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1 আইবাস++ এর সংি�� পিরিচিত 

আইবাস++ (Integrated Budget and Accounting System) 

এবং িহসাবর�ণ �ব�া। এ� এক� ই�ারেনট

বা�বায়ন যথা: বরা� িবভাজন, অথ � অব�ি�

িডিডওগণ অনলাইেন �য়ােদশ ও িবল

ইএফ� �দােনর �িত� পয �ায় অনলাইেন

��িরত ইেলক�িনক �ডিবট ও ��িডট 

ইত�ািদ কম �কা� স�� হেব। এ িসে�েমর

িহসাবর�ণ, �য়ংি�য় �াংক িহসাব সম�য়

এই িসে�েমর অ�তম এক� �িবধা হে�

ইএফ�র মা�েম সরাসির �াপেকর �াংক

 

2 অনলাইেনর মা�েম �বতন-ভাতার িবল

আইবাস++ এক� ই�ারেনট-িভি�ক সফটওয়�ার

এক� ই�ারেনট �াউজার, �যমন  

Firefox, ইত�ািদ �বহার করেত হেব

কের তা’�ত �েবশ করেত হেব। তেব এই

িন��প: 

ক.  আইবাস++ এ

খ.  িনব�ন �শেষ

গ.  এককালীন পাস

ঘ.  িজিপএফ �লজার

ঙ.  অন-লাইেন িবল

২.ক আইবাস++ এ িনব�ন 

আইবাস++ �বহার করেত হেল �থেম

�ব�া রেয়েছ। িনব�েনর জ� Address 

key �ত  চাপ িদেল িনেচর ি�ন পাওয়া
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(Integrated Budget and Accounting System) হে� বাংলােদশ সরকােরর

ই�ারেনট-িভি�ক সফ�ওয়�ার, যার মা�েম সরকােরর বােজট

অব�ি�, বােজট �নঃউপেযাজন করা যায়। এ ছাড়া এই িসে�েমর

িবল দািখল �থেক �� কের িবল িনরী�ণ এবং অ�েমাদন, �হীতােক

অনলাইেন �দখেত পারেবন। �াংেক ইেলক�িনক অ�াডভাইস ��রণ

 �ল িসে�েম আপেলােডর মা�েম �য়ংি�য়ভােব �াংক 

িসে�েমর মা�েম বরাে�র অিতির� খরচ �রাধ করা স�ব হেব এবং

সম�য়, ইত�ািদ আিথ �ক কম �কা� স�� করা যােব।  

হে� অনলাইেন কম �কত�াগেণর �বতন-ভাতার িবল দািখল এবং

�াংক িহসােব �ানা�র করা।  

িবল দািখেলর জ� করণীয়:  

সফটওয়�ার হওয়ার কারেণ এ�েত �েবশ করেত হেল �বহারকারীেক

 Internet Explorer,  Google Chrome অথবা

হেব। এ জ� �বহারকারীর �ড�টেপ উ� ই�ারেনট �াউজােরর

এই ��ে� Mozilla Firefox Browser � �বহার করা

এ িনব�ন 

�শেষ  iBAS ++ এ লগইন করা 

পাসওয়াড � পিরবত�ন করা  

�লজার এবং অিডট �রিজ�ােরর ভিলউম এবং ��া নং এি� করা

িবল দািখল ইত�ািদ। 

�থেম �বহারকারীেক সফটওয়�ার�েত িনব�ন করেত হেব। এখােন

Address বার এ ibas.finance.gov.bd/ iBAS2 িলেখ িক

পাওয়া যােব: 

সরকােরর সমি�ত বােজট 

বােজট �ণয়ন, বােজট 

িসে�েমর মা�েম 

�হীতােক �চক বা 

��রণ, �াংক �থেক 

 িহসাব সম�য় – 

এবং রাজ� জমার 

এবং উ� িবেলর অথ � 

�বহারকারীেক �কান 

বা  Mozilla 

জােরর আইকেন ি�ক 

করা ভাল। ধাপস�হ 

করা 

এখােন �িনব�েনর 

িক �বােড �র Enter 
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উ� লগইন ি�ন �থেক ‘Register Yourself’ িলে� ি�ক ক�ন। এর পর �িনব�েনর জ� িনেচর ি�ন� 

আসেব: 

 



 

6 

User ID –আপনার পছ�নীয় �য ইউজার আইিড িদেয় আইবাস++ এ লগইন করেত চান, এই ঘের তা এি� 

ক�ন। ইউজার আইিড-�ত ইংেরিজ বণ �, আ�ারে�ার এবং সং�ার বাইের �কান িক� �দওয়া যােব না। �য 

ইউজার আইিড আপিন �পেত চাে�ন, তা ইেতামে� অ� �কউ �বহার কের থাকেল, ‘User name is not 

available’ এই �মেসজ �দখােব। �স ��ে� আপনােক িভ� �কান আইিড িদেয় �চ�া করেত হেব। 

 

National ID or BD Number - এই ঘের �বসামিরক কম �কত�া হেল জাতীয় পিরচয়প� ন�র এবং সামিরক 

কম �কত�া হেল BD নং এি� ক�ন। 

 

Mobile Phone No - অন-লাইন �বতন িনধ �ারেণর সময় �য �মাবাইল �ফান ন�র� এি� কেরেছন, এই ঘের 

�সই �মাবাইল �ফান ন�র� িল�ন। 

 

Email - এই ঘের ইেমইল আইিড িল�ন। 

 

Please type the text displayed below - এই ঘের ি�েন �দিশ �ত ক�াপচা এখােন এি� ক�ন। 

 টাইপ�ত User ID available হেল, ‘Register’ বাটেন ি�ক ক�ন। 

২.খ  আইবাস++ এ লগইন করা: 

�িনব�েনর মা�েম আইবাস++ এ আপনার নােম ইউজার অ�াকাউ�� �তির হেল আপিন আপনার �মাবাইল 

�ফােন  ইউজার আইিড ও এককালীন পাসওয়াড �সহ এক� �েদ বাত�া পােবন। আইবাস++ এর ওেয়বসাইেটর 

Address বাের ibas.finance.gov.bd/iBAS2 টাইপ কের িক-�বাড � এর Enter Key �ত চাপ িদেল 

িনে� �দিশ �ত Login  ি�ন �দখেত পােবন।  

 

Login ID 

Password 

Captcha 



 

 

Login ID: এই ঘের আপনােক

Password: এই ঘের আপনার

***** এই ধরেনর �ার িচ� �দখেত

 

সত�কবাণী: আপনার পাসওয়ােড �র

আপনার ইউজার আইিড ও পাসওয়াড �

আপনােকই বহন করেত হেব, কারণ

 

Captcha: ি�েন �দিশ �ত প�চ

displayed below �লখা ঘের

তাহেল Try another এ ি�ক

�বহার কের যােত �য়ংি�য়ভােব

Login: Login ি�েনর সম�

ি�ক ক�ন।   

 

�জেন রাখা ভাল: Login ID,

authentication Failed স�িলত

 

 

উপিরউ� িচ�� আসার পর OK (
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আপনােক বরা��ত লগইন আই িড টাইপ ক�ন। 

আপনার জ� বরা��ত পাসওয়াড � টাইপ ক�ন। পাসওয়াড � টাইপ

�দখেত পােবন।  

পাসওয়ােড �র �গাপনীয়তা র�া করার �াপাের আপনােক সতক�তা অবল�ন

পাসওয়াড � �বহার কের অ� �কউ ডাটা সংেযাজন বা �েছ �ফলেল

কারণ আইবাস++ এ �য়ংি�য়ভােব সকল কায ��েমর �রকড � সংর�ণ

প�চ অ� িবিশ� এক� ন�র হে� Captcha Please type the numbers 

ঘের এই ন�র এি� করেত হেব। যিদ Captcha ন�র�েলা �েব �া�

ি�ক কের আেরক� ন�ন Captcha ন�র আনেত পারেবন। �কান

�য়ংি�য়ভােব আইবাস++ এ �কেত না পাের �সজ� Captcha �বহার

� ত� এি� করার পর পরবত� ধােপ যাওয়ার জ� 

Login ID, Password, Captcha এর ত�/ন�র�েলা স�ক

স�িলত িন��প  এক� �ােসজ ব� আসেব।  

 

) বাটেন ি�ক কের �নরায় ত��েলা স�ক ভােব এি�

টাইপ করার সময় আপিন 

অবল�ন করেত হেব ৷ 

�ফলেল তার দায়দািয়� 

সংর�ণ করা হয়।  

Please type the numbers 

�েব �া� বা অ�� হয় 

�কান হ�াকার ��া�াম 

�বহার করা হেয়েছ। 

 (লগইন) বাটেন 

স�ক না হেল User 

 

এি� ক�ন। 
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২.গ  এককালীন পাসওয়াড � পিরবত�ন করা 

লগইন করার পর �থেমই আপনােক �দ� এককালীন পাসওয়াড �� পিরবত�ন করার জ� িনে�র ি�ন আসেব: 

 

Existing Password এর ঘের আপনার �মাবাইল �ফােনর �েদ বাত�ায় পাওয়া এককালীন পাসওয়াড �� টাইপ 

ক�ন।   

New Password এর ঘের আপিন �য পাসওয়াড � িদেত চান �স� টাইপ ক�ন এবং Confirm Password 

ঘের �নরায় টাইপ ক�ন।   

এরপর Change Password বাটেন ি�ক করেল এককালীন পাসওয়াড �� পিরবিত�ত হেয় আপনার �দওয়া 

পাসওয়াড �� সি�য় হেব এবং আপিন লগইন কের �ল ি�েন �েবশ করেত পারেবন।  

 
আইবাস++ এ �েবশ করেল আপিন িনেচর মত এক� ড�াশেবাড � �দখেত পােবন। এখােন চলিত বছের 
আপনার দািখল�ত সকল িবেলর হালনাগাদ ত� �দিশ �ত হেব। 
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২.ঘ    িজিপএফ এবং অিডট �রিজ�ােরর ভিলউম এবং ��া নং এি� �দওয়া 

অনলাইেন �বতন িবল দািখেলর �েব � িহসাবর�ণ অিফেস রি�ত অিডট �রিজ�ােরর ভিলউম এবং ��া নং এই 

িসে�েম এি� করেত হেব। এজ� ি�েনর বাম িদেক িনে�র মত �দিশ �ত �ম�েত �দখা যােব।  

 

এই �ম�র Audit Register Volume Number Entry by Employee অপশেন ি�ক ক�ন, িনে�র ি�ন� 

আসেব: 

 

ওপেরর ি�েন Pay Point, Employee NID, Employee Name এবং Employee Designation 

�য়ংি�য়ভােব ি�েন �দিশ �ত হেব। �দিশ �ত ত� স�ক হেল আপিন আপনার ‘অিডট �রিজ�ােরর’ ভিলউম ন�র ও 

�পজ ন�র এি� করেত পারেবন। অতঃপর অনলাইেন �বতন িবল দািখেলর জ� ধাপ�িল অ�সরণ করেত হেব।  

২.ঙ অনলাইেন �বতন িবল দািখল 

 

 

এই �ম� �থেক ‘Online pay bill submission’ অপশেন ি�ক ক�ন। িনে�র ি�ন� আসেব।  
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Pay Point, Name of Employee এবং Office এর নাম �য়ংি�য়ভােব ি�ন �দিশ �ত হেব।  

Fiscal Year of Salary: �য অথ �বছেরর �বতন িবল দািখল করেত চান �সই অথ �বছর িনব �াচন ক�ন। 

Month of Salary: �য মােসর �বতন িবল দািখল করেত চান �সই মাস িনব �াচন ক�ন। আপনার �য মােসর 

�বতন একবার দািব বা পিরেশাধ করা হেয়েছ, তািলকায় �সই মাস �দখেত বা িনব �াচন করেত পারেবন না। 

 ‘Go’ বাটেন ি�ক করেল আপনার �বতন িবল �দিশ �ত হেব। এখােন আপিন �কান ত� পিরবত�ন করেত 

পারেবন না। �বতন-ভাতা ও কত�ন স�িক�ত �কান ত� পিরবত�ন করেত হেল সংি�� িহসাবর�ণ কায �ালেয় 

�যাগােযাগ করেত হেব।  

 ‘Submit’ বাটেন ি�ক করেল আপনার �মাবাইল �ফান এবং ইেমইেল এক� ন�র যােব এবং উ� ন�র� 

এি�র এক� ি�ন আসেব। স�ক ন�র এি� করা হেল আপনার �বতন িবল� �সভ হেয় যােব এবং আপিন এক� 

�টােকন ন�র পােবন। উ� �টােকন ন�রসহ িবল� ি�েন �দিশ �ত হেব।  

3 িরেপাট � 

�য সকল কম �কত�া আইবাস++ সফটওয়�াের �িনব�ন কেরেছন ত�রা িবিভ� �কার িরেপাট � �দখেত বা ি�� িনেত 

পােরন। এজ�  Online Pay Bill Reports অপশেন ি�ক করেল িন�িলিখত িরেপােট �র তািলকা �দখােব: 
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উদাহরণ িহেসেব দািখল�ত �বতন িবলস�েহর িরেপাট � �দখেত বা ি�� িনেত হেল Online Bill Submission 

Reports �ম� �থেক ‘Details of My Online Pay Bill’ অপশেন ি�ক ক�ন, িনেচর ি�ন� পােবন- 

 

 

 

Fiscal Year এবং Month: আপিন �য মােসর িরেপাট � �দখেবন বা ি�� িনেবন, �পডাউন �ম� হেত Fiscal Year 

এবং Month িনব �াচন ক�ন। 

Show print date & Time: তািরখ এবং সময়সহ িরেপাট � �নয়ার জ� ‘Show print date & Time’ এর পাে�� 

�দিশ �ত �চক বে� এ �ক িদন।  

Language: বাংলায় িরেপাট � �নয়ার জ� Bangla এবং ইংেরিজেত িরেপাট � �নয়ার জ� English িসেল� করেত 

হেব।  

এরপর Run Report এ ি�ক ক�ন। 

একইভােব অ�া� িরেপাট �  িনেত পারেবন।  
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4 অনলাইেনর মা�েম �বতন-ভাতার িবল দািখেলর জ� সংি�� িডিডওর করণীয়:  

কম �কত�াগণ অনলাইেন �বতন িবল দািখল করেল তা’ সরাসির িহসাবর�ণ অিফেস যােব না। িহসাবর�ণ অিফেস  

অনলাইেন �বতন িবল ��রেণর জ� িডিডওগণ �ক িন� বিণ �ত ধাপ�েলা অ�সরণ করেত হেব: 

Address বার এ ibas.finance.gov.bd/ iBAS2/ িলেখ িক �বােড �র Enter key �ত  চাপ িদন, িনেচর ি�ন 

পােবন। 

 

Budget Execution অপশেন ি�ক ক�ন,  িনেচর ি�ন পােবন। 

 

�নরায় Budget Execution অপশেন ি�ক ক�ন,  িনেচর ি�ন পােবন। 
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4.1 কম �কত�ােদর িবল অনলাইেন ��রেণর জ� িডিডওর করণীয় : 

কম �কত�ােদর িবল ��রেণর জ� ‘Online Bill Sending’ অপশেন ি�ক ক�ন, িনেচর ি�ন পােবন। �া� ি�েন 

Fiscal Year এবং  Accounting Month িসেল� কের Go বাটেন ি�ক করেল িনেচর তািলকার �ায় দািখল�ত 

িবেলর তািলকা পােবন।  

 

 

সকল িবল িসেল� করার জ� ‘Mark All’  এ ি�ক করেত হেব অথবা �যসকল িবল ��রণ করেবন তার িবপরীেত 

�দিশ �ত ‘�চক ব�’ এ �ক িদন।  

‘Send Marked’ বাটেন ি�ক করেলই তা’ িহসাবর�ণ অিফেস দািখল হেব। 

 
 

4.2 কম �চারীেদর িবল অনলাইেন ��রেণর জ� িডিডওর করণীয় : 

Budget Execution অপশেনর ‘Staff Pay Bill Entry’ অপশেন ি�ক কের �া� ি�েন Fiscal Year, Month 

of Salary, Month of Accounting এবং DDO িসেল� কের Go বাটেন ি�ক করেল িনেচর ি�েনর �য় 

কম �চািরেদর �বতেনর তািলকা পােবন: 
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সকল িবল িসেল� করার জ� “Select All ”  এ ি�ক করেত হেব অথবা �য সকল িবল ��রণ করেবন তার িবপরীেত 

�দিশ �ত ‘�চক ব�’ এ �ক িদন। উ� ি�েনর িনেচ Bill Detail by Code অংেশ তা’ একী�ত হেয় এক� িবল ��ত 

হেব। “Save”  বাটেন ি�ক করেলই  িবল �সভ হেয় যােব।  

অতপর Budget Execution অপশেনর Staff Bill Submission অপশেন ি�ক কের �া� ি�েন Fiscal Year, 

Month of Salary, Month of Accounting এবং DDO িসেল� কের Go বাটেন ি�ক করেল িনেচর ি�েনর 

�ায় কম �চািরেদর �বতেনর তািলকা পােবন: 

 

�িত� িবেলর িবপরীেত �দিশ �ত Submit বাটেন ি�ক করেলই িহসাবর�ণ অিফেস িবল দািখল হেয় যােব। Code 

Summary এবং Staff Summary অপশন �থেক �কাডিভি�ক এবং �াফিভি�ক সামাির �দখেত পােবন।  

 


