সাইবার িনরাপ া আইন, ২০১৫
২০১৫ সােলর ----নং আইন
যেহ জাতীয় সাইবার িনরাপ া এবং সাইবার অপরাধ স েহর িতকার, িতেরাধ, দমন, সনা করণ, তদ এবং
িবচােরর উে ে আ ষি ক িবষয়ািদ স েক িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহ এত ারা িন প আইন করা হইলঃ-

সংি

সং া

িশেরানাম

থম অ ায়
ারি ক
ধারা- ১। (১) এই আইন সাইবার িনরাপ া আইন, ২০১৫ নােম অিভিহত হইেব।
(২) সম বাংলােদেশ ইহার েয়াগ হইেব।
(৩) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।
ধারা- ২। িবষয় বা সংেগর পিরপ ী িক না থািকেল, এই আইেন(১) “অ েমািদত েবশািধকার” অথ কান ি কি উটার িসে েমর কােনা া াম
বা ডটায় েবশািধকার পােব, যিদক) ঐ ি কি উটার িসে েমর া াম বা ডটায় েবেশর ণ িনয় ণ িনেজর
আয়ে রাখার অিধকারী হয়; বা
খ) াি
কি উটার িসে েমর া াম বা ডটায় েবেশর ণ িনয় েণ রাখার
অিধকারী ি
িনকট হইেত এমন স িত লাভ কের।
(২) “ইেলক িনক যাগােযাগ” অথ ইেলকি ক াল, িডিজটাল, াগেন ক, অয় ারেলস,
অপ ক াল, ইেলকে া াগেন ক বা লনীয় স মতা রিহয়ােছ এই প কান ি
বহার কের য কান সংেকত, িচ , শ , ছিব এবং ত ব িতক সংেকেত পা িরত
কের া িমশন, িবিনময় এবং রণ বা হণ কের;
(৩) “ইেল িনক রকড” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর
৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(৭) এ সং ািয়ত ইেল িনক রকডেক ঝাইেব;
(৪) “উপা (Data)” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর ৩৯
নং আইন) এর ধারা ২(১০) এ সং ািয়ত উপা বা ডটােক ঝাইেব;
(৫) “এি েকশন” অথ এমন এক ধরেনর িনেদশনা বা িনেদশনার সমি েক ঝাইেব, যখন
এই ধরেণর িনেদশনা কান কি উটােরর িসে েম পিরচালনা করা হয়, তখন
কি উটােরর িসে ম কি উটােরর কাজস হ পিরচালনা কের এবং ইহা কি উটােরর
িসে েম কাযকর অপসারণেযা মা মস হ ারা স
িনেদশাবলীসহ কি উটােরর
িসে েমর ডাটােবস- া াম, ওয়াড েসসর, ওেয়ব াউজার, ডশীট, উ য়ন সর াম,
অ ন, রং, ইেমজ এিড ং া াম এবং যাগােযাগ া ামেক অ
কের।
(৬) “কি উটার” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর ৩৯ নং
আইন) এর ধারা ২(১৩) এ সং ািয়ত কি উটার;
(৭) “কি উটার নটওয়াক” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬
সােলর ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১৪) এ সং ািয়ত “কি উটার নটওয়াক”;
(৮) “কি উটার ডাটা” অথ কি উটার িসে েম ি য়াকরেণর উপ
ফরেম কান
িবষয়ব , ত বা ধারণা উপ াপন এবং কান কায স াদেনর জ কি উটার
িসে েমর উপ
কান া ামও ইহার অ
হইেব;
(৯) “কি উটার িসে ম” অথ এক বা একািধক পার িরক সং িডভাইস যাহা কান

া াম তির কের অথবা য়ংি য়ভােব ড াটা ি য়াকরণ বা রকড কের;
(১০) “কি উটার ভাইরাস” অথ এমন কি উটার িনেদশ, ত , উপা বা া াম,
যাহা(অ) কান কি উটার স ািদত কাযেক িবনাস, িত বা
কের বা উহার কাযস াদেনর দ তায় িব প ভাব িব ার কের; বা
(আ) িনেজেক অ কান কি উটােরর সিহত সং
কিরয়া উ কি উটােরর কান
া াম, উপা বা িনেদশ কাযকর কিরবার বা কান ি য়া স াদেনর সময় িনেজই
ি য়াশীল হইয়া উেঠ এবং উহার মা েম উ কি উটার কান ঘটনা ঘটায়;
(১১) “কি উটার া াম” অথ এমন ধরেনর সফটওয়ার বা
এক
া াম বা
িনেদশনার সমি যা এক িনিদ কাজ করার জ কি উটাের সরাসির বা পেরা ভােব
বহার করা হয়।
(১২) “কি উটার ষণ” অথ এমন সব কি উটার িনেদশনা যাহা িন বিণত কােযর
উে ে
ত করা হয়(অ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক রি ত কান
রকড, উপা বা া ােমর রণ বা স ারণ কােযর পিরবতন বা িবনাশ সাধন;
(আ) য কান উপােয় কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক
াভািবক কায মেক বাধা করা;
(১৩) “কনেট ডাটা” (content data) অথ কি উটার িসে েমর মেমারীেত
সংরি ত কান ত ;
(১৪) “মহাপিরচালক” অথ ধারা ৫(২) এর অিধেন িন
মহাপিরচালক, পিরচালক,
উপ-পিরচালক ও সহকাির পিরচালক;
(১৫) “ কা ানী” বিলেত কান কা ানী, সংিবিধব সং া, অংশীদারী কারবার,
সিমিত বা একািধক ি সম েয় গ ত সংগঠনেক ঝাইেব;
(১৬) “ িত” অথ এমন কান কায যাহার ারা কান কি উটার, কি উটার
নটওয়াক, কি উটার া াম বা কি উটার ব ায় রি ত ত বা উপা িবন ,
পিরবতন, সংেযাজন, সংেশাধন বা নঃিব াস করা হয় বা িছয়া ফলা হয়।
(১৭) “ াহক ত ” অথ কি উটার ডটার ফরম বা অ কান ফরেম ধারণ ত ত
যাহা সািভস াভাইডার (Service Provider) ক ক াহেকর রণ ত
সািভেসর জ ধারণ ত, তেব এই প ািফক বা কে
ড াটা (content data)
ইহার অ
হইেব না যাহােত িন বিণত িবষয়ািদ িতি ত হইেত পাের, যথা:
(ক) ব ত কিমউিনেকশন সািভেসর ধরণ, ইহার সিহত স িকত কািরগির িবষয়ািদ
এবং সবা দােনর সময়;
(খ) াহেকর পিরিচিত, প েযাগােযাগ বা অ কান যাগােযােগর কানা, টিলেফান
এবং অ া একেসস না ার; িবল পিরেশােধর ত সহ কিমউিনেকশন ই ইপেম
াপেনর ান স িকত অ া ত যাহা সািভেসর মা েম বা সািভস হইেত কাশ
করা হয়;
(১৮) “ত
ব া” অথ ত
ি
বহােরর মা েম ইেল িনক উপােয় উপা
ি য়াকরেণর ইেল িনক ত
ব া যাহার মে অ
রিহয়ােছ (যাহা সীমাব
থািকেব না) কি উটার িসে ম, সাভার, ওয়াক শন, টািমনাল, ােরজ িমিডয়া,
কিমউিনেকশন িডভাইস, নটওয়াক িরেসাস ও ই ারেনট।
(১৯) “িডভাইস” অথ এমন ধরেনর ইেল িনক বা ইেলে ােমকািনক াল য যাহা

মাইে া েসসর এর মা েম িনয় ন করা হয়।
(২০) (ক) “ াই নাল” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর ৩৯
নং আইন) ধারা ৬৮ এর অধীন গ ত সাইবার াই নাল;
(খ) “সাইবার আপীল াই নাল” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬
সােলর ৩৯ নং আইন) ধারা ৮২ এর অধীন গ ত সাইবার আপীল াই নাল;
(গ)“িবচারক, সাইবার াই নাল” অথ ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬
সােলর ৩৯ নং আইন) ধারা ৬৮ এর অধীন গ ত সাইবার াই নােলর িবচারক;
(২১) " ািফক ডাটা" অথ কি উটার িসে েমর মা েম যাগােযাগ স িকত য কান
কি উটার ড াটা যাহা কি উটার িসে েমর মা েম উৎপািদত এবং যাগােযােগর
উৎস, গ , ট, সময়, তািরখ, আকার, ময়াদ বা ধরণ সং া যাগােযােগর চইেনর
কান অংশ ঝায়;
(২২) “পিরচালক” বিলেত কান অংশীদার বা পিরচালনা বাড, য নােম অিভিহত হউক,
ইহার সদ েকও ঝাইেব।
(২৩) "পাসওয়াড" অথ এমন ধরেনর উপা বা ডটা যার মা েম কি উটার,
কি উটার সািভস বা কি উটার িসে েমর বহার ও েবশািধকার লাভ করা যায়।
(২৪) " িতব কতা" অথ ইেলক িনক, চৗ কীয়, অপ ক াল বা মৗিখক যাগােযােগর
িবষয়ব কােনা বণয , পঠনয বা রকিডং য
বহােরর মা েম পিথমে বাধা
ি করা;
(২৫) "পন াফী" অথ পন াফী িনয় ন আইন, ২০১২ (২০১২ সেনর ৯ নং আইন) এর ধারা
২(গ) ত সং ািয়ত পন াফী;
(২৬) “ েবশ বা Access” অথ কি উটার, কি উটার নটওয়াক, কি উটার
া াম বা কি উটার ব ায় ত িনিব করার, ি ত করার, ত উ ােরর বা
তে র গিতেরাধ কের ব ধা দয়ার, ত
ি য়াকরেণর, ত বা কি উটার
সফটওয় ােরর পিরবতন করার, আউট ট িডভাইেসর মা েম ি করার উে ে অথবা
অ কােনাভােব কি উটার, কি উটার নটওয়াক, কি উটার া াম বা কি উটার
ব ায় এমন কান অিভগমণ, িনেদশ বা যাগােযাগ াপন করা;
(২৭) “ ি ” অথ ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সােলর ৩৯ নং
আইন) এর ধারা ২(২৬) এ সং ািয়ত “ ি ;
(২৮) “িশ ” অথ িশ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সােলর ২৪ নং আইন) এর ধারা ৪ এ
সং ািয়ত িশ ;
(২৯) "িশ পেনা ািফ" এমন উপাদান যাহা ত বা অ ভােব িচি ত কের(ক) যৗন আচরেণর আওতায় কান িশ েক
ভােব স ক করা;
(খ) এমন কান ি যাহােক িশ বেল মেন হয় তাহােক যৗনতায়
ভােব
স ক করা;
(গ) এমন ধরেনর বা ব বা ি র িচ যাহা কান িশ র দিহক স েকর সােথ সংি ।
(৩০) “অত াব কীয় অবকাঠােমা" অথ এমন কান কি উটার, কি উটার নটওয়াক,
কি উটার িসে ম, িডভাইস, কি উটার া াম বা কি উটার ত -উপা , যা
বাংলােদেশর জ এতটাই
ণ য এই ধরেনর ব া বা স েদর কান অ মতা,
অ া তা, ংস বা হ ে েপর ফেল িনরাপ া, জাতীয় বা অথৈনিতক িনরাপ া, জাতীয়
িনরাপ া ও জন া বা সমি ত কান িনরাপ া িবষেয়র িত মারা ক মিক বা
িবপযয় ি কের।

(৩১) “সহায়তা” অথ অ স ান, িসিকউশন, বােজয়া করণ এবং অপরাধ স িকত
িবচািরক ও অ া কাযধারা;
(৩২) " সবা দানকারী" অথ
(ক) কান সরকাির বা বসরকাির ি বা িত ান িযিন বা যাহা কি উটার িসে ম,
ইেল িনক যাগােযাগ িডভাইস, মাবাইল নটওয়ােকর মা েম কান বহারকারীেক
যাগােযােগর সাম সরবরাহ কের; এবং
(খ) অ কান ি , স া বা সং া িযিন বা যাহা উ সািভেসর বা উ সািভেসর
বহারকারীর পে কি উটার ড াটা ি য়াকরণ বা সংর ণ কেরন।
(৩৩) "হ ে প" অথ এমন এক কায বা ঘটনা যাহার মা েম বাধা দওয়া হয় বা
িতব কতা ি করা হয় বা াহত করা হয়;
(৩৪) “ ফৗজদাির কাযিবিধ” অথ Code of Criminal Procedure,
1898 (Act No. V of 1898).
আইেনর ধা

ধারা-৩। আপাতত: বলবৎ অ কান আইেন িভ তর যাহা িক ই থা ক না কন, এই
আইন এবং ইহার অধীেন ণীত িবিধ ও অধীন দ িনেদশ কাযকর থািকেব।
আইেনর েয়াগ
ধারা-৪। (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , কােনা ি স েক, তার জাতীয়তা বা
নাগিরক যাই হাক না কন, বাংলােদেশর বাইের ও বাংলােদেশর মে এই আইেনর
িবধানস হ েযাজ হেব।
(২) যিদ কান ি বাংলােদেশর বািহের এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কেরন যাহা
বাংলােদেশ কিরেল এই আইেনর অধীন দ েযা হইত, তাহা হইেল এই আইন এই েপ
েযাজ হইেব যন অপরাধ িতিন বাংলােদেশই কিরয়ােছন।
(৩) এই ধারার উে
রণকে , এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ হইেব, যিদ
অপরােধর ে (ক) অিভ
ি অপরােধর সমেয় বাংলােদেশ িছল; বা
(খ) কি উটার, া াম বা ত অপরােধর সমেয় বাংলােদেশ িছল।
ি তীয় অ ায়
জাতীয় সাইবার িনরাপ া সং া
জাতীয়
সাইবার ধারা- ৫। (১) জাতীয় সাইবার িনরাপ া িনি ত কিরবার লে ত ও যাগােযাগ ি
িনরাপ া
সং া িবভােগর অধীেন সরকার সরকার এই আইেনর আওতায় উপ
ক প গঠন কিরেত
গঠন ও কাযাবলী
পািরেব;
(২) এই আইেনর উে
রণকে সরকার েয়াজনীয় জনবলসহ ‘সাইবার িসিকউির
িডপাটেম এর ন ন দ র ি কিরেত পািরেব। এ ক পে র একজন মহাপিরচালক
থািকেব এবং সরকার েয়াজনীয় সং ক পিরচালক, উপ-পিরচালক এবং সহকারী
পিরচালকসহ অ া কমকতা িনেয়াগ কিরেব;
(৩) সরকােরর িনয় ন ও ত াবধান সােপে
উপর
সকল কায স াদন কিরেবন;

মহাপিরচালক এই আইেনর অধীন তাহার

(৪) মহাপিরচালেকর সরাসির ত াবধান ও িনয় ণ সােপে পিরচালক, উপ-পিরচালক
এবং সহকারী পিরচালক ক ক তাহােদর উপর অিপত দািয় পালন এবং কায স াদন
কিরেবন;
(৫) মহাপিরচালক, পিরচালক, উপ-পিরচালক এবং সহকারী পিরচালক এর যা তা,

অিভ তা ও চা রীর শতাবলী িবিধ ারা িনধািরত হইেব;
(৬) মহাপিরচালেকর ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব এবং সরকার েয়াজেন দেশর য
কান ােন ত ক ক িনধািরত সমেয়র জ বা ায়ীভােব শাখা কাযালয় াপন কিরেত
পািরেব;
(৭) মহাপিরচালেকর দ েরর এক সাধারণ সীলেমাহর থািকেব যাহা সরকার ক ক
অ েমািদত ও িনধািরত ে ব ত হইেব;
(৮) মহাপিরচালেকর কাযালেয় এক ক থািকেব যাহা “সাইবার ইেল িনক রকড
সংর ণ ক ” নােম অিভিহত হইেব। এ কে ফেরনিসক াব াপন করা হইেব।
এছাড়া, সরকার সাইবার িনরাপ া িনি ত করা এবং সাইবার িনরাপ া মিকর স ুখীন
হেল এর িতকার িবধােনর জ অ
েয়াজনীয় কান াব এ কে
াপন কিরেত
পািরেব;
(৯) ‘সাইবার িসিকউির িডপাটেম ’ এর কমকতা ও কমচারী িনেয়ােগর যা তা ও
অিভ তা িবিধ ারা িনধািরত হইেব;
(১০) এই আইেনর উে
রণকে “কে ালার অব সা ফািয়ং অথির ” এর অিফেসর
নাম ‘সাইবার িসিকউির িডপাটেম ’ নাম ারা িত ািপত হইেব।
(১১) বাংলােদশ সরকােরর অিতির সিচব পদমযাদার কমকতােক ‘সাইবার িসিকউির
িডপাটেম ’ এর মহাপিরচালক িহেসেব িনেয়াগ দান কিরেব।
(১২) ‘সাইবার িসিকউির িডপাটেম ’ বাংলােদেশর সাইবার িনরাপ া ক িহসােব
পিরিচত হইেব।
(১৩)‘সাইবার িসিকউির িডপাটেম ’ এর অধীেন “Bangladesh Cyber
Emergency Response Team (BDCERT)” নামক এক ম গঠন
করা হইেব এবং বাংলােদেশর কাথাও সাইবার িনরাপ া িবি ত হেল বা সাইবার হামলা
হেল “Bangladesh Cyber Emergency Response Team
(BDCERT)” সাইবার হামলার িবষেয় তাৎ িনক িতকােরর ব া হণ কিরেব।
এছাড়া সাইবার িনরাপ া িবে র ফেল বা সাইবার হামলার ফেল িবি ত িনরাপ া েবর
অব ায় িফিরেয় নওয়ার িবষয় BDCERT িনি ত কিরেব। BDCERT িত
মােস একবার ত ও যাগােযাগ ি সিচব এবং রা সিচব এর সােথ সভায় িমিলত
হইেব এবং ত েদর িনকট বাংলােদেশর সাইবার িনরাপ ার মািসক সািবক িচ িলয়া
ধিরেব।
(১৪) ‘সাইবার িসিকউির িডপাটেম ’ বাংলােদেশর সকল কি উটার, কি উটার
িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর িনরাপ া দান, সাইবার অপরাধ দমন ও িতেরাধ
এবং উ প অপরাধ লক তৎপরতা রাধ কিরবার উে ে (ক) সাইবার অপরাধস হ পযেব ণ পিরচালনা;
(খ) কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর মা েম আিথক
কমকাে র সিহত জিড়ত অ া সং ার কাযতৎপরতা তদারক এবং পযেব ণ;
(গ) কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর সিহত জিড়ত অ া

সং ার িনকট হইেত সাইবার অপরাধ স িকত কান িবষেয় িতেবদন আ ান করা;
(ঘ) দফা (গ) এর অধীন া িতেবদন পযােলাচনা এবং তদা যায়ী যথাযথ ব া হণ;
(ঙ) কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর সিহত জিড়ত
সং াস েহর কমকতা ও কমচারীেদর সাইবার িনরাপ া িবষেয় িশ ণ দান কিরেব;

“জাতীয় সাইবার
িনরাপ া
কাউি ল”

িনিদ
িক
কি উটার িসে ম
অথবা নটওয়াক
ক
জাতীয়
সংকটাপ
ত
পিরকাঠােমা
িহসােব ঘাষণা

(১৫) “মহাপিরচালক” শ
ারা ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ (২০০৬
সােলর ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(২১) ও ধারা ১৮(১) এর “িনয় ক” শ
িত ািপত
হইেব।
ধারা-৬। (১) সাইবার িনরাপ ার সািবক িবষয় িনেয় আেলাচনা এবং সাইবার িনরাপ ার
িবষেয় জাতীয়
ণ িস া হেণর লে িনে া ভােব এক “জাতীয় সাইবার
িনরাপ া কাউি ল” থািকেব।
মাননীয় ধানম ী – সভাপিত
মাননীয় অথম ী- সদ
মাননীয় িশ াম ী- সদ
মাননীয় রা ম ী –সদ
মাননীয় পররা ম ী- সদ
মাননীয় ধানম ীর ত
ি িবষয়ক উপেদ া/ মাননীয় ধানম ী ক ক মেনানীত
ম ী সমমযাদার একজন সদ - সদ
মাননীয় িব ান ও ি ম ী- সদ
ইজন ত ও যাগােযাগ ি িবেশষ (মাননীয় ধানম ী মেনানীত) – সদ
মাননীয় ত ও যাগােযাগ ি ম ী- সদ
সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ- সদ
মহাপিরচালক, সাইবার িসিকউির িডপাটেম - সদ -সিচব
(২) জাতীয় সাইবার িনরাপ া কাউি েলর কাযাবলী িবিধ ারা পিরচািলত হইেব।
তীয় অ ায়
অত াব কীয় ত পিরকাঠােমা িনরাপ া
ধারা- ৭। (১)জাতীয় সাইবার িনরাপ া কাউি েলর উপেদশ েম মহাপিরচালক,
অিফিসয়াল গেজেটর এর মা েম িনিদ িক কি উটার িসে ম, নটওয়াক এবং ত
পিরকাঠােমা যা বাংলােদেশর জাতীয় িনরাপ া অথবা নাগিরেকর অথৈনিতক এবং
সামািজক ক ােণ িনেয়ািজত স লেক অত াব কীয় ত পিরকাঠােমা িহসােব ঘাষনা
করেত পােরন।
(২) মহাপিরচালক উপ-ধারা (১) অ সাের িন িবষেয় নতম মান, িনেদশনা, িনয়ম ও
ি য়া িবিহত কের দেবন; যথাক) অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার র া এবং সংর ণ।
খ) অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার সাধারণ ব াপনা।
গ) কান অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার তে েবশািধকার, হ া র এবং িনয় ণ।
ঘ) কান অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার ত এবং উপাে র সত তা এবং অখ তার
িনরাপ ার জে পিরকােঠােমাগত এবং প িতগত িনয়ম ও নীিতমালা।
ঙ) অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার ত বা উপা সংর ণ storage or
archiving ও সংর ণ।
চ) অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার বা ইহার কান অংেশর িবনে র ঘটনায়

আপদকালীন পিরক না; এবং
ছ) অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার ত -উপা বা অ
কান স েদর পযা
িনরাপ া,
ব াপনা এবং িনয় েণর জ অ আেরা যাহা েয়াজনীয়।
অত াব কীয় ত
ধারা-৮। (১)মহাপিরচালক, এই আইেনর িবধান স কভােব মানা হইয়ােছ িক না তাহা
পিরকাঠােমার
িনি ত কিরবার জে , সমেয় সমেয়, েয়াজনেবােধ কান অত াব কীয় ত
িনরী া
ও পিরকাঠােমার িনরী া ও পিরদশন এর িনেদশ িদেত পািরেবন।
পিরদশন।
(২)মহাপিরচালেকর িনকট যিদ ি স তভােব িব াস কিরবার কারণ থােক য, কান
ি বা িত ান কান অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার জ মিক প বা িতকর,
তাহা হইেল িনয় ক েণািদতভােব বা কাহারও িনকট হইেত কান অিভেযাগ া
হইয়া উহার তদ কিরেত পািরেব।
(৩)মহাপিরচালক উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ পিরচালনার প িত স েক িবধান
ণয়ন কিরেত পািরেব।
অত াব কীয় ত
ধারা-৯। কান ি অত াব কীয় ত পিরকাঠােমার িব ে কান অপরাধ কিরেল
পিরকাঠােমার
িতিন অনিধক ১৪ ( চৗ ) বৎসর কারাদ , বা অনিধক এক কা টাকা অথদ , বা উভয়
িব ে অপরাধ
দে দি েত হইেবন।
চ থ অ ায়
অপরাধ ও দ
কি উটার সং া ধারা-১০। (১) কান ি যিদ ই া তভােব বা াতসাের অথবা অ মিত িতেরেক,
জািলয়ািত
কান কি উটার, কি উটার া াম, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক
অপর কান ি র স ি র িতসাধন কিরবার উে ে কান ত পিরবতন, েছ
ফলা বা ন ন কান তে র সং ি বা িব িতর ঘটােনার মা েম তাহার িনেজর বা
অ কান ি র আিথক িবধা পাইবার চ া কের, তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব
এক অপরাধ।
(২) যিদ কান ি
তারণার অিভ ােয় রেকর বরাবের এমন কান ইেলক িনক
মেসজ রণ কেরন যাহা ব গতভােব ল ত
দান করায় অপর কান ি র
লাকসান বা িত সংঘ ত কের, তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব এক অপরাধ।
(৩) কান ি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কান অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক প চ
বৎসর কারাদে , বা অনিধক িতন ল টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেবন।
কি উটার সং া ধারা-১১। (১) কান ি যিদ ই া তভােব বা াতসাের অথবা অ মিত িতেরেক,
কান কি উটার, কি উটার া াম, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক
তারণা
অপর কান ি র স ি র িতসাধন কিরবার উে ে কান ত পিরবতন, েছ
ফলা বা ন ন কান তে র সং ি বা িব িতর ঘটােনার মা েম তাহার িনেজর বা
অ কান ি র আিথক িবধা পাইবার চ া কের, তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব
এক অপরাধ।
(২) যিদ কান ি
তারণার অিভ ােয় রেকর বরাবের এমন কান ইেলক িনক
মেসজ রণ কেরন যাহা ব গতভােব ল ত
দান করায় অপর কান ি র
লাকসান বা িত সংঘ ত কের, তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব এক অপরাধ।
(৩) কান ি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কান অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক প চ
বৎসর কারাদে , বা অনিধক িতন ল টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেবন।
পিরচয়
তারণা ধারা-১২। (১) কান ি ই া তভােব বা াতসাের কি উটার, কি উটার িসে ম
এবং ছ েবশ ধারণ বা কি উটার নটওয়াক বহার কের-

সাইবার
কায

ক) তারণা করা বা ঠকােনার উে ে অপর কান ি র পিরচয় ধারণ কের বা অ
কান ি র ি গত কান ত িনেজর বেল দখায়; বা
খ) উে
লক জািলয়ািতর মা েম কান জীিবত বা ত ি র ি স া িনেজর বেল
এই উে ে ধারণ কের য১) তাহার িনেজর বা অপর কান ি র িবধা লাভ করা বা করােনা;
২) কান স ি বা কান স ি র াথ াি ;
৩) অপর কান ি বা স ার প ধারণ কের কান ি বা ি স ার িত সাধন
করা;
তাহা হইেল তাহার এই কায হইেব এক অপরাধ।
(২) কান ি উপ-ধারা (১) এর অধীন কান অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক প চ বৎসর
কারাদে , বা অনিধক িতন ল টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেবন।
স াসী ধারা-১৩। (১) যিদ কান ি , স া বা িবেদশী নাগিরক(ক) বাংলােদেশর অখ তা, সংহিত, জনিনরাপ া বা সাবেভৗম িবপ কিরবার জ
জনসাধারণ বা জনসাধারেণর কান অংেশর মে আত
ি র মা েম সরকার বা কান
স া বা কান ি েক কান কায কিরেত বা করা হইেত িবরত রািখেত বা কিরবার
উে ে (অ) অ কান ি েক কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক
েবশািধকার হত কের বা কিরবার েচ া হণ কের; অথবা
(আ) অ কান ি র কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক
অৈবধভােব বা ক হীনভােব েবশ কের বা কিরবার েচ া হণ কের; অথবা
(ই) কান ি েক কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক
েবশািধকার হত করার জ বা অৈবধভােব বা ক হীনভােব েবশ করার জ
অপর কান ি েক ষড়য বা সহায়তা বা েরািচত কের; অথবা
(ই) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক কান ধরেনর
কি উটার সং ামক বা ষক বা কি উটার ভাইরাস েবশ করান বা েবশ করােনার
চ া কেরন; অথবা
(ঈ) অ কান ি , স া বা জাতে র কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা
কি উটার নটওয়ােকর িত সাধন কের বা কিরবার েচ া হণ কের; অথবা
(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উে
সাধনকে কান কি উটার া াম,
সং ামক বা ষক বা কি উটার ভাইরাস বহার কের বা িনজ দখেল রােখ;
(খ) অ কান রাে র িনরাপ া িবি ত বা উহার স দ িত বা িবন কিরবার
অিভ ােয় দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অ প কান অপরাধ
সংঘটন কের বা সংঘটেনর েচ া কের বা উ প অপরাধ সংঘটেনর জ
েরািচত,
ষড়য বা সহায়তা কের;
(গ) কান আ জািতক সং ােক কান কায কিরেত বা করা হইেত িবরত রািখবার জ
দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অ প কান অপরাধ সংঘটন
কের বা সংঘটেনর উে াগ হণ কের বা উ প অপরাধ সংঘটেনর জ
েরািচত,
ষড়য বা সহায়তা কের;
(ঘ) ই া তভােব বা াতসাের দফা খ বা গ এর উে
সাধনকে কান কি উটার
া াম, সং ামক বা ষক বা কি উটার ভাইরাস বহার কের বা িনজ দখেল রােখ;
(ঙ) স াস িবেরাধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ১৬ নং আইন) এর তফিসল-১ এ অ
জািতসংঘ কনেভনশেন বিণত কান অপরাধ কি উটার বা কি উটার িসে ম বা

গাপনীয়তা
ল েনর জ শাি

কি উটার নটওয়ােক বহােরর মা েম কিরেত সহায়তা, েরািচত বা ষড়য কের বা
সংঘটন কের বা সংঘটন কিরবার েচ া কের;
(চ) কান সশ সংঘাতময় ে র বির পিরি িতেত (hostilities in a
situation of armed conflict) সি য় অংশ হণ কেরন নাই এই প কান
বসামিরক, িকংবা অ কান রা বা িত ােনর কি উটার বা কি উটার িসে ম বা
কি উটার নটওয়ােক মারা ক িত সাধেনর অিভ ােয় এই প কান কায কের, যাহার
উে , উহার িতগত বা াি র কারেণ, কান জনেগা ীেক ভীিত দশন বা অ
কান সরকার বা রা বা কান আ জািতক সং ার সােথ বাংলােদেশর টৈনিতক
স ক ন হয় বা এমন কান কায কিরেত বা কান কায করা হইেত িবরত থািকেত
বা কের যা বাংলােদেশর পররা নীিতর পে
িতকারক;
তাহা হইেল উ
ি , স া বা িবেদশী নাগিরক ‘‘সাইবার স াসী কায’’ সংঘটেনর
অপরাধ কিরয়ােছ বিলয়া গ হইেব।
(২) যিদ কান ি বা িবেদশী নাগিরক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর(অ) উপ-দফা (অ) ও (আ) এর অধীন কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন
অ ১৪ ( চৗ ) বৎসর ও অ ন ৪ (চার) বৎসেরর স ম কারাদ এবং অথদে দি ত
হইেবন;
(আ) উপ-দফা (ই) ও (ঈ) এর অধীন কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল অ ১০
(দশ) বৎসর ও অ ন ২ ( ই) বৎসেরর স ম কারাদ এবং অথদে দি ত হইেবন;
(ই) উপ-দফা (উ) এর অধীন কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল অ ৭ (সাত)
বৎসর ও অ ন ১ (এক) বৎসেরর স ম কারাদ এবং অথদে দি ত হইেবন;
(৩) যিদ কান ি বা িবেদশী নাগিরক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা
(চ) এর অধীন কান অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন যাব ীবন কারাদ বা
অ ১৪ ( চৗ ) বৎসর ও অ ন ৪ (চার) বৎসেরর স ম কারাদ এবং অথদে দি ত
হইেবন।
(৪) যিদ কান স া স াসী কায সংঘটন কের, তাহা হইেল(ক) উ স ার িব ে এই ধারা অ সাের পদে প হণ করা যাইেব এবং উহার
অিতির উ অপরােধর সিহত সংি স ি র ে র িতন ণ পিরমাণ অথ বা ১
(এক) কা টাকা, যাহা অিধক, অথদ আেরাপ করা যাইেব; এবং
(খ) উ স ার ধান, িতিন চয়ার ান, ব াপনা পিরচালক, ধান িনবাহী বা অ য
কান নােম অিভিহত হউক না কন, অ ২০ (িবশ) বৎসর ও অ ন ৪ (চার) বৎসেরর
স ম কারাদে দি ত হইেবন এবং উহার অিতির উ অপরােধর সিহত স ৃ
স ি র ে র ি ণ পিরমাণ অথ বা ৩০ (ি শ) ল টাকা, যাহা অিধক, অথদ
আেরাপ করা যাইেব, যিদ না িতিন মাণ কিরেত সমথ হন য, উ প অপরাধ তাহার
অ াতসাের সংঘ ত হইয়ািছল বা উহার সংঘটন িন কিরবার জ িতিন সবা ক
েচ া হণ কিরয়ািছেলন।
ধারা-১৪। (১) কান ি ই া তভােব বা াতসাের অ কান ি র অ মিত ছাড়া
তাহার ি গত ছিব তােল, কাশ কের বা রণ কের;
তাহা হইেল এমন কায ি গত গাপনীয়তা ল েনর পিরি িতর ে অপরাধ হইেব।
(২) কান ি উপ-ধারা (১) এর অধীন হ ািকং অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দশ
বৎসর কারাদে , বা অনিধক দশ ল টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেব।
া া- এই ধারার উে
রণকে

(ক) “ রণ” অথ ইেলক িনক উপােয় কান
মান ছিব দিশত কিরবার অিভ ােয়
কান ি বা ি স েহর িনকট রন করা;
(খ) ছিব স ে “
ধারণ” অথ য কান উপােয় িভিডও টপ, আেলাকিচ , িফ বা
রকড করা;
(গ) " ি গত এলাকা" অথ ন বা অ বাস পিরিহত যৗনা , যৗনাে র আশপাশ, িনত
বা মিহলা ন;
(ঘ) " গাপনীয়তা ল েনর পিরি িতর
” অথ কান পিরি িতেত কান ি র
ি স ত ত াশা থাকেত পাের য(অ) কান ি গাপনীয়ভােব অনা ত হইেত পােরন, এমতাব ায় তার ি গত
এলাকায় তার নজর এিড়েয় িচ ব ী করা হেয়িছল; অথবা
(আ) সরকাির বা ি গত এলাকা িনিবেশেষ কান ি তার ি গত এলাকার এমন
কান অংেশ িছল যা জনসাধারেণর িনকট মান হেব না।
পেনা াফী, িশ ধারা-১৫। (১) কান ি পেনা াফী এবং (ক) কি উটার বা কি উটার িসে েমর মা েম পেনা াফী বা অ ীল উপাদান কাশ
সংি
কিরেল; বা
অপরাধস হ
(খ) কি উটার বা কি উটার িসে েমর মা েম কাশনার উে ে পেনা াফী বা
অ ীল উপাদান উৎপাদন কিরেল; বা
(গ) কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটােরর ানা রেযা সংর ণ ব ায়
রি ত বা জমা ত ত (removable storage medium) পেনা াফী বা
অ ীল উপাদান সংর ণ কিরেল; বা
(ঘ) এমন কান িব াপন কাশ কিরেল বা কাশ কিরবার কারণ ঘটাইেল যাহােত
িব াপনদাতা ক ক পেনা াফী বা অ ীল উপাদানস হ িবতরন বা দশন কিরবার
স াবনা থােক; বা
(ঙ) কি উটার বা কি উটার িসে ম বহােরর মা েম পেনা াফী বা অ ীল উপাদােন
েবশ কিরেল;
(২) কান ি (ক) কি উটার বা কি উটার িসে েমর মা েম িশ পেনা াফী বা িশ স ীয়
অ ীল উপাদান কাশ কিরেল; বা
(খ) কি উটার বা কি উটার িসে েমর মা েম কাশনার উে ে িশ পেনা াফী বা
িশ স ীয় অ ীল উপাদান উৎপাদন কিরেল; বা
(গ) কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটােরর ানা রেযা সংর ণ ব ায়
রি ত বা জমা ত ত (removable storage medium) িশ পেনা াফী
বা িশ স ীয় অ ীল উপাদান সংর ণ কিরেল; বা
(ঘ) এমন কান িব াপন কাশ কিরেল বা কাশ কিরবার কারণ ঘটাইেল যাহােত
িব াপনদাতা ক ক িশ পেনা াফী বা িশ স ীয় অ ীল উপাদানস হ িবতরন বা
দশন কিরবার স াবনা থােক; বা
(ঙ) কি উটার বা কি উটার িসে ম বহােরর মা েম িশ পেনা াফী বা িশ
স ীয় অ ীল উপাদােন েবশ কিরেল;
তাহা হইেল উ
ি পেনা াফী বা িশ পেনা াফী সংঘটেনর অপরাধ কিরয়ােছ বিলয়া
গ হইেব।
(৩) যিদ কান ি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কান

অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন অনিধক ৭ (সাত) বৎসর কারাদে , বা অনিধক
৫ (প চ) ল টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেবন।
(৪) যিদ কান ি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কান
অপরাধ সংঘটন কেরন তাহা হইেল িতিন অনিধক ১০ (দশ) বৎসর কারাদে , বা অনিধক
১০ (দশ) ল টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেবন।
কা ানী ক ক ধারা-১৬। কান কা ানী ক ক এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘ ত হইেল উ
অপরাধ সংঘটন
অপরােধর সিহত ত সংি তা রিহয়ােছ কা ানীর এমন েত ক মািলক, ধান
িনবাহী, পিরচালক, ােনজার, সিচব বা অ কান কমকতা বা কমচারী বা িতিনিধ
উ অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গ হইেব, যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন
য, উ অপরাধ তাহার অ াতসাের হইয়ােছ অথবা উ অপরাধ রাধ কিরবার জ
িতিন যথাসা চ া কিরয়ােছন।
া া।- এই ধারায়(ক) ‘ কা ানী’ বিলেত কান কা ানী, সংিবিধব সং া, অংশীদারী কারবার, সিমিত
বা একািধক ি সম েয় গ ত সংগঠনেক ঝাইেব;
(খ) ‘পিরচালক’ বিলেত কান অংশীদার বা পিরচালনা বাড, য নােম অিভিহত হউক,
এর সদ েকও ঝাইেব।
প ম অ ায়
তদ , ত াসী, আটক, িবচার ইত ািদ
অপরােধর তদ
ধারা-১৭। (১) ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িক ই থা ক না কন, মহাপিরচালক বা
তাহার িনকট হইেত এত ে ে
মতা া কান কমকতা বা সাব-ই েপ েরর
পদমযাদার িনে নেহন এমন কান িলশ কমকতা এই আইেনর অধীন কান অপরাধ বা
সংি অ া িবষেয় তদ কিরেত পািরেব এবং তদে র উে ে কান ােন েবেশর
েয়াজন হইেল িতিন িনধািরত প িত অ সরণ কিরয়া উ
ােন েবশ কিরেত
পািরেবন।
(২) কান অপরাধ তদে র ে থানার ভার া কমকতা ফৗজদারী কাযিবিধর অধীেন
য মতা েয়াগ কিরেত পােরন, এই আইেনর অধীন কান অপরাধ তদে র ে
মহাপিরচালেকর কাযালয় বা তাহার িনকট হইেত এত ে ে
মতা া ি একই প
মতা েয়াগ কিরেত পািরেবন।
(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা িক ই থা ক না কন, মহাপিরচালক বা ত ক ক
মতা া কান কমকতা বা উ উপ-ধারায় উি িখত কান িলশ কমকতা ক ক এই
আইেনর অধীন কান অপরাধ একই সােথ তদ করা যাইেব না।
(৪) কান মামলার তদে র য কান পযােয় যিদ তীয়মান হয় য, উ মামলার ু
তদে র ােথ, তদ পিরচালনার দািয় (ক) িলশ কমকতার িনকট হইেত মহাপিরচালক বা ত ক ক মতা া কমকতা, বা
(খ)মহাপিরচালক বা ত ক ক মতা া কমকতার িনকট হইেত িলশ কমকতার,
িনকট হ া র করা েয়াজন, তাহা হইেল সরকার বা,
মত, সাইবার াই নাল,
আেদশ ারা, িলশ কমকতার িনকট হইেত িনয় ক বা ত ক ক মতা া কমকতার
িনকট অথবা িনয় ক বা ত ক ক মতা া কমকতার িনকট হইেত িলশ কমকতার
িনকট হ া র কিরেত পািরেব।
(৫)(ক)তদ কারী কমকতা ািয় পাওয়ার তািরখ হইেত ই মােসর মে তদ কায
সমা
কিরেবন৷

(খ)তদ কারী কমকতা উপ-ধারা (৫)(ক) এর অধীন িনধািরত সমেয়র মে কান
তদ কায সমা কিরেত থ হইেল, িতিন উহার কারণ িলিখতভােব িলিপব কিরয়া
সময়সীমা অনিধক
আরও পেনর
িদন
ি
কিরেত
পািরেবন৷

িলশ অিফসার বা
মহাপিরচালক বা
তক ক
মতা া
কমকতার েবেশর
এবং পরী েণর
অিধকার

পেরায়ানার মা েম
অ স ান ও েবশ

(গ) উপ-ধারা (৫)(খ) এর অধীন িনধািরত সমেয়র মে িবচারক কান তদ কায সমা
কিরেত থ হইেল, িতিন উহার কারণ িলিপব কিরয়া িবষয়
িতেবদন আকাের
মহাপিরচালক ও
িবেশেষ “িবচারক, সাইবার াই নাল” ক অবিহত কিরয়া তদ
কায ম পিরচালনা অ াহত রািখেত পািরেবন৷
(৬) সরকার সাইবার অপরােধর ু তদে র ােথ মহাপিরচালেকর কাযালেয়র অধীেন
এক অত া িনক িডিজটাল ফেরনিসক াব িত াসহ সকল আ িনক ি র াবহার
িনি ত কিরেব।
ধারা-১৮। ১) এই আইেনর অধীেন বিণত অপরােধর তদে র ােথ মহাপিরচালক বা
ত ক ক মতা া কমকতার িনে বিণত মতা থািকেবঃক) সাব-ই েপ েরর পদমযাদার িনে নেহন এমন কান িলশ কমকতােক সােথ িনেয়
য কান ােন েবশ কিরেত পািরেব;
খ) য কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক অথবা য কান
া াম, ত -উপা যাহা কান কি উটাের বা ক া িডে বা ির েভবল াইেভ বা
অ কান উপােয় সংর ণ করা হইয়ােছ তাহা িনেজর অিধকাের নওয়া অথবা েবশ
করা;
গ) য কান ি েক ত চলাচেলর (Traffic) ত -উপা সরবরাহ কিরেত বা
করা;
ঘ) মৗিখকভােব কান ি েক িজ াসাবাদ করা; এবং
ঙ) এই আইেনর জে অ যাহা িক কিরবার দরকার যৗি কভােব তাহা করা।
২) এই আইেনর অধীেন িলশ কমকতা বা মহাপিরচালক বা ত ক ক মতা া
কমকতার তদে র সাহাে র জে য কান িবেশষ েক ডািকেত পােরন এবং এটা
কিরবার জে যাহা যাহা খরচাপািত সব ওই কমকতা বহন কিরেবন।
৩) যিদ এই ধরেনর তদে র উপর িভি কের কান মামলার উ ব হয় তাহা হেল ওই
মামলার ােথ যাহা িক ত , উপা এবং অ আরও িক যাহা তদে র মা েম
বিরেয় আিসয়ািছেলা তাহা আদালেত জমা দওয়া তদ কারী কমকতার দািয় ।
ধারা-১৯। ১) মহাপিরচালক বা ত ক ক মতা া কমকতা বা িলশ কমকতার যিদ
এই প িব াস কিরবার কারণ থােক য,(ক) কান ি এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কিরয়ােছন; বা
(খ) এই আইেনর অধীন অপরাধ সং া কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা
কি উটার নটওয়াক, ত -উপা বা উহা মােণর জ
েয়াজনীয় কান কার
িজিনসপ কান ােন বা ি র িনকট রি ত আেছ;
তাহা হইেল, অ প িব ােসর কারণ িলিপব কিরয়া, িবচািরক ািজে েটর কােছ
আেবদেনর ি েত, এই আইেনর অধীেন পেরায়ানার আেবদন কের িনে া কায
স াদন কিরেত পািরেবনক) যেকান সবা দানকারী িত ােনর দখেল থাকা যেকান ত বাহ (Traffic)
এর ত -উপা হ গত করা;

খ) যাগােযােগর যেকান পযােয় াহক ত এবং ত বােহর ত -উপা সহ যেকান
তার বাতা বা ইেল িনক যাগােযাগ িতব কতা ি করা।
২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দ সকল কা মহাপিরচালক বা ত ক ক মতা া
কমকতা বা িলশ কমকতার পেরায়ানা ছাড়াই স াদন কিরেত পািরেবন, যিদক) তদ
ব ততার সােথ এবং জ রী িভি েত স াদন কিরবার েয়াজন হয়; এবং
খ) যিদ মানািদর হারােনার, ন হওয়ার, পিরবতন কিরবার অথবা া তা র কিরয়া
দওয়ার স াবনা থােক; এবং
গ) তদ কায স
কিরেত গাপনীয়তা র া কিরবার েয়াজন হয়।
পেরায়ানা
ধারা-২০। (১) িনয় ক বা ত ক ক মতা া কমকতা বা িলশ কমকতার যিদ এই প
িতেরেক ত াশী, িব াস কিরবার কারণ থােক য, এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কান ােন সংঘ ত
আটক ইত ািদর হইয়ােছ বা হইেতেছ বা হওয়ার স াবনা রিহয়ােছ তাহা হইেল অ প িব ােসর কারণ
িলিপব কিরয়া িতিন য কান সময়মতা
(ক) উ
ােন েবশ কিরয়া ত াশী কিরেত পািরেবন এবং েবেশ বাধা া হইেল, বাধা
অপসারেণর জ ফৗজদারী কাযিবিধ অ যায়ী য কান েয়াজনীয় ব া হণ কিরেত
পািরেবন;
(খ) উ
ােন ত াশীকােল া অপরাধ সংঘটেন বহায কি উটার, কি উটার
িসে ম বা কি উটার নটওয়াক, ত -উপা বা অ া
ািদ, এই আইেনর অধীন
আটক বা বােজয়া েযা ব এবং অপরাধ মােণ সহায়ক কান দিলল-দ ােবজ বা
িজিনসপ আটক কিরেত পািরেবন;
(গ) উ
ােন উপি ত য কান ি র দহ ত াশী কিরেত পািরেবন;
(ঘ) উ
ােন উপি ত কান ি এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কিরয়ােছন বা
কিরেতেছন বিলয়া সে হ হইেল ফতার কিরেত পািরেবন।
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িক ই থা ক না কন, যা হইেত েযাদয় পয সমেয়র
মে কান ােন েবশ কিরয়া ত াশী পিরচালনা না কিরেল অপরােধর সিহত স ৃ
মাণািদর হারােনার, ন হওয়ার, পিরবতন কিরবার অথবা া তা
র কিরয়া
দওয়ার বা অপরাধী পালাইয়া যাইবার স াবনা আেছ বিলয়া কান কমকতার িব াস
করার স ত কারণ থািকেল অ প িব ােসর কারণ িলিপব কিরয়া িতিন উ সমেয়র
মে উ
ােন েবশ ও ত াশী কিরেত পািরেবন।
(৩) কান িলশ কমকতা এই আইেনর অধীেন তদ বা অ স ােনর ােথ কান প
সে হজনক কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক বা ত -উপাে
েবশ কিরেবন না যত ণ না িনয় ক অথবা িলেশর মহাপিরদশক িলিখত ী িত
িদেয়েছন য িতিন ত ও যাগােযাগ ি
ে যেথ ান এবং দ তা রােখন এবং
এই ধরেনর কাজ কিরবার জে িতিন যেথ পার ম।
ত সংর ণ
ধারা-২১। (১) িনয় ক বা ত ক ক মতা া কমকতা বা িলশ কমকতার যিদ এই প
িব াস কিরবার কারণ থােক য, কি উটাের সংরি ত কান ত -উপা এই আইেনর
অধীন তদে র জ
ায়স তভােব দরকার এবং এই ত -উপা ন , ংস, পিরবতন
অথবা া তা র কের দওয়ার সংশয় থােক তাহা হেল িলিখত না েশর মা েম
কি উটার বা কি উটার িসে ম এর দািয়ে থাকা ি েক এই ধরেনর ত -উপা
সেবা ৭ (সাত) িদেনর জ সংর ণ কিরেত িনেদশ িদেত পািরেবন।
(২) াই নােল আেবদেনর ি েত, এই ধরেনর ত -উপা সংর েণর ময়াদ বিধত
করা যাইেত পাের, তেব তাহা সবেমাট ৯০ (ন ই) িদেনর অিধক হইেব না।
কি উটােরর
ধারা-২২। (১) িনয় ক বা ত ক ক মতা া কমকতা বা িলশ কমকতা য বা যাহারা
সাধারণ
বহার এই আইেনর অধীন তদে র জ অ স ান, পিরদশন অথবা অ যাহা িক কের, তাহা
াহত না করা
এমনভােব পিরচািলত হইেব য কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার

নটওয়াক বা ইহার কান অংেশর বধ বহার যন এই ধরেনর অ স ান, পিরদশন
তদে র কারেণ িত
না হয় এবং কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা
কি উটার নটওয়াক বা ইহার কান অংশ জ করা যাইেব না, যিদ নাক) য ােন এই কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক বা ইহার
কান অংশ আেছ সই ােন পিরদশন স ব না হয়।
খ) এই ধরেনর কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক বা ইহার কান
অংশ অপরাধ িতেরাধ কিরবার জ বা চলমান অপরাধ রাধ করার জ জ করার
েয়াজনীয়তা আেছ বা বােজয়া না কিরেল ত -উপা ন , ংস, পিরবতন অথবা
া তা র হইয়া যাওয়ার আশ া থািকয়া যায়।
ত াশী, ইত ািদর ধারা-২৩। এই আইেন িভ প িক না থািকেল, এই আইেনর অধীন জারী ত সকল
প িত
তদ , পেরায়ানা, ত াশী, ফতার ও আটেকর িবষেয় ফৗজদারী কাযিবিধর সংি
িবধানাবলী েযাজ হইেব।
তদে সহায়তা
ধারা-২৪। ১) এই আইেনর অধীেন য কান ি বা কান সবা দানকারী িত ান
তদে র ােথ কান ত
কাশ বা তদ কারী কমকতােক সহায়তা করেত বা
থািকেবন।
২) যিদ কান ি বা কান সবা দানকারী িত ান িনয় ক বা ত ক ক মতা া
কমকতা বা িলশ কমকতার তদ কােজ বাধা দান কেরন অথবা িনয় ক বা ত ক ক
মতা া কমকতা বা িলশ কমকতার কান অ েরাধ পালন করেত থ হয় তাহা
হইেল উ
ি বা সবা দানকারী িত ান অনিধক ২ ( ই) বৎসর কারাদে , বা
অনিধক ২ ( ই) ল টাকা অথদে , বা উভয় দে দি েত হইেবন।
তদে া তে র ধারা-২৫। (১) এই আইেনর অধীেন তদে িনেয়ািজত সকল ি তদে র ােথ কেঠার
গাপনীয়তা
গাপনীয়তার সিহত তে র তদ কা পিরচালনা কিরেবন এবং িতিন অ কান
ি র িনকট উহা কাশ কিরেবন না বা দািয় পালনকােল অ কান উে ে
বহার
কিরেবন না।
(২) বধ ক পে র িলিখত অ েরাধ েম সবা দানকারী িত ান কেঠার গাপনীয়তার
সিহত তে র সংর ণ বা তে র হফাজেত িনেয়ািজত থািকেবন এবং িবনা অ মিতেত
উ তে র কাশ হইেত িবরত থািকেবন।
(৩) তদে রর ােথ কান সবা দানকারী িত ান কান ত
কাশ কিরেল উ সবা
দানকারী িত ােনর িব ে দওয়ানী বা ফৗজদারী আইেন অিভেযাগ দােয়র করা
যাইেব না।
(৪) যিদ কান ি উপ-ধারা (১) ও (২) এর িবধান ল ন কেরন তাহা হইেল তাহার এই
কায হইেব এক অপরাধ। িতিন অনিধক ২ ( ই) বৎসর কারাদে , বা অনিধক ১ (এক)
ল টাকা অথদে , বা উভয়দে দি ত হইেবন।
অপরাধ িবচারাথ ধারা-২৬। (১) ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িক ই থা ক না কন, িনয় ক বা িনয় ক
হণ, ইত ািদ
হইেত এত ে ে
মতা া কান কমকতা বা সাব-ই েপ েরর পদমযাদার িনে
নেহন এমন কান িলশ কমকতার িলিখত িরেপাট িতেরেক সাইবার াই নাল কান
অপরাধ িবচারাথ হণ কিরেব না।
(২) যিদ কান াই নাল এই মেম স হয় য, কান ি উপ-ধারা (১) এর অধীন
কান িলশ কমকতােক বা মতা া
ি েক কান অপরােধর অিভেযাগ হণ
কিরবার জ অ েরাধ কিরয়া থ হইয়ােছন, সই ে াই নাল উপ-ধারা (১) এ

উি িখত িরেপাট িতেরেক কান অিভেযােগর িভি েত সরাসির অপরাধ িবচারাথ হণ
কিরেত পািরেব।
(৩) উপ-ধারা (১) এ উি িখত কান িরেপােট কান ি র িব ে অপরাধ সংঘটেনর
অিভেযাগ বা তৎস েক কায ম হেণর পািরশ না থাকা সে ও, াই নাল যথাযথ
এবং ায়িবচােরর ােথ েয়াজনীয় মেন কিরেল, কারণ উে খ বক উ
ি র
াপাের সংি অপরাধ িবচারাথ হণ কিরেত পািরেব।
(৪) াই নাল এই আইেনর অধীন অপরােধর িবচারকােল দায়রা আদালেত িবচােরর জ
ফৗজদারী কাযিবিধর অ ায় ২৩ এর বিণত প িত, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত
অসংগিত ণ না হওয়া সােপে , অ সরণ কিরেব।
(৫) কান াই নাল, ায়িবচােরর ােথ েয়াজনীয় না হইেল, এবং কারণ িলিখতভােব
িলিপব না কিরয়া, কান মামলার িবচারকায িগত কিরেত পািরেব না।
(৬) াই নাল, উহার িনকট পশ ত আেবদেনর িভি েত, বা উহার িনজ উে ােগ, কান
িলশ কমকতা বা,
মত, িনয় ক বা এত ে ে িনয় েকর িনকট হইেত মতা া
কান কমকতােক এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধ সংি
য কান মামলা
নঃতদে র (further investigation), এবং ত ক ক িনধািরত সমেয়র
মে িরেপাট দােনর িনেদশ দান কিরেত পািরেব।
মামলা িন ি র ধারা-২৭। (১) এই আইেনর অধীন মামলার অিভেযাগ গঠেনর তািরখ হইেত ছয় মােসর
িনধািরত সময়সীমা মে মামলার িবচারক িবচার কায সমা কিরেবন।
(২) িবচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধািরত সমেয়র মে কান মামলা িন ি
কিরেত থ হইেল, িতিন উহার কারণ িলিখতভােব িলিপব কিরয়া সময়সীমা অনিধক
আরও িতন মাস ি কিরেত পািরেবন।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনধািরত সমেয়র মে িবচারক কান মামলার িন ি
কিরেত থ হইেল, িতিন উহার কারণ িলিপব কিরয়া িবষয়
িতেবদন আকাের
হাইেকাট িবভাগ ও িনয় কেক অবিহত কিরয়া মামলার কায ম পিরচালনা অ াহত
রািখেত পািরেবন।
(৪) ত ও যাগােযাগ ি আইন, ২০০৬ ধারা-৮২ ও ৮৪ অ যায়ী গ ত সাইবার
আিপল াই নােল আিপেলর িবধান এ আইেনও েযাজ হইেব।
অপরােধর
ধারা-২৮। এই আইেনর অধীন অপরাধস হ
আমলেযা তা ও (ক) ধারা ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩,১৪, ১৫, ও ১৬ এ উি িখত অপরাধস হ আমলেযা
জািমনেযা তা
(Cognizable) ও অ-জািমনেযা হইেব; এবং
(খ) ধারা ২৪ ও ২৫ এ উি িখত অপরাধস হ অ-আমলেযা (non-cognizable)
ও জািমনেযা হইেব।
জািমন
সং া ধারা-২৯। িবচারক এই আইেনর অধীন দ েযা কান অপরােধ অিভ
ি েক
িবধান
জািমেন ি দান কিরেবন না, যিদ না(ক) রা প েক অ প জািমেনর আেদেশর উপর নানীর েযাগ দান করা হয়;
(খ) িবচারক স হন য,(অ) অিভ
ি িবচাের দাষী সা
নাও হইেত পােরন মেম িব াস কিরবার
ি স ত কারণ রিহয়ােছ;
(আ) অপরাধ আেপি ক অেথ তর নেহ এবং অপরাধ মািণত হইেলও শাি কেঠার
হইেব না; এবং
(গ) িতিন অ প স ি র কারণস হ িলিখতভােব িলিপব কেরন।

বােজয়াি

আ জািতক
আ িলক
সহেযািগতা

ধারা-৩০। (১) এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘ ত হইেল, য কি উটার,
কি উটার িসে ম, িপ, কম া িড (িসিড), টপ াইভ বা অ কান আ ষি ক
কি উটার উপকরণ বা ব স েক বা সহেযােগ উ অপরাধ সংঘ ত হইয়ােছ সই িল
উ অপরােধর িবচারকারী আদালেতর আেদশা সাের বােজয়া েযা হইেব।
(২) যিদ আদালত এই মেম স হয় য, য ি র দখল বা িনয় েণ উ কি উটার,
কি উটার িসে ম, িপ িড , কম া িড , বা অ কান আ ষি ক কি উটার
উপকরণ পাওয়া িগয়ােছ িতিন এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান
িবধান লংঘেনর জ বা অপরাধ সংঘটেনর জ দায়ী নেহন, তাহা হইেল উ
কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ িড , কম া িড , টপ াইভ বা অ কান
আ ষি ক কি উটার উপকরণ বােজয়া েযা হইেব না।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া েযা কান কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ
িড , কম া িড , টপ াইভ বা অ কান আ ষি ক কি উটার উপকরেণর সিহত
কান বধ কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ িড , কম া িড , টপ াইভ বা
অ কান কি উটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইেল সই িলও বােজয়া েযা
হইেব।
(৪) এই ধারায় যাহা িক ই থা ক না কন, উপ-ধারা (১) এ উি িখত কান অপরাধ
সংঘটেনর জ যিদ কান সরকারী বা সংিবিধব সরকারী ক পে র কান কি উটার
বা তৎসংি
কান উপকরণ বা য পািত বহার করা হয়, তাহা হইেল উহা
বােজয়া েযা হইেব না।
ষ অ ায়
আ জািতক ও আ িলক সহেযািগতা
ও ধারা-৩১। এই আইেনর অধীেন কান অপরাধ স িকত িবষেয় অ স ান, িসিকউশন
এবং িবচািরক কায ম পিরচালনার জ আ জািতক ও আ িলক সহেযািগতার ে
অপরাধ স িকত িবষেয় পার িরক সহায়তা আইন, ২০১২ ( ২০১২ সেনর ৪ নং আইন
) এর সম িবধানাবিল েযাজ হেব।

স ম অ ায়
িবিবধ
সরল িব ােস ত ধারা-৩২। এই আইেনর অধীন দািয় পালনকােল সরল িব ােস ত কান কােজর ফেল
কাজকম
কান ি
িত হইেল বা তাহার িত হইবার স াবনা থািকেল ত
সরকার,
িনয় ক, ড কে ালার, সহকারী কে ালার বা ত ক ক মতা া কান কমকতা বা
ি র িব ে দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অ কান আইনগত কায ম হণ করা
যাইেব না।
অ িবধা রীকরণ ধারা-৩৩। (১) এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর কিরবার ে উ িবধােন কান
অ তার কারেণ অ িবধা দখা িদেল সরকার উ অ িবধা রীকরণােথ সরকারী
গেজেট কািশত আেদশ ারা েয়াজনীয় য কান ব া হণ কিরেত পািরেব।
(২) এই ধারার অধীন েত ক আেদশ জাতীয় সংসেদ যত তাড়াতািড় স ব উপ াপন
কিরেত হইেব।
উপেদ া কিম ধারা-৩৪। ১) সরকার এই আইন পাস কিরবার পর েত এক কিম গঠন কিরেব যাহা
গঠন
সাইবার

িনরাপ া উপেদ া কিম নােম পিরিচত হইেব;
২) সরকার, েয়াজন অ সাের, সাইবার িনরাপ া উপেদ া কিম র সভাপিত এবং িনিদ
সং ক অ া সদ বা পদািধকার সং া সদ িনেয়াগ কিরেব যাহারা সাইবার
িনরাপ া বা সাইবার আইেনর িবেশষ ােনর অিধকারী হইেব।
৩) সাইবার িনরাপ া উপেদ া কিম উপেদশ দান কিরেব যাহাঃ
ক) সাইবার িনরাপ া বলয় ি করার জ অথবা অ কান উে ে এই আইেনর
সিহত স ৃ কিরেত পাের;
খ) বাংলােদেশ ত
ি র াপক উ য়ন ও সােরর সােথ সােথ িডিজটাল সম াস হ
মাকােবলায় যেথ হয় এমন িবধান সংেযাজন কিরেত পাের;
(গ) এই আইেনর অধীন মহাপিরচালকেক িবিধ ণয়ন কিরেত পরামশ দান কিরেত
পািরেবন।
৪) সরকার েয়াজনমেত এ সং া কিম র সদ েদর এই উে ে যাতায়ােতর খরচািদ
এবং অ া ভাতা িনধারণ কিরেবন।
িবিধ
ণয়েনর ধারা-৩৫।
মতা
সরকার, সরকারী গেজেট এবং তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট
াপন
ারা, এই আইেনর উে
রণকে িন বিণত সকল বা য কান িবষেয় িবিধ ণয়ন
কিরেত পািরেব, যথাঃক) ফেরনিসক াব িত া করা;
খ) মহাপিরচালক ক ক ফেরনিসক াব পিরচািলত করা;
গ) ািফক ডাটা অথবা ত পযালচনা অথবা সং েহর প িতস হ এবং র া প িত;
ঘ) হ ে প, পযােলাচনা অথবা িডি পশন প িত এবং র া;
ঙ) সংকটাপ ত পিরকাঠােমা িনরাপ া;
চ) আ জািতক এবং আ িলক সহেযািগতার প িত।
ইংেরজীেত অ িদত ধারা-৩৬। (১) এই আইন বতেনর পর সরকার, সরকাির গেজেট
াপন ারা, এই
পাঠ কাশ
আইেনর ইংরেজীেত অ িদত এক িনভরেযা পাঠ (Authentic English
Text) কাশ কিরেব।
(২) বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মে িবেরােধর ে বাংলা পাঠ াধা পাইেব।

