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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

তথ্য ও সযাগাদযাগ প্রযুণির সদব োচ্চ ব্যবহার ণনণিত কদর সমাদজর সকল সেণণদপশার মানুদষর জীবনমাদন 

ইণতবাচক পণরবতেদনর মাধ্যদম জ্ঞানণিণত্তক ণডণজটাল বাাংলাদেশ গদে সতালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাণসনার 

অন্যতম রাজননণতক অঙ্গীকার। ২০০৮ সাদল নবম জাতীয় সাংসে ণনব োচদনর পূদব ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাণসনা 

আওয়ামী লীদগর ণনব োচনী ইশদতহার ‘ণেন বেদলর সনে’-এ ২০২১ সাদলর মদধ্য ‘ণডণজটাল বাাংলাদেশ’ গদে 

সতালার স াষণা সেন। দূরদৃণষ্টসম্পন্ন এ রুপকল্প মানুদষর ণচন্তাদলাদক জায়গা কদর সনয়। অদনক সিদে ‘ণডণজটাল 

বাাংলাদেশ’ রূপকল্পদক বঙ্গবন্ধু সশখ মুণজবুর রহমাদনর 'দসানার বাাংলা'র পুনজোগরণ বলা সযদত পাদর।  

তথ্যপ্রযুণি খাত সৃষ্ট ণডণজটাল রূপান্তর চলমান ণবশ্বব্যবস্থায় উন্নয়ন এবাং প্রবৃণি অজেদনরঅন্যতমপ্রধান ণনয়ামক 

ণহদসদব স্বীকৃত। আইণসটি'র ব্যাপক ণবস্তৃণত ণবশ্বব্যাপী নতুন আইণসটি-সকণিক যুদগর অবতারণা কদরদে। ‘ণিশন-

২০২১:ণডণজটাল বাাংলাদেশ’ ণবণনম োণ সাংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাণসনা-এর সনতৃত্বাধীন সরকাদরর 

দূরদৃণষ্টসম্পন্ন একটি কায েকরী উদদ্যাগ, যার ফলশ্রুণতদত সেদশর তথ্যপ্রযুণি অবকাঠাদমার প্রভূত উন্নয়দনর মাধ্যদম 

ণবগত কদয়ক বেদর ণডণজটাল তথা আইণসটি ণনিের প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণণজয, কৃণষ, স্বাস্থযদসবা, ণশিা, 

জনদসবাসহ প্রায় সকল সিদে ণডণজটাল রূপান্তদরর প্রণক্রয়া শুরু হদয়দে। তথ্যপ্রযুণি সাংণিষ্ট অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন 

সেদশ ণডণজটালকমাস ে ব্যবস্থা প্রণতষ্ঠা ও সম্প্রসারদণরমাধ্যদম ব্যাপক জনদগাষ্ঠীর জন্য কম েসাংস্থাদনর নতুন সুদযাগ 

সৃণষ্ট এবাং ২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক মধ্যম আদয়র সেদশ উন্নীত করার সপ্রিাপট জ্তণর হদয়দে।  

আন্তজোণতক ব্যবসা-বাণণজয অথ েননণতক উন্নয়দনর অন্যতম সসাপান। ক্রমণবকাশমান ণবশ্বায়ন প্রণক্রয়ার 

কারদণণডণজটালকমাস ে এর পণরণধ এবাং জনণপ্রয়তা ণবশ্বব্যাপী ণেন ণেন সবদে চলদে। ইন্টারদনট, সামাণজক 

সযাগাদযাগ মাধ্যম, সমাবাইল এযাপস ইতযাণে ণডণজটাল প্রযুণির ব্যবহার উদেখদযাগ্য হাদর বৃণি পাওয়ায় সারা 

ণবদশ্ব তথ্যপ্রযুণি ণনিের ব্যবসারদ্বার উদমাণচত হদয়দে।  

ক্ষুদ্র ও মাঝাণর ব্যবসায় ণডণজটাল কমাদস ের ব্যাপক ব্যবহাদরর সুদযাগ থাকায় এ সিদে ব্যবসা বাণণজয সম্প্রসাণরত 

হদে। তাোো আন্তজোণতক ণবশাল বাজাদর প্রদবদশর সুদযাগ ও সিে সৃণষ্ট, আন্তজোণতক মূল্য প্রণক্রয়ায় সরাসণর 

সমৃ্পিতা, অিযন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও েিতা বৃণি এবাং স্বল্প খরদচ সলনদেনসহ নানাণবধ সুণবধা এ 

প্রণক্রয়ায় অন্তর্ভ েি থাকায় সেদশর ণশল্প ণবকাশ, রপ্তাণন উন্নয়ন এবাং আইণসটিসহ সাংণিষ্ট খাতসমূদহ অণধকতর 

কম েসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃণষ্ট হদয়দে। 

 

‘ণডণজটাল বাাংলাদেশ’ণবণনম োদণর মাধ্যদম সেশব্যাপী তথ্য ও সযাগাদযাগ প্রযুণির অবকাঠাদমা জ্তণর, মানবসম্পে 

উন্নয়ন, ণডণজটাল সরকার প্রণতষ্ঠা এবাং আইটি ণশল্প ণবকাদশ সরকার ণবণিন্ন কায েক্রম গ্রহণ কদরদে।দমাবাইল 

প্রযুণি এদিদে অন্যতম সহায়ক ভূণমকা পালন করদে। বতেমাদন সারাদেশ ৩-ণজ সনটওয়াদকের আওতার্ভি এবাং 

৪-ণজ সনটওয়াকে ইদতামদধ্য চালু হদয়দে। উদেখ্য, সারাদেদশ ইউণনয়ন ণডণজটালদসন্টার স্থাপদনর মাধ্যদম আইণসটি 

সনটওয়াকে কাদনণিণিটি এর আওতায়প্রাণন্তক বৃহৎ জনদগাষ্ঠীদক ই-সসবা এবাং সমাবাইল ব্যাাংণকাং এর আওতার্ভি 

করা হদয়দে। ফদল সেদশ ণডণজটালকমাস ে অনুকূল পণরদবশ সৃণষ্ট, উদদ্যািা জ্তণর এবাং গ্রামীণ ও মফস্বল 
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এলাকারবৃহত্তর কম েিম জনদগাষ্ঠীদক অথ েননণতক কম েকাদন্ড সমৃ্পিকরদণর মাধ্যদম কম েসাংস্থান সৃণষ্ট ও সেদশর 

জাতীয় উৎপােন বৃণিদত সহায়ক হদব। 

উদেখ্য, UNCTADকতৃেক প্রস্তুতকৃতB2C E-commerce Index 2016অনুযায়ী সয সকাদনা সেদশ     ই-

কমাস ে তথা ণডণজটালকমাস ে বান্ধব পণরদবশ জ্তণরদত সমাট চার (০৪)টি প্রধান ণনয়ামক ণচণিত করা হদয়দেেঃ (ক) 

ইন্টারদনদটর ব্যবহারকারী; (খ) ণনরাপে সািোর ব্যবস্থা; (গ) সক্রণডট কাড ে ব্যবহার; এবাং ( ) ডাক পণরবহদনর 

ণবশ্বস্ততা। পাশাপাণশ, একটি যথাযথ ণডণজটাল কমাস ে নীণতমালার কাঠাদমা-সত সমাট আট (০৮)টি স্তম্ভ সযমন- (১) 

আইণসটি অবকাঠাদমা; (২)ণডণজটাল-সলনদেন; (৩) ণডণজটালকমাস ে প্ল্যাটফম ে; (৪) েিতা উন্নয়ন; (৫) সদচতনতা 

বৃণিমূলক কম েসূণচ; (৬) ণডণজটাল ণনরাপত্তা; (৭) ণডণজটাল সাংগ্রহ(Digital Procurement); এবাং (৮) 

ব্যবসা ও লণজণস্টক সুণবধা সম্পণকেত ণবষয়সমূহ অন্তর্ভ েি থাকা প্রদয়াজন। 

 

সেদশর ণডণজটালকমাস ে খাদতর সুষম উন্নয়ন এবাং ণনিেরদযাগ্য ব্যবস্থাপনা, তোরণক ও ণনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণতষ্ঠার 

মাধ্যদম আস্থাশীল পণরদবশ জ্তণরর পথ সুগম করার সিদে একটি উপযুি নীণতমালার ভূণমকা অনস্বীকায ে। 

আন্তজোণতক পণরমণ্ডদলর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ে যথাযথ একটি জাতীয় নীণতমালা োো বতেমান ণবশ্ব ব্যবস্থায় 

আস্থািাজন ব্যবসা উপদযাগী পণরদবশ গঠন সম্ভব নয়। উদেখ্য, ণডণজটালকমাস েএর সকল কম েকাণ্ড ণবদ্যমান 

আন্তেঃরাষ্ট্রীয় এবাং আন্তজোণতক ব্যবসা-বাণণদজযর সাদথ সমৃ্পি ণবধায় সেদশর ণবদ্যমান আমোণন ও রপ্তাণন 

নীণতমালার ণবষয়বস্তুসমূহদক সম্পূণ েিাদব অক্ষুন্ন সরদখ এ সাংণিষ্ট ণবষয়াণে উি নীণতমালায় অন্তর্ভ েি করা হদয়দে। 

সাণব েক ণবষয়াণে ণবদবচনায় সরকাদরর ‘ণিশন ২০২১: ণডণজটাল বাাংলাদেশ’ সম্পণকেত কায েক্রম বাস্তবায়দনর 

মাধ্যদম বাাংলাদেশদক সমৃি জাণতদত পণরণত করার লদিয এ নীণতমালা প্রণয়ন করা হদলা। 
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অধ্যায়-০১ 

নীণতমালার নাম, পণরণধ ও সাংজ্ঞা 

 

১.১. সাংণিপ্ত ণশদরানাম, প্রদয়াগ ও প্রবতেন 

  
ক. সাংণিপ্ত ণশদরানাম :এ নীণতমালা ‘জাতীয় ণডণজটাল কমাস ে (সাংদশাণধত) নীণতমালা ২০১৯’ নাদম 

অণিণহতহদব। 

খ. প্রদয়াগ : এটি সমগ্র বাাংলাদেদশ প্রদয়াগ হদব। 

গ. প্রবতেন  : এটি অণবলদে কায েকর হদব। 

১.২. সাংজ্ঞা: ণবষয় বা প্রসদঙ্গর পণরপন্থী ণকছু না থাকদল এ নীণতমালায়- 

 
(১) “আচরণণবণধ(Code of Conduct)” অথ ে ণডণজটালকমাস ে সিািাদের অণধকার সুরিা, উত্তম 

বাণণণজযক চচ ো বা অনুশীলন পিণত অনুসরদণর মাধ্যদম ণডণজটালকমাস ে ব্যবস্থাদক সিািা, 

ব্যবসায়ী ও সরকার তথা সব েমহদল আস্থাশীল কদর সতালা এবাং আইনগত সুরিা ণনণিতকরদণর 

উদেদশ্য প্রণীত সব েজনীন আচরণণবণধ; 

(২) “আন্তেঃসীমান্তণডণজটাল কমাস ে (Cross-border Digital Commerce)”অথ ে আন্তজোণতক 

পয োদয় তথা অন্য সকাদনা সেদশর ব্যবসায়ীর ণনকট সথদক পণ্য ও সসবা ক্রয় এবাং অন্য সেদশর 

সিািা বা ব্যবসায়ীর ণনকট পণ্য ও সসবা ণবক্রয় করা সম্পণকেত ণডণজটাল কমাস ে ব্যবস্থা; 

(৩) “একদসস টু ফাইন্যান্স(Access to Finance)” অথ ে জনগণ, ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসায়ী ও 

উদদ্যািাদের সেদশর অথ েননণতক ও ব্যাাংণকাং সুণবধায় প্রদবশাণধকার ণনণিতকরদণর ব্যবস্থাসমূহ; 

(৪) “এসদক্রা সাণি েস (Escrow Service)” অথ ে এমন একটি মধ্যবতী ব্যবস্থা যাদত ণবণধবি 

সাংস্থা অথবা বাাংলাদেশ ব্যাাংক অনুদমাণেত তৃতীয় পদির ণনকট গণেত আমানদতর গ্যারাণন্টর 

ণবপরীদত সক্রতা ও ণবদক্রতার মদধ্য সম্পাণেত পণ্য বা সসবা ক্রয়-ণবক্রয় এবাং সলনদেন প্রণক্রয়া 

সম্পন্ন হয়; 

(৫) “কণপরাইট (Copyright)”অথ ে বুণিবৃণত্তক ণবদশষ কদর সাণহতয, নাট্য, সঙ্গীত, ণশল্পকম ে, 

কনদটন্ট এবাং এ ধরদণর অন্য সকল ণবষদয় ণপ্রন্ট, ইদলক্ট্রণনক বা ণডণজটাল উপাদয় প্রকাণশত বা 

অপ্রকাণশত ণবষয়বস্তু বা কায োবলী যাদত উদ্ভাবক বা উৎপােনকারী বা স্বত্বাণধকারী অথ োৎ 

মাণলদকর একেে বা একদচটিয়া আইনগত অণধকার ও স্বত্ব বহাল থাদক এরূপ অণধকার;   
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(৬) “সেডমাকে(Trademark)”অথ ে সকাদনা প্রতীক ণচি, ণডজাইন, শব্দ বা শব্দাবলী যা 

আইনগতিাদব ণনবণন্ধত সকাদনা ণবদশষ সকাম্পাণন বা পদণ্যর সুণনণে েষ্ট পণরচয় প্রকাশ কদর; 

(৭) “ণডণজটাল ওয়াদলট(Digital Wallet)” অথ ে সকাদনা অনলাইন ণিণত্তক বা িার্চ েয়াল সসবা যা 

সুণনণে েষ্ট সিেণবদশদষ ইদলক্ট্রণনক প্রণক্রয়ায় আণথ েক সলনদেন সম্পােন করার জন্য ব্যবহার 

উপদযাগী ণহদসদব বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃেক অনুদমােনপ্রাপ্ত ব্যবস্থা; 

(৮) “ণডণজটালকমাস ে(Digital Commerce)”অথ ে ইদলক্ট্রণনক/ণডণজটাল বাণণজয যা ইন্টারদনট 

ও অন্যান্য ণডণজটালদনটওয়াকে এর মাধ্যদম ণডণজটাল ণডিাইস ব্যবহার কদর সকল প্রকার পণ্য 

ও সসবা ক্রয়-ণবক্রয় সম্পােন হদয় থাদক; 

(৯)  “ণডণজটালকমাস ে প্ল্যাটফম ে(DigitalCommerce Platform)” অথ ে একটি সফটওয়যার 

অযাণপ্ল্দকশন যা ব্যবহার কদরঅনলাইদনব্যবসা-বাণণজয ব্যবস্থাপনা, ণবপণন ও অন্যান্য সাংণিষ্ট 

কম ে পণরচালনা করা হয়; 

(১০) “ণডণজটাল ণডিাইস(Digital Device)”অথ েদকাদনাইদলকেণনক, ণডণজটাল, ম্যাগদনটিক, 

অপটিকযালবাতথ্যপ্রণক্রয়াকরণযন্ত্রবাণসদস্টম, যাইদলকেণনক, ণডণজটাল, 

ম্যাগদনটিকবাঅপটিকযালইমপালসব্যবহাদরর মাধ্যদমদযৌণিক, 

গাণণণতকএবাংস্মৃণতকায েক্রমসম্পন্নকদর, 

এবাংদকাদনাণডণজটালবাকণম্পউটারণডিাইসণসদস্টমবাকণম্পউটারদনটওয়াদকেরসণহতসাংযুি,এবাং

সকলইনপুট, আউটপুট, প্রণক্রয়াকরণ, সণিণত, 

ণডণজটালণডিাইসসফটওয়যারবাদযাগাদযাগসুণবধাণেওএর অন্তর্ভ েি; 

(১১)  “ণডণজটালণনরাপত্তা(Digital 

Security)”অথ েদকাদনাণডণজটালণডিাইসবাণডণজটালণসদস্টমএরণনরাপত্তা; 

(১২) “ণডণজটাল সলনদেন(Digital Payment)” অথ ে ণডণজটাল  পিণতদত সম্পাণেত সয সকাদনা 

ণডণজটাল বাণণজয বাবে সলনদেন ব্যবস্থা; 

(১৩)  “ণডণজটাল সাংগ্রহ(Digital Procurement)”অথ ে ইদলক্ট্রণনক সনটওয়াকে তথা ইন্টারদনট 

ব্যবহার কদর ণব২ণস বা ণব২ণব বা ণব২ণজ প্রণক্রয়ায় পণ্য, সপশাগত সসবা, সরবরাহ ইতযাণে ক্রয়-

ণবক্রয় করার উদেদশ্য তথ্য-উপাত্ত আোন-প্রোন করা এবাং ব্যবসাণয়ক ও আণথ েক সলনদেন 

ব্যবস্থা; 

(১৪) “ণডণজটাল সলনদেন পিণত(Digital Payment System)” ণডণজটাল  উপাদয় বা সমাবাইল 

ব্যাাংণকাং অথবা বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃেক স্বীকৃত ও অনুদমাণেত সয সকাদনা ণডণজটাল  উপাদয় 

ক্রয়কৃত পণ্য বা সসবার মূল্য পণরদশাধ করার ব্যবস্থা; 
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(১৫) “ণডণজটাল স্বাির (Digital Signature)”অথ ে এমন একটি ণবদশষ ণডণজটাল সকাড যা 

সকাদনা ণলণখত ডকুদমন্ট এর কনদটন্ট-এ সপ্ররক বা স্বািরকারীর পণরচয়, উৎস, স্বত্ব, কতৃেত্ব ও 

যথাথ েতা এমনিাদব সনাি ও ণনণিত কদর যার সকাদনা একটি অাংশ পণরবতেন করদল সস 

ণডণজটাল সকাড তা সঠিক বদল অনুদমােন প্রোন কদর না এরূপ স্বাির ব্যবস্থা; 

(১৬) “ণডণজটাল বাজারজাতকরণ(Digital Marketing)” অথ ে ইন্টারদনট বা অন্যান্য ণডণজটাল  

মাধ্যদম পণ্য বা সসবার প্রচার প্রচারণা ব্যবস্থা; 

(১৭) “তাৎিণণক অথ ে স্থানান্তর(Real Time Fund Transfer)” অথ ে সকাদনারূপ অদপিমান 

ণবলে ব্যণতত এক আণথ েক প্রণতষ্ঠান হদত স্থানীয় বা আন্তজোণতক পয োদয় অন্য আণথ েক প্রণতষ্ঠাদন 

সলনদেন সম্পন্ন করা; 

(১৮) “সনটণনরদপিতা(Net Neutrality)”অথ ে এমন একটি নীণত যার মাধ্যদম ইন্টারদনট সাণি েস 

সপ্রািাইডার (আইএসণপ)গণ ইন্টারদনদটর সকল তথ্য (Data) সক সমানিাদব ণবদবচনা করদব 

এবাং ব্যবহারকারী, কনদটন্ট, ওদয়বসাইট, প্ল্াটফরম বা এযাণপ্ল্দকশদনর ধরদণর ণিণত্তদত 

আলাোিাদব সকান চাজে করদব না;  

(১৯) “সপদটন্ট (Patent)” অথ ে হদে ণকছু স্বতন্ত্র বা একদচটিয়া অণধকার সযগুদলা আইনগত ণসি 

কতৃেপি দ্বারা সকাদনা উদ্ভাবকদক তার উদ্ভাবদনর জন্য প্রোন করা হয়; 

(২০) “সপদমন্ট সুইচ (Payment Switch)”অথ ে এমন একটি আণথ েক সলনদেন সাংক্রান্ত সফটওয়যার 

যা একটির সবণশ ইন্টারদফস তথা-এটিএম, ণপওএস, এমণপওএস, সপদমন্ট সগটওদয়,ণডণজটাল 

ওয়াদলট ইতযাণে সথদক অথ ে সলনদেন এর অড োর গ্রহণ কদর এবাং ণনণে েষ্ট ব্যাাংদকর সডণবট বা 

সক্রণডট কাড ে একাউন্ট এর যথাথ েতা ণবষয়ক অনুদমােন যাচাই কদর এরূপ ব্যবস্থা; 

(২১)  “ণবতরণ ব্যবস্থা(Delivery System)”অথ ে  বাাংলাদেশ ডাক ণবিাগ/অন্যান্য কুণরয়ার 

সাণি েস/ণনজস্বব্যবস্থাপনায় ণডণজটাল বাণণজয প্রণক্রয়ায় ণবক্রয়কৃত পণ্য সেকপথ, সরলপথ, 

জলপথ বা  আকাশপথ বা ণডণজটাল পিণত ব্যবহাদরর মাধ্যদম ণনধ োণরত গ্রাহদকর ণনকট গ্রাহক 

কতৃেকপ্রেত্তসুণনণে েষ্ট ঠিকানায় সহদজ ও ণনরাপদে পণরবহন ও ণবতরণ ব্যবস্থা; 

(২২) “বাণণজযদকি(Marketplace)” অথ ে ইন্টারদনদট এক ধরদণর ণডণজটাল কমাস ে সাইট বা 

সপাট োল যাদত এক বা একাণধক তৃতীয় পি কতৃেক পণ্য বা সসবা সম্পণকেত তথ্যাণে সণন্নদবশ করা 

থাদক এবাং সলনদেন প্রণক্রয়া সম্পন্ন হদয় থাদক; 

(২৩) “িার্চেয়াল কাড ে (Virtual Card)” অথ ে আণথ েক সলনদেদন ব্যবহৃতদডণবট কাড ে, সক্রণডট কাড ে 

অথবা ণপ্রদপইড কাড ে, যাণেদয় মূল্য পণরদশাধ করা যায়; 

(২৪) “সমধাস্বত্ব(Intellectual Property)”অথ ে সকাদনা ধরদণর ণপ্রন্ট, ইদলক্ট্রণনক  বা ণডণজটাল 

উপাদয় প্রকাণশত বা অপ্রকাণশত বুণিবৃণত্তক বা সমধাণিণত্তক মূলধদনর ওপর উদ্ভাবক বা 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patent
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উৎপােনকারী বা স্বত্বাণধকারী অথ োৎ মাণলদকর একেে বা একদচটিয়া আইনগত অণধকার সুরিা 

ও স্বত্ব বহাল থাদক এরূপ অণধকার; 

(২৫) “মূল্য পণরদশাণধত কাড ে (Prepaid Card)”অথ ে এমন একটি অনলাইদন সপদমন্ট সুণবধাসম্পন্ন 

কাড ে যা বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর যথাযথ অনুদমােনক্রদম কাড ে ইসুযকারী প্রণতষ্ঠান কতৃেক প্রদেয় সসবা 

গ্রহীতাদক অনলাইদন সকনাকাটা সম্পােন করার সিদে কযাশ এর সমাথ েক ণহদসদব সপদমন্ট 

পণরদশাদধর সুণবধা প্রোন কদর থাদক। 

(২৬) মাদকেটদপ্ল্স ণিণত্তক ণডণজটাল কমাস ে (Market Place Based Digital 

Commerce):মাদকেটদপ্ল্স ণিণত্তক ণডণজটাল কমাস ে অথ ে সকান ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠাণ 

()কতৃেক ণডণজটাল বা ইদলকেণনক সনটওয়াকে ব্যাবহার কদর সক্রতা এবাং ণবদক্রতার মদধ্য পণ্য বা 

সসবা ক্রয়-ণবক্রদয়র সিদে তথ্য-প্রযুণির প্ল্াটফম ে ()প্রোন করা।  

(২৭) ইনদিন্টণর ণিণত্তক ণডণজটাল কমাস ে (Inventory Based Digital Commerce): 

ইনদিন্টণর ণিণত্তক ণডণজটাল কমাস ে অথ ে সকান ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠাণ () যার ক্রয়-

ণবক্রয়দযাগ্য পণ্য বা সসবার ইনদিনটণরর মাণলকানা  বা ণনয়ন্ত্রণ রদয়দে এরুপ প্রণতষ্ঠাণ কতৃেক 

ণডণজটাল বা ইদলকেণনক সনটওয়াকে ব্যাবহার কদর সক্রতা এবাং ণবদক্রতার মদধ্য পণ্য বা সসবা 

ক্রয়-ণবক্রদয়র সিদে তথ্য-প্রযুণির প্ল্াটফম ে ()প্রোন করা।  
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অধ্যায়-০২ 

লিয ও উদেশ্য 

 

২.১. লিয (Goal) 

তথ্য ও সযাগাদযাগ প্রযুণি ব্যবহাদরর মাধ্যদম ণডণজটালকমাস ে ব্যবস্থা প্রণতষ্ঠা এবাং স্থানীয় ও আন্তজোণতক 

বাজার সৃণষ্ট করতেঃ ব্যবসা বাণণদজযর ণডণজটাল রুপান্তর। 

২.২. উদেশ্য (Objectives) 

২.২.১ ণডণজটালকমাস ে এর মাধ্যদম ব্যবসা বাণণদজযর প্রচার, প্রসার ও উন্নণত সাধন করা;  

২.২.২ ণডণজটালকমাস ে ব্যবসা পণরচালনার সিদে উপযুি পণরদবশ সৃণষ্ট করা;  

২.২.৩ ণডণজটালকমাস ে ব্যবসা পণরচালনার সিদে স্বেতা, োয়বিতা ও জবাবণেণহতা ণনণিতকরা; 

২.২.৪ ণডণজটালকমাদস ের মাধ্যদম ক্রয়-ণবক্রদয়র সিদে সক্রতা ও ণবদক্রতার মদধ্য আস্থা ও ণবশ্বাস 

স্থাপদনসহায়তা করা;  

২.২.৫ উদদ্যািা, সক্রতা ও ণবদক্রতার স্বাথ ে সাংরিদণ নীণতগত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

২.২.৬ সিািা অণধকার সাংরিদণ সহায়তা করা;  

২.২.৭ ণডণজটাল সলনদেদনর সিদে ণবণিন্ন ঝুঁণকসমূহ ণনরসদনর লদিয সাংণিষ্ট সাংস্থাসমূদহর সাদথ 

সমন্বয় সাধন করা;  

২.২.৮ ণডণজটালকমাস ে সুষ্ঠুিাদব পণরচালনার ণনণমত্ত প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা (দযমন: ব্রডব্যান্ড 

ইন্টারদনট, সহাণস্টাং) উন্নয়দন সহায়তা প্রোন করা; 

২.২.৯. পণ্য পণরবহন ও সরবরাদহর সিদে প্রদয়াজনীয় সমন্বয় ও নীণতগত সহায়তা প্রোন করা; 

২.২.১০.আন্তেঃসীমান্তণডণজটালকমাস ে পণরচালনার জন্য উপযুি পণরদবশ সৃণষ্ট করা; 

২.২.১১. ক্ষুদ্র ও মাঝাণর উদদ্যািাদের ণডণজটালকমাস ে উন্নয়দন একদসস টু ফাইন্যান্স (Access to 

Finance)সহজীকরণ; 

২.২.১২.সেদশর প্রাণন্তক পয োদয় ণডণজটালকমাস ে প্রসাদরর লদিয প্রদয়াজনীয় সুদযাগ সৃণষ্ট করা; 

২.২.১৩.ণডণজটালকমাস ে এর মাধ্যদম উদদ্যািা ও কম েসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃণষ্ট করা; 

২.২.১৪.আন্তজোণতক পণরমণ্ডদল সেশীয় পদণ্যর প্রচার ও প্রসার করা; 

২.২.১৫ণডণজটালবাণণজযদমধাস্বত্ত্বসাংরিণ করা। 
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অধ্যায়-০৩ 

ণডণজটাল কমাস ে পণরচালনা ও ব্যবস্থাপনা 

  

৩.১. ণডণজটালকমাস ে পণরচালনা পিণত 

 
৩.১.১. ণডণজটাল কমাস ে নীণতমালা প্রণতপালদনর জন্য বাণণজয মন্ত্রণালদয়রঅধীদন একটি সকিীয় সসল 

গঠন। উি সসদল তথ্য ও সযাগাদযাগ প্রযুণি ণবিাদগর প্রণতণনণধত্ব থাকদব; 

৩.১.২. ণডণজটালকমাস ে ব্যবসা পণরচালনার সিদে ব্যবসা প্রণতষ্ঠানসমূহ সেদশর প্রচণলত ণবণধ-ণবধান 

প্রণতপালন করদব; 

৩.১.৩. সকিীয় সসল কতৃেক ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠানসমূদহর তাণলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ; 

৩.১.৪. প্রদতযক ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠান ওদয়বসাইট/এযাপস/মাদকেটদপ্ল্স-এ তার ই-সমইল আইণড, 

সফাননের, সরণজদিশন নের এবাং পদণ্যর ণববরণ প্রকাশ করদব। 

৩.২. ণডণজটাল কমাস ে সিািা অণধকার সাংরিণ ও োয়বিতা ণনণিতকরণ 

 

৩.২.১. ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠানসমূহ সিািা অণধকার সাংক্রান্ত ণবদ্যমান ণবণধ-ণবধান প্রণতপালন 

করদব;  

০.২.২. সক্রতার স্বাথ ে সাংরিদণর লদিযণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠাদনর ওদয়বসাইদট ণবক্রয়দযাগ্য পদণ্যর

 যথাযথ  ণববরণ)Specification(এবাং এ সাংক্রান্ত শতোবলী উদেখকরদব;  

 

৩.২.৩. ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠান ণবণধ অনুযায়ী ণবণক্রত পদণ্যর সফরত/মূল্যদফরত/প্রণতস্থাপন শতোবলী

 ওদয়বসাইদট প্রেশ েন করদব; 

 

০.২.৪. সিািা অণধকার সুষ্ঠুিাদব সাংরিদণর ণনণমত্ত সাংণিষ্ট পিসমূদহর [বাণণজযদকি 

(Marketplace), উদদ্যািা,ণবতরণকারী(Distributor), সলনদেদন অাংশগ্রহণকারী 

ইতযাণে)] মদধ্য র্চণি সম্পােন করদব। 

৩.৩. ণডণজটাল সলনদেন 

 

৩.৩.১.সক্রতা ও ণবদক্রতাগণ কতৃেকইদলক্ট্রণনক সলনদেন, ণডণজটাল সলনদেন ইতযাণে ণবষদয়ণবদ্যমান 

আইন ও ণবণধ-ণবধান প্রণতপালন করা; 

 ৩.৩.২. সকল সিদেণডণজটাল সলনদেন ও সমাবাইল সপদমন্ট/ণডণজটাল ওয়াদলট চালুকরা এবাং 

ণডণজটালদলনদেন সহজতর ও ণনরাপে করার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 ৩.৩.৩. ণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠানসমূহকতৃেক তাদের ওদয়বসাইদটণবক্রয়দযাগ্য পদণ্যর ণনধ োণরত মূল্য 

প্রেশ েন করা; 
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 ৩.৩.৪. ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট ণবদ্যমান সপদমন্ট ব্যবস্থাদক পণরবণতেত পণরণস্থণতর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ে

 করণ; 

 ৩.৩.৫. ব্যাাংকসমূহ কতৃেক আন্তেঃব্যাাংক ও সমাবাইল ণফনাণন্সয়যাল সাণি েস (এমএফএস)/ণডণজটাল

 ণফনাণন্সয়যাল সাণি েস (ণডএফএস) সলনদেন উপদযাগী ণসদস্টম বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ; 

 ৩.৩.৬. ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্টদলনদেন ও পণ্য সরবরাদহরদিদে একটি সুণনণে েষ্ট পণরচালনা 

 ণনদে েণশকাপ্রণয়ন; 

 ৩.৩.৭. ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্টদলনদেদনর ণনরাপত্তার স্বাদথ ে ‘এসদক্রা সাণি েস’ চালুকরণ; 

 ৩.৩.৮. অনলাইন সপদমন্ট সাণি েসদক গণতশীল করদত মূল্য পণরদশাণধত কাড ে/িার্চ েয়াল কাড ে/ওয়াদলট

 কাড েসমূহ এদজন্ট/ণডণজটাল কমাস ে সাইদটর মাধ্যদম প্রচাদরর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 ৩.৩.৯. ব্যাাংক ও সমাবাইল ব্যাাংণকাং, মূল্য পণরদশাণধত কাড ে, সডণবট ও সক্রণডট কাড েসহ সমস্ত সপদমন্ট  

 পিণতন্যাশনাল সপদমন্ট সুইচ-এর সাদথ সাংযুি থাকার মাধ্যদম তাৎিণণক অথ ে স্থানান্তদরর 

ব্যবস্থাগ্রহণ; 

 ৩.৩.১০. জ্বধ পদথ আন্ত:দেশীয় অনলাইন কাড ে ণিণত্তক সলনদেন সম্প্রসারদণর ণনণমত্ত জ্বদেণশক মুদ্রার 

 ভ্রমণ সকাটা ও অনলাইন সলনদেদনর সকাটা যুদগাপদযাগীকরণ। 

৩.৪. ঝুঁণক ব্যবস্থাপনা ও ণনরাপত্তা 

৩.৪.১. পাইদরণস, হযাণকাংসহ ণডণজটাল কমাস ে খাত সাংণিষ্ট সকল ণডণজটাল অপরাধ, ইন্টারদনট

 ব্যাাংণকাং, সমাবাইল ব্যাাংণকাং ইতযাণে সিদে ণবদ্যমান ও উদ্ভূত ঝুঁণক ণচণিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও

 তোরণক ণনণিতকরদণরব্যবস্থাগ্রহণ;  

৩.৪.২. যথাযথ ণনরাপত্তার স্বাদথ েণডণজটাল কমাস ে প্রণতষ্ঠানসমূহ প্রণমতমান অনুসরণ কদর তাদের 

ওদয়বসাইট, বাণণজযদকি(Marketplace) ইতযাণে প্রস্তুত করদব; 

৩.৪.৩. ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট অপরাধ ণচণিত হদল তা সেদশ প্রচণলত সাংণিষ্ট আইদনর মাধ্যদম ব্যবস্থা

 গ্রহণ;  

৩.৪.৪.  ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট ণবণিন্ন সাইট/বাণণজযদকি(Marketplace) এর ণনরাপত্তা 

ণনণিতকরদণর লদিযপ্রদয়াজনীয় কাণরগণরঅবকাঠাদমা গদে সতালা; 

৩.৪.৫. সেদশ ও আন্তজোণতক পয োদয় উদ্ভূত পণরণস্থণতদত প্রদয়াজন সাদপদি ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট

 ণবষয়বস্তু ও আইণন কাঠাদমাপণরবতেন/পণরবধ েন/পণরমাজেন/সাংদশাধদনর কায েক্রম গ্রহণ। 

৩.৪.৬. ণডণজটাল কমাদস ে সমধাস্বত্ত্ব সাংরিণ করা।  

 

৩.৫. ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট সাংস্থাসমূদহর কায েক্রম সমন্বয় 

৩.৫.১. ণডণজটাল কমাস ে সুষ্ঠুিাদব বাস্তবায়দনর ণনণমত্ত বাণণজয মন্ত্রণালয়কতৃেক গঠিতদকিীয়দসল 

এতদ্ ণবষদয় সকল মন্ত্রণালয়/ণবিাগ/প্রণতষ্ঠান/সাংস্থা এর সাদথ প্রদয়াজনীয় সমন্বয়সাধন করদব;  
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 ৩.৫.২. ণডণজটাল কমাস ে ইন্ডাণির সরকার মদনানীত সাংস্থা/অযাদসাণসদয়শন সেদশর ণডণজটাল কমাস ে

 ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কায েক্রম সকিীয় ণডণজটাল কমাস ে সসদলর সাদথ সমন্বয় সাধন করদব। 

৩.৬. আইণন কাঠাদমা 

 

 ৩.৬.১. ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসা পণরচালনা, ণবক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ ও আণথ েক সলনদেন সাংক্রান্ত

 ণনরাপত্তা, ণনয়ন্ত্রণ, তোরণক এবাং এ সকল কম েকাণ্ড হদত উদূ্ভত অসদন্তাষ ণনরসন ও

 অপরাধসমূদহর ণবচার ণডণজটাল ণনরাপত্তা সাংণিষ্ট আইদনর মাধ্যদম সম্পন্নকরণ; 

 ৩.৬.২. ণডণজটাল কমাস ে খাদত ণবণনদয়াদগর সিদে সেদশর প্রচণলত আইন ও ণবণধ-ণবধান প্রণতপালন; 

 ৩.৬.৩. ণডণজটাল কমাস ে ণবষয়ক কণপরাইট, সেডমাকে ও প্যাদটন্টসহ সমধাস্বত্ব সাংরিণ, অনলাইন 

ডকুদমন্ট আোন-প্রোনসাংক্রান্তণবদ্যমান আইন ও ণবণধ-ণবধান-এপ্রদয়াজনীয় 

পণরবতেন/পণরমাজেন/পণরবধ েন এর কায েক্রম গ্রহণ;  

 ৩.৬.৪. সমধাস্বত্ব (প্যাদটন্ট ও নকশা, সেডমাকে, কণপরাইট ইতযাণে)-এ ণডণজটাল কমাস ে ণবষয়বস্তু

 অন্তর্ভ েণির জন্য হালনাগাে করার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 ৩.৬.৫. সমাবাইল অপাদরটরগণ কতৃেক সনটণনরদপিতা(Net Neutrality) বজায় রাখার ণবণধ- 

ণবধানপ্রণতপালন; 

 ৩.৬.৬. ণডণজটাল কমাস ে সলনদেদনর সিদে ণডণজটাল স্বাির ব্যবহাদরর উদদ্যাগ গ্রহণ; 

৩.৬.৭. ণডণজটাল কমাস ে খাদত জ্বদেণশক ণবণনদয়াদগর সিদেণবদ্যমান ণবণধ-ণবধান প্রণতপালন 

করদতহদব।  

 ৩.৬.৮. ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট ওদয়বসাইট সডদিলপদমন্ট, কনদটন্ট সডদিলপদমন্ট, বাণণজযদকি

 (Marketplace)এবাং সহাণস্টাং অযান্ডদমইনদটন্যান্স ণবষদয় সুণনণে েষ্ট নীণতমালা প্রণয়ন; 

৩.৬.৯. ণডণজটাল কমাদস ে অাংশগ্রহণকারী ব্যবসা প্রণতষ্ঠান সিািার ব্যণিগত তদথ্যর সগাপনীয়তা ণনণিত 

করদবন। 

৩.৭. আইন প্রদয়াগ পিণত 

 ৩.৭.১. ণডণজটাল কমাস ে খাত সাংণিষ্ট সলনদেন এবাং অসদন্তাষ ণনরসদনর ণবষয়াণে সুষ্ঠুিাদব প্রণতপালন 

 করার উদেদশ্য সরকাদরর ণবণিন্ন মন্ত্রণালয়/ণবিাগ ও আইন প্রদয়াগকারী কতৃেপি/সাংস্থা’র মদধ্য

 বাণণজয মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করদব; 

 ৩.৭.২. ণডণজটাল কমাস ে সম্পণকেত ণবষয়সমূদহ গদবষণাকায ে পণরচালনা, তথ্য ও উপাত্ত সাংগ্রহ, সমস্যা 

 ণচণিতকরণ এবাং পরীিা-ণনরীিা ও পয োদলাচনার মাধ্যদম ণবদ্যমান ও উদ্ভূত সমস্যা ণনরসদন 

 সুপাণরশ প্রোদনর ণনণমত্তসরকাণর-সবসরকাণর প্রণতণনণধদের সমন্বদয় একটি উপদেষ্টা পণরষে 

 (Advisory Council)গঠন; 

৩.৭.৩. ণডণজটাল সলনদেন পিণতদত আণথ েক সলনদেদনর অপপ্রদয়াগ ও জাণলয়াত ণচণিতকরদণর 

সিদে আণথ েক প্রণতষ্ঠান, ণিয়াণরাং হাউজ এবাং আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থা সকিীয় ণডণজটালকমাস ে 

সসদলরসাদথ সমন্বদয়র মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। 
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৩.৮. ণডণজটাল কমাস ে প্রদমাশন 

৩.৮.১. ণডণজটাল কমাস ে ণবষদয় প্রচারণা ও জনসদচতনতা সৃণষ্টর জন্যবাণণজয মন্ত্রণালয় এবাং  তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি ণবিাগসহ সাংণিষ্ট সকদল প্রদয়াজনীয় কায েক্রম গ্রহণ করদব।  

৩.৯. নীণতমালা সাংদশাধন 

িণবষ্যদত নীণতমালাটি সাংদশাধন বা পণরমাজেদনর আবশ্যকতা প্রতীয়মান হদল এ ণবষদয় মণন্ত্রসিার 

অনুদমােন গ্রহণ করদত হদব 

৩.১০. অনুসৃত রীণত (Conventions) 

কম ে-পণরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়দনর জন্য ণনম্নরূপ সময়াে ণস্থর করা হদয়দেেঃ 

 স্বল্প সময়ােী (২০২১ সাল); 

 মধ্য সময়ােী (২০৩০ সাল);এবাং 

 েী ে সময়ােী (২০৪১ সাল)। 

৩.১১. কম ে-পণরকল্পনা (পণরণশষ্ট-১) 

এ নীণতমালার আওতায় ণডণজটাল কমাস ে সুষ্ঠুিাদব পণরচালনার ণনণমত্ত একটি কম ে-পণরকল্পনা অনুসরণ করা 

হদব(পণরণশষ্ট-১)। 

  



 

15 

 

 

 

কম ে-পণরকল্পনা 

 
 

ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

উদেশ্য -১ : ণডণজটাল কমাস ে এর মাধ্যদম ব্যবসা বাণণদজযর প্রচার,প্রসার ও উন্নণত সাধন করা 

০১ সারাদেদশর সাধারণ জনদগাষ্ঠী ,

প্রণতণষ্ঠত ব্যবসায়ী সাংগঠন ,নতুন 

ব্যবসায়ী উদদ্যািা ,সরকাণর কম েকতো-

কম েচারীদের ণডণজটাল কমাস ে এবাং এ 

ব্যবসার প্রাদয়াণগক ণেকসমূহ সম্পদকে 

সদচতন করা ও ণবস্তাণরত জ্ঞান 

প্রোদনর জন্য প্রণশিণ কম েসূণচ 

গ্রহণকরা। 

প্রধানমন্ত্রীর 

কায োলয়,বাণণজয 

মন্ত্রণালয়, তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণবিাগ  ,জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় , ণবিাগীয় ,

সজলা এবাং উপদজলা 

প্রশাসন। 

ণডণজটাল কমাদস ের 

প্রাদয়াণগক ণেক সম্পদকে 

প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের 

মদধ্য সদচতনতা বৃণি 

পাদব এবাং এ সাংক্রান্ত 

কম েকাণ্ড পণরচালনা ,

ব্যবস্থাপনা ও ণনয়ন্ত্রণ 

করা সহজ হদব।  

সকল 

ণবিাগীয়/

সকল 

সজলা 

পয োয় 

সকল 

উপদজলা 

পয োয় 

সকল 

ইউণনয়ন 

পয োয় এবাং 

সকল গৃহ। 

০২ ণবশ্বণবদ্যালদয়র সাংণিষ্ট পাঠ্যক্রম এবাং 

তথ্যপ্রযুণি  পাঠ্যক্রদম এবাং ণবণিন্ন 

প্রণশিণ ইনণস্টটিউদটর কায েক্রদম 

ণডণজটাল কমাস ে 

ণবষয়দকঅন্তর্ভ েু্ণিকরণ। 

মাধ্যণমক ও উচ্চ 

ণশিা ণবিাগ ,

কাণরগণর ও মাদ্রাসা 

ণশিা ণবিাগ ,

ইউণজণস এবাং 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

তথ্যপ্রযুণি জ্ঞান সম্পন্ন 

েি মানবসম্পে গদে 

উঠদব। 

উচ্চ ণশিা  মাধ্যণমক 

ও উচ্চ 

মাধ্যণমক  

প্রাথণমক 

স্তরসহ 

সব েস্তদর 

 

০৩ ণডণজটাল কমাস ে খাদত জনগণদক 

উৎসাণহত করার লদিয প্রচার 

প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ। 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

এবাং তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

গুরুত্ব বৃণি পাদব ;

জনগদণর মদধ্য 

সদচতনতা ও আগ্রহ বৃণি 

পাদব। 

রাজধানী 

শহর 

ণবিাগীয় 

শহর 

সজলা 

শহর

/উপদজলা/  

ণবদেদশ 

অবস্থানরত 

বাাংলাদেশ 

দূতাবাস 

সমূহ 

০৪ ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

সম্প্রসারণমূলক কম েকাদণ্ডর অাংশ 

ণহদসদব অবস্থাদিদে ণবণিন্ন 

ণশিাপ্রণতষ্ঠান বা প্রণশিণ 

ইনণস্টটিউদট ণডণজটাল কমাস ে ণবষয়ক 

প্রণশিণ পণরচালনা করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয় ,

মাধ্যণমক ও উচ্চ 

ণশিা ণবিাগ ,

কাণরগণর ও মাদ্রাসা 

ণশিা ণবিাগ ,যুব ও 

ক্রীো মন্ত্রণালয় এবাং 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

এখাদত েি জনবল এবাং 

উদদ্যািা জ্তণর হদব। 

ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসার 

প্রসার হদব। 

   

উদেশ্য -২ ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসা পণরচালনার সিদে উপযুি পণরদবশ সৃণষ্ট করা 

পণরণশষ্ট -১  
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

০৫ সেদশর ণডণজটাল কমাস ে খাতদক 

বতেমান ণবদশ্ব প্রচণলত  ব্যবস্থার সাদথ 

সামঞ্জস্য ণবধান এবাং এ খাদতর 

েী েদময়ােী ও সটকসই উন্নয়ন সাধদনর 

লদিযএসম্পণকেত ণবষয়সমূদহ 

গদবষণাকায ে পণরচালনা ,সমস্যা 

ণচণিতকরণ এবাংউদ্ভূত সমস্যা ণনরসদন 

সুপাণরশ প্রোদনর ণনণমত্ত  সরকাদরর 

সাংণিষ্ট মন্ত্রণালয় /ণবিাগ এর প্রণতণনণধ,  

সেদশর শীষ ে ব্যবসায়ী সাংগঠন, 

আইণসটি ও ণডণজটাল কমাস ে ইন্ডাণষ্ট্রর 

প্রণতণনণধগদণর সমন্বদয়  একটিউপদেষ্টা 

পণরষে গঠন করা। 

মণন্ত্রপণরষে 

ণবিাগ /বাণণজয 

মন্ত্রণালয়/অথ ে ণবিাগ /

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ/  

পণরসাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যবস্থাপনা 

ণবিাগ /বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/  

সবসরকাণর সাংগঠদনর 

প্রণতণনণধগণ। 

গদবষণার ফলাফদলর 

মাধ্যদম ণডণজটাল 

কমাদস ের ণবকাশ সাধন 

এবাং ণবণিন্ন সমস্যা 

সমাধাদনর ণনণমত্ত 

সুপাণরশ প্রণয়ন সম্ভব 

হদব। 

 
  

০৬ ণডণজটাল কমাস ে সম্পণকেত যাবতীয় 

কম েকাণ্ড- তথা ণডণজটাল কমাদস ের 

মাধ্যদম ব্যবসা -বাণণজয সাং টন ,

সলনদেন সৃষ্ট সিািা বা ণবদক্রতা 

অসদন্তাষ  ,প্রযুণিগত সমস্যা  ণনরসদণর 

লদিয সাংণিষ্ট মন্ত্রণালয় /ণবিাগ/আইন 

প্রদয়াগকারী সাংস্থার প্রণতণনণধ/  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক ও ণবদশষজ্ঞদের 

ণনদয় একটি কাণরগণর কণমটি গঠন 

করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

এবাংতথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণবিাগ। 

উদ্ভূত অসদন্তাষ 

ণনরসদনদ্রুত পেদিপ 

গ্রহণ করা সম্ভব হদব ,

ঝুঁণক ব্যবস্থাপনা সটকসই 

হদব  ,ণনয়ন্ত্রণ সমকাণনজম 

সফল হদব। 

 
  

 

 

০৭ ণবলুপ্ত ণবলুপ্ত ণবলুপ্ত ণবলুপ্ত   

উদেশ্য -৩ ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসা পণরচালনার সিদে স্বেতা  ,োয়বিতা ও জবাবণেণহতা ণনণিত করা  

০৮ ণডণজটাল কমাস ে খাতদক সহায়তা 

সেওয়ার ণনণমত্ত ণবণিন্ন ইন্সুযদরন্স 

প্যাদকজ জ্তণর ও অনুদমােদন ইন্সুযদরন্স 

খাতদক উদ্বুিকরণ। 

আণথ েক প্রণতষ্ঠান 

ণবিাগ এবাং 

বাাংলাদেশ বীমা 

উন্নয়ন ও ণনয়ন্ত্রণ 

কতৃেপি 

(আইণডআরএ)। 

ণডণজটাল কমাস ে খাত 

অণধকতর আস্থাশীল 

হদব। 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

৯ সকল সরকাণর /সবসরকাণর অণফদস 

ণডণজটাল স্বাির চালু করার উদদ্যাগ 

গ্রহণ করা। 

প্রধানমন্ত্রীর কায োলয় 

এবাং  তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাস ে খাত 

অণধকতর আস্থাশীল 

হদব।  

   

উদেশ্য -৪ ণডণজটাল কমাদস েরমাধ্যদম ক্রয় -ণবক্রদয়র ি স দে সক্রতা ও ণবদক্রতার মদধ্য আস্থা ও ণবশ্বাস স্থাপদন সহায়তা করা 

১০ নীণতর প্রণত আস্থা ও েিা প্রেশ েনপূব েক 

সেদশর সকল প্রকার ব্যবসাবাণণজয 

গতানুগণতক প্রণক্রয়ার পাশাপাণশ 

ণডণজটাল মাধ্যদম পণরচাণলত করার 

কায েকর উদদ্যাগ গ্রহণ করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয়। ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

উন্নয়ন ত্বরাণন্বত হদব।  

রাজধানী 

শহর 

ণবিাগীয় 

শহর 

সজলা 

শহর ,

উপদজলা 

ওসারাদেশ 

১১ সেদশ ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

কাাংণিত উন্নয়ন সাধদনর 

লদিযণডণজটাল কমাদস ের উপদযাগী 

অবকাঠাদমাগত  ,জ্ঞানণিণত্তক এবাং 

অাংশগ্রহণমূলক পণরদবশ সৃণষ্টর 

মাধ্যদম এ খাতদক আস্থাশীল কদর 

সতালার পেদিপ গ্রহণ করা। 

প্রধানমন্ত্রীর কায োলয় ,

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

এবাং তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণবিাগ।  

ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

সম্প্রসারণ ও সামণগ্রক 

উন্নয়ন  ,রফতাণন উন্নয়ন 

এবাং ণডণজটাল 

বাাংলাদেশ ণবণনম োণ। 

রাজধানী 

শহর  

ণবিাগীয় 

শহর 

সজলা 

শহর ,

উপদজলা 

ও 

সারাদেশ 

 

উদেশ্য -৫উদদ্যািা , সক্রতা ও ণবদক্রতার স্বাথ ে সাংরিদণ নীণতগত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

১২ ণবশ্ব বাণণজয সাংস্থার ণেকণনদে েশনা 

এবাং সেদশর প্রচণলত ণবণিন্ন 

নীণতমালা  ,আইন ও পণরকল্পনাস মূদহর 

আদলাদক সেদশর ণডণজটাল কমাস ে 

খাদত পণরচাণলত ব্যবসাবাণণদজয 

সলনদেন সাংক্রান্ত ণনরাপত্তা ও ণনয়ন্ত্রণ 

এবাং তোরণকর লদিয অবকাঠাদমা 

উন্নয়দন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয়, 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ,আণথ েক 

প্রণতষ্ঠান ণবিাগ এবাং 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক। 

ণডণজটাল কমাস ে খাত 

সুসাংহত হদব এবাং 

উদদ্যািারা ণবণনদয়াদগ 

উৎসাণহত হদব।  

   

১৩ সমাবাইল অপাদরটরগণ কতৃেক সনট 

ণনরদপিতা)Net Neutrality( 

বজায় রাখার ণবণধ- 

ণবধানপ্রণতপালন। 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ এবাং 

ণবটিআরণস। 

ণডণজটাল কমাস ে খাদত 

সকদল ইন্টারদনট 

ব্যবহাদর সমান সুদযাগ 

পাদব এবাং ণডণজটাল 

কমাদস ের প্রসার  টদব। 

   

উদেশ্য -৬ সিািা অণধকার সাংরিণ করা  

১৪ ণডণজটাল কমাস ে সিািাদের জন্য 

আস্থাশীল পণরদবশ জ্তণরর লদিয 

সিািা স্বাথ ে সাংরিণ সাংক্রান্ত ণবণধ-

ণবধান প্রণয়ন করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয়। বাাংলাদেদশর ণডণজটাল 

কমাস ে খাত অণধকতর 

আস্থাশীল হদব এবাং 

ণবণনদয়াগ বােদব। 

   

১৫ ণডণজটাল কমাস ে সহজীকরণ এবাং 

সিািা ও ব্যবসায়ী উিয় 

পদিরঅসদন্তাষ ণনরসদনর স্বাদথ ে 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

এবাং বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক। 

সসবা সহজীকরণ হদব 

এবাং আস্থাশীল পণরদবশ 

সৃণষ্ট হদব। 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

Cash on Deliveryপিণত 

প্রবতেদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা। 

 

১৬ Cash on Deliveryপিণতদত 

বাাংলাদেশ সপাস্ট অণফস বা কুণরয়ার 

সকাম্পাণন কতৃেক আোয়কৃত অথ ে ণবণধ 

অনুযায়ী সকাম্পাণন বা সিািাদক 

)সফরত প্রোদনর সিদে  (প্রোন করার 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ। 

সিািা তথা সক্রতারা 

ণডণজটাল বাণণদজয 

উৎসাণহত হদব। 

   

১৭ জাতীয় ণডণজটাল কমাস ে নীণতমালার 

আওতায় সিািাদের সযাগাদযাগ ,

অগ্রাণধকারণিণত্তক পেঅ,তথ্য ণিণজট ,

ব্যণিগত ও আণথ েক ণবষয়াণে 

সম্পণকেত তথ্যসমূদহর প্রাইদিণস 

সাংণিষ্ট মাদচ েন্ট ব্যাাংক কতৃেক 

আবণশ্যকিাদব সাংরিণ করার উদদ্যাগ 

গ্রহণ করা। 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

এবাং আণথ েক প্রণতষ্ঠান 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল বাাংলাদেশ 

ণবণনম োদণ গণতশীলতা 

বােদব এবাংণডণজটাল 

কমাস ে খাত অণধকতর 

আস্থাশীল হদব। 

   

উদেশ্য -৭ ণডণজটাল সলনদেদনর সিদে ণবণিন্ন ঝুঁণকসমূহ ণনরসদনর লদিয সাংণিষ্ট সাংস্থাসমূদহর সাদথ সমন্বয় সাধন করা 

১৮ ণডণজটাল বাণণদজযর মাধ্যদম ব্যবসা-

বাণণজয পণরচালনায় জাতীয় ও 

আন্তজোণতক পয োদয় পণ্য ও সসবা ক্রয়-

ণবক্রয় এবাং আণথ েক সলনদেন সাংক্রান্ত 

ণবণিন্ন ঝুঁণক ণচণিতকরদণ সরকাদরর 

সাংণিষ্ট েফতদরর উপযুি 

কম েকতোদের সমন্বদয় একটি Risk 

Factors Management 

Committeeগঠন করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয় ,

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ,

জনণনরাপত্তা ণবিাগ 

এবাং বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক। 

 

ণডণজটাল কমাস ে সাংক্রান্ত 

ণবণিন্ন ঝুঁণক 

ণচণিতকরণ  ,ব্যবস্থাপনা 

এবাং তোরণক  প্রণক্রয়া 

কায েকর ও সটকসই হদব। 

   

১৯ সিািা এবাং ব্যবসায়ীদের ণনরাপে 

সলনদেন ণনণিতকরদণ বহুস্তর ণবণশষ্ট 

শণিশালী Authentication এবাং 

Encryptionপিণত প্রদয়াদগর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক। ণডণজটাল কমাস ে সাংক্রান্ত 

ণবণিন্ন ঝুঁণক 

ণচণিতকরণ  ,ব্যবস্থাপনা 

ও তোরণক প্রণক্রয়া 

কায েকর ও সটকসই হদব। 

   

২০ ণডণজটাল কমাস ে সাংণিষ্ট অপরাধ ,

পাইদরণস, সমাবাইল ব্যাাংণকাংসহ 

ণবণিন্ন ণবষদয় ণবদ্যমান ও উদ্ভূত ঝুঁণক 

ণচণিতকরণ  ,ব্যবস্থাপনা ও তোরণক 

ণবষদয় সাংণিষ্ট কম েকতোদের 

প্রণশিদণর ব্যবস্থা করা। 

 

 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ,

বাণণজয মন্ত্রণালয় ,

জনণনরাপত্তা ণবিাগ ,

বাাংলাদেশ ব্যাাংক ,

সাংস্কৃণত ণবষয়ক 

মন্ত্রণালয় এবাং ণশল্প 

মন্ত্রণালয়। 

বাাংলাদেদশর ণডণজটাল 

কমাস ে খাত এবাং 

ব্যাাংণকাং ব্যবস্থা সেদশর 

অিযন্তদর  ও আন্তজোণতক 

পণরমন্ডদল অণধকতর 

আস্থাশীল হদব ;

ণবণনদয়াগ উৎসাণহত 

হদব। 

   

২১ আন্তজোণতক পয োদয় ইদলক্ট্রণনক 

সলনদেন সাংক্রান্ত অপরাধ ণনরসদন 

WTOকতৃেক প্রেত্ত ণেকণনদে েশনা 

অনুযায়ী আন্তজোণতক পয োদয় 

বাণণজয মন্ত্রণালয় ,

আইন  ,ণবচার ও 

সাংসে ণবষয়ক 

মন্ত্রণালয় এবাং পররাষ্ট্র 

আন্তজোণতক পয োদয় 

এখাত আস্থাশীল হদব  ;

িণতগ্রস্থ ব্যণি  /প্রণতষ্ঠান 

সুণবচার পাদব। 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

িণতগ্রস্থব্যণি /প্রণতষ্ঠাদনর সুণবচার 

প্রাণপ্তর লদিয দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

মন্ত্রণালয়। 

২২ সিািা কতৃেক সপদমন্ট প্রোন এবাং 

প্রদযাজয সিদেঅসদন্তাদষর 

সপ্রণিদতপণরদশাণধত অথ ে সফরতপ্রাণপ্তর 

সদব োচ্চ সময়সীমা ণনধ োরণ করা। 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক  ণডণজটাল কমাস ে খাত 

আস্থাশীল হদব  ;

িণতগ্রস্থ ব্যণি  /প্রণতষ্ঠান 

সুণবচার পাদব। 

   

উদেশ্য -৮ ণডণজটাল কমাস ে সুষ্ঠিুাদব পণরচালনার ণনণমত্ত প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা  )সযমন :ব্রডব্যান্ড ,ইন্টারদনট ,সহাণস্টাং(  উন্নয়দন সহায়তা প্রোন 

করা 

২৩ সারাদেদশ স্বল্পব্যদয় উন্নতমাদনর 

ব্যান্ডউইডথ ণনণিতকরণ। 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ 

সারাদেশ উচ্চ 

িমতাসম্পন্ন 

সনটওয়াদকের আওতার্ভি 

হদব এবাং সবার জন্য 

ইন্টারদনট সহজলিয 

হদব।   

সকল 

সজলা 

শহর  

সকল 

উপদজলা 

ও 

ইউণনয়ন 

গ্রাম 

পয োদয় 

 

 

 

 

২৪ ইউণনয়ন ণডণজটাল সসন্টাদরপয োপ্ত 

ব্রডব্যান্ড ইন্টারদনট সুণবধা 

ণনণিতকরণ। 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ। 

দ্রুত গণতসম্পন্ন 

ইন্টারদনদট সারাদেদশর 

সকল জনদগাষ্ঠী সমৃ্পি 

হদব ;ণডণজটাল 

বাাংলাদেশ বাস্তবায়ন   

প্রণক্রয়া ত্বরাণন্বত হদব। 

সকল 

সজলা 

শহর  

সকল 

উপদজলা 

ও 

ইউণনয়ন 

গ্রাম 

পয োদয় 

 

 

 

২৫ ইউণনয়ন ণডণজটাল সসন্টাদর একটি 

উপযুি সাইবার কযাদফ স্থাপন করা। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ও 

স্থানীয় সরকার 

ণবিাগ। 

আইণসটি সাংক্রান্তদসবা 

প্রোন সম্ভব হদব ;

অণধকসাংখ্যক প্রাণন্তক 

জনগণ ইন্টারদনট 

ব্যবহার করদত পারদব। 

সজলা 

শহদরর 

সকল 

ইউণনয়ন

/সপৌরসিা  

 

উপদজলা 

সেদরর 

সকল 

ইউণনয়ন 

সকল 

ইউণনয়ন 

 

২৬ সারাদেদশর প্রণতটি ইউণনয়ন ণডণজটাল 

সসন্টাদর আইণসটিণিণত্তক সহল্পদডদের 

আেদল একটি ণডণজটাল কমাস ে 

সহল্পদডে স্থাপন করা।   

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ,

বাণণজয মন্ত্রণালয় ও 

স্থানীয় সরকার 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাস ে সাংক্রান্ত 

ধারণা গ্রামীণ জনপে 

পয েন্তণবস্তৃণত  ,জনগদণর 

মদধ্য উৎসাহ সৃণষ্ট এবাং 

ণডণজটাল কমাস ে ণিণত্তক 

বাণণণজযক কম েকাণ্ড 

সম্পদকে প্রদয়াজনীয় 

তথ্যাণে প্রোন করা 

যাদব। 

সকল 

সজলা 

শহর ,

উপদজলা  

সকল 

উপদজলা 

সকল 

ইউণনয়ন 

 

 

 

 

 

২৭ সটণলদডনণসটি বাোদনার কায েকর ও 

দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

 

 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ 

ইন্টারদনট অবকাঠাদমা 

ইউণনয়ন পয োয় 

পয েন্তণবস্তৃত হদব ;

সারাদেদশর সকল 

জনদগাষ্ঠীণডণজটাল 

বাাংলাদেশ প্রণক্রয়ার 

আওতার্ভি হদব। 

রাজধানী 

সহ সকল 

ণবিাগীয় 

ও সজলা 

শহর 

সকল 

উপদজলা 

ও 

ইউণনয়ন 

সকল গ্রাম 

 

 

২৮ আন্তজোণতক মানেণ্ড অনুসরদণ তথ্য ও সযাগাদযাগ ইন্টারদনট ব্যবহাদর রাজধানী সকল সকল গ্রাম 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

প্রণতবন্ধী ও নারীসহ সব েস্তদরর 

নাগণরদকর জন্য সকল ওদয়বসাইট 

অণিগম্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

প্রযুণি ণবিাগ এবাং 

সকল 

মন্ত্রণালয় /ণবিাগ।  

সকদলর জন্য সমান 

সুদযাগ সৃণষ্ট হদব এবাং 

ণডণজটাল কমাস ে 

উৎসাণহত হদব। 

সহ সকল 

ণবিাগীয় 

ও সজলা 

শহর 

উপদজলা  

উদেশ্য -৯ পণ্য পণরবহন ও সরবরাদহর সিদে প্রদয়াজনীয় সমন্বয় ও নীণতগত সহায়তা প্রোন করা 

২৯ ণডণজটাল কমাস ে এর পণ্য সক্রতার 

ণনকট সরবরাহ করা ও সব েজনীন 

প্রদবশাণধকার ণনণিতকরদণ মাঠ 

পয োদয় সযাগাদযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

করা। 

স্থানীয় সরকার 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

উন্নয়দনর অন্যতম 

উদেখদযাগ্য উপাোন 

সডণলিাণর চযাদনল সৃণষ্টর 

পথ সুগম হদব।  

সকল 

সজলা 

শহর 

সথদক 

উপদজলা 

সের 

উপদজলা 

সথদক 

ইউণনয়ন 

পয োদয় 

গ্রাম 

পয োদয় 

 

 

৩০ ইউণনয়ন ও ওয়াড ে পয োদয় পাকা রাস্তা 

ণনম োণ ও ণবদ্যমান রাস্তা সটকসই 

উপাদয় সমরামত করার দ্রুত  ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা।  

স্থানীয় সরকার 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

উন্নয়দনর অন্যতম 

উপাোন সডণলিাণর 

চযাদনল সৃণষ্টর পথ সুগম 

হদব এবাং ণডণজটাল 

কমাস ে খাত গণতশীল 

হদব।  

সকল 

সজলা 

শহর 

সথদক 

উপদজলা 

সের 

ইউণনয়ন 

পয োদয় 

গ্রাম 

পয োদয় 

 

৩১ ণডণজটাল কমাদস ের মাধ্যদম সযদকাদনা 

পণ্য জাতীয় ও আন্তজোণতক পয োদয় 

সকনাদবচা ও সলনদেদনর স্বাদথ ে 

অিযন্তরীণ ও আন্তজোণতক লণজণস্টক 

সসবা পিণতর উন্নয়ন সাধদনর কায েকর 

উদদ্যাগ গ্রহণ করা।  

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ 

ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসার 

প্রসার হদব এবাং সহদজ 

সক্রতার ণনকট মালামাল 

সরবরাহ করা যাদব। 

   

উদেশ্য -১০ আন্তেঃসীমান্তণডণজটাল কমাস ে পণরচালনার জন্য উপযুু্ি পণরদবশ সৃণষ্ট করা 

৩২ আন্তজোণতকণডণজটাল কমাস ে ব্যবস্থায় 

সাংযুি হওয়ার জন্য  WTO প্রেত্ত 

ণডণজটাল কমাস ে সম্পণকেত গাইডলাইন 

পরীিা -ণনরীিা কদর তোনুযায়ী 

বাাংলাদেদশর বাণণজয সাংক্রান্ত 

নীণতমালা  ,আইন ইতযাণে সাংদযাজন ,

পণরমাজেন ,পণরবধ েদনর ব্যবস্থা গ্রহণ  

করা। 

 

বাণণজয মন্ত্রণালয় ,অথ ে 

ণবিাগ ও পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়। 

ণডণজটাল কমাদস ে আস্থার 

পণরদবশ সৃণষ্ট হদব।  

   

৩৩ WTOকতৃেক প্রেত্ত ণেকণনদে েশনা 

অনুযায়ী ণডণজটাল কমাদস ের মাধ্যদম 

ব্যবসা -বাণণজয সহজীকরণ এবাং 

আন্তজাণতেক  ,আিণলক ওঅিযন্তরীণ 

আইনী কাঠাদমাদত আস্থাজনক 

সলনদেদনর মদধ্য সমতা ণবধান ণনণিত 

করার পেদিপ গ্রহণ করা।  

বাণণজয মন্ত্রণালয়। ণডণজটাল কমাদস ে আস্থার 

পণরদবশ সৃণষ্ট হদব। 

   

৩৪ ণডণজটাল কমাদস ের মাধ্যদম সকল বাাংলাদেশ ব্যাাংক। ণডণজটাল  সলনদেদন 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

প্রকার আস্থাশীল সলনদেদনর জন্য 

আন্তজোণতক মানেণ্ড অনুযায়ী ণনরাপে 

ও আস্থাশীল ই -সপদমন্ট পিণত প্রবতেন 

এবাং তার গ্রহণদযাগ্যতা 

)Acceptability),সগাপণীয়তা 

(Anonymity),রূপান্তর সযাগ্যতা 

(Convertibility),কায েকাণরতা 

(Efficiency),সমন্বয় 

(Integration),কম েপণরণধ 

(Scalability),আস্থাশীলতা 

(Reliability)এবাং ব্যবহারদযাগ্যতা 

(Usability)ণনণিতকরদণ কায েকর 

উদদ্যাগ গ্রহণ করা।     

 

 সক্রতা -ণবদক্রতা 

উৎসাণহত হদব। 

 

উদেশ্য -১১ ক্ষুদ্র ও মাঝার ণ  উদদ্যািাদেরণডণজটাল কমাস ে উন্নয়দন একদসস টু ফাইন্যান্স সহজীকরণ 

৩৫ সমদোপণলটান শহদরর পাশাপাণশ 

অন্যান্য সজলা শহর  ,উপদজলা ও 

ইউণনয়ন পয োদয়র গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর 

মদধ্য অথ েননণতক ও ণডণজটাল সুণবধা 

সম্পণকেত জ্বষম্য দূর কদর ণনম্ন আদয়র 

জন সম্প্রোয়  ,অনগ্রসর জনদগাষ্ঠী এবাং 

নারী- পুরুষ ণনণব েদশদষ 

ণশণিত /স্বল্পণশণিত  সবকার 

যুবসম্প্রোদয়র জন্য ণডণজটাল কমাস ে 

ণিণত্তক ণডণজটাল সুণবধা প্রোন করা। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ এবাং 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল জ্বষম্য দূরীভূত 

হদব  ;সারাদেদশ 

ণডণজটাল কমাস ে ণিণত্তক 

জ্ঞান সম্প্রসারণ হদব ;

সবার জন্য সমান সুদযাগ 

ণনণিত হদব। 

সকল 

সজলা 

শহর  

সকল 

উপদজলা 

ও 

ইউণনয়ন 

গ্রাম 

 

 

৩৬ ইউণনয়ন ণডণজটাল সসন্টাদর 

কৃণষণিণত্তক পণ্য ণবণক্রর ণডণজটাল 

কমাস ে প্ল্াটফম ে জ্তণররব্যবস্থা গ্রহণ 

করা। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ,ডাক 

ও সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ এবাং কৃণষ 

মন্ত্রণালয়। 

ক্ষুদ্র উদদ্যািাদের পদণ্যর 

বাজারজাত সহজ হদব 

এবাং সারাদেদশ 

ণডণজটাল কমাস ে সহায়ক 

পটভূণম জ্তণর হদব। 

সকল 

ণবিাগীয় 

ও সজলা 

শহর 

সকল 

উপদজলা 

সের 

সকল 

ইউণনয়ন 

 

 

৩৭ কৃণষ পদণ্যর বাজার সাংদযাগ  ,মূল্য 

সাংদযাজন , সাপ্ল্াই সচইন প্রণতষ্ঠা ,

পদণ্যর গুণগত মান যাচাই ,পদণ্যর 

নমুনা ণবর্চযণতকরদণ সক্রতা-ণবদক্রতার 

মদধ্য অসদন্তাষ মীমাাংসা এবাং পণ্যমূল্য 

পণরদশাদধর ণনিয়তা প্রোন সাংক্রান্ত 

ণবষদয়র সমকাণনজম প্রণয়দনর উদদ্যাগ 

গ্রহণ করা।  

 

বাণণজয মন্ত্রণালয়  

এবাং 

কৃণষ মন্ত্রণালয়। 

সারাদেদশ ণডণজটাল 

কমাস ে সহায়ক পটভূণম 

জ্তণর হদব। 

সকল 

ণবিাগীয় 

ও সজলা 

শহর 

সকল 

উপদজলা 

সের  

সকল 

ইউণনয়ন 

ও সকল 

গ্রাম 

 

 

 

 

৩৮ ণডণজটাল কমাস ে সম্প্রসারদণ নারী 

উদদ্যািাদের ণবদশষিাদব সরকাণর-

সবসরকাণর প্রণশিণদকি সমূদহ ণবদশষ 

সকাস ে ণহদসদব ণডণজটাল কমাস ে 

মণহলা ও ণশশু 

ণবষয়ক মন্ত্রণালয় 

এবাং তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণডণজটাল কমাস ে -এ 

নারীদের অন্তর্ভ েণি সহজ 

হদব  ,নারীদের প্রযুণিগত 

ও আণথ েক সিমতা 

সকল 

ণবিাগীয় 

শহর 

সকল 

সজলা 

শহর 

উপদজলা

,ইউণনয়ন 

ও গ্রাম 

 



 

22 

 

ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

ণবষয়ক প্রণশিণ প্রোন করা। 

 

ণবিাগ। জ্তরণ  করদত সহায়ক 

হদব এবাং নারীদের জন্য 

কম েসাংস্থাদনর নতুন 

সিে জ্তণর হদব।     

 

 

 

 

৩৯ ণডণজটাল কমাদস েক্ষুদ্র ও মাঝাণর 

উদদ্যািাদের সহজ শদতে ঋণ 

প্রোদনরব্যবস্থা করা।  

বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

এবাং আণথ েক প্রণতষ্ঠান 

ণবিাগ 

সেদশর ক্ষুদ্র ও মাঝাণর 

ণশদল্পর ণবকাশ  টদব। 

   

৪০ গ্রামীণ ক্ষুদ্র পয োদয়র ণশদল্পর সাদথ 

সমৃ্পি উদদ্যািাদের আণথ েক প্রদণােনা 

প্রোদনর ব্যবস্থা করা।  

অিযন্তরীনসম্পেণবিা

গ ,অথ ে ণবিাগ ,

আণথ েক প্রণতষ্ঠান 

ণবিাগএবাং বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক। 

বাাংলাদেদশর ণডণজটাল 

কমাস ে খাত এবাং 

ব্যাাংণকাং ব্যবস্থা সেদশর 

অিযন্তদর  ও আন্তজোণতক 

পণরমণ্ডদল অণধকতর 

আস্থাশীল হদব ;

ণবণনদয়াগ উৎসাণহত 

হদব। 

   

 

উদেশ্য -১২ সেদশর প্রাণন্তক পয োদয় ণডণজটাল কমাস ে প্রসাদরর লদিয প্রদয়াজনীয় সুদযাগ সৃণষ্ট করা 

৪১ আইণসটি অবকাঠাদমার কাাংণিত 

উন্নয়ন সাধদনর মাধ্যদম ‘সব েে 

ইন্টারদনট ,সবার জন্য ইন্টারদনট ’

শীষ েক রূপকল্প যথাসম্ভব দ্রুতবাস্তবায়ন 

করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয় ,

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ এবাং 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাদস ের 

আইণসটি উপদযাগী 

পণরদবশ ণনণিত হদব ;

ণডণজটাল বাাংলাদেশ 

বাস্তবায়ন কাজ ত্বরাণন্বত 

হদব। 

সকল 

সজলা 

শহর  

সকল 

উপদজলা 

ও 

ইউণনয়ন 

গ্রাম 

 

 

৪২ ণডণজটাল কমাস ে ণবষদয় জ্ঞান প্রোন ও 

সদচতনতা বাোদনার জন্য সারাদেদশ 

প্রাণন্তক পয োদয়র জনগদণর জন্য 

যথাযথ প্রণশিণ কম েসূণচর উদদ্যাগ 

গ্রহণ করা। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ।  

ণডণজটাল কমাস ে ণিণত্তক 

েি জনবল ওউদদ্যািা 

জ্তণরদত সমতা ণবধান 

সম্ভবপর হদব। 

সকল 

সজলা 

শহর  

সকল 

উপদজলা 

ও 

ইউণনয়ন 

গ্রাম 

৪৩ গ্রামীণ স্বল্পণশণিত /ণশণিত সবকার যুব 

সম্প্রোদয়র )নারী ও প্রণতবন্ধীসহ (জন্য 

সেদশ ও ণবদেদশ কৃণষ ,খামার ও 

অন্যান্য ক্ষুদ্রণশল্পণিণত্তক পদণ্যর বাজার 

জ্তণর ও সম্প্রসারদণ উদদ্যাগ গ্রহণ 

করা। 

বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় ,কৃণষ 

মন্ত্রণালয় 

এবাং পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়। 

ণডণজটাল কমাস ে ণিণত্তক 

ণশল্প উৎসাণহত হওয়ার 

মাধ্যদম গ্রামীণ অথ েনীণত 

চাঙ্গা হদব। 

সকল 

ণবিাগ 

সকল 

সজলা 

ইউণনয়ন 

৪৪ সেদশর সকল সশা -রুম ধারী 

সকাম্পাণনদক গতানুগণতক প্রণক্রয়ায় 

ব্যবসা পণরচালনার পাশাপাণশ 

ণডণজটাল কমাস ে খাদত অাংশগ্রহদণ 

উৎসাণহত করার কায েকরী পেদিপ 

গ্রহণ করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয়। ণডণজটাল কমাস ে খাদতর 

প্রসার ও উন্নয়ন  

ত্বরাণন্বত হদব। 

রাজধানী 

ও 

ণবিাগীয় 

শহর  

পয োয় 

সকল 

সজলা 

পয োয় 

সকল   

উপদজলা 

ওইউণনয়ন 

পয োয় 

উদেশ্য -১৩ ণডণজটাল কমাস ে এর মাধ্যদম উদদ্যািা ও কম েসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃণষ্ট করা 

৪৫ সারাদেদশর মাধ্যণমক ণবদ্যালয় ও 

মহাণবদ্যালদয়র 

মাধ্যণমক ও উচ্চ 

ণশিা ণবিাগ ,

ণডণজটাল কমাস ে ণিণত্তক 

েি জনবল গদে উঠদব ;
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

ণশিকএবাংোেোেীদের সবণসক আইটি 

প্রণশিণ প্রোদনর মাধ্যদম আইণসটি 

সদচতন জনদগাষ্ঠী গদে সতালার 

উদদ্যাগ গ্রহণ করা। 

কাণরগণর ও মাদ্রাসা 

ণশিা ণবিাগ এবাং 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

সারাদেদশ ণডণজটাল 

কমাস ে উদদ্যািা 

জ্তণরকরণ প্রণক্রয়া 

সহজতর হদব এবাং 

সেশব্যাপী অণধকতর 

কম েসাংস্থান সৃণষ্ট হদব। 

৪৬ অণধকসাংখ্যক ণডণজটাল কমাস ে 

উদদ্যািা গদে সতালার কায েকর ব্যবস্থা 

গ্রহন করা। 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

এবাং তথ্য ও 

সযাগাদযাগ প্রযুণি 

ণবিাগ। 

ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসার 

প্রসার হদব এবাং 

কম েসাংস্থান সৃণষ্টর সুদযাগ 

বৃণি পাদব। 

সকল 

সজলা 

পয োয় 

সকল 

উপদজলা 

পয োয় 

সকল 

ইউণনয়ন 

পয োয় 

৪৭ আইণসটি ণবষদয় েি সপশাজীবী 

সযমন- কণম্পউটার সপ্রাগ্রামার  ,ওদয়ব 

সডদিলপার ,গ্রাণফা ণডজাইনার ,

ণডণজটাল মাদকেটিাং ণবদশষজ্ঞ , সাইবার 

ণবদশষজ্ঞ ,সাপ্ল্াই সচইন ব্যবস্থাপনা 

ণবদশষজ্ঞ ইতযাণে গদে তুলদত উদদ্যাগ 

গ্রহণ করা। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

অণধক েি সপশাজীবী 

ণিল্যান্সার জ্তণর হদব 

এবাং অণধক পণরমাদণ 

জ্বদেণশক মুদ্রা অজেদন 

সহায়ক হদব। 

   

৪৮ যুব উন্নয়ন  ,সমবায়সহ সরকাদরর 

সকল প্রকার প্রণশিণ কম েসূণচদত 

সেশীয় ও আন্তজোণতক বাজার উপদযাগী 

ণডণজটাল কমাস ে ণবষয়ক সকাস ে 

অন্তর্ভ েি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।  

মাধ্যণমক ও উচ্চ 

ণশিা ণবিাগ ,

কাণরগণর ও মাদ্রাসা 

ণশিা ণবিাগ  ,যুব ও 

ক্রীো 

মন্ত্রণালয়এবাংেম ও 

কম েসাংস্থান মন্ত্রণালয়। 

েি মানবসম্পে গদে 

উঠদব এবাং সারাদেদশ 

তৃণমূল পয েন্তণডণজটাল 

কমাস ে সম্পণকেত ধারণা 

সম্প্রসারণ করার প্রণক্রয়া 

সফল হদব। 

রাজধানী 

সহ 

ণবিাগীয় 

শহর 

সজলা 

শহর 

সেশব্যাপী 

৪৯ সেদশর সকল পণলদটকণনক 

ইনণস্টটিউদট ণডণজটাল কমাদস ের 

ণবণিন্ন ণবষয় সযমন-ণডণজটাল 

ণনরাপত্তা  ,ওদয়ব ণডজাইন ,ণডণজটাল 

মাদকেটিাং ইতযাণে ণবষয়ক শট ে সকাস ে ও 

ণডদপ্ল্ামা সকাস ে চালু করা। 

কাণরগণরওমাদ্রাসাণশ

িাণবিাগএবাং 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

েি মানবসম্পে গদে 

উঠদব এবাং 

সারাদেদশতৃণমূল 

পয েন্তণডণজটাল কমাস ে 

সম্পণকেত ধারণা 

সম্প্রসারণ করার প্রণক্রয়া 

সফল হদব। 

   

৫০ সারাদেদশর গ্রাম ও মফস্বল শহদর ক্ষুদ্র 

ও মাঝাণর পয োদয়র ণশল্প ণবকাশদক 

উৎসাণহত করার মাধ্যদম তা ণডণজটাল 

কমাস ে খাদত অন্তর্ভ েি করার উদদ্যাগ 

গ্রহণ এবাং প্রদয়াজনীয় আণথ েক ও 

অন্যান্য সহায়তা প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা।   

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ ,

অিযন্তরীনসম্পেণবিা

গ , আণথ েক প্রণতষ্ঠান 

ণবিাগএবাং বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক। 

প্রাণন্তক পয োদয় ণডণজটাল 

কমাস ে সিািা ও 

ব্যবসায়ী উদদ্যািা জ্তণর 

হদব। 

ঢাকা 

ণবিাগ 

সকল 

ণবিাগ 

সারাদেশ 

 

 

উদেশ্য -১৪ আন্তজোণতক পণরমন্ডদল সেশীয় পদণ্যর প্রচার ও প্রসার করা 

৫১ ণবদেশী ণবণনদয়াগকারীদের জন্য 

অনলাইদন সরণজদিশন এবাং ওয়াকে 

পারণমদটর ব্যবস্থাকরণ। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,

বাাংলাদেশ ণবণনদয়াগ 

উন্নয়ন কতৃেপি এবাং 

বাণণজয মন্ত্রণালয়। 

ণবদেশী 

ণবণনদয়াগকারীগণ 

ণবণনদয়াদগ স্বােঅয সবাধ 

করদব এবাং ণবণিন্ন 

েণিণ 

এণশয়া ও 

এণশয়া-

প্যাণসণফক 

এণশয়া 

অিদলর 

অন্যান্য 

সেশসমূহ 

ণনণষি 

সেশ 

ব্যতীত 

ণবদশ্বর 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

সসিদর ণবণনদয়াদগ 

অণধকতর আগ্রহী  হদয় 

উঠদব। 

অিদলর 

সেশসমূহ 

সকল 

সেশসমূহ 

৫২ ণবদেশী ণবণনদয়াগকারী অথবা 

ণবণনদয়াগ করদত ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের 

জন্য ই -ণিসা প্রোন ও নবায়ন পিণত 

প্রচলন করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

সুরিা সসবা 

ণবিাগ,পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় এবাং 

বাাংলাদেশ ণবণনদয়াগ 

উন্নয়ন কতৃেপি। 

ণবদেশী 

ণবণনদয়াগকারীগণ 

স্বােঅয সবাধ করদব 

এবাং ণবণিন্ন সসিদর 

ণবণনদয়াদগ অণধকতর 

আগ্রহী  হদয় উঠদব। 

    

 

৫৩ অনলাইদন টিআইএন  ,িযাট 

সরণজদিশনসহ আয়কর ণরটান ে োণখল 

করা এবাং অনলাইদন ণবল অব 

এণএ/এাদপাট ে োণখদলর ব্যবস্থাকরণ 

সম্পণকেত ণসিান্তবাস্তবায়ন প্রণক্রয়া 

ত্বরাণন্বতকরণ। 

অিযন্তরীনসম্পেণবিা

গএবাং 

জাতীয় রাজস্ব সবাড ে। 

ণবদেশী 

ণবণনদয়াগকারীগণ 

স্বােঅয সবাধ করদব 

এবাং ণবণিন্ন সসিদর 

ণবণনদয়াদগ অণধকতর 

আগ্রহী  হদয় উঠদব। 

    

 

৫৪ আয়কর  ,িযাট ,কাস্টমস ণডউটি 

ইতযাণে অনলাইদন প্রোন সম্পণকেত 

ণসিান্তবাস্তবায়ন প্রণক্রয়া ত্বরাণন্বত 

করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

জাতীয় রাজস্ব সবাড ে। ণবদেশী 

ণবণনদয়াগকারীগণ 

স্বােঅয সবাধ করদব 

এবাং ণবণিন্ন সসিদর 

ণবণনদয়াদগ অণধকতর 

আগ্রহী  হদয় উঠদব। 

  

 

 

৫৫ অনলাইদন কাস্টমস ণিয়াদরন্স ও 

ওয়যারহাউদসর সাদথ তদথ্যর সমন্বয় 

সাধন করা।  

জাতীয় রাজস্ব সবাড ে। ণডণজটাল কমাস ে খাত 

আস্থাশীল হদব এবাং 

সিািা অসদন্তাষ ণনরসন 

হদব। 

    

 

৫৬ ণডণজটাল কমাস ে ব্যবসায়ীদের জন্য 

হাই -সটক পাকে/ইদলক্ট্রণনক পাদকে 

ণবণনদয়াদগর সুদযাগ রাখা। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

সেদশর আইণসটি খাদতর 

উন্নয়ন ত্বরাণন্বত হদব। 

  

 

 

৫৭ ণডণজটাল কমাস ে খাদতর কম েকাণ্ড 

সম্পণকেত প্রচারণা সকল প্রকার 

ইদলক্ট্রণনা ও ণপ্রন্ট ণমণডয়াদত 

পণরচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।   

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ এবাং 

তথ্য মন্ত্রণালয়। 

ণডণজটাল কমাস ে খাত 

সম্পদকে সদচতনতা বৃণি 

পাদব  ,অযাণচত আতয 

দূরীভূত হদব এবাং 

ণডণজটাল কমাস ে 

উদদ্যািা সৃণষ্ট হওয়ার 

সুদযাগ জ্তণর হদব। 

সকল 

ইদলক্ট্রণনক 

ণমণডয়া 

সকল 

ণপ্রন্ট 

ণমণডয়া 

সকল 

ণমণডয়া 

৫৮ অনলাইদন কাস্টমস শুল্ক ও অন্যান্য ণফ 

প্রোন এবাং দ্রুত পণ্য খালাদসর প্রণক্রয়া 

সহজীকরণ করদত সাংণিষ্ট আইনী 

অবকাঠাদমাদত প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন ,

সাংদযাজন ও পণরমাজেন করা। 

অিযন্তরীণ সম্পে 

ণবিাগ এবাং জাতীয় 

রাজস্ব সবাড ে। 

বাাংলাদেদশর ণডণজটাল 

কমাস ে খাত অিযন্তরীণ 

বাজার ও আন্তজোণতক 

পণরমণ্ডদল অণধকতর 

আস্থাশীল হদব  ;রাজস্ব 

আোয় স্বে হদব এবাং 

বৃণি পাদব। 

   
  

৫৯ অিযন্তরীণ ও ণবশ্ববাজাদর পণ্য ও সসবা বাণণজয মন্ত্রণালয়এবাং  ণডণজটাল কমাস ে খাত 
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ক্রণমক 

নাং 

করণীয়ণবষয়বস্তু প্রাথণমক 

বাস্তবায়নকারী 

প্রতযাণশতফলাফল স্বল্প-

সময়ােী 

মধ্য-

সময়ােী 

েী ে-

সময়ােী 

চাণহো সমটাদত  ,জ্বে স ণশক বাণণজয 

হদত আয় বাোদত এবাং জ্বদেণশক 

ণবণনদয়াগ আকৃষ্ট করদত ণডণজটাল 

কমাদস ের মাধ্যদম সকল প্রকাদরর পণ্য 

ও সসবা আমোণন ও রফতাণনণবষয়ক 

কম েকাণ্ডণডণজটাল কমাদস ের 

আওতার্ভিকরণ। 

তথ্য ও সযাগাদযাগ 

প্রযুণি ণবিাগ। 

অণধকতর সম্প্রসাণরত ও 

ণবকণশত হদব। 

 

৬০ জাতীয় ও আন্তজোণতকপণরমণ্ডদল 

কায েকর ও প্রণতদযাণগতামূলক 

লণজণস্টক পণরদবশ 

যুদগাপদযাগীকরদণর যথাযথ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা। 

ডাক ও 

সটণলদযাগাদযাগ 

ণবিাগ  ,সবসামণরক 

ণবমান ও পয েটন 

মন্ত্রণালয় ,সনৌপণরবহন  

মন্ত্রণালয়  ,সযাগাদযাগ 

মন্ত্রণালয় এবাং পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়। 

ণডণজটাল কমাস ে খাত 

গণতশীলতা পাদব ;

ব্যবসায়ী ও সিািা 

অসদন্তাষ হ্রাস পাদব ;

ণডণজটাল 

কমাদস েরকাাংণিত লিয 

ও উদেশ্য পূরণ সম্ভবপর 

হদব। 

  

 

 

৬১ সকলবাণণজযদকণডণজটালবাণণদজযরুপা

ন্তর। 

সকলমন্ত্রণালয়, 

ণবিাগওবাণণজযসাংগঠ

ন। 

ণডণজটালসিযতাগদেওঠ

সব। 

   

 

 


