ডিডিটাল ডিরাপত্তা আইি, ২০১৬
(৩য় খসড়া)
২০১৬ সাললর ------- িং আইি
যেলেতু, িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা এবং ডিডিটাল অপরাধসমূলের প্রডতকার, প্রডতলরাধ, দমি, সিাক্তকরণ, তদন্ত এবং
ডবচালরর উলেলে আনুষডিক ডবষয়াডদ সম্পলকে আইি প্রণয়ি করা সমীচীি ও প্রলয়ািিীয়;
যসলেতু, এতদ্বারা ডিম্নরূপ আইি করা েইলঃপ্রথম অধ্যায়
প্রারডিক
সংডিপ্ত

ধারা- ১। ডিলরািাম, প্রলয়াগ ও কাে েকরকরণঃ

ডিলরািাম

(১) এই আইি ডিডিটাল ডিরাপত্তা আইি, ২০১৬ িালম অডিডেত েইলব।
(২) সমগ্র বাংলালদলি ইোর প্রলয়াগ েইলব।
(৩) ইো অডবললে কাে েকর েইলব।

সংজ্ঞা

ধারা- ২। ডবষয় বা প্রসংলগর পডরপন্থী ডকছু িা থাডকলল, এই আইলি(১) “আইিানুগ প্রলবিাডধকার (Lawful Access)” অথ ে যকাি ব্যডক্ত কর্তক
ে কডম্পউটার বা
ডিডিটাল ডিিাইস, যিটওয়াকে বা ২(২১) এ বডণ েত “ডিডিটাল তথ্য ব্যবস্থা (Digital
Information System)” এর যকালিা যপ্রাগ্রাম বা িাটায় প্রলবিাডধকার eySvB‡e, েডদক) ঐ ব্যডক্ত কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস বা ডসলেলমর যপ্রাগ্রাম বা িাটায় বা তলথ্য
প্রলবলির পূণ ে ডিয়ন্ত্রণ ডিলির আয়লে রাডখবার আইিানুগ অডধকারী েয়; অথবা
খ) ঐ ব্যডক্ত কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডসলেলমর যপ্রাগ্রাম বা িাটায় বা তলথ্য প্রলবলির পূণ ে
ডিয়ন্ত্রলণ রাডখবার অডধকারী ব্যডক্তটির ডিকট েইলত আইিানুগ সম্মডত লাি কলর; অথবা
গ) উপাত্ত বা িাটা (Data) অথবা তথ্য অথবা উিয়ই োো উন্মুক্ত উপাত্ত (Open Data)
অথবা অন্য যকাি আইলির আওতায় সকললর িন্য উন্মুক্ত য াডষত েইয়া থালক; অথবা
) এই আইলির উলেে পূরণকলে অথবা িাতীয় ডিরাপত্তার স্বালথ ে যে সকল আইি প্রলয়াগকারী
সংস্থার আইিানুগ েস্তলিপ (lawful interception) কডরবার অডধকার থালক;
(২) “যবআইিী প্রলবি (Unlawful Access)” অথ ে ধারা-২(১) এ বডণ েত আইিানুগ
প্রলবিাডধকার (Lawful Access) বডে েভূত সকল প্রকার প্রলবি (access); অথ োৎ
কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস, কডম্পউটার বা ডিডিটাল যিটওয়াকে, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম বা
কডম্পউটার ব্যবস্থায় তথ্য ডিডবষ্ট বা পুডিভূত কডরবার, তথ্য উদ্ধালরর বা তলথ্যর গডতলরাধ কডরয়া
বাঁধা যদওয়ার, তথ্য বা উপাত্ত প্রডিয়াকরলণর, তথ্য বা কডম্পউটার যপ্রাগ্রালমর পডরবতেি কডরবার,
আউটপুট ডিিাইলসর মাধ্যলম ডপ্রন্ট কডরবার উলেলে অথবা অন্য যকালিা িালব কডম্পউটার,
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কডম্পউটার যিটওয়াকে, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম বা কডম্পউটার ব্যবস্থায় এমি যকাি অডিগমি,
ডিলদ েি বা যোগালোগ স্থাপি করা;
(৩) “অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমা (Critical Information Infrastructure)” অথ ে
(ক) যে সকল অবকাঠালমা যদলির ও সাংডবধাডিক সংস্থাসমূে পডরচালিার িন্য ‘গুরুত্বপূণ ে’ বা
‘সংকটাপন্ন’ এবং এ ধরলির অন্যান্য সম্পদ, ডসলেম ও যিটওয়াকে, তথ্য উপাত্ত োো সরকার
বা ডবচার ডবিালগর অডত গুরুত্বপূণ ে অংি, োোর অচলতা বা ধ্বংস, িাতীয় ডিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয়
অখন্ডতা ও সাব েলিৌমত্ব, অথ েিীডত, িিস্বাস্থয ইতযাডদ সম্পডকেত ডবষযয়র উপর িডতকর প্রিাব
যেডললত পালর;
(খ) সরকার কর্তক
ে য াডষত এইরূপ যকাি অবকাঠালমা;
(৪) ই-ট্রািলিকিি (e-Transaction) অথ ে (ক) যকাি ব্যডক্ত কর্তক
ে তাোর তেডবল স্থািান্তলরর িন্য যকাি ব্যাংক অথবা যকাি আডথ েক
প্রডতষ্ঠাি অথবা অন্য যকাি মাধ্যলম ইললকট্রডিক বা ডিডিটাল মাধ্যলম যকালিা সুডিডদ েষ্ট ডেসালব
(Account) অথ ে িমা অথবা উলত্তালি করা বা করার িন্য প্রদত্ত ডিলদ েিিা বা আলদি বা
কর্তত্ব
ে পূণ ে আইিানুগ আডথ েক যলি-যদি অথবা যে যকাি ইললকট্রডিক বা ডিডিটাল মাধ্যলম অথ ে
স্থািান্তর যক বুঝাইলব; অথবা
(খ) যে যকাি িয় বা ডবিলয়র িন্য অলটালমলটি যটলার যমডিি অথবা যটডললোি অথবা
ইন্টারলিট অথবা যিডিট বা যিডবট কাি ে অথবা অন্য যে যকাি ইললকট্রডিক বা ডিডিটাল বা
অিলাইি প্লাটেমে এর মাধ্যলম অথ ে যলিলদিলক বুঝাইলব; অথবা
(গ) সরকার বা বাংলালদি ব্যাংক কর্তক
ে সমলয় সমলয় প্রণীত ডবডিন্ন আইি বা ডবডধ বা পডরপত্র
এর আওতায় বডণ েত ই-ট্রািলিকিলির সংজ্ঞালক বুঝাইলব;
(৫) ই- যপ্রাডকউরলমন্ট (e-procurement) অথ ে – যকাি ব্যডক্ত, পডরবার, সরকারী বা
যবসরকারী বা বাডিডিযক বা অন্য যে যকাি প্রডতষ্ঠাি কর্তক
ে ডিডিটাল ডিিাইস বা কডম্পউটার
বা কডম্পউটার ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়াকে বা কডম্পউটার যিটওয়াকে ব্যবোলরর মাধ্যলম
যকাি পণ্য বা যসবা িয়লক বুঝাইলব;
(৬) ই-যপলমন্ট (e-Payment)
(ক) ডিডিটাল পদ্ধডতলত িয়কৃত পণ্য ও যসবার মূল্য পডরলিাধ বা ঋণ পডরলিাধ বা ঋণ গ্রেণ
যক ই-যপলমন্ট (e-Payment) বুঝাইলব; অথবা
(খ) সরকার বা বাংলালদি ব্যাংক কর্তক
ে সমলয় সমলয় প্রণীত ডবডিন্ন আইি বা ডবডধ বা পডরপত্র
এর আওতায় বডণ েত ই-লপলমলন্টর সংজ্ঞালক বুঝাইলব;
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(৭) “উপাত্ত দূষণ (Data Corruption) অথবা কডম্পউটার দূষণ (Computer
Corruption) অথবা িডত (Damage)" অথ ে এমি সব যপ্রাগ্রাম বা কডম্পউটার বা
ডিডিটাল ডিলদ েিিা োো যকাি কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস বা কডম্পউটার ডসলেম বা
কডম্পউটার বা ডিডিটাল যিটওয়ালকে রডিত যকাি যরকি ে, উপাত্ত বা যপ্রাগ্রালমর যপ্ররণ বা সঞ্চারণ
কালে ের পডরবতেি বা ডবিাি সাধি অথবা স্বািাডবক কাে েিমলক বাধাগ্রস্ত কলর;
(৮) “উপাত্ত বা িাটা (Data)” অথ ে যকাি ডিডেেষ্ট পদ্ধডতলত প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞাি, টিা, ধারণা বা
ডিলদ েিাবলী োো কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডপ্রন্ট-আউট, ম্যাগলিটিক বা অপটিকযাল বা অন্য
যকাি ডিডিটাল যোলরি ডমডিয়া, পাঞ্চকাি ে, পাঞ্চলটপসে যে যকাি আকালর বা ডবন্যালস
কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডসলেম অথবা কডম্পউটার বা ডিডিটাল যিটওয়ালকে প্রডিয়ািাত করা
েইয়ালে, েইলতলে অথবা েইলব অথবা োো যকাি কডম্পউটার স্মৃডতলত সংরডিত রডেয়ালে;
(৯) “যপ্রাগ্রাম (program)” অথ ে পাঠলোগ্য মাধ্যলম েন্ত্রসে িব্দ, সংলকত, পডরললখ অথবা
অন্য যকাি আকালর প্রকাডিত ডিলদ েিাবলী, ো দ্বারা ডিডিটাল ডিিাইসলক যকাি ডবলিষ কাি
করালিা বা বাস্তলব েলদায়ক করালিা োয়;
(১০) কিলটন্ট (Content) অথ ে ডিডিটাল আকালর (Digital Format) প্রকাডিত সকল
তথ্য উপাত্তলক বুঝাইলব;
"ডিডিটাল" বডললত যুগ্ম সংখ্যা (Binary) বা ডিডিট ডিলয় কাি করার পদ্ধডতলক বুঝাইলব;
(১১) ডিডিটাল ডিিাইস” অথ ে(ক) যে যকাি ইললকট্রডিক, ডিডিটাল, ম্যাগলিটিক, অপটিকযাল বা তথ্য প্রডিয়াকরণ েন্ত্র বা
ডসলেম, োো ইললকট্রডিক, ডিডিটাল, ম্যাগলিটিক বা অপটিকযাল ইমপালস ব্যবোর কডরয়া
যেৌডক্তক, গাডণডতক এবং স্মৃডত কাে েিম সম্পন্ন কলর, এবং যকাি ডিডিটাল বা কডম্পউটার
ডিিাইস ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়ালকের সডেত সংযুক্ত এবং োোলত সকল ইিপুট,
আউটপুট, প্রডিয়াকরণ, সডঞ্চডত (Storage), ডিডিটাল ডিিাইস সেটওোর বা যোগালোগ
সুডবধাডদও ইোর অন্তর্ভেক্ত থালক; অথবা
(খ) যমাবাইল যোি, ট্যাবললট, স্মাট ে ডিিাইস বা অন্য ধরলির েন্ত্র বা ডিডিটাল ইিপুট,
আউটপুট সামথ্যেযুক্ত সকল প্রকার ডিিাইসলক বুঝাইলব;
(১২) “ডিডিটাল বা কডম্পউটার যিটওয়াকে” অথ ে এমি এক ধরলির আন্তঃসংলোগ োো
স্যালটলাইট, মাইলিাওলয়ি, যটডরডিলয়ল লাইি, অয়যারললস েন্ত্র, ওয়াইি এডরয়া যিটওয়াকে,
যলাকাল এডরয়া যিটওয়াকে, ইিফ্রালরি, ওয়াইোই, ব্লুটুথ বা অন্য যকাি যোগালোলগর মাধ্যম বা
যকাি প্রাডন্ত্রক (Terminal) েন্ত্রপাডত বা দুই বা তলতাডধক কডম্পউটার বা অন্যান্য েন্ত্রপাডতর
মলধ্য যটডললোগালোগ বা আন্তঃসংলোগ রডেয়ালে এমি যকাি ডসলেম, োোলত আন্তঃসংলোগ
ডিরবডিন্নিালব সংরিণ করা েউক বা িা েউক, এর মাধ্যলম দুই বা তলতাডধক কডম্পউটার বা
ডিডিটাল েলন্ত্রর মলধ্য সংলোগ স্থাপি কলর;
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(১৩) “যকাম্পািী” বডললত ‘যকাম্পািী আইি-১৯৯৪’ (১৯৯৪ সাললর ১৮ িং আইি) অনুোয়ী
যকাি প্রডতষ্ঠাি বা যকাি বাডণডিযক প্রডতষ্ঠাি, অংিীদারী কারবার, সডমডত, সং বা সংগঠিলক
অথবা ব্যাংক যকাম্পািী আইি, ১৯৯১ এর আওতায় সৃষ্ট যকাি ব্যাংকলকও বুঝাইলব।
(১৪) “গ্রােক তথ্য (Subscriber Information)” অথ ে কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস
িাটার েরম বা অন্য যকাি েরলম ধারণকৃত তথ্য োো সাডিেস যপ্রািাইিার কর্তক
ে গ্রােকলক
যপ্ররণকৃত সাডিেলসর িন্য ধারণকৃত; তলব এইরূপ ট্রাডেক বা কলন্টন্ট িাটা ইোর অন্তর্ভেক্ত েইলব
িা োোলত ডিম্নবডণ েত ডবষয়াডদ প্রডতডষ্ঠত েইলত পালর, েথা:
(ক) ব্যবহৃত কডমউডিলকিি সাডিেলসর ধরণ, ইোর সডেত সম্পডকেত কাডরগডর ডবষয়াডদ এবং
যসবা প্রদালির সময়;
(খ) গ্রােলকর পডরডচডত, পত্র যোগালোগ বা অন্য যকাি যোগালোলগর ঠিকািা, যটডললোি এবং
অন্যান্য একলসস িাোর; ডবল পডরলিালধর তথ্যসে কডমউডিলকিি ইকুইপলমন্ট স্থাপলির স্থাি
সম্পডকেত অন্যান্য তথ্য োো সাডিেলসর মাধ্যলম বা সাডিেস েইলত প্রকাি করা েয়;
(১৫)
(ক) “ট্রাইবুযিাল” অথ ে তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত (সংলিাডধত) আইি, ২০০৬ (২০০৬ সাললর
৩৯ িং আইি) ধারা ৬৮ এর অধীি গঠিত সাইবার ট্রাইবুযিাল;
(খ) “সাইবার আপীল ট্রাইবুযিাল” অথ ে তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত (সংলিাডধত) আইি, ২০০৬
(২০০৬ সাললর ৩৯ িং আইি) ধারা ৮২ এর অধীি গঠিত সাইবার আপীল ট্রাইবুযিাল;
(১৬) ‘‘ট্রাডেক িাটা (Traffic Data)’’ অথ ে কডম্পউটার বা ডিডিটাল অথবা যমাবাইল
যিটওয়াকে ডসলেলমর মাধ্যলম যোগালোগ সম্পডকেত যে যকাি িাটা বা ডসগন্যাল োো কডম্পউটার
বা ডিডিটাল বা যমাবাইল যিটওয়াকে ডসলেলমর মাধ্যলম উৎপাডদত এবং যোগালোলগর উৎস,
গন্তব্য, রুট, সময়, তাডরখ, আকার, যময়াদ অথবা ধরণ সংিান্ত যোগালোলগর যচইলির যকাি
অংি গঠি কলর;
(১৭) “ডিডিটাল বা ইললক্ট্রডিক িাডলয়াডত ( Digital বা Electronic Forgery)” অথ ে
যকাি এক বা একাডধক ব্যডক্ত কর্তক
ে ডবিা অডধকালর অথবা প্রদত্ত অডধকালরর অডতডরক্ত ডেসালব
অথবা অিডধকার চচ োর মাধ্যলম যকাি কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইলসর ইিপুট অথবা
আউটপুট প্রস্তুত (Create) অথবা পডরবতেি অথবা মুলে যদয়া (Delete) অথবা ধামাচাপা
যদওয়ার (Hide) মাধ্যলম অশুদ্ধ িাটা অথবা তথ্য অথবা অশুদ্ধ যপ্রাগ্রালমর মাধ্যলম র্ভল অথবা
ভ্রান্ত কাি অথবা কাে েিলম তথ্য ডসলেম (Information System) অথবা কডম্পউটার বা
ডিডিটাল যিটওয়াকে-এর পডরচালিলক বুঝাইলব;
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(১৮) “ডিডিটাল প্রতারণা বা কডম্পউটার সংিান্ত প্রতারণা” এর অথ েযকাি ব্যডক্ত কর্তক
ে েডদ ইিাকৃতিালব বা জ্ঞাতসালর অথবা অনুমডত ব্যডতলরলক, যকাি
কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস,
ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকে বা সামাডিক যোগালোলগর মাধ্যলম যকাি তথ্য
পডরবতেি, মুলে যেলা বা িতুি যকাি তলথ্যর সংযুডক্ত বা ডবকৃডত টালিার মাধ্যলম উোর মূল্য
বা উপলোডগতা হ্রাস কলর বা তাোর ডিলির বা অন্য যকাি ব্যডক্তর যকাি সুডবধা পাইবার বা অন্য
যকাি ব্যডক্তর িডত কডরবার যচষ্টা কলর বা েলিার আশ্রয় যিওয়ালক বুঝাইলব;
(১৯) "ডিডিটাল পলি োগ্রাডে (Digital Pornography)" অথ ে
(ক) ডিডিটাল পলি োগ্রাডে বডললত ‘পলি োগ্রাডে ডিয়ন্ত্রণ আইি-২০১২ (২০১২ সাললর ৯ িং আইি)
এ বডণ েত সংজ্ঞালক বুঝাইলব
অথবা
(খ) যেৌি উলত্তিিা সৃডষ্টকারী যকাি অশ্লীল সংলাপ, অডিিয়, অিিডি, িগ্ন বা অধ েিগ্ন নৃতয োো
চলডিত্র, ডিডিওডচত্র, অডিও ডিজ্যযয়ালডচত্র, ডস্থরডচত্র, গ্রাডেকস বা অন্য যকাি উপালয় ধারণকৃত
ও প্রদিেিলোগ্য এবং োোর যকাি শিডেক বা ডিিাগত মূল্যলিই;
অথবা
(গ) যেৌি উলত্তিিা সৃডষ্টকারী অশ্লীল বই, সামডয়কী, ডলেললট, ওলয়ব কলন্টন্ট;
অথবা
( ) ডিডিটাল মাধ্যলম উপ-দো (খ) বা (গ) এ বডণ েত ডবষয়াডদর বস্তুগত, ডিডিটাল বা
ইললকট্রডিক উপস্থাপিা বুঝাইলব।
(২০) "ডিডিটাল ডিশু পলি োগ্রাডে" অথ ে এমি উপাদাি োো ডিডিটাল মাধ্যলম দৃেত বা
অন্যিালব ডচডত্রত কডরয়া(ক) যকাি ডিশুলক যেৌি আচরলণর সলি সম্পকেযুক্ত করা; অথবা
(খ) যকাি ডিশুলক যেৌিতায় সম্পকেযুক্ত করা; অথবা
(গ) যকাি ডিশুলক যকাি ধরলির বাস্তব বা ডস্থর ডচত্র বা চলডিত্র দ্বারা যেৌি সম্পকেযুক্ত করা;
(২১) “ডিডিটাল তথ্য ব্যবস্থা (Digital Information System)” অথ ে তথ্য প্রযুডক্ত
ব্যবোলরর মাধ্যলম ডিডিটাল উপালয় তথ্য বা উপাত্ত (data) প্রডিয়াকরলণর িন্য ব্যবহৃত
কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস ডসলেম অথবা সািোর অথবা ওয়াকেলেিি অথবা টাডমেিাল
অথবা যোলরি ডসলেম বা যোলরি ডমডিয়া অথবা কডমউডিলকিি ডিিাইস বা যিটওয়াকে
ডরলসাস ে বা ইন্টারলিট ডিডত্তক কডম্পউটার ডসলেম (Cloud Computing) ইতযাডদলক
বুঝাইলব;
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(২২) “ডিডিটাল যোগালোগ” অথ ে ইললকট্রডিক, ডিডিটাল, ম্যাগলিটিক, অয়যারললস,
অপটিকযাল, ইললকলট্রাম্যাগলিটিক বা ইোর তুলিীয় সিমতা রডেয়ালে এইরূপ যকাি প্রযুডক্ত
ব্যবোর কডরয়া যে যকাি সংলকত, ডচহ্ন, িব্দ, েডব, চলমাি ডচত্র এবং তথ্য শবদুযডতক বা
অপটিকযাল সংলকলত রূপান্তডরত কডরয়া ট্রান্সডমিি অথবা ডবডিময় করালক বুঝাইলব;
(২৩) “ডিডিটাল যরকি ে” অথ ে যকাি উপাত্ত (Data), যরকি ে বা উপাত্ত েইলত প্রস্তুতকৃত েডব বা
প্রডতিডব বা িব্দ, োো যকাি ইললক্ট্রডিক ডবন্যাস, মাইলিাডেল্ম বা কডম্পউটার বা যকাি
ডিডিটাল ডিিাইলস প্রস্তুতকৃত মাইলিাডেলচ সংরডিত, গৃেীত বা যপ্রডরত েইয়ালে;
(২৪) "পাসওয়াি ে" অথ ে এমি ধরলির উপাত্ত বা িাটা োোর মাধ্যলম কডম্পউটার বা ডিডিটাল
ডিিাইস, কডম্পউটার বা ডিডিটাল সাডিেস বা কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডসলেলমর ব্যবোর ও
প্রলবিাডধকার লাি করা োয়;
(২৫) "লবআইডি প্রডতবন্ধকতা (Unlawful Obstruction)" অথ ে
(ক) ‘বাংলালদি যটডললোগালোগ ডিয়ন্ত্রণ আইি-২০০১’ (২০০১ সাললর ১৮ িং আইি) এর ধারা২ এর উপধারা-৬ এ বডণ েত ‘িডতকর প্রডতবন্ধকতা’-লক বুঝাইলব; অথবা
(খ) ইললকট্রডিক, ডিডিটাল ডসলেম, যচৌেকীয়, অপটিকযাল বা যমৌডখক যোগালোলগর ডবষয়বস্তু
যকালিা শ্রবণেন্ত্র, পঠিেন্ত্র বা যরকডি েং েন্ত্র ব্যবোলর প্রডতবন্ধকতা সৃডষ্ট করা; অথবা
(গ) যকাি Information System (কডম্পউটার যিটওয়াকে, িলয়স বা িাটা (Voice or
Data) যিটওয়াকে, তথ্য িান্ডার (Data Storage or Data Storage System)
েইলত তথ্য প্রবালে প্রডতবন্ধকতা সৃডষ্ট করা, যেখালি এই কালির সডেত িডড়ত(অ) ব্যডক্ত বা যকাম্পািী এই সকল তলথ্যর মাডলক িা েয়;
(আ) ব্যডক্ত বা যকাম্পািী সংডশ্লষ্ট আইলি এইরূপ Interception এর ডবষলয় ডসদ্ধান্ত
গ্রেলণর িমতা প্রাপ্ত িা েয়;
(ই) ব্যডক্ত বা যকাম্পািী তথ্য সমূলের প্রকৃত দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কর্তপে লির অনুমডতপ্রাপ্ত িা েয়;
(২৬) “পডরডচডত তথ্য (Identity Information)” অথ ে যে যকাি তথ্য োো শিডবক
(biological) অথবা িারীডরক (physical) বা অন্য যকাি তথ্য োো এককিালব বা যেৌথ
িালব অন্য তথ্য োো একিি ব্যডক্তলক অথবা ডসলেমলক িিাক্ত কলর, োোর িাম, েডব, ঠিকািা,
িন্ম তাডরখ, মাতার িাম, ডপতার িাম, স্বাির, িাতীয় পডরচয়পত্র, িন্ম ও মৃতুয ডিবন্ধি িের,
ডেংগার ডপ্রন্ট, পাসলপাট ে িের, Bank Account Number, ড্রাইডিং লাইলসন্স, ইটিআইএি িের, ইললক্ট্রডিক বা ডিডিটাল স্বাির, User Name, Credit বা Debit Card
Number,Voice Print, Retina Image, Iris Image, DNA Profile,
Security Question, অথবা অন্য যকাি পডরডচডত োো প্রযুডক্তর উৎকষ েতার িন্য

সেিলিয;
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(২৭) “যেৌিদাডর কাে েডবডধ” অথ ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act
No. V of 1898).

(২৮) “ডবচারক” অথ ে তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত আইি, ২০০৬ (২০০৬ সাললর ৩৯ িং আইি)
ধারা ৬৮ এর অধীি গঠিত সাইবার ট্রাইবুযিাললর ডবচারক;
(২৯) “ব্যডক্ত বা সো" এর অথ ে প্রাকৃডতক বা শিডবক সো ডবডিষ্ট যলাক বা অংিীদারী কারবার,
সডমডত, যকাম্পািী, সমবায় সডমডত, বা শিব্যেডক্তক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বিাডসত
প্রডতষ্ঠাি;
(৩০) “িাইরাস” অথ ে এমি কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিলদ েি অথবা তথ্য অথবা উপাত্ত (data)
অথবা যপ্রাগ্রাম অথবা অযাপস োো(ক) যকাি কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস কর্তক
ে সম্পাডদত কাে েলক পডরবতেি, ডবকৃডত, তথ্য
চুডর, স্বয়ংডিয় প্রলবিাডধকার, ডবিাি, িডত বা ক্ষুণ্নকলর বা উোর কাে ে-সম্পাদলির দিতায়
ডবরূপ প্রিাব ডবস্তার কলর; বা
(খ) ডিলিলক অন্য যকাি কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইলসর সডেত সংযুক্ত কডরয়া উক্ত
কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইলসর যকাি যপ্রাগ্রাম, উপাত্ত (Data) বা ডিলদ েি কাে েকর কডরবার
বা যকাি ডিয়া সম্পাদলির সময় ডিলিই ডিয়ািীল েইয়া উলঠ এবং উোর মাধ্যলম উক্ত
কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইলস যকাি অ টি টায়;
(৩১) “মোপডরচালক” অথ ে ধারা ৫ (৩) এর অধীলি ডিযুক্ত মোপডরচালকলক বুঝাইলব এবং
অডতডরক্ত মোপডরচালক, পডরচালক, উপ-পডরচালক ও সেকারী পডরচালক এর কাে োবলী
মোপডরচাললকর কাে োবলী ডেলসলব গণ্য েইলব;
(৩২) ডিশু” অথ ে ডবদ্যমাি অন্য যকাি আইলি ডিন্নতর োো ডকছুই থাকুক িা যকি, এই আইলির
উলেে পূরণকলে, অনুধ্বে ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পে েন্ত সকল মািব সন্তাি ডিশু ডেসালব গণ্য
েইলব;
(৩৩) “সন্ত্রাসী সম্পদ” অথ ে যকাি সম্পদ োো আংডিক বা সম্পূণ েরূলপ প্রতযি বা পলরািিালব
সন্ত্রাসী কালে ে ব্যবহৃত েইলত পালর বা েইয়ালে বা ব্যবোলরর মাধ্যলম প্রাপ্ত এবং বাংলালদি বা
যকাি ডবলদিী রাষ্ট্র কর্তক
ে সন্ত্রাসী ডেসালব ডচডহ্নত যকাি ব্যডক্ত, যকাম্পািী বা সোর সম্পদলক
বুঝাইলব;
(৩৪) “যসবা প্রদািকারী (Service Provider)” অথ ে
(ক) যকাি সরকাডর বা যবসরকাডর ব্যডক্ত বা স্বায়ত্বিাডসত প্রডতষ্ঠাি ডেডি বা োো কডম্পউটার
বা ডিডিটাল ডসলেলমর মাধ্যলম যকাি ব্যবোরকারীলক যোগালোলগর সামথ্যে সরবরাে কলর;
অথবা
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(খ) অন্য যকাি ব্যডক্ত, সো বা সংস্থা ডেডি বা োো উক্ত সাডিেলসর বা উক্ত সাডিেলসর
ব্যবোরকারীর পলি কডম্পউটার িাটা (data) প্রডিয়াকরণ বা সংরিণ কলরি;
(৩৫) “সামাডিক যোগালোগ মাধ্যম (Social Media)” অথ ে কডম্পউটার বা ডিডিটাল
ডিিাইস ব্যবোলরর মাধ্যলম অেলাইি বা অিলাইলি পারস্পডরক যোগালোগ, তথ্য-উপাত্ত আদাি
প্রদাি, চযাট, ডিডিওচযাট, ই-যমইল, গ্রুপ বা পৃষ্ঠা ও ব্লগ সাইটলক বুঝাইলব।
(৩৬) "মািোডি" বডললত বাংলালদি দন্ডডবডধ-১৮৬০ (১৮৬০ সাললর ৪৫ িের আইি) এর ৪৯৯
ধারায় উলেডখত মািোডি-যক বুঝাইলব।
(৩৭) "সাইবার সন্ত্রাস (Cyber Terrorism)" অথ ে(ক) েডদ যকাি ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠাি অিলাইি অথবা অন্য যকাি ডিডিটাল মাধ্যম ব্যবোর কলর
উগ্র ও ধ্বংসাত্মক কালি সম্পৃক্ত েলয় িিসাধারলির িন্য িডতকর যকাি কাি কলর ো
বাংলালদলির প্রচডলত আইি অনুোয়ী অপরাধ; অথবা

আইলির প্রাধান্য

আইলির
অডতরাডষ্ট্রক
প্রলয়াগ

(খ) যকাি ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠাি অিলাইি অথবা অন্য যকাি ডিডিটাল মাধ্যম ব্যবোর কলর েডদ
যকালিা ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠািলক যিারপূব েক যকাি কাি করলত বাধ্য কলর বা িয়-িীডত যদখাইয়া
যবআইিী যকালিা কাি করলত বাধ্য কলর বা যকালিা ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠািলক েতযা, গুম, িাকাডত,
ডেিতাই, চুডর, রাোিাডি ও ধ্বংসাত্মক যকালিা কাি কডরলত বা এই সম্পডকেত যকাি কাি করলত
বাধ্য কলর বা প্রলরাডচত কলর বা সোয়তা কলর।
ধারা-৩। আপাতত: বলবৎ অন্য যকাি আইলি ডিন্নতর োো ডকছুই থাকুক িা যকি, এই আইি
এবং ইোর অধীলি প্রণীত ডবডধ বাংলালদলির অন্যান্য আইি ও ডবডধর সম্পূরক ডেলসলব ডবলবডচত
েইলব।
ধারা-৪।
(১) েডদ যকাি ব্যডক্ত বাংলালদলির বাডেলর এই আইলির অধীি যকাি অপরাধ কলরি োো
বাংলালদলি কডরলল এই আইলির অধীি দণ্ডলোগ্য েইত, তাো েইলল এই আইি এইরূলপ প্রলোিয
েইলব যেি অপরাধটি ডতডি বাংলালদলিই কডরয়ালেি।
(২) েডদ যকাি ব্যডক্ত বাংলালদলির বাডের েইলত বাংলালদলি অবডস্থত যকাি কডম্পউটার,
কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়ালকের সাোলে বাংলালদলির অিযন্তলর এই আইলির
অধীি যকাি অপরাধ কলরি, তাো েইলল উক্ত ব্যডক্তর ডবরুলদ্ধ এই আইলির ডবধািাবলী এইরূলপ
প্রলোিয েইলব যেি উক্ত অপরালধর সম্পূণ ে প্রডিয়া বাংলালদলিই সং টিত েইয়াডেল।
(৩) েডদ যকাি ব্যডক্ত বাংলালদলির অিযন্তর েইলত বাংলালদলির বাডেলর এই আইলির অধীি
যকাি অপরাধ কলরি, তাো েইলল উক্ত ব্যডক্তর ডবরুলদ্ধ এই আইলির ডবধািাবলী এইরূলপ প্রলোিয
েইলব যেি উক্ত অপরালধর সম্পূণ ে প্রডিয়া বাংলালদলিই সং টিত েইয়াডেল৷
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ডদ্বতীয় অধ্যায়
ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স
ডিডিটাল
ধারা- ৫। গঠি ও কাে োবলী
ডিরাপত্তা এলিডন্স
(১) ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্সর গঠিঃ
িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত কডরবার ললিয তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত ডবিালগর অধীলি
সরকার এই আইলির আওতায় উপযুক্ত কর্তপে ি গঠি কডরলত পাডরলব;
(ক) এই আইলির উলেে পূরণকলে সরকার প্রলয়ািিীয় িিবলসে “ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স
“এর িতুি দপ্তর সৃডষ্ট কডরলত পাডরলব এবং ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলি‘ন্সীএর একিি ’
মোপডরচালক থাডকলব।বাংলালদি সরকালরর অডতডরক্ত সডচব বা যগ্রি২- পদমে োদার কমেকতো
‘ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স’ এর মোপডরচালক েইলবি।
)খসরকালরর ডিয়ন্ত্রণ ( ও তোবধাি সালপলি মোপডরচালক এই আইলির অধীি তাোর উপর
ন্যস্ত সকল কাে ে সম্পাদি কডরলবি‘ ।ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্সএর ’ কমেকতো ও কমেচারী
ডিলয়ালগর যোগ্যতা, অডিজ্ঞতা ও চাকুরীর িতোবলী ডবডধ দ্বারা ডিধ োডরত েইলব;
)গমোপডরচাললকর ( প্রধাি কাে োলয় ঢাকায় থাডকলব এবং সরকার প্রলয়ািলি যদলির যে যকাি
স্থালি তদকর্তক
ে ডিধ োডরত সমলয়র িন্য বা স্থায়ীিালব িাখা কাে োলয় স্থাপি কডরলত পাডরলব;
) মোপডরচাললকর ( দপ্তলরর একটি সাধারণ সীললমাের থাডকলব োো সরকার কর্তক
ে অনুলমাডদত
ও ডিধ োডরত যিলত্র ব্যবহৃত েইলব;
)২ (ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্সর গঠি কাে োবলী, পডরচালিা পষ েদ ও িিবল সংিান্ত োবতীয়
ডবষয়সমূে ডবডধ দ্বারা ডিধ োডরত েইলব।
) ৩ এই আইলির অধীলি মোপডরচাললকর ডিয়ন্ত্রলণ এক বা একাডধক (ডিডিটাল েলরিডসক
ল্যাব (Digital Forensic Lab) স্থাপি করা েইলব। ইো োড়াসরকার ডিডিটাল ডিরাপত্তা ,
ডিডিত করা এবং ডিডিটাল ডিরাপত্তাহুমডকর সম্মুখীি েইলল এর প্রডতকালরর িন্য অন্যান্য
পদলিপ গ্রেণ কডরলত পাডরলবএই ; িন্য েথােথ কর্তপে লির অনুলমাদিিলম প্রলয়ািিীয় উপযুক্ত
কাডরগরী জ্ঞাি সম্পন্ন িিবললর পদ সৃিি করা োইলব;
(৪( ‘ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স’ এর অধীলি “Bangladesh Cyber Emergency
Response Team) Bangladesh-CERT”( িামক একটি ডবলিষাডয়ত দল থাডকলব।
সাইবার ডিরাপত্তা ডিডিত কডরবার ললিয সরকারী প্রডতষ্ঠািসমূলের িন্য মন্ত্রণালয় বা যসক্টর
ডিডত্তক একাডধক CERT থাডকলত পাডরলব োোরা Bangladesh-CERT এর সডেত
সমন্বয় কডরয়া কাে েিম পডরচালিা কডরলব এবং ইোর গঠি ও কাে োবডল ডবডধ দ্বারা ডিধ োডরত
েইলব।

9

বাংলালদলির যকাথাও সাইবার ডিরাপত্তা ডবডিত েইলল বা সাইবার োমলা েইলল
“Bangladesh Cyber Emergency Response Team) BangladeshCERT)” উক্ত অথবা আসন্ন সাইবার োমলার ডবষলয় তাৎিডণক প্রডতকালরর ব্যবস্থা গ্রেণ

কডরলব।
িাতীয় ডিডিটাল ধারা-৬। গঠি ও কাে োবলী
ডিরাপত্তা
কাউডন্সল
(১) ‘িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা কাউডন্সল’ এর গঠিঃ
ডিডিটাল ডিরাপত্তার সাডব েক ডবষয় সম্পলকে আললাচিা এবং ডিডিটাল ডিরাপত্তার ডবষলয় িাতীয়
গুরুত্বপূণ ে ডসদ্ধান্ত গ্রেলণর ললিয একটি “িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা কাউডন্সল” গঠিত েইলব।
গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলালদি সরকালরর প্রধািমন্ত্রী “িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা কাউডন্সল” এর
সিাপডত েইলবি।
(২) িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা কাউডন্সল এর কাে োবলীঃ
(ক) ‘িাতীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা কাউডন্সল’ সাইবার ডিরাপত্তার ডবষলয় বাংলালদলির সলব োি
পষ েদ ডেসালব কাি কডরলব।
(খ) এ কাউডন্সল সরকালরর ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিতকরলণ এবং ডিডিটাল ডিরাপত্তা হুমডকর
সম্মুখীি েইলল এর প্রডতকালর প্রলয়ািিীয় ডদকডদলব। ডিলদ েিিা(গ) এ কাউডন্সল ডিডিটাল ডিরাপত্তার ডবষলয় সলব োি আইডসটি পষ েদ ডেসালব আইডসটি ডবিাগ
ও এর অধীিস্থ সংস্থাসমূে সে সরকালরর অন্যান্য আইি শৃঙ্খলা রিাকারী এলিন্সী যক ডদকডিলদ েিিা ও িীডত ডিধ োরিী ডবষলয় পরামিে ডদলব ।
( ) কাউডন্সল িরুরী প্রলয়ািলি ডসদ্ধান্ত ডিলয় অবকাঠালমাগত উন্নয়ি ও িিবল উন্নয়িকলে
পরামিে ডদলব।
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র্ততীয় অধ্যায়
অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমা (ডস আই আই)
ডিডদ েষ্ট ডকছু
কডম্পউটার
ডসলেম অথবা
যিটওয়াকে যক
িাতীয় অডত
গুরুত্বপূণ ে তথ্য
পডরকাঠালমা
ডেলসলব য াষণা

ধারা- ৭।
(১) মোপডরচালক, সরকারী যগলিলটর মাধ্যলম, বাংলালদলির িাতীয় ডিরাপত্তা বা িাগডরলকর
অথ েনিডতক এবং সামাডিক কল্যালণ ডিলয়াডিত ডিডদ েষ্ট ডকছু কডম্পউটার ডসলেম, যিটওয়াকে বা
তথ্য পডরকাঠালমাসমূেলক অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমা ডেসালব য াষণা কডরলত পাডরলবি।
(২) মোপডরচালক ডবডধ দ্বারা ডিধ োডরত পদ্ধডতলত ডিম্নবডণ েত ডবষলয় ন্যযিতম মাি, ডিলদ েিিা,
ডিয়ম ও প্রডিয়া ডবডেত কডরয়া ডদলবি; েথাক) অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার আডকেলটকচারাল ডিিাইি ও গুিগতমাি ডিধ োরি ও
পডরপালি;
ক) অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার রিা এবং সংরিণ;
খ) অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার সাধারণ ব্যবস্থাপিা;
গ) যকাি অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার তলথ্য প্রলবিাডধকার, েস্তান্তর এবং ডিয়ন্ত্রণ;
) যকাি অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার তথ্য এবং উপালত্তর সতযতা ও অখণ্ডতার
(Validity and Integrity) ডিরাপত্তার িলন্য পডরকাঠালমাগত এবং পদ্ধডতগত ডিয়ম ও

িীডতমালা;
ঙ) অডত গুরুত্বপূণ ে

তথ্য পডরকাঠালমার তথ্য বা উপাত্ত সংরিণ (Storage or

Archiving);

চ) অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার বা ইোর যকাি অংলির ডবিলষ্টর টিায় আপদকালীি
পডরকেিা;এবং
ে) অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার তথ্য-উপাত্ত বা অন্য যকাি সম্পলদর পে োপ্ত ডিরাপত্তা, সুষ্ঠু
ব্যবস্থাপিা এবং ডিয়ন্ত্রলণর িন্য অন্যান্য প্রলয়ািিীয় ডিলদ েিিা।
অডত গুরুত্বপূণ ে ধারা-৮।
তথ্য
(১) মোপডরচালক, এই আইলির ডবধাি সঠিকিালব মািা েইয়ালে ডক িা তাো ডিডিত কডরবার
পডরকাঠালমার
ডিরীিা
ও িলন্য, সমলয় সমলয়, প্রলয়ািিলবালধ যকাি অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার ডিরীিা ও
পডরদিেি।
পডরদিেি এর ডিলদ েি ডদলত পাডরলবি এবং সডচব, তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত ডবিালগর ডিকট
প্রডতলবদি দাডখল কডরলবি।
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(২) এই আইলির আওতায় য াডষত অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমাসমূে প্রডত বৎসর তালদর
আিযন্তরীণ (Internal) ও বডেস্থ (External) অডিট সমম্পাদি করলব এবং অডিট
ডরলপাট ে মোপডরচাললকর ডিকট দাডখল কডরলবি।
(৩) মোপডরচাললকর ডিকট েডদ যুডক্তসিতিালব ডবশ্বাস কডরবার কারণ থালক যে, যকাি ব্যডক্ত
বা প্রডতষ্ঠাি বা কাে েিম যকাি অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার িন্য হুমডকস্বরূপ বা িডতকর,
তাো েইলল ডতডি স্বপ্রলণাডদতিালব বা কাোরও ডিকট েইলত যকাি অডিলোগ প্রাপ্ত েইয়া উোর
অনুসন্ধাি কডরলত পাডরলবি।
(৪) মোপডরচালক উপ-ধারা (১) এর অধীি পডরকাঠালমার ডিরীিা ও পডরদিেি পডরচালিার
পদ্ধডত সম্পলকে িীডতমালা প্রণয়ি কডরলত পাডরলবি। এই িীডতমালার উলেে েইলব স্থািীয়
ডবলিষজ্ঞ দ্বারা ডিরীিা ও পডরদিেি ডিডিত করা।

12

চতুথ ে অধ্যায়
অপরাধ ও দণ্ড
অডত গুরুত্বপূণ ে ধারা-৯। যকাি ব্যডক্ত অডত গুরুত্বপূণ ে তথ্য পডরকাঠালমার ডবরুলদ্ধ যকাি অপরাধ কডরলল ডতডি
তথ্য
সল্োি ১৪ (লচৌে) বৎসর কারাদণ্ড এবং সব েডিম্ন ০২ (দুই) বের কারাদন্ড, বা সল্োি এক যকাটি
পডরকাঠালমার
টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয় দলণ্ড দডণ্ডত েইলব।
ডবরুলদ্ধ অপরাধ
কডম্পউটার,
ধারা-১০।
যমাবাইল
ও
(১) যকাি ব্যডক্ত েডদ ইিাকৃতিালব বা জ্ঞাতসালর অথবা উপযুক্ত কর্তপে লির অনুমডত ব্যডতলরলক
ডিডিটাল
ডিিাইস সংিান্ত কডম্পউটার, যমাবাইল, ডিডিটাল বা ইললক্ট্রডিক িাডলয়াডত কলর তাো েইলল তাোর এই কাি
েইলব একটি অপরাধ।
িাডলয়াডত
(২) যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি অপরাধ কডরলল ডতডি সল্োি ০৫ (পাঁচ) বৎসর
এবং সব েডিম্ন ০১ (এক) বৎসর কারাদন্ড, সল্োি ৩ (ডতি) লি টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয় দলণ্ড
দডণ্ডলত েইলবি।

কডম্পউটার

(৩) কডম্পউটার বা ডিডিটাল ডিিাইস সংিান্ত িাডলয়াডত করার মাধ্যলম যে িডত সাডধত
েইয়ালে তাোর সমতুল্য অথ ে িডতগ্রস্থ ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠািলক দায়ী ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠাি প্রদাি
কডরলত বাধ্য থাডকলব। ট্রাইবুযিাল ‘ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স’ এর মাধ্যলম উক্ত িডতর পডরমাণ
ডিরুপি কডরলব।
বা ধারা-১১।

যমাবাইল

(১) যকাি ব্যডক্ত েডদ ইিাকৃতিালব বা জ্ঞাতসালর অথবা অনুমডত ব্যডতলরলক কডম্পউটার বা
সংিান্ত প্রতারণা ডিডিটাল ডিিাইস বা যমাবাইল সংিান্ত প্রতারণা বা হুমডক প্রদিেি কলর তাো েইলল তাোর এই
কাি েইলব একটি অপরাধ।
বা হুমডক প্রদাি
(২) েডদ যকাি ব্যডক্ত প্রতারণার অডিপ্রালয় প্রাপলকর বরাবলর এমি যকাি ইললকট্রডিক বাতো যপ্ররণ
কলরি োো বস্তুগতিালব র্ভল তথ্য প্রদাি করায় যকাি ব্যডক্তর যলাকসাি বা িডত সং ঠিত কলর,
তাো েইলল তাোর এই কাি েইলব একটি অপরাধ।
(৩) যকাি ব্যডক্ত বা সো যেলকাি উলেলে ইন্টারলিট বা অিলাইি বা ডিডিটাল ডমডিয়ার মাধ্যলম
যেলকাি উপালয় সম্পূণ ে অসতয, র্ভয়া, ডমথ্যা এবং বালিায়াট তথ্য প্রচার কলর িিমলি আতংক,
িীডত ও সামাডিক ডবশৃিলা েডড়লয় িাডন্ত ও শৃিলা ডবডিত কলর তাো েইলল তাোর এই কাি
েইলব একটি অপরাধ।
(৪) যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীি যকাি অপরাধ কডরলল ডতডি সল্োি ০৫
(পাঁচ) বৎসর এবং সব েডিম্ন ১ (এক) বৎসর কারাদলন্ড, সল্োি ডতি লি টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয়
দলণ্ড দডণ্ডলত েইলবি।
(৫) কডম্পউটার সংিান্ত প্রতারণা করার মাধ্যলম যে িডত সাডধত েইয়ালে তাোর সমতুল্য অথ ে
িডতগ্রস্থ ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠািলক দায়ী ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠাি প্রদাি কডরলত বাধ্য থাডকলব। ট্রাইবুযিাল
‘ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স’ এর মাধ্যলম উক্ত িডতর পডরমাণ ডিরূপি কডরলব।
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পডরচয় প্রতারণা ধারা-১২।
এবং

েদ্মলবি (১) যকাি ব্যডক্ত ইিাকৃতিালব বা জ্ঞাতসালর যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার

ধারণ

ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম, ডিডিটাল
যিটওয়াকে বা সামাডিক যোগালোগ মাধ্যম ব্যবোর কলরক) প্রতারণা করা বা ঠকালিার উলেলে অপর যকাি ব্যডক্তর পডরচয় ধারণ কলর বা অন্য
যকািব্যডক্তর ব্যডক্তগত যকাি তথ্য ডিলির বডলয়া যদখায়; বা
খ) উলেেমূলক িাডলয়াডতর মাধ্যলম যকাি িীডবত বা মৃত ব্যডক্তর ব্যডক্তসো ডিলির বডলয়া
ডিম্নবডণ েত উলেলে ধারণ কলর:
১) তাোর ডিলির বা অপর যকাি ব্যডক্তর সুডবধা লাি করা বা করাইয়া যদওয়া;
২) যকাি সম্পডত্ত বা যকাি সম্পডত্তর স্বাথ ে প্রাডপ্ত;
৩) অপর যকাি ব্যডক্ত বা সত্বা বা যকাম্পািীর রূপ ধারণ কলর যকাি ব্যডক্ত বা ব্যডক্তসোর িডত
সাধি করা;
তাো েইলল তাোর এই কাে ে অপরাধ মলমে গণ্য েইলব।
(২) যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি অপরাধ কডরলল ডতডি সল্োি ০৫ (পাঁচ) বৎসর
এবং সব েডিম্ন ০১ (এক) বৎসর কারাদলন্ড, সল্োি ডতি লি টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয় দলণ্ড দডণ্ডলত
েইলবি।
(৩) পডরচয় প্রতারণা এবং েদ্মলবি ধারণ করার মাধ্যলম যে িডত সাডধত েইয়ালে তাোর
সমপডরমাণ অথ ে িডতগ্রস্থ ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠািলক দায়ী ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠাি প্রদাি কডরলত বাধ্য
থাডকলব। ট্রাইবুযিাল ‘ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিডন্স’ এর মাধ্যলম উক্ত িডতর পডরমাণ ডিরুপি
কডরলব।

িরুরী

ধারা- ১৩ ।

পডরডস্থডতলত

(১) মোপডরচালক েডদ এই মলমে সস্তুষ্ট েি যে, বাংলালদলির সাব েলিৌমত্ব, অখণ্ডতা, ডিরাপত্তা,

মোপডরচাললকর অন্যান্য ডবলদিী রালষ্ট্রর সডেত বাংলালদলির বন্ধুত্বপূণ ে সম্পকে, িিশৃঙ্খলা ও ডিরাপত্তা রিার
ডিলদ েি প্রদালির স্বালথ ে বা এই আইলির অধীি দণ্ডলোগ্য যকাি অপরাধ সং টলির প্রলরাচিা প্রডতলরালধর িন্য
িমতা

ডিলদ েি প্রদাি করা সমীচীি ও প্রলয়ািি, তাো েইলল ডতডি, সরকালরর তথা তথ্য ও যোগালোগ
প্রযুডক্ত ডবিালগর অনুলমাদিিলম, ডলডখত কারণ উলেখপূব েক, আলদি দ্বারা, সরকালরর যকাি
শৃঙ্ঘলা বাডেিীলক যকাি কডম্পউটার ডরলসালস ের মাধ্যলম যকাি তথ্য সম্প্রচালর বাধা যদওয়ার
ডিলদ েি প্রদাি কডরলত পাডরলবি।
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(২) উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি আলদি িারী করা েইলল, উক্ত আলদলি বডণ েত ডিলদ েিিা
অনুসালর যকাি গ্রােক বা কডম্পউটার ডরলসাস ে এর তোবধায়ক উক্ত সংস্থালক যকাি তথ্য
intercept, monitor ও উলম্মাচি (decrypt) কডরবার িন্য সকল সুডবধা এবং কাডরগরী

সেলোডগতা প্রদাি কডরলত বাধ্য থাডকলবি৷
(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ বডণ েত ডিলদ েি অমান্য করা েইলব একটি অপরাধ। যকাি ব্যডক্ত উপধারা (১) বা (২) এ বডণ েত ডিলদ েি অমান্য কডরলল ডতডি সল্োি পাঁচ (০৫) বের এবং সব েডিম্ন ০১
(এক) বৎসর কারাদলন্ড, সল্োি পাঁচ লি টাকা অথ েদলন্ড বা উিয় দলন্ড দডন্ডত েইলবি।
সিাব্য লং লির

ধারা-১৪ ৷

যিলত্র

(১) মোপডরচালক েডদ মলি কলরি যে, যকাি ব্যডক্ত এমি কাে ে কডরলত উলদ্যাগী েইয়ালেি বা

মোপডরচাললকর েইলতলেি োোর েলল এই আইি, তদধীি প্রণীত ডবডধ, প্রডবধাি, লাইলসলন্সর যকাি ডবধাি বা
ডিলষধাজ্ঞামূলক িতে বা মোপডরচাললকর যকাি ডিলদ েি লংড ত েইলতলে বা েইলব, তাো েইলল উক্ত কাে ে েইলত
আলদিদালির
যকি ডতডি ডবরত েইলবি িা বা থাডকলবি িা যসই মলমে তদকর্তক
ে ডিধ োডরত সমলয়র যিাটিি িাডর
িমতা

কডরয়া তাোর বক্তব্য ডলডখতিালব উপস্থাপলির ডিলদ েি প্রদাি কডরলত পাডরলবি এবং উক্তরূলপ
যকাি বক্তব্য উপস্থাডপত েইলল উো ডবলবচিালন্ত মোপডরচালক উক্ত কাে ে েইলত ডবরত থাডকবার
িন্য বা উক্ত কাে ে সম্পলকে মোপডরচাললকর ডবলবচিায় অন্য যকাি ডিলদ েি প্রদাি কডরলত
পাডরলবি।
(২) মোপডরচালক েডদ সন্তুষ্ট েি যে, উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি লঙ্ঘি বা সিাব্য লঙ্ঘলির
প্রকৃডত এমি যে, অডবললে উক্ত কাে ে েইলত উক্ত ব্যডক্তলক ডবরত রাখা প্রলয়ািি, তাো েইলল
মোপডরচালক উক্ত উপ-ধারার অধীি যিাটিি িাডরর সমলয়ই তাোর ডবলবচিায় েথােথ বডলয়া
ডবলবডচত যে যকাি অন্তবতী আলদি প্রদাি কডরলত পাডরলবি যে, উক্ত ডবষলয় মোপডরচাললকর
ডসদ্ধান্ত

িা

েওয়া

পে েন্ত

ডতডি

উক্ত

কাে ে

েইলত

ডবরত

থাডকলবি

৷

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীি যকাি ডিলদ েি যদওয়া েইলল উক্ত ব্যডক্ত উক্ত ডিলদ েি
প্রডতপাললি বাধ্য থাডকলবি।
(৪) যকাি ব্যডক্ত এই ধারার অধীি প্রদত্ত ডিলদ েি লঙ্ঘি কডরলল মোপডরচালক তাোর ডিকট েইলত
সল্োি ১০ (দি) োিার টাকা িডরমািা আদায় কডরলত পাডরলব৷
ডিডিটাল

বা ধারা-১৫।

সাইবার সন্ত্রাসী েডদ যকাি ব্যডক্ত, সত্বা, যকাম্পািী বা ডবলদিী িাগডরককাে ে
15

(১) বাংলালদলির অখণ্ডতা, সংেডত, িিডিরাপত্তা বা সাব েলিৌমত্ব ডবপন্ন কডরবার িন্য
িিসাধারণ বা িিসাধারলণর যকাি অংলির মলধ্য আতঙ্ক সৃডষ্টর মাধ্যলম সরকার বা যকাি
যকাম্পািী বা যকাি ব্যডক্তলক যকাি কাে ে কডরলত বা করা েইলত ডবরত রাডখলত বাধ্য কডরবার
উলেলে(ক) অন্য যকাি ব্যডক্তলক যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম
বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল
যিটওয়ালকে প্রলবিাডধকার ব্যােত কলর বা কডরবার প্রলচষ্টা গ্রেণ কলর; অথবা
(খ) অন্য যকাি ব্যডক্তর কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগাম, কডম্পউটার ডসলেম বা
কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকে
অনবধিালব বা কর্তত্ব
ে েীিিালব প্রলবি কলর বা কডরবার প্রলচষ্টা গ্রেণ কলর বা অপর যকাি ব্যডক্তলক
সোয়তা, প্রলরাডচত বা ষড়েন্ত্র কলর; অথবা
(গ) অন্য যকাি ব্যডক্ত বা সো যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার
ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল
যিটওয়ালকের িডত সাধি কলর বা কডরবার প্রলচষ্টা গ্রেণ কলর; অথবা
(২) অন্য যকাি রালষ্ট্রর ডিরাপত্তা ডবডিত বা উোর সম্পদ িডত বা ডবিষ্ট কডরবার অডিপ্রালয় বা
যকাি আন্তিোডতক সংস্থালক যকাি কাে ে কডরলত বা করা েইলত ডবরত রাডখবার িন্য উপ-ধারা-১
এর (ক), (খ) বা (গ) এর অনুরূপ যকাি অপরাধ সং টি কলর বা সং টলির প্রলচষ্টা কলর বা
উক্তরূপ অপরাধ সং টলির িন্য প্রলরাডচত, ষড়েন্ত্র বা সোয়তা কলর;
(৩) সন্ত্রাস ডবলরাধী আইি, ২০০৯ (২০০৯ সলির ১৬ িং আইি) এর তেডসল-১ এ অন্তর্ভেক্ত
িাডতসং

কিলিিিলি বডণ েত যকাি অপরাধ যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম,

কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম
বা ডিডিটাল যিটওয়াকে ব্যবোলরর মাধ্যলম কডরলত সোয়তা, প্রলরাডচত বা ষড়েন্ত্র কলর বা
সং টি কলর বা সং টি কডরবার প্রলচষ্টা কলর;
(৪) যকাি সিস্ত্র সং াতময় দ্বলের শবডর পডরডস্থডতলত (Hostilities in a situation of
armed conflict) সডিয় অংিগ্রেণ কলরি িাই এইরুপ যকাি যবসামডরক ডকংবা অন্য যকাি

রাষ্ট্র বা প্রডতষ্ঠালির যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার
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যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকে মারাত্মক
িডত সাধলির অডিপ্রালয় এইরূপ যকাি কাে ে কলর, োোর উলেে, উোর প্রকৃডতগত বা ব্যাডপ্তর
কারলণ, যকাি িিলগাষ্ঠীলক িীডত প্রদিেি বা অন্য যকাি সরকার বা রাষ্ট্র বা যকাি আন্তিোডতক
সংস্থার সালথ বাংলালদলির কূটনিডতক সম্পকে িষ্ট েয় বা এমি যকাি কাে ে কডরলত বা যকাি কাে ে
করা েইলত ডবরত থাডকলত বাধ্য কলর োো বাংলালদলির পররাষ্ট্র িীডতর পলি িডতকারক;
(৫) যকাি ব্যডক্ত েডদ ইললক্ট্রডিক মাধ্যলম বাংলালদলির মুডক্তযুদ্ধ বা মুডক্তযুলদ্ধর যচতিা বা
আদালত কর্তক
ে মীমাংডসত মুডক্তযুদ্ধ ডবষয়ক ডবষয়াবলী ev িাডতর ডপতার ডবরুলদ্ধ যেলকাি প্রকার
প্রপাগান্ডা, প্রচারণা বা তাোলত মদদ প্রদাি কলর;
(৬) ইিাকৃতিালব বা জ্ঞাতসালর উপ-ধারা ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ এর উলেে সাধিকলে যকাি যপ্রাগ্রাম,
সংিামক বা দূষক বা িাইরাস ব্যবোর কলর বা ডিি দখলল রালখ;
তাো েইলল উক্ত ব্যডক্ত, সো বা ডবলদিী িাগডরক ডিডিটাল সন্ত্রাসী কাে েসং টলির অপরাধ
কডরয়ালে বডলয়া গণ্য েইলব।
ডিডিটাল

বা ধারা-১৬।

সাইবার সন্ত্রাসী (১) েডদ যকাি ব্যডক্ত বা ডবলদিী িাগডরক ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ১(ক) ও ১(খ) এর অধীি যকাি
কাে ে এর দণ্ড
অপরাধ সং টি কলরি তাো েইলল ডতডি সল্োি ১৪ (লচৌে) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সব েডিম্ন
২ (দুই) বৎসর কারাদলন্ড বা সল্োি এক যকাটি টাকা অথ েদলণ্ড বা উিয় দলন্ড দডণ্ডত েইলবি;
(২) েডদ যকাি ব্যডক্ত বা ডবলদিী িাগডরক ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ১ (গ) এবং উপ-ধারা ৬ এর
অধীি যকাি অপরাধ সং টি কলরি তাো েইলল অন্যধ্বে ১০ (দি) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং
সব েডিম্ন ২ (দুই) বৎসর কারাদলন্ড বা সল্োি পঁডচি লি টাকা অথ েদলণ্ড বা উিয় দলন্ড দডণ্ডত
েইলবি;
(৩) েডদ যকাি ব্যডক্ত বা ডবলদিী িাগডরক ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ২, ৩, ৪ ও ৫ এর অধীি যকাি
অপরাধ সং টি কলরি তাো েইলল ডতডি সলব োি োবজ্জীবি সশ্রম কারাদণ্ড এবং সব েডিম্ন ৩
(ডতি) বৎসর কারাদলন্ড বা সল্োি এক যকাটি টাকা অথ েদলণ্ড বা উিয় দলন্ড দডণ্ডত েইলবি।
(৪) েডদ যকাি ব্যডক্ত বা সো বা যকাম্পািী সন্ত্রাসী কাে ে সং টি কলর, তাো েইলল-
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(ক) উক্ত ব্যডক্ত বা সো বা যকাম্পািীর ডবরুলদ্ধ এই ধারা অনুসালর পদলিপ গ্রেণ করা
োইলব এবং উোর অডতডরক্ত উক্ত অপরালধর সডেত সংডশ্লষ্ট সম্পডত্তর মূলল্যর ডতিগুণ পডরমাণ
অথ ে বা সলব োি ১ (এক) যকাটি টাকা অথ ে দণ্ড আলরাপ করা োইলব; এবং
(খ) উক্ত সো বা যকাম্পািীর প্রধাি, ডতডি যচয়ারম্যাি, ব্যবস্থাপিা পডরচালক, প্রধাি
ডিব োেী বা অন্য যে যকাি িালম অডিডেত েউক িা যকি, সল্োি ১৪ (যচৌে) বৎসর সশ্রম কারাদলণ্ড
দডণ্ডত েইলবি এবং সব েডিম্ন ২ (দুই) বৎসর কারাদলন্ড বা উোর অডতডরক্ত উক্ত অপরালধর সডেত
সম্পৃক্ত সম্পডত্তর মূলল্যর ডদ্বগুণ পডরমাণ অথ ে বা সলব োি ৩০ (ডত্রি) লি টাকা বা উিয় দলন্ড
দডন্ডত েইলবি।
যগাপিীয়তা
লঙ্ঘলির
িাডস্ত

ধারা-১৭ ।
িন্য (১) যকাি ব্যডক্ত অসৎ উলেলে ইিাকৃতিালব বা জ্ঞাতসালর অন্য যকাি ব্যডক্তর অনুমডত োড়া
তাোর ব্যডক্তগত েডব যতালল এবং প্রকাি কলর বা যপ্ররণ কলর বা ডবকৃত কলর বা ধারণ কলর
তাো েইলল এমি কাে ে ব্যডক্তগত যগাপিীয়তা লঙ্ঘলির যিলত্র অপরাধ েইলব।
(২) এই আইি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য যকাি আইলি ডিন্নরূপ যকাি ডকছু িা থাডকলল, যকাি
ব্যডক্ত েডদ এই আইি বা তদধীি প্রণীত ডবডধ বা প্রডবধালির যকাি ডবধালির অধীি যকাি
ইললক্ট্রডিক যরকি ে, বই, যরডিোর, পত্র যোগালোগ, তথ্য, দডলল বা অন্য যকাি ডবষয়বস্তুলত
প্রলবিাডধকার প্রাপ্ত েইয়া, সংডশ্লষ্ট ব্যডক্তর সম্মডত ব্যডতলরলক, যকাি ইললক্ট্রডিক যরকি ে, বই,
যরডিোর, পত্র যোগালোগ, তথ্য, দডলল বা অন্য যকাি ডবষয়বস্তু অন্য যকাি ব্যডক্তর ডিকট
প্রকাি কলরি, তাো েইলল তাোর এই কাে ে েইলব একটি অপরাধ।
(৩) যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (২) এর অধীি অপরাধ কডরলল ডতডি সল্োি ০২ (দুই) বৎসর
কারাদলণ্ড, বা সল্োি দুই লি টাকা অথ েদলণ্ড, বা উিয়দলণ্ড দডণ্ডত েইলবি।
(৪) যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি অপরাধ কডরলল ডতডি সল্োি ০৫ (পাঁচ) বৎসর
কারাদলণ্ড বা সল্োি দি লি টাকা অথ েদণ্ড বা উিয় দলণ্ড দডণ্ডলত েইলবি।
ব্যাখ্যা- এই ধারার উলেে পূরণকলে
(ক) “যপ্ররণ” অথ ে ইললকট্রডিক উপালয় যকাি দৃেমাি েডব প্রদডিেত কডরবার অডিপ্রালয় যকাি
ব্যডক্ত বা ব্যডক্তসমূলের ডিকট যপ্ররণ করা;
(খ) েডব সেলন্ধ “দৃে ধারণ” অথ ে যে যকাি উপালয় ডিডিও যটপ, আললাকডচত্র, ডেল্ম বা যরকি ে
করা;
(গ) "লগাপিীয় অংগ" অথ ে িগ্ন বা অন্তব োস পডরডেত যেৌিাি, যেৌিালির আিপাি, ডিতে বা
মডেলা স্তি;
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( ) "লগাপিীয়তা লঙ্ঘলির পডরডস্থডতর যিত্র” অথ ে যকাি পডরডস্থডতলত যকাি ব্যডক্তর যুডক্তসিত
প্রতযািা থাডকলত পালর যে(অ) যকাি ব্যডক্ত যগাপিীয়িালব অিাবৃত েইলত পালরি, এমতাবস্থায় তাোর ব্যডক্তগত
এলাকায় তাোর িির এডড়লয় ডচত্রবন্দী করা েইয়াডেল; অথবা
(আ) সরকাডর বা ব্যডক্তগত RvqMv ডিডব েলিলষ যকাি ব্যডক্ত তাোর ব্যডক্তগত এলাকার এমি
যকাি অংলি ডেল োো িিসাধারলণর ডিকট দৃেমাি েইলব িা।
পলি োগ্রােী, ডিশু ধারা-১৮।
পলি োগ্রােী এবং (১) যকাি ব্যডক্তসংডশ্লষ্ট
(ক) যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা
অপরাধসমূে

যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকের মাধ্যলম পলি োগ্রােী বা
অশ্লীল উপাদাি উৎপাদি ev প্রকাি বা ডবিয় বা সরবরাে কডরলল;
(L) অসৎ উলেলে কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার
যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকের মাধ্যলম
পলি োগ্রােী বা অশ্লীল উপাদাি ডবতরি বা আদাি-প্রদাি কডরলল; বা
(M) এমি যকাি ডবজ্ঞাপি প্রকাি কডরলল বা প্রকাি কডরবার কারণ টাইলল োোলত
ডবজ্ঞাপিদাতা কর্তক
ে পলি োগ্রােী বা অশ্লীল উপাদািসমূে ডবতরণ বা প্রদিেি কডরবার সিাবিা
থালক; বা
(N) অসৎ উলেলে কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার
যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়াকে ব্যবোলরর
মাধ্যলম পলি োগ্রােী বা অশ্লীল উপাদালি প্রলবি কডরলল বা প্রলবলি যকািিালব সাোে কডরলল বা
ইললক্ট্রডিক ডমডিয়ার মাধ্যলম প্রচার কডরলল;
(২) যকাি ব্যডক্ত(ক) কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি
ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকের মাধ্যলম ডিশু পলি োগ্রােী বা
ডিশু সেন্ধীয় অশ্লীল উপাদাি উৎপাদি বা প্রকাি কডরলল; বা
(L) অসৎ উলেলে কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার
যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়ালকের মাধ্যলম
ডিশু পলি োগ্রােী বা ডিশু সেন্ধীয় অশ্লীল উপাদাি সংরিণ কডরলল; বা
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(M) এমি যকাি ডবজ্ঞাপি প্রকাি কডরলল বা প্রকাি কডরবার কারণ টাইলল োোলত
ডবজ্ঞাপিদাতা কর্তক
ে ডিশু পলি োগ্রােী বা ডিশু সেন্ধীয় অশ্লীল উপাদািসমূে ডবতরণ বা প্রদিেি
কডরবার সিাবিা থালক; বা
(N) অসৎ উলেলে কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার
যিটওয়াকে বা যকাি ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়াকে ব্যবোলরর
মাধ্যলম ডিশু পলি োগ্রােী বা ডিশু সেন্ধীয় অশ্লীল উপাদালি প্রলবি কডরলল;
তাো েইলল উক্ত ব্যডক্ত পলি োগ্রােী বা ডিশু পলি োগ্রােী সং টলির অপরাধ কডরয়ালে বডলয়া গণ্য
েইলব।
(৩) েডদ যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) এর দো (ক), (খ), (গ) ও (N) এর অধীি যকাি অপরাধ
সং টি কলরি তাো েইলল ডতডি সল্োি ৭ (সাত) বৎসর কারাদলণ্ড এবং সব েডিম্ন ০১ (এক)
বৎসর কারাদলন্ড, বা সল্োি ৫ (পাঁচ) লি টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয় দলণ্ড দডণ্ডত েইলবি।
(৪) েডদ যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (২) এর দো (ক), (খ), (গ) ও (N)এর অধীি যকাি অপরাধ
সং টি কলরি তাো েইলল ডতডি সল্োি ১০ (দি) বৎসর কারাদলণ্ড এবং সব েডিম্ন ০২ (দুই)
বৎসর কারাদলন্ড, বা সল্োি ১০ (দি) লি টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয় দলণ্ড দডণ্ডত েইলবি।
মািোিী, ডমথ্যা ধারা-১৯।
ও অশ্লীল,ধমীয় (১) যকাি ব্যডক্ত েডদ ওলয়বসাইট বা অন্য যকাি ইললক্ট্রডিক ডবন্যালস দন্ডডবডধ (১৮৬০ সাললর ৪৫
িের আইি) এর ৪৯৯ ধারামলত যকাি ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠালির মািোডি টাইলল তাো েইলব একটি
অনুভূডতলত
অপরাধ;
আ াত
(২) যকাি ব্যডক্ত েডদ ইিাকৃতিালব ওলয়বসাইলট বা অন্য যকাি ইললক্ট্রডিক ডবন্যালস এমি
যকাি ডকছু প্রকাি বা সম্প্রচার কলরি, োো ডমথ্যা বা অশ্লীল এবং োো মানুলষর মিলক ডবকৃত
ও দূডষত কলর, মে োদাোডি টায় বা সামাডিকিালব যেয় প্রডতপন্ন কলর তাো েইলল ইো েইলব
একটি অপরাধ;
(৩) যকাি ব্যডক্ত েডদ যস্বিায় যকাি ব্যডক্তর ধমীয় অনুভূডতলত আ াত োডিবার অডিপ্রালয়
ওলয়বসাইলট বা অন্য যকাি ইললক্ট্রডিক ডবন্যালস এমি ডকছু প্রকাি বা সম্প্রচার কলরি োো
সংডশ্লষ্ট অবস্থা ডবলবচিায় যকে পাঠ কডরলল বা যদডখলল বা শুডিলল তাোর ধমীয় অনুভূডতলত
আ াত কলর বা কডরলত পালর তাো েইলল ইো েইলব একটি অপরাধ।
ব্যডতিমঃ ওলয়বসাইলট বা অন্য যকাি ইললক্ট্রডিক ডবন্যালস প্রকৃত ধমীয় উলেলে সংরডিত বা
ব্যবহৃত যকাি পুস্তক, যলখা, অংকি বা ডচত্র অথবা যে যকাি উপাসিাললয়র উপর বা অিযন্তলর বা
প্রডতমা সমূে পডরবতেলির িন্য ব্যবহৃত যে যকাি প্রকার যখাদাইকৃত, ডমিাকৃত, ডচডত্রত বা
প্রকারান্তলর প্রডতডচডত্রত অথবা যকাি ধমীয় উলেলে সংরডিত কেমূডতের যিলত্র উপ-ধারা ৩
প্রলোিয েইলব িা।
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(৪) েডদ যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১), (২) অথবা (৩) এর অধীি যকাি অপরাধ সং টি কলরি তাো
েইলল ডতডি সল্োি ০2 (`yB) বৎসর কারাদলণ্ড এবং সব েডিম্ন ০২ (দুই) মাস কারাদলন্ড, বা
সল্োি 2(দুই) লি টাকা অথ েদণ্ড, বা উিয় দলণ্ড দডণ্ডত েইলবি।
িত্রুতা সৃডষ্ট ও ধারা-২০ ।
আইি শৃঙ্খলার যকাি ব্যডক্ত েডদ ইিাকৃতিালব ওলয়বসাইলট বা অন্য যকাি ইললক্ট্রডিক ডবন্যা‡স এমি ডকছু প্রকাি
অবিডত টালিা বা সম্প্রচার কলরি োো সংডশ্লষ্ট অবস্থা ডবলবচিায় যকে পডড়লল, যদডখলল বা শুডিলল বাংলালদলির
িাগডরকগ‡Yi ডবডিন্ন যশ্রণীর মলধ্য িত্রুতা বা ঘৃYviিাব বধ©ি কলর বা আইি শৃঙ্খলার অবিডত
লট বা টার সিাবিা সৃডষ্ট েয় তাো েইলল উক্ত ব্যডক্ত সল্োি ৭ (সাত) বৎসর কারাদলন্ড এবং
সব েডিম্ন ০১ (এক) বৎসর কারাদলন্ড বা ৭(সাত) লি টাকা অথ েদলন্ড বা উিয় দলন্ড দডন্ডত েইলবি
।
কডম্পউটার
ধারা-২১ ৷
ব্যবোলরর

(১) েডদ যকাি ব্যডক্ত ইিাকৃতিালব যকাি কডম্পউটার, ই-লমইল বা কডম্পউটার যিটওয়াকে,

মাধ্যলম অপরাধ ডরলসাস ে বা ডসলেম ব্যবোলরর মাধ্যলম এই আইলির অধীি যকাি অপরাধ সং টলি সোয়তা
সং টলি
কলরি, তাো েইলল তাোর উক্ত কাে ে েইলব একটি অপরাধ।
সোয়তা ও উোর (২) যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি অপরাধ সং টলি সোয়তা কডরবার যিলত্র মূল
দণ্ড
অপরাধটির িন্য যে দণ্ড ডিধ োডরত রডেয়ালে ডতডি যসই দলণ্ডই দডণ্ডত েইলবি।
যকাম্পািী কর্তক
ে ধারা-২২ ।
অপরাধ সং টি

যকাি যকাম্পািী কর্তক
ে এই আইলির অধীি যকাি অপরাধ সং টিত েইলল উক্ত অপরালধর সডেত
প্রতযি সংডশ্লষ্টতা রডেয়ালে যকাম্পািীর এমি প্রলতযক মাডলক, প্রধাি ডিব োেী, পডরচালক,
ম্যালিিার, সডচব বা অন্য যকাি কমেকতো বা কমেচারী বা প্রডতডিডধ উক্ত অপরাধ সং টি
কডরয়ালেি বডলয়া গণ্য েইলব, hw` bv cÖgvY Kiv hvq †h, D³ Aciva Zvnvi AÁvZmv‡i
nBqv‡Q A_ev D³ Aciva †iva Kwievi Rb¨ wZwb h_vmva¨ †Póv Kwiqv‡Qb।

যিটওয়াকে যসবা ধারা-২৩ ৷
প্রদািকারী দায়ী যিটওয়াকে যসবা প্রদািকারী যকাি র্ততীয় পি তথ্য বা উপাত্ত প্রাডপ্তসাধ্য কডরবার িন্য এই
িা েওয়া
আইি বা তদধীি প্রণীত ডবডধ বা প্রডবধালির অধীি দায়ী েইলবি িা, েডদ প্রমাণ করা োয় যে,
সংডশ্লষ্ট অপরাধ বা লং ি তাোর অজ্ঞাতসালর টিয়ালে বা উক্ত অপরাধ োোলত সং টিত িা
েয় তজ্জন্য ডতডি সাধ্যমত যচষ্টা কডরয়ালেি৷
ব্যাখ্যাঃ (ক) “যিটওয়াকে যসবা প্রদািকারী” অথ ে যকাি যোগালোলগর মাধ্যম;
(খ) “র্ততীয় পি তথ্য বা উপাত্ত” অথ ে যিটওয়াকে যসবা প্রদািকারী কর্তক
ে যোগালোলগর মাধ্যম
ডেসালব যে তথ্য বা উপাত্ত প্রদাি করা েয়।
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পঞ্চম অধ্যায়
তদন্ত ও তোডি
অপরালধর তদন্ত

ধারা-২৪ ।
(১) ইন্সলপক্টর পদমে োদার ডিলম্ন িলেি এমি যকাি পুডলি কমেকতো এই আইলির অধীি যকাি
অপরাধ বা সংডশ্লষ্ট অন্যান্য ডবষলয় তদন্ত কডরলত পাডরলব এবং তদলন্তর উলেলে যকাি স্থালি
প্রলবলির প্রলয়ািি েইলল ডতডি ডিধ োডরত পদ্ধডত অনুসরণ কডরয়া উক্ত স্থালি প্রলবি কডরলত
পাডরলবি।
(২) তদন্তকারী কমেকতো দাডয়ত্ব পাওয়ার তাডরখ েইলত ৬০ (ষাট) ডদলির মলধ্য তদন্ত কাে ে সমাপ্ত
কডরলবি।
(খ) তদন্তকারী কমেকতো উপ-ধারা (২) (ক) এর অধীি ডিধ োডরত সমলয়র মলধ্য যকাি তদন্ত কাে ে
সমাপ্ত কডরলত ব্যথ ে েইলল, ডতডি উোর কারণ ডলডখতিালব ডলডপবদ্ধ কডরয়া সময়সীমা সল্োি
আরও পলির ডদি বৃডদ্ধ কডরলত পাডরলবি ।
(গ) উপ-ধারা (২) (খ) এর অধীি ডিধ োডরত সমলয়র মলধ্য তদন্তকারী কমেকতো যকাি তদন্ত কাে ে
সমাপ্ত কডরলত ব্যথ ে েইলল, ডতডি উোর কারণ ডলডপবদ্ধ কডরয়া ডবষয়টি প্রডতলবদি আকালর
“ডবচারক, সাইবার ট্রাইবুযিাল যক অবডেত কডরলবি এবং “ডবচারক, সাইবার ট্রাইবুযিাল এর
অনুমডতিলম পরবতী এক মালসর মলধ্য তদন্ত কাে েিম সমাপ্ত কডরলবি।
( ) উপ-ধারা (২) (গ) এর অধীলি তদন্তকারী কমেকতো যকাি তদন্ত কাে ে সমাপ্ত কডরলত ব্যথ ে েইলল
“ডবচারক, সাইবার ট্রাইবুযিাল“ তদলন্তর সময়সীমা যুডক্তসংগত সময় পে েন্ত বৃডদ্ধ কডরলত
পাডরলবি।
(৩) যকাি মামলার তদলন্তর যে যকাি পে োলয় েডদ প্রতীয়মাি েয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদলন্তর
স্বালথ ে, তদন্ত পডরচালিার দাডয়ত্ব েস্তান্তর করা প্রলয়ািি তাো েইলল সরকার বা যিত্রমত, সাইবার
ট্রাইবুযিাল আলদি দ্বারা পুডলি কমেকতোর ডিকট েইলত মোপডরচালক বা তদকর্তক
ে িমতাপ্রাপ্ত
কমেকতোর ডিকট েস্তান্তর কডরলত পাডরলব।
(৪) (ক) ধারা-৩ অনুোয়ী তদলন্তর দাডয়ত্ব পাওয়া তদন্তকারী কমেকতো দাডয়ত্ব পাওয়ার ২ (দুই)
মালসর মলধ্য তদন্ত কাে ে সমাপ্ত কডরলবি।
(খ) তদন্তকারী কমেকতো (৪) (ক) এ উলেডখত সমলয়র মলধ্য তদন্ত কাে ে সম্পন্ন কডরলত ব্যথ ে
েইলল, ডতডি উোর কারণ ডলডখতিালব ডলডপবদ্ধ কডরয়া সময়সীমা সল্োি আরও ১৫ (পলির)
ডদি বৃডদ্ধ কডরলত পাডরলবি।
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(গ) উপ-ধারা (৪) (খ) এর অধীলি তদন্তকারী কমেকতো যকাি তদন্ত কাে ে সমাপ্ত কডরলত ব্যথ ে
েইলল “ডবচারক, সাইবার ট্রাইবুযিাল“ তদলন্তর সময়সীমা যুডক্ত সংগত সময় পে েন্ত বৃডদ্ধ কডরলত
পাডরলবি।
(৫) সরকার সাইবার অপরালধর সুষ্ঠু তদলন্তর স্বালথ ে এক বা একাডধক অতযাধুডিক ডিডিটাল
েলরিডসক ল্যাব প্রডতষ্ঠাসে সকল আধুডিক প্রযুডক্তর ব্যবোর ডিডিত কডরলব।
(৬) বাংলালদি সরকালরর যকাি মন্ত্রণালয়/ডবিাগ ও এর অধীিস্থ যকাি সংস্থা অথবা অন্য যকাি
যকাম্পািী (লকাম্পািী আইি, ১৯৯৪ অনুোয়ী গঠিত) প্রলয়ািি মলি কডরলল “ডিডিটাল ডিরাপত্তা
এলিন্সী” যক যে যকাি প্রকালরর সাইবার েলরিডসক তদন্ত করার িন্য ডলডখত অনুলরাধ কডরলত
পারলব। এইরুপ যিলত্র “ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিন্সী” সাইবার েলরিডসক তদন্ত সম্পন্ন করলব।
তলব এই যিলত্র এইরুপ সাইবার েলরডন্সক তদন্ত কডরবার িন্য “ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিন্সী”
ডবডধ দ্বারা ডিধ োডরত ডে পাইলব এবং তাো “ডিডিটাল ডিরাপত্তা এলিন্সী” এর মাধ্যলম সরকারী
যকাষাগালর িমা েইলব।
প্রলবলির

ও ধারা-২৫ ।

পডরবীিলণর

(১) এই আইলির অধীলি যকাি অনুসন্ধাি বা অপরাধ তদলন্তর স্বালথ ে ইন্সলপক্টর পদমে োদার

অডধকার

কমেকতো বা তদকর্তক
ে িমতাপ্রাপ্ত কমেকতো (সাব-ইন্সলপক্টর পদমে োদার ডিলম্ন িয়) এর ডিলম্ন
বডণ েত িমতা থাডকলবঃ
ক) কডম্পউটার, কডম্পউটার যপ্রাগ্রাম, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা যকাি
ডিডিটাল ডিিাইস, ডিডিটাল ডসলেম বা ডিডিটাল যিটওয়াকে অথবা যে যকাি যপ্রাগ্রাম, তথ্যউপাত্ত োো যকাি কডম্পউটালর বা কম্পযাক্ট ডিলে বা ডরমুলিবল ড্রাইলি বা অন্য যকাি উপালয়
সংরিণ করা েইয়ালে তাো ডিলির অডধকালর যিওয়া অথবা প্রলবি করা;
L) যে যকাি ব্যডক্ত ev ms¯’vযক তথ্য চলাচললর (Traffic) তথ্য-উপাত্ত সরবরাে কডরলত বাধ্য
করা;
M) এই আইলির উলেে পূরণকলে অন্য োো ডকছু কডরবার দরকার যেৌডক্তকিালব তাো করা।
২) এই আইলির অধীলি পুডলি কমেকতো যকাি অনুসন্ধাি বা অপরালধর তদলন্তর স্বালথ ে যে যকাি
ডবলিষজ্ঞ ব্যাডক্ত বা ডবলিষাডয়ত প্রডতষ্ঠালির সোয়তা গ্রেণ কডরলত পাডরলব এবং এ সংিান্ত
ব্যয়িার সরকার বেি কডরলব।

23

পলরায়ািার
ধারা-২৬ ।
মাধ্যলম cÖ‡ek,
পুডলি ইন্সলপক্টর পদমে োদার কমেকতোর েডদ এইরূপ ডবশ্বাস কডরবার কারণ থালক যে,
Zjøvkx I Rã
(ক) এই আইলির অধীি যকাি অপরাধ msNwUZ nBqv‡Q ev msNU‡bi m¤¢vebv iwnqv‡Q ev
(খ) এই আইলির অধীি অপরাধ সংিান্ত যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার
যিটওয়াকে, তথ্য-উপাত্ত বা এতদসংিান্ত সািয প্রমাণ যকাি স্থালি বা ব্যডক্তর ডিকট রডিত আলে;
তাো েইলল, অনুরূপ ডবশ্বালসর কারণ ডলডপবদ্ধ কডরয়া, যিত্রডবলিলষ সাইবার ট্রাইবুযিাল বা চীে
জ্যডিডসয়াল ম্যাডিলিট বা চীে যমলট্রাপডলটি ম্যাডিলিট এর ডিকট আলবদলির মাধ্যলম তোিী
পলরায়ািা সংগ্রে কডরয়া ডিলম্নাক্ত কাে ে সম্পাদি কডরলত পাডরলবি অ) যে যকাি যসবা প্রদািকারীর দখলল থাকা যেলকাি তথ্যপ্রবাে (Traffic) এর তথ্য-উপাত্ত
েস্তগত করা;
আ) যোগালোলগর যে যকাি পে োলয় গ্রােক তথ্য এবং তথ্য প্রবালের তথ্য-উপাত্তসে যে যকাি তার
বাতো বা ইললক্ট্রডিক যোগালোগ প্রডতবন্ধকতা সৃডষ্ট করা।
পলরায়ািা
ধারা-২৭ ।
ব্যডতলরলক
তোিী, Rã I (১) পুডলি ইন্সলপক্টর পদমে োদার কমেকতোর েডদ এইরূপ ডবশ্বাস কডরবার কারণ থালক যে, এই
†MÖdZvi
আইলির অধীি যকাি অপরাধ যকাি স্থালি সং টিত েইয়ালে বা েইলতলে বা েওয়ার সিাবিা
রডেয়ালে বা mvÿ¨ প্রমাYvডদ োরালিা, িষ্ট, মুডেয়া †djv, cwieZ©‡bi m¤¢vebv ev Ab¨ †Kvb
Dcv‡q `y®úvc¨ েইবার ev কডরবার সিাবিা থালক এবং যেখালি পলরায়ািা সংগ্রে কডরবার
েলথষ্ট সময় পাওয়া িা োয় তাো েইলল যিলার যিলত্র তাৎিডণকিালব ডিকটস্থ যিলা ম্যাডিলিট
এর ডিকট েইলত এবং উপলিলার যিলত্র সংডশ্লষ্ট উপলিলা ডিব োেী কমেকতো এর ডিকট েইলত
একিি এডিডকউটিি g¨vwR‡÷ªটলক সালথ ডিয়া ও অনুরূপ ডবশ্বালসর কারণ ডলডপবদ্ধ কডরয়া
ডিলম্নাক্ত কাে ে সম্পাদি Kwi‡Z cvwi‡eb(ক) উক্ত স্থালি প্রলবি কডরয়া তোিী কডরলত পাডরলবি এবং প্রলবলি বাধাপ্রাপ্ত েইলল যেৌিদারী
কাে েডবডধ অনুোয়ী ব্যবস্থা গ্রেণ কডরলত পাডরলবি;
(খ) উক্ত স্থালি তোিীকালল প্রাপ্ত অপরাধ সং টলি ব্যবোে ে কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা
কডম্পউটার যিটওয়াকে, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য miÄvgvw` Rã Kwi‡Z পাডরলবি; এবং অপরাধ
প্রমালণ সোয়ক যকাি দডলল Rã Kwi‡Z পাডরলবি;
(গ) উক্ত স্থালি উপডস্থত যে যকাি ব্যডক্তর যদে তোিী কডরলত পাডরলবি;
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( ) উক্ত স্থালি উপডস্থত যকাি ব্যডক্ত এই আইলির অধীি যকাি অপরাধ কডরয়ালেি বা কডরলতলেি
বডলয়া সলন্দে েইলল উক্ত ব্যডক্তলক যগ্রেতার কডরলত পাডরলবি;
(ঙ)তোিী সম্পন্ন কডরবার পর উপডস্থত পুডলি কমেকতো (ইন্সলপক্টর বা তদুধ ে) তোিী পডরচালিার
একটি ডরলপাট ে, যিলত্রডবলিলষ, সাইবার ট্রাইবুযিাল বা চীে যমলট্রাপডলটি ম্যাডিলিট বা চীে
জ্যডিডসয়াল ম্যাডিলিট এর ডিকট দাডখল করলবি।
(২) যকাি ইন্সলপক্টর বা তদুধ্বে কমেকতো এই আইলির অধীলি তদন্ত বা অনুসন্ধালির স্বালথ ে যকািরূপ
সলন্দেিিক কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা তথ্য-উপালত্ত প্রলবি
কডরলবি িা, েডদ িা ডতডি তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত যিলত্র েলথষ্ট জ্ঞাি এবং দিতা রালখি
এবং এই ধরলির কাি কডরবার িলন্য েলথষ্ট পারিম েি।
তথ্য সংরিণ

ধারা-২৮ ।
(১) মোপডরচালক বা পুডলি কমেকতোর (ইন্সলপক্টর পদমে োদার ডিলম্ন িয়) েডদ এইরূপ ডবশ্বাস
কডরবার কারণ থালক যে, কডম্পউটালর সংরডিত যকাি তথ্য-উপাত্ত এই আইলির অধীি অনুসন্ধাি
বা তদলন্তর স্বালথ ে সংরিণ প্রলয়ািি এবং এই তথ্য-উপাত্ত িষ্ট, ধ্বংস, পডরবতেি অথবা দুস্প্রাপ্য
কলর যদওয়ার সিাবিা থালক তাো েইলল কডম্পউটার বা কডম্পউটার ডসলেম এর দাডয়লত্ব থাকা
ব্যডক্ত ev cÖwZôvbযক এই ধরলির তথ্য-উপাত্ত ৯০ (ি্ই) w`b ch©šÍ সংরি‡Yi ডিলদ েি ডদলত
পাডরলবি।
(২) Z‡e সাইবার ট্রাইবুযিাল, আলবদলির যপ্রডিলত, এই ধরলির তথ্য-উপাত্ত সংরিলণর যময়াদ
বডধ েত Kwi‡Z cvwi‡e hvnv ১৮০ (একিত আডি) ডদলির অডধক েইলব িা।

কডম্পউটালরর ধারা-২৯ ।
সাধারণ ব্যবোর
ব্যােত িা করা (১) মোপডরচালক বা পুডলি Kg©KZ©v (ইন্সলপক্টর পদমে োদার ডিলম্ন িয়) এই আইলির অধীি
AbymÜvb ev Z`šÍ Ggbfv‡e cwiPvjbv Kwi‡eb †hb, কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা
কডম্পউটার যিটওয়াকে বা ইোর যকাি অংলির শবধ ব্যবোর এই ধরলির অনুসন্ধাি ev তদলন্তর
কারলণ ব্যােত িা েয়;
(২) যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা ইোর যকাি অংি িব্দ
করা োইলব, েডদ -
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ক) যেই স্থালি এই কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা ইোর যকাি
অংলি cÖ‡ek (Access) সিব bv েয় ;
খ) এই ধরলির কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম বা কডম্পউটার যিটওয়াকে বা ইোর যকাি অংি
অপরাধ প্রডতলরাধ কডরবার িন্য বা চলমাি অপরাধ যরাধ Kwievi িন্য িব্দ িা কডরলল তথ্যউপাত্ত িষ্ট, ধ্বংস, পডরবতেি অথবা দুস্প্রাপ্য েওয়ার সিাবিা থালক।
তোিী, ইতযাডদর ধারা-৩০ ।
পদ্ধডত
AbymÜvb ev
তদলন্ত সোয়তা
AbymÜvb ev
তদলন্ত প্রাপ্ত
তলথ্যর
যগাপিীয়তা

এই আইলি ডিন্নরূপ ডকছু িা থাডকলল, এই আইলির অধীি িারীকৃত সকল তদন্ত, পলরায়ািা,
তোিী, যগ্রেতার ও আটলকর ডবষলয় যেৌিদারী কাে েডবডধর সংডশ্লষ্ট ডবধািাবলী প্রলোিয েইলব।
ধারা-৩১ ।
এই আইলির অধীলি AbymÜvb ev Z`‡šÍi ¯^v‡_© যে যকাি ব্যডক্ত বা সো বা যসবা প্রদািকারী
†Kvb Z_¨ cÖ`vb বা তদন্তকারী কমেকতোলক Z`‡šÍ সোয়তা কডরলত বাধ্য থাডকলবি।
ধারা-৩২ ।
(১) AbymÜvb ev তদলন্তর স্বালথ ে যকাি ব্যডক্ত বা সো ev যসবা প্রদািকারী যকাি তথ্য cÖ`vb ev
cÖKvk কডরলল উক্ত ব্যডক্ত বা সো ev যসবা প্রদািকারীর ডবরুলদ্ধ যদওয়ািী বা যেৌিদারী আইলি
অডিলোগ দালয়র করা োইলব িা।
(২) এই আইলির অধীলি অনুসন্ধাি বা তদলন্তর সালথ সংডশ্লষ্ট সকল ব্যডক্ত বা সো বা যসবা
প্রদািকারী তদন্ত বা অনুসন্ধাি সংডশ্লষ্ট তথ্যাডদর যগাপিীয়তা রিা কডরলবি।
(৩) েডদ যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) ও (২) এর ডবধাি লঙ্ঘি কলরি তাো একটি অপরাধ বডলয়া
গণ্য েইলব এবং ডতডি সল্োি ২ (দুই) বৎসর কারাদলণ্ড এবং সব েডিম্ন ০২ (দুই) মালসর কারাদলন্ড,
বা সল্োি ১ (এক) লি টাকা অথ েদলণ্ড, বা উিয়দলণ্ড দডণ্ডত েইলবি।

অপরাধ ডবচারাথ ে ধারা-৩৩ ।
গ্রেণ, ইতযডদ
(১) যেৌিদারী কাে েডবডধলত োো ডকছুই থাকুক িা যকি, মোপডরচালক বা মোপডরচালক েইলত
এতদুলেলে িমতাপ্রাপ্ত যকাি কমেকতো বা ইন্সলপক্টর পদমে োদার ডিলম্ন িলেি এমি যকাি পুডলি
কমেকতোর ডলডখত ডরলপাট েএর ডিডত্তলত সাইবার ট্রাইবুযিাল যকাি অপরাধ ডবচারালথ ে গ্রেণ কডরলব।
(২) েডদ যকাি ট্রাইবুযিাল এই মলমে সন্তুষ্ট েয় যে, যকাি ব্যডক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীি যকাি
পুডলি কমেকতোলক বা িমতাপ্রাপ্ত ব্যডক্তলক যকাি অপরালধর অডিলোগ গ্রেণ কডরবার িন্য
অনুলরাধ কডরয়া ব্যথ ে েইয়ালেি, যসই যিলত্র ট্রাইবুযিাল উপ-ধারা (১) এ উডেডখত ডরলপাট ে
ব্যডতলরলক যকাি অডিলোলগর ডিডত্তলত সরাসডর অপরাধটি ডবচারাথ ে গ্রেণ কডরলত পাডরলব।
(৩) উপ-ধারা (১) এ উডেডখত যকাি ডরলপালট ে যকাি ব্যডক্তর ডবরুলদ্ধ অপরাধ সং টলির অডিলোগ
বা তৎসম্পলকে কাে েিম গ্রেলণর সুপাডরি িা থাকা সলেও, ট্রাইবুযিাল েথােথ এবং ন্যায়ডবচালরর
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স্বালথ ে প্রলয়ািিীয় মলি কডরলল, কারণ উলেখপূব েক উক্ত ব্যডক্তর ব্যাপালর সংডশ্লষ্ট অপরাধ ডবচারাথ ে
গ্রেণ কডরলত পাডরলব।
(৪) ট্রাইবুযিাল এই আইলির অধীি অপরালধর ডবচারকালল দায়রা আদাললত ডবচালরর িন্য
যেৌিদারী কাে েডবডধর অধ্যায় ২৩ এর বডণ েত পদ্ধডত, োো এই আইলির ডবধািাবলীর সডেত
সংগডতপূণ ে েওয়া সালপলি অনুসরণ কডরলব।
(৫) যকাি ট্রাইবুযিাল, ন্যায়ডবচালরর স্বালথ ে প্রলয়ািিীয় িা েইলল, এবং কারণ ডলডখতিালব
ডলডপবদ্ধ িা কডরয়া, যকাি মামলার ডবচারকাে ে স্থডগত কডরলত পাডরলব িা।
(৬) ট্রাইবুযিাল, উোর ডিকট যপিকৃত আলবদলির ডিডত্তলত, বা উোর ডিি উলদ্যালগ, যকাি পুডলি
কমেকতো বা, যিত্রমত, মোপডরচালক বা এতদুলেলে মোপডরচাললকর ডিকট েইলত িমতাপ্রাপ্ত
যকাি কমেকতোলক এই আইলির অধীি সং টিত অপরাধ সংডশ্লষ্ট যে যকাি মামলা পুিঃতদলন্তর
(Further Investigation), এবং তদকর্তক
ে ডিধ োডরত সমলয়র মলধ্য ডরলপাট ে প্রদালির
ডিলদিে প্রদাি কডরলত পাডরলব।
সাইবার
ট্রাইবুযিাল
ও
সাইবার আডপল
ট্রাইবুযিাললর
গঠি
মামলা ডিষ্পডত্তর
ডিধ োডরত
সময়সীমা

ধারা-৩৪ । তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত আইি, ২০০৬ (২০০৬ সাললর ৩৯ িের আইি) ধারা-৬৮,
৬৯,৭০, ৮২, ৮৩ ও ৮৪ অনুোয়ী গঠিত সাইবার ট্রাইবুযিাল ও সাইবার আডপল ট্রাইবুযিাললর
ডবধাি এ আইলিও প্রলোিয েইলব।

ধারা-৩৫ ।
(১) এই আইলির অধীি মামলার অডিলোগ গঠলির তাডরখ েইলত ১৮০ (একিত আডি) ডদি
মলধ্য মামলার ডবচারক ডবচার কাে ে সমাপ্ত কডরলবি।
(২) ডবচারক উপ-ধারা (১) এর অধীি ডিধ োডরত সমলয়র মলধ্য যকাি মামলা ডিষ্পডত্ত কডরলত ব্যথ ে
েইলল, ডতডি উোর কারণ ডলডখতিালব ডলডপবদ্ধ কডরয়া সময়সীমা সল্োি আরও ৯০ (ি্ই)
ডদি বৃডদ্ধ কডরলত পাডরলবি।

অপরালধর
আমললোগ্যতা
ও
িাডমিলোগ্যতা

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীি ডিধ োডরত সমলয়র মলধ্য ডবচারক যকাি মামলার ডিষ্পডত্ত কডরলত
ব্যথ ে েইলল, ডতডি উোর কারণ ডলডপবদ্ধ কডরয়া ডবষয়টি প্রডতলবদি আকালর োইলকাট ে ডবিাগ ও
মোপডরচালকলক অবডেত কডরয়া মামলার কাে েিম পডরচালিা অব্যােত রাডখলত পাডরলবি।
ধারা-৩৬ ।
এই আইলির অধীি অপরাধসমূে
(ক) ধারা ৯, ১৫, 16, 18 ও 20 এ উডেডখত অপরাধসমূে আমললোগ্য (Cognizable) ও
অ-িাডমিলোগ্য (Non-bailable) েইলব; এবং
(খ) ধারা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, 17, 19 ও 32 এ উডেডখত অপরাধসমূে অ-আমললোগ্য (Noncognizable) ও িাডমিলোগ্য (Bailable) েইলব।
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(গ)ধারা ৯, ১৫, 16, 18 ও 20 এ উডেডখত অপরাধসমূে আদাললতর সম্মডত সালপলি
আলপাষলোগ্য (Compoundable) েইলব।
িাডমি সংিান্ত ধারা-৩৭ ।
ডবধাি
ডবচারক এই আইলির অধীি অ-িাডমিলোগ্য যকাি অপরালধ অডিযুক্ত ব্যডক্তলক িাডমলি মুডক্ত
প্রদাি কডরলবি িা, েডদ িা(ক) রাষ্ট্রপিলক অনুরূপ িাডমলির আলদলির উপর শুিািীর সুলোগ প্রদাি করা েয়;
(খ) ডবচারক সন্তুষ্ট েি যে,(অ) অডিযুক্ত ব্যডক্ত ডবচালর যদাষী সাব্যস্ত িাও েইলত পালরি মলমে ডবশ্বাস কডরবার যুডক্তসিত
কারণ রডেয়ালে;
(আ) অপরাধ আলপডিক অলথ ে গুরুতর িলে এবং অপরাধ প্রমাডণত েইললও িাডস্ত কলঠার েইলব
িা; এবং
(গ) ডতডি অনুরূপ সস্তুডষ্টর কারণসমূে ডলডখতিালব ডলডপবদ্ধ কলরি।
বালিয়াডপ্ত

ধারা-৩৮ ।
(১) এই আইলির অধীি যকাি অপরাধ সং টিত েইলল, যে কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম,
ফ্লডপ, কমপ্যাক্ট ডিে (ডসডি), যটপ ড্রাইি বা অন্য যকাি আনুষডিক কডম্পউটার উপকরণ বা বস্তু
সম্পলকে বা সেলোলগ উক্ত অপরাধ সং টিত েইয়ালে যসইগুডল উক্ত অপরালধর ডবচারকারী
আদাললতর আলদিানুসালর বালিয়াপ্তলোগ্য েইলব।
(২) েডদ আদালত এই মলমে সন্তুষ্ট েয় যে, যে ব্যডক্তর দখল বা ডিয়ন্ত্রলণ উক্ত কডম্পউটার,
কডম্পউটার ডসলেম, ফ্লডপ ডিি, কমপ্যাক্ট ডিে, বা অন্য যকাি আনুষডিক কডম্পউটার উপকরণ
পাওয়া ডগয়ালে ডতডি এই আইি বা তদধীি প্রণীত ডবডধ বা প্রডবধালির যকাি ডবধাি লং লির িন্য
বা অপরাধ সং টলির িন্য দায়ী িলেি, তাো েইলল উক্ত কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম, ফ্লডপ
ডিে, কমপ্যাক্ট ডিি, যটপ ড্রাইি বা অন্য যকাি আনুষডিক কডম্পউটার উপকরণ বালিয়াপ্তলোগ্য
েইলব িা।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীি বালিয়াপ্তলোগ্য যকাি কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম, ফ্লডপ ডিে,
কমপ্যাক্ট ডিে, যটপ ড্রাইি বা অন্য যকাি আনুষডিক কডম্পউটার উপকরলণর সডেত যকাি শবধ
কডম্পউটার, কডম্পউটার ডসলেম, ফ্লডপ ডিে, কমপ্যাক্ট ডিে, যটপ ড্রাইি বা অন্য যকাি
কডম্পউটার উপকরণ পাওয়া োয়, তাো েইলল যসইগুডলও বালিয়াপ্তলোগ্য েইলব।
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(৪) এই ধারায় োো ডকছুই থাকুক িা যকি, উপ-ধারা (১) এ উডেডখত যকাি অপরাধ সং টলির
িন্য েডদ যকাি সরকারী বা সংডবডধবদ্ধ সরকারী কর্তপে লির যকাি কডম্পউটারবা তৎসংডশ্লষ্ট
যকাি উপকরণ বা েন্ত্রপাডত ব্যবোর করা েয়, তাো েইলল উো বালিয়াপ্তলোগ্য েইলব িা।
ষষ্ঠ অধ্যায়
আন্তিোডতক ও আঞ্চডলক সেলোডগতা
আন্তিোডতক
আঞ্চডলক
সেলোডগতা

ও ধারা-৩৯ ।
এই আইলির অধীলি যকাি অপরাধ সম্পডকেত ডবষলয় অনুসন্ধাি, প্রডসডকউিি এবং ডবচাডরক
কাে েিম পডরচালিার িন্য আন্তিোডতক ও আঞ্চডলক সেলোডগতার প্রলে অপরাধ সম্পডকেত ডবষলয়
পারস্পডরক সোয়তা আইি, ২০১২ ( ২০১২ সলির ৪ িং আইি) এর সমস্ত ডবধািাবলী প্রলোিয
েইলব।
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সপ্তম অধ্যায়
ডবডবধ
সরল ডবশ্বালস ধারা-৪০ ।
কৃত কািকমে
এই আইলির অধীি দাডয়ত্ব পালিকালল সরল ডবশ্বালস কৃত যকাি কালির েলল যকাি ব্যডক্ত িডতগ্রস্ত
েইলল বা তাোর িডতগ্রস্ত েইবার সিাবিা থাডকলল তজ্জন্য দাডয়ত্বপ্রাপ্ত যকাি কমেকতো বা ব্যডক্তর
ডবরুলদ্ধ যদওয়ািী বা যেৌিদারী মামলা বা অন্য যকাি আইিগত কাে েিম গ্রেণ করা োইলব িা।
অসুডবধা

ধারা-৪১ ।

দূরীকরণ

(১) এই আইলির ডবধািাবলী কাে েকর কডরবার যিলত্র উক্ত ডবধালি যকাি অস্পষ্টতার কারলণ
অসুডবধা যদখা ডদলল সরকার উক্ত অসুডবধা দূরীকরণালথ ে সরকারী যগলিলট প্রকাডিত আলদি দ্বারা
প্রলয়ািিীয় যে যকাি ব্যবস্থা গ্রেণ কডরলত পাডরলব।
(২) এই ধারার অধীি প্রলতযক আলদি িাতীয় সংসলদ েত তাড়াতাডড় সিব উপস্থাপি কডরলত
েইলব।

ডবডধ প্রণয়লির ধারা-৪২ ।
িমতা
সরকার, সরকারী যগলিলট এবং তদডতডরক্ত ঐডিকিালব ইললক্ট্রডিক যগলিলট প্রজ্ঞাপি দ্বারা, এই
আইলির উলেে পূরণকলে ডিম্নবডণ েত সকল বা যে যকাি ডবষলয় ডবডধ প্রণয়ি কডরলত পাডরলব,
েথাঃক) ডিডিটাল েলরিডসক ল্যাব প্রডতষ্ঠা করা;
খ) মোপডরচালক কর্তক
ে ডিডিটাল েলরিডসক ল্যাব পডরচাডলত করা;
গ) ট্রাডেক িাটা অথবা তথ্য পে োললাচিা অথবা সংগ্রলের পদ্ধডতসমূে এবং রিা পদ্ধডত;
) েস্তলিপ, পে োললাচিা অথবা ডিডিপিি পদ্ধডত এবং রিা;
ঙ) সংকটাপন্ন তথ্য পডরকাঠালমা ডিরাপত্তা;
চ) আন্তেিাডতক এবং আঞ্চডলক সেলোডগতার পদ্ধডত;
ে) Bangladesh CERT গঠি, পডরচালিা ও অন্যান্য CERT সমুলের সালথ সমন্বয়;
ি) ক্লাউি কডম্পউটিং, যমটা িাটা এবং
ঝ) প্রলয়ািিীয় আলরা অন্যান্য।
সািযগত মূল্য

ধারা- ৪৩ ।
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সািয আইি, ১৮৭২ (১৮৭২ সলির ১ িং আইি) বা অন্য যকাি আইলি ডিন্নতর োো ডকছুই থাকুক
িা যকি, এ আইলির অধীি সংগৃেীত যকাি েলরিডসক প্রমাণ ডবচার কাে েিলম সািয ডেলসলব গণ্য
েইলব।
সংরিণ
যেোিত

ও ধারা- ৪৪।
এই আইি কাে েকর েইবার সালথ সালথ তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত আইি, ২০০৬ (২০০৬ সাললর
৩৯ িং আইি) এর ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ রডেত েইলব এবং ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এর অধীি
গৃেীত পদলিপ এই আইলির অধীি গৃেীত েইয়ালে বডলয়া গণ্য েইলব। ইো োড়া এই আইি কাে েকর
েওয়ার পূব ে পে েন্ত তথ্য ও যোগালোগ প্রযুডক্ত আইি, ২০০৬ (২০০৬ সাললর ৩৯ িং আইি) এর
অধীি অপরালধর ডিষ্পডত্তকৃত মামলাসমূে এই আইলির অধীি ডিষ্পডত্ত এবং বতেমালি সাইবার
ট্রাইবুযিালল ডবচারাধীি মামলাসমূে এই আইলির অধীি ডবচারাধীি বডলয়া গণ্য েইলব।

ইংলরিীলত
ধারা-৪৫।
অন্যডদত
পাঠ (১) এই আইি প্রবতেলির পর সরকার, সরকাডর গলিলট প্রজ্ঞাপি দ্বারা, এই আইলির ইংরলিীলত
প্রকাি
অন্যডদত একটি ডিিেরলোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাি কডরলব।
(২) বাংলা পাঠ ও ইংলরিী পালঠর মলধ্য ডবলরালধর যিলত্র বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইলব।
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