সরকাির চাকিরজীবীেদর েবতন-ভাতা
প্রণয়েন পিরবর্তন আসেছ
বার্তাকক্ষ : আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর েথেক সরকাির চাকিরজীবীেদর
েবতন-ভাতার বােজট স্বয়ংক্িরয়ভােব প্রণয়েনর উদ্েযাগ িনেয়েছ সরকার।
এজন্য সব মন্ত্রণালয়, িবভাগ ও এর অধীন প্রিতষ্ঠােনর কর্মকর্তাকর্মচারীেদর তথ্য েচেয়েছ অর্থ মন্ত্রণালয়।

েরাববার (১৬ আগস্ট) মন্ত্রণালেয়র অর্থ িবভােগর উপসিচব েমা.
েতৗিহদুল ইসলাম স্বাক্ষিরত এ সংক্রান্ত একিট িচিঠ সরকােরর সব
মন্ত্রণালয় ও িবভােগ পাঠােনা হেয়েছ।

এ িচিঠেত েকােনা মন্ত্রণালয় বা িবভাগ ও তােদর অধীনস্ত
প্রিতষ্ঠােন েকান পেদ কত জন জনবল আেছ, কার েবতন কত, কতজন
েপনশনেভাগী রেয়েছ– এসব জনােত চাওয়া হেয়েছ। আগামী ৩১ আগস্েটর
মধ্েয এসব তথ্য অর্থ িবভােগ জানােত বলা হেয়েছ।

িচিঠেত বলা হেয়েছ, সরকােরর আর্িথক ব্যবস্থাপনা আেরা সুসংহত করার
জন্য আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর েথেক সরকাির কর্মচারীেদর েবতন-ভাতার
বােজট স্বয়ংক্িরয়ভােব প্রণয়েনর উদ্েযাগ গ্রহণ করা হেয়েছ। এর
পাশাপািশ কর্মচারীেদর েবতন-ভাতা ও েপনশন কার্যক্রম সহজ ও অিধক
স্বচ্ছতা িনশ্িচত করেত বর্তমােন ‘অনলাইন েপ-িফক্েসশন’ ডাটােবজ
েথেক নতুন বােজট ও িহসাবরক্ষণ শ্েরিণিবন্যাস পদ্ধিত অনুযায়ী িরিডজাইন
করা
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স্থানান্তেরর কার্যক্রম চলমান।

এেত বলা হেয়েছ, এসব কার্যক্রম সফলভােব বাস্তবায়ন ও ইেলকট্রিনক
ফান্ড ট্রান্সফার বা ইএফিটর মাধ্যেম সরকাির কর্মচারীেদর েবতনভাতা ও েপনশন পিরেশােধর লক্ষ্েয সব মন্ত্রণালয়, িবভাগ ও অন্যান্য
প্রিতষ্ঠান, অধীন অিধদফতর, পিরদফতর ও অধস্তন অিফস ও মাঠ পর্যােয়র

অিফসগুেলার অর্গােনাগ্রাম, িনেয়াগিবিধ ও পদ মঞ্জুির অনুযায়ী
পদিব, পদসংখ্যা ও গ্েরড আইবাস প্লাস িসস্েটেম অন্তর্ভুক্ত করা
প্রেয়াজন।

আেরা বলা হেয়েছ, বর্িণত প্েরক্ষাপেট সরকাির কর্মচারীেদর েবতনভাতার বােজট আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর েথেক স্বয়ংক্িরয়ভােব প্রণয়ন ও
ইএফিটর মাধ্যেম কর্মচারীেদর েবতন-ভাতা ও েপনশন প্রাপ্িত সহজ করার
লক্ষ্েয সব মন্ত্রণালয়, িবভাগ ও অন্যান্য প্রিতষ্ঠান, অধীনস্ত
অিধদফতর বা পিরদফতর ও অধস্তন অিফস ও মাঠ পর্যােয়র অিফসগুেলার
অর্গােনাগ্রাম, িনেয়াগিবিধ ও পদ মঞ্জুিরর সত্যািয়ত অনুিলিপ আগামী
৩১ আগস্েটর মধ্েয অর্থ িবভােগ পাঠােনার িবষেয় প্রেয়াজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহেণর অনুেরাধ করা হেয়েছ।

এ িবষেয় অর্থ মন্ত্রণালেয়র এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমেক জানান,
বর্তমােন সব মন্ত্রণালয় বা িবভাগ বােজেটর আেগ তােদর কর্মকর্তাকর্মচারীেদর েবতন-ভাতা বাবদ বােজেট ম্যানুয়ািল পদ্ধিতেত বরাদ্দ
চায়।

িতিন বেলন, িকন্তু এখন েতা অর্থ মন্ত্রণালেয় সারা েদেশর সব
সরকাির কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর ডাটােবজ রেয়েছ। এ ডাটােবেজ একজন
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ইনক্িরেমন্টসহ কার েবতন-ভাতা কত হেব সব তথ্য রেয়েছ। এ জন্য আজেক
সব সরকাির অিফেস িচিঠ িদেয় তােদর েকান অিফেস েকান পেদ কত জন েলাক
রেয়েছ, এটা িদেলই আমরা আমােদর ডাটােবজ েথেক অেটােমিটক ওই তােদর
বােজটটা ধের রাখেত পারেবা। তােদর আর আলাদাভােব েবতন-ভাতার জন্য
বােজট চাওয়া লাগেব না।

অর্থ িবভাগ সূত্ের জানা েগেছ, চলিত ২০২০-২১ অর্থবছেরর বােজেট
সরকাির কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর জন্য েবতন-ভাতা বাবদ্দ রাখা হেয়েছ
রেয়েছ ৬৮ হাজার ৪৬৪ েকািট টাকা।

