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�থম অধ�ায়
�ারি�ক

িডিজটাল িনরাপ�া আইন, ২০১৮
( ২০১৮ সেনর ৪৬ নং আইন )

[ ৮ অে�াবর, ২০১৮ ]

িডিজটাল িনরাপ�া িনি�তকরণ এবং িডিজটাল মাধ�েম সংঘিটত অপরাধ শনা�করণ, �িতেরাধ, দমন, িবচার ও আ�ষি�ক
িবষয়ািদ স�েক� িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন

�যেহতু িডিজটাল িনরাপ�া িনি�তকরণ এবং িডিজটাল মাধ�েম সংঘিটত অপরাধ শনা�করণ, �িতেরাধ, দমন, িবচার
ও আ�ষি�ক িবষয়ািদ স�েক� িবধান �ণয়ন করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
   �সেহতু এত�ারা িন��প আইন করা হইল :-

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন িডিজটাল িনরাপ�া আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত হইেব।

 (২) ইহা অিবলে� কায�কর হইেব।

সং�া ২। (১) িবষয় বা �সে�র পিরপি�থ �কােনা িকছু না থািকেল এই আইেন-

 (ক) ‘‘আিপল �াইব�ুনাল’’ অথ� তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর ৩৯ নং

আইন) এর ধারা ৮২ এর অধীন গিঠত সাইবার আিপল �াইব�ুনাল;

 (খ) ‘‘উপা�-ভা�ডার’’ অথ� �ট�ট, ইেমজ, অিডও বা িভিডও আকাের উপ�ািপত তথ�, �ান,

ঘটনা, �মৗিলক ধারণা বা িনেদ�শাবিল, যাহা-

 (অ) �কােনা কি�উটার বা কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়াক� �ারা আ��ািনক

প�িতেত ��ত করা হইেতেছ বা হইয়ােছ; এবং

 (আ) �কােনা কি�উটার বা কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� ব�বহােরর উে�েশ�

��ত করা হইয়ােছ;

 (গ) ‘‘এেজি�’’ অথ� ধারা ৫ এর অধীন গিঠত িডিজটাল িনরাপ�া এেজি�;

 (ঘ) ‘‘কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম’’ অথ� ধারা ৯ এর অধীন গিঠত জাতীয় কি�উটার

ইমােজ�ি� �রসপ� িটম বা কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম;

 (ঙ) ‘‘কি�উটার িসে�ম’’ অথ� এক বা একািধক কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইস এর মেধ�

আ�ঃসংেযাগকৃত �ি�য়া যাহা এককভােব বা এেক অপেরর সিহত সংয�ু থািকয়া তথ�-উপা�

�হণ, ��রণ বা সংর�ণ কিরেত স�ম;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-950.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1261.html 2/25

09/07/2021 িডিজটাল িনরাপ�া আইন, ২০১৮

ি ি ট ি ই

 (চ) ‘‘কাউি�ল’’ অথ� ধারা ১২ এর অধীন গিঠত জাতীয় িডিজটাল িনরাপ�া কাউি�ল;

 (ছ) ‘‘���পণূ� তথ� পিরকাঠােমা (Critical Information Infrastructure)’’ অথ� সরকার

কতৃ�ক �ঘািষত এই�প �কােনা বাি�ক বা ভাচু�য়াল তথ� পিরকাঠােমা যাহা �কােনা তথ�-উপা�

বা �কােনা ইেলক�িনক তথ� িনয়�ণ, �ি�য়াকরণ, স�ারণ বা সংর�ণ কের এবং যাহা �িত��

বা সংকটাপ� হইেল-

 (অ) জনিনরাপ�া বা অথ�ৈনিতক িনরাপ�া বা জন�া��,

 (আ) জাতীয় িনরাপ�া বা রা�ীয় অখ�তা বা সাব�েভৗমে�র,

 উপর �িতকর �ভাব পিড়েত পাের;

 (জ) ‘‘�াইব�ুনাল’’ অথ� তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর ৩৯ নং আইন)

এর ধারা ৬৮ এর অধীন গিঠত সাইবার �াইব�ুনাল;

 (ঝ) ‘‘িডিজটাল’’ অথ� য�ু-সংখ�া (০ ও ১/বাইনাির) বা িডিজট িভি�ক কায� প�িত, এবং এই

আইেনর উে�শ� পরূণকে�, ইেলকি�ক�াল, িডিজটাল ম�াগেনিটক, অপিটক�াল, বােয়ােমি�ক,

ইেলকে�ােকিমক�াল, ইেলকে�ােমকািনক�াল, ওয়�ারেলস বা ইেলকে�া-ম�াগেনিটক

�টকেনালিজও ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (ঞ) ‘‘িডিজটাল িডভাইস’’ অথ� �কােনা ইেলক�িনক, িডিজটাল, ম�াগেনিটক, অপিটক�াল বা

তথ� �ি�য়াকরণ য� বা িসে�ম, যাহা ইেলক�িনক, িডিজটাল, ম�াগেনিটক বা অপিটক�াল

ইমপালস ব�বহার কিরয়া �যৗি�ক, গািণিতক এবং �িৃত কায��ম স�� কের, এবং �কােনা

িডিজটাল বা কি�উটার িডভাইস িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক�র সিহত সংয�ু, এবং

সকল ইনপটু, আউটপটু, �ি�য়াকরণ, সি�িত, িডিজটাল িডভাইস সফটওয়�ার বা �যাগােযাগ

�িবধািদও ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (ট) ‘‘িডিজটাল িনরাপ�া’’ অথ� �কােনা িডিজটাল িডভাইস বা িডিজটাল িসে�ম এর িনরাপ�া;

 (ঠ) ‘‘িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব’’ অথ� ধারা ১০ এর অধীন �ািপত িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব;

 (ড) ‘‘পিুলশ অিফসার’’ অথ� সাব-ই�েপ�র পদময�াদার িনে� নেহন, এই�প �কােনা পিুলশ

অিফসার;

 (ঢ) ‘‘��া�াম’’ অথ� �কােনা পাঠেযাগ� মাধ�েম য� সহেযােগ শ�, সংেকত, পিরেলখ বা অ�

�কােনা আকাের �কািশত িনেদ�শাবিল, যাহার মাধ�েম িডিজটাল িডভাইস �ারা �কােনা িবেশষ

কায�-স�াদন বা বা�েব ফলদায়ক করা যায়;

 (ণ) ‘‘�ফৗজদাির কায�িবিধ’’ অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of

1898);

 (ত) ‘‘ব�ি�’’ অেথ� �কােনা ব�ি� বা �িত�ান, �কা�ািন, অংশীদাির কারবার, ফাম� বা অ�

�কােনা সং�া, িডিজটাল িডভাইস এর ��ে� উহার িনয়�ণকারী এবং আইেনর মাধ�েম স�ৃ
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�কােনা স�া বা কৃি�ম আইনগত স�াও ইহার অ�ভু�� হইেব;

 (থ) ‘‘�ব-আইিন �েবশ’’ অথ� �কােনা ব�ি� বা কতৃ�পে�র অ�মিত ব�িতেরেক বা উ��প

অ�মিতর শত� ল�ন�েম �কােনা কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইস বা িডিজটাল �নটওয়াক� বা

িডিজটাল তথ� ব�ব�ায় �েবশ, বা উ��প �েবেশর মাধ�েম উ� তথ� ব�ব�ার �কােনা তথ�-

উপাে�র আদান-�দােন বাধা �দান বা উহার �ি�য়াকরণ �িগত বা ব�াহত করা বা ব� করা, বা

উ� তথ�-উপাে�র পিরবত�ন বা পিরবধ�ন বা সংেযাজন বা িবেয়াজন করা অথবা �কােনা

িডিজটাল িডভাইেসর মাধ�েম �কােনা তথ�-উপা� সং�হ;

 (দ) ‘‘মহাপিরচালক’’ অথ� এেজি�র মহাপিরচালক;

 (ধ) ‘‘মানহািন’’ অথ� Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 499 এ িবধতৃ

defamation;

 (ন) ‘‘ম�ালওয়�ার’’ অথ� এমন �কােনা কি�উটার বা িডিজটাল িনেদ�শ, তথ�-উপা�, ��া�াম বা

অ�া� স যাহা-

 (অ) �কােনা কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইস কতৃ�ক স�ািদত কায�েক পিরবত�ন, িবকৃত,

িবনাশ, �িত বা �ু�ণ কের বা উহার কায�-স�াদেন িব�প �ভাব িব�ার কের; বা

 (আ) িনেজেক অ� �কােনা কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইেসর সিহত সংয�ু কিরয়া উ�

কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইেসর �কােনা ��া�াম, তথ�-উপা� বা িনেদ�শ কায�কর কিরবার বা

�কােনা কায�-স�াদেনর সময় ��েণািদতভােব ি�য়াশীল হইয়া উেঠ এবং উহার মাধ�েম উ�

কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইেস �কােনা �িতকর পিরবত�ন বা ঘটনা ঘটায়;

 (ই) �কােনা িডিজটাল িডভাইস এর তথ� চুির বা উহােত �য়ংি�য় �েবেশর �েযাগ সিৃ� কের;

 (প) ‘‘মিু�যেু�র �চতনা’’ অথ� �য সকল মহান আদশ� আমােদর বীর জনগণেক জাতীয় মিু�

সং�ােম আ�িনেয়াগ ও বীর শহীদিদগেক �ােণাৎসগ� কিরেত উ�ু� কিরয়ািছল জাতীয়তাবাদ,

সমাজত�, গণত� ও ধম� িনরেপ�তার �সই সকল আদশ�; এবং

 (ফ) ‘‘�সবা �দানকারী’’ অথ�-

 (অ) �কােনা ব�ি� িযিন কি�উটার বা িডিজটাল �ি�য়ার মাধ�েম �কােনা ব�বহারকারীেক

�যাগােযােগর সামথ�� �দান কেরন; বা

 (আ) এমন �কােনা ব�ি�, স�া বা সং�া িযিন বা যাহা উ� সািভ�েসর বা উ� সািভ�েসর

ব�বহারকারীর পে� কি�উটার ডাটা �ি�য়াকরণ বা সংর�ণ কেরন।

 (২) এই আইেন ব�ব�ত �য সকল শ� বা অিভব�ি�র সং�া এই আইেন �দান করা হয় নাই,

�সই সকল শ� বা অিভব�ি� তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� আইন, ২০০৬ এ �য অেথ� ব�ব�ত

হইয়ােছ �সই অেথ� �েযাজ� হইেব।

আইেনর �েয়াগ
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ি�তীয় অধ�ায়
িডিজটাল িনরাপ�া এেজি�

৩। এই আইেনর �কােনা িবধােনর সিহত যিদ অ� �কােনা আইেনর �কােনা িবধান অসম�স

হয়, তাহা হইেল অ� �কােনা আইেনর িবধােনর সিহত এই আইেনর িবধান যতখািন অসম�স

হয় ততখািনর ��ে� এই আইেনর িবধান কায�কর থািকেব :

 তেব শত� থােক �য, তথ� অিধকার সং�া� িবষেয়র ��ে� তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ (২০০৯

সেন ২০নং আইন) এর িবধানাবিল কায�কর থািকেব :

আইেনর
অিতরাি�ক
�েয়াগ

৪। (১) যিদ �কােনা ব�ি� বাংলােদেশর বািহের এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন

কেরন যাহা বাংলােদেশ সংঘটন কিরেল এই আইেনর অধীন দ�েযাগ� হইত, তাহা হইেল এই

আইেনর িবধানাবিল এই�েপ �েযাজ� হইেব �যন উ� অপরাধিট িতিন বাংলােদেশই সংঘটন

কিরয়ােছন।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� বাংলােদেশর বািহর হইেত বাংলােদেশ অবি�ত �কােনা কি�উটার,

কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক�র সাহােয� বাংলােদেশর অভ��ের এই আইেনর

অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�র িব�ে� এই আইেনর

িবধানাবিল এই�েপ �েযাজ� হইেব �যন উ� অপরােধর স�ণূ� �ি�য়া বাংলােদেশই সংঘিটত

হইয়ােছ।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� বাংলােদেশর অভ��র হইেত বাংলােদেশর বািহের এই আইেনর অধীন

�কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল এই আইেনর িবধানাবিল এই�েপ �েযাজ� হইেব

�যন উ� অপরােধর স�ণূ� �ি�য়া বাংলােদেশই সংঘিটত হইয়ােছ।

এেজি� গঠন,
কায�ালয়,
ইত�ািদ

৫। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ১ (এক)

জন মহাপিরচালক ও ২ (�ই) জন পিরচালেকর সম�েয় িডিজটাল িনরাপ�া এেজি� নােম একিট

এেজি� গঠন কিরেব।

 (২) এেজি�র �ধান কায�ালয় ঢাকায় থািকেব, তেব সরকার, �েয়াজেন, ঢাকার বািহের �দেশর

�য �কােনা �ােন উহার শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

 (৩) এেজি�র �মতা, দািয়� ও কায�াবিল িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

মহাপিরচালক ও
পিরচালকগেণর
িনেয়াগ, �ময়াদ,
ইত�ািদ

৬। (১) মহাপিরচালক ও পিরচালকগণ, কি�উটার বা সাইবার িনরাপ�া িবষেয় িবেশষ�

ব�ি�েদর মধ� হইেত, সরকার কতৃ�ক িনয�ু হইেবন এবং তাহােদর চাকিরর শত�ািদ সরকার

কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব।

 (২) মহাপিরচালক ও পিরচালকগণ এেজি�র সাব��িণক কম�চারী হইেবন, এবং তাহারা এই

আইন এবং তদধীন �ণীত িবিধর িবধানাবিল সােপে�, সরকার কতৃ�ক িনেদ�িশত কায�-স�াদন,

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1011.html
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ততৃীয় অধ�ায়
�িতেরাধমূলক ব�ব�ািদ

�মতা �েয়াগ ও দািয়� পালন কিরেবন।

 (৩) মহাপিরচালেকর পদ শ�ূ হইেল, বা অ�পি�িত, অ��তা বা অ� �কােনা কারেণ

মহাপিরচালক তাহার দািয়� পালেন অসমথ� হইেল, শ�ূ পেদ নবিনয�ু মহাপিরচালক

দািয়�ভার �হণ না করা পয�� বা মহাপিরচালক পনুরায় �ীয় দািয়� পালেন সমথ� না হওয়া

পয�� �জ��তম পিরচালক অ�ায়ীভােব মহাপিরচালেকর দািয়� পালন কিরেবন।

এেজি�র
জনবল

৭। (১) সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা অ�যায়ী এেজি�র �েয়াজনীয় জনবল

থািকেব।

 (২) এেজি� উহার কায�াবিল ��ুভােব স�াদেনর লে��, িবিধ �ারা িনধ�ািরত শত�াধীেন,

�েয়াজনীয় সংখ�ক কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

কিতপয় তথ�-
উপা� অপসারণ
বা �ক কিরবার
�মতা

৮। (১) মহাপিরচালেকর িনজ অিধে��ভু� �কােনা িবষেয় িডিজটাল মাধ�েম �কািশত বা

�চািরত �কােনা তথ�-উপা� িডিজটাল িনরাপ�ার ��ে� �মিক সিৃ� কিরেল িতিন উ� তথ�-

উপা� অপসারণ বা, ���মত, �ক কিরবার জ� বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশনেক,

অতঃপর িবিটআরিস বিলয়া উি�িখত, অ�েরাধ কিরেত পািরেবন।

 (২) যিদ আইন-শ�ৃলা র�াকাির বািহনীর িনকট �তীয়মান হয় �য, িডিজটাল মাধ�েম �কািশত

বা �চািরত �কােনা তথ�-উপা� �দেশর বা উহার �কােনা অংেশর সংহিত, অথ�ৈনিতক কম�কা�,

িনরাপ�া, �িতর�া, ধম�ীয় মলূ�েবাধ বা জনশ�ৃলা �ু�ণ কের, বা জািতগত িবে�ষ ও ঘণৃার

স�ার কের, তাহা হইেল আইন-শ�ৃলা র�াকাির বািহনী উ� তথ�-উপা� অপসারণ বা �ক

কিরবার জ�, মহাপিরচালেকর মাধ�েম, িবিটআরিসেক অ�েরাধ কিরেত পািরেব।

 (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন �কােনা অ�েরাধ �া� হইেল িবিটআরিস, উ� িবষয়ািদ

সরকারেক অবিহত�েম, তাৎ�িণকভােব উ� তথ�-উপা� অপসারণ বা, ���মত, �ক কিরেব।

 (৪) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, �েয়াজনীয় অ�া� িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

ইমােজ�ি�
�রসপ� িটম

৯। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সাব��িণকভােব দািয়� পালেনর জ� এেজি�র

অধীন একিট জাতীয় কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম থািকেব।

 (২) ধারা ১৫ এর অধীন �ঘািষত �কােনা ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমা, �েয়াজেন, এেজি�র

পবূ�া�েমাদন �হণ�েম, উহার িনজ� কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম গঠন কিরেত পািরেব।

 (৩) কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম িডিজটাল িনরাপ�া িবষেয় িবেশষ� ব�ি� এবং

�েয়াজেন, আইন শঙৃখলা র�াকাির বািহনীর সদস�েদর সম�েয় গিঠত হইেব।
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(৪) কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, সাব��িণকভােব দািয়�

পালন কিরেব।

 (৫) উপ-ধারা (৪) এর সামি�কতােক �ু�ণ না কিরয়া, কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটম

িন�বিণ�ত দািয়� পালন কিরেব, যথা:-

 (ক) ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমার জ�ির িনরাপ�া িনি�তকরণ;

 (খ) সাইবার বা িডিজটাল হামলা হইেল এবং সাইবার বা িডিজটাল িনরাপ�া িবি�ত হইেল

তাৎ�িণকভােব উহা �িতকােরর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;

 (গ) স�াব� ও আস� সাইবার বা িডিজটাল হামলা �িতেরােধর লে�� �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ;

 (ঘ) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকােরর অ�েমাদন �হণ�েম, সমধম�ী িবেদিশ �কােনা

িটম বা �িত�ােনর সিহত তথ� আদান-�দানসহ সািব�ক সহেযািগতামলূক কায��ম �হণ; এবং

 (ঙ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� কায�।

 (৬) এেজি�, কি�উটার ইমােজ�ি� �রসপ� িটমসমেূহর মেধ� সম�য় সাধন ও ত�াবধান

কিরেব।

িডিজটাল
ফেরনিসক ল�াব

১০। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, এেজি�র িনয়�ণ ও ত�াবধােন, এক বা একািধক

িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব থািকেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইন �বত�েনর পেূব� �কােনা সরকাির

কতৃ�প� বা সং�ার অধীন �কােনা িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব �ািপত হইয়া থািকেল, ধারা ১১

এর অধীন িনধ�ািরত মান অজ�ন সােপে�, এেজি� উহােক �ীকৃিত �দান কিরেব এবং �সইে�ে�

উ� ল�াব এই আইেনর অধীন �ািপত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

 (৩) এেজি� িডিজটাল ফেরনিসক ল�াবসমেূহর মেধ� সম�য় সাধন কিরেব।

 (৪) িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব �াপন, ব�বহার, পিরচালনা ও অ�া� িবষয়ািদ িবিধ �ারা

িনধ�ািরত হইেব।

িডিজটাল
ফেরনিসক ল�াব
এর মান িনয়�ণ

১১। (১) এেজি�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত মানদ� অ�যায়ী, �েত�ক িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব এর

�ণগত মান িনি�ত কিরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত �ণগত মান িনি�ত কিরবার ��ে�, অ�া� িবষেয়র

মেধ�, �েত�ক িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব-

 (ক) উপয�ু �যাগ�তাস�� এবং �িশ�ণ�া� জনবল �ারা উহার কায��ম পিরচালনা কিরেব;

 (খ) উহার �ভৗত অবকাঠােমাগত �েযাগ �িবধা িনি�ত কিরেব;

 (গ) উহার অধীন সংরি�ত তথ�ািদর িনরাপ�া ও �গাপনীয়তা বজায় রািখবার জ� �েয়াজনীয়

উেদ�াগ �হণ কিরেব;
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চতুথ� অধ�ায়
িডিজটাল িনরাপ�া কাউি�ল

 (ঘ) িডিজটাল পরী�ার কািরগির মান বজায় রািখবার লে�� মানস�� য�পািত ব�বহার কিরেব;

এবং

 (ঙ) �ব�ািনক �ি�য়া অ�সরণ�েম, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, কায�-স�াদন কিরেব।

জাতীয়
িডিজটাল
িনরাপ�া
কাউি�ল

১২। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, একজন �চয়ারম�ানসহ িনে� বিণ�ত ১৩ (�তেরা)

সদস�িবিশ� জাতীয় িডিজটাল িনরাপ�া কাউি�ল গিঠত হইেব,-

 (ক) �চয়ারম�ান;

 (খ) ম�ী, �িতম�ী বা উপম�ী ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও তথ��যিু� ম�ণালয়;

 (গ) ম�ী, �িতম�ী বা উপম�ী, আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়;

 (ঘ) �ধানম�ীর মখু�সিচব;

 (ঙ) গভন�র, বাংলােদশ ব�াংক;

 (চ) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ;

 (ছ) সিচব, তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� িবভাগ;

 (জ) সিচব, জন িনরাপ�া িবভাগ;

 (ঝ) পররা� সিচব, পররা� ম�ণালয়;

 (ঞ) ই�েপ�র �জনােরল অব পিুলশ, বাংলােদশ পিুলশ;

 (ট) �চয়ারম�ান, িবিটআরিস;

 (ঠ) মহাপিরচালক, �িতর�া �গােয়�া মহাপিরদ�র;

 (ড) মহাপিরচালক - সদস� সিচব

 (২) গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �ধানম�ী কাউি�েলর �চয়ারম�ান হইেবন।

 (৩) উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে� কাউি�ল, �চয়ারম�ােনর পরামশ� �হণ�েম, সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, িনধ�ািরত �ময়াদ ও শেত�, �কােনা িবেশষ� ব�ি�েক (�যমন: বাংলােদশ

কি�উটার সিমিত (িবিসএস), বাংলােদশ এ�ােসািসেয়শন অব স� টওয়�ার এ�ড ইনফরেমশন

সািভ�েসস (�বিসস), ই�টারেনট সািভ�স ��াভাইডাস� এ�ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ

(আইএসিপএিব), �াশনাল �টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং �স�টার (এনিটএমিস) বা তথ�

ম�ণালেয়র �পািরশ�েম গণমাধ�েমর ১(এক) জন �িতিনিধেক ইহার সদস� িহসােব �য �কােনা

সময় �কা-অ� কিরেত পািরেব।

কাউি�েলর
�মতা, ইত�ািদ
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প�ম অধ�ায়
���পণূ� তথ� পিরকাঠােমা

১৩। (১) কাউি�ল, এই আইন এবং তদধীন �ণীত িবিধর িবধান বা�বায়নকে�, এেজি�েক

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা ও পরামশ� �দান কিরেব।

 (২) কাউি�ল অ�া� িবষেয়র মেধ�, িবেশষ কিরয়া, িন�বিণ�ত কায�-স�াদন কিরেব, যথা :-

 (ক) িডিজটাল িনরাপ�া �মিকর স�খুীন হইেল উহা �িতকােরর জ� �েয়াজনীয় িদক-িনেদ�শনা

�দান;

 (খ) িডিজটাল িনরাপ�ার অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও জনবল বিৃ� এবং মােনা�য়েন পরামশ�

�দান;

 (গ) িডিজটাল িনরাপ�া িনি�তকরেণর লে�� আ�ঃ�ািত�ািনক নীিত িনধ�ারণ;

 (ঘ) আইন ও তদধীন �ণীত িবিধর যথাযথ �েয়াগ িনি�তকরেণর লে�� �েয়াজনীয় ব�ব�া

�হণ; এবং

 (ঙ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কােনা কায�।

 (৩) এেজি� কাউি�লেক উহার কায�-স�াদেনর ��ে� �েয়াজনীয় সািচিবক সহায়তা �দান

কিরেব।

কাউি�েলর
সভা, ইত�ািদ

১৪। (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবিল সােপে�, কাউি�ল উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ

কিরেত পািরেব।

 (২) কাউি�েলর সভা উহার �চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত তািরখ, সময় ও �ােন অ�ি�ত হইেব।

 (৩) কাউি�ল যতবার �েয়াজন ততবার সভায় িমিলত হইেব।

 (৪) কাউি�েলর �চয়ারম�ান উহার সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন।

 (৫) কাউি�েলর �কােনা কায� বা কায�ধারা �কবল উ� কাউি�েলর �কােনা সদস� পেদ শ�ূতা

বা কাউি�ল গঠেন �িট থািকবার কারেণ অৈবধ হইেব না এবং তদস�েক� �কােনা ��ও

উ�াপন করা যাইেব না।

���পণূ� তথ�
পিরকাঠােমা

১৫। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �কােনা

কি�উটার িসে�ম, �নটওয়াক� বা তথ� পিরকাঠােমােক ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমা িহসােব

�ঘাষণা কিরেত পািরেব।

���পণূ� তথ�
পিরকাঠােমার
িনরাপ�া
পিরবী�ণ ও
পিরদশ�ন

১৬। (১) মহাপিরচালক, এই আইেনর িবধানাবিল যথাযথভােব �িতপািলত হইেতেছ িক না তাহা

িনি�ত কিরবার জ� �েয়াজেন, সময় সময়, �কােনা ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমা পিরবী�ণ ও

পিরদশ�ন কিরেবন এবং এত� সং�া� �িতেবদন সরকােরর িনকট দািখল কিরেবন।
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ষ� অধ�ায়
অপরাধ ও দ�

 (২) এই আইেনর আওতায় �ঘািষত ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমাসমহূ, িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত, �িত বৎসর উহার অভ��রীণ ও বিহঃ� পিরকাঠােমা পিরবী�ণপবূ�ক একিট

পিরবী�ণ �িতেবদন সরকােরর িনকট উপ�াপন কিরেব এবং উ� �িতেবদেনর িবষয়ব�

মহাপিরচালকেক অবিহত কিরেব।

 (৩) মহাপিরচালেকর িনকট যিদ যিু�স�তভােব িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, তাহার

অিধে��ভু� �কােনা িবষেয় �কােনা ব�ি�র কায��ম ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমার জ�

�মিক��প বা �িতকর, তাহা হইেল িতিন, �-�েণািদতভােব বা কাহারও িনকট হইেত �কােনা

অিভেযাগ �া� হইয়া, উহার অ�স�ান কিরেত পািরেবন।

 (৪) এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, িনরাপ�া পিরবী�ণ ও পিরদশ�ন কায��ম িডিজটাল

িনরাপ�া িবষেয় িবেশষ� ব�ি� �ারা স�� কিরেত হইেব।

���পণূ� তথ�
পিরকাঠােমােত
�ব-আইিন
�েবশ,
ইত�ািদর দ�

১৭। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ই�াকৃতভােব বা �াতসাের �কােনা ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমােত

–

 (ক) �ব-আইিন �েবশ কেরন, বা

 (খ) �ব-আইিন �েবেশর মাধ�েম উহার �িতসাধন বা িবন� বা অকায�কর কেরন অথবা কিরবার

�চ�া কেরন,

 তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর-

 (ক) দফা (ক) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭(সাত)

বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন;

এবং

 (খ) দফা (খ) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১৪ (�চৗ�)

বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১(এক) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন কেরন

তাহা হইেল িতিন যাব�ীবন কারাদে�, বা অনিধক ৫(পাঁচ) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

কি�উটার,
িডিজটাল
িডভাইস,
কি�উটার
িসে�ম,

১৮। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ই�াকৃতভােব-

 (ক) �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� �ব-আইিন �েবশ কেরন

বা �েবশ কিরেত সহায়তা কেরন, বা
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ইত�ািদেত �ব-
আইিন �েবশ ও
দ�

 (খ) অপরাধ সংঘটেনর উে�েশ� �ব-আইিন �েবশ কেরন বা �েবশ কিরেত সহায়তা কেরন,

তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর-

 (ক) দফা (ক) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৬(ছয়) মাস

কারাদে�, বা অনিধক ২(�ই) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন;

 (খ) দফা (খ) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৩(িতন)

বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত অপরাধ �কােনা সংরি�ত কি�উটার বা কি�উটার

িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক�র ��ে� সংঘিটত হয়, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৩(িতন)

বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 (৪) যিদ �কােনা ব�ি� এই ধারার অধীন �কােনা অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন কেরন,

তাহা হইেল মলূ অপরােধর জ� �য দ� িনধ�ািরত রিহয়ােছ িতিন উহার ি��ণ দে� দি�ত

হইেবন।

কি�উটার,
কি�উটার
িসে�ম,
ইত�ািদর
�িতসাধন ও
দ�

১৯। (১) যিদ �কােনা ব�ি�-

 (ক) �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়াক� হইেত �কােনা উপা�,

উপা�-ভা�ার, তথ� বা উহার উ�তৃাংশ সং�হ কেরন, বা �ানা�রেযাগ� জমাকৃত তথ�-উপা�সহ

উ� কি�উটার, কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক�র তথ� সং�হ কেরন বা �কােনা

উপাে�র অ�িলিপ বা অংশ িবেশষ সং�হ কেরন, বা

 (খ) �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� উে�শ�মলূকভােব

�কােনা ধরেনর সং�ামক, ম�ালওয়�ার বা �িতকর সফটওয়�ার �েবশ করান বা �েবশ করােনার

�চ�া কেরন, বা

 (গ) ই�াকৃতভােব �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক�, উপা� বা

কি�উটােরর উপা�-ভা�ােরর �িতসাধন কেরন, বা �িতসাধেনর �চ�া কেরন বা উ�

কি�উটার, িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� রি�ত অ� �কােনা ��া�ােমর �িত সাধন

কেরন বা কিরবার �চ�া কেরন, বা

 (ঘ) �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� �কােনা �বধ বা

�মতা�া� ব�ি�েক �কােনা উপােয় �েবশ কিরেত বাধা সিৃ� কেরন বা বাধা সিৃ�র �চ�া কেরন,

বা

 (ঙ) ই�াকৃতভােব ��রক বা �াহেকর অ�মিত ব�তীত, �কােনা পণ� বা �সবা িবপণেনর

উে�েশ�, �াম উৎপাদন বা বাজারজাত কেরন বা কিরবার �চ�া কেরন বা অযািচত ইেল�িনক

�মইল ��রণ কেরন, বা
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 (চ) �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� অ�ায়ভােব হ�ে�প বা

কারসািজ কিরয়া �কােনা ব�ি�র �সবা �হণ বা ধায�কৃত চাজ� অে�র িহসােব জমা কেরন বা

কিরবার �চ�া কেরন,

 তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৭(সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয়বার বা পনুঃপনু সংঘটন কেরন,

তাহা হইেল িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

কি�উটার
�সাস� �কাড
পিরবত�ন
সং�া� অপরাধ
ও দ�

২০। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ই�াকৃতভােব বা �াতসাের �কােনা কি�উটার ��া�াম,

কি�উটার িসে�ম বা কি�উটার �নটওয়ােক� ব�ব�ত কি�উটার �সাস� �কাড �গাপন, �ংস বা

পিরবত�ন কেরন, বা অ� �কােনা ব�ি�র মাধ�েম উ� �কাড, ��া�াম, িসে�ম বা �নটওয়াক�

�গাপন, �ংস বা পিরবত�ন কিরবার �চ�া কেরন, এবং উ� �সাস� �কাডিট যিদ সংর�ণেযাগ� বা

র�ণােব�ণ �যাগ� হয়, তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৩ (িতন) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

মুি�য�ু,
মুি�যেু�র
�চতনা, জািতর
িপতা, জাতীয়
সংগীত বা
জাতীয় পতাকার
িব�ে� �কােনা
�কার
�পাগা�ডা বা
�চারণার দ�

২১। (১) যিদ �কােনা ব�ি� িডিজটাল মাধ�েম বাংলােদেশর মিু�য�ু, মিু�যেু�র �চতনা,

জািতর িপতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার িব�ে� �কােনা �কার �পাগা�ডা ও �চারণা

চালান বা উহােত মদদ �দান কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট

অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১(এক) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন যাব�ীবন কারাদে�, বা ৩(িতন) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�
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দি�ত হইেবন।

িডিজটাল বা
ইেলক�িনক
জািলয়ািত

২২। (১) যিদ �কােনা ব�ি� িডিজটাল বা ইেলক�িনক মাধ�ম ব�বহার কিরয়া জািলয়ািত কেরন,

তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন কেরন

তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭(সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দে�,

বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, ‘‘িডিজটাল বা ইেলক�িনক জািলয়ািত’’ অথ� �কােনা

ব�ি� কতৃ�ক িবনা অিধকাের বা �দ� অিধকােরর অিতির� িহসােব বা অনিধকার চচ�ার মাধ�েম

�কােনা কি�উটার বা িডিজটাল িডভাইেসর ইনপটু বা আউটপটু ��ত, পিরবত�ন, মিুছয়া �ফলা

ও লকুােনার মাধ�েম অ�� ডাটা বা ��া�াম, তথ� বা �া� কায�, তথ� িসে�ম, কি�উটার বা

িডিজটাল �নটওয়াক� পিরচালনা।

িডিজটাল বা
ইেলক�িনক
�তারণা

২৩। (১) যিদ �কােনা ব�ি� িডিজটাল বা ইেলক�িনক মাধ�ম ব�বহার কিরয়া �তারণা কেরন,

তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭(সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, ‘‘িডিজটাল বা ইেলক�িনক �তারণা’’ অথ� �কােনা ব�ি�

কতৃ�ক ই�াকৃতভােব বা �াতসাের অথবা অ�মিত ব�িতেরেক �কােনা কি�উটার ��া�াম,

কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক�, িডিজটাল িডভাইস, িডিজটাল িসে�ম, িডিজটাল

�নটওয়ােক� বা সামািজক �যাগােযাগ মাধ�েমর �কােনা তথ� পিরবত�ন করা, মিুছয়া �ফলা, নতূন

�কােনা তেথ�র সংযিু� বা িবকৃিত ঘটােনার মাধ�েম উহার মলূ� বা উপেযািগতা �াস করা, তাহার

িনেজর বা অ� �কােনা ব�ি�র �কােনা �িবধা �াি�র বা �িত কিরবার �চ�া করা বা ছলনার

আ�য় �হণ করা।

পিরচয় �তারণা
বা ছ�েবশ
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ধারণ
২৪। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ই�াকৃতভােব বা �াতসাের �কােনা কি�উটার, কি�উটার

��া�াম, কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক�, �কােনা িডিজটাল িডভাইস, িডিজটাল

িসে�ম বা িডিজটাল �নটওয়াক� ব�বহার কিরয়া-

 (ক) �তারণা কিরবার বা ঠকাইবার উে�েশ� অপর �কােনা ব�ি�র পিরচয় ধারণ কেরন বা অ�

�কােনা ব�ি�র ব�ি�গত �কােনা তথ� িনেজর বিলয়া �দশ�ন কেরন, বা

 (খ) উে�শ�মলূকভােব জািলয়ািতর মাধ�েম �কােনা জীিবত বা মতৃ ব�ি�র ব�ি�স�া িন�বিণ�ত

উে�েশ� িনেজর বিলয়া ধারণ কেরন,-

 (অ) িনেজর বা অপর �কােনা ব�ি�র �িবধা লাভ করা বা করাইয়া �দওয়া,

 (আ) �কােনা স�ি� বা স�ি�র �াথ� �াি�,

 (ই) অপর �কােনা ব�ি� বা ব�ি�স�ার �প ধারণ কিরয়া �কােনা ব�ি� বা ব�ি�স�ার

�িতসাধন,

 তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয়বার বা পনুঃপনু সংঘটন কেরন,

তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দে�,

বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

আ�মণা�ক,
িমথ�া বা ভীিত
�দশ�ক, তথ�-
উপা� ��রণ,
�কাশ, ইত�ািদ

২৫। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ওেয়বসাইট বা অ� �কােনা িডিজটাল মাধ�েম,-

 (ক) ই�াকৃতভােব বা �াতসাের, এমন �কােনা তথ�-উপা� ��রণ কেরন, যাহা আ�মণা�ক বা

ভীিত �দশ�ক অথবা িমথ�া বিলয়া �াত থাকা সে�ও, �কােনা ব�ি�েক িবর�, অপমান, অপদ�

বা �হয় �িতপ� কিরবার অিভ�ােয় �কােনা তথ�-উপা� ��রণ, �কাশ বা �চার কেরন, বা

 (খ) রাে�র ভাবমিূত� বা �নাম �ু�ণ ুকিরবার, বা িব�াি� ছড়াইবার, বা ত�ে�েশ�, অপ�চার বা

িমথ�া বিলয়া �াত থাকা সে�ও, �কােনা তথ� স�ণূ� বা আংিশক িবকৃত আকাের �কাশ, বা

�চার কেরন বা কিরেত সহায়তা কেরন,

 তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৩ (িতন) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।
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(৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

অ�মিত ব�তীত
পিরিচিত তথ�
সং�হ, ব�বহার,
ইত�ািদর দ�

২৬। (১) যিদ �কােনা ব�ি� আইনগত কতৃ�� ব�িতেরেক অপর �কােনা ব�ি�র পিরিচিত তথ�

সং�হ, িব�য়, দখল, সরবরাহ বা ব�বহার কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব

একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, ‘‘পিরিচিত তথ�’’ অথ� �কােনা বাি�ক, �জিবক বা

শারীিরক তথ� বা অ� �কােনা তথ� যাহা এককভােব বা �যৗথভােব একজন ব�ি� বা িসে�মেক

শনা� কের, যাহার নাম, ছিব, িঠকানা, জ� তািরখ, মাতার নাম, িপতার নাম, �া�র, জাতীয়

পিরচয়প�, জ� ও মতুৃ� িনব�ন ন�র, িফংগার ি��ট, পাসেপাট� ন�র, ব�াংক িহসাব ন�র,

�াইিভং লাইেস�, ই-িটআইএন ন�র, ইেলক�িনক বা িডিজটাল �া�র, ব�বহারকারীর নাম,

��িডট বা �ডিবট কাড� ন�র, ভেয়জ ি��ট, �রিটনা ইেমজ, আইেরস ইেমজ, িডএনএ ��াফাইল,

িনরাপ�ামলূক �� বা অ� �কােনা পিরিচিত যাহা �যিু�র উৎকষ�তার জ� সহজলভ�।

সাইবার স�াসী
কায� সংঘটেনর
অপরাধ ও দ�

২৭। (১) যিদ �কােনা ব�ি�—

 (ক) রা�ীয় অখ�তা, িনরাপ�া ও সাব�েভৗম� িবপ� করা এবং জনগণ বা উহার �কােনা অংেশর

মেধ� ভয়ভীিত স�ার কিরবার অিভ�ােয় �কােনা কি�উটার বা কি�উটার �নটওয়াক� বা

ই�টারেনট �নটওয়ােক� �বধ �েবেশ �িতব�কতা সিৃ� কেরন বা �ব-আইিন �েবশ কেরন বা

করান, বা

 (খ) �কােনা িডিজটাল িডভাইেস এই�প দূষণ সিৃ� কেরন বা ম�ালওয়�ার �েবশ করান যাহার

ফেল �কােনা ব�ি�র মতুৃ� ঘেট বা ��তর জখম�া� হন বা হওয়ার স�াবনা �দখা �দয়, বা

 (গ) জনসাধারেণর িনত� �েয়াজনীয় �েব�র সরবরাহ ও �সবা �িত�� বা �ংসসাধন কের বা

�কােনা ���পণূ� তথ� পিরকাঠােমার উপর িব�প �ভাব িব�ার কের, বা

 (ঘ) ই�াকৃতভােব বা �াতসাের �কােনা কি�উটার, কি�উটার �নটওয়াক�, ই�টারেনট

�নটওয়াক�, সংরি�ত �কােনা তথ�-উপা� বা কি�উটার ডাটােবইেজ �েবশ বা অ��েবশ কেরন

বা এমন �কােনা সংরি�ত তথ�-উপা� বা কি�উটার ডাটােবইেজ �েবশ কেরন যাহা �বেদিশক
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�কােনা রাে�র সিহত ব�ু�পণূ� স�ক� বা জনশংৃখলা পিরপি�থ �কােনা কােজ ব�ব�ত হইেত

পাের অথবা �বেদিশক �কােনা রা� বা �কােনা ব�ি� বা �গা�ীর �িবধােথ� ব�বহার করা হইেত

পাের,

 তাহা হইেল উ� ব�ি� সাইবার স�ােসর অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ১৪ (�চৗ�) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১ (এক) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন যাব�ীবন কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) �কািট টাকা অথ�দে�, বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

ওেয়বসাইট বা
�কােনা
ইেলক�িনক
িব�ােস ধম�ীয়
মূল�েবাধ বা
অ�ভূিতেত
আঘাত কের
এমন �কােনা
তথ� �কাশ,
স�চার,
ইত�ািদ

২৮। (১) যিদ �কােনা ব�ি� বা �গা�ী ই�াকৃতভােব বা �াতসাের ধম�ীয় মলূ�েবাধ বা

অ�ভূিতেত আঘাত কিরবার বা উ�ািন �দােনর অিভ�ােয় ওেয়বসাইট বা অ� �কােনা

ইেলক�িনক িব�ােস এমন িকছু �কাশ বা �চার কেরন বা করান, যাহা ধম�ীয় অ�ভূিত বা ধম�ীয়

মলূ�েবােধর উপর আঘাত কের, তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ২০ (িবশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

মানহািনকর
তথ� �কাশ,
�চার, ইত�ািদ

২৯। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ওেয়বসাইট বা অ� �কােনা ইেলক�িনক িব�ােস Penal Code

(Act XLV of 1860) এর section 499 এ বিণ�ত মানহািনকর তথ� �কাশ বা �চার কেরন,

ত�� িতিন অনিধক ৩ (িতন) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল�

টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

আইনা�গ কতৃ��
বিহভূ�ত ই-
�ানেজকশন এর
অপরাধ ও দ�

৩০। (১) যিদ �কােনা ব�ি�—

 (ক) �কােনা ব�াংক, িবমা বা অ� �কােনা আিথ�ক �িত�ান বা �মাবাইল আিথ�ক �সবা �দানকারী

�িত�ান হইেত �কােনা ইেলক�িনক বা িডিজটাল মাধ�ম ব�বহার কিরয়া আইনা�গ কতৃ��
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ব�িতেরেক ই-�ানেজকশন কেরন, বা

 (খ) সরকার বা বাংলােদশ ব�াংক কতৃ�ক, সময় সময়, জািরকৃত �কােনা ই-�ানেজকশনেক অৈবধ

�ঘাষণা করা সে�ও ই-�ানেজকশন কেরন,

 তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল িতিন

অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, ‘‘ই-�ানেজকশন’’ অথ� �কােনা ব�ি� কতৃ�ক তাহার

তহিবল �ানা�েরর জ� �কােনা ব�াংক, আিথ�ক �িত�ান অথবা িডিজটাল বা ইেলক�িনক

মাধ�েম �কােনা �িনিদ�� িহসাব ন�ের অথ� জমা �দান বা উে�ালন বা উে�ালন কিরবার জ�

�দ� িনেদ�শনা, আেদশ বা কতৃ��পণূ� আইনা�গ আিথ�ক �লনেদন এবং �কােনা িডিজটাল বা

ইেলক�িনক মাধ�েম অথ� �ানা�র।

আইন-শ�ৃলার
অবনিত ঘটােনা,
ইত�ািদর
অপরাধ ও দ�

৩১। (১) যিদ �কােনা ব�ি� ই�াকৃতভােব ওেয়বসাইট বা িডিজটাল িব�ােস এমন িকছু �কাশ

বা স�চার কেরন বা করান, যাহা সংি�� িবিভ� ��িণ বা স�দােয়র মেধ� শ�তা, ঘণৃা বা

িবে�ষ সিৃ� কের বা সা�দািয়ক স�ীিত িবন� কের বা অি�রতা বা িবশ�ৃলা সিৃ� কের অথবা

আইন-শ�ৃলার অবনিত ঘটায় বা ঘিটবার উপ�ম হয়, তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায�

হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা

অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

সরকাির
�গাপনীয়তা
ভে�র অপরাধ
ও দ�

৩২। (১) যিদ �কােনা ব�ি� Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923 এর

আওতাভু� �কােনা অপরাধ কি�উটার, িডিজটাল িডভাইস, কি�উটার �নটওয়াক�, িডিজটাল

�নটওয়াক� বা অ� �কােনা িডিজটাল মাধ�েম সংঘটন কেরন বা কিরেত সহায়তা কেরন, তাহা

হইেল িতিন অনিধক ১৪ (�চৗ�) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ২৫ (পঁিচশ) ল� টাকা অথ�দে�,

বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-132.html
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 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয়বার বা পনুঃপনু সংঘটন কেরন,

তাহা হইেল িতিন যাব�ীবন কারাদে�, বা অনিধক ১(এক) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে�

দি�ত হইেবন।

�ব-আইিনভােব
তথ�-উপা�
ধারণ, �ানা�র,
ইত�ািদর দ�

৩৩। (১) যিদ �কােনা ব�ি� কি�উটার বা িডিজটাল িসে�েম �ব-আইিন �েবশ কিরয়া

সরকাির, আধা-সরকাির, �ায়�শািসত বা সংিবিধব� সং�া বা �কােনা আিথ�ক বা বািণিজ�ক

সং�ার �কােনা তথ�-উপাে�র �কােনা�প সংেযাজন বা িবেয়াজন, �ানা�র বা �ানা�েরর

উে�েশ� সংর�ণ কেরন বা কিরেত সহায়তা কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায�

হইেব একিট অপরাধ।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটন কেরন, তাহা হইেল

িতিন অনিধক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১৫ (পেনেরা) ল�

টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

�ািকং সং�া�
অপরাধ ও দ�

৩৪। (১) যিদ �কােনা ব�ি� �ািকং কেরন, তাহা হইেল উহা হইেব একিট অপরাধ এবং ত��

িতিন অনিধক ১৪ (�চৗ�) বৎসর কারাদে�, বা অনিধক ১ (এক) �কািট টাকা অথ�দে�, বা উভয়

দে� দি�ত হইেবন।

 (২) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত অপরাধ ি�তীয় বার বা পনুঃপনু সংঘটন

কেরন, তাহা হইেল িতিন যাব�ীবন কারাদে�, বা অনিধক ৫ (পাঁচ) �কািট টাকা অথ�দে�, বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।

 ব�াখ�া।— এই ধারায় ‘‘�ািকং’’ অথ�—

 (ক) কি�উটার তথ� ভা�ােরর �কােনা তথ� িবনাশ, বািতল, পিরবত�ন বা উহার মলূ� বা

উপেযািগতা �াসকরণ বা অ� �কােনাভােব �িতসাধন; বা

 (খ) িনজ মািলকানা বা দখলিবহীন �কােনা কি�উটার, সাভ�ার, কি�উটার �নটওয়াক� বা অ�

�কােনা ইেলক�িনক িসে�েম অৈবধভােব �েবেশর মাধ�েম উহার �িতসাধন।

অপরাধ
সংঘটেন
সহায়তা ও
উহার দ�

৩৫। (১) যিদ �কােনা ব�ি� এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কেরন, তাহা

হইেল উ� ব�ি�র অ��প কায� হইেব একিট অপরাধ।

 (২) অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কিরবার ��ে�, মলূ অপরাধিটর জ� �য দ� িনধ�ািরত রিহয়ােছ,

�কােনা ব�ি� �সই দে�ই দি�ত হইেবন।
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স�ম অধ�ায়
অপরােধর তদ� ও িবচার

�কা�ািন কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

৩৬। (১) �কােনা �কা�ািন কতৃ�ক এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘটেনর ��ে�, উ�

অপরােধর সিহত �ত�� সংি��তা রিহয়ােছ �কা�ািনর এই�প �েত�ক মািলক, �ধান িনব�াহী,

পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব, অংশীদার বা অ� �কােনা কম�কত�া বা কম�চারী বা �িতিনিধ উ�

অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত স�ম হন �য, উ�

অপরাধ তাহার অ�াতসাের হইয়ােছ বা উ� অপরাধ �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া

কিরয়ােছন।

 (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কা�ািন আইনগত ব�ি� স�া িবিশ� সং�া হইেল, উ�

ব�ি�েক অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা ছাড়াও উ� �কা�ািনেক আলাদাভােব একই কায�ধারায়

অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব উহার উপর সংি�� িবধান �মাতােবক �কবল

অথ�দ� আেরাপেযাগ� হইেব।

 ব�াখ�া।—এই ধারায়—

 (ক) ‘‘�কা�ািন’’ অেথ� �কােনা বািণিজ�ক �িত�ান, অংশীদাির কারবার, সিমিত, সংঘ বা

সংগঠনও অ�ভু��;

 (খ) বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে�, ‘‘পিরচালক’’ অেথ� উহার �কােনা অংশীদার বা পিরচালনা

�বােড�র সদস�ও অ�ভু��।

�িতপরূেণর
আেদশ দােনর
�মতা

৩৭। �কােনা ব�ি� ধারা ২২ এর অধীন িডিজটাল বা ইেলক�িনক জািলয়ািত, ধারা ২৩ এর

অধীন িডিজটাল বা ইেলক�িনক �তারণা এবং ধারা ২৪ এর অধীন পিরচয় �তারণা বা ছ�েবশ

ধারেণর মাধ�েম অপর �কােনা ব�ি�র আিথ�ক �িতসাধন কিরেল, �াইব�ুনাল, স�ৃ �িতর

সমতুল� অথ� বা ত� িবেবচনায় উপয�ু পিরমাণ অথ� �িতপরূণ িহসােব �িত�� ব�ি�েক

�দােনর জ� আেদশ িদেত পািরেব।

�সবা �দানকারী
দায়ী না হওয়া

৩৮। তথ�-উপা� �াি�র বে�াব� কিরবার কারেণ �কােনা �সবা �দানকারী এই আইন বা

ত� ধীন �ণীত িবিধর অধীন দায়ী হইেবন না, যিদ িতিন �মাণ কিরেত স�ম হন �য, সংি��

অপরাধ বা ল�ন তাহার অ�াতসাের ঘিটয়ােছ বা উ� অপরাধ যাহােত সংঘিটত না হয় ত��

িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

তদ�, ইত�ািদ ৩৯। (১) পিুলশ অিফসার, অতঃপর এই অধ�ােয় তদ�কাির অিফসার বিলয়া উি�িখত, এই

আইেনর অধীন সংঘিটত �কােনা অপরাধ তদ� কিরেবন।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কােনা মামলার �ারে� বা তদে�র �য �কােনা

পয�ােয় যিদ �তীয়মান হয় �য, উ� মামলার ��ু তদে�র জ� একিট তদ� দল গঠন করা
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�েয়াজন, তাহা হইেল �াইব�ুনাল বা সরকার আেদশ �ারা, উ� আেদেশ উি�িখত কতৃ�প� বা

সং�ার িনয়�েণ এবং শেত�, তদ�কাির সং�া, আইন-শ�ৃলা র�াকাির বািহনী এবং এেজি� এর

সম�েয় একিট �যৗথ তদ� দল গঠন কিরেত পািরেব।

তদে�র
সময়সীমা,
ইত�ািদ

৪০। (১) তদ�কাির অিফসার—

 (ক) �কােনা অপরাধ তদে�র দািয়� �াি�র তািরখ হইেত ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� তদ� কায�

স�� কিরেবন;

 (খ) দফা (ক) এর অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� তদ� কায� স�� কিরেত ব�থ� হইেল িতিন,

তাহার িনয়�ণকাির অিফসােরর অ�েমাদন সােপে�, তদে�র সময়সীমা অিতির� ১৫ (পেনেরা)

িদন বিৃ� কিরেত পািরেবন;

 (গ) দফা (খ) এর অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কােনা তদ� কায� স�� কিরেত ব�থ� হইেল

িতিন উহার কারণ িলিপব� কিরয়া িবষয়িট �িতেবদন আকাের �াইব�ুনালেক অবিহত কিরেবন,

এবং �াইব�ুনােলর অ�মিত�েম, পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� তদ� কায��ম স��

কিরেবন।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ�কাির অিফসার �কােনা তদ� কায� স�� কিরেত ব�থ� হইেল

�াইব�ুনাল তদে�র সময়সীমা, যিু�স�ত সময় পয��, বিৃ� কিরেত পািরেব।

তদ�কারী
অিফসােরর
�মতা

৪১। (১) এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ তদে�র ��ে� তদ�কারী অিফসােরর িন�বিণ�ত

�মতা থািকেব, যথা :-

 (ক) কি�উটার, কি�উটার ��া�াম, কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক� বা �কােনা

িডিজটাল িডভাইস, িডিজটাল িসে�ম, িডিজটাল �নটওয়াক� বা �কােনা ��া�াম, তথ�-উপা�

যাহা �কােনা কি�উটার বা ক��া� িড� বা িরমেুভবল �াইভ বা অ� �কােনা উপােয় সংর�ণ

করা হইয়ােছ তাহা িনেজর অিধকাের লওয়া;

 (খ) �কােনা ব�ি� বা সং�ার িনকট হইেত তথ� �বােহর (traffic data) তথ�-উপা� সং�েহর

লে�� �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ;

 (গ) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, �েয়াজনীয় অ�া� কায�।

 (২) এই আইেনর অধীন তদ� পিরচালনাকােল তদ�কারী অিফসার �কােনা অপরােধর তদে�র

�ােথ� �য �কােনা িবেশষ� ব�ি� বা িবেশষািয়ত �িত�ােনর সহায়তা �হণ কিরেত পািরেবন।

পেরায়ানার
মাধ�েম ত�াশী
ও জ�

৪২। যিদ �কােনা পিুলশ অিফসােরর এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য,—

 (ক) এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ বা সংঘিটত হইবার স�াবনা

রিহয়ােছ, বা
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(খ) এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধ সং�া� �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম,

কি�উটার �নটওয়াক�, তথ�-উপা� বা এতদসং�া� সা�� �মাণ �কােনা �ােন বা ব�ি�র িনকট

রি�ত আেছ,

 তাহা হইেল, অ��প িব�ােসর কারণ িলিপব� কিরয়া, �াইব�ুনাল বা, ���মত, চীফ জিুডিসয়াল

ম�ািজে�ট বা চীফ �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট এর িনকট আেবদেনর মাধ�েম ত�ািশ পেরায়ানা

সং�হ কিরয়া িন�বিণ�ত কায� স�াদন কিরেত পািরেবন,—

 (অ) �কােনা �সবা �দানকারীর দখেল থাকা �কােনা তথ�-�বােহর (traffic data) তথ�-উপা�

হ�গতকরণ,

 (আ) �যাগােযােগর �য �কােনা পয�ােয় �াহক তথ� এবং তথ��বােহর তথ�-উপা�সহ �য �কােনা

তারবাত�া বা ইেলক�িনক �যাগােযােগ �িতব�কতা সিৃ�করণ।

পেরায়ানা
ব�িতেরেক
ত�ািশ, জ� ও
��ফতার

৪৩। (১) যিদ �কােনা পিুলশ অিফসােরর এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য, �কােনা �ােন

এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ বা হইেতেছ বা হইবার স�াবনা রিহয়ােছ

বা সা�� �মাণািদ হারােনা, ন� হওয়া, মিুছয়া �ফলা, পিরবত�ন বা অ� �কােনা উপােয় ��াপ�

হইবার বা কিরবার স�াবনা রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন, অ��প িব�ােসর কারণ িলিপব�

কিরয়া, িন�বিণ�ত কায� স�াদন কিরেত পািরেবন,—

 (ক) উ� �ােন �েবশ কিরয়া ত�ািশ এবং �েবেশ বাধা�া� হইেল �ফৗজদাির কায�িবিধ অ�যায়ী

�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;

 (খ) উ� �ােন ত�ািশকােল �া� অপরাধ সংঘটেন ব�বহায� কি�উটার, কি�উটার িসে�ম,

কি�উটার �নটওয়াক�, তথ�-উপা� বা অ�া� সর�ামািদ এবং অপরাধ �মােণ সহায়ক �কােনা

দিলল জ�করণ;

 (গ) উ� �ােন উপি�ত �য �কােনা ব�ি�র �দহ ত�ািশ;

 (ঘ) উ� �ােন উপি�ত �কােনা ব�ি� এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ কিরয়ােছন বা

কিরেতেছন বিলয়া সে�হ হইেল উ� ব�ি�েক ��ফতার।

 (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ত�ািশ স�� কিরবার পর পিুলশ অিফসার ত�ািশ পিরচালনার

িরেপাট� �াইব�ুনােলর িনকট দািখল কিরেবন।

তথ� সংর�ণ ৪৪। (১) মহাপিরচালক, �ীয় িবেবচনায়, বা তদ�কাির অিফসার আেবদেনর পিরে�ি�েত, যিদ

এই�েপ িব�াস কেরন �য, কি�উটাের সংরি�ত �কােনা তথ�-উপা� এই আইেনর অধীন

তদে�র �ােথ� সংর�ণ করা �েয়াজন এবং এই�প তথ�-উপা� ন�, �ংস, পিরবত�ন অথবা

��াপ� কিরয়া �দওয়ার স�াবনা রিহয়ােছ, তাহা হইেল উ� কি�উটার বা কি�উটার
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িসে�েমর দািয়ে� থাকা ব�ি� বা �িত�ানেক উ��প তথ�-উপা� ৯০ (নববই) িদন পয��

সংর�েণর জ� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেবন।

 (২) �াইব�ুনাল, আেবদেনর পিরে�ি�েত, উ� তথ�-উপা� সংর�েণর �ময়াদ বিধ�ত কিরেত

পািরেব, তেব তাহা সব�েমাট ১৮০ (একশত আিশ) িদেনর অিধক হইেব না।

কি�উটােরর
সাধারণ ব�বহার
ব�াহত না করা

৪৫। (১) তদ�কাির অিফসার এমনভােব তদ� পিরচালনা কিরেবন �যন কি�উটার, কি�উটার

িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক� বা ইহার �কােনা অংেশর �বধ ব�বহার ব�াহত না হয়।

 (২) �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক� বা ইহার �কােনা অংশ জ�

করা যাইেব, যিদ-

 (ক) সংি�� কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক� বা ইহার �কােনা অংেশ

�েবশ করা স�ব না হয়;

 (খ) সংি�� কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, কি�উটার �নটওয়াক� বা উহার �কােনা অংশ

অপরাধ �িতেরাধ কিরবার জ� বা চলমান অপরাধ �রাধ কিরবার জ� জ� না কিরেল তথ�-

উপা� ন�, �ংস, পিরবত�ন বা ��াপ� হইবার স�াবনা থােক।

তদে� সহায়তা ৪৬। এই আইেনর অধীন তদ� পিরচালনাকােল তদ�কাির অিফসার �কােনা ব�ি� বা স�া বা

�সবা �দানকারীেক তথ� �দান বা তদে� সহায়তার জ� অ�েরাধ কিরেত পািরেবন এবং

উ��েপ �কােনা অ�েরাধ করা হইেল সংি�� ব�ি�, স�া বা �সবা �দানকারী তথ� �দানসহ

�েয়াজনীয় সহায়তা �দান কিরেত বাধ� থািকেবন।

তদে� �া�
তেথ�র
�গাপনীয়তা

৪৭। (১) তদে�র �ােথ� �কােনা ব�ি�, স�া বা �সবা �দানকারী �কােনা তথ� �দান বা �কাশ

কিরেল উ� ব�ি�, স�া বা �সবা �দানকারীর িব�ে� �দওয়ািন বা �ফৗজদাির আইেন অিভেযাগ

দােয়র করা যাইেব না।

 (২) এই আইেনর অধীন তদে�র সিহত সংি�� সকল ব�ি�, স�া বা �সবা �দানকারীর তদ�

সংি�� তথ�ািদর �গাপনীয়তা র�া কিরেবন।

 (৩) যিদ �কােনা ব�ি� উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধান ল�ন কেরন, তাহা হইেল অ��প

ল�ন হইেব একিট অপরাধ এবং উ� অপরােধর জ� িতিন অনিধক ২ (�ই) বৎসর কারাদে�

বা অনিধক ১ (এক) ল� টাকা অথ�দে�, বা উভয় দে� দি�ত হইেবন।

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ, ইত�ািদ

৪৮। (১) �ফৗজদাির কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, পিুলশ অিফসার িলিখত িরেপাট�

ব�তীত �াইব�ুনাল �কােনা অপরাধ িবচারাথ� �হণ (cognizance) কিরেব না।

 (২) �াইব�ুনাল এই আইেনর অধীন অপরােধর িবচারকােল দায়রা আদালেত িবচােরর জ�

�ফৗজদাির কায�িবিধর অধ�ায় ২৩ এ বিণ�ত প�িত, এই আইেনর িবধানাবিলর সিহত স�িতপণূ�
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হওয়া সােপে�, অ�সরণ কিরেব।

অপরােধর
িবচার ও আিপল

৪৯। (১) আপাতত বলবৎ অ� �কােনা আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন

সংঘিটত অপরাধসমহূ �কবল �াইব�ুনাল কতৃ�ক িবচায� হইেব।

 (২) �কােনা ব�ি� �াইব�ুনাল কতৃ�ক �দ� রােয় সং�ু� হইেল িতিন আিপল �াইব�ুনােল আিপল

দােয়র কিরেত পািরেবন।

�ফৗজদাির
কায�িবিধর
�েয়াগ

 ৫০। (১) এই আইেন িভ��প িকছু না থািকেল, �কােনা অপরােধর তদ�, িবচার, আিপল ও

অ�া� িবষয়ািদ িন�ি�র ��ে� �ফৗজদাির কায�িবিধর িবধানাবিল �েযাজ� হইেব।

 (২) �াইব�ুনাল একিট দায়রা আদালত বিলয়া গণ� হইেব এবং এই আইেনর অধীন �য �কােনা

অপরাধ বা তদ�সাের অ� �কােনা অপরাধ িবচােরর ��ে� দায়রা আদালেতর সকল �মতা

�েয়াগ কিরেত পািরেব।

 (৩) �াইব�ুনােল অিভেযাগকারীর পে� মামলা পিরচালনাকারী ব�ি� পাবিলক �িসিকউটর

বিলয়া গণ� হইেবন।

িবেশষ�
মতামত �হণ,
�িশ�ণ,
ইত�ািদ

 ৫১। (১) �াইব�ুনাল বা আিপল �াইব�ুনাল, িবচারকায� পিরচালনাকােল, কি�উটার িব�ান,

সাইবার ফেরনিসক, ইেলক�িনক �যাগােযাগ, ডাটা �র�াসহ অ�া� িবষেয় অিভ� �কােনা

ব�ি�র �াধীন মতামত �হণ কিরেত পািরেব।

 (২) সরকার বা এেজি� এই আইন বা�বায়েনর সিহত সংি�� সকল ব�ি�েক, �েয়াজেন,

কি�উটার িব�ান, সাইবার ফেরনিসক, ইেলক�িনক �যাগােযাগ, ডাটা �র�াসহ অ�া�

�েয়াজনীয় িবষেয় িবেশষািয়ত �িশ�ণ �দান কিরেত পািরেব।

মামলা িন�ি�র
জ� িনধ�ািরত
সময়সীমা

৫২। (১) �াইব�ুনােলর িবচারক এই আইেনর অধীন �কােনা মামলার অিভেযাগ গঠেনর তািরখ

হইেত ১৮০ (একশত আিশ) কায� িদবেসর মেধ� মামলা িন�ি� কিরেবন।

 (২) �াইব�ুনােলর িবচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কােনা মামলা

িন�ি� কিরেত ব�থ� হইেল, িতিন উহার কারণ িলিপব� কিরয়া উ� সময়সীমা সেব�া� ৯০

(ন�ই) কায� িদবস বিৃ� কিরেত পািরেবন।

 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �াইব�ুনােলর িবচারক �কােনা মামলা

িন�ি� কিরেত ব�থ� হইেল, িতিন উহার কারণ িলিপব� কিরয়া িবষয়িট �িতেবদন আকাের

হাইেকাট� িবভাগেক অবিহত কিরয়া মামলার কায��ম পিরচালনা অব�াহত রািখেত পািরেবন।

অপরােধর
আমলেযাগ�তা
ও
জািমনেযাগ�তা

৫৩। এই আইেনর―

 (ক) ধারা ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ এ উি�িখত

অপরাধসমহূ আমলেযাগ� ও অ-জািমনেযাগ� হইেব; এবং
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অ�ম অধ�ায়
আ�িলক ও আ�জ�ািতক সহেযািগতা

নবম অধ�ায়
িবিবধ

 (খ) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), ২০, ২৫, ২৯ ও ৪৭ এর উপ-ধারা (৩) এ

উি�িখত অপরাধসমহূ অ-আমলেযাগ� ও জািমনেযাগ� হইেব;

 (গ) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) �ত উি�িখত অপরাধসমহূ অ-আমলেযাগ�,

জািমনেযাগ� ও আদালেতর স�িত সােপে� আেপাষেযাগ� হইেব;

 (ঘ) অধীন �কােনা অপরাধ �কােনা ব�ি� কতৃ�ক ি�তীয় বা তেতািধকবার সংঘটেনর ��ে� উ�

অপরাধ আমলেযাগ� ও অ-জািমনেযাগ� হইেব।

বােজয়াি� ৫৪। (১) এই আইেনর অধীন �কােনা অপরাধ সংঘিটত হইেল, �য কি�উটার, কি�উটার

িসে�ম, �িপ িড�, কমপ�া� িড�, �টপ-�াইভ বা অ� �কােনা আ�ষি�ক কি�উটার উপকরণ

বা ব� স�েক� বা সহেযােগ উ� অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ �সই�িল �াইব�ুনােলর

আেদশা�সাের বােজয়া�েযাগ� হইেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ �াইব�ুনাল এই মেম� স�ু� হয় �য, �য

ব�ি�র দখল বা িনয়�েণ উ� কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, �িপ িড�, কমপ�া� িড� বা

অ� �কােনা আ�ষি�ক কি�উটার উপকরণ পাওয়া িগয়ােছ িতিন উ� উপকরণ সংি�� অপরাধ

সংঘটেনর জ� দায়ী নেহন, তাহা হইেল উ� কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, �িপ িড�,

কমপ�া� িড�, �টপ �াইভ বা অ� �কােনা আ�ষি�ক কি�উটার উপকরণ বােজয়া�েযাগ�

হইেব না।

 (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া�েযাগ� �কােনা কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, �িপ

িড�, কমপ�া� িড�, �টপ �াইভ বা অ� �কােনা আ�ষি�ক কি�উটার উপকরেণর সিহত যিদ

�কােনা �বধ কি�উটার, কি�উটার িসে�ম, �িপ িড�, কমপ�া� িড�, �টপ �াইভ বা অ�

�কােনা কি�উটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইেল �সই�িলও বােজয়া�েযাগ� হইেব।

 (৪) এই ধারার অ�া� িবধােন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কােনা অপরাধ সংঘটেনর জ�

�কােনা সরকাির বা সংিবিধব� সং�ার �কােনা কি�উটার বা তৎসংি�� �কােনা উপকরণ বা

য�পািত ব�বহার করা হয়, তাহা হইেল উহা বােজয়া�েযাগ� হইেব না।

আ�িলক ও
আ�জ�ািতক
সহেযািগতা

৫৫। এই আইেনর অধীন সংঘিটত �কােনা অপরােধর তদ� ও িবচােরর ��ে�, আ�িলক ও

আ�জ�ািতক সহেযািগতা �েয়াজন হইেল, অপরাধ স�িক�ত িবষেয় পার�িরক সহায়তা আইন,

২০১২ (২০১২ সেনর ৪নং আইন) এর িবধানাবিল �েযাজ� হইেব।

 

�মতা অপ�ণ
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৫৬। মহাপিরচালক, �েয়াজনেবােধ, এই আইেনর অধীন তাহার উপর অিপ�ত �য �কােনা �মতা

বা দািয়�, িলিখত আেদশ �ারা, এেজি�র �কােনা কম�চারী এবং অ� �কােনা ব�ি� বা পিুলশ

অিফসারেক অপ�ণ কিরেত পািরেবন।

সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�

৫৭। এই আইেনর অধীন দািয়� পালনকােল সরল িব�ােস কৃত �কােনা কােয�র ফেল �কােনা

ব�ি� �িত�� হইেল বা �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল, ত�� দািয়��া� �কােনা কম�চারী

বা ব�ি�র িব�ে� �কােনা �দওয়ািন বা �ফৗজদাির মামলা বা অ� �কােনা আইনগত কায��ম

�হণ করা যাইেব না।

সা��গত মূল� ৫৮। Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) বা অ� �কােনা আইেন িভ�তর যাহা িকছুই

থা�ক না �কন, এ আইেনর অধীন �া� বা সংগহৃীত �কােনা ফেরনিসক �মাণ িবচার কায��েম

সা�� িহসােব গণ� হইেব।

অ�িবধা
দূরীকরণ

৫৯। এই আইেনর িবধানাবিল কায��ম কিরবার ��ে� �কােনা িবধােনর অ��তা পিরলি�ত

হইেল সরকার, উ� অ�িবধা দূরীকরণাথ�, সরকাির �গেজেট �কািশত আেদশ �ারা, �েয়াজনীয়

ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৬০। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ

�ণয়ন কিরত পািরেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা,

অ�া� িবষেয়র মেধ�, িবেশষত িন�বিণ�ত সকল বা �য �কােনা িবষেয় িবিধ �ণয়ন কিরেত

পািরেব, যথা:-

 (ক) িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব �িত�া ;

 (খ) মহাপিরচালক কতৃ�ক িডিজটাল ফেরনিসক ল�াব ত�াবধান;

 (গ) �ািফক ডাটা বা তথ� পয�ােলাচনা এবং উহা সং�হ ও সংর�ণ প�িত;

 (ঘ) হ�ে�প, পয�ােলাচনা বা িডি�পশন প�িত এবং �র�া;

 (ঙ) সংকটাপ� তথ� পিরকাঠােমার িনরাপ�া;

 (চ) িডিজটাল িনরাপ�ার ��ে� আ�িলক ও আ�জ�ািতক সহেযািগতার প�িত;

 (ছ) ইমােজ�ি� �রসপ� িটম গঠন, পিরচালনা ও অ�া� িটেমর দেলর সিহত সম�য়সাধন;

 (জ) �াউড কি�উিটং, �মটাডাটা; এবং

 (ঝ) সংরি�ত ডাটা’র �র�া।

২০০৬ সেনর
৩৯ নং আইেনর
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সংেশাধন ও
�হফাজত ৬১। (১) এই আইন কায�কর হইবার সে� সে� তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� আইন, ২০০৬

(২০০৬ সেনর ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ও ৬৬ িবল�ু, অতঃপর এই ধারায়

িবল�ু ধারা বিলয়া উি�িখত, হইেব।

 (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত িবল�ু ধারাসমেূহর অধীন �াইব�ুনােল সূচীত বা গহৃীত �কােনা

কায�ধারা (proceedings) বা �কােনা মামলা �য �কােনা পয�ােয় িবচারাধীন থািকেল উহা

এমনভােব চলমান থািকেব �যন উ� ধারাসমহূ িবল�ু হয় নাই।

ইংেরিজেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

৬২। (১) এই আইন কায�কর হইবার পর সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

ইংেরিজেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic English Text) �কাশ কিরেত

পািরেব :

 (২) বাংলা ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।
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