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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄচিয যফ বাচ্চ ব্যফায চনচিত কযয ভাযেয কর যেচি যায ভানুযলয েীফনভাযন 

ইচতফািক চযফতবযনয ভাধ্যযভ জ্ঞানচবচিক চডচেটার ফাাংরাযদ গযে যতারা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াচনায 

অন্যতভ যােননচতক অঙ্গীকায। ২০০৮ াযর নফভ োতীয় াংদ চনফ বািযনয পূযফ ব ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াচনা 

আওয়াভী রীযগয চনফ বািনী ইযতায ‘চদন ফদযরয নদ’-এ ২০২১ াযরয ভযধ্য ‘চডচেটার ফাাংরাযদ’ গযে 

যতারায যঘালিা যদন। দূযদৃচিম্পন্ন এ রুকল্প ভানুযলয চিন্তাযরাযক োয়গা কযয যনয়। অযনক যেযত্র ‘চডচেটার 

ফাাংরাযদ’ রূকল্পযক ফঙ্গফন্ধু যখ জিচের য যভাযনয োযানায ফাাংরাোয নরনেবাগযি ফরা যমযত াযয।  

তথ্যপ্রমৄচি খাত সৃি চডচেটার রূান্তয িরভান চফশ্বব্যফস্থায় উন্নয়ন এফাং প্রবৃচি অেবযনয অন্যতভ প্রধান চনয়াভক 

চযযফ স্বীকৃত। আইচটিোয ব্যাক চফস্তৃচত চফশ্বব্যাী নতুন আইচটি-যকচিক মৄযগয অফতাযিা কযযযে। ‘চবন-

২০২১: চডচেটার ফাাংরাযদ’ চফচনভ বাি াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াচনা-এয যনতৃত্বাধীন যকাযযয 

দূযদৃচিম্পন্ন একটি কাম বকযী উযযাগ, মায পরশ্রুচতযত যদযয তথ্যপ্রমৄচি অফকাঠাযভায প্রভূত উন্নয়যনয ভাধ্যযভ 

চফগত কযয়ক ফেযয চডচেটার তথা আইচটি চনব বয প্রান ব্যফস্থা, ব্যফা-ফাচিেয, কৃচল, স্বাস্থযযফা, চো, 

েনযফা প্রায় কর যেযত্র চডচেটার রূান্তযযয প্রচক্রয়া শুরু যয়যে। তথ্যপ্রমৄচি াংচিি অফকাঠাযভাগত উন্নয়ন 

যদয চডচেটার কভা ব ব্যফস্থা প্রচতষ্ঠা ও ম্প্রাযযিয ভাধ্যযভ ব্যাক েনযগাষ্ঠীয েন্য কভ বাংস্থাযনয নতুন 

সুযমাগ সৃচি এফাং ২০২১ াযরয ভযধ্য ফাাংরাযদযক ভধ্যভ আযয়য যদয উন্নীত কযায যপ্রোট ততচয যয়যে।  

আন্তেবাচতক ব্যফা-ফাচিেয অথ বননচতক উন্নয়যনয অন্যতভ যাান। ক্রভচফকাভান চফশ্বায়ন প্রচক্রয়ায কাযযি 

চডচেটার কভা ব এয চযচধ এফাং েনচপ্রয়তা চফশ্বব্যাী চদন চদন যফযে িরযে। ইন্টাযযনট, াভাচেক যমাগাযমাগ 

ভাধ্যভ, যভাফাইর এযা ইতযাচদ চডচেটার প্রমৄচিয ব্যফায উযেখযমাগ্য াযয বৃচি াওয়ায় াযা চফযশ্ব 

তথ্যপ্রমৄচি চনববয ব্যফায দ্বায উযন্াচিত যয়যে।  

ক্ষুদ্র ও ভাঝাচয ব্যফায় চডচেটার কভায বয ব্যাক ব্যফাযযয সুযমাগ থাকায় এ যেযত্র ব্যফা ফাচিেয ম্প্রাচযত 

যে। তাোো আন্তেবাচতক চফার ফাোযয প্রযফযয সুযমাগ ও যেত্র সৃচি, আন্তেবাচতক মূল্য প্রচক্রয়ায় যাচয 

ম্পৃিতা, অবযন্তযীি ফাোয ব্যফস্থায উন্নয়ন ও দেতা বৃচি এফাং স্বল্প খযযি যরনযদন নানাচফধ সুচফধা এ 

প্রচক্রয়ায় অন্তর্ভ বি থাকায় যদযয চল্প চফকা, যপ্তাচন উন্নয়ন এফাং আইচটি াংচিি খাতমূয অচধকতয 

কভ বাংস্থাযনয সুযমাগ সৃচি যয়যে। 

 

‘চডচেটার ফাাংরাযদ’চফচনভ বাযিয ভাধ্যযভ যদব্যাী তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄচিয অফকাঠাযভা ততচয, ভানফম্পদ 

উন্নয়ন, চডচেটার যকায প্রচতষ্ঠা এফাং আইটি চল্প চফকায যকায চফচবন্ন কাম বক্রভ গ্রি কযযযে। যভাফাইর 

প্রমৄচি এযেযত্র অন্যতভ ায়ক ভূচভকা ারন কযযে। ফতবভাযন াযাযদ ৩-চে যনটওয়াযকবয আওতার্ভি এফাং 

৪-চে যনটওয়াকব ইযতাভযধ্য িালু যয়যে। উযেখ্য, াযাযদয ইউচনয়ন চডচেটার যন্টায স্থাযনয ভাধ্যযভ 

আইচটি যনটওয়াকব কাযনচিচবটি এয আওতায় প্রাচন্তক বৃৎ েনযগাষ্ঠীযক ই-যফা এফাং যভাফাইর ব্যাাংচকাং এয 

আওতার্ভি কযা যয়যে। পযর যদয চডচেটার কভা ব অনুকূর চযযফ সৃচি, উযযািা ততচয এফাং গ্রাভীি ও 
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ভপস্বর এরাকায বৃিয কভ বেভ েনযগাষ্ঠীযক অথ বননচতক কভ বকাযে মৃ্পিকযযিয ভাধ্যযভ কভ বাংস্থান সৃচি ও 

যদযয োতীয় উৎাদন বৃচিযত ায়ক যফ। 

উযেখ্য, UNCTAD কতৃবক প্রস্তুতকৃত B2C E-commerce Index 2016 অনুমায়ী যম যকাযনা যদয     

ই-কভা ব তথা চডচেটার কভা ব ফান্ধফ চযযফ ততচযযত যভাট িায (০৪) টি প্রধান চনয়াভক চিচিত কযা যয়যেেঃ 

(ক) ইন্টাযযনযটয ব্যফাযকাযী; (খ) চনযাদ াব বায ব্যফস্থা; (গ) যক্রচডট কাড ব ব্যফায; এফাং (ঘ) ডাক 

চযফযনয চফশ্বস্ততা। াাাচ, একটি মথামথ চডচেটার কভা ব নীচতভারায কাঠাযভা-যত যভাট আট (০৮) টি 

স্তম্ভ যমভন- (১) আইচটি অফকাঠাযভা; (২) চডচেটার-যরনযদন; (৩) চডচেটার কভা ব প্ল্যাটপভ ব; (৪) দেতা 

উন্নয়ন; (৫) যিতনতা বৃচিমূরক কভ বসূচি; (৬) চডচেটার চনযািা; (৭) চডচেটার াংগ্র (Digital 

Procurement); এফাং (৮) ব্যফা ও রচেচিক সুচফধা ম্পচকবত চফলয়মূ অন্তর্ভ বি থাকা প্রযয়ােন। 

 

যদযয চডচেটার কভা ব খাযতয সুলভ উন্নয়ন এফাং চনব বযযমাগ্য ব্যফস্থানা, তদাযচক ও চনয়ন্ত্রি ব্যফস্থা প্রচতষ্ঠায 

ভাধ্যযভ আস্থাীর চযযফ ততচযয থ সুগভ কযায যেযত্র একটি উমৄি নীচতভারায ভূচভকা অনস্বীকাম ব। 

আন্তেবাচতক চযভণ্ডযরয াযথ াভঞ্জস্যপূি ব মথামথ একটি োতীয় নীচতভারা োো ফতবভান চফশ্ব ব্যফস্থায় 

আস্থাবােন ব্যফা উযমাগী চযযফ গঠন ম্ভফ নয়। উযেখ্য, চডচেটার কভা ব এয কর কভ বকাণ্ড চফযভান 

আন্তেঃযাষ্ট্রীয় এফাং আন্তেবাচতক ব্যফা-ফাচিযেযয াযথ ম্পৃি চফধায় যদযয চফযভান আভদাচন ও যপ্তাচন 

নীচতভারায চফলয়ফস্তু মূযক ম্পূি ববাযফ অক্ষুন্ন যযযখ এ াংচিি চফলয়াচদ উি নীচতভারায় অন্তর্ভ বি কযা 

যয়যে। াচফ বক চফলয়াচদ চফযফিনায় যকাযযয ‘চবন ২০২১: চডচেটার ফাাংরাযদ’ ম্পচকবত কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়যনয ভাধ্যযভ ফাাংরাযদযক মৃি োচতযত চযিত কযায রযেয এ নীচতভারা প্রিয়ন কযা যরা। 
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অধ্যায়-০১ 

নীচতভারায নাভ, চযচধ ও াংজ্ঞা 

 

১.১. াংচেপ্ত চযযানাভ, প্রযয়াগ ও প্রফতবন 

  
ক. াংচেপ্ত চযযানাভ : এ নীচতভারা ‘োতীয় চডচেটার কভা ব নীচতভারা ২০১৮’ নাযভ অচবচত

 যফ। 

খ. প্রযয়াগ  : এটি ভগ্র ফাাংরাযদয প্রযয়াগ যফ। 

গ. প্রফতবন  : এটি অচফরযে কাম বকয যফ। 

১.২. াংজ্ঞা: চফলয় ফা প্রযঙ্গয চযন্থী চকছু না থাকযর এ নীচতভারায়- 

 
(১) “আিযি চফচধ (Code of Conduct)” অথ ব চডচেটার কভা ব যবািাযদয অচধকায সুযো, 

উিভ ফাচিচেযক িি বা ফা অনুীরন িচত অনুযযিয ভাধ্যযভ চডচেটার কভা ব ব্যফস্থাযক 

যবািা, ব্যফায়ী ও যকায তথা ফ বভযর আস্থাীর কযয যতারা এফাং আইনগত সুযো 

চনচিতকযযিয উযেযে প্রিীত ফ বেনীন আিযিচফচধ; 

(২) “আন্তেঃীভান্ত চডচেটার কভা ব (Cross-border Digital Commerce)” অথ ব 

আন্তেবাচতক ম বাযয় তথা অন্য যকাযনা যদযয ব্যফায়ীয চনকট যথযক ণ্য ও যফা ক্রয় এফাং 

অন্য যদযয যবািা ফা ব্যফায়ীয চনকট ণ্য ও যফা চফক্রয় কযা ম্পচকবত চডচেটার কভা ব 

ব্যফস্থা; 

(৩) “একয টু পাইন্যান্প (Access to Finance)” অথ ব েনগি, চডচেটার কভা ব ব্যফায়ী ও 

উযযািাযদয যদযয অথ বননচতক ও ব্যাাংচকাং সুচফধায় প্রযফাচধকায চনচিতকযযিয ব্যফস্থামূ; 

(৪) “এযক্রা াচব ব (Escrow Service)” অথ ব এভন একটি ভধ্যফতী ব্যফস্থা মাযত চফচধফি 

াংস্থা অথফা ফাাংরাযদ ব্যাাংক অনুযভাচদত তৃতীয় যেয চনকট গচেত আভানযতয গ্যাযাচন্টয 

চফযীযত যক্রতা ও চফযক্রতায ভযধ্য ম্পাচদত ণ্য ফা যফা ক্রয়-চফক্রয় এফাং যরনযদন প্রচক্রয়া 

ম্পন্ন য়; 

(৫) “কচযাইট (Copyright)” অথ ব র চিবৃচিক চফযল কযয াচতয, নাট্য, ঙ্গীত, চল্পকভ ব, 

কনযটন্ট এফাং এ ধযযিয অন্য কর চফলযয় চপ্রন্ট, ইযরক্ট্রচনক ফা চডচেটার উাযয় প্রকাচত ফা 

অপ্রকাচত চফলয়ফস্তু ফা কাম বাফরী মাযত উদ্ভাফক ফা উৎাদনকাযী ফা স্বত্বাচধকাযী অথ বাৎ 

ভাচরযকয একেত্র ফা একযিটিয়া আইনগত অচধকায ও স্বত্ব ফার থাযক এরূ অচধকায;   
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 (৬) “যেডভাকব (Trademark)” অথ ব যকাযনা প্রতীক চিি, চডোইন, ব্দ ফা ব্দাফরী মা 

আইনগতবাযফ চনফচন্ধত যকাযনা চফযল যকাম্পাচন ফা যণ্যয সুচনচদ বি চযিয় প্রকা কযয; 

(৭) “চডচেটার ওয়াযরট (Digital Wallet)” অথ ব যকাযনা অনরাইন চবচিক ফা বার্চ বয়ার যফা মা 

সুচনচদ বি যেত্র চফযযল ইযরক্ট্রচনক প্রচক্রয়ায় আচথ বক যরনযদন ম্পাদন কযায েন্য ব্যফায 

উযমাগী চযযফ ফাাংরাযদ ব্যাাংক কতৃবক অনুযভাদনপ্রাপ্ত ব্যফস্থা; 

(৮) “চডচেটার কভা ব (Digital Commerce)” অথ ব ইযরক্ট্রচনক/চডচেটার ফাচিেয মা 

ইন্টাযযনট ও অন্যান্য চডচেটার যনটওয়াকব এয ভাধ্যযভ চডচেটার চডবাই ব্যফায কযয কর 

প্রকায ণ্য ও যফা ক্রয়-চফক্রয় ম্পাদন যয় থাযক; 

(৯)  “চডচেটার কভা ব প্ল্যাটপভ ব (Digital Commerce Platform)” অথ ব একটি পটওয়যায 

অযাচপ্ল্যকন মা ব্যফায কযয অনরাইযন ব্যফা-ফাচিেয ব্যফস্থানা, চফিন ও অন্যান্য াংচিি 

কভ ব চযিারনা কযা য়; 

(১০) “চডচেটার চডবাই (Digital Device)”অথ ব যকাযনা ইযরকেচনক, চডচেটার, ম্যাগযনটিক, 

অটিকযার ফা তথ্য প্রচক্রয়াকযি মন্ত্র ফা চযিভ, মা ইযরকেচনক, চডচেটার, ম্যাগযনটিক ফা 

অটিকযার ইভার ব্যফাযযয ভাধ্যযভ যমৌচিক, গাচিচতক এফাং স্মৃচত কাম বক্রভ ম্পন্ন কযয, 

এফাং যকাযনা চডচেটার ফা কচম্পউটায চডবাই চযিভ ফা কচম্পউটায যনটওয়াযকবয চত 

াংমৄি, এফাং কর ইননরট, আউটনরট, প্রচক্রয়াকযি, চিচত, চডচেটার চডবাই পটওয়যায ফা 

যমাগাযমাগ সুচফধাচদও এয অন্তর্ভ বি; 

(১১)  “চডচেটার চনযািা (Digital Security)” অথ ব যকাযনা চডচেটার চডবাই ফা চডচেটার 

চযিভ এয চনযািা; 

(১২) “চডচেটার যরনযদন (Digital Payment)” অথ ব চডচেটার  িচতযত ম্পাচদত যম যকাযনা 

চডচেটার ফাচিেয ফাফদ যরনযদন ব্যফস্থা; 

(১৩)  “চডচেটার াংগ্র (Digital Procurement)” অথ ব ইযরক্ট্রচনক যনটওয়াকব তথা ইন্টাযযনট 

ব্যফায কযয চফ২চ ফা চফ২চফ ফা চফ২চে প্রচক্রয়ায় ণ্য, যাগত যফা, যফযা ইতযাচদ ক্রয়-

চফক্রয় কযায উযেযে তথ্য-উাি আদান-প্রদান কযা এফাং ব্যফাচয়ক ও আচথ বক যরনযদন 

ব্যফস্থা; 

(১৪) “চডচেটার যরনযদন িচত (Digital Payment System)” চডচেটার  উাযয় ফা 

যভাফাইর ব্যাাংচকাং অথফা ফাাংরাযদ ব্যাাংক কতৃবক স্বীকৃত ও অনুযভাচদত যম যকাযনা চডচেটার  

উাযয় ক্রয়কৃত ণ্য ফা যফায মূল্য চযযাধ কযায ব্যফস্থা; 

(১৫) “চডচেটার স্বােয (Digital Signature)” অথ ব এভন একটি চফযল চডচেটার যকাড মা 

যকাযনা চরচখত ডকুযভন্ট এয কনযটন্ট-এ যপ্রযক ফা স্বােযকাযীয চযিয়, উৎ, স্বত্ব, কতৃবত্ব ও 
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মথাথ বতা এভনবাযফ নাি ও চনচিত কযয মায যকাযনা একটি অাং চযফতবন কযযর য 

চডচেটার যকাড তা ঠিক ফযর অনুযভাদন প্রদান কযয না এরূ স্বােয ব্যফস্থা; 

(১৬) “চডচেটার ফাোযোতকযি (Digital Marketing)” অথ ব ইন্টাযযনট ফা অন্যান্য চডচেটার  

ভাধ্যযভ ণ্য ফা যফায প্রিায প্রিাযিা ব্যফস্থা; 

(১৭) “তাৎেচিক অথ ব স্থানান্তয (Real Time Fund Transfer)” অথ ব যকাযনারূ অযেভান 

চফরে ব্যচতত এক আচথ বক প্রচতষ্ঠান যত স্থানীয় ফা আন্তেবাচতক ম বাযয় অন্য আচথ বক প্রচতষ্ঠাযন 

যরনযদন ম্পন্ন কযা;   

(১৮) “যনট চনযযেতা (Net Neutrality)” অথ ব এভন একটি নীচত মায ভাধ্যযভ ইন্টাযযনট 

াচব ব যপ্রাবাইডায (আইএচ)গি ইন্টাযযনযটয কর তথ্য (Data) যক ভানবাযফ চফযফিনা 

কযযফ এফাং ব্যফাযকাযী, কনযটন্ট, ওযয়ফাইট, প্ল্াটপযভ ফা এযাচপ্ল্যকযনয ধযযিয চবচিযত 

আরাদাবাযফ যকান িােব কযযফ না;  

(১৯) “যযটন্ট (Patent)” অথ ব যে চকছু স্বতন্ত্র ফা একযিটিয়া অচধকায যমগুযরা আইনগত চি 

কতৃবে দ্বাযা যকাযনা উদ্ভাফকযক তায উদ্ভাফযনয েন্য প্রদান কযা য়;  

(২০) “যযভন্ট সুইি (Payment Switch)” অথ ব এভন একটি আচথ বক যরনযদন াংক্রান্ত 

পটওয়যায মা একটিয যফচ ইন্টাযযপ তথা-এটিএভ, চওএ, এভচওএ, যযভন্ট যগটওযয়, 

চডচেটার ওয়াযরট ইতযাচদ যথযক অথ ব যরনযদন এয অড বায গ্রি কযয এফাং চনচদ বি ব্যাাংযকয 

যডচফট ফা যক্রচডট কাড ব একাউন্ট এয মথাথ বতা চফলয়ক অনুযভাদন মািাই কযয এরূ ব্যফস্থা; 

(২১)  “চফতযি ব্যফস্থা (Delivery System)” অথ ব  ফাাংরাযদ ডাক চফবাগ/অন্যান্য কুচযয়ায 

াচব ব/চনেস্ব ব্যফস্থানায় চডচেটার ফাচিেয প্রচক্রয়ায় চফক্রয়কৃত ণ্য েকথ, যযরথ, 

েরথ ফা  আকাথ ফা চডচেটার িচত ব্যফাযযয ভাধ্যযভ চনধ বাচযত গ্রাযকয চনকট গ্রাক 

কতৃবক প্রদি সুচনচদ বি ঠিকানায় যে ও চনযাযদ চযফন ও চফতযি ব্যফস্থা; 

(২২) “ফাচিেযযকি (Marketplace)” অথ ব ইন্টাযযনযট এক ধযযিয চডচেটার কভা ব াইট ফা 

যাট বার মাযত এক ফা একাচধক তৃতীয় ে কতৃবক ণ্য ফা যফা ম্পচকবত তথ্যাচদ চন্নযফ কযা 

থাযক এফাং যরনযদন প্রচক্রয়া ম্পন্ন যয় থাযক; 

(২৩) “বার্চ বয়ার কাড ব (Virtual Card)” অথ ব আচথ বক যরনযদযন ব্যফহৃত যডচফট কাড ব, যক্রচডট কাড ব 

অথফা চপ্রযইড কাড ব, মা চদযয় মূল্য চযযাধ কযা মায়; 

(২৪) “যভধাস্বত্ব (Intellectual Property)” অথ ব যকাযনা ধযযিয চপ্রন্ট, ইযরক্ট্রচনক  ফা চডচেটার 

উাযয় প্রকাচত ফা অপ্রকাচত র চিবৃচিক ফা যভধাচবচিক মূরধযনয ওয উদ্ভাফক ফা 

উৎাদনকাযী ফা স্বত্বাচধকাযী অথ বাৎ ভাচরযকয একেত্র ফা একযিটিয়া আইনগত অচধকায সুযো 

ও স্বত্ব ফার থাযক এরূ অচধকায; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patent
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(২৫) “মূল্য চযযাচধত কাড ব (Prepaid Card)” অথ ব এভন একটি অনরাইযন যযভন্ট সুচফধাম্পন্ন 

কাড ব মা ফাাংরাযদ ব্যাাংযকয মথামথ অনুযভাদনক্রযভ কাড ব ইসুযকাযী প্রচতষ্ঠান কতৃবক প্রযদয় যফা 

গ্রীতাযক অনরাইযন যকনাকাটা ম্পাদন কযায যেযত্র কযা এয ভাথ বক চযযফ যযভন্ট 

চযযাযধয সুচফধা প্রদান কযয থাযক। 
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অধ্যায়-০২ 

রেয ও উযেে 

 

২.১. রেয (Goal) 

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄচি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ চডচেটার কভা ব ব্যফস্থা প্রচতষ্ঠা এফাং স্থানীয় ও আন্তেবাচতক 

ফাোয সৃচি কযতেঃ ব্যফা ফাচিযেযয চডচেটার রুান্তয। 

২.২. উযেে (Objectives) 

২.২.১ চডচেটার কভা ব এয ভাধ্যযভ ব্যফা ফাচিযেযয প্রিায, প্রায ও উন্নচত াধন কযা;  

২.২.২ চডচেটার কভা ব ব্যফা চযিারনায যেযত্র উমৄি চযযফ সৃচি কযা;  

২.২.৩ চডচেটার কভা ব ব্যফা চযিারনায যেযত্র স্বেতা, দায়ফিতা ও েফাফচদচতা চনচিত কযা; 

২.২.৪ চডচেটার কভায বয ভাধ্যযভ ক্রয়-চফক্রযয়য যেযত্র যক্রতা ও চফযক্রতায ভযধ্য আস্থা ও চফশ্বা 

স্থাযন ায়তা কযা;  

২.২.৫ উযযািা, যক্রতা ও চফযক্রতায স্বাথ ব াংযেযি নীচতগত ও আইনগত ব্যফস্থা গ্রি কযা;  

২.২.৬ যবািা অচধকায াংযেযি ায়তা কযা;  

২.২.৭ চডচেটার যরনযদযনয যেযত্র চফচবন্ন ঝুঁচকমূ চনযযনয রযেয াংচিি াংস্থামূযয াযথ 

ভন্বয় াধন কযা;  

২.২.৮ চডচেটার কভা ব সুষু্ঠবাযফ চযিারনায চনচভি প্রযয়ােনীয় অফকাঠাযভা (যমভন: ব্রডব্যাে 

ইন্টাযযনট, যাচিাং) উন্নয়যন ায়তা প্রদান কযা;   

২.২.৯. ণ্য চযফন ও যফযাযয যেযত্র প্রযয়ােনীয় ভন্বয় ও নীচতগত ায়তা প্রদান কযা; 

২.২.১০. আন্তেঃীভান্ত চডচেটার কভা ব চযিারনায েন্য উমৄি চযযফ সৃচি কযা; 

২.২.১১. ক্ষুদ্র ও ভাঝাচয উযযািাযদয চডচেটার কভা ব উন্নয়যন একয টু পাইন্যান্প (Access to 

Finance) েীকযি; 

২.২.১২. যদযয প্রাচন্তক ম বাযয় চডচেটার কভা ব প্রাযযয রযেয প্রযয়ােনীয় সুযমাগ সৃচি কযা; 

২.২.১৩. চডচেটার কভা ব এয ভাধ্যযভ উযযািা ও কভ বাংস্থাযনয সুযমাগ সৃচি কযা; 

২.২.১৪. আন্তেবাচতক চযভণ্ডযর যদীয় যণ্যয প্রিায ও প্রায কযা;  

 ২.২.১৫  চডচেটার ফাচিেয যভধাস্বত্ত্ব াংযেি কযা। 
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অধ্যায়-০৩ 

চডচেটার কভা ব চযিারনা ও ব্যফস্থানা 

  

৩.১. চডচেটার কভা ব চযিারনা িচত 

 
৩.১.১. চডচেটার কভা ব নীচতভারা প্রচতারযনয েন্য ফাচিেয ভন্ত্রিারয়/তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄচি 

চফবাযগয অধীযন একটি যকিীয় যর গঠন; 

৩.১.২. চডচেটার কভা ব ব্যফা চযিারনায যেযত্র ব্যফা প্রচতষ্ঠানমূ যদযয প্রিচরত চফচধ-চফধান 

প্রচতারন কযযফ; 

৩.১.৩. ভন্ত্রিারয়/চফবাগ এয াংচিি যকিীয় যর কতৃবক চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠানমূযয তাচরকা 

ওযয়ফাইযট প্রকা; 

৩.১.৪. প্রযতযক চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠান ওযয়ফাইট/এযা/ভাযকবটযপ্ল্-এ তায ই-যভইর আইচড, 

যপান নেয, যযচেযেন নেয এফাং যণ্যয চফফযি প্রকা কযযফ। 

৩.২. চডচেটার কভা ব যবািা অচধকায াংযেি ও দায়ফিতা চনচিতকযি 

 

৩.২.১. চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠানমূ যবািা অচধকায াংক্রান্ত চফযভান চফচধ-চফধান প্রচতারন 

কযযফ;  

৩.২.২. যক্রতায স্বাথ ব াংযেযিয রযেয চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠাযনয ওযয়ফাইযট চফক্রয়যমাগ্য যণ্যয

 মথামথ  চফফযি (Specification) এফাং এ াংক্রান্ত তবাফরী উযেখ কযযফ;  

 

৩.২.৩. চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠান চফচধ অনুমায়ী চফচক্রত যণ্যয যপযত/মূল্যযপযত/প্রচতস্থান তবাফরী

 ওযয়ফাইযট প্রদ বন কযযফ; 

 

৩.২.৪. যবািা অচধকায সুষ্ঠবুাযফ াংযেযিয চনচভি াংচিি েমূযয [ফাচিেযযকি 

(Marketplace), উযযািা, চফতযিকাযী (Distributor), যরনযদযন অাংগ্রিকাযী 

ইতযাচদ)] ভযধ্য র্চচি ম্পাদন কযযফ। 

৩.৩. চডচেটার যরনযদন 

 

৩.৩.১. যক্রতা ও চফযক্রতাগি কতৃবক ইযরক্ট্রচনক যরনযদন, চডচেটার যরনযদন ইতযাচদ চফলযয় চফযভান 

আইন ও চফচধ-চফধান প্রচতারন কযা; 

 ৩.৩.২. কর যেযত্র চডচেটার যরনযদন ও যভাফাইর যযভন্ট/চডচেটার ওয়াযরট িালু কযা এফাং 

চডচেটার যরনযদন েতয ও চনযাদ কযায ব্যফস্থা গ্রি; 

 ৩.৩.৩. চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠানমূ তাযদয ওযয়ফাইযট চফক্রয় যমাগ্য যণ্যয চনধ বাচযত মূল্য প্রদ বন

 কযা;  
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 ৩.৩.৪. চডচেটার কভা ব াংচিি চফযভান যযভন্ট ব্যফস্থাযক চযফচতবত চযচস্থচতয াযথ াভঞ্জস্যপূি ব

 কযি; 

 ৩.৩.৫. ব্যাাংকমূ কতৃবক আন্তেঃব্যাাংক ও যভাফাইর চপনাচন্পয়যার াচব ব (এভএপএ)/চডচেটার

 চপনাচন্পয়যার াচব ব (চডএপএ) যরনযদন উযমাগী চযিভ ফাস্তফায়যনয উযযাগ গ্রি; 

 ৩.৩.৬. চডচেটার কভা ব াংচিি যরনযদন ও ণ্য যফযাযয যেযত্র একটি সুচনচদ বি চযিারনা 

 চনযদ বচকা াংচিি ভন্ত্রিারয়/চফবাগ কতৃবক প্রিয়ন; 

 ৩.৩.৭. চডচেটার কভা ব াংচিি যরনযদযনয চনযািায স্বাযথ ব ‘এযক্রা াচব ব’ িালু কযি; 

 ৩.৩.৮. অনরাইন যযভন্ট াচব বযক গচতীর কযযত মূল্য চযযাচধত কাড ব/বার্চ বয়ার কাড ব/ওয়াযরট

 কাড বমূ এযেন্ট/চডচেটার কভা ব াইযটয ভাধ্যযভ প্রিাযযয প্রযয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রি; 

 ৩.৩.৯. ব্যাাংক ও যভাফাইর ব্যাাংচকাং, মূল্য চযযাচধত কাড ব, যডচফট ও যক্রচডট কাড ব ভস্ত যযভন্ট  

 িচত ন্যানার যযভন্ট সুইি-এয াযথ াংমৄি থাকায ভাধ্যযভ তাৎেচিক অথ ব স্থানান্তযযয 

ব্যফস্থা গ্রি; 

 ৩.৩.১০. তফধ যথ আন্ত:যদীয় অনরাইন কাড ব চবচিক যরনযদন ম্প্রাযযিয চনচভি তফযদচক জিদ্রায 

 ভ্রভি যকাটা ও অনরাইন যরনযদযনয যকাটা মৄযগাযমাগীকযি। 

৩.৪. ঝুঁচক ব্যফস্থানা ও চনযািা  

৩.৪.১. াইযযচ, যাচকাং চডচেটার কভা ব খাত াংচিি কর চডচেটার অযাধ, ইন্টাযযনট

 ব্যাাংচকাং, যভাফাইর ব্যাাংচকাং ইতযাচদ যেযত্র চফযভান ও উদ্ভূত ঝুঁচক চিচিতকযি, ব্যফস্থানা ও

 তদাযচক চনচিতকযযি াংচিি দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রিারয়/চফবাগ কতৃবক ব্যফস্থা গ্রি;  

৩.৪.২. মথামথ চনযািায স্বাযথ ব চডচেটার কভা ব প্রচতষ্ঠানমূ প্রচভতভান অনুযি কযয তাযদয 

ওযয়ফাইট, ফাচিেযযকি (Marketplace) ইতযাচদ প্রস্তুত কযযফ; 

৩.৪.৩. চডচেটার কভা ব াংচিি অযাধ চিচিত যর তা যদয প্রিচরত াংচিি আইযনয ভাধ্যযভ ব্যফস্থা

 গ্রি;  

৩.৪.৪.  চডচেটার কভা ব াংচিি চফচবন্ন াইট/ফাচিেয যকি (Marketplace) এয চনযািা 

চনচিতকযযিয রযেয প্রযয়ােনীয় কাচযগচয অফকাঠাযভা গযে যতারা; 

৩.৪.৫. যদয ও আন্তেবাচতক ম বাযয় উদ্ভতূ চযচস্থচতযত প্রযয়ােন াযযে চডচেটার কভা ব াংচিি

 চফলয়ফস্তু ও আইচন কাঠাযভা চযফতবন/চযফধ বন/চযভােবন/াংযাধযনয কাম বক্রভ গ্রি। 

          ৩.৪.৬. চডচেটার কভায ব যভধাস্বত্ত্ব াংযেি কযা।  

 

৩.৫. চডচেটার কভা ব াংচিি াংস্থামূযয কাম বক্রভ ভন্বয় 

৩.৫.১. চডচেটার কভা ব সুষ্ঠুবাযফ ফাস্তফায়যনয চনচভি ফাচিেয ভন্ত্রিারয়/তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄচি 

চফবাগ কতৃবক গঠিত যকিীয় যর এতদ্ চফলযয় কর ভন্ত্রিারয়/চফবাগ/প্রচতষ্ঠান/াংস্থা এয াযথ 

প্রযয়ােনীয় ভন্বয় াধন কযযফ;  
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 ৩.৫.২. চডচেটার কভা ব ইোচেয যকায ভযনানীত াংস্থা/অযাযাচযয়ন যদযয চডচেটার কভা ব

 ব্যফস্থা াংক্রান্ত কাম বক্রভ যকিীয় চডচেটার কভা ব যযরয াযথ ভন্বয় াধন কযযফ। 

৩.৬. আইচন কাঠাযভা 

 

 ৩.৬.১. চডচেটার কভা ব ব্যফা চযিারনা, চফক্রয়কৃত ণ্য যফযা ও আচথ বক যরনযদন াংক্রান্ত

 চনযািা, চনয়ন্ত্রি, তদাযচক এফাং এ কর কভ বকাণ্ড যত উদূ্ভত অযন্তাল চনযন ও

 অযাধমূযয চফিায চডচেটার চনযািা াংচিি আইযনয ভাধ্যযভ ম্পন্নকযি; 

 ৩.৬.২. চডচেটার কভা ব খাযত চফচনযয়াযগয যেযত্র যদযয প্রিচরত আইন ও চফচধ-চফধান প্রচতারন; 

 ৩.৬.৩. চডচেটার কভা ব চফলয়ক কচযাইট, যেডভাকব ও প্যাযটন্ট যভধাস্বত্ব াংযেি, অনরাইন  

ডকুযভন্ট আদান-প্রদান াংক্রান্ত চফযভান আইন ও চফচধ-চফধান-এ প্রযয়ােনীয় 

চযফতবন/চযভােবন/চযফধ বন এয কাম বক্রভ গ্রি;  

 ৩.৬.৪. যভধাস্বত্ব (প্যাযটন্ট ও নকা, যেডভাকব, কচযাইট ইতযাচদ)-এ চডচেটার কভা ব চফলয়ফস্তু

 অন্তর্ভ বচিয েন্য ারনাগাদ কযায ব্যফস্থা গ্রি; 

 ৩.৬.৫. যভাফাইর অাযযটযগি কতৃবক যনট চনযযেতা (Net Neutrality) ফোয় যাখায চফচধ- 

চফধান প্রচতারন; 

 ৩.৬.৬. চডচেটার কভা ব যরনযদযনয যেযত্র চডচেটার স্বােয ব্যফাযযয উযযাগ গ্রি; 

 ৩.৬.৭. চডচেটার কভা ব খাযত তফযদচক চফচনযয়াযগয যেযত্র চফযভান চফচধ-চফধান প্রচতারন কযযত

 যফ; তযফ চফযদী চডচেটার কভা ব ইোচে যদীয় যকাযনা ইোচেয াযথ যমৌথ চফচনযয়াগ

 ব্যতীত এককবাযফ ব্যফা চযিারনা কযযত াযযফ না এফাং যদীয় চডচেটার কভা ব ইোচেয

 স্বাথ বমূযক প্রাধান্য যদয়া; 

 ৩.৬.৮. চডচেটার কভা ব াংচিি ওযয়ফাইট যডযবরযভন্ট, কনযটন্ট যডযবরযভন্ট, ফাচিেযযকি

 (Marketplace) এফাং যাচিাং অযাে যভইনযটন্যান্প চফলযয় সুচনচদ বি নীচতভারা প্রিয়ন; 

৩.৬.৯. চডচেটার কভায ব অাংগ্রিকাযী ব্যফা প্রচতষ্ঠান যবািায ব্যচিগত তযথ্যয যগানীয়তা চনচিত 

কযযফন। 

৩.৭. আইন প্রযয়াগ িচত 

 ৩.৭.১. চডচেটার কভা ব খাত াংচিি যরনযদন এফাং অযন্তাল চনযযনয চফলয়াচদ সুষ্ঠুবাযফ প্রচতারন 

 কযায উযেযে যকাযযয চফচবন্ন ভন্ত্রিারয়/চফবাগ ও আইন প্রযয়াগকাযী কতৃবে/াংস্থা’য ভযধ্য

 এ াংক্রান্ত দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রিারয়/চফবাগ ভন্বয় াধন কযযফ; 

 ৩.৭.২. চডচেটার কভা ব ম্পচকবত চফলয়মূয গযফলিাকাম ব চযিারনা, তথ্য ও উাি াংগ্র, ভস্যা 

 চিচিতকযি এফাং যীো-চনযীো ও ম বাযরািনায ভাধ্যযভ চফযভান ও উদ্ভূত ভস্যা চনযযন 

 সুাচয প্রদাযনয চনচভি যকাচয-যফযকাচয প্রচতচনচধযদয ভন্বযয় একটি উযদিা চযলদ 

 (Advisory Council) গঠন; 

৩.৭.৩. চডচেটার যরনযদন িচতযত আচথ বক যরনযদযনয অপ্রযয়াগ ও োচরয়াত চিচিত কযযিয 
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যেযত্র আচথ বক প্রচতষ্ঠান, চিয়াচযাং াউে এফাং আইন প্রযয়াগকাযী াংস্থা যকিীয় চডচেটার 

কভা ব যযরয াযথ ভন্বযয়য ভাধ্যযভ প্রযয়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রি কযযফ। 

৩.৮. চডচেটার কভা ব প্রযভান 

৩.৮.১. চডচেটার কভা ব চফলযয় প্রিাযিা ও েনযিতনতা সৃচিয েন্য ফাচিেয ভন্ত্রিারয় এফাং  তথ্য ও 

যমাগাযমাগ প্রমৄচি চফবাগ াংচিি কযর প্রযয়ােনীয় কাম বক্রভ গ্রি কযযফ।  

৩.৯. নীচতভারা ম বাযরািনা 

বচফষ্যযত নীচতভারায যম যকাযনা ধযযিয াংযাধন ফা চযভােবযনয প্রযয়ােন যর ফাচিেয 

ভন্ত্রিারয়/তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রমৄচি চফবাগ আন্তেঃভন্ত্রিারয় বায যাভ বক্রযভ তা ম্পাদন কযযফ। 

৩.১০. অনুসৃত যীচত (Conventions) 

কভ ব-চযকল্পনামূ ফাস্তফায়যনয েন্য চনম্নরূ যভয়াদ চস্থয কযা যয়যেেঃ 

 স্বল্প যভয়াদী (২০২১ ার); 

 ভধ্য যভয়াদী (২০২৫ ার); 

 দীঘ ব যভয়াদী (২০৩০ ার); এফাং 

 অচত দীঘ ব যভয়াদী (২০৪১ ার)।  

৩.১১. কভ ব-চযকল্পনা (চযচি-১) 

এ নীচতভারায আওতায় চডচেটার কভা ব সুষ্ঠুবাযফ চযিারনায চনচভি একটি কভ ব-চযকল্পনা অনুযি কযা যফ 

(চযচি-১)। 

 



13 

 

 

 

কভ ম-রযকল্পনা 

 
 

ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

উদ্দেশ্য-১:  রডরজটার কভা ম এয ভাধ্যদ্দভ ব্যফা ফারণদ্দজযয প্রচায, প্রায ও উন্নরত াধন কযা 

০১ াযাদ্দদদ্দয াধাযণ জনদ্দগাষ্ঠী, 

প্ররতরষ্ঠত ব্যফায়ী ংগঠন, নতুন 

ব্যফায়ী উদ্দযাক্তা, যকারয 

কভ মকতমা-কভ মচাযীদ্দদয রডরজটার 

কভা ম এফং এ ব্যফায প্রাদ্দয়ারগক 

রদকমূ ম্পদ্দকম দ্দচতন কযা ও 

রফস্তারযত জ্ঞান প্রদাদ্দনয জন্য প্ররক্ষণ 

কভ মসূরচ গ্রণ কযা। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয়, ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, তথ্য 

ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়, 

রফবাগীয়, মজরা 

এফং উদ্দজরা 

প্রান।  

রডরজটার কভাদ্দ ময 

প্রাদ্দয়ারগক রদক 

ম্পদ্দকম প্রান ও 

ব্যফায়ীদ্দদয ভদ্দধ্য 

দ্দচতনতা বৃরি াদ্দফ 

এফং এ ংক্রান্ত 

কভ মকাণ্ড রযচারনা, 

ব্যফস্থানা ও রনয়ন্ত্রণ 

কযা জ দ্দফ।  

কর 

রফবাগীয়/

কর 

মজরা 

ম মায় 

কর 

উদ্দজরা 

ম মায় 

কর 

আউরনয়ন 

ম মায় 

সকল   ।  

০২ রফশ্বরফযারদ্দয়য ংরিষ্ট াঠ্যক্রভ 

এফং তথ্যপ্রযুরক্ত  াঠ্যক্রদ্দভ এফং 

রফরবন্ন প্ররক্ষণ আনরিটিউদ্দটয 

কাম মক্রদ্দভ রডরজটার কভা ম রফলয়দ্দক 

ন্তর্ মু্রক্তকযণ।  

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউরজর এফং 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

তথ্যপ্রযুরক্ত জ্ঞান 

ম্পন্ন দক্ষ 

ভানফম্পদ গদ্দে 

উঠদ্দফ। 

উচ্চ রক্ষা  ভাধ্যরভক 

ও উচ্চ 

ভাধ্যরভক  

প্রাথরভক  

 

স     ।  

০৩ রডরজটার কভা ম খাদ্দত জনগণদ্দক 

উৎারত কযায রদ্দক্ষয প্রচায 

প্রচাযণায ব্যফস্থা গ্রণ। 

তথ্য  ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ  

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দতয গুরুত্ব বৃরি 

াদ্দফ; জনগদ্দণয ভদ্দধ্য 

দ্দচতনতা ও অগ্র 

বৃরি াদ্দফ। 

যাজধানী 

য 

রফবাগীয় 

য 

মজরা 

য/ 

রফদ্দদদ্দ 

ফস্থানযত 

ফাংরাদ্দদ 

দূতাফা 

মূ 

    ল  

   ।  

০৪ রডরজটার কভা ম খাদ্দতয 

ম্প্রাযণমূরক কভ মকাদ্দণ্ডয ং 

রদ্দদ্দফ ফস্থাদ্দবদ্দদ রফরবন্ন রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান ফা প্ররক্ষণ আনরিটিউদ্দট 

রডরজটার কভা ম রফলয়ক প্ররক্ষণ 

রযচারনা কযা। 

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

যুফ ও ক্রীো 

ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ।  

এ খাদ্দত দক্ষ জনফর 

এফং উদ্দযাক্তা ততরয 

দ্দফ। রডরজটার কভা ম 

ব্যফায প্রায দ্দফ। 

    

রযরষ্ট-১ 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

উদ্দেশ্য-২ রডরজটার কভা ম ব্যফা রযচারনায মক্ষদ্দে উযুক্ত রযদ্দফ সৃরষ্ট কযা 

০৫ মদদ্দয রডরজটার কভা ম খাতদ্দক 

ফতমভান রফদ্দশ্ব প্রচররত  ব্যফস্থায াদ্দথ 

াভঞ্জস্য রফধান এফং এ খাদ্দতয 

দীঘ মদ্দভয়াদী ও মটকআ উন্নয়ন 

াধদ্দনয রদ্দক্ষয এ ম্পরকমত 

রফলয়মূদ্দ গদ্দফলণাকাম ম রযচারনা, 

ভস্যা রচরিতকযণ এফং উদ্ভূত 

ভস্যা রনযদ্দন সুারয প্রদাদ্দনয 

রনরভত্ত  যকাদ্দযয ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এয প্ররতরনরধ, 

মদদ্দয ীল ম ব্যফায়ী ংগঠন, 

অআরটি ও রডরজটার কভা ম আন্ডারিয 

প্ররতরনরধগদ্দণয ভন্বদ্দয়  একটি 

উদ্দদষ্টা রযলদ গঠন কযা।  

ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাগ/ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়/থ ম 

রফবাগ/ তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ/ 

রযংখ্যান ও 

তথ্য ব্যফস্থানা 

রফবাগ/ 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক/ 

মফযকারয 

ংগঠদ্দনয 

প্ররতরনরধগণ। 

গদ্দফলণায পরাপদ্দরয 

ভাধ্যদ্দভ রডরজটার 

কভাদ্দ ময রফকা 

াধন এফং রফরবন্ন 

ভস্যা ভাধাদ্দনয 

রনরভত্ত সুারয 

প্রণয়ন ম্ভফ দ্দফ। 

 
   

০৬ রডরজটার কভা ম ম্পরকমত মাফতীয় 

কভ মকাণ্ড- তথা রডরজটার কভাদ্দ ময 

ভাধ্যদ্দভ ব্যফা-ফারণজয ংঘটন, 

মরনদ্দদন সৃষ্ট মবাক্তা ফা রফদ্দক্রতা 

দ্দন্তাল, প্রযুরক্তগত ভস্যা 

রনযদ্দণয রদ্দক্ষয ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অআন প্রদ্দয়াগকাযী 

ংস্থায প্ররতরনরধ/ 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক ও           

রনদ্দয় একটি কারযগরয করভটি গঠন 

কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

উদ্ভূত দ্দন্তাল 

রনযদ্দন দ্রুত দদ্দক্ষ 

গ্রণ কযা ম্ভফ দ্দফ, 

ঝুঁরক ব্যফস্থানা 

মটকআ দ্দফ, রনয়ন্ত্রণ 

মভকারনজভ পর 

দ্দফ। 

 
  

 

 

 

০৭  রডরজটার কভা ম খাদ্দত ফাংরাদ্দদী 

মকাম্পারন ও নুরূ রফদ্দদী 

মকাম্পারন ৫১:৪৯ আক্যযআটি রবরত্তক 

ভাররকানা ব্যফস্থায় রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগ 

কযা। 

 

 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, তথ্য 

ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং ফাংরাদ্দদ 

রফরনদ্দয়াগ উন্নয়ন 

কর্তমক্ষ। 

 

 

 

মদীয় রডরজটার 

কভা ম রল্প রধকতয 

রফকরত ওয়ায 

সুদ্দমাগ াদ্দফ। 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

উদ্দেশ্য-৩ রডরজটার কভা ম ব্যফা রযচারনায মক্ষদ্দে স্বচ্ছতা, দায়ফিতা ও জফাফরদরতা রনরিত কযা 

০৮ রডরজটার কভা ম খাতদ্দক ায়তা 

মদওয়ায রনরভত্ত রফরবন্ন আন্স্যযদ্দযন্স্ 

প্যাদ্দকজ ততরয ও নুদ্দভাদদ্দন 

আন্স্যযদ্দযন্স্ খাতদ্দক উদ্বযিকযণ। 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ ফীভা 

উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ 

কর্তমক্ষ 

(অআরডঅযএ)। 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয অস্থাীর 

দ্দফ। 

   
 

৯ কর যকারয/দ্দফযকারয রপদ্দ 

রডরজটার স্বাক্ষয চালু কযায উদ্দযাগ 

গ্রণ কযা। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয় এফং  

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয অস্থাীর 

দ্দফ।  

    

উদ্দেশ্য-৪ রডরজটার কভাদ্দ ময ভাধ্যদ্দভ ক্রয়-রফক্রদ্দয়য মক্ষদ্দে মক্রতা ও রফদ্দক্রতায ভদ্দধ্য অস্থা ও রফশ্বা স্থাদ্দন ায়তা কযা 

১০ নীরতয প্ররত অস্থা ও শ্রিা 

প্রদ মনপূফ মক মদদ্দয কর প্রকায 

ব্যফা ফারণজয গতানুগরতক প্ররক্রয়ায 

াাার রডরজটার ভাধ্যদ্দভ 

রযচাররত কযায কাম মকয উদ্দযাগ 

গ্রণ কযা। 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দতয উন্নয়ন 

ত্বযারন্বত দ্দফ।  

যাজধানী 

য 

রফবাগীয় 

য 

মজরা য      ল  

ও 

স        

১১ মদদ্দ রডরজটার কভা ম খাদ্দতয 

কাংরিত উন্নয়ন াধদ্দনয রদ্দক্ষয 

রডরজটার কভাদ্দ ময উদ্দমাগী 

ফকাঠাদ্দভাগত, জ্ঞানরবরত্তক এফং 

ংগ্রণমূরক রযদ্দফ সৃরষ্টয 

ভাধ্যদ্দভ এ খাতদ্দক অস্থাীর কদ্দয 

মতারায দদ্দক্ষ গ্রণ কযা। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয়, তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দতয ম্প্রাযণ ও 

াভরগ্রক উন্নয়ন, 

যপতারন উন্নয়ন এফং 

রডরজটার ফাংরাদ্দদ 

রফরনভ মাণ। 

যাজধানী 

য  

রফবাগীয় 

য 

মজরা য  

 

 

    ল  

ও 

স      । 

উদ্দেশ্য-৫ উদ্দযাক্তা, মক্রতা ও রফদ্দক্রতায স্বাথ ম ংযক্ষদ্দণ নীরতগত ও অআনগত ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

১২  রফশ্ব ফারণজয ংস্থায রদকরনদ্দদ মনা 

এফং মদদ্দয প্রচররত রফরবন্ন 

নীরতভারা, অআন ও 

রযকল্পনামূদ্দয অদ্দরাদ্দক মদদ্দয 

রডরজটার কভা ম খাদ্দত রযচাররত 

ব্যফা ফারণদ্দজয মরনদ্দদন ংক্রান্ত 

রনযাত্তা ও রনয়ন্ত্রণ এফং তদাযরকয 

রদ্দক্ষয ফকাঠাদ্দভা উন্নয়দ্দন ব্যফস্থা 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ 

রডরজটার কভা ম খাত 

সুংত দ্দফ এফং 

উদ্দযাক্তাযা রফরনদ্দয়াদ্দগ 

উৎারত দ্দফ।  
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

গ্রণ কযা। ব্যাংক। 

১৩ মভাফাআর াদ্দযটযগণ কর্তমক মনট 

রনযদ্দক্ষতা (Net Neutrality) 

ফজায় যাখায রফরধ- 

রফধান প্ররতারন; 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং 

রফটিঅযর 

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দত কদ্দর 

আন্টাযদ্দনট ব্যফাদ্দয 

ভান সুদ্দমাগ াদ্দফ 

এফং রডরজটার 

কভাদ্দ ময প্রায 

ঘটদ্দফ। 

    

উদ্দেশ্য-৬ মবাক্তা রধকায ংযক্ষণ কযা 

১৪ রডরজটার কভা ম মবাক্তাদ্দদয জন্য 

অস্থাীর রযদ্দফ ততরযয জন্য 

মবাক্তা স্বাথ ম ংযক্ষণ ংক্রান্ত রফরধ-

রফধান প্রণয়ন কযা। 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

ফাংরাদ্দদদ্দয 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয অস্থাীর 

দ্দফ এফং রফরনদ্দয়াগ 

ফােদ্দফ। 

   
 

১৫ রডরজটার কভা ম জীকযণ এফং 

মবাক্তা ও ব্যফায়ী উবয় দ্দক্ষয 

দ্দন্তাল রনযদ্দনয স্বাদ্দথ ম Cash on 

Delivery িরত প্রফতমদ্দনয উদ্দযাগ 

গ্রণ কযা। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

মফা জীকযণ দ্দফ 

এফং অস্থাীর 

রযদ্দফ সৃরষ্ট দ্দফ।  

 

   
 

১৬ Cash on Delivery িরতদ্দত 

ফাংরাদ্দদ মাি রপ ফা ক্যরযয়ায 

মকাম্পারন কর্তমক অদায়কৃত থ ম 

নরধক ১৫ রদদ্দনয ভদ্দধ্য মকাম্পারন 

ফা মবাক্তাদ্দক (দ্দপযত প্রদাদ্দনয মক্ষদ্দে) 

প্রদান কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ। 

মবাক্তা তথা মক্রতাযা 

রডরজটার ফারণদ্দজয 

উৎারত দ্দফ। 

   
 

১৭ জাতীয় রডরজটার কভা ম নীরতভারায 

অওতায় মবাক্তাদ্দদয মমাগাদ্দমাগ, 

গ্রারধকায রবরত্তক ছন্দ, তথ্য 

রবরজট, ব্যরক্তগত ও অরথ মক রফলয়ারদ 

ম্পরকমত তথ্যমূদ্দয প্রাআদ্দবর 

ংরিষ্ট ভাদ্দচ মন্ট ব্যাংক কর্তমক 

অফরশ্যকবাদ্দফ ংযক্ষণ কযায 

উদ্দযাগ গ্রণ কযা। 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক এফং 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ। 

রডরজটার ফাংরাদ্দদ 

রফরনভ মাদ্দণ গরতীরতা 

ফােদ্দফ; রডরজটার 

কভা ম খাত রধকতয 

অস্থাীর দ্দফ। 

   
 

উদ্দেশ্য-৭ রডরজটার মরনদ্দদদ্দনয মক্ষদ্দে রফরবন্ন ঝুঁরকমূ রনযদ্দনয রদ্দক্ষয ংরিষ্ট ংস্থামূদ্দয াদ্দথ ভন্বয় াধন কযা 

১৮ রডরজটার ফারণদ্দজযয ভাধ্যদ্দভ ব্যফা-

ফারণজয রযচারনায় জাতীয় ও 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

রডরজটার কভা ম 

ংক্রান্ত রফরবন্ন ঝুঁরক 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

অন্তজমারতক ম মাদ্দয় ণ্য ও মফা 

ক্রয়-রফক্রয় এফং অরথ মক মরনদ্দদন 

ংক্রান্ত রফরবন্ন ঝুঁরক রচরিতকযদ্দণ 

যকাদ্দযয ংরিষ্ট দপতদ্দযয উযুক্ত 

কভ মকতমাদ্দদয ভন্বদ্দয় একটি Risk 

Factors Management 

Committee গঠন কযা। 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, 

জনরনযাত্তা 

রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

 

রচরিতকযণ, 

ব্যফস্থানা এফং 

তদাযরক  প্ররক্রয়া 

কাম মকয ও মটকআ 

দ্দফ। 

১৯ মবাক্তা এফং ব্যফায়ীদ্দদয রনযাদ 

মরনদ্দদন রনরিতকযদ্দণ ফহুস্তয রফরষ্ট 

রক্তারী Authentication এফং 

Encryption িরত প্রদ্দয়াদ্দগয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

রডরজটার কভা ম 

ংক্রান্ত রফরবন্ন ঝুঁরক 

রচরিতকযণ, 

ব্যফস্থানা ও 

তদাযরক প্ররক্রয়া 

কাম মকয ও মটকআ 

দ্দফ। 

   
 

২০ রডরজটার কভা ম ংরিষ্ট যাধ, 

াআদ্দযর, মভাফাআর ব্যাংরকং 

রফরবন্ন রফলদ্দয় রফযভান ও উদ্ভূত ঝুঁরক 

রচরিতকযণ, ব্যফস্থানা ও তদাযরক 

রফলদ্দয় ংরিষ্ট কভ মকতমাদ্দদয 

প্ররক্ষদ্দণয ব্যফস্থা কযা। 

 

 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, জন 

রনযাত্তা রফবাগ, 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক, ংস্কৃরত 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং রল্প 

ভন্ত্রণারয়। 

ফাংরাদ্দদদ্দয 

রডরজটার কভা ম খাত 

এফং ব্যাংরকং ব্যফস্থা 

মদদ্দয বযন্তদ্দয  ও 

অন্তজমারতক 

রযভন্ডদ্দর রধকতয 

অস্থাীর দ্দফ; 

রফরনদ্দয়াগ উৎারত 

দ্দফ। 

   
 

২১ অন্তজমারতক ম মাদ্দয় আদ্দরট্রনিরনক 

মরনদ্দদন ংক্রান্ত যাধ রনযদ্দন 

WTO কর্তমক প্রদত্ত রদকরনদ্দদ মনা 

নুমায়ী অন্তজমারতক ম মাদ্দয় ক্ষরতগ্রস্থ 

ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠাদ্দনয সুরফচায প্রারিয 

রদ্দক্ষয দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, অআন, 

রফচায ও ংদ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং যযাি 

ভন্ত্রণারয়। 

অন্তজমারতক ম মাদ্দয় এ 

খাত অস্থাীর দ্দফ;  

ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরক্ত/ 

প্ররতষ্ঠান সুরফচায 

াদ্দফ। 

   
 

২২ মবাক্তা কর্তমক মদ্দভন্ট প্রদান এফং 

প্রদ্দমাজয মক্ষদ্দে দ্দন্তাদ্দলয মপ্ররক্ষদ্দত 

মদ্দভন্টকৃত থ ম মপযত প্রারিয 

দ্দফ মাচ্চ ভয়ীভা রনধ মাযণ কযা।  

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক  

রডরজটার কভা ম খাত 

অস্থাীর দ্দফ;  

ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরক্ত/ 

প্ররতষ্ঠান সুরফচায 

াদ্দফ। 

   
 



18 

 

ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

উদ্দেশ্য-৮ রডরজটার কভা ম সুষ্ঠযবাদ্দফ রযচারনায রনরভত্ত প্রদ্দয়াজনীয় ফকাঠাদ্দভা (দ্দমভন: ব্রডব্যান্ড, আন্টাযদ্দনট, মারিং) উন্নয়দ্দন ায়তা প্রদান কযা 

২৩ াযাদ্দদদ্দ স্বল্প ব্যদ্দয় উন্নতভাদ্দনয 

ব্যান্ডউআডথ রনরিতকযণ। 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

াযাদ্দদ উচ্চ 

ক্ষভতাম্পন্ন 

মনটওয়াদ্দকময 

অওতার্ক্ত দ্দফ এফং 

ফায জন্য আন্টাযদ্দনট 

জরবয দ্দফ।   

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ 

ম মাদ্দয় 

 

 

 

 

 

২৪ আউরনয়ন রডরজটার মন্টাদ্দয ম মাি 

ব্রডব্যান্ড আন্টাযদ্দনট সুরফধা 

রনরিতকযণ। 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ। 

দ্রুত গরত ম্পন্ন 

আন্টাযদ্দনদ্দট 

াযাদ্দদদ্দয কর 

জনদ্দগাষ্ঠী মৃ্পক্ত 

দ্দফ; রডরজটার 

ফাংরাদ্দদ ফাস্তফায়ন   

প্ররক্রয়া ত্বযারন্বত দ্দফ। 

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ 

ম মাদ্দয় 

 

 

 

 

২৫ আউরনয়ন রডরজটার মন্টাদ্দয একটি 

উযুক্ত াআফায কযাদ্দপ স্থান কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ ও 

স্থানীয় যকায 

রফবাগ। 

অআরটি ংক্রান্ত 

মফা প্রদান ম্ভফ 

দ্দফ; রধকংখ্যক 

প্রারন্তক জনগণ 

আন্টাযদ্দনট ব্যফায 

কযদ্দত াযদ্দফ।  

মজরা 

দ্দযয 

কর 

আউরনয়ন/

মৌযবা 

উদ্দজরা 

দদ্দযয 

কর 

আউরনয়ন 

কর 

আউরনয়ন 

 

 

২৬ াযাদ্দদদ্দয প্ররতটি আউরনয়ন 

রডরজটার মন্টাদ্দয অআরটি রবরত্তক 

মল্পদ্দডদ্দেয অদদ্দর একটি রডরজটার 

কভা ম মল্পদ্দডে স্থান কযা।   

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

ও স্থানীয় 

যকায রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম 

কনদ্দপ্ট গ্রাভীণ 

জনদ ম মন্ত রফস্তৃরত, 

জনগদ্দণয ভদ্দধ্য 

উৎা সৃরষ্ট এফং 

রডরজটার কভা ম 

রবরত্তক ফারণরজযক 

কভ মকাণ্ড ম্পদ্দকম 

প্রদ্দয়াজনীয় তথ্যারদ 

প্রদান কযা মাদ্দফ।  

কর 

মজরা 

য, 

উদ্দজরা  

কর 

উদ্দজরা 

কর 

আউরনয়ন    

 

 

 

 

 

 

২৭ মটররদ্দডনরটি ফাোদ্দনায কাম মকয ও 

দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

 

 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ 

আন্টাযদ্দনট 

ফকাঠাদ্দভা আউরনয়ন 

ম মায় ম মন্ত রফস্তৃত 

দ্দফ; াযাদ্দদদ্দয 

কর জনদ্দগাষ্ঠী 

রডরজটার ফাংরাদ্দদ 

প্ররক্রয়ায অওতার্ক্ত 

যাজধানী 

 কর 

রফবাগীয় 

ও মজরা 

য 

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

কর গ্রাভ 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

দ্দফ। 

২৮ অন্তজমারতক ভানদণ্ড নুযদ্দণ 

প্ররতফন্ধী ও নাযী কর স্তদ্দযয 

নাগরযদ্দকয জন্য কর ওদ্দয়ফাআট 

রবগম্য কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ। 

আন্টাযদ্দনট ব্যফাদ্দয 

কদ্দরয জন্য ভান 

সুদ্দমাগ সৃরষ্ট দ্দফ এফং 

রডরজটার কভা ম 

উৎারত দ্দফ। 

যাজধানী 

 কর 

রফবাগীয় 

ও মজরা 

য 

কর 

উদ্দজরা 

কর গ্রাভ 

 

 

উদ্দেশ্য-৯ ণ্য রযফন ও যফযাদ্দয মক্ষদ্দে প্রদ্দয়াজনীয় ভন্বয় ও নীরতগত ায়তা প্রদান কযা 

২৯ রডরজটার কভা ম এয ণ্য মক্রতায  

রনকট যফযা কযা ও ফ মজনীন 

প্রদ্দফারধকায রনরিতকযদ্দণ ভাঠ 

ম মাদ্দয় মমাগাদ্দমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

কযা।  

স্থানীয় যকায 

রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দতয উন্নয়দ্দনয 

ন্যতভ উদ্দেখদ্দমাগ্য 

উাদান মডররবারয 

চযাদ্দনর সৃরষ্টয থ 

সুগভ দ্দফ।  

কর 

মজরা 

য 

মথদ্দক 

উদ্দজরা 

দয 

উদ্দজরা 

মথদ্দক 

আউরনয়ন 

ম মাদ্দয় 

গ্রাভ 

ম মাদ্দয় 

 

 

 

৩০ আউরনয়ন ও ওয়াড ম ম মাদ্দয় াকা যাস্তা 

রনভ মাণ ও রফযভান যাস্তা মটকআ 

উাদ্দয় মভযাভত কযায দ্রুত  ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা।  

স্থানীয় যকায 

রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দতয উন্নয়দ্দনয 

ন্যতভ উাদান 

মডররবারয চযাদ্দনর 

সৃরষ্টয থ সুগভ দ্দফ 

এফং রডরজটার কভা ম 

খাত গরতীর দ্দফ।  

কর 

মজরা 

য 

মথদ্দক 

উদ্দজরা 

দয 

আউরনয়ন 

ম মাদ্দয় 

গ্রাভ 

ম মাদ্দয়  

 

 

৩১ রডরজটার কভাদ্দ ময ভাধ্যদ্দভ মম 

মকাদ্দনা ণ্য জাতীয় ও অন্তজমারতক 

ম মাদ্দয় মকনাদ্দফচা ও মরনদ্দদদ্দনয 

স্বাদ্দথ ম বযন্তযীণ ও অন্তজমারতক 

ররজরিক মফা িরতয উন্নয়ন 

াধদ্দনয কাম মকয উদ্দযাগ গ্রণ কযা।  

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ  

রডরজটার কভা ম 

ব্যফায প্রায দ্দফ 

এফং দ্দজ মক্রতায 

রনকট ভারাভার 

যফযা কযা মাদ্দফ। 

   
 

উদ্দেশ্য-১০ অন্তঃীভান্ত রডরজটার কভা ম রযচারনায জন্য উযুু্ক্ত রযদ্দফ সৃরষ্ট কযা 

৩২ অন্তজমারতক রডরজটার কভা ম ব্যফস্থায় 

ংযুক্ত ওয়ায জন্য  WTO প্রদত্ত 

রডরজটার কভা ম ম্পরকমত 

গাআডরাআন যীক্ষা-রনযীক্ষা কদ্দয 

তদানুমায়ী ফাংরাদ্দদদ্দয ফারণজয 

ংক্রান্ত নীরতভারা, অআন আতযারদ 

ংদ্দমাজন, রযভাজমন, রযফধ মদ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, থ ম 

রফবাগ ও যযাি 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভাদ্দ ম 

অস্থায রযদ্দফ সৃরষ্ট 

দ্দফ।  
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

৩৩ WTO কর্তমক প্রদত্ত রদকরনদ্দদ মনা 

নুমায়ী রডরজটার কভাদ্দ ময ভাধ্যদ্দভ 

ব্যফা-ফারণজয জীকযণ এফং 

অন্তজারতমক, অঞ্চররক ও বযন্তযীণ 

অআনী কাঠাদ্দভাদ্দত অস্থাজনক 

মরনদ্দদদ্দনয ভদ্দধ্য ভতা রফধান 

রনরিত কযায দদ্দক্ষ গ্রণ কযা।  

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভাদ্দ ম 

অস্থায রযদ্দফ সৃরষ্ট 

দ্দফ।  

   
 

৩৪ রডরজটার কভাদ্দ ময ভাধ্যদ্দভ কর 

প্রকায অস্থাীর মরনদ্দদদ্দনয জন্য 

অন্তজমারতক ভানদণ্ড নুমায়ী রনযাদ 

ও অস্থাীর আ-মদ্দভন্ট িরত প্রফতমন 

এফং তায গ্রণদ্দমাগ্যতা 

(Acceptability), মগাণীয়তা 

(Anonymity), রূান্তয মমাগ্যতা 

(Convertibility), কাম মকারযতা 

(Efficiency), ভন্বয় 

(Integration), কভ মরযরধ 

(Scalability), অস্থাীরতা 

(Reliability) এফং ব্যফায 

মমাগ্যতা (Usability) 

রনরিতকযদ্দণ কাম মকয উদ্দযাগ গ্রণ 

কযা।     

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

 

রডরজটার  মরনদ্দদদ্দন 

মক্রতা-রফদ্দক্রতা 

উৎারত দ্দফ। 

 

   
 

উদ্দেশ্য-১১ ক্ষুদ্র ও ভাঝারয উদ্দযাক্তাদ্দদয রডরজটার কভা ম উন্নয়দ্দন একদ্দ টু পাআন্যান্স্ জীকযণ 

   ৩৫ মভদ্দরাররটান দ্দযয াাার 

ন্যান্য মজরা য, উদ্দজরা ও 

আউরনয়ন ম মাদ্দয়য গ্রাভীণ জনদ্দগাষ্ঠীয 

ভদ্দধ্য থ মননরতক ও রডরজটার সুরফধা 

ম্পরকমত তফলম্য দূয কদ্দয রনম্ন 

অদ্দয়য জন ম্প্রদায়, নগ্রয 

জনদ্দগাষ্ঠী এফং নাযী-পুরুল রনরফ মদ্দদ্দল 

ররক্ষত/স্বল্পররক্ষত মফকায 

যুফম্প্রদাদ্দয়য জন্য রডরজটার কভা ম 

রবরত্তক রডরজটার সুরফধা প্রদান কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ। 

রডরজটার তফলম্য 

দূযীভূত দ্দফ; 

াযাদ্দদদ্দ রডরজটার 

কভা ম রবরত্তক জ্ঞান 

ম্প্রাযণ দ্দফ; ফায 

জন্য ভান সুদ্দমাগ 

রনরিত দ্দফ। 

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ 

 

 

 

৩৬ আউরনয়ন রডরজটার মন্টাদ্দয 

কৃরলরবরত্তক ণ্য রফরক্রয রডরজটার 

কভা ম প্লাটপভ ম ততরযয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

ডাক ও 

ক্ষুদ্র উদ্দযাক্তাদ্দদয 

দ্দণ্যয ফাজাযজাত 

জ দ্দফ এফং 

াযাদ্দদদ্দ রডরজটার 

কর 

রফবাগীয় 

ও মজরা 

য 

কর 

উদ্দজরা 

দয 

কর 

আউরনয়ন 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং কৃরল 

ভন্ত্রণারয় 

কভা ম ায়ক 

টভূরভ ততরয দ্দফ। 

৩৭ কৃরল দ্দণ্যয ফাজায ংদ্দমাগ, মূল্য 

ংদ্দমাজন, াপ্লাআ মচআন প্ররতষ্ঠা, 

দ্দণ্যয গুণগত ভান মাচাআ, দ্দণ্যয 

নমুনা রফচ্যযরতকযদ্দণ মক্রতা-রফদ্দক্রতায 

ভদ্দধ্য দ্দন্তাল ভীভাংা এফং 

ণ্যমূল্য রযদ্দাদ্দধয রনিয়তা প্রদান 

ংক্রান্ত রফলদ্দয়য মভকারনজভ 

প্রণয়দ্দনয উদ্দযাগ গ্রণ কযা।  

 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়  

এফং 

কৃরল ভন্ত্রণারয় 

াযাদ্দদদ্দ রডরজটার 

কভা ম ায়ক 

টভূরভ ততরয দ্দফ।  

কর 

রফবাগীয় 

ও মজরা 

য 

কর 

উদ্দজরা 

দয  

কর 

আউরনয়ন 

 

 

 

 

 

     

৩৮ রডরজটার কভা ম ম্প্রাযদ্দণ নাযী 

উদ্দযাক্তাদ্দদয রফদ্দলবাদ্দফ যকারয-

মফযকারয প্ররক্ষণদ্দকন্দ্র মূদ্দ 

রফদ্দল মকা ম রদ্দদ্দফ রডরজটার 

কভা ম রফলয়ক প্ররক্ষণ প্রদান কযা। 

 

ভররা ও রশু 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম-এ 

নাযীদ্দদয ন্তর্ মরক্ত 

জ দ্দফ, নাযীদ্দদয 

প্রযুরক্তগত ও অরথ মক 

ক্ষভতা ততরয কযদ্দত 

ায়ক দ্দফ এফং 

নাযীদ্দদয জন্য 

কভ মংস্থাদ্দনয নতুন 

মক্ষে ততরয দ্দফ।     

কর 

রফবাগীয় 

য 

কর 

মজরা 

য 

উদ্দজরা 

দয 

 

 

 

 

 

     

৩৯ রডরজটার কভাদ্দ ম ক্ষুদ্র ও ভাঝারয 

উদ্দযাক্তাদ্দদয জ দ্দতম ঋণ প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থা কযা।  

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক এফং 

অরথ মক প্ররতষ্ঠান 

রফবাগ 

মদদ্দয ক্ষুদ্র ও ভাঝারয 

রদ্দল্পয রফকা ঘটদ্দফ। 

   
 

৪০ গ্রাভীণ ক্ষুদ্র ম মাদ্দয়য রদ্দল্পয াদ্দথ 

মৃ্পক্ত উদ্দযাক্তাদ্দদয অরথ মক 

প্রদ্দণাদনা প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা কযা।  

        স   

রফবাগ, থ ম 

রফবাগ, অরথ মক 

প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

ফাংরাদ্দদদ্দয 

রডরজটার কভা ম খাত 

এফং ব্যাংরকং ব্যফস্থা 

মদদ্দয বযন্তদ্দয  ও 

অন্তজমারতক 

রযভণ্ডদ্দর রধকতয 

অস্থাীর দ্দফ; 

রফরনদ্দয়াগ উৎারত 

দ্দফ। 

   

 

 

উদ্দেশ্য-১২ মদদ্দয প্রারন্তক ম মাদ্দয় রডরজটার কভা ম প্রাদ্দযয রদ্দক্ষয প্রদ্দয়াজনীয় সুদ্দমাগ সৃরষ্ট কযা 

৪১ অআরটি ফকাঠাদ্দভায কাংরিত 

উন্নয়ন াধদ্দনয ভাধ্যদ্দভ ‘ফ মে 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়, তথ্য 

রডরজটার কভাদ্দ ময 

অআরটি উদ্দমাগী 

কর 

মজরা 

কর 

উদ্দজরা 

গ্রাভ 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

আন্টাযদ্দনট, ফায জন্য আন্টাযদ্দনট’ 

ীল মক রূকল্প মথাম্ভফ দ্রুত 

ফাস্তফায়ন কযা। 

ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ। 

রযদ্দফ রনরিত 

দ্দফ; রডরজটার 

ফাংরাদ্দদ ফাস্তফায়ন 

কাজ ত্বযারন্বত দ্দফ। 

য  ও 

আউরনয়ন 

 

৪২ রডরজটার কভা ম রফলদ্দয় জ্ঞান প্রদান 

ও দ্দচতনতা ফাোদ্দনায জন্য 

াযাদ্দদদ্দ প্রারন্তক ম মাদ্দয়য জনগদ্দণয 

জন্য মথামথ প্ররক্ষণ কভ মসূরচয 

উদ্দযাগ গ্রণ কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ।  

রডরজটার কভা ম 

রবরত্তক দক্ষ জনফর ও 

উদ্দযাক্তা ততরযদ্দত 

ভতা রফধান ম্ভফয 

দ্দফ। 

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ  

৪৩ গ্রাভীণ স্বল্পররক্ষত/ররক্ষত মফকায 

যুফ ম্প্রদাদ্দয়য (নাযী ও প্ররতফন্ধী) 

জন্য মদদ্দ ও রফদ্দদদ্দ কৃরল, খাভায ও 

ন্যান্য ক্ষুদ্ররল্প রবরত্তক দ্দণ্যয 

ফাজায ততরয ও ম্প্রাযদ্দণ উদ্দযাগ 

গ্রণ কযা। 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়, কৃরল 

ভন্ত্রণারয় 

এফং যযাি 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম 

রবরত্তক রল্প 

উৎারত ওয়ায 

ভাধ্যদ্দভ গ্রাভীণ 

থ মনীরত চাঙ্গা দ্দফ।  

কর 

রফবাগ 

কর 

মজরা 

আউরনয়ন  

৪৪ মদদ্দয কর মা-রুভধাযী 

মকাম্পারনদ্দক গতানুগরতক প্ররক্রয়ায় 

ব্যফা রযচারনায াাার 

রডরজটার কভা ম খাদ্দত ংগ্রদ্দণ 

উৎারত কযায কাম মকযী দদ্দক্ষ 

গ্রণ কযা। 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম 

খাদ্দতয প্রায ও 

উন্নয়ন  ত্বযারন্বত দ্দফ। 

যাজধানী 

ও 

রফবাগীয় 

য  

ম মায় 

কর 

মজরা 

ম মায় 

কর   

উদ্দজরা 

ও আউরনয়ন 

ম মায় 

 

উদ্দেশ্য-১৩ রডরজটার কভা ম এয ভাধ্যদ্দভ উদ্দযাক্তা ও কভ মংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ সৃরষ্ট কযা  

৪৫ াযাদ্দদদ্দয ভাধ্যরভক রফযারয় ও 

ভারফযারদ্দয়য রক্ষক এফং 

ছােছােীদ্দদয মফরক অআটি প্ররক্ষণ 

প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ অআরটি দ্দচতন 

জনদ্দগাষ্ঠী গদ্দে মতারায উদ্দযাগ গ্রণ 

কযা। 

রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম 

রবরত্তক দক্ষ জনফর 

গদ্দে উঠদ্দফ; 

াযাদ্দদদ্দ রডরজটার 

কভা ম উদ্দযাক্তা 

ততরযকযণ প্ররক্রয়া 

জতয দ্দফ এফং 

মদব্যাী রধকতয 

কভ মংস্থান সৃরষ্ট দ্দফ। 

   
 

৪৬ রধকংখ্যক রডরজটার কভা ম 

উদ্দযাক্তা গদ্দে মতারায কাম মকয 

ব্যফস্থা গ্রন কযা। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম 

ব্যফায প্রায দ্দফ 

এফং কভ মংস্থান 

সৃরষ্টয সুদ্দমাগ বৃরি 

াদ্দফ। 

কর 

মজরা 

ম মায় 

কর 

উদ্দজরা 

ম মায় 

কর 

আউরনয়ন 

ম মায় 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

৪৭ অআরটি রফলদ্দয় দক্ষ মাজীফী 

মমভন- করম্পউটায মপ্রাগ্রাভায, ওদ্দয়ফ 

মডদ্দবরায, গ্রারপক্স রডজাআনায, 

রডরজটার ভাদ্দকমটিং রফদ্দলজ্ঞ, 

াআফায রফদ্দলজ্ঞ, াপ্লাআ মচআন 

ব্যফস্থানা রফদ্দলজ্ঞ আতযারদ গদ্দে 

তুরদ্দত উদ্দযাগ গ্রণ কযা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

রধক দক্ষ মাজীফী 

রিল্যান্স্ায ততরয দ্দফ 

এফং রধক রযভাদ্দণ 

তফদ্দদরক মুদ্রা জমদ্দন 

ায়ক দ্দফ। 

   
 

৪৮ যুফ উন্নয়ন, ভফায় যকাদ্দযয 

কর প্রকায প্ররক্ষণ কভ মসূরচদ্দত 

মদীয় ও অন্তজমারতক ফাজায 

উদ্দমাগী রডরজটার কভা ম রফলয়ক 

মকা ম ন্তর্ মক্ত কযায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা।  

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

যুফ ও ক্রীো 

ভন্ত্রণারয় এফং 

শ্রভ ও 

কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয়। 

দক্ষ ভানফম্পদ গদ্দে 

উঠদ্দফ এফং াযাদ্দদদ্দ 

র্তণমূর ম মন্ত 

রডরজটার কভা ম 

ম্পরকমত ধাযণা 

ম্প্রাযণ কযায 

প্ররক্রয়া পর দ্দফ। 

যাজধানী 

 

রফবাগীয় 

য 

মজরা 

য 

মদব্যাী  

৪৯ মদদ্দয কর ররদ্দটকরনক 

আনরিটিউদ্দট রডরজটার কভাদ্দ ময 

রফরবন্ন রফলয় মমভন-রডরজটার 

রনযাত্তা, ওদ্দয়ফ রডজাআন, রডরজটার 

ভাদ্দকমটিং আতযারদ রফলয়ক ট ম মকা ম 

ও রডদ্দপ্লাভা মকা ম চালু কযা। 

ক       ও 

    স       

      এফং 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

দক্ষ ভানফম্পদ গদ্দে 

উঠদ্দফ এফং াযাদ্দদদ্দ 

র্তণমূর ম মন্ত 

রডরজটার কভা ম 

ম্পরকমত ধাযণা 

ম্প্রাযণ কযায 

প্ররক্রয়া পর দ্দফ। 

   
 

৫০ াযাদ্দদদ্দয গ্রাভ ও ভপস্বর দ্দয 

ক্ষুদ্র ও ভাঝারয ম মাদ্দয়য রল্প 

রফকাদ্দক উৎারত কযায ভাধ্যদ্দভ 

তা রডরজটার কভা ম খাদ্দত ন্তর্ মক্ত 

কযায উদ্দযাগ গ্রণ এফং প্রদ্দয়াজনীয় 

অরথ মক ও ন্যান্য ায়তা প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা।   

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ, 

        স   

রফবাগ,  অরথ মক 

প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

প্রারন্তক ম মাদ্দয় 

রডরজটার কভা ম 

মবাক্তা ও ব্যফায়ী 

উদ্দযাক্তা ততরয দ্দফ। 

ঢাকা 

রফবাগ 

কর 

রফবাগ 

াযাদ্দদ 

 

 

 

উদ্দেশ্য-১৪ অন্তজমারতক রযভন্ডদ্দর মদীয় দ্দণ্যয প্রচায ও প্রায কযা 

৫১ রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয জন্য 

নরাআদ্দন মযরজদ্দেন এফং ওয়াকম 

াযরভদ্দটয ব্যফস্থাকযণ। 

যযাি 

ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরাদ্দদ 

রফরনদ্দয়াগ উন্নয়ন 

কর্তমক্ষ এফং 

ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

রফরনদ্দয়াদ্দগ স্বাচ্ছন্দয 

মফাধ কযদ্দফ এফং 

রফরবন্ন মক্টদ্দয 

রফরনদ্দয়াদ্দগ রধকতয 

অগ্রী  দ্দয় উঠদ্দফ। 

দরক্ষণ 

এরয়া ও 

এরয়া-

প্যাররপক 

ঞ্চদ্দরয 

মদমূ 

এরয়া 

ঞ্চদ্দরয 

ন্যান্য 

মদমূ 

রনরলি 

মদ 

ব্যতীত 

রফদ্দশ্বয 

কর 

মদমূ 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

৫২ রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযী থফা 

রফরনদ্দয়াগ কযদ্দত আচ্ছুক ব্যফায়ীদ্দদয 

জন্য আ-রবা প্রদান ও নফায়ন িরত 

প্রচরন কযায দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

জনরনযাত্তা 

রফবাগ, যযাি 

ভন্ত্রণারয় এফং 

ফাংরাদ্দদ 

রফরনদ্দয়াগ উন্নয়ন 

কর্তমক্ষ। 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

স্বাচ্ছন্দয মফাধ কযদ্দফ 

এফং রফরবন্ন মক্টদ্দয 

রফরনদ্দয়াদ্দগ রধকতয 

অগ্রী  দ্দয় উঠদ্দফ। 

    

 

 

৫৩ নরাআদ্দন টিঅআএন, বযাট 

মযরজদ্দেন অয়কয রযটান ম 

দারখর কযা এফং নরাআদ্দন রফর ফ 

এরি/এক্সদ্দাট ম দারখদ্দরয ব্যফস্থাকযণ 

ম্পরকমত রিান্ত ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া 

ত্বযারন্বতকযণ। 

        স   

রফবাগ,  এফং 

জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ম। 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

স্বাচ্ছন্দয মফাধ কযদ্দফ 

এফং রফরবন্ন মক্টদ্দয 

রফরনদ্দয়াদ্দগ রধকতয 

অগ্রী  দ্দয় উঠদ্দফ। 

    

 

 

৫৪ অয়কয, বযাট, কািভ রডউটি 

আতযারদ নরাআদ্দন প্রদান ম্পরকমত 

রিান্ত ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া ত্বযারন্বত 

কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ম। 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

স্বাচ্ছন্দয মফাধ কযদ্দফ 

এফং রফরবন্ন মক্টদ্দয 

রফরনদ্দয়াদ্দগ রধকতয 

অগ্রী  দ্দয় উঠদ্দফ। 

  

 

 
 

৫৫ নরাআদ্দন কািভ রিয়াদ্দযন্স্ ও 

ওয়যাযাউদ্দয াদ্দথ তদ্দথ্যয ভন্বয় 

াধন কযা।  

জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ম। 

রডরজটার কভা ম খাত 

অস্থাীর দ্দফ এফং 

মবাক্তা দ্দন্তাল 

রনযন দ্দফ। 

 

    

 

 

৫৬ রডরজটার কভা ম ব্যফায়ীদ্দদয জন্য 

াআ-মটক াকম/আদ্দরট্রনিরনক াদ্দকম 

রফরনদ্দয়াদ্দগয সুদ্দমাগ যাখা। 

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

মদদ্দয অআরটি 

খাদ্দতয উন্নয়ন 

ত্বযারন্বত দ্দফ। 

  

 

  

৫৭ রডরজটার কভা ম খাদ্দতয কভ মকাণ্ড 

ম্পরকমত প্রচাযণা কর প্রকায 

আদ্দরট্রনিরনক্স ও রপ্রন্ট রভরডয়াদ্দত 

রযচারনায ব্যফস্থা গ্রণ কযা।   

তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ 

এফং তথ্য 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম খাত 

ম্পদ্দকম দ্দচতনতা 

বৃরি াদ্দফ, মারচত 

অতঙ্ক দূযীভূত দ্দফ 

এফং রডরজটার কভা ম 

উদ্দযাক্তা সৃরষ্ট ওয়ায 

সুদ্দমাগ ততরয দ্দফ। 

কর 

আদ্দরট্রনিরনক 

রভরডয়া 

কর রপ্রন্ট 

রভরডয়া 

কর 

রভরডয়া 

 

৫৮ নরাআদ্দন কািভ শুল্ক ও ন্যান্য 

রপ প্রদান এফং দ্রুত ণ্য খারাদ্দয 

প্ররক্রয়া জীকযণ কযদ্দত ংরিষ্ট 

অআনী ফকাঠাদ্দভাদ্দত প্রদ্দয়াজনীয় 

ংদ্দাধন, ংদ্দমাজন ও রযভাজমন 

জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ম। 

ফাংরাদ্দদদ্দয 

রডরজটার কভা ম খাত 

বযন্তযীণ ফাজায ও 

অন্তজমারতক 

রযভণ্ডদ্দর রধকতয 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

রত দীঘ ম-

মভয়াদী 

কযা। অস্থাীর দ্দফ; যাজস্ব 

অদায় স্বচ্ছ দ্দফ এফং 

বৃরি াদ্দফ। 

৫৯ বযন্তযীণ ও রফশ্বফাজাদ্দয ণ্য ও 

মফা চারদা মভটাদ্দত, তফদ্দদরক 

ফারণজয দ্দত অয় ফাোদ্দত এফং 

তফদ্দদরক রফরনদ্দয়াগ অকৃষ্ট কযদ্দত 

রডরজটার কভাদ্দ ময ভাধ্যদ্দভ কর 

প্রকাদ্দযয ণ্য ও মফা অভদারন ও 

যপতারন রফলয়ক কভ মকাণ্ড রডরজটার 

কভাদ্দ ময অওতার্ক্তকযণ। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

এফং  তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুরক্ত রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয ম্প্রারযত 

ও রফকরত দ্দফ। 

    

 

 

৬০ জাতীয় ও অন্তজমারতক রযভণ্ডদ্দর 

কাম মকয ও প্ররতদ্দমারগতামূরক 

ররজরিক রযদ্দফ 

যুদ্দগাদ্দমাগীকযদ্দণয মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা। 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, 

মফাভরযক 

রফভান ও ম মটন 

ভন্ত্রণারয়, 

মনৌরযফন 

ভন্ত্রণারয়, 

মমাগাদ্দমাগ 

ভন্ত্রণারয় এফং 

যযাি 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম খাত 

গরতীরতা াদ্দফ; 

ব্যফায়ী ও মবাক্তা 

দ্দন্তাল হ্রা াদ্দফ; 

রডরজটার কভাদ্দ ময 

কাংরিত রক্ষয ও 

উদ্দেশ্য পূযণ ম্ভফয 

দ্দফ। 

  

 

 
 

৬১ সকল ফারণজযদ্দক       ল         

     ।  

সকল     ল , 

      ও 

       স     

      ল স         

ও   ।  

    

 


