চামদাকাযী দপ্তয কর্তিক মডমজমডম 

অমপস চামদাত্র (Indent) জপ্রযণ 

মডমজমডম অমপ কর্তিক দযত্র আহ্বান, কামযগযী ও 

আমথ িক মাচাই, দযত্র প্রস্তাফ চূড়ািকযণ

 

 
               র্ত      ত্র  হ্ব  ,           

           ,    ত্র  স্ত   চূড়       

আমথ িক যাভস িয জন্য চামদাকাযী দপ্তসযয আমথ িক ও 

প্রামনক অনুসভাদন এএপম (মডম)-জত ক্রয় প্রস্তাফ জপ্রযণ 

মডমজমডম কর্তিক যফযাকাযী সত মমজ েণপূফ িক 

চুমক্ত ম্পাদন 

এএপম(মডম) অমপসয ংমিি াখায অমডটয/সুায মফসরয াসথ ংযুক্ত 

প্রসয়াজনীয় কাগজত্র মনযীক্ষা কসয অমডট জযমজোসয/ফাসজট জযমজোসয মফর এমর 

কসয এফং প্রসমাজয জক্ষসত্র বযাট/আইটি/এরমড/মআয কতিনপূফ িক াখা কভ িকতিা 

কর্তিক আইফা++ মসেসভয ভাধ্যসভ মফর অনুসভাদন কসয মডমব ীট মড-াখায় 

জপ্রযণ কসয। মড-াখা মসেসভ জচক এমরপূফ িক যফযাকাযীয অনুকূসর 

এভআইমআয জচক ইসুয কসয এফংফাংরাসদ ব্যাংসক ব্যাংক এডবাই জপ্রযণ কসয। 

মডমজমডম অমপ কর্তিক রুটিন অড িায-১২ 

অনুমায়ী মমজ মযমরসজয অনুসযাধ কযা সর 

যফযাকাযী ফযাফয মমজ মযমরজ কযা য়। 
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প্রমতযক্ষা ক্রয় (বফসদমক মুদ্রায়) িমত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

চামদাকাযী দপ্তয কর্তিক মডমজমডম 

অমপস চামদাত্র (Indent) জপ্রযণ 

মডমজমডম অমপ কর্তিক দযত্র আহ্বান, কামযগযী ও 

আমথ িক মাচাই, দযত্র প্রস্তাফ চূড়ািকযণ

 

 
               র্ত      ত্র  হ্ব  ,           

           ,    ত্র  স্ত   চূড়       

আমথ িক যাভস িয জন্য চামদাকাযী দপ্তসযয আমথ িক ও 

প্রামনক অনুসভাদন এএপম (মডম)-জত ক্রয় প্রস্তাফ জপ্রযণ 

মডমজমডম কর্তিক যফযাকাযী সত মমজ েণপূফ িক 

এএপমড-এয অনুসভাদন াসসক্ষ চুমক্ত ম্পাদন 

ভারাভার জাাজীকযসণয পূসফ ি মডমজমডম অমপ কর্তিক এএপম (মডম) কাম িারসয় 

ফীভা মফর জপ্রযণ কযা য়। ংমিি াখা কর্তিক চুমক্তসত্রয আমথ িক ংসিল মাচাই 

কসয াধাযণ ফীভা কস িাসযন ফযাফয জচক ইসুয কযা য়। 

মডমজমডম অমপ কর্তিক রুটিন অড িায-১২ 

অনুমায়ী মমজ মযমরসজয অনুসযাধ কযা সর 

যফযাকাযী ফযাফয মমজ মযমরজ কযা য়। 

মমং ডকুসভন্ট প্রামপ্তয য চুমক্ত মূসল্যয ৮০% এফং ভারাভাসরয 

মআযমব/আইসনাট প্রামপ্তয য অফমি ২০% মযসাধ কযা য়। 

চুমক্তকৃত ভারাভার ম্পূণ িবাসফ বুসঝ াওয়ায য যফযাকাযীসক 

(জরাকার এসজন্ট) এসজন্সী কমভন মযসাধ কযা য়। 
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ev‡RU eiv‡Ïi Flow Chart wb‡gœ Dc ’̄vcb Kiv n‡jv| 
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A_© eQit 2020-2021 

wWwWI ‡gvU eivÏ ‡gvU e¨q ‰e‡`wkK + †`kxq e¨‡qi nvi (%) 

wegvbevwnbx 28,68,05,00,000 929,85,22,189.55 8496059724.59 

802462464.96 

91.37 

8.63 

AW©b¨vÝ cwi`ßi 3735,68,15,000 10,15,18,33,252.35 8038221569.17 

2113611683.2 

79.87 

20.82 

wKDGgwR kvLv 899,79,00,000 244,15,80,149.30 61544262.07 

2380035887.23 

2.52 

97.48 

AviwfGÛGdwm cwi`ßi 83,50,00,000 25,70,08,436.78 43946517.60 

213061919.18 

17.1 

82.90 

wWwRGgGm (AvšÍtevwnbx) 433,03,57,000 2774199562.82 644169138.48 

2130030424.34 

23.22 

76.78 
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মফমফধ 

(ক) ফীভা মরম জখারাাঃ  

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৭৮ জভাতাসফক চুমক্ত 

ম্পাদন কযায য াধাযণ ফীভা কস িাসযসন জপ্রযণ কযা সর াধাযণ ফীভা কস িাসযন ফীভা মফর 

মডমজমডম-জত জ কযসফ। এএপম (মডম) সত ফীভা মফর প্রামপ্তয য াধাযণ ফীভা কস িাসযন কর্তিক 

ফীভা মরম ইসুয/জাময কযা য়। চুমক্তসত্রয তিানুমায়ী মপ্রমন্সার অেীভ জাামজকযণ ফাতিা ও নন-

জনসগামসয়ফর জাামজ দস্তাসফজ জটসরক্স/পযাক্স, কুমযয়ায ামব িসয ভাধ্যসভ াধাযণ ফীভা কস িাসযনসক 

অফমত কযসফ। ফীভা মরম জখারায জন্য এএপম (মডম)-জক ত্র জপ্রযসণয ভয় মএপআয/মমটি 

মূসল্যয উয ফীভায অংক ধাম ি কযসত সফ। 

(খ) ফীভা ও বযাট ভাশুরাঃ  

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৭৮ জভাতাসফক বফসদমক 

মুদ্রায় ম্পামদত চুমক্তসত্রয কর ে াধাযণ ফীভা কস িাসযসনয াসথ ফীভাকৃত থাকসফ। ফীভা ংস্থা 

প্রাসকয মনকট ে জৌুঁছাসনা ম িি সেয ফীভায দাময়ত্ব ফন কযসফ। ফীভা ংস্থাসক মনসোক্ত াসয 

মএন্ডএপ মূসল্যয ফীভা ভাশুর প্রদান কযা সফাঃ  

(১) নতুন ে ক্রয়াঃ বফসদমক মুদ্রায় নতুন ে ক্রসয়য জন্য ম্পামদত চুমক্তয মএপআয মূসল্যয 

১.৪% াসয ফীভা ভাশুর এফং ফীভা ভাশুসরয উয ১৫% বযাট বযাট ফাফদ প্রদাসনয মফলয়টি 

চুমক্তসত্রয আমথ িক ংসিসল উসেখ থাকসত সফ।  

(২) জভযাভত/ওবাযরাঃমন্ত্রামত/মন্ত্রাং জভযাভত/ওবাযসরয জন্য বফসদমক মুদ্রায় ম্পামদত 

চুমক্তকৃত ভারাভাসরয জন্য মফসদস জপ্রযসণয ভয় উক্ত সেয ক্রয়মূসল্যয ৫০% ও মযফন বাড়া 

এফং জভযাভত/ওবাযসরয য জদস আনয়সনয ভয় উক্ত সেয ক্রয়মূসল্যয ৭৫% ও মযফন 

বাড়া জভাট মূসল্যয উয ফীভা ভাশুর এফং ফীভায ১৫% াসয বযাট প্রদান কযসত সফ।  

(৩) িমতাঃচুমক্তত্র প্রামপ্তয য ফীভা ংস্থা ফীভা ভাশুসরয মফর প্রদান কযসফ। ংমিি ক্রয় াখা উক্ত 

মফর মনযীক্ষাপূফ িক মযচারসকয ীরসভায স্বাক্ষযাসি মফর মযসাসধয জন্য এএপম (মডম)-

এয মনকট জপ্রযণ কযসফ। জভযাভত/ওবাযসরয জন্য চুমক্তকৃত েমূ মফসদস জপ্রযণ 

ত্বযামন্বতকযসণয রসক্ষয জভযাভত চুমক্তয ফীভা মফর অোমধকায মবমিসত মযসাসধয ব্যফস্থা েণ 

কযসফ। ফীভা মফর এএপম (মডম) কাম িারয় সত মযসাসধয জন্য ফীভা ংস্থা ফীভা মরম ইসুয 

কযসফ।  
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(গ) এরমড ভওকুপাঃ  

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৮৩ জভাতাসফক এরমড 

কতিন কযা সয় থাকসর (মফসল কসয স্থানীয় মুদ্রায় চুমক্তয জক্ষসত্র) যফতীসত কতিনকৃত অথ ি জপযত প্রদান 

খুফই জটির প্রমক্রয়া। যফযাকাযীয অনুসযাধ যুমক্তেত মফসফমচত সর এরমড ভওকুসপয জন্য মযচারক 

(ক্রয়) এফং ভামযচারক (প্রমতযক্ষা ক্রয়)-এয অনুসভাদনক্রসভ এ ংক্রাি প্রস্তাফ এএপমড-জত জপ্রযণ কযসত 

সফ। এএপমড-জত জপ্রযসণয পূসফ ি এএপম (মডম)-এয আমথ িক যাভ ি েণ কযসত সফ। তসফ এরমড 

ভওকুপ অফশ্যই স্থানীয় মুদ্রায জক্ষসত্র একই অথ িফছসয সত সফ এফং বফসদমক মুদ্রায জক্ষসত্র এরম-এয 

জভয়াসদয ভসধ্য (অথফা এরমকৃত অথ ি মযসাধসমাগ্য সর) সত সফ। এএপমড-এয অনুসভাদনক্রসভ যফতী 

কাম িক্রভ েণ কযসত সফ অথ িাৎ স্থানীয় মুদ্রায জক্ষসত্র এএপম (মডম)-জক এফং বফসদমক মুদ্রায জক্ষসত্র 

ফাংরাসদ ব্যাংক-জক কতিনকৃত অথ ি প্রদাসনয জন্য ত্র মদসত সফ।  

(ঘ) জদীয় মুদ্রায় যফযাকাযীয মফর প্রদানাঃ  

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৮৫(ক) জভাতাসফক 

যফযাকাযী ে যফযা ম্পসন্নয য/আংমক মযভাণ ম্পসন্নয য োক কর্তিক 

(Consignee)কর্তিক প্রামপ্ত াসসক্ষ আইসনাট, মআযমব/মডআয এফং চুমক্তত্র জভাতাসফক অন্যান্য 

দমররামদ মডমজমডম-এয মনকট ম্পূণ ি/আংমক মফর উস্থান কসয। ক্রয় াখা কর্তিক এ ংক্রাি 

জনাটীট ভামযচারসকয অনুসভাদসনয য এএপম (মডম)-জত াঠাসত সফ। এএপম (মডম) অমপ 

প্রসয়াজনীয় মনযীক্ষাপূফ িক যফযাকাযীসক জচক ইসুয কসয।   

(ঘ) বফসদমক মুদ্রায় যফযাকাযীসক মফর প্রদানাঃ  

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৮৫(খ) জভাতাসফক 

চুমক্তত্র অনুমায়ী ে প্রামপ্তয য প্রাপ্ত মমং ডকুসভন্ট মনযীক্ষা কসয ঠিক প্রাপ্ত সর চুমক্তসত্রয তি 

জভাতাসফক মডমজমডম কর্তিক মফর মযসাসধয জন্য ফাংরাসদ ব্যাংক ও ংমিি এরম ওসমনং ব্যাংসক ত্র 

জরখা য়। 

(১) ৮০% মূল্য মযসাধাঃ চুমক্তত্র/এরম-জত উমেমখত ভয়ীভায ভসধ্য মপ্রমন্সার এসজন্ট কর্তিক 

ংমিি ে জাামজকযণ (Shipment) কযায য ৮০% মূল্য মযসাসধয জন্য মূর মমং 

ডকুসভন্ট বফসদমক ব্যাংসক জপ্রযণ কযসফ এফং অমযসামধত (Non-

Negotiable)দস্তাসফজমূ মডমজমডম, চামদাকাযী, ে োক, এম্বাযসকন (Sea/Air) 

ইউমনট এফং াধাযণ ফীভা কস িাসযসন জপ্রযণ কযসফ। মপ্রমন্সার এসজন্ট কর্তিক ে মসভসন্টয য 
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মূর মমং ডকুসভন্ট মফসদী ব্যাংসক জপ্রযণ কযা সর বফসদমক ব্যাংক চুমক্তত্র/এরম-এয 

তিানুমায়ী ৮০% মূল্য যফযাকাযীসক মযসাধ কযা য়।   

(২) ২০% মূল্য মযসাসধয পূসফ ি চুমক্তত্র ম্পূণ িরুস যীক্ষা-মনযীক্ষা কযসত সফ। ২০% মফরমূল্য 

মযসাসধয ভয় মআয (এপওমফ মূসল্যয উয) এফং এরমড মএপআয মূসল্যয উয ভন্বয় কযসত 

সফ। জমভস্ত চুমক্তসত্রয মফযীসত অমডট আমি আসছ জসক্ষসত্র অমডট আমিয মযভাণ অথ ি ফাদ 

মদসয় অফমি অথ ি মযসাধ কযা জমসত াসয। মফর প্রদাসনয পূসফ িই ংমিি যফযাকাযী কর্তিক 

অমডট আমিয মযভাণ অথ ি ভন্বয় কযা জমসত াসয।  

(ঙ) মনযািা জাভানত/মমজ অফমুক্তকযণাঃ   

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৫৮ জভাতাসফক চুমক্তকৃত 

ে যফযা জল সর োক সত এনওম প্রামপ্তয য (মডম-১২) পযভ পূযণ কসয যফযাকাযী তাঁসদয 

মনজ প্রমতিাসনয প্যাসড আসফদন কযসর মমজ অফমুক্তকযসণয জন্য এএপম (মডম) ফযাফয ত্র মদসত সফ। 

মমজ অফমুক্তকযসণয ভয় চুমক্তসত্রয মমজ অফমুক্তকযণ সতিয প্রমত দৃমি যাখসত সফ।  

(চ) যফযাস ব্যথ িতাাঃ  

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-৭০(গ) জভাতাসফক 

যফযাকাযী চুমক্তকৃত ভারাভার ম্পূণ ি যফযা কযসত ব্যথ ি সর চুমক্তত্র ফামতরপূফ িক ংমিি 

যফযাকাযী কর্তিক দামখরকৃত মনযািা জাভানত ফাসজয়াপ্তকযণ যফযাকাযীয মফরুসি অন্যান্য 

ামস্তমূরক ব্যফস্থা েণ কযা সফ।  

(ছ) এএপম (মডম) কাম িারসয় আমথ িক যাভস িয জন্য নমথ জপ্রযসণয জক্ষত্রমূাঃ  

(১) ক্রয় প্রস্তাফ বতমযপূফ িক মভমনসটয ভাধ্যসভ এএপম (মডম) কাম িারসয় আমথ িক যাভস িয জন্য নমথ জপ্রযণ।   

(২) আমথ িক ংসিল মযফতিন ফা এপআয (াট ি-১) এয মফমধ-২১০ জভাতাসফক চুমক্তসত্র মযফতিন সর।  

(৩) এপআয (াট ি-১) এয মফমধ-২৩০ অনুমায়ী চুমক্তসত যফযাকাযীয (মপ্রমন্সার) নাভ মযফতিসনয জক্ষসত্র।  

(৪) মফনা জমযভানায় (এরমড ফাসদ) মতন ভাসয অমধক যফযা তপমর বৃমিয ভয় ভামযচারসকয 

অনুসভাদনক্রসভ এএপম (মডম) এয আমথ িক ভতাভত েণ। (সূত্রাঃ এভওমড ত্র নং-

১৫৫৭/৪০/মডমজমডম/কড ি, তামযখাঃ ২৫-০১-১৯৬১ মি.)  

(৫) চুমক্তত্র ফামতসরয জক্ষসত্র।  

(৬) চুমক্তকৃত ে চুমক্ত সত ফাদ প্রদাসনয জক্ষসত্র/এরমড ভওকুপ এয জক্ষসত্র/চুমক্তসত্র জকান সেয মযভাণ 

বৃমি জসর তথা আমথ িক ংসিল থাকসর এএপম (মডম) কাম িারসয়য ভতাভত আফশ্যক। 

  

(জ) আমথ িক যাভ ি েণ িমতাঃ 
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মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-১০২ জভাতাসফক 

চামদাকাযীয প্রামনক অনুসভাদন এফং যফযাকাযীয Reconfirmation াওয়ায য ক্রয় 

প্রস্তাসফয জনাটীট বতময কযসত সফ। জনাটীসট দযত্র আহ্বান সত শুরু কসয জল ম িি কাম িক্রসভয ংমক্ষপ্ত 

ফণ িনা থাকসফ এফং পূফ িমূল্য, ফতিভান মূল্য উসেখপূফ িক মূল্য মফসিলণ থাকসফ। ক্রয় প্রস্তাফটি মযচারসকয 

ভাধ্যসভ আমথ িক যাভস িয জন্য এএপম (মডম) কাম িারসয় জপ্রমযত সফ।  

 

(ঝ) ে পুনাঃযপ্তামন িমতাঃ  

 

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) এয ক্রয় প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-১০৩ জভাতাসফক 

আভদামনকৃত ে জকান কাযসণ পুনাঃ যপ্তামনয প্রসয়াজন সর যফযাকাযীয আসফদসনয জপ্রমক্ষসত ফামতরকৃত 

ে পুনাঃ যপ্তামনয ব্যাাসয ংমিি দপ্তয এয াসথ প্রসয়াজনীয় ভন্বয়পূফ িক ব্যফস্থা েণ কযসত সফ। এসক্ষসত্র 

যফযাকাযী প্রসয়াজনীয় খযচ ফন কযসফ।  

(ঞ) নগদ ক্রয় িমতাঃ মডম-৩৫ অনুযণ কযা য় (কাম িধাযা-১০৫)।  

 

(ট) ঝুঁমক ক্রয় িমতাঃ  

 

মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ খন্ড-১ (ক্রয় িমত) প্রমক্রয়ায কাম িধাযা-১০৬ (খ) জভাতাসফক জকান কাযসণ 

যফযাকাযী মনমদ িি ভসয় মনমদ িি ে যফযাস ব্যথ ি সর এফং চামদাকাযী কর্তিক তা অতযি জরুময ভসন 

সর যফযাকাযীয মফরুসি প্রসয়াজনীয় ামস্তমূরক ব্যফস্থা েণ যফযাকাযীয ঝুঁমকসত ভামযচারসকয 

অনুসভাদনক্রসভ ঝুঁমক ক্রয় কযা সফ। এসক্ষসত্র প্রসয়াজসন দযত্র আহ্বান কযা সফ অথফা ভয় স্বেতায জন্য 

একই দযসত্রয ২য় ফা যফতী দযদাতাসদয াসথ ভসঝাতায ভাধ্যসভ মূল্য মনধ িাযণপূফ িক নতুন চুমক্তত্র 

স্বাক্ষয কযা সফ। মমদ নতুন দয পূসফ িয ফামতরকৃত দয অসক্ষা জফম য় তাসর এ অমতমযক্ত মূল্য পূসফ িয 

চুমক্তকৃত যফযাকাযীয মনকট সত আদাসয়য প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা েণ কযসত সফ।    

 

জযপাসযন্সমূাঃ  

 

  ০১.  মডম-৩৫ (DP-35) 

  ০২.  এপআয (াট ি-১) ফাংরাসদ জনাফামনী ও ফাংরাসদ মফভান ফামনী।  

  ০৩.  স্ত্র ফামনী ক্রয় নীমতভারা-২০১০ (মিতীয় ংেযণ)।  

  ০৪.  এওম-২০০৭  

  ০৫.  মডমজমডম স্থায়ী কাম িিমত-২০১৯ (খন্ড-১) 

  ০৬.  প্রমতযক্ষা গাইড রাইন-২০১৫ (প্রথভ ংেযণ)।  
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মমনয়য পাইন্যান্স কসরারায (মডম) এয কাম িারয় 

মডসপন্স পাইন্যান্স মডাট িসভন্ট (মডএপমড) 

মডমজমডম বফন (৪থ ি তরা), জতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

www.sfc-dp.gov.bd 
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