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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রমৄডিয দফ সাচ্চ ব্যফায ডনডিত কদয ভাদজয কর যেডণ যায ভানুদলয জীফনভাদন 

ইডতফািক ডযফতসদনয ভাধ্যদভ জ্ঞানডবডিক ডডডজটার ফাাংরাদদ গদে যতারা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াডনায 

অন্যতভ যাজননডতক অঙ্গীকায। ২০০৮ াদর নফভ জাতীয় াংদ ডনফ সািদনয পূদফ স ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াডনা 

আওয়াভী রীদগয ডনফ সািনী ইদতায ‘ডদন ফদদরয নদ’-এ ২০২১ াদরয ভদধ্য ‘ডডডজটার ফাাংরাদদ’ গদে 

যতারায যঘালণা যদন। দূযদৃডিম্পন্ন এ রুকল্প ভানুদলয ডিন্তাদরাদক জায়গা কদয যনয়। অদনক যেদত্র ‘ডডডজটার 

ফাাংরাদদ’ রূকল্পদক ফঙ্গফন্ধু যখ মুডজবুয যভাদনয 'দানায ফাাংরা'য পুনজসাগযণ ফরা যমদত াদয।  

তথ্যপ্রমৄডি খাত সৃি ডডডজটার রূান্তয িরভান ডফশ্ব ব্যফস্থায় উন্নয়ন এফাং প্রবৃডি অজসদনয অন্যতভ প্রধান ডনয়াভক 

ডদদফ স্বীকৃত। আইডটি'য ব্যাক ডফস্তৃডত ডফশ্বব্যাী নতুন আইডটি-যকডিক মৄদগয অফতাযণা কদযদে। ‘ডবন-

২০২১: ডডডজটার ফাাংরাদদ’ ডফডনভ সাণ াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াডনা-এয যনতৃত্বাধীন যকাদযয 

দূযদৃডিম্পন্ন একটি কাম সকযী উদযাগ মা যদদয ইন্টাযদনট অফকাঠাদভায প্রভূত উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ডফগত কদয়ক 

ফেদয ডডডজটার তথা আইডটি ডনব সয প্রান ব্যফস্থা, ব্যফা-ফাডণজয, কৃডল, স্বাস্থযদফা, ডো, জনদফা প্রায় 

কর যেদত্র উন্নয়ন ম্ভাফনা সৃডি কদযদে। তথ্যপ্রমৄডি াংডিি অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন যদদ ডডডজটার কভা স 

ব্যফস্থা প্রণয়ন ও ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ব্যাক জনদগাষ্ঠীয জন্য কভ সাংস্থাদনয নতুন সুদমাগ সৃডি এফাং ২০২১ 

াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদক ভধ্যভ আদয়য যদদ উন্নীত কযায যপ্রোট ততডয দয়দে।  

আন্তজসাডতক ব্যফা-ফাডণজয অথ সননডতক উন্নয়দনয অন্যতভ যাান। ক্রভডফকাভান ডফশ্বায়ন প্রডক্রয়ায কাযদণ    

ডডডজটার কভা স এয ডযডধ এফাং জনডপ্রয়তা ডফশ্বব্যাী ডদন ডদন যফদে িদরদে। ইন্টাযদনট, াভাডজক যমাগাদমাগ 

ভাধ্যভ, যভাফাইর এযা ইতযাডদ ডডডজটার প্রমৄডিয ব্যফায উদেখদমাগ্য াদয বৃডি াওয়ায় াযা ডফদশ্ব 

তথ্যপ্রমৄডি ডনবসয ব্যফায অফাধ সুদমাগ উদন্াডিত দয়দে।  

ক্ষুদ্র ও ভাঝাডয ব্যফায় ডডডজটার কভাদ সয ব্যাক ব্যফাদযয সুদমাগ থাকায় এ যেদত্র ব্যফা ফাডণজয ম্প্রাডযত 

দে। তাোো আন্তজসাডতক ডফার ফাজাদয প্রদফদয সুদমাগ ও যেত্র সৃডি, আন্তজসাডতক মূল্য প্রডক্রয়ায় যাডয 

ম্পৃিতা, অবযন্তযীণ ফাজায ব্যফস্থায উন্নয়ন ও দেতা বৃডি এফাং স্বল্প খযদি যরনদদন নানাডফধ সুডফধা এ 

প্রডক্রয়ায় অন্তর্ভ সি থাকায় যদদয ডল্প ডফকা, যপ্তাডন উন্নয়ন এফাং আইডটি াংডি খাতমূদ অডধকতয 

কভ সাংস্থাদনয সুদমাগ সৃডি দয়দে। 

 

‘ডডডজটার ফাাংরাদদ’ ডফডনভ সাদণয ভাধ্যদভ যদব্যাী তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রমৄডিয অফকাঠাদভা ততডয, ভানফম্পদ 

উন্নয়ন, ই- গবদন সন্প প্রডতষ্ঠা এফাং আইটি ডল্প ডফকাদ যকায ডফডবন্ন কাম সক্রভ গ্রণ কদযদে। যভাফাইর প্রমৄডি 

এদেদত্র অন্যতভ ায়ক ভূডভকা ারন কযদে। ফতসভাদন াযাদদ ৩-ডজ যনটওয়াদকসয আওতার্ভি এফাং ৪-ডজ 

যনটওয়াকস ইদতাভদধ্য িালু দয়দে। উদেখ্য, াযাদদদ ইউডনয়ন ডডডজটার যন্টায স্থাদনয ভাধ্যদভ আইডটি 

যনটওয়াকস কাদনডিডবটি এয আওতায় প্রাডন্তক বৃৎ জনদগাষ্ঠীদক ই-যফা এফাং যভাফাইর ব্যাাংডকাং এয আওতার্ভি 

কদযদে। পদর যদদ ডডডজটার কভা স অনুকূর ডযদফ সৃডি, উদযািা ততডয এফাং গ্রাভীণ ও ভপস্বর এরাকায 
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বৃিয যফকায জনদগাষ্ঠীদক অথ সননডতক কভ সকাদে মৃ্পিকযদণয ভাধ্যদভ কভ সাংস্থান সৃডি ও যদদয জাতীয় 

উৎাদন বৃডিদত ডফদল ভূডভকা যাখদফ। 

উদেখ্য, UNCTAD কতৃসক প্রস্তুতকৃত B2C E-commerce Index 2016 অনুমায়ী যম যকাদনা যদদ     

ই-কভা স তথা ডডডজটার কভা স ফান্ধফ ডযদফ ততডযদত যভাট িায (০৪) টি প্রধান ডনয়াভক ডিডিত কযা দয়দেেঃ 

(ক) ইন্টাযদনদটয ব্যফাযকাযী; (খ) ডনযাদ াব সায ব্যফস্থা; (গ) যক্রডডট কাড স ব্যফায; এফাং (ঘ) ডাক 

ডযফদনয ডফশ্বস্ততা। াাাড, একটি মথামথ ডডডজটার কভা স নীডতভারায কাঠাদভা-যত যভাট আট (০৮) টি 

স্তম্ভ যমভন- (১) আইডটি অফকাঠাদভা; (২) ই-যদভন্ট; (৩) ডডডজটার কভা স প্ল্যাটপভ স; (৪) দেতা উন্নয়ন; (৫) 

দিতনতা বৃডিমূরক কভ সসূডি; (৬) ডডডজটার ডনযািা; (৭) ডডডজটার াংগ্র (Digital Procurement); 

এফাং (৮) ব্যফা ও রডজডিক সুডফধা ম্পডকসত ডফলয়মূ অন্তর্ভ সি থাকা প্রদয়াজন।  

 

যদদয ডডডজটার কভা স খাদতয সুলভ উন্নয়ন এফাং ডনব সযদমাগ্য ব্যফস্থানা, তদাযডক ও ডনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা প্রডতষ্ঠায 

ভাধ্যদভ আস্থাীর ডযদফ ততডযয থ সুগভ কযায যেদত্র একটি উমৄি নীডতভারায ভূডভকা অনস্বীকাম স। 

আন্তজসাডতক ডযভণ্ডদরয াদথ াভঞ্জস্যপূণ স মথামথ একটি জাতীয় নীডতভারা োো ফতসভান ডফশ্ব ব্যফস্থায় 

আস্থাবাজন ব্যফা উদমাগী ডযদফ গঠন ম্ভফ নয়। উদেখ্য, ডডডজটার কভা স এয কর কভ সকাণ্ড ডফযভান 

আন্তেঃযাষ্ট্রীয় এফাং আন্তজসাডতক ব্যফা-ফাডণদজযয াদথ ম্পৃি ডফধায় যদদয ডফযভান আভদাডন ও যপ্তাডন 

নীডতভারায ডফলয়ফস্তুমূদক ম্পূণ সবাদফ অক্ষুন্ন যযদখ এ াংডিি ডফলয়াডদ উি নীডতভারায় অন্তর্ভ সি কযা দয়দে। 

াডফ সক ডফলয়াডদ ডফদফিনায় যকাদযয ‘ডবন ২০২১: ডডডজটার ফাাংরাদদ’ ম্পডকসত কাম সক্রভ ফাস্তফায়দনয 

ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদক মৃি জাডতদত ডযণত কযায রদেয এ নীডতভারা প্রণয়দন উদযাগ গ্রণ কযা দরা। 
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অধ্যায়-০১ 

নীডতভারায নাভ, ডযডধ ও াংজ্ঞা 

 

১.১ াংডেপ্ত ডদযানাভ, প্রদয়াগ ও প্রফতসন  

  
ক. াংডেপ্ত ডদযানাভ : এ নীডতভারা ‘জাতীয় ডডডজটার কভা স নীডতভারা ২০১৮’ নাদভ অডবডত 

 দফ। 

খ. প্রদয়াগ  : এটি ভগ্র ফাাংরাদদদ প্রদয়াগ দফ। 

গ. প্রফতসন  : এটি অডফরদে কাম সকয দফ। 

১.২ াংজ্ঞা : ডফলয় ফা প্রদঙ্গয ডযন্থী ডকছু না থাকদর এ নীডতভারায় - 

 
(১) “আিযণডফডধ (Code of Conduct)” অথ স ডডডজটার কভা স যবািাদদয অডধকায সুযো, 

উিভ ফাডণডজযক িি সা ফা অনুীরন িডত অনুযদণয ভাধ্যদভ ডডডজটার কভা স ব্যফস্থাদক 

যবািা, ব্যফায়ী ও যকায তথা ফ সভদর আস্থাীর কদয যতারা এফাং আইনগত সুযো 

ডনডিতকযদণয উদেদে প্রণীত ফ সজনীন আিযণডফডধ; 

(২) “আন্তেঃীভান্ত ডডডজটার কভা স (Cross-border Digital Commerce)” অথ স 

আন্তজসাডতক ম সাদয় তথা অন্য যকাদনা যদদয ব্যফায়ীয ডনকট যথদক ণ্য ও যফা ক্রয় এফাং 

অন্য যদদয যবািা ফা ব্যফায়ীয ডনকট ণ্য ও যফা ডফক্রয় কযা ম্পডকসত ডডডজটার কভা স 

ব্যফস্থা; 

(৩) “একদ টু পাইন্যান্প (Access to Finance)” অথ স কর জনগণ, ডডডজটার কভা স 

ব্যফায়ী ও উদযািাদদয যদদয অথ সননডতক ও ব্যাাংডকাং সুডফধায় প্রদফাডধকায ডনডিতকযদণয 

ব্যফস্থামূ; 

(৪) “এদক্রা াডব স (Escrow Service)” অথ স এভন একটি ভধ্যফতী ব্যফস্থা মাদত ডফডধফি 

াংস্থা অথফা ফাাংরাদদ ব্যাাংক অনুদভাডদত তৃতীয় দেয ডনকট গডেত আভানদতয গ্যাযাডন্টয 

ডফযীদত যক্রতা ও ডফদক্রতায ভদধ্য ম্পাডদত ণ্য ফা যফা ক্রয়-ডফক্রয় এফাং যরনদদন প্রডক্রয়া 

ম্পন্ন য়;  

(৫) “কডযাইট (Copyright)” অথ স বুডিবৃডিক ডফদল কদয াডতয, নাট্য, ঙ্গীত, ডল্পকভ স, 

কনদটন্ট এফাং এ ধযদণয অন্য কর ডফলদয় ডপ্রন্ট ফা ডডডজটার উাদয় প্রকাডত ফা অপ্রকাডত 

ডফলয়ফস্তু ফা কাম সাফরী মাদত উদ্ভাফক ফা উৎাদনকাযী ফা স্বত্বাডধকাযী অথ সাৎ ভাডরদকয একেত্র 

ফা একদিটিয়া আইনগত অডধকায ও স্বত্ব ফার থাদক এরূ অডধকায;   
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(৬) “যেডভাকস (Trademark)” অথ স যকাদনা প্রতীক ডিি, ডডজাইন, ব্দ ফা ব্দাফরী মা 

আইনগতবাদফ ডনফডন্ধত যকাদনা ডফদল যকাম্পাডন ফা দণ্যয সুডনডদ সি ডযিয় প্রকা কদয; 

(৭) “ডডডজটার ওয়াদরট (Digital Wallet)” অথ স যকাদনা অনরাইন ডবডিক ফা বার্চ সয়ার যফা মা 

সুডনডদ সি যেত্রডফদদল ইদরক্ট্রডনক প্রডক্রয়ায় আডথ সক যরনদদন ম্পাদন কযায জন্য ব্যফায 

উদমাগী ডদদফ ফাাংরাদদ ব্যাাংক কতৃসক অনুদভাদনপ্রাপ্ত ব্যফস্থা; 

(৮) “ডডডজটার কভা স” অথ স ইদরক্ট্রডনক/ডডডজটার ফাডণজয মা ইন্টাযদনট ও অন্যান্য ডডডজটার 

যনটওয়াকস এয ভাধ্যদভ ডডডজটার ডডবাই ব্যফায কদয কর প্রকায ণ্য ও যফা ক্রয়-ডফক্রয় 

ম্পাদন দয় থাদক;   

(৯)  “ডডডজটার কভা স প্ল্যাটপভ স (Digital Commerce Platform)” অথ স একটি পটওয়যায 

অযাডপ্ল্দকন মা ব্যফায কদয অনরাইদন ব্যফা-ফাডণজয ব্যফস্থানা, ডফণন ও ডযিারনা কযা 

য়; 

(১০) “ডডডজটার ডডবাই” অথ স যকাদনা ইদরকেডনক, ডডডজটার, ম্যাগদনটিক, অটিকযার ফা তথ্য 

প্রডক্রয়াকযণ মন্ত্র ফা ডদিভ, মা ইদরকেডনক, ডডডজটার, ম্যাগদনটিক ফা অটিকযার ইভার 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ যমৌডিক, গাডণডতক এফাং স্মৃডত কাম সক্রভ ম্পন্ন কদয, এফাং যকাদনা ডডডজটার 

ফা কডম্পউটায ডডবাই ডদিভ ফা কডম্পউটায যনটওয়াদকসয ডত াংমৄি, এফাং কর ইনপুট, 

আউটপুট, প্রডক্রয়াকযণ, ডিডত, ডডডজটার ডডবাই পটওয়যায ফা যমাগাদমাগ সুডফধাডদও এয 

অন্তর্ভ সি; 

(১১)  “ডডডজটার ডনযািা (Digital Security)” অথ স যকাদনা ডডডজটার ডডবাই ফা ডডডজটার 

ডদিভ এয ডনযািা; 

(১২) “ডডডজটার যরনদদন”  অথ স ইদরকেডনক িডতদত ম্পাডদত যম যকাদনা ডডডজটার ফাডণজয ফাফদ 

যরনদদন ব্যফস্থা;  

(১৩)  “ডডডজটার াংগ্র (Digital Procurement)” অথ স ইদরক্ট্রডনক যনটওয়াকস তথা ইন্টাযদনট 

ব্যফায কদয ডফ২ড ফা ডফ২ডফ ফা ডফ২ডজ প্রডক্রয়ায় ণ্য, যাগত যফা, যফযা ইতযাডদ ক্রয়-

ডফক্রয় কযায উদেদে তথ্য-উাি আদান-প্রদান কযা এফাং ব্যফাডয়ক ও আডথ সক যরনদদন 

ব্যফস্থা; 

(১৪) “ডডডজটার যরনদদন িডত” ইদরক্ট্রডনক উাদয় ফা যভাফাইর ব্যাাংডকাং অথফা ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

কতৃসক স্বীকৃত ও অনুদভাডদত যম যকাদনা ইদরক্ট্রডনক উাদয় ক্রয়কৃত ণ্য ফা যফায মূল্য 

ডযদাধ কযায ব্যফস্থা; 

(১৫) “ডডডজটার স্বােয (Digital Signature)” অথ স এভন একটি ডফদল ডডডজটার যকাড মা 

যকাদনা ডরডখত ডকুদভন্ট এয কনদটন্ট-এ যপ্রযক ফা স্বােযকাযীয ডযিয়, উৎ, স্বত্ব, কতৃসত্ব ও 
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মথাথ সতা এভনবাদফ নাি ও ডনডিত কদয মায যকাদনা একটি অাং ডযফতসন কযদর য 

ডডডজটার যকাড তা ঠিক ফদর অনুদভাদন প্রদান কদয না এরূ স্বােয ব্যফস্থা; 

(১৬) “ডডডজটার ফাজাযজাতকযণ (Digital Marketing)” অথ স ইন্টাযদনট ফা অন্যান্য 

ইদরকেডনক ভাধ্যদভ ণ্য ফা যফায প্রিায প্রিাযণা ব্যফস্থা; 

(১৭) “তাৎেডণক অথ স স্থানান্তয (Real Time Fund Transfer)” অথ স যকাদনারূ অদেভান 

ডফরে ব্যডতত এক ব্যাাংক দত স্থানীয় ফা আন্তজসাডতক ম সাদয় অন্য ব্যাাংদক আডথ সক যরনদদন 

ম্পন্ন কযা; 

(১৮) “যদভন্ট সুইি (Payment Switch)” অথ স এভন একটি আডথ সক যরনদদন াংক্রান্ত 

পটওয়যায মা একটিয যফড ইন্টাযদপ তথা- এটিএভ, ডওএ, এভডওএ, যদভন্ট যগটওদয়, 

ডডডজটার ওয়াদরট ইতযাডদ যথদক অথ স যরনদদন এয অড সায গ্রণ কদয এফাং ডনডদ সি ব্যাাংদকয 

যডডফট ফা যক্রডডট কাড স একাউন্ট এয মথাথ সতা ডফলয়ক অনুদভাদন মািাই কদয এরূ ব্যফস্থা; 

(১৯)  “ডফতযণ ব্যফস্থা (Delivery System)” অথ স  ফাাংরাদদ ডাক ডফবাগ/অন্যান্য কুডযয়ায 

াডব স/ডনজস্ব ব্যফস্থানায় ডডডজটার ফাডণজয প্রডক্রয়ায় ডফক্রয়কৃত ণ্য েকথ, যযরথ, 

জরথ ফা  আকাথ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ডনধ সাডযত গ্রাদকয ডনকট গ্রাক কতৃসক প্রদি সুডনডদ সি 

ঠিকানায় দজ ও ডনযাদদ ডযফন ও ডফতযণ ব্যফস্থা;  

(২০) “ফাডণজযদকি (Marketplace)” অথ স ইন্টাযদনদট এক ধযদণয ডডডজটার কভা স াইট মাদত 

এক ফা একাডধক তৃতীয় ে কতৃসক ণ্য ফা যফা ম্পডকসত তথ্যাডদ ডন্নদফ কযা থাদক এফাং 

যরনদদন প্রডক্রয়া ম্পন্ন দয় থাদক; 

(২১) “বার্চ সয়ার কাড স (Virtual Card)” অথ স যক্রডডট কাড স প্রদানকাযী প্রডতষ্ঠান কতৃসক যফা গ্রীতায 

অনুকূদর ইসুযকৃত (one-time-use) একফায ব্যফাযদমাগ্য যক্রডডট কাড স নেয মায ভাধ্যদভ 

যফা গ্রীতায ডডডজটার কভা স প্রডক্রয়ায় যকনাকাটা ম্পাদন কযায যেদত্র অনরাইদন যদভন্ট 

ডযদাধ কযদত াদয এরূ কাড স নেয ব্যফস্থা; 

(২২) “যভধাস্বত্ব” অথ স যকাদনা ধযদণয ডপ্রন্ট ফা ডডডজটার উাদয় প্রকাডত ফা অপ্রকাডত বুডিবৃডিক 

ফা যভধাডবডিক মূরধদনয ওয উদ্ভাফক ফা উৎাদনকাযী ফা স্বত্বাডধকাযী অথ সাৎ ভাডরদকয 

একেত্র ফা একদিটিয়া আইনগত অডধকায সুযো ও স্বত্ব ফার থাদক এরূ অডধকায; 

(২৩) “মূল্য ডযদাডধত কাড স (Prepaid Card)” অথ স এভন একটি অনরাইদন যদভন্ট সুডফধা 

ম্পন্ন কাড স মা ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয মথামথ অনুদভাদনক্রদভ কাড স ইসুযকাযী প্রডতষ্ঠান কতৃসক 

প্রদদয় যফা গ্রীতাদক অনরাইদন যকনাকাটা ম্পাদন কযায যেদত্র কযা এয ভাথ সক ডদদফ 

যদভন্ট ডযদাদধয সুডফধা প্রদান কদয থাদক;  
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অধ্যায়-০২ 

রেয ও উদেে 

 

২.১. রেয (Goal) 

 
তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রমৄডি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ডডডজটার কভা স ব্যফস্থা প্রডতষ্ঠা এফাং স্থানীয় ও আন্তজসাডতক 

ফাজায সৃডি কযতেঃ ব্যফা ফাডণদজযয প্রায ও অথ সননডতক মৃডি অজসন।   

 

২.২. উদেে (Objectives) 

 
২.২.১ ডডডজটার কভা স এয ভাধ্যদভ ব্যফা ফাডণদজযয প্রিায, প্রায ও উন্নডত াধন কযা;  

২.২.২ ডডডজটার কভা স ব্যফা ডযিারনায যেদত্র উমৄি ডযদফ সৃডি কযা;  

২.২.৩ ডডডজটার কভা স ব্যফা ডযিারনায যেদত্র স্বেতা, দায়ফিতা ও জফাফডদডতা ডনডিত কযা; 

২.২.৪ ডডডজটার কভাদ সয ভাধ্যদভ ক্রয়-ডফক্রদয়য যেদত্র যক্রতা ও ডফদক্রতায ভদধ্য আস্থা ও ডফশ্বা 

স্থাদন  ায়তা কযা;  

২.২.৫ উদযািা, যক্রতা ও ডফদক্রতায স্বাথ স াংযেদণ নীডতগত ও আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ কযা;  

২.২.৬ যবািা অডধকায াংযেণ কযা;  

২.২.৭ ডডডজটার যরনদদদনয যেদত্র ডফডবন্ন ঝুঁডকমূ ডনযদনয রদেয াংডিি াংস্থামূদয াদথ 

ভন্বয় াধন কযা;  

২.২.৮ ডডডজটার কভা স সুষু্ঠবাদফ ডযিারনায ডনডভি প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভা (দমভন: ব্রডব্যাে 

ইন্টাযদনট, যাডিাং) উন্নয়দন ায়তা প্রদান কযা; 

২.২.৯. ণ্য ডযফন ও যফযাদয যেদত্র প্রদয়াজনীয় ভন্বয় ও নীডতগত ায়তা প্রদান কযা; 

২.২.১০. আন্তেঃীভান্ত ডডডজটার কভা স ডযিারনায জন্য উমৄি ডযদফ সৃডি কযা; 

২.২.১১. ক্ষুদ্র ও ভাঝাডয উদযািাদদয ডডডজটার কভা স উন্নয়দন একদ টু পাইন্যান্প (Access to 

Finance) জীকযণ; 

২.২.১২. যদদয প্রাডন্তক ম সাদয় ডডডজটার কভা স প্রাদযয রদেয প্রদয়াজনীয় সুদমাগ সৃডি কযা; 

২.২.১৩. ডডডজটার কভা স এয ভাধ্যদভ উদযািা ও কভ সাংস্থাদনয সুদমাগ সৃডি কযা; 

২.২.১৪. আন্তজসাডতক ডযভণ্ডদর যদীয় দণ্যয প্রিায ও প্রায কযা।   
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অধ্যায়-০৩ 

ডডডজটার কভা স ডযিারনা ও ব্যফস্থানা 

  

৩.১. ডডডজটার কভা স ডযিারনা িডত 

 
৩.১.১. ডডডজটার কভা স নীডতভারা প্রডতারন/ফাস্তফায়দনয জন্য াংডিি ভন্ত্রণারদয়য অধীদন একটি 

যকিীয়  যর গঠন কযা দফ; 

৩.১.২. ডডডজটার কভা স ব্যফা ডযিারনায যেদত্র ব্যফা প্রডতষ্ঠানমূ যদদয প্রিডরত ডফডধ-ডফধান 

প্রডতারন কযদফ; 

৩.১.৩. ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ এয াংডিি যকিীয় যর কতৃসক ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠানমূদয তাডরকা 

ওদয়ফাইদট প্রকা কযা দফ; 

৩.১.৪. প্রদতযক ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠান ওদয়ফাইট/এযা/ভাদকসটদপ্ল্-এ তায ই-যভইর আইডড, 

যপান নেয, যযডজদেন নেয এফাং দণ্যয ডফফযণ প্রকা কযদফ। 

৩.২. ডডডজটার কভা স যবািা অডধকায াংযেণ ও দায়ফিতা ডনডিতকযণ 

 

৩.২.১. ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠানমূ যবািা অডধকায াংক্রান্ত ডফযভান ডফডধ-ডফধান প্রডতারন 

কযদফ;  

 

৩.২.২. ডডডজটার কভা স াইদট ডফডক্রয জন্য উস্থাডত ণ্য াভগ্রী মথামথ ভানম্মত দফ; 

 

৩.২.৩. যক্রতায স্বাথ স াংযেদণয রদেয ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠাদনয ওদয়ফাইদট ডফক্রয়দমাগ্য দণ্যয 

 মথামথ  ডফফযণ (Specification) এফাং এ াংক্রান্ত তসাফরী উদেখ কযদফ;  

 

৩.২.৪. ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠান ডফডধ অনুমায়ী ডফডক্রত দণ্যয যপযত/মূল্যদপযত/প্রডতস্থান তসাফরী 

 ওদয়ফাইদট প্রদ সন কযদফ; 

 

৩.২.৫. যবািা অডধকায সুষ্ঠুবাদফ াংযেদণয ডনডভি াংডিি েমূদয (ফাডণজযদকি, উদযািা, 

 ডফতযণকাযী, যরনদদদন অাংগ্রণকাযী ইতযাডদ) ভদধ্য র্চডি ম্পাদন কযদফ। 

৩.৩. ডডডজটার যরনদদন ও ই-যদভন্ট  

 

৩.৩.১. যক্রতা ও ডফদক্রতাগণ ইদরক্ট্রডনক যরনদদন, ই-যদভন্ট/ডডডজটার যরনদদন ইতযাডদ ডফলদয় 

ডফযভান আইন ও ডফডধ-ডফধান প্রডতারন কযদফ; 

 ৩.৩.২. কর যেদত্র ই-যদভন্ট ও যভাফাইর যদভন্ট/ডডডজটার ওয়াদরট িালুকযা এফাং ডডডজটার 

 যরনদদন জতয ও ডনযাদ কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ; 
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 ৩.৩.৩. ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠানমূ তাদদয ওদয়ফাইদট ডফক্রয়দমাগ্য দণ্যয ডনধ সাডযত মূল্য প্রদ সন 

 কযদফ; 

 ৩.৩.৪. ডডডজটার কভা স াংডিি ডফযভান যদভন্ট ব্যফস্থাদক ডযফডতসত ডযডস্থডতয াদথ াভঞ্জস্যপূণ স 

 কযা দফ; 

 ৩.৩.৫. কর ব্যাাংদক আন্তেঃব্যাাংক ও যভাফাইর ডপনাডন্পয়যার াডব স (এভএপএ)/ডডডজটার 

 ডপনাডন্পয়যার াডব স (ডডএপএ) যরনদদন উদমাগী ডদিভ ফাস্তফায়দনয উদযাগ ডনদফ; 

 ৩.৩.৬. ডডডজটার কভা স াংডিি যরনদদন ও ণ্য যফযাদয যেদত্র একটি সুডনডদ সি ডযিারনা 

 ডনদদ সডকা াংডিি ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ প্রণয়ন কযদফ; 

 ৩.৩.৭. ডডডজটার কভা স াংডিি যরনদদদনয ডনযািায স্বাদথ স ‘এদক্রা াডব স’ িালু কযা দফ;  

 ৩.৩.৮. অনরাইন যদভন্ট াডব সদক গডতীর কযদত মূল্য ডযদাডধত কাড স/বার্চ সয়ার কাড স/ওয়াদরট 

 কাড সমূ এদজন্ট/ডডডজটার কভা স াইদটয ভাধ্যদভ প্রিাদযয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

 দফ; 

 ৩.৩.৯. ব্যাাংক ও যভাফাইর ব্যাাংডকাং, মূল্য ডযদাডধত কাড স, যক্রডডট কাড স ভস্ত যদভন্ট িডত 

 ন্যানার যদভন্ট সুইি-এয াদথ াংমৄি থাকায ভাধ্যদভ তাৎেডণক অথ স স্থানান্তদযয ব্যফস্থা 

 গ্রণ কযা দফ। 

 ৩.৩.১০. তফধ দথ আন্ত:দদীয় অনরাইন কাড স ডবডিক যরনদদন ম্প্রাযদণয ডনডভি তফদদডক মুদ্রায 

 ভ্রভণ যকাটা ও অনরাইন যরনদদদনয যকাটা ফডধ সতকযণ ও মৄদগাদমাগীকযদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

 দফ। 

৩.৪. ঝুঁডক ব্যফস্থানা ও ডনযািা 

 
৩.৪.১. াইদযড, যাডকাং ডডডজটার কভা স খাত াংডিি কর ডডডজটার অযাধ, ইন্টাযদনট 

 ব্যাাংডকাং, যভাফাইর ব্যাাংডকাং ইতযাডদ যেদত্র ডফযভান ও উদ্ভূত ঝুঁডক ডিডিতকযণ, ব্যফস্থানা ও 

 তদাযডক ডনডিতকযদণ াংডিি দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ;  

৩.৪.২. মথামথ ডনযািায স্বাদথ স ডডডজটার কভা স প্রডতষ্ঠানমূ প্রডভতভান অনুযণ কদয তাদদয 

ওদয়ফাইট/ফাডণজযদকি ইতযাডদ প্রস্তুত কযদফ;   

৩.৪.৩. ডডডজটার কভা স াংডিি অযাধ ডিডিত দর তা যদদ প্রিডরত াংডিি আইদনয ভাধ্যদভ ব্যফস্থা 

 গ্রণ কযা দফ;  

৩.৪.৪.  ডডডজটার কভা স াংডিি ডফডবন্ন াইট/ফাডণজয যকদিয ডনযািা ডনডিতকযদণয রদেয 

 প্রদয়াজনীয় কাডযগডয অফকাঠাদভা গদে যতারা দফ;   

৩.৪.৫. যদদ ও আন্তজসাডতক ম সাদয় উদ্ভুত ডযডস্থডতদত প্রদয়াজন াদদে ডডডজটার কভা স াংডিি 

 ডফলয়ফস্তু ও আইডন কাঠাদভা ডযফতসন/ডযফধ সন/ডযভাজসন/াংদাধন কযা দফ।  
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৩.৫. ডডডজটার কভা স াংডিি াংস্থামূদয কাম সক্রভ ভন্বয়  

  

 ৩.৫.১. ডডডজটার কভা স সুষ্ঠবুাদফ ফাস্তফায়দনয ডনডভি দাডয়ত্বপ্রাপ্ত াংডিি ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ কতৃসক গঠিত 

 যকিীয়  যর এতদ্ ডফলদয় কর ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ/প্রডতষ্ঠান/াংস্থা এয াদথ প্রদয়াজনীয় ভন্বয় 

 াধন কযদফ;   

 ৩.৫.২. ডডডজটার কভা স ইোডেয যকায ভদনানীত াংস্থা/অযাদাডদয়ন যদদয ডডডজটার কভা স 

 ব্যফস্থা াংক্রান্ত  কাম সক্রভ যকিীয় ডডডজটার কভা স যদরয াদথ ভন্বয় াধন কযদফ; 

৩.৫.৩. ডডডজটার কভা স যিদযয াডফ সক উন্নয়দনয রদেয একটি ‘যন্টায অফ এদেদরন্প’ (Centre   

of Excellence) গঠন কযা দফ।  

৩.৬. আইডন কাঠাদভা 

 

 ৩.৬.১. ডডডজটার কভা স ব্যফা ডযিারনা, ডফক্রয়কৃত ণ্য যফযা ও আডথ সক যরনদদন াংক্রান্ত 

 ডনযািা, ডনয়ন্ত্রণ, তদাযডক এফাং এ কর কভ সকাণ্ড দত উদূ্ভত অদন্তাল ডনযন ও 

 অযাধমূদয ডফিায ম্পডকসত কাম সক্রভ ডযিারনা াংক্রান্ত একটি সুডনডদ সি আইডন কাঠাদভা 

 প্রণয়ন কযা দফ;  

 ৩.৬.২. যবািাদদয জন্য একটি সুডনডদ সি ‘আিযণডফডধ’ প্রণয়ন কযা দফ; 

 ৩.৬.৩. ডডডজটার কভা স খাদত ডফডনদয়াদগয যেদত্র যদদয প্রিডরত আইন ও ডফডধ-ডফধান প্রডতারন কযা 

 দফ; 

 ৩.৬.৪. ডডডজটার কভা স ডফলয়ক কডযাইট ও যভধাস্বত্ব াংযেণ, অনরাইন ডকুদভন্ট আদান-প্রদান 

 াংক্রান্ত  ডফযভান আইন ও ডফডধ-ডফধান-এ প্রদয়াজনীয় ডযফতসন/ডযভাজসন/ডযফধ সন এয 

 কামক্রভ গ্রণ কযা দফ;  

 ৩.৬.৫. যভধাস্বত্ব (প্যাদটন্ট ও নকা, যেডভাকস, কডযাইট ইতযাডদ)-এ ডডডজটার কভা স ডফলয়ফস্তু 

 অন্তর্ভ সডিয জন্য ারনাগাদ কযায ব্যফস্থা যনয়া দফ; 

 ৩.৬.৬. যভাফাইর অাদযটযদদয যনট ডনযদেতা ফজায় যাখায ডফডধ-ডফধান প্রডতারন কযদত দফ; 

 ৩.৬.৭. ডডডজটার কভা স যরনদদদনয যেদত্র ডডডজটার স্বােয ব্যফাদযয উদযাগ গ্রণ কযা দফ; 

 ৩.৬.৮. ডডডজটার কভা স খাদত তফদদডক ডফডনদয়াদগয যেদত্র ডফযভান ডফডধ-ডফধান প্রডতারন কযদত 

 দফ; তদফ ডফদদী ডডডজটার কভা স ইোডে যদীয় যকাদনা ইোডেয াদথ যমৌথ ডফডনদয়াগ 

 ব্যতীত এককবাদফ ব্যফা ডযিারনা কযদত াযদফ না এফাং যদীয় ডডডজটার কভা স ইোডেয 

 স্বাথ সমূদক প্রাধান্য যদয়া দফ; 

 ৩.৬.৯. ডডডজটার কভা স াংডিি ওদয়ফাইট যডদবরদভন্ট, কনদটন্ট যডদবরদভন্ট, ফাডণজযদকি 

 (Marketplace) এফাং যাডিাং  অযাে যভইনদটন্যান্প ডফলদয় সুডনডদ সি নীডতভারা প্রণয়ন কযা 

 দফ। 
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৩.৭. আইন প্রদয়াগ িডত  

 ৩.৭.১. ডডডজটার কভা স খাত াংডিি যরনদদন এফাং অদন্তাল ডনযদনয ডফলয়াডদ সুষ্ঠুবাদফ প্রডতারন 

 কযায উদেদে যকাদযয ডফডবন্ন ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ও আইন প্রদয়াগকাযী কতৃসে/াংস্থা’য ভদধ্য 

 এ াংক্রান্ত দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ ভন্বয় াধন কযদফ; 

 ৩.৭.২. ডডডজটার কভা স াংক্রান্ত নতুন যকাদনা আইন ও ডফডধ ডফধান প্রণীত দর, য ডফলদয় আইন 

 প্রদয়াগকাযী কর াংস্থাদক অফডত কযা দফ; 

 ৩.৭.৩. ডডডজটার কভা স ম্পডকসত ডফলয়মূদ গদফলণাকাম স ডযিারনা, তথ্য ও উাি াংগ্র, ভস্যা 

 ডিডিতকযণ এফাং যীো-ডনযীো ও ম সাদরািনায ভাধ্যদভ ডফযভান ও উদ্ভূত ভস্যা ডনযদন 

 সুাডয প্রদাদনয ডনডভি যকাডয-যফযকাডয প্রডতডনডধদদয ভন্বদয় একটি উদদিা ডযলদ 

 (Advisory Council) গঠন কযা দফ;  

 ৩.৭.৪. ই-যদভন্ট/ডডডজটার যদভন্ট িডতদত আডথ সক যরনদদন এয অপ্রদয়াগ/জাডরয়াত ডিডিতকযদণয 

 যেদত্র আডথ সক প্রডতষ্ঠান, ডিয়াডযাং াউজ এফাং আইন প্রদয়াগকাযী াংস্থা যকিীয় ডডডজটার 

 কভা স যদরয াদথ ভন্বদয়য ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। 

৩.৮. ডডডজটার কভা স প্রদভান 

 

 ৩.৮.১. ডডডজটার কভা স খাদতয ডফডবন্ন ডদকমূ ও কভ সকাণ্ড ম্পদকস জনদিতনতা বৃডিয রদেয প্রিায-

 প্রিাযণায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ; 

 ৩.৮.২. ডডডজটার কভা স প্রডক্রয়ায় ক্রয়-ডফক্রয়জডনত বয়-বীডত দূযীভূতকযণ এফাং আস্থা অজসদনয ডনডভি 

 ইদরক্ট্রডনক, ডপ্রন্ট ও অনরাইন ডভডডয়ায় ম সাপ্ত প্রিায-প্রিাযণায় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ; 

 ৩.৮.৩ যাজধানী কর ডফবাগ, যজরা ও গুরুত্বপূণ স স্থাদন এ ডফলদয় যডভনায, কভ সারা, যভরা, যযাড 

 যা ও য যাডর এফাং ডফদদদ অফডস্থত ফাাংরাদদ দূতাফামুদয উদযাদগ ডডডজটার কভা স 

 যভরা/দডভনায আদয়াজন কযা দফ; 

 ৩.৮.৪. ডডডজটার ফাজাযজাতকযণ এফাং ডফজ্ঞান ব্যফস্থা জ ও ম্প্রাযণ কযায উদযাগ গ্রণ কযা 

 দফ; 

৩.৮.৫. ডডডজটার কভা স ম্প্রাযদণয রদেয যকাদযয ে যথদক ডফডবন্ন প্রকাদযয প্রদভান  কাম সক্রভ 

ও প্রদণাদনায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।  

 

৩.৯. নীডতভারা ম সাদরািনা 

 
বডফষ্যদত নীডতভারায যম যকাদনা ধযদণয াংদাধন ফা ডযভাজসদনয প্রদয়াজন দর াংডিি 

ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ আন্তেঃভন্ত্রণারয় বায যাভ সক্রদভ তা ম্পাদন কযদফ। 

 
দ্রিব্য: এ নীডতভারায আওতায় ডডডজটার কভা স সুষ্ঠবুাদফ ডযিারনায ডনডভি একটি কভ সডযকল্পনা অনুযণ কযা 

দফ (ডযডি-১)। 
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কভ ম-রযকল্পনা 

 
 

ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

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 প্রযুকরক্ত 

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 

০২ ভাধ্যরভক ও উচ্চভাধ্যরভক রক্ষা 

াঠ্যক্রদ্দভ, রফশ্বরফযারদ্দয়য ংরিষ্ট 

াঠ্যক্রভ এফং তথ্যপ্রযুকরক্ত  াঠ্যক্রদ্দভ 

এফং রফরবন্ন প্ররক্ষণ আনরিটিউদ্দটয 

কাম মক্রদ্দভ রডরজটার কভা ম রফলয়দ্দক 

ন্তর্ মু্রক্তকযণ।  

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

আউরজর এফং 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ। 

তথ্যপ্রযুকরক্ত জ্ঞান ম্পন্ন 

দক্ষ ভানফম্পদ গদ্দে 

উঠদ্দফ। 

মকন্দ্রীয় 

বাদ্দফ 

মকন্দ্রীয় 

বাদ্দফ 

মকন্দ্রীয় 

বাদ্দফ 

০৩ রডরজটার কভা ম খাদ্দত জনগণদ্দক 

উৎারত কযায রদ্দক্ষয  যাজধানী 

কর রফবাগ ও মজরা দ্দয এফং 

রফদ্দদদ্দ রভনমূদ্দ রনয়রভতবাদ্দফ 

রডরজটার কভা ম মভরায অদ্দয়াজন 

কযা। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়, 

তথ্য  ও 

মমাগাদ্দমাগ প্রযুকরক্ত 

রফবাগ, যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, যপ্তারন 

উন্নয়ন ব্যযদ্দযা এফং 

ফাংরাদ্দদ 

রফরনদ্দয়াগ উন্নয়ন 

কর্তমক্ষ।  

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 

রযরষ্ট-১ 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

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, 

যুকফ ও ক্রীো 

ভন্ত্রণারয় এফং 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ।  

এ খাদ্দত দক্ষ জনফর 

এফং উদ্দযাক্তা ততরয 

দ্দফ। রডরজটার কভা ম 

ব্যফায প্রায দ্দফ। 

  

 

  

 

 

 

 

 

উদ্দেশ্য-২ রডরজটার কভা ম ব্যফা রযচারনায মক্ষদ্দে উযুকক্ত 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 

আন্ডারষ্ট্রয প্ররতরনরধগদ্দণয ভন্বদ্দয়  

একটি উদ্দদষ্টা রযলদ গঠন কযা।  

ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাগ/ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়/থ ম 

ভন্ত্রণারয়/ তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ প্রযুকরক্ত 

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। 

জাতীয় 

ম মাদ্দয় 

  

০৬ রডরজটার কভা ম ম্পরকমত মাফতীয় 

কভ মকাণ্ড- তথা রডরজটার কভাদ্দ ময 

ভাধ্যদ্দভ ব্যফা-ফারণজয ংঘটন, 

মরনদ্দদন, সৃষ্ট মবাক্তা ফা রফদ্দক্রতা 

দ্দন্তাল, প্রযুকরক্তগত ভস্যা রনযদ্দণয 

রদ্দক্ষয ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অআন 

প্রদ্দয়াগকাযী ংস্থায প্ররতরনরধ/ 

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক ও           

রনদ্দয় একটি কারযগরয করভটি গঠন 

কযা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ 

এফং ফারণজয 

ভন্ত্রণারয়। 

উদ্ভূত দ্দন্তাল রনযদ্দন 

দ্রুত দদ্দক্ষ গ্রণ কযা 

ম্ভফ দ্দফ, ঝুঁরক 

ব্যফস্থানা মটকআ দ্দফ, 

রনয়ন্ত্রণ মভকারনজভ 

পর দ্দফ। 

জাতীয় 

ম মাদ্দয় 

  

 

 

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 

প্রযুকরক্ত রফবাগ 

এফং ফাংরাদ্দদ 

রফরনদ্দয়াগ উন্নয়ন 

কর্তমক্ষ। 

মদীয় রডরজটার কভা ম 

রল্প রধকতয রফকরত 

ওয়ায সুদ্দমাগ াদ্দফ। 

যাজধানী 

য 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

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

০৮ রডরজটার কভা ম ব্যফা রযচারনায 

মক্ষদ্দে মথামথ রনয়ভ ও অচযণ মভদ্দন 

রডরজটার মমাগাদ্দমাগ ভাধ্যভ ব্যফায 

কযা দ্দফ ভদ্দভ ম অচযণ রফরধ প্রণয়ন 

কযা। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ প্রযুকরক্ত 

রফবাগ। 

 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয অস্থাীর 

দ্দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

০৯ রডরজটার কভা ম খাতদ্দক ায়তা 

মদওয়ায রনরভত্ত রফরবন্ন আন্স্যযদ্দযন্স্ 

প্যাদ্দকজ ততরয ও নুদ্দভাদদ্দন 

আন্স্যযদ্দযন্স্ খাতদ্দক উদ্বযিকযণ। 

থ ম ভন্ত্রণারয় 

এফং 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয অস্থাীর 

দ্দফ। 

   

১০ কর যকারয/দ্দফযকারয রপদ্দ 

রডরজটার স্বাক্ষয চালু কযায উদ্দযাগ 

গ্রণ কযা। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয় এফং  

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত 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 

১১ 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 

 

াযাদ্দদ 

১২ 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 প্রযুকরক্ত 

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 

 

াযাদ্দদ 

 

 

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

১৩  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 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়, 

থ ম ভন্ত্রণারয় 

এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

রডরজটার কভা ম খাত 

সুংত দ্দফ এফং 

উদ্দযাক্তাযা রফরনদ্দয়াদ্দগ 

উৎারত দ্দফ।  

   



16 

 

ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

এফং তদাযরকয রদ্দক্ষয ফকাঠাদ্দভা 

উন্নয়দ্দন ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

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 থ ম 

ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার ফাংরাদ্দদ 

রফরণভ 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 

অন্তজমারতক ম মাদ্দয় ণ্য ও মফা ক্রয়-

রফক্রয় এফং অরথ মক মরনদ্দদন ংক্রান্ত 

রফরবন্ন ঝুঁরক রচরিতকযদ্দণ যকাদ্দযয 

ংরিষ্ট দপতদ্দযয উযুকক্ত 

কভ মকতমাদ্দদয ভন্বদ্দয় একটি Risk 

Factors Management 

Committee গঠন কযা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়, 

জনরনযাত্তা 

রফবাগ এফং 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

 

রডরজটার কভা ম ংক্রান্ত 

রফরবন্ন ঝুঁরক 

রচরিতকযণ, ব্যফস্থানা 

এফং তদাযরক  প্ররক্রয়া 

কাম মকয ও মটকআ দ্দফ। 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

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 

প্রযুকরক্ত রফবাগ, 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়, 

জনরনযাত্তা 

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 আদ্দরক্ট্ররনক 

মরনদ্দদন ংক্রান্ত যাধ রনযদ্দন 

WTO কর্তমক প্রদত্ত রদকরনদ্দদ মনা 

নুমায়ী অন্তজমারতক ম মাদ্দয় ক্ষরতগ্রস্থ 

ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠাদ্দনয সুরফচায প্রারপ্তয 

রদ্দক্ষয দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়, 

অআন, রফচায ও 

ংদ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এফং 

যযাষ্ট্র 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 প্রারপ্তয দ্দফ মাচ্চ 

ভয়ীভা রনধ মাযণ কযা।  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক  রডরজটার কভা ম খাত 

অস্থাীর দ্দফ;  

ক্ষরতগ্রস্থ ব্যরক্ত/ প্ররতষ্ঠান 

সুরফচায াদ্দফ। 

   

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 মাপ্ত 

ব্রডব্যান্ড আন্টাযদ্দনট সুরফধা 

রনরিতকযণ। 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ। 

দ্রুত গরত ম্পন্ন 

আন্টাযদ্দনদ্দট াযাদ্দদদ্দয 

কর জনদ্দগাষ্ঠী ম্পৃক্ত 

দ্দফ; রডরজটার 

ফাংরাদ্দদ ফাস্তফায়ন   

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ ম মাদ্দয় 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

প্ররক্রয়া ত্বযারন্বত দ্দফ। 

২৫ আউরনয়ন রডরজটার মন্টাদ্দয একটি 

উযুকক্ত াআফায কযাদ্দপ স্থান কযা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত 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 

প্রযুকরক্ত 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 

দ্দফ। 

যাজধানী 

 কর 

রফবাগীয় 

ও মজরা 

য 

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

কর গ্রাভ 

 

 

২৮ অন্তজমারতক ভানদণ্ড নুযদ্দণ 

প্ররতফন্ধী ও নাযী কর স্তদ্দযয 

নাগরযদ্দকয জন্য কর ওদ্দয়ফাআট 

রবগম্য কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত 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 

স্থানীয় যকায 

রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম খাদ্দতয 

উন্নয়দ্দনয ন্যতভ 

উাদান মডররবারয 

কর 

মজরা 

য 

আউরনয়ন 

ম মাদ্দয় 

গ্রাভ ম মাদ্দয়  
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

গ্রণ কযা।  চযাদ্দনর সৃরষ্টয থ সুগভ 

দ্দফ এফং রডরজটার 

কভা ম খাত গরতীর 

দ্দফ।  

মথদ্দক 

উদ্দজরা 

দয 

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 উযুকু্ক্ত রযদ্দফ সৃরষ্ট কযা 

৩২ অন্তজমারতক রডরজটার কভা ম ব্যফস্থায় 

ংযুকক্ত 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 ভন্ত্রণারয় ও 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভাদ্দ ম অস্থায 

রযদ্দফ সৃরষ্ট দ্দফ।  

   

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 

ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

 

আদ্দরক্ট্ররনক মরনদ্দদদ্দন 

মক্রতা-রফদ্দক্রতা 

উৎারত দ্দফ। 

 

   



20 

 

ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

(Reliability) এফং ব্যফায 

মমাগ্যতা (Usability) রনরিতকযদ্দণ 

কাম মকয উদ্দযাগ গ্রণ কযা।     

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 

যুকফম্প্রদাদ্দয়য জন্য রডরজটার কভা ম 

রবরত্তক রডরজটার সুরফধা প্রদান কযা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত 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 

প্রযুকরক্ত রফবাগ, 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ এফং কৃরল 

ভন্ত্রণারয় 

ক্ষুদ্র উদ্দযাক্তাদ্দদয দ্দণ্যয 

ফাজাযজাত জ দ্দফ 

এফং াযাদ্দদদ্দ 

রডরজটার কভা ম ায়ক 

টভূরভ ততরয দ্দফ। 

কর 

রফবাগীয় 

ও মজরা 

য 

কর 

উদ্দজরা 

দয 

কর 

আউরনয়ন 

 

 

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 প্রযুকরক্ত 

রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম-এ 

নাযীদ্দদয ন্তর্ মরক্ত জ 

দ্দফ, নাযীদ্দদয প্রযুকরক্তগত 

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 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

৩৯ রডরজটার কভাদ্দ ম ক্ষুদ্র ও ভাঝারয 

উদ্দযাক্তাদ্দদয জ দ্দতম ঋণ প্রদাদ্দনয 

ব্যফস্থা কযা।  

ফাংরাদ্দদ ব্যাংক 

এফং থ ম 

ভন্ত্রণারয়। 

মদদ্দয ক্ষুদ্র ও ভাঝারয 

রদ্দল্পয রফকা ঘটদ্দফ। 

   

৪০ গ্রাভীণ ক্ষুদ্র ম মাদ্দয়য রদ্দল্পয াদ্দথ 

ম্পৃক্ত উদ্দযাক্তাদ্দদয অরথ মক প্রদ্দণাদনা 

প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা কযা।  

থ ম ভন্ত্রণারয় 

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 

আন্টাযদ্দনট, ফায জন্য আন্টাযদ্দনট’ 

ীল মক রূকল্প মথাম্ভফ দ্রুত ফাস্তফায়ন 

কযা। 

ফারণজয ভন্ত্রণারয়, 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ 

এফং ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ। 

রডরজটার কভাদ্দ ময 

অআরটি উদ্দমাগী 

রযদ্দফ রনরিত দ্দফ; 

রডরজটার ফাংরাদ্দদ 

ফাস্তফায়ন কাজ ত্বযারন্বত 

দ্দফ। 

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ 

 

 

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 

প্রযুকরক্ত রফবাগ।  

রডরজটার কভা ম রবরত্তক 

দক্ষ জনফর ও উদ্দযাক্তা 

ততরযদ্দত ভতা রফধান 

ম্ভফয দ্দফ। 

কর 

মজরা 

য  

কর 

উদ্দজরা 

ও 

আউরনয়ন 

গ্রাভ 

৪৩ গ্রাভীণ স্বল্পরক্ষত/ররক্ষত মফকায যুকফ 

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 যযাষ্ট্র 

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 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

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

৪৫ াযাদ্দদদ্দয ভাধ্যরভক রফযারয় ও 

ভারফযারদ্দয়য রক্ষক ম্পদ্রায়, 

ছােছােীদ্দদয মফরক অআটি প্ররক্ষণ 

প্রদাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ অআরটি দ্দচতন 

জনদ্দগাষ্ঠী গদ্দে মতারায উদ্দযাগ গ্রণ 

কযা। 

রক্ষা ভন্ত্রণারয় 

এফং তথ্য ও 

মমাগাদ্দমাগ প্রযুকরক্ত 

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 প্রযুকরক্ত 

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 

৪৭ অআরটি রফলদ্দয় দক্ষ মাজীফী 

মমভন-কভরউটায মপ্রাগ্রাভায, ওদ্দয়ফ 

মডদ্দবরায, গ্রারপক্স রডজাআনায, 

রডরজটার ভাদ্দকমটিং রফদ্দলজ্ঞ, াআফায 

রফদ্দলজ্ঞ, াপ্লাআ মচআন ব্যফস্থানা 

রফদ্দলজ্ঞ আতযারদ গদ্দে তুরদ্দত উদ্দযাগ 

গ্রণ কযা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ। 

রধক দক্ষ মাজীফী 

রিল্যান্স্ায ততরয দ্দফ 

এফং রধক রযভাদ্দণ 

তফদ্দদরক মুদ্রা জমদ্দন 

ায়ক দ্দফ। 

   

৪৮ যুকফ 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, 

যুকফ 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। 

        ও 

            

      এফং 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত 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 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ, 

থ ম ভন্ত্রণারয় 

এফং ফাংরাদ্দদ 

ব্যাংক। 

প্রারন্তক ম মাদ্দয় রডরজটার 

কভা ম মবাক্তা ও 

ব্যফায়ী উদ্দযাক্তা ততরয 

দ্দফ। 

ঢাকা 

রফবাগ 

কর 

রফবাগ 

াযাদ্দদ 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

ন্যান্য ায়তা প্রদাদ্দনয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা দ্দফ।   

উদ্দেশ্য-১৪ অন্তজমারতক রযভন্ডদ্দর মদীয় দ্দণ্যয প্রচায ও প্রায কযা 

৫১ রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযীদ্দদয জন্য 

নরাআদ্দন মযরজদ্দেন এফং ওয়াকম 

াযরভদ্দটয ব্যফস্থাকযণ। 

যযাষ্ট্র 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 

৫২ রফদ্দদী রফরনদ্দয়াগকাযী থফা 

রফরনদ্দয়াগ কযদ্দত আচ্ছুক ব্যফায়ীদ্দদয 

জন্য আ-রবা প্রদান ও নফায়ন িরত 

প্রচরন কযায দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

জনরনযাত্তা 

রফবাগ, যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় এফং 

ফাংরাদ্দদ 

রফরনদ্দয়াগ উন্নয়ন 

কর্তমক্ষ। 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

স্বাচ্ছন্দয মফাধ কযদ্দফ 

এফং রফরবন্ন মক্টদ্দয 

রফরনদ্দয়াদ্দগ রধকতয 

অগ্রী  দ্দয় উঠদ্দফ। 

    

 

৫৩ ‘জাতীয় তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ প্রযুকরক্ত 

নীরতভারা-২০১৫’ এয কভ মরযকল্পনায 

*২৬ নম্বয নীরত (ক) ও (খ)-এ ফরণ মত 

নরাআদ্দন টিঅআএন, বযাট 

মযরজদ্দেন অয়কয রযটান ম দারখর 

কযা এফং নরাআদ্দন রফর ফ 

এরি/এক্সদ্দাট ম দারখদ্দরয ব্যফস্থাকযণ 

ম্পরকমত রিান্ত ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া 

ত্বযারন্বতকযণ। 

থ ম ভন্ত্রণারয় 

এফং 

জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ম। 

রফদ্দদী 

রফরনদ্দয়াগকাযীগণ 

স্বাচ্ছন্দয মফাধ কযদ্দফ 

এফং রফরবন্ন মক্টদ্দয 

রফরনদ্দয়াদ্দগ রধকতয 

অগ্রী  দ্দয় উঠদ্দফ। 

    

 

৫৪ ‘জাতীয় তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ প্রযুকরক্ত 

নীরতভারা-২০১৫’য কভ মরযকল্পনায 

*২৭ নম্বয নীরত (ক) ও (খ)-এ ফরণ মত 

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। 
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ক্ররভক 

নং 

কযণীয় রফলয়ফস্তু প্রাথরভক 

ফাস্তফায়নকাযী 

প্রতযারত পরাপর স্বল্প-

মভয়াদী 

ভধ্য-

মভয়াদী 

দীঘ ম-

মভয়াদী 

৫৬ রডরজটার কভা ম ব্যফায়ীদ্দদয জন্য 

াআ-মটক াকম/আদ্দরক্ট্ররনক াদ্দকম 

রফরনদ্দয়াদ্দগয সুদ্দমাগ যাখা। 

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত রফবাগ। 

মদদ্দয অআরটি খাদ্দতয 

উন্নয়ন ত্বযারন্বত দ্দফ। 

  

 

 

৫৭ রডরজটার কভা ম খাদ্দতয কভ মকাণ্ড 

ম্পরকমত প্রচাযণা কর প্রকায 

আদ্দরক্ট্ররনক্স ও রপ্রন্ট রভরডয়াদ্দত 

রযচারনায ব্যফস্থা গ্রণ কযা।   

তথ্য ও মমাগাদ্দমাগ 

প্রযুকরক্ত 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 

আদ্দরক্ট্ররনক 

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 

কযা। 

জাতীয় যাজস্ব 

মফাড ম। 

ফাংরাদ্দদদ্দয রডরজটার 

কভা ম খাত বযন্তযীণ 

ফাজায ও অন্তজমারতক 

রযভণ্ডদ্দর রধকতয 

অস্থাীর দ্দফ; যাজস্ব 

অদায় স্বচ্ছ দ্দফ এফং 

বৃরি াদ্দফ। 

    

 

৫৯ বযন্তযীণ ও রফশ্বফাজাদ্দয ণ্য ও মফা 

চারদা মভটাদ্দত, তফরদরক 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 প্রযুকরক্ত 

রফবাগ। 

রডরজটার কভা ম খাত 

রধকতয ম্প্রারযত ও 

রফকরত দ্দফ। 

    

 

৬০ জাতীয় ও অন্তজমারতক রযভণ্ডদ্দর 

কাম মকয ও প্ররতদ্দমারগতামূরক 

ররজরিক রযদ্দফ 

যুকদ্দগাদ্দমাগীকযদ্দণয মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা। 

ডাক ও 

মটররদ্দমাগাদ্দমাগ 

রফবাগ, 

মফাভরযক রফভান 

ও ম মটন 

ভন্ত্রণারয়, 

মনৌরযফন 

ভন্ত্রণারয়, 

মমাগাদ্দমাগ 

ভন্ত্রণারয় এফং 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

রডরজটার কভা ম খাত 

গরতীরতা াদ্দফ; 

ব্যফায়ী ও মবাক্তা 

দ্দন্তাল হ্রা াদ্দফ; 

রডরজটার কভাদ্দ ময 

কাংরিত রক্ষয ও 

উদ্দেশ্য পূযণ ম্ভফয 

দ্দফ। 

  

 

 

 


