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প্রস্তাবনা (Preamble)
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুতির (আইতসটি) সদব সাচ্চ ব্যবোর তনতিত কদর সমাদজর সকল যেতণ যপশার মানুদের
জীবনমাদন ইততবাচক পতরবতসদনর মাধ্যদম জ্ঞানতভতিক তডতজোল বাাংলাদেশ গদড় যতালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশখ
োতসনার অন্যতম রাজননততক অঙ্গীকার। ২০০৮ সাদল নবম জাতীয় সাংসে তনব সাচদনর পূদব স মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
যশখ োতসনা আওয়ামী লীদগর তনব সাচনী ইশদতোর "তেন বেদলর সনে"-এ "২০২১ সাদলর মদধ্য তডতজোল
বাাংলাদেশ" গদড় যতালার য ােণা যেন। দূরদৃতি সম্পন্ন এ রুপকল্প মানুদের তচন্তাদলাদক জায়গা কদর যনয়। অদনক
যেদত্র তডতজোল বাাংলাদেশ রুপকল্পদক বঙ্গবন্ধু যশখ মুতজবুর রেমাদনর 'দসানার বাাংলা'র পুনজসাগরণ বলা য দত
পাদর।
তথ্য ও প্রযুতি খাত সৃি তডতজোল রূপান্তর চলমান তবশ্বব্যবস্থায় উন্নয়ন এবাং প্রবৃতি অজসদনর প্রধান তনয়ামক
তেদসদব স্বীকৃত। আইতসটি'র ব্যাপক তবস্তৃতত তবগত কদয়ক েশদক তবশ্বব্যাপী নতুন আইতসটি-যকতিক যুদগর
অবতারণা কদরদে। ‘তভশন-২০২১: তডতজোল বাাংলাদেশ তবতনমসাণ’ সাংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশখ োতসনা-এর
যনতৃত্বাধীন সরকাদরর দূরদৃতিসম্পন্ন একটি কা সকরী উদযাগ া যেদশর ইন্টারদনে অবকাঠাদমার প্রভূতত উন্নয়দনর
মাধ্যদম তবগত কদয়ক বেদর তডতজোল বা আইতসটি তনভসর প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাতণজয, কৃতে, স্বাস্থযদসবা,
তশো, জনদসবাসে প্রায় সকল খাদত উন্নয়ন সম্ভাবনা সৃতি কদরদে। ফদল তডতজোল অবকাঠাদমা ও অর্ সননততক
ব্যবস্থা চালু করা এবাং আইতসটি-তভতিক সমাজ প্রততষ্ঠায় বাাংলাদেশ বতসমাদন অগ্রগামী একটি জাতত।
অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন যেদশ ই-কমাস স ব্যবস্থা প্রণয়ন ও সম্প্রসারদণর মাধ্যদম ব্যাপক জনদগাষ্ঠীর জন্য
কমসসাংস্থাদনর নতুন সুদ াগ সৃতি এবাং ২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক মধ্যম আদয়র যেদশ উন্নীত করার
যপ্রোপে তততর েদয়দে।
আন্তজসাততক ব্যবসা-বাতণজয অর্ সননততক উন্নয়দনর মূল োততয়ার। উন্নয়দনর এ খাদত আইতসটি ইদতামদধ্য ব্যাপক
পতরবতসন সাধন কদরদে। তবতশ্বক অর্ সননততক আধুতনক এ ব্যবস্থায় ই-কমাস স এর অতস্তত্ব বা গুরুত্বদক এতড়দয় াবার
যকাদনা উপায় যনই। ক্রমতবকাশমান তবশ্বায়ন প্রতক্রয়ার কারদণ ই-কমাস স এর পতরতধ এবাং জনতপ্রয়তা তবশ্বব্যাপী তেন
তেন যবদড় চদলদে। ইন্টারদনে, সামাতজক মাধ্যম, যমাবাইল এযাপস ইতযাতে তডতজোল প্রযুতির ব্যবোর
উদেখদ াগ্য োদর বৃতি পাওয়ায় সারা তবদশ্ব এ ব্যবসা-বাতণদজযর অবাধ সুদ াগ উদমাতচত েদয়দে।
বতসমান তবশ্ব ব্যবস্থার যপ্রোপে তবদবচনায় স্পি প্রতীয়মান য , অতীদতর সকল প্রযুতির তুলনায় বতসমান
ইন্টারদনে প্রযুতি উন্নয়নশীল যেশগুদলার জন্য অদনক যবশী সুদ াগ সৃতি কদরদে। ক্ষুদ্র ও বৃেৎ ব্যবসায় ই-কমাস স
গুরুত্বপূণ স ভূততমকা পালন করদে বদল প্রততভাত েওয়ায় ই-কমাস স খাত তবতভন্ন যেদশর দৃতি আকে সণ কদরদে।
আন্তজসাততক তবশাল বাজাদর প্রদবদশর অবাধ সুদ াগ ও যেত্র সৃতি, আন্তজসাততক মূল্য প্রতক্রয়ায় সরাসতর সম্পৃিতা,
অভযন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও েেতা বৃতি এবাং স্বল্প খরদচ যলনদেনসে নানাতবধ সুতবধা এ প্রতক্রয়ায় অন্তর্ভসি
র্াকায় যেদশর তশল্প তবকাশ, রপ্তাতন উন্নয়ন এবাং আইতসটিসে সাংতশি খাতসমূদে অতধকতর কমসসাংস্থাদনর সুদ াগ
সৃতি েদয়দে।

তডতজোল বাাংলাদেশ তবতনমসাদণর মাধ্যদম যেশব্যাপী তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুতির অবকাঠাদমা তততর, মানবসম্পে
উন্নয়ন, ই- গভদন সন্স প্রততষ্ঠা এবাং আইটি তশল্প তবকাদশ সরকার তবতভন্ন কা সক্রম গ্রেণ কদরদে। যমাবাইল প্রযুতি
এদেদত্র অন্যতম সোয়ক ভূততমকা পালন করদে। বতসমাদন সারাদেশ ৩-তজ যনেওয়াদকসর আওতার্ভি এবাং
যনেওয়াকস তসদেদম ৪-তজ যনেওয়াকস অতত শীঘ্রই অন্তর্ভসতিকরদণর তবেয়টি প্রতক্রয়াধীন। উদেখ্য, সারাদেদশ
ইউতনয়ন তডতজোল যসন্টার স্থাপদনর মাধ্যদম আইতসটি যনেওয়াকস কাদনতিতভটি এর আওতায় প্রাতন্তক বৃেৎ
জনদগাষ্ঠীদক ই-যসবা এবাং যমাবাইল ব্যাাংতকাং এর আওতার্ভি কদরদে। ফদল যেদশ ই-কমাস স অনুকূল পতরদবশ
সৃতি, উদযািা তততর এবাং গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার বৃেির যবকার জনদগাষ্ঠীদক তডতজোল অর্ সননততক েে
জনবদল রূপান্তদরর মাধ্যদম স্থানীয় প সাদয় ব্যাপকোদর কমসসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃতি কদরদে। া কমসসাংস্থান সৃতির
পাশাপাতশ জাতীয় উৎপােন বৃতিদত তবদশে ভূততমকা রাখদব।
উদেখ্য, UNCTAD ১৩০টি যেদশর ই-কমাস স খাতসমূে তনরীোদন্ত B2C E-commerce Index প্রস্তুত
কদরদে। UNCTAD এর Index মদত, য যকাদনা যেদশ ই-কমাস স বান্ধব পতরদবশ তততরদত যমাে চার (০৪) টি
প্রধান তনয়ামক য মন- (ক) ইন্টারদনদের ব্যবোর; (খ) তনরাপে সাভসার ব্যবস্থা; (গ) যক্রতডে কাড স ব্যবোর এর
সাংখ্যা; এবাং ( ) যপাোল যডতলভারী তসদেম অতযন্ত মুখ্য ভূততমকা পালন কদর। পাশাপাতশ, একটি র্া র্ ইকমাস স নীততমালার অবকাঠাদমা-যত যমাে আে (০৮) টি স্তম্ভ য মন- (১) আইতসটি অবকাঠাদমা; (২) ই-যপদমন্ট;
(৩) ই-কমাস স প্ল্যােফমস; (৪) েেতা উন্নয়ন; (৫) সদচতনতা বৃতিমূলক কমসসূতচ; (৬) ই-তসতকউতরটি; (৭) ইপ্রতকউরদমন্ট; এবাং (৮) ব্যবসা ও লতজতেক সুতবধা সম্পতকসত তবেয়সমূে স্পিভাদব অন্তর্ভসি র্াকা একান্ত
প্রদয়াজন।
যেদশর ই-কমাস স খাদতর সুেম উন্নয়ন এবাং তনভসরদ াগ্য ব্যবস্থাপনা, তোরতক ও তনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রততষ্ঠার মাধ্যদম
আস্থাশীল ই-কমাস স সোয়ক পতরদবশ তততরর পর্ সুগম করার যেদত্র একটি উপযুি ই-কমাস স নীততর ভূততমকা
অনস্বীকা স। আন্তজসাততক পতরমণ্ডদলর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ স র্া র্ একটি জাতীয় নীততমালা োড়া বতসমান তবশ্ব
ব্যবস্থায় আস্থাভাজন ব্যবসা উপদ াগী পতরদবশ গঠন সম্ভব নয়। উদেখ্য, ই-কমাস স এর সকল কমসকাণ্ড তবযমান
আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবাং আন্তজসাততক ব্যবসা-বাতণদজযর অনুরূপ তবধায় এ নীততমালায় যেদশর তবযমান আমোতন ও
রপ্তাতন নীততমালার তবেয়বস্তুসমূেদক সম্পূণ সভাদব অক্ষুন্ন যরদখ ই-কমাস স সাংতিি তবেয়াতে এ নীততমালায় অন্তর্ভসি
করা েদয়দে। সাতব সক তবেয়াতে তবদবচনায় সরকাদরর ‘তভশন ২০২১: তডতজোল বাাংলাদেশ’ সম্পতকসত কা সক্রম
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম বাাংলাদেশদক সমৃি জাততদত পতরণত করার লদেয এ নীততমালা প্রণয়দন উদযাগ গ্রেণ করা
েদলা।

অধ্যায়-০১
নীততমালার নাম, পতরতধ ও সাংজ্ঞা
১. সাংতেপ্ত তশদরানাম, প্রদয়াগ ও প্রবতসন
ক. সাংতেপ্ত তশদরানাম

: এ নীততমালা ‘ই-কমাস স নীততমালা ২০১৭’ নাদম অতভতেত েদব।

খ. প্রদয়াগ

: এটি সমগ্র বাাংলাদেদশ প্রদয়াগ েদব।

গ. প্রবতসন

: এটি অতবলদে কা সকর েদব।

২. সাংজ্ঞা

: তবেয় বা প্রসদঙ্গর পতরপন্থী তকছু না র্াকদল এ নীততমালায়-

(১)

“ই-কমাস স” (e-Commerce) অর্ স ইদলক্ট্রতনক বাতণজয া ইন্টারদনে যনেওয়াদকসর মাধ্যদম
ইদলকট্রতনক ন্ত্রপাতত য মন-ব্যতিগত কতম্পউোর, ল্যাপেপ, ট্যাবদলে, যমাবাইল যফান ইতযাতে
ব্যবোর কদর ওদয়ব ও ইদলক্ট্রতনক ডাো আোন-প্রোন এর মাধ্যদম সকল প্রকাদরর যভৌত এবাং
তডতজোল পণ্য ও যসবা ক্রয়-তবক্রয় সম্পােন েদয় র্াদক এরুপ বুঝাদব;

(২)

"তব২তস" (B2C e-Commerce)” অর্ স এমন একটি তবজদনস মদডল াদত ব্যতি বা ব্যবসায়ী
প্রততষ্ঠান কতৃক
স অতগ্রম যপদমন্ট গ্রেণ সাদপদে সরাসতর প্রাতন্তক প সাদয়র যভািাদের তনকে
অনলাইদন পণ্য বা যসবা তবক্রয় এবাং তশপদমন্ট প্রতক্রয়ায় তবক্রয়কৃত পণ্য ও যসবা এর যডতলভাতর
সম্পােন করা েয় এরুপ বুঝাদব;

(৩)

"ই-যপদমন্ট" (e-Payment) অর্ স ইদলক্ট্রতনক পিততদত সম্পাতেত য যকাদনা যপদমন্ট ব্যবস্থাদক
বুঝাদব;

(৪)

"ই-কমাস স প্ল্যােফমস" (e-Commerce Platfrom) অর্ স একটি সফেওয়যার অযাতপ্ল্দকশন
ওদয়ব তভতিক ই-কমাস স প্ল্যােফমস াদত একটি সুতনতে সি ওদয়বসাইদের মাধ্যদম অনলাইন ব্যবসাবাতণজয ব্যবস্থাপনা, তবপণন ও পতরচালনা করা এরুপ বুঝাদব;

(৫)

"যপাোল যডতলভাতর তসদেম" (Postal Delivery System) অর্ স বাাংলাদেশ ডাক তবভাগ
বা কুতরয়ার সাতভসদসর মাধ্যদম ই-কমাস স প্রতক্রয়ায় তবক্রয়কৃত পণ্য বা যসবা সড়কপর্, যরলপর্,
জলপর্ বা আকাশপর্ ব্যবোদরর মাধ্যদম তনধ সাতরত গ্রােদকর তনকে গ্রােক কতৃক
স প্রেি সুতনতে সি
ঠিকানায় সেদজ ও তনরাপদে পতরবেণ ও তবতরণ ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(৬)

"ই-তসতকউতরটি" (e-Security) অর্ স ই-কমাস স সম্পদে য যকাদনা ধরদণর অনুদমােনেীন
অনুপ্রদবশ, ব্যবোর, পতরবতসন, ধ্বাংস ইতযাতে েদত সুরো ও তনরাপিা ব্যবস্থা বুঝাদব;

(৭)

"ই-প্রতকউরদমন্ট" (e-Procurement) অর্ স ইদলক্ট্রতনক যনেওয়াকস তর্া ইন্টারদনে ব্যবোর
কদর তব২তস বা তব২তব বা তব২তজ প্রতক্রয়ায় পণ্য, যপশাগত যসবা, সরবরাে ইতযাতে ক্রয়-তবক্রয়
করার উদেদে তথ্য-উপাি আোন-প্রোন করা এবাং ব্যবসাতয়ক ও আতর্ সক যলনদেন ব্যবস্থা এরুপ
বুঝাদব;

(৮)

"ক্রস-বড সার ই-কমাস স" (Cross-border e-Commerce) অর্ স আন্তজসাততক প সাদয়
তর্া অন্য যকাদনা যেদশর মাদচ সদন্টর তনকে যেশ যর্দক পণ্য বা যসবা ক্রয় বা অন্য যেদশর যভািা
বা মাদচ সদন্টর তনকে পণ্য ও যসবা তবক্রয় করা সম্পতকসত ই-কমাস স ব্যবস্থা এরুপ বুঝাদব;

(৯)

"একদসস টু ফাইন্যান্স" (Access to Finance) অর্ স সকল জনগণ, ই-কমাস স ব্যবসায়ী
ও উদযািাদের যেদশর অর্ সননততক ও ব্যাাংতকাং সুতবধায় প্রদবশাতধকার তনতিতকরদণর
ব্যবস্থাসমূেদক বুঝাদব;

(১০)

"ওদয়বসাইে" (Website) অর্ স ইন্টারদনদে একটি আইতড বা ইউআরএল তবতশি সুতনতে সি
পাতা া ব্যতিগত বা তশোগত বা বাতণতজযক উদেদে যকাদনা স্বতন্ত্র ব্যতি বা যকাম্পাতন বা
প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা প্রকাশ কদর এরুপ সাইে বুঝাদব;

(১১)

"এযাপস" (Apps) অর্ স তবদশোতয়ত অদপোকৃত যোে কতম্পউোর যপ্রাগ্রাম া সুতনতে সি যকাদনা
কাদজর জন্য যমাবাইল যফাদন ডাউনদলাড ও ব্যবোর উপদ াগী তেদসদব তততর করা েয় এরুপ
বুঝাদব;

(১২)

"মাদকসেদপ্ল্স" (Marketplace) অর্ স ইন্টারদনদে এক ধরদণর ই-কমাস স সাইে াদত এক
বা একাতধক তৃতীয় পে কতৃক
স পণ্য বা যসবা সম্পতকসত তথ্যাতে সতন্নদবশ করা র্াদক এবাং
সুতনতে সি অপাদরের কতৃক
স যলনদেন প্রতক্রয়া সম্পন্ন েদয় র্াদক এরুপ সাইেদক বুঝাদব;

(১৩)

"উদযািা" অর্ স ইদলক্ট্রতনক প্রতক্রয়ায় অর্ সাৎ ই-কমাস স এর মাধ্যদম য যকাদনা ব্যবসা-বাতণজয
পতরচালনা এবাং ই-যপদমন্ট ব্যবস্থায় যলনদেন সম্পােনকারী ব্যতি বা ব্যতির ব্যবসায়ী প্রততষ্ঠান
বুঝাদব;

(১৪)

"যডতলভাতর তসদেম" (Delivery System) অর্ স ই-কমাস স প্রতক্রয়ায় তবক্রয়কৃত পণ্য বা
যসবা সড়কপর্, যরলপর্, জলপর্ বা আকাশপর্ বা ইদলক্ট্রতনক উপায় ব্যবোদরর মাধ্যদম
তনধ সাতরত গ্রােদকর তনকে গ্রােক কতৃক
স প্রেি সুতনতে সি ঠিকানায় সেদজ ও তনরাপদে পতরবেন ও
তবতরণ ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(১৫)

"দপদমন্ট তসদেম" (Payment System) ইদলক্ট্রতনক উপাদয় বা যমাবাইল ব্যাাংতকাং
অর্বা বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃক
স স্বীকৃত ও অনুদমাতেত য যকাদনা ইদলক্ট্রতনক উপাদয় ক্রয়কৃত
পণ্য বা যসবার মূল্য পতরদশাধ করা বুঝাদব;

(১৬)

"ই-কমাস স ইন্ডাতি" (e-Commerce Industry) অর্ স যকাদনা ই-কমাস স উদযািা বা
ব্যবসায়ী বা যকাম্পাতন যকাদনা মাদকসেদপ্ল্স বা ওদয়বসাইদের মাধ্যদম য যকাদনা ধরদণর পণ্য,
তডতজোল পণ্য বা যসবা ই-কমাস স প্রতক্রয়ায় বাজারজাতকরণ, তবক্রয়, সম্প্রসারণ ইতযাতে করা
বুঝাদব;

(১৭)

"ইদলক্ট্রতনক যলনদেন" অর্ স ইদলক্ট্রতনক যনেওয়াকস তর্া ইন্টারদনে ব্যবোর কদর তব২তস, তব২তব,
তস২তস বা তস২তব প্রতক্রয়ায় সাং টিত ব্যবসাতয়ক ও আতর্ সক যলনদেন বুঝাদব;

(১৮)

"যমাবাইল তফনাতন্সয়যাল সাতভসস (এমএফএস)" (Mobile Financial Service) অর্ স
পণ্য ও যসবা ক্রয়-তবক্রয় এবাং আতর্ সক যলনদেন সম্পােন কমসকাণ্ডসমূে সরকাতর নীতত, আইন ও
তবতধ দ্বারা সমতর্ সত উপাদয় যকাদনা ব্যাাংক কতৃক
স প্রেি একটি ইদলক্ট্রতনক উপাদয় সম্পােনদ াগ্য
যপদমন্ট সুতবধা ার মাধ্যদম গ্রােক কতম্পউোর ব্যবোর না কদর যকাদনা স্মাে সদফান বা ট্যাবদলে
বা বেনদ াগ্য এ ধরদণর যকাদনা দন্ত্রর মাধ্যদম য যকাদনা সময় য যকাদনা স্থান যর্দক আতর্ সক
যলনদেন সম্পন্ন করা এবাং একাউন্ট ব্যাদলন্স, একাউন্ট েদত একাউদন্ট ফান্ড ট্রান্সফার যরকড স, তবল
পতরদশাধ সে নানাতবধ কা স এর তোরতক করদত পাদর এরুপ ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(১৯)

"তডতজোল তফনাতন্সয়যাল সাতভসস (তডএফএস)" (Digital Financial Service) অর্ স
যেদশর অভযন্তদর জাতীয় স্বাদর্ স জনগণ ও ব্যবসা প্রততষ্ঠানদক অন্তর্ভসতিমূলক, সুস্থয, অখন্ড ও
তস্থততশীল অর্ সননততক ব্যবস্থায় অন্তর্ভসতির তনতমি সেজ ও তনরাপে পণ্য ও যসবা ক্রয়-তবক্রয়
এবাং আতর্ সক যলনদেন সম্পােন কমসকাণ্ডসমূে সরকাতর নীতত, আইন ও তবতধ দ্বারা সমতর্ সত
উপাদয় ব্যাাংক, নন-ব্যাাংতকাং প্রততষ্ঠান এবাং অন্যান্য আতর্ সক প্রততষ্ঠানসমূে কতৃক
স তডতজোল ও
আন্তঃপতরচালন উপাদয় আতর্ সক পণ্য ও যসবা আগ্রেী যভািা, ব্যবসায়ী, সরকাতর সাংতিি সাংস্থা ও
অলাভজনক গ্রুপ এর মদধ্য সরবরাে করার উপদ াগী আতর্ সক, কাতরগরী ও অন্যান্য
অবকাঠাদমাগত সুতবধাসমূে তনতিত করার ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(২০)

"দমাবাইল যপদমন্ট" (Mobile Payment) অর্ স যকাদনা ব্যাাংক কতৃক
স প্রেি একটি
ইদলক্ট্রতনক উপাদয় সম্পােনদ াগ্য যপদমন্ট সুতবধা ার মাধ্যদম গ্রােক কতম্পউোর ব্যবোর না
কদর যকাদনা স্মাে সদফান বা ট্যাবদলে বা বেনদ াগ্য এ ধরদণর যকাদনা দন্ত্রর মাধ্যদম য যকাদনা
সময় য যকাদনা স্থান যর্দক আতর্ সক যলনদেন সম্পন্ন করা এবাং একাউন্ট ব্যাদলন্স, একাউন্ট েদত
একাউদন্ট ফান্ড ট্রান্সফার যরকড স, তবল পতরদশাধ সে নানাতবধ কা স তোরতক করদত পাদর এরুপ
ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(২১)

"এসদক্রা সাতভসস" (Escrow Service) অর্ স এমন একটি আইনগত ব্যবস্থা াদত তৃতীয়
পে তনকে গতিত আমানদতর গ্যারাতন্টর তবপরীদত যক্রতা ও তবদক্রতার মাদঝ সম্পাতেত পণ্য বা
যসবা ক্রয়-তবক্রয় এবাং যলনদেন প্রতক্রয়া সম্পন্ন েয় এরুপ বুঝাদব;

(২২)

"তপ্র-যপইড কাড স" (Prepaid Card) অর্ স এমন একটি অনলাইদন যপদমন্ট সুতবধাপ্রাপ্ত তপ্রযপইড কাড স া কাড স প্রোনকারী প্রততষ্ঠান কতৃক
স অনুদমাতেত যসবা গ্রেীতাদক অনলাইদন

যকনাকাো সম্পােন করার যেদত্র কযাশ এর সমার্ সক তেদসদব যপদমন্ট পতরদশাদধর সুতবধা প্রোন
কদর র্াদক এরুপ বুঝাদব;
(২৩)

"ভার্চয়স াল কাড স" (Virtual Card) অর্ স যক্রতডে কাড স প্রোনকারী প্রততষ্ঠান কতৃক
স মদেদলর
অনুকূদল ইসুযকৃত ওয়ান-োইম-ইউজ (একবার ব্যবোরদ াগ্য) যক্রতডে কাড স নের ার মাধ্যদম
মদেল ই-কমাস স প্রতক্রয়ায় যকনাকাো সম্পােন করার যেদত্র অনলাইদন যপদমন্ট পতরদশাধ করদত
পাদর এরুপ কাড স নের ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(২৪)

"ওয়াদলে কাড স" (Wallet Card) অর্ স যকাদনা ইদলক্ট্রতনক তচপ তবতশি এক ধরদণর
ওয়াদলে কাড স া সুতনতে সি যেত্রতবদশদে ইদলক্ট্রতনক প্রতক্রয়ায় আতর্ সক যলনদেন সম্পােন করার
জন্য ব্যবোর উপদ াগী তেদসদব বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃক
স অনুদমােনপ্রাপ্ত এরুপ কাড সদক বুঝাদব;

(২৫)

"দপদমন্ট সুইচ" (Payment Switch) অর্ স এমন একটি আতর্ সক যলনদেন সাংক্রান্ত
সফেওয়যার া একটির যবতশ ইন্টারদফস তর্া-এটিএম, তপওএস, এমতপওএস, যপদমন্ট যগেওদয়
ইতযাতে যর্দক অর্ স যলনদেন এর অড সার গ্রেণ কদর এবাং তনতে সি ব্যাাংক এর যডতবে বা যক্রতডে
কাড স একাউন্ট এর র্ার্ সতা তবেয়ক অনুদমােন াচাই কদর এরুপ ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

(২৬)

"যরাল আউে" (Roll Out) অর্ স যভািাদের প্রতারণার উদেদে যকাদনা নতুন পণ্য বা যসবা
বৃেৎ পতরসদর বাজাদর চালু করার তবেদয় আগাম মাদকসটিাং অতভ ান পতরচালনা করা বুঝাদব;

(২৭)

"তরয়াল োইম ফান্ড ট্রান্সফার" (Real Time Fund Transfer) অর্ স যকাদনারূপ
অদপেমান তবলে ব্যততত এক ব্যাাংক েদত স্থানীয় বা আন্তজসাততক প সাদয় অন্য ব্যাাংদক বড়
অাংদকর আতর্ সক যলনদেন সম্পন্ন করা; তদব এদেদত্র বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃক
স সুস্পিভাদব
সাংজ্ঞাতয়ত তবেয়বস্তুসমূেদক বুঝাদব;

(২৮)

"পাইদরতস" (Piracy) অর্ স যকাদনা ব্যতি বা প্রততষ্ঠাদনর পণ্য বা যসবা এর সুনাম অনবধভাদব
ব্যবোর কদর আতর্ সকভাদব লাভবান েওয়ার উদেদে উি ব্যতি বা প্রততষ্ঠাদনর ইন্টারদনে
ওদয়ব-যডাদমইন নাদমর সদৃশ বা একই নাদমর ওদয়ব-যডাদমইন নাম অপর যকাদনা ব্যতি বা
প্রততষ্ঠান ব্যবোর কদর এরুপ ব্যবস্থা বুঝাদব;

(২৯)

"েযাতকাং" (Hacking) অর্ স অননুদমাতেত উপাদয় র্চতর বা লুে করা বা অন্য য যকাদনা
উদেদে কারও কতম্পউোর বা অন্য য যকাদনা ধরদণর তডতজোল ন্ত্রপাতত বা ওদয়বসাইে,
যমইল বা ইদলক্ট্রতনক যকাদনা মাধ্যদম অনবধ অনুপ্রদবশ করাদক বুঝাদব;

(৩০)

"সাইবার অপরাধ" (Cyber Crime) অর্ স ইন্টারদনে ব্যবোর কদর সম্পাতেত য যকাদনা
ধরদণর যফৌজোরী অপরাধ বুঝাদব;

(৩১)

"ইন্টারদনে ব্যাাংতকাং" (Internet Banking) অর্ স অনলাইন ব্যাাংতকাং পিতত াদত
গ্রােক ইদলক্ট্রতনক উপাদয় ব্যাাংক কতৃক
স তনধ সাতরত সীমাধীন ব্যাাংতকাং যলনদেন সম্পন্ন কদর এরুপ
বুঝাদব;

(৩২)

"দমাবাইল ব্যাাংতকাং" (Mobile Banking) অর্ স যকাদনা ব্যাাংক কতৃক
স প্রেি একটি
ইদলক্ট্রতনক ব্যাাংতকাং সুতবধা ার মাধ্যদম গ্রােক কতম্পউোর ব্যবোর না কদর যকাদনা স্মাে সদফান
বা ট্যাবদলে এর মাধ্যদম য যকাদনা সময় য যকাদনা স্থান যর্দক আতর্ সক যলনদেন সম্পন্ন করা
এবাং একাউন্ট ব্যাদলন্স, একাউন্ট েদত একাউদন্ট ফান্ড ট্রান্সফার যরকড স, তবল পতরদশাধসে
নানাতবধ কা স এর তোরতক করদত পাদর এরুপ ব্যবস্থাদক বুঝাইদব;

(৩৩) "যকাড অব কন্ডাি" (Code of Conduct) অর্ স ই-কমাস স যভািাদের অতধকার সুরো,
উিম বাতণতজযক চচ সা বা অনুশীলন পিতত অনুসরদণর মাধ্যদম ই-কমাস স ব্যবস্থাদক যভািা,
ব্যবসায়ী ও প্রশাসন তর্া সব সমেদল আস্থাশীল কদর যতালা এবাং আইনগত সুরো তনতিতকরদণর
উদেদে প্রণীত সাব সজনীন আচরণতবতধ-যক বুঝাদব;
(৩৪)

"কতপরাইে" (Copyright) অর্ স েদলা বুতিবৃতিক তবদশে কদর সাতেতয, নাট্য, সঙ্গীত,
তশল্পকমস, কনদেন্ট এবাং এ ধরদণর অন্য সকল তবেদয় তপ্রন্ট বা তডতজোল উপাদয় প্রকাতশত বা
অপ্রকাতশত তবেয়বস্ত্ি বা কা সাবলী াদত উদ্ভাবনকারী বা উৎপােনকারী বা স্বত্বাতধকারী অর্ সাৎ
মাতলদকর একিত্র বা একদচটিয়া আইনগত অতধকার ও স্বত্ব বোল র্াদক এরুপ অতধকার বুঝাদব;

(৩৫)

"যমধাস্বত্ব" অর্ স যকাদনা ধরদণর তপ্রন্ট বা তডতজোল উপাদয় প্রকাতশত বা অপ্রকাতশত বুতিবৃতিক বা
যমধাতভতিক মূলধদনর উপর উদ্ভাবনকারী বা উৎপােনকারী বা স্বত্বাতধকারী অর্ সাৎ মাতলদকর
একিত্র বা একদচটিয়া আইনগত অতধকার সুরো ও স্বত্ব বোল র্াদক এরুপ অতধকার বুঝাদব;

(৩৬) "আইতপআর" (IPR) অর্ স ’ইনদেদলকর্চয়াল যপ্রাপাটি স রাইে অর্ সাৎ য যকাদনা পণ্য, যসবা, তবেয়,
কনদেন্ট বা এ জাতীয় যকাদনাতকছু উদ্ভাবনকারী বা উৎপােনকারী বা স্বত্বাতধকারী কতৃক
স তপ্রন্ট বা
তডতজোল উপাদয় প্রকাতশত যকাদনাতকছুর উপর একদচটিয়া বা একিত্র আইনগত যমধাস্বত্ব
অতধকার বুঝাদব;
(৩৭)

"দট্রডমাকস" (Trademark) অর্ স যকাদনা প্রতীক তচহ্ন, তডজাইন, শব্দ বা শব্দাবলী া
আইনগতভাদব তনবতন্ধত যকাদনা তবদশে যকাম্পাতন বা পদণ্যর সুতনতে সি পতরচয় প্রকাশ কদর এরুপ
বুঝাদব;

(৩৮) "তডতজোল স্বাের" (Digital Signature) অর্ স এমন একটি তবদশে তডতজোল যকাড া
যকাদনা তলতখত ডকুদমন্ট এর কনদেন্ট-এ যপ্ররক বা স্বােরকারীর পতরচয়, উৎস, স্বত্ব, কতৃত্ব
স ও
র্ার্ সতা এমনভাদব সনাি ও তনতিত কদর ার যকাদনা একটি অাংশ পতরবতসন করদল যস
তডতজোল যকাড তা সঠিক বদল অনুদমােন প্রোন কদর না এরুপ স্বাের ব্যবস্থাদক বুঝাদব;

অধ্যায়-০২
লেয ও উদেে
২.১.

লেয (Goal)
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুতি ব্যবোদরর মাধ্যদম ই-কমাস স ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা এবাং স্থানীয় ও আন্তজসাততক বাজার
সৃতি করতঃ ব্যবসা বাতণদজযর প্রসার ও অর্ সননততক সমৃতি অজসন।

২.২.

উদেে (Objectives)
২.২.১ ই-কমাস স এর মাধ্যদম ব্যবসা বাতণদজযর প্রচার, প্রসার ও উন্নতত সাধন করা;
২.২.২ ই-কমাস স ব্যবসা পতরচালনার যেদত্র উপযুি পতরদবশ সৃতি করা;
২.২.৩ ই-কমাস স ব্যবসা পতরচালনার যেদত্র স্বিতা, োয়বিতা ও জবাবতেতেতা তনতিত করা;
২.২.৪ ই-কমাদস সর মাধ্যদম ক্রয়-তবক্রদয়র যেদত্র যক্রতা ও তবদক্রতার মদধ্য আস্থা ও তবশ্বাস স্থাপদন
সোয়তা করা;
২.২.৫ ই-কমাদস স অাংশগ্রেণকারী উদযািা, যক্রতা ও তবদক্রতার স্বার্ স সাংরেদণ নীততগত ও আইনগত
ব্যবস্থা গ্রেণ করা;
২.২.৬ যভািা অতধকার সাংরেণ করা;
২.২.৭ ইদলক্ট্রতনক যলনদেদনর যেদত্র তবতভন্ন ঝতুঁ কসমূে তনরসদনর লদেয সাংতশি সাংস্থাসমূদের সাদর্
সমন্বয় সাধন করা;
২.২.৮ ই-কমাস স সুষ্ঠুভাদব পতরচালনার তনতমদি প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা (দ মন: ব্রডব্যান্ড ইন্টারদনে)
উন্নয়দন সোয়তা প্রোন করা;
২.২.৯. পণ্য পতরবেন ও সরবরাদের যেদত্র প্রদয়াজনীয় সমন্বয় ও নীততগত সোয়তা প্রোন করা;
২.২.১০. ক্রস-বড সার ই-কমাস স পতরচালনার জন্য উপযুি পতরদবশ সৃতি করা;
২.২.১১. ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদযািাদের ই-কমাস স ব্যবসা উন্নয়দন একদসস টু ফাইন্যান্স (Access to
Finance) সেজীকরণ;
২.২.১২. যেদশর প্রাতন্তক প সাদয় ই-কমাস স ব্যবসা প্রসাদরর লদেয প্রদয়াজনীয় সুদ াগ সৃতি করা;
২.২.১৩. ই-কমাস স এর মাধ্যদম উদযািা ও কমসসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃতি করা;
২.২.১৪. আন্তজসাততক পতরমন্ডদল যেশীয় পদণ্যর প্রচার ও প্রসার করা।

অধ্যায়-০৩
ই-কমাস স ব্যবস্থাপনা

৩.১.

ই-কমাস স পতরচালনা পিতত
৩.১.১. ই-কমাস স নীততমালা প্রততপালন/বাস্তবায়দনর জন্য সাংতিি মন্ত্রণালদয়র অধীদন একটি যকিীয়
যসল গঠন করদত েদব;
৩.১.২. ই-কমাস স ব্যবসা পতরচালনার যেদত্র যেদশর প্রচতলত তবতধ-তবধান প্রততপালন করদত েদব;
৩.১.৩. মন্ত্রণালয়/তবভাগ এর সাংতিি যকিীয় যসল কতৃক
স ই-কমাস স প্রততষ্ঠানসমূদের তাতলকা
ওদয়বসাইদে প্রকাশ করদত েদব;
৩.১.৪. প্রদতযক ই-কমাস স ব্যবসা প্রততষ্ঠানদক ওদয়বসাইে/এযাপস/মাদকসেদপ্ল্স-এ তার ই-যমইল আইতড,
যফান নের, যরতজদিশন নের এবাং পদণ্যর তববরণ প্রকাশ করদত েদব।

৩.২.

ই-কমাস স যভািা অতধকার সাংরেণ ও োয়বিতা তনতিতকরণ
৩.২.১. যভািা অতধকার সাংক্রান্ত তবযমান তবতধ-তবধান প্রততপালন করদত েদব;
৩.২.২. ই-কমাস স সাইদে তবতক্রর জন্য উপস্থাতপত পণ্য সামগ্রী র্া র্ মানসম্মত েদত েদব;
৩.২.৩. যক্রতার স্বার্ স সাংরেদণর লদেয ই-কমাস স ব্যবসা প্রততষ্ঠাদনর ওদয়বসাইদে তবক্রয়দ াগ্য পদণ্যর
Specification এবাং এ সাংক্রান্ত শতসাবলী উদেখ র্াকদত েদব;
৩.২.৪. ই-কমাস স প্রততষ্ঠান তবতধ অনু ায়ী তবতক্রত পদণ্যর Return/Refund/Replacement
ওদয়বসাইদে প্রেশসন করদব;
৩.২.৫. যভািা অতধকার সুষ্ঠুভাদব সাংরেদণর তনতমি সাংতিি পেসমূদের (মাদকসেদপ্ল্স, উদযািা,
যডতলভাতর তসদেম, যপদমন্ট তসদেম ইতযাতে) মদধ্য তদ্ব-পেীয় র্চতি সম্পােন করদত েদব।

৩.৩. ইদলক্ট্রতনক যলনদেন ও ই-যপদমন্ট
৩.৩.১. ইদলক্ট্রতনক যলনদেন, ই-যপদমন্ট ইতযাতে তবেদয় তবযমান আইন ও তবতধ-তবধান প্রততপালন
করদত েদব;
৩.৩.২. সকল যেদত্র ই-যপদমন্ট ও যমাবাইল যপদমন্ট চালুকরা এবাং ইদলক্ট্রতনক যলনদেন সেজতর ও
তনরাপে করদত েদব;

৩.৩.৩. ই-কমাস স ব্যবসায়ীর ওদয়বসাইদে পদণ্য তনধ সাতরত মূল্য প্রেশসন করদত েদব;
৩.৩.৪. ই-কমাস স সাংতিি তবযমান যপদমন্ট ব্যবস্থাদক সমদয় সমদয় উদ্ভূত পতরবততসত পতরতস্থততর সাদর্
সামঞ্জস্যপূণ স করদত েদব;
৩.৩.৫. সকল ব্যাাংদক আন্তঃব্যাাংক ও যমাবাইল তফনাতন্সয়যাল সাতভসস (এমএফএস)/তডতজোল
তফনাতন্সয়যাল সাতভসস (তডএফএস) যলনদেন উপদ াগী তসদেম বাস্তবায়ন করদত েদব;
৩.৩.৬. ই-কমাস স সাংতিি যপদমন্ট ও পণ্য যডতলভাতর এর যেদত্র একটি সুতনতে সি অপাদরশনাল গাইডলাইন
প্রণয়ন করদত েদব;
৩.৩.৭. ই-কমাস স সাংতিি যপদমন্ট এর তনরাপিার স্বাদর্ স ‘এসদক্রা সাতভসস’ চালু করদত েদব;
৩.৩.৮. অনলাইন যপদমন্ট সাতভসসদক গততশীল করদত তপ্র-যপইড কাড স/ভার্চয়স াল কাড স/ওয়াদলে কাড সসমূে
এদজন্ট/ই-কমাস স সাইে এর মাধ্যদম যরাল আউে করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করদত েদব;
৩.৩.৯. ব্যাাংক ও যমাবাইল ব্যাাংতকাং, তপ্র-যপইড কাড স, যক্রতডে কাড সসে সমস্ত যপদমন্ট পিতত ন্যাশনাল
যপদমন্ট সুইচ-এর সাদর্ সাংযুি র্াকার মাধ্যদম তরয়াল োইম ফান্ড ট্রান্সফাদরর ব্যবস্থা করদত
েদব।
৩.৪.

ঝতুঁ ক ব্যবস্থাপনা ও তনরাপিা
৩.৪.১. পাইদরতস, েযাতকাংসে ই-কমাস স খাত সাংতিি সকল সাইবার অপরাধ, ইন্টারদনে ব্যাাংতকাং,
যমাবাইল ব্যাাংতকাং ইতযাতে যেদত্র তবযমান ও উদ্ভূত ঝতুঁ ক তচতহ্নতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তোরতক
তনতিতকরদণ সাংতশি োতয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/তবভাগ এর যকিীয় ই-কমাস স যসল ব্যবস্থা গ্রেণ
করদব;
৩.৪.২. ই-কমাস স সাংতিি অপরাধ তচতহ্নত েদল তা যেদশ প্রচতলত সাংতিি আইদনর মাধ্যদম ব্যবস্থা গ্রেণ
করদত েদব;
৩.৪.৩. ই-কমাস স সাংতিি তবতভন্ন সাইে/মাদকসেদপ্ল্স এর তনরাপিা তনতিতকরদণর লদেয প্রদয়াজনীয়
কাতরগতর কাঠাদমা গদড় তুলদত েদব;
৩.৪.৪. যেদশ ও আন্তজসাততক প সাদয় উদ্ভুত পতরতস্থততদত প্রদয়াজন সাদপদে ই-কমাস স সাংতশি তবেয়বস্তু ও
আইতন কাঠাদমা োলানাগাে করদত েদব।

৩.৫.

ই-কমাস স সাংতশস্নি সাংস্থাসমূদের কা সক্রম সমন্বয়
৩.৫.১. ই-কমাস স সুষ্ঠুভাদব বাস্তবায়দনর তনতমি োতয়ত্বপ্রাপ্ত সাংতিি মন্ত্রণালয়/তবভাগ কতৃক
স গঠিত যকিীয়
যসল এতদ্তবেদয় সকল মন্ত্রণালয়/তবভাগ/প্রততষ্ঠান/সাংস্থা এর সাদর্ প্রদয়াজনীয় সমন্বয় সাধন
করদব;
৩.৫.২. ই-কমাস স ইন্ডাতি বা তাদের মদনানীত সাংস্থা/অযাদসাতসদয়শন যেদশর ই-কমাস স ব্যবস্থা সাংক্রান্ত
কা সক্রম যকিীয় ই-কমাস স যসদলর সাদর্ সমন্বয় সাধন করদব;
৩.৫.৩. একটি ই-কমাস স উন্নয়ন তবেয়ক যসন্টার প্রততষ্ঠা করদত েদব।

৩.৬.

আইতন কাঠাদমা
৩.৬.১. ই-কমাস স ব্যবসা পতরচালনা, তবক্রয়কৃত পণ্য সরবরাে ও আতর্ সক যলনদেন সাংক্রান্ত তনরাপিা,
তনয়ন্ত্রণ, তোরতক এবাং এ সকল কমসকাণ্ড েদত উদ্ভূত অসদন্তাে তনরসন ও অপরাধসমূদের তবচার
সম্পতকসত কা সক্রম পতরচালনা সাংক্রান্ত একটি সুতনতে সি আইতন অবকাঠাদমা প্রণয়ন করদত েদব;
৩.৬.২. যভািাদের জন্য একটি সুতনতে সি ‘যকাড অব কন্ডাি প্রণয়ন’ করদত েদব;
৩.৬.৩. ই-কমাস স খাদত তবতনদয়াদগর যেদত্র তবযমান আইন প্রততপালন করদত েদব;
৩.৬.৪. ই-কমাস স তবেয়ক কতপরাইে ও যমধাস্বত্ব সাংরেণ, অনলাইন ডকুদমন্ট আোন-প্রোন সাংক্রান্ত
তবযমান আইন ও তবতধ-তবধান-এ প্রদয়াজনীয় পতরবতসন/পতরমাজসন/পতরবধ সন এর মাধ্যদম
োলনাগাে করদত েদব;
৩.৬.৫. আইতপআর (প্যাদেন্ট ও নকশা, যট্রডমাকস, কতপরাইে ইতযাতে)-এ ই-কমাস স তবেয়বস্তু অন্তর্ভসতির
জন্য োলনাগাে করদত েদব;
৩.৬.৬. যমাবাইল অপাদরেরদের তনরদপেতা বজায় রাখার তবতধ-তবধান প্রততপালন করদত েদব;
৩.৬.৭. সরকাতর/দবসরকাতর অতফদস তডতজোল স্বাের চালু করার উদযাগ গ্রেণ করদত েদব;
৩.৬.৮. ই-কমাস স খাদত তবদেতশক তবতনদয়াদগর যেদত্র তবযমান তবতধ-তবধান প্রততপালন করদত েদব; তদব
তবদেশী ই-কমাস স ইন্ডাতি যেশীয় যকাদনা ইন্ডাতির সাদর্ য ৌর্ তবতনদয়াগ ব্যতীত এককভাদব
ব্যবসায় পতরচালনা করদত পারদব না এবাং যেশীয় ই-কমাস স ইন্ডাতির স্বার্ সসমূেদক প্রাধান্য যেয়া
েদব;
৩.৬.৯. ওদয়বসাইে যডদভলপদমন্ট, কনদেন্ট যডদভলপদমন্ট, যোতোং অযান্ড যমইনদেন্যান্স তবেদয় সুতনতে সি
নীততমালা প্রণয়ন করদত েদব।

৩.৭.

আইন প্রদয়াগ পিতত
৩.৭.১. ই-কমাস স খাত সাংতিি যলনদেন এবাং অসদন্তাে তনরসদনর তবেয়াতে সুষ্ঠুভাদব প্রততপালন করার
উদেদে সরকাদরর তবতভন্ন তনয়ন্ত্রণ ও আইন প্রদয়াগকারী কতৃপস ে/সাংস্থা’র মদধ্য যকিীয় ইকমাস স যসল সমন্বয় সাধন করদব;
৩.৭.২. ই-কমাস স নীততমালা ও নতুন যকাদনা আইন প্রণীত েদল, যস তবেদয় আইন প্রদয়াগকারী সকল
সাংস্থাদক অবতেত করদত েদব;
৩.৭.৩. ই-কমাস স সম্পতকসত তবেয়সমূদে গদবেণাকা স পতরচালনা, তথ্য ও উপাি সাংগ্রে, সমস্যা
তচতহ্নতকরণ এবাং পরীো-তনরীো ও প সাদলাচনার মাধ্যদম তবযমান ও উদ্ভূত সমস্যা তনরসদন
সুপাতরশ প্রোদনর তনতমদি সরকাতর-যবসরকারী প্রতততনতধদের সমন্বদয় একটি Advisory
Committee গঠন করদত েদব;

৩.৭.৪. ই-যপদমন্ট পিততদত আতর্ সক যলনদেন এর অপপ্রদয়াগ/Fraud তচতহ্নতকরদণর যেদত্র আতর্ সক
প্রততষ্ঠান, তিয়াতরাং োউজ এবাং আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থা যকিীয় ই-কমাস স যসদলর সাদর্
সমন্বদয়র মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করদব।

৩.৮.

ই-কমাস স প্রদমাশন
৩.৮.১. ই-কমাস স খাদতর তবতভন্ন তেকসমূে ও কমসকাণ্ড সম্পদকস জনসদচতনতা বৃতির লদেয প্রচারপ্রচারণার ব্যবস্থা গ্রেণ করদত েদব;
৩.৮.২. ই-কমাস স প্রতক্রয়ায় ক্রয়-তবক্রয়জতনত ভয়-ভীতত দূরীভূততকরণ এবাং আস্থা অজসদনর তনতমি
ইদলক্ট্রতনক, তপ্রন্ট ও অনলাইন তমতডয়ায় প সাপ্ত প্রচার-প্রচারণা চালাদনার ব্যবস্থা গ্রেণ করদত
েদব;
৩.৮.৩. রাজধানীসে সকল তবভাগ, যজলা ও গুরুত্বপূণ স স্থাদন এবাং তবদেদশ তনয়তমত ই-কমাস স যসতমনার,
কমসশালা, যমলা, তবতভন্ন যরাড যশা, রযাতল ইতযাতের আদয়াজন করদত েদব;
৩.৮.৪. তডতজোল মাদকসটিাং এবাং তবজ্ঞাপন ব্যবস্থা সেজ ও সম্প্রসারণ করার উদযাগ গ্রেণ করদত েদব;
৩.৮.৫. ই-কমাস স ব্যবসা সম্প্রসারদণর লদেয সরকাদরর পে যর্দক তবতভন্ন প্রকাদরর আতর্ সক প্রদণােনার
ব্যবস্থা গ্রেণ করদত েদব।

৩.৯.

নীততমালা প সাদলাচনা
ভতবষ্যদত নীততমালার য যকাদনা ধরদণর সাংদশাধন বা পতরমাজসদনর প্রদয়াজন েদল সাংতিি
মন্ত্রণালয়/তবভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার পরামশসক্রদম তা সম্পােন করদব।

দ্রিব্য: এ নীততমালার আওতায় ই-কমাস স সুষ্ঠুভাদব পতরচালনার তনতমি একটি কমসপতরকল্পনা প্রণয়ন করদত েদব।

