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ডডডজটার ডনযাত্তা অআন, ২০১৬ 

(২য় খড়া) 

২০১৬ ালরয ---- নং অআন 

যমলতু জাতীয় ডডডজটার ডনযাত্তা এফং ডডডজটার যাধমূলয প্রডতকায, প্রডতলযাধ, দভন, নাক্তকযণ, তদন্ত 

এফং ডফচালযয উলেলে অনুলডঙ্গক ডফলয়াডদ ম্পলকে ডফধান প্রণয়ন কযা ভীচীন  প্রলয়াজনীয়; 

যলতু এতদ্বাযা ডনম্নরূ অআন কযা আরঃ- 

প্রথভ ধ্যায় 

প্রাযডিক 

ংডিপ্ত 

ডলযানাভ 

ধাযা- ১। ডলযানাভ 

(১) এআ অআন ডডডজটার ডনযাত্তা অআন, ২০১৬  নালভ ডবডত আলফ। 

(২) ভগ্র ফাংরালদল আায প্রলয়াগ আলফ। 

(৩) আা ডফরলে কাম েকয আলফ। 

ংজ্ঞা ধাযা- ২। ডফলয় ফা প্রংলগয ডযন্থী ডকছু না থাডকলর, এআ অআলন- 

(১) “অআনানুগ প্রলফাডধকায (Lawful Access)” থ ে যকান ব্যডক্ত কডম্পউটায ফা 

ডডডজটার ডডবাআ, যনটয়াকে ফা ডডডজটার ডলেলভয যকালনা যপ্রাগ্রাভ ফা ডাটায় 

প্রলফাডধকায eySvB‡e, মডদ-  

ক) ঐ ব্যডক্ত কডম্পউটাযফা ডডডজটার ডডবাআ ফা ডলেলভয যপ্রাগ্রাভ ফা ডাটায় ফা তলে 

প্রলফলয পূণ ে ডনয়ন্ত্রণ ডনলজয অয়লে যাডখফায অআনানুগ ডধকাযী য়; থফা  

খ) ঐ ব্যডক্ত কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডলেলভয যপ্রাগ্রাভ ফা ডাটায় ফা তলে প্রলফলয পূণ ে 

ডনয়ন্ত্রলণ যাডখফায ডধকাযী ব্যডক্তটিয ডনকট আলত অআনানুগ ম্মডত রাব কলয; থফা  

গ) উাত্ত ফা ডাটা (Data) থফা তে থফা উবয়আ মাা উন্কু্ত উাত্ত (Open Data) 

থফা ন্য যকান অআলনয অতায় কলরয জন্য উন্কু্ত যঘাডলত আয়া থালক; থফা  

ঘ) এআ অআলনয উলেে পূযণকলে এফং জাতীয় ডনযাত্তায স্বালথ ে যম কর অআন প্রলয়াগকাযী 

ংস্থায অআনানুগ স্তলি (lawful interception) কডযফায ডধকায থালক; 

(২) “যফঅআনী প্রলফ (Unlawful Access)” থ ে ধাযা-২(১) এ ফডণ েত অআনানুগ 
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প্রলফাডধকায (Lawful Access) ফড েভূত কর প্রকায প্রলফ (access); “প্রলফ 

(Access)” থ ে কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআ, কডম্পউটায ফা ডডডজটার যনটয়াকে, 

কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ ফা কডম্পউটায ব্যফস্থায় তে ডনডফষ্ট ফা পুডিভূত কডযফায, তে উদ্ধালযয 

ফা তলেয গডতলযাধ কডযয়া ফাঁধা যদয়ায, তে ফা উাত্ত প্রডিয়া কযলণয, তে ফা 

কডম্পউটায যপ্রাগ্রালভয ডযফতেন কডযফায, অউটপুট ডডবাআলয ভাধ্যলভ ডপ্রন্ট কডযফায 

উলেলে থফা ন্য যকালনাবালফ কডম্পউটায, কডম্পউটায যনটয়াকে, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ ফা 

কডম্পউটায ব্যফস্থায় এভন যকান ডবগভণ, ডনলদ ে ফা যমাগালমাগ স্থান কযা; 

(৩)”তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভা (Critical Information Infrastructure)” 

থ ে (ক) যম কর ফকাঠালভা যদলয  াংডফধাডনক ংস্থামূ ডযচারনায জন্য 

তযাফেকীয় এফং এ ধযলনয ন্যান্য ম্পদ, ডলেভ  যনটয়াকে, তে উাত্ত মাা 

যকায ফা ডফচায ডফবালগয তযাফেকীয় ং, মাায চরতা ফা ধ্বং, জাতীয় ডনযাত্তা, 

যাষ্ট্রীয় খন্ডতা  াফ েলবৌভত্ব, থ েনীডত, জনস্বাস্থয আতযাডদ ম্পডকেত ডফলযয়য  উয িডতকয 

প্রবাফ যপডরলত ালয; 

(খ) যকায কর্তেক যঘাডলত এআরূ যকান ফকাঠালভা; 

(৪) আ-ট্রানলজকন (e-Transaction) থ ে - 

(ক) যকান ব্যডক্ত কর্তেক তাায তডফর স্থানান্তলযয জন্য যকালনা ব্যাংক থফা যকালনা অডথ েক 

প্রডতষ্ঠান থফা ন্য যকালনা ভাধ্যলভ আলরকট্রডনক ফা ডডডজটার উালয় যকালনা সুডনডদ েষ্ট 

ডালফ (Account) থ ে জভা থফা উলত্তারন কযা ফা কযায জন্য প্রদত্ত ডনলদ েনা ফা 

অলদ ফা কর্তেত্বপূণ ে অআনানুগ যরন-যদন থফা যম যকালনা আলরকট্রডনক ফা ডডডজটার উালয় 

থ ে স্থানান্তয যক বুঝাআলফ; থফা 

(খ) যম যকান িয় ফা ডফিলয়য জন্য লটালভলটড যটরায যভডন থফা যটডরলপান থফা 

আন্টাযলনট থফা যিডডট ফা যডডফট কাড ে থফা ন্য যম যকান আলরকট্রডনক ফা ডডডজটার 

ভাধ্যলভ থ ে যরনলদনলক বুঝাআলফ; থফা 

(গ) যকায ফা ফাংরালদ ব্যাংক কর্তেক ভলয় ভলয় প্রণীত ডফডবন্ন অআন ফা ডফডধ ফা 

ডযত্র এয অতায় ফডণ েত আ-ট্রানলজকলনয ংজ্ঞালক বুঝাআলফ; 
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(৫) আ-যলভন্ট (e-Payment) থ ে – 

(ক) যকান ব্যডক্ত, ডযফায, যকাযী ফা যফযকাযী ফা ফাডণডজযক ফা ন্য যম যকান প্রডতষ্ঠান 

কর্তেক ডডডজটার ডডবাআ ফা কডম্পউটায ফা কডম্পউটায ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়াকে ফা 

কডম্পউটায যনটয়াকে ব্যফালযয ভাধ্যলভ ণ্য ফা কাজ ফা যফা িয়লক বুঝাআলফ; থফা 

(খ) যকায ফা ফাংরালদ ব্যাংক কর্তেক ভলয় ভলয় প্রণীত ডফডবন্ন অআন ফা ডফডধ ফা 

ডযত্র এয অতায় ফডণ েত আ-যলভলন্টয ংজ্ঞালক বুঝাআলফ; 

(৬) “উাত্ত দূলণ (Data Corruption) থফা কডম্পউটায দূলণ (Computer 

Corruption) থফা িডত (Damage)" থ ে এভন ফ যপ্রাগ্রাভ ফা কডম্পউটায ফা 

ডডডজটার ডনলদ েনা মাা যকান কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআ ফা কডম্পউটায ডলেভ ফা 

কডম্পউটায ফা ডডডজটার যনটয়ালকে যডিত যকান যযকড ে, উাত্ত ফা যপ্রাগ্রালভয যপ্রযণ ফা 

ঞ্চাযণ কালম েয ডযফতেন ফা ডফনা াধন থফা স্বাবাডফক কাম েিভলক ফাধাগ্রস্ত কলয; 

(৭) “উাত্ত ফা ডাটা (Data)” থ ে যকান ডনডেেষ্ট দ্ধডতলত প্রস্তুত তে, জ্ঞান, ঘটনা, ধাযণা 

ফা ডনলদ োফরী মাা কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডপ্রন্ট-অউট, ম্যাগলনটিক ফা টিকযার ফা ন্য 

যকান ডডডজটার যোলযজ ডভডডয়া, াঞ্চকাড ে, াঞ্চলট যম যকান অকালয ফা ডফন্যাল 

কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডলেভ থফা কডম্পউটায ফা ডডডজটার যনটয়ালকে প্রডিয়াজাত 

কযা আয়ালছ, আলতলছ থফা আলফ থফা মাা যকান কডম্পউটায স্মৃডতলত ংযডিত 

যডয়ালছ; 

(৮) “যপ্রাগ্রাভ (program)” থ ে াঠলমাগ্য ভাধ্যলভ মন্ত্র ব্দ, ংলকত, ডযলরখ থফা 

ন্য যকান অকালয প্রকাডত ডনলদ োফরী, মা দ্বাযা ডডডজটার ডডবাআলক যকান ডফলল কাজ 

কযালনা ফা ফাস্তলফ পরদায়ক কযালনা মায়;  

(৯)  কনলটন্ট (Content) থ ে ডডডজটার অকালয (Digital Format) প্রকাডত কর 

তে উাত্তলক বুঝাআলফ; 

"ডডডজটার" ফডরলত মৄগ্মংখ্যা  ফা ডডডজট ডনলয় কাজ কযায দ্ধডতলক বুঝাআলফ; 

(১০) ডডডজটার ডডবাআ” থ ে- 

(ক) যম যকান আলরকট্রডনক, ডডডজটার, ম্যাগলনটিক, টিকযার ফা তে প্রডিমাকযণ মন্ত্র ফা 

ডলেভ, মাা আলরকট্রডনক, ডডডজটার, ম্যাগলনটিক ফা টিকযার আভার ব্যফায কডযয়া 
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যমৌডক্তক, গাডণডতক এফং স্মৃডত কাম েিভ ম্পন্ন কলয, এফং যকান ডডডজটার ফা কডম্পউটায 

ডডবাআ ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটমালকেয ডত ংমৄক্ত এফং মাালত কর আনপুট, 

অউটপুট, প্রডিমাকযণ, ডঞ্চডত (Storage), ডডডজটার ডডবাআ পটমায ফা যমাগালমাগ 

সুডফধাডদ আায ন্তর্ভ েক্ত থালক; থফা 

(খ) যভাফাআর যপান, ট্যাফলরট, স্মাট ে ডডবাআ ফা ন্য ধযলনয মন্ত্র ফা ডডডজটার আনপুট, 

অউটপুট াভথ েমৄক্ত কর প্রকায ডডবাআলক বুঝাআলফ;  

(১১) “ডডডজটার ফা কডম্পউটায যনটয়াকে” থ ে এভন এক ধযলনয অন্তঃংলমাগ মাা 

স্যালটরাআট, ভাআলিালয়ব, যটডযডিলয়র রাআন, য়যাযলর মন্ত্র, য়াআড এডযয়া যনটয়াকে, 

যরাকার এডযয়া যনটয়াকে, আনফ্রালযড, য়াআপাআ, ব্লুটুথ  ফা ন্য যকান যমাগালমালগয ভাধ্যভ 

ফা যকান প্রাডন্ত্রক (Terminal) মন্ত্রাডত ফা দুআ ফা তলতাডধক কডম্পউটালযয অন্তঃংলমাগ 

যডয়ালছ এভন যকান কভলেক্স, মাালত অন্তঃংলমাগ ডনযফডিন্নবালফ ংযিণ কযা উক ফা 

না উক, এয ভাধ্যলভ দুআ ফা তলতাডধক কডম্পউটায ফা ডডডজটার মলন্ত্রয ভলধ্য ংলমাগ স্থান 

কলয; 

(১২) “যকাম্পানী” ফডরলত ‘যকাম্পানী অআন-১৯৯৪’ (১৯৯৪ ালরয ১৮ নং অআন) নুমায়ী 

যকান প্রডতষ্ঠান ফা যকান ফাডণডজযক প্রডতষ্ঠান, ংীদাযী কাযফায, ডভডত, ংঘ ফা  

ংগঠনলক বুঝাআলফ। 

(১৩) “গ্রাক তে (Subscriber Information)” থ ে কডম্পউটায ফা ডডডজটার 

ডডবাআ ডাটায পযভ ফা ন্য যকান পযলভ ধাযণকৃত তে মাা াডবে যপ্রাবাআডায কর্তেক 

গ্রাকলক যপ্রযণকৃত াডবেলয জন্য ধাযণকৃত। তলফ এআরূ ট্রাডপক ফা কলন্টন্ট ডাটা আায 

ন্তর্ভ েক্ত আলফ না মাালত ডনম্নফডণ েত ডফলয়াডদ প্রডতডষ্ঠত আলত ালয, মথা: 

(ক) ব্যফহৃত কডভউডনলকন াডবেলয ধযণ, আায ডত ম্পডকেত কাডযগডয ডফলয়াডদ এফং 

যফা প্রদালনয ভয়; 

(খ) গ্রালকয ডযডচডত, ত্র যমাগালমাগ ফা ন্য যকান যমাগালমালগয ঠিকানা, যটডরলপান এফং 

ন্যান্য একল নাোয; ডফর ডযলালধয তে কডভউডনলকন আকুআলভন্ট স্থালনয স্থান 

ম্পডকেত ন্যান্য তে মাা াডব েলয ভাধ্যলভ ফা াডব ে আলত প্রকা কযা য়; 

(১৪)  
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(ক) “ট্রাআবুযনার” থ ে তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত (ংলাডধত) অআন, ২০০৬ (২০০৬ ালরয 

৩৯ নং অআন) ধাযা ৬৮ এয ধীন গঠিত াআফায ট্রাআবুযনার;  

(খ) “াআফায অীর ট্রাআবুযনার” থ ে তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত (ংলাডধত) অআন, ২০০৬ 

(২০০৬ ালরয ৩৯ নং অআন) ধাযা ৮২ এয ধীন গঠিত াআফায অীর  ট্রাআবুযনার; 

(১৫) ‘‘ট্রাডপক ডাটা (Traffic Data)’’ থ ে কডম্পউটায ফা ডডডজটার থফা যভাফাআর 

যনটয়াকে ডলেলভয ভাধ্যলভ যমাগালমাগ ম্পডকেত যম যকান ডাটা ফা ডগন্যার মাা 

কডম্পউটায ফা ডডডজটার ফা যভাফাআর যনটয়াকে ডলেলভয ভাধ্যলভ উৎাডদত এফং 

যমাগালমালগয উৎ, গন্তব্য, রুট, ভয়, তাডযখ, অকায, যভয়াদ থফা ধযণ ংিান্ত 

যমাগালমালগয যচআলনয যকান ং গঠন কলয; 

(১৬) “ডডডজটার  ফা  আলরক্ট্রডনক জাডরয়াডত  ( Digital ফা Electronic Forgery)” 

থ ে যকান এক ফা একাডধক ব্যডক্ত কর্তেক ডফনা ডধকালয থফা প্রদত্ত ডধকালযয ডতডযক্ত 

ডালফ থফা নাডধকায চচ োয ভাধ্যলভ যকান কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআলয আনপুট 

থফা অউটপুট প্রস্তুত (Create) থফা ডযফতেন থফা মুলছ যদয়া (Delete) থফা 

ধাভাচাা যদয়ায (Hide) ভাধ্যলভ শুদ্ধ ডাটা থফা তে থফা শুদ্ধ যপ্রাগ্রালভয ভাধ্যলভ 

র্ভর থফা ভ্রান্ত কাজ থফা কাম েিলভ তে ডলেভ (Information System) থফা 

কডম্পউটায ফা ডডডজটার যনটয়াকে-এয ডযচারনলক বুঝাআলফ; 

(১৭) “ডডডজটার প্রতাযণা ফা কডম্পউটায ংিান্ত প্রতাযণা” এয থ ে-   

যকান ব্যডক্ত মডদ আিাকৃতবালফ ফা জ্ঞাতালয থফা নুভডত ব্যডতলযলক, যকান কডম্পউটায 

যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, 

ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়ালকে ফা াভাডজক যমাগালমালগয ভাধ্যলভ  যকান তে 

ডযফতেন, মুলছ যপরা ফা নতুন যকান তলেয ংমৄডক্ত ফা ডফকৃডতয ঘটালনায ভাধ্যলভ উায মূল্য 

ফা উলমাডগতা হ্রা কলয ফা তাায ডনলজয ফা ন্য যকান ব্যডক্তয যকান সুডফধা াআফায ফা 

ন্য যকান ব্যডক্তয িডত কডযফায  যচষ্টা কলয ফা ছরনায অশ্রয় যনয়ালক বুঝাআলফ; 

(১৮) "ডডডজটার লন োগ্রাডপ  (Digital Pornography)" থ ে  

(ক) ডডডজটার লন োগ্রাডপ ফডরলত ‘লন োগ্রাডপ ডনয়ন্ত্রণ অআন-২০১২ (২০১২ ালরয ৯ নং 

অআন) এ ফডণ েত ংজ্ঞালক বুঝাআলফ থফা 
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(খ) যমৌন উলত্তজনা সৃডষ্টকাযী যকান শ্লীর ংরা, ডবনয়, ঙ্গবডঙ্গ, নগ্ন ফা ধ েনগ্ন নৃতয 

মাা চরডিত্র, ডবডডডচত্র, ডড ডবজ্যযয়ারডচত্র, ডস্থযডচত্র, গ্রাডপক ফা ন্য যকান উালয় 

ধাযণকৃত  প্রদ েনলমাগ্য এফং মাায যকান শডেক ফা ডিাগত মূল্যলনআ; থফা 

(গ) যমৌন উলত্তজনা সৃডষ্টকাযী শ্লীর ফআ, াভডয়কী, ডরপলরট, লয়ফ কলন্টন্ট; 

(ঘ) ডডডজটার ভাধ্যলভ উ-দপা (খ) ফা (গ) এ ফডণ েত ডফলয়াডদয ফস্তুগত, ডডডজটার ফা 

আলরকট্রডনক উস্থানা বুঝাআলফ। 

(১৯) "ডডডজটার ডশু লন োগ্রাডপ" থ ে এভন উাদান মাা ডডডজটার ভাধ্যলভ দৃেত ফা 

ন্যবালফ ডচডত্রত কডযয়া-  

(ক) যমৌন অচযলণয অতায় যকান ডশুলক ম্পকেমৄক্ত কযা;   

(খ) যকান ডশুলক যমৌনতায় ম্পকেমৄক্ত কযা;  

(গ) এভন ধযলনয ফাস্তফ ফা ডস্থয ডচত্র ফা চরডিত্র মাা যকান ডশুয যমৌন ম্পকে মৄক্ত কযা; 

(২০) “ডডডজটার তে ব্যফস্থা (Digital Information System)” থ ে তে প্রমৄডক্ত 

ব্যফালযয ভাধ্যলভ ডডডজটার উালয় উাত্ত (data) প্রডিয়াকযলণয জন্য ব্যফহৃত কডম্পউটায 

ফা ডডডজটার ডডবাআ ডলেভ থফা াবোয থফা য়াকে যেন থফা টাডভ েনার থফা 

যোলযজ ডলেভ ফা যোলযজ ডভডডয়া থফা কডভউডনলকন ডডবাআ থফা যনটয়াকে 

ডযলা ে আতযাডদলক বুঝাআলফ; 

(২১) “ডডডজটার যমাগালমাগ” থ ে আলরকট্রডনক, ডডডজটার, ম্যাগলনটিক, য়যাযলর, 

টিকযার, আলরকলট্রাম্যাগলনটিক ফা তুরনীয় িভতা যডয়ালছ এআরূ যকান প্রমৄডক্ত ব্যফায 

কলয যম যকান ংলকত, ডচহ্ন, ব্দ, ছডফ, চরভান ডচত্র এফং তে শফদুযডতক ফা টিকযার 

ংলকলত রূান্তডযত কলয ট্রান্পডভন থফা ডফডনভয় কযালক বুঝাআলফ; 

(২২) “ডডডজটার যযকড ে” থ ে যকান উাত্ত (Data), যযকড ে ফা উাত্ত আলত প্রস্তুতকৃত ছডফ ফা 

প্রডতিডফ ফা ব্দ, মাা যকান আলরক্ট্রডনক ডফন্যা, ভাআলিাডপল্ম ফা কডম্পউটায ফা যকান 

ডডডজটার ডডবাআল প্রস্তুতকৃত ভাআলিাডপলচ ংযডিত, গৃীত ফা যপ্রডযত আয়ালছ; 

(২৩) "ায়াড ে" থ ে এভন ধযলনয উাত্ত ফা ডাটা মাায ভাধ্যলভ কডম্পউটায ফা ডডডজটার 

ডডবাআ, কডম্পউটায ফা ডডডজটার াডবে ফা কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডলেলভয ব্যফায  

প্রলফাডধকায রাব কযা মায়; 
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(২৪) "লফঅআডন প্রডতফন্ধকতা (Unlawful Obstruction)" থ ে 

(ক) ‘ফাংরালদ যটডরলমাগালমাগ ডনয়ন্ত্রণ অআন-২০০১’ (২০০১ ালরয ১৮ নং অআন) এয 

ধাযা-২ এয উধাযা-৬ এ ফডণ েত ‘িডতকয প্রডতফন্ধকতা’-যক বুঝাআলফ; থফা 

(খ) আলরকট্রডনক, ডডডজটার ডলেভ, যচৌেকীয়, টিকযার ফা যভৌডখক যমাগালমালগয ডফলয়ফস্তু 

যকালনা শ্রফণমন্ত্র, ঠনমন্ত্র ফা যযকডড েং মন্ত্র ব্যফালয প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট কযা; থফা 

(গ) যকান Information System (কডম্পউটায যনটয়াকে, বলয়জ ফা ডাটা (Voice ফা 

Data) যনটয়াকে, তে বান্ডায (Data Storage or Data Storage System) 

আলত তে প্রফাল প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট কযা, যমখালন এআ কালজয ডত জডড়ত- 

       () ব্যডক্ত ফা যকাম্পানী এআ কর তলেয ভাডরক না য়; 

(অ) ব্যডক্ত ফা যকাম্পানী ংডশ্লষ্ট অআলন এআরূ Interception এয ডফললয় ডদ্ধান্ত 

যনয়ায িভতা প্রাপ্ত না য়;  

(আ) ব্যডক্ত ফা যকাম্পানী তে মূলয প্রকৃত দাডয়ত্ব প্রাপ্ত  কর্তেলিয  নুভডতপ্রাপ্ত না 

য়; 

(২৫) “ডযডচডত তে (Identity Information)”থ ে যম যকান তে মাা শজডফক 

(biological) থফা াযীডযক (physical) ফা ন্য যকান তে মাা এককবালফ ফা যমৌথ 

বালফ ন্য তে মাা একজন ব্যডক্তলক থফা ডলেভলক নাক্ত কলয, মাায নাভ, ছডফ, 

ঠিকানা, জন্ তাডযখ, ভাতায নাভ, ডতায নাভ, স্বািয, জাতীয় ডযচয়ত্র, জন্  মৃতুয 

ডনফন্ধন নেয, ডপংগায ডপ্রন্ট, ালাট ে নেয, Bank Account Number, ড্রাআডবং 

রাআলন্প, আ-টিন নেয, আলরকট্রডনক ফা ডডডজটার স্বািয, User Name, Credit ফা 

Debit Card Number,Voice Print, Retina Image, Iris Image, DNA 

Profile, Security Question, থফা ন্য যকান ডযডচডত মাা প্রমৄডক্তয উৎকল েতায 

জন্য জরবয; 

(২৬) “যপৌজদাডয কাম েডফডধ” থ ে   Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 

No. V of 1898). 

(২৭) “ডফচাযক” থ ে তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত অআন, ২০০৬ (২০০৬ ালরয ৩৯ নং অআন) 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbdlaws.minlaw.gov.bd%2Fpdf_part.php%3Fid%3D75&ei=fXmTVZWxCYn_Uq_AgfAL&usg=AFQjCNFo0ZnQl_OcXA_3llXfQcWWdf4xig&bvm=bv.96952980,d.bGQ
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbdlaws.minlaw.gov.bd%2Fpdf_part.php%3Fid%3D75&ei=fXmTVZWxCYn_Uq_AgfAL&usg=AFQjCNFo0ZnQl_OcXA_3llXfQcWWdf4xig&bvm=bv.96952980,d.bGQ
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ধাযা ৬৮ এয ধীন গঠিত াআফায ট্রাআবুযনালরয ডফচাযক; 

(২৮) “ব্যডক্ত ফা ো"  লব্দয অতায় যকান প্রাকৃডতক ত্তা ডফডষ্ট একক ব্যডক্ত, ংীদাযী 

কাযফায, ডভডত, যকাম্পানী, প্রডতষ্ঠান ফা ভফায় ডভডত ন্তর্ভ েক্ত; 

(২৯) “বাআযা” থ ে এভন কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডনলদ ে থফা তে থফা উাত্ত 

(data) থফা যপ্রাগ্রাভ থফা যা মাা- 

() যকান কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআ কর্তেক ম্পাডদত কাম েলক ডফনা, িডত ফা 

ক্ষুণ্নকলয ফা উায কাম ে-ম্পাদলনয দিতায় ডফরূ প্রবাফ ডফস্তায কলয; ফা  

(অ) ডনলজলক ন্য যকান কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআলয ডত ংমৄক্ত কডযয়া উক্ত 

কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআলয যকান যপ্রাগ্রাভ, উাত্ত (Data) ফা ডনলদ ে কাম েকয 

কডযফায ফা যকান ডিয়া ম্পাদলনয ভয় ডনলজআ ডিয়াীর আয়া উলঠ এফং উায ভাধ্যলভ 

উক্ত কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআল যকান ঘটনা ঘটায়; 

(৩০) “ভাডযচারক” থ ে  ধাযা ৫ (২) এয ধীলন ডনমৄক্ত ভাডযচারকলক বুঝাআলফ এফং 

ডতডযক্ত ভাডযচারক, ডযচারক, উ-ডযচারক  কাযী ডযচারক এয কাম োফরী 

ভাডযচারলকয কাম োফরী ডললফ গণ্য আলফ; 

(৩১) ডশু” থ ে ডফদ্যভান ন্য যকান অআলন ডবন্নতয মাা ডকছুআ থাকুক না যকন, এআ 

অআলনয উলেে পূযণকলে, নুধ্বে ১৮ (অঠায) ফৎয ফয় ম েন্ত কর ব্যডক্ত ডশু ডালফ 

গণ্য আলফ; 

(৩২) “ন্ত্রাী ম্পদ” থ ে যকান ম্পদ মাা অংডক ফা ম্পূণ েরূল প্রতযি ফা লযািবালফ 

ন্ত্রাী কালম ে ব্যফহৃত আলত ালয ফা আয়ালছ ফা ব্যফালযয ভাধ্যলভ প্রাপ্ত এফং ফাংরালদ ফা 

যকান ডফলদী যাষ্ট্র কর্তেক ন্ত্রাী ডালফ ডচডহ্নত যকান ব্যডক্ত, যকাম্পানী ফা  োয ম্পদলক 

বুঝাআলফ; 

(৩৩) “যফা প্রদানকাযী (Service Provider)”  থ ে 

(ক) যকান যকাডয ফা যফযকাডয ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান ডমডন ফা মাা কডম্পউটায ফা ডডডজটার 

ডলেলভয ভাধ্যলভ যকান ব্যফাযকাযীলক যমাগালমালগয াভেে যফযা কলয; থফা 

(খ) ন্য যকান ব্যডক্ত,  ো ফা ংস্থা ডমডন ফা মাা উক্ত াডবেলয ফা উক্ত াডবেলয 

ব্যফাযকাযীয লি কডম্পউটায ডাটা (data) প্রডিয়া কযণ ফা ংযিণ কলযন; 
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(৩৪) “াভাডজক যমাগালমাগ ভাধ্যভ (Social Media)” থ ে কডম্পউটায ফা ডডডজটার 

ডডবাআ ব্যফালযয ভাধ্যলভ পরাআন ফা নরাআলন াযস্পডযক যমাগালমাগ, তে-উাত্ত 

অদান প্রদান, চযাট, ডবডডচযাট, আ-যভআর,গ্রু ফা পৃষ্ঠা  ব্লগ াআটলক যফাঝাআলফ। 

(৩৫) "ভানাডন" ফডরলত ফাংরালদ দন্ডডফডধ-১৮৬০ ( ১৮৬০ ালরয ৪৫ নেয অআন ) এয 

৪৯৯ ধাযায় উলেডখত ভানাডন-যক বুঝাআলফ। 

(৩৬) "ন্ত্রাী" থ ে- 

(ক) যম ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান উগ্র  ধংাত্মক কালজ ম্পকৃ্ত লয় জনাধাযলণয জন্য িডতকয 

যকান কাজ কলয মা ফাংরালদলয প্রচডরত অআন নুমায়ী যাধ; থফা 

 

(খ) যকালনা ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান মডদ যকালনা ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠানলক যজাযপূফ েক যকান কাজ 

কযলত ফাধ্য কলয ফা বয়-বীডত যদডখলয় যফঅআনী যকালনা কাজ কযলত ফাধ্য কলয ফা যকালনা 

ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠানলক তযা, গুভ, ডাকাডত, ডছনতাআ, চুডয, যাাজাডন  ধ্বংাত্মক যকালনা কাজ 

কযলত ফা এ ম্পডকেত যকালনা কাজ কযলত ফাধ্য কলয ফা প্রলযাডচত কলয। 

অআলনয প্রধান্য ধাযা-৩। অাতত: ফরফৎ ন্য যকান অআলন ডবন্নতয মাা ডকছুআ থাকুক না যকন, এআ অআন 

এফং আায ধীলন প্রণীত ডফডধ ফাংরালদলয ন্যান্য অআন  ডফডধয ম্পূযক ডললফ 

ডফলফডচত আলফ।  

অআলনয 

ডতযাডষ্ট্রক 

প্রলয়াগ 

ধাযা-৪। 

(১) মডদ যকান ব্যডক্ত ফাংরালদলয ফাডলয এআ অআলনয ধীন যকান যাধ কলযন মাা 

ফাংরালদল কডযলর এআ অআলনয ধীন দণ্ডলমাগ্য আত, তাা আলর এআ অআন এআরূল 

প্রলমাজয আলফ যমন যাধটি ডতডন ফাংরালদলআ কডযয়ালছন। 

(২) মডদ যকান ব্যডক্ত ফাংরালদলয ফাডয আলত ফাংরালদল ফডস্থত যকান কডম্পউটায, 

কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়ালকেয াালে ফাংরালদলয বযন্তলয এআ অআলনয 

ধীন যকান যাধ কলযন, তাা আলর উক্ত ব্যডক্তয ডফরুলদ্ধ এআ অআলনয ডফধানাফরী এআরূল 

প্রলমাজয আলফ যমন উক্ত যালধয ম্পূণ ে প্রডিয়া ফাংরালদলআ ংঘটিত আয়াডছর ।  

(৩) মডদ যকান ব্যডক্ত ফাংরালদলয বযন্তয আলত ফাংরালদলয ফাডলয এআ অআলনয ধীন 

যকান যাধ কলযন, তাা আলর উক্ত ব্যডক্তয ডফরুলদ্ধ এআ অআলনয ডফধানাফরী এআরূল 

প্রলমাজয আলফ যমন উক্ত যালধয ম্পূণ ে প্রডিয়া ফাংরালদলআ ংঘটিত আয়াডছর৷ 
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ডদ্বতীয় ধ্যায় 

ডডডজটার ডনযাত্তা এলজডন্প 

ডডডজটার 

ডনযাত্তা 

এলজডন্পয গঠন 

 কাম োফরী  

ধাযা- ৫। 

(১) জাতীয় ডডডজটার ডনযাত্তা ডনডিত কডযফায রলিয তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত ডফবালগয 

ধীলন যকায এআ অআলনয অতায় উমৄক্ত কর্তেি গঠন কডযলত াডযলফ; 

(২) ‘ডডডজটার ডনযাত্তা এলজডন্প’ ফাংরালদলয কর কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডলেভ, 

যনটয়াকে, যভাফাআর ফা ডডডজটার যমাগালমাগ (Voice & Data) যনটয়াকে, ডনযাত্তা 

প্রদান, াআফায যাধ দভন  প্রডতলযাধ এফং উক্তরূ যাধমূরক তৎযতা যযাধ কডযফায 

উলেলে- 

(ক) াআফায যাধমূ ম েলফিণ  ডযচারনা; 

(খ) কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়ালকেয ফা যভাফাআর (Voice & 

Data) যনটয়ালকেয ভাধ্যলভ অডথ েক কভ েকালণ্ডয ডত জডড়ত ন্যান্য ংস্থায 

কাম েতৎযতা ফাংরালদ ব্যাংক ফা থ ে ভন্ত্রণারয় এয ডত ভন্বয় এফং ম েলফিণ; 

(গ) কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়ালকেয ফা যভাফাআর (Voice 

&Data) যনটয়ালকেয, ডত জডড়ত ন্যান্য ংস্থায ডনকট আলত ডডডজটার যাধ 

ম্পডকেত যকান ডফললয় প্রডতলফদন অফান কযা; 

(ঘ) দপা (গ) এয ধীন প্রাপ্ত প্রডতলফদন ম োলরাচনা এফং তদানুমায়ী মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ; 

(ঙ) কডম্পউটায, কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডলেভ ফা কডম্পউটায ফা ডডডজটার যনটয়ালকেয 

ডত জডড়ত ংস্থামূলয কভ েকতো  কভ েচাযীলদয াআফায ডনযাত্তা ডফললয় প্রডিণ প্রদান 

কডযলফ এফং প্রডডিত জনফলরয তাডরকা ংযিণ কডযলফ; 

(চ) এফং াআফায যাধ  ডনযাত্তা ম্পডকেত যকালযয ন্যান্য অলদ নুমায়ী 

কাম োফডর। 

(৩) এআ অআলনয উলেে পূযণকলে যকায প্রলয়াজনীয় জনফর “ডডডজটার ডনযাত্তা 

এলজডন্প “এয নতুন দপ্তয সৃডষ্ট কডযলত াডযলফ এফং ‘ডডডজটার ডনযাত্তা এলজন্পী’ এয একজন 
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ভাডযচারক থাডকলফ; 

(৪) যকালযয ডনয়ন্ত্রন  তোফধান াললি ভাডযচারক এআ অআলনয ধীন তাায উয 

ন্যস্ত কর কাম ে ম্পাদন কডযলফন; 

(৫) ভাডযচারলকয প্রধান কাম োরয় ঢাকায় থাডকলফ এফং যকায প্রলয়াজলন যদলয যম যকান 

স্থালন তদ কর্তেক ডনধ োডযত ভলয়য জন্য ফা স্থায়ীবালফ াখা কাম োরয় স্থান কডযলত াডযলফ; 

(৬) ভাডযচারলকয দপ্তলযয একটি াধাযণ ীরলভায থাডকলফ মাা যকায কর্তেক 

নুলভাডদত  ডনধ োডযত যিলত্র ব্যফহৃত আলফ; 

(৭) এআ অআলনয ধীলন ভাডযচারলকয ডনয়ন্ত্রলণ এক ফা একাডধক ডডডজটার পলযনডক 

ল্যাফ (Digital Forensic Lab) স্থান কযা আলফ। আা ছাড়া, যকায ডডডজটার 

ডনযাত্তা ডনডিত কযা এফং ডডডজটার ডনযাত্তা হুভডকয ম্মুখীন আলর এয প্রডতকায 

ডফধালনয জন্য ন্যান্য প্রলয়াজনীয় ল্যাফ স্থান কডযলত াডযলফ; এ জন্য প্রলয়াজনীয় উমৄক্ত 

কাডযগযী জ্ঞান ম্পন্ন জনফর-এয ংস্থান থাডকলফ ; 

(৮) ‘ডডডজটার ডনযাত্তা এলজডন্প’ এয কভ েকতো  কভ েচাযী ডনলয়ালগয যমাগ্যতা, ডবজ্ঞতা   

চাকুযীয তোফরী ডফডধ দ্বাযা ডনধ োডযত আলফ; 

(৯) ফাংরালদ যকালযয ডতডযক্ত ডচফ ফা যগ্রড-২ দভম োদায কভ েকতো ফা ডডডজটার 

ডডকউডযটিলত ডফললবালফ ডবজ্ঞ ব্যডক্ত  ‘ডডডজটার ডনযাত্তা এলজডন্প’ এয ভাডযচারক 

আলফ। 

(1০) ‘ডডডজটার ডনযাত্তা এলজডন্প’ এয ধীলন “Bangladesh Cyber Emergency 

ফা Incident Response Team (Bangladesh-CERT)” নাভক একটি প্রধান টিভ 

থাডকলফ। াআফায ডনযাত্তা ডনডিত কডযফায রলিয যকাযী প্রডতষ্ঠানমূলয জন্য ভন্ত্রণারয় 

ফা যক্টয ডবডত্তক একাডধক CERT থাডকলত াডযলফ মাাযা Bangladesh-CERT এয 

ডত ভন্বয় কডযয়া কাম েিভ ডযচারনা কডযলফ এফং আায গঠন  কাম োফডর ডফডধ দ্বাযা 

ডনধ োডযত আলফ। 
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(১১) ফাংরালদলয যকাথা াআফায ডনযাত্তা ডফডিত আলর ফা াআফায াভরা আলর 

“Bangladesh Cyber Emergency Response Team (Bangladesh-

CERT)” মূ াআফায াভরায ডফললয় তাৎিডণক প্রডতকালযয ব্যফস্থা গ্রণ কডযলফ। 

(১২) ভাডযচারক, ডডডজটার ডনযাত্তা এলজন্পী প্রডত ভাল ন্তত একফায তে  যমাগালমাগ 

প্রমৄডক্ত ডচফ এয  ডনকট Bangladesh-CERT এয কাম েিভ ম্পডকেত প্রডতলফদন 

উস্থান কডযলফন এফং ফাংরালদলয ডডডজটার ডনযাত্তায াডফ েক ডচত্র তুডরয়া ধডযলফন। 

জাতীয় ডনযাত্তায ালথ ম্পডকেত যকালনা ডফলয় ডচফ, তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত ডফবালগয 

ডনকট উস্থাডত আলর ডতডন তাৎিডনকবালফ ডফলয়টি যকালযয ংডশ্লষ্ট কর্তেিলক এফং 

‘জাতীয় ডডডজটার ডনযাত্তা কাউডন্পর’ যক ফডত কডযলফন।  

জাতীয় 

ডডডজটার 

ডনযাত্তা 

কাউডন্পর 

ধাযা-৬।  

(১) ডডডজটার ডনযাত্তায াডফ েক ডফলয় ডনলয় অলরাচনা এফং ডডডজটার ডনযাত্তায ডফললয় 

জাতীয় গুরুত্বপূণ ে ডদ্ধান্ত গ্রলণয রলিয একটি “জাতীয় ডডডজটার ডনযাত্তা কাউডন্পর” গঠিত 

আলফ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয প্রধানভন্ত্রী “জাতীয় ডডডজটার ডনযাত্তা কাউডন্পর” 

এয বাডত আলফন। 

(২) ‘জাতীয় ডডডজটার ডনযাত্তা কাউডন্পর’ এয গঠন  কাম োফরী ডফডধ দ্বাযা ডনধ োডযত আলফ। 
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র্ততীয় ধ্যায় 

তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভা (ড অআ অআ) 

ডনডদ েষ্ট ডকছু 

কডম্পউটায 

ডলেভ থফা 

যনটয়াকে যক 

জাতীয় 

তযাফেকীয় 

তে 

ডযকাঠালভা 

ডললফ যঘালণা 

ধাযা- ৭। 

(১) ভাডযচারক, যকাযী যগলজলটয ভাধ্যলভ, ফাংরালদলয জাতীয় ডনযাত্তা ফা নাগডযলকয 

থ েননডতক এফং াভাডজক কল্যালণ ডনলয়াডজত ডনডদ েষ্ট ডকছু কডম্পউটায ডলেভ, যনটয়াকে 

ফা তে ডযকাঠালভামূলক তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভা ডালফ যঘালণা কডযলত 

াডযলফন। 

(২) ভাডযচারক ডফডধ দ্বাযা ডনধ োডযত দ্ধডতলত ডনম্নফডণ েত ডফললয় ন্যযনতভ ভান, ডনলদ েনা, 

ডনয়ভ  প্রডিয়া ডফডত কডযয়া ডদলফন; মথা- 

ক) তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায যিা এফং ংযিণ। 

খ) তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায াধাযণ ব্যফস্থানা। 

গ) যকান তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায তলে প্রলফাডধকায, স্তান্তয এফং ডনয়ন্ত্রণ। 

ঘ) যকান তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায তে এফং উালত্তয তযতা  খণ্ডতায 

(Validity and Integrity) ডনযাত্তায জলন্য ডযকাঠালভাগত এফং দ্ধডতগত ডনয়ভ  

নীডতভারা। 

ঙ) তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায তে ফা উাত্ত ংযিণ (Storage or 

Archiving)। 

চ) তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায ফা আায যকান ংলয ডফনলষ্টয ঘটনায় অদকারীন 

ডযকেনা;এফং 

ছ) তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায তে-উাত্ত ফা ন্য যকান ম্পলদয ম োপ্ত ডনযাত্তা, 

সুষ্ঠ ুব্যফস্থানা এফং ডনয়ন্ত্রলণয জন্য ন্যান্য প্রলয়াজনীয় ডনলদ েনা। 

তযাফেকীয় 

তে 

ডযকাঠালভায 

ডনযীিা  

ডযদ েন। 

ধাযা-৮। 

(১) ভাডযচারক, এআ অআলনয ডফধান ঠিকবালফ ভানা আয়ালছ ডক না তাা ডনডিত 

কডযফায জলন্য, ভলয় ভলয়, প্রলয়াজনলফালধ যকান তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায ডনযীিা 

 ডযদ েন এয ডনলদ ে ডদলত াডযলফন এফং ডচফ, তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত ডফবালগয 

ডনকট প্রডতলফদন দাডখর কডযলফন। 
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(২) ভাডযচারলকয ডনকট মডদ মৄডক্তঙ্গতবালফ ডফশ্বা কডযফায কাযণ থালক যম, যকান 

ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান যকান তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায জন্য হুভডকস্বরূ ফা িডতকয, 

তাা আলর ডতডন স্বপ্রলণাডদতবালফ ফা কাায ডনকট আলত যকান ডবলমাগ প্রাপ্ত আয়া উায 

নুন্ধান কডযলত াডযলফন। 

(৩)ভাডযচারক উ-ধাযা (১) এয ধীন  ডযকাঠালভায ডনযীিা  ডযদ েন ডযচারনায 

দ্ধডত ম্পলকে প্রডফধান প্রণয়ন কডযলত াডযলফন। 
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চতুথ ে ধ্যায় 

যাধ  দণ্ড 

তযাফেকীয় 

তে 

ডযকাঠালভায 

ডফরুলদ্ধ যাধ 

ধাযা-৯। যকান ব্যডক্ত তযাফেকীয় তে ডযকাঠালভায ডফরুলদ্ধ যকান যাধ কডযলর ডতডন 

নডধক ১৪ (লচৌে) ফৎয কাযাদণ্ড এফং ন্যযন ০২ (দুআ) ফছয কাযাদন্ড, ফা নডধক এক 

যকাটি টাকা থ েদণ্ড, ফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডত আলফন। 

কডম্পউটায ফা 

ডডডজটার 

ডডবাআ ংিান্ত 

জাডরয়াডত 

ধাযা-১০। 

(১) যকান ব্যডক্ত মডদ আিাকৃতবালফ ফা জ্ঞাতালয থফা নুভডত ব্যডতলযলক,  ডডডজটার ফা 

আলরক্ট্রডনক জাডরয়াডত কলয তাা আলর তাায এআ কাজ আলফ একটি যাধ। 

(২) যকান ব্যডক্ত  উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান যাধ কডযলর ডতডন নডধক ০৫ (াঁচ) 

ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০১ (এক) ফছয কাযাদন্ড, ফা নডধক ডতন রি টাকা থ েদণ্ড, ফা 

উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফন। 

(৩) কডম্পউটায ফা ডডডজটার ডডবাআ ংিান্ত জাডরয়াডত কযায ভাধ্যলভ যম িডত াডধত 

আয়ালছ তায ভডযভাণ থ ে িডতগ্রস্থ ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠানলক দায়ী ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান প্রদান 

কডযলত ফাধ্য থাডকলফ। অদারত ‘াআফায ডডকউডযটি এলজডন্প’ এয ভাধ্যলভ উক্ত িডতয 

ডযভাণ ডনরুন কডযলফ। 

কডম্পউটায 

ংিান্ত প্রতাযণা 

ধাযা-১১।  

(১) যকান ব্যডক্ত মডদ আিাকৃতবালফ ফা জ্ঞাতালয থফা নুভডত ব্যডতলযলক,   কডম্পউটায 

ংিান্ত প্রতাযণা কলয তাা আলর তাায এআ কাজ আলফ একটি যাধ।  

(২) মডদ যকান ব্যডক্ত প্রতাযণায ডবপ্রালয় যপ্রযলকয ফযাফলয এভন যকান আলরকট্রডনক যভলজ 

যপ্রযণ কলযন মাা ফস্তুগতবালফ র্ভর তে প্রদান কযায় য যকান ব্যডক্তয যরাকান ফা িডত 

ংঘঠিত কলয, তাা আলর তাায এআ কাজ আলফ একটি যাধ।  

(৩) যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১)  (২) এয ধীন যকান যাধ কডযলর ডতডন নডধক ০৫ 

(াঁচ) ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০১ (এক) ফৎয কাযাদলন্ড, ফা নডধক ডতন রি টাকা 

থ েদণ্ড, ফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফন। 
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(৪) কডম্পউটায ংিান্ত প্রতাযণা কযায ভাধ্যলভ যম িডত াডধত আয়ালছ তায ভডযভাণ 

থ ে িডতগ্রস্থ ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠানলক দায়ী ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান প্রদান কডযলত ফাধ্য থাডকলফ। 

অদারত ‘াআফায ডডকউডযটি এলজডন্প’ এয ভাধ্যলভ উক্ত িডতয ডযভাণ ডনরুন কডযলফ। 

ডযচয় প্রতাযণা 

এফং ছেলফ 

ধাযণ 

ধাযা-১২। 

(১) যকান ব্যডক্ত আিাকৃতবালফ ফা জ্ঞাতালয যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, 

কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার 

ডলেভ, ডডডজটার যনটয়াকে ফা াভাডজক যমাগালমাগ ভাধ্যভ ব্যফায কলয- 

ক) প্রতাযণা কযা ফা ঠকালনায উলেলে য যকান ব্যডক্তয ডযচয় ধাযণ কলয ফা ন্য 

যকানব্যডক্তয ব্যডক্তগত যকান তে ডনলজয ফডরয়া যদখায়; ফা 

খ) উলেেমূরক জাডরয়াডতয ভাধ্যলভ যকান জীডফত ফা মৃত ব্যডক্তয ব্যডক্তো ডনলজয ফডরয়া 

ডনম্নফডণ েত উলেলে ধাযণ কলয: 

১) তাায ডনলজয ফা য যকান ব্যডক্তয সুডফধা রাব কযা ফা কযা আয়া যদয়া; 

২) যকান ম্পডত্ত ফা যকান ম্পডত্তয স্বাথ ে প্রাডপ্ত; 

৩) য যকান ব্যডক্ত ফা ত্তা ফা  যকাম্পানীয রূ ধাযণ কলয যকান ব্যডক্ত ফা ব্যডক্তোয 

িডত াধন কযা; 

তাা আলর তাায এআ কাম ে আলফ যাধ ভলভ ে গণ্য  আলফ। 

(২) যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান যাধ কডযলর ডতডন নডধক ০৫ (াঁচ) 

ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০১ (এক)ফৎয কাযাদলন্ড , ফা নডধক ডতন রি টাকা থ েদণ্ড, 

ফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফন। 

(৩) ডযচয় প্রতাযণা এফং ছেলফ ধাযণ কযায ভাধ্যলভ যম িডত াডধত আয়ালছ তায 

ভডযভাণ থ ে িডতগ্রস্থ ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠানলক দায়ী ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠান প্রদান কডযলত ফাধ্য 

থাডকলফ। অদারত ‘াআফায ডডকউডযটি এলজডন্প’ এয ভাধ্যলভ উক্ত িডতয ডযভাণ ডনরুন 

কডযলফ। 

জরুযী 

ডযডস্থতলত 

ধাযা- ১৩ । 

(১) ভাডযচারক মডদ এআ ভলভ ে স্তুষ্ট ন যম, ফাংরালদলয াফ েলবৌভত্ব, খণ্ডতা, ডনযাত্তা, 
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ভাডযচারলকয 

ডনলদ ে প্রদালনয 

িভতা 

ন্যান্য ডফলদী যালষ্ট্রয ডত ফাংরালদলয ফন্ধুত্বপূণ ে ম্পকে, জনশৃঙ্খরা  ডনযাত্তা যিায 

স্বালথ ে ফা এআ অআলনয ধীন দণ্ডলমাগ্য যকান যাধ ংঘটলনয প্রলযাচনা প্রডতলযালধয জন্য 

ডনলদ ে প্রদান কযা ভীচীন  প্রলয়াজন, তাা আলর ডতডন, যকালযয তথা তে  যমাগালমাগ 

প্রমৄডক্ত ডফবালগয নুলভাদনিলভ, ডরডখত কাযণ উলেখপূফ েক, অলদ দ্বাযা, যকালযয যকান 

অআন প্রলয়াগকাযী ংস্থালক যকান কডম্পউটায ডযলাল েয ভাধ্যলভ যকান তে ম্প্রচালয ফাধা 

যদয়ায ডনলদ ে প্রদান কডযলত াডযলফন। 

(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান অলদ জাযী কযা আলর, উক্ত অলদল ফডণ েত ডনলদ েনা 

নুালয যকান গ্রাক ফা কডম্পউটায ডযলা ে এয তোফধায়ক উক্ত ংস্থালক যকান তে 

intercept, monitor  উলম্মাচন (decrypt) কডযফায জন্য কর সুডফধা এফং 

কাডযগযী লমাডগতা প্রদান কডযলত ফাধ্য থাডকলফন৷ 

(৩) উ-ধাযা (১) ফা (২) এ ফডণ েত ডনলদ ে ভান্য কযা আলফ একটি যাধ।  যকান ব্যডক্ত 

উ-ধাযা (১) ফা (২) এ ফডণ েত ডনলদ ে ভান্য কডযলর ডতডন নডধক াঁচ (০৫) ফছয কাযাদলন্ড 

এফং ন্যযন ০১ (এক) ফৎয কাযাদলন্ড, ফা নডধক াঁচ রি টাকা থ েদলন্ড ফা উবয় দলন্ড 

দডন্ডত আলফন। 

িাব্য রংঘলনয 

যিলত্র 

ভাডযচারলকয

ডনললধাজ্ঞামূরক 

অলদদালনয 

িভতা 

ধাযা-১৪ ৷  

(১) ভাডযচারক মডদ ভলন কলযন যম, যকান ব্যডক্ত এভন কাম ে কডযলত উলদ্যাগী আয়ালছন ফা 

আলতলছন মাায পলর এআ অআন, তদধীন প্রণীত ডফডধ, প্রডফধান, রাআললন্পয যকান ডফধান ফা 

তে ফা ভাডযচারলকয যকান ডনলদ ে রংডঘত আলতলছ ফা আলফ, তাা আলর উক্ত কাম ে 

আলত যকন ডতডন ডফযত আলফন না ফা থাডকলফন না যআ ভলভ ে তদ কর্তেক ডনধ োডযত ভলয়য 

যনাটি জাযী কডযয়া তাায ফক্তব্য ডরডখতবালফ উস্থালনয ডনলদ ে প্রদান কডযলত াডযলফন 

এফং উক্তরূল যকান ফক্তব্য উস্থাডত আলর উা ডফলফচনালন্ত ভাডযচারক উক্ত কাম ে আলত 

ডফযত থাডকফায জন্য ফা উক্ত কাম ে ম্পলকে ভাডযচারলকয ডফলফচনায় ন্য যকান ডনলদ ে 

প্রদান কডযলত াডযলফন৷(২) ভাডযচারক মডদ ন্তুষ্ট ন যম, উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান 

রঙ্ঘন ফা িাব্য রঙ্ঘলনয প্রকৃডত এভন যম, ডফরলে উক্ত কাম ে আলত উক্ত ব্যডক্তলক ডফযত 

যাখা প্রলয়াজন, তাা আলর ভাডযচারক উক্ত উ-ধাযায ধীন যনাটি জাযীয ভলয়আ 

তাায ডফলফচনায় মথামথ ফডরয়া ডফলফডচত যম যকান ন্তফতী অলদ প্রদান কডযলত াডযলফন 
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যম, উক্ত ডফললয় ভাডযচারলকয ডদ্ধান্ত না য়া ম েন্ত ডতডন উক্ত কাম ে আলত ডফযত 

থাডকলফন৷ 

(৩) উ-ধাযা (১)  (২) এয ধীন যকান ডনলদ ে যদয়া আলর উক্ত ব্যডক্ত উক্ত ডনলদ ে 

প্রডতারলন ফাধ্য থাডকলফন৷ 

(৪) যকান ব্যডক্ত এআ ধাযায ধীন প্রদত্ত ডনলদ ে রঙ্ঘন কডযলর ভাডযচারক তাায ডনকট 

আলত নডধক ১০ (দ) াজায টাকা জডযভানা অদায় কডযলত াডযলফ৷ 

ডডডজটার ফা 

াআফায ন্ত্রাী 

কাম ে 

ধাযা-১৫ 

মডদ যকান ব্যডক্ত, ত্তা, যকাম্পানী ফা ডফলদী নাগডযক- 

(১) ফাংরালদলয খণ্ডতা, ংডত, জনডনযাত্তা ফা াফ েলবৌভত্ব ডফন্ন কডযফায জন্য 

জনাধাযণ ফা জনাধাযলণয যকান ংলয ভলধ্য অতঙ্ক সৃডষ্টয ভাধ্যলভ যকায ফা যকান 

যকাম্পানী ফা যকান ব্যডক্তলক যকান কাম ে কডযলত ফা কযা আলত ডফযত যাডখলত ফাধ্য কডযফায 

উলেলে- 

(ক) ন্য যকান ব্যডক্তলক যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ,  

কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার 

ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়ালকে প্রলফাডধকায ব্যত কলয ফা কডযফায প্রলচষ্টা গ্রণ 

কলয; থফা 

(খ) ন্য যকান ব্যডক্তয কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায 

ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা 

ডডডজটার যনটয়ালকে নফধবালফ ফা কর্তেত্বীনবালফ প্রলফ কলয ফা কডযফায প্রলচষ্টা 

গ্রণ কলয ফা য যকান ব্যডক্তলক  ায়তা, প্রলযাডচত ফা লড়মন্ত্র  কলয; থফা 

(গ) ন্য যকান ব্যডক্ত ফা ো যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ,  

কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার 

ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়ালকেয িডত াধন কলয ফা কডযফায প্রলচষ্টা গ্রণ কলয; 

থফা 
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(২) ন্য যকান যালষ্ট্রয ডনযাত্তা ডফডিত ফা উায ম্পদ িডত ফা ডফনষ্ট কডযফায ডবপ্রালয় ফা 

যকান অন্তজোডতক ংস্থালক যকান কাম ে কডযলত ফা কযা আলত ডফযত যাডখফায জন্য উ-ধাযা-

১ এয (ক), (খ) ফা (গ) এয নুরূ যকান যাধ ংঘটন কলয ফা ংঘটলনয প্রলচষ্টা কলয ফা 

উক্তরূ যাধ ংঘটলনয জন্য প্রলযাডচত, লড়মন্ত্র ফা ায়তা কলয; 

(৩) ন্ত্রা ডফলযাধী অআন, ২০০৯ (২০০৯ লনয ১৬ নং অআন) এয তপডর-১ এ ন্তর্ভ েক্ত 

জাডতংঘ কনলবনলন ফডণ েত যকান যাধ যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, 

কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ 

ফা ডডডজটার যনটয়াকে ব্যফালযয ভাধ্যলভ কডযলত ায়তা, প্রলযাডচত ফা লড়মন্ত্র কলয ফা 

ংঘটন কলয ফা ংঘটন কডযফায প্রলচষ্টা কলয; 

(৪) যকান স্ত্র ংঘাতভয় দ্বলন্দয শফডয ডযডস্থডতলত (Hostilities in a situation of 

armed conflict) ডিয় ংগ্রণ কলযন নাআ এআরু যকান যফাভডযক ডকংফা ন্য 

যকান যাষ্ট্র ফা প্রডতষ্ঠালনয যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা 

কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার 

যনটয়ালকে ভাযাত্মক িডত াধলনয ডবপ্রালয় এআরূ যকান কাম ে কলয, মাায উলেে, উায 

প্রকৃডতগত ফা ব্যাডপ্তয কাযলণ, যকান জনলগাষ্ঠীলক  বীডত প্রদ েণ ফা ন্য যকান যকায ফা যাষ্ট্র 

ফা যকান অন্তজোডতক ংস্থায ালথ ফাংরালদলয কূটননডতক ম্পকে নষ্ট য় ফা এভন যকান 

কাম ে কডযলত ফা যকান কাম ে কযা আলত ডফযত থাডকলত ফাধ্য কলয মাা ফাংরালদলয যযাষ্ট্র 

নীডতয লি িডতকাযক; 

(৫) যকান ব্যডক্ত মডদ আলরক্ট্রডনক ভাধ্যলভ ফাংরালদলয মুডক্তমৄদ্ধ ফা মুডক্তমৄলদ্ধয যচতনা ফা 

অদারত কর্তেক ভীভাংডত মুডক্তমৄদ্ধ ডফলয়ক ডফলয়াফরী ev জাডতয ডতায ডফরুলদ্ধ যমলকান 

প্রকায প্রাগান্ডা, প্রচাযনা ফা তাালত ভদদ প্রদান কলয;  

(৬) আিাকৃতবালফ ফা জ্ঞাতালয উ-ধাযা ১, ২, ৩, ৪,  ৫ এয উলেে াধনকলে যকান 

যপ্রাগ্রাভ, ংিাভক ফা দূলক ফা বাআযা ব্যফায কলয ফা ডনজ দখলর যালখ; 

তাা আলর উক্ত ব্যডক্ত, ো ফা ডফলদী নাগডযক ডডডজটার ন্ত্রাী কাম েংঘটলনয যাধ 
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কডযয়ালছ ফডরয়া গণ্য আলফ। 

ডডডজটার ফা 

াআফায ন্ত্রাী 

কাম ে এয দণ্ড 

ধাযা-১৬ 

(১) মডদ যকান ব্যডক্ত ফা ডফলদী নাগডযক ধাযা ১৫ এয উ-ধাযা ১(ক)  ১(খ) এয ধীন 

যকান যাধ ংঘটন কলযন তাা আলর ডতডন ন্যধ্বে ১৪ (লচৌে) ফৎয শ্রভ কাযাদণ্ড এফং 

ন্যযন ০২ (দুআ) ফৎয কাযাদলন্ড ফা নডধক এক যকাটি টাকা থ েদলণ্ড ফা উবয় দলন্ড দডণ্ডত 

আলফন; 

(২) মডদ যকান ব্যডক্ত ফা ডফলদী নাগডযক ধাযা ১৫ এয উ-ধাযা ১ (গ) এফং উ-ধাযা ৬ এয 

ধীন যকান যাধ ংঘটন কলযন তাা আলর ন্যধ্বে ১০ (দ) ফৎয শ্রভ কাযাদণ্ড এফং 

ন্যযন ০২ (দুআ) ফৎয কাযাদলন্ড ফা নডধক পঁডচ রি টাকা থ েদলণ্ড ফা উবয় দলন্ড দডণ্ডত 

আলফন; 

(৩) মডদ যকান ব্যডক্ত ফা ডফলদী নাগডযক ধাযা ১৫ এয উ-ধাযা ২, ৩, ৪  ৫ এয ধীন 

যকান যাধ ংঘটন কলযন তাা আলর ডতডন লফ োি মাফজ্জীফন শ্রভ কাযাদণ্ড এফং ন্যযন 

০৩ (ডতন) ফৎয কাযাদলন্ড ফা নডধক এক যকাটি টাকা থ েদলণ্ড ফা উবয় দলন্ড দডণ্ডত 

আলফন। 

(৪) মডদ যকান ব্যডক্ত ফা ো ফা যকাম্পানী ন্ত্রাী কাম ে ংঘটন কলয, তাা আলর- 

(ক) উক্ত ব্যডক্ত ফা ো ফা যকাম্পানীয ডফরুলদ্ধ এআ ধাযা নুালয দলি গ্রণ কযা 

মাআলফ এফং উায ডতডযক্ত উক্ত যালধয ডত ংডশ্লষ্ট ম্পডত্তয মূলল্যয ডতনগুণ ডযভাণ 

থ ে ফা লফ োি ১ (এক) যকাটি টাকা থ ে দণ্ড অলযা কযা মাআলফ; এফং 

(খ) উক্ত ো ফা যকাম্পানীয প্রধান, ডতডন যচয়াযম্যান, ব্যফস্থানা ডযচারক, প্রধান 

ডনফ োী ফা ন্য যম যকান নালভ ডবডত উক না যকন, ন্যধ্বে ১৪ (যচৌে) ফৎয শ্রভ 

কাযাদলণ্ড দডণ্ডত আলফন এফং ন্যযন ০২ (দুআ) ফৎয কাযাদলন্ড ফা উায ডতডযক্ত উক্ত 

যালধয ডত মৃ্পক্ত ম্পডত্তয মূলল্যয ডদ্বগুণ ডযভাণ থ ে ফা লফ োি ৩০ (ডত্র) রি 

টাকা ফা উবয় দলন্ড দডন্ডত আলফন।

যগানীয়তা ধাযা-১৭  
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রঙ্ঘলনয জন্য 

াডস্ত 

(১) যকান ব্যডক্ত ৎ উলেলে আিাকৃতবালফ ফা জ্ঞাতালয ন্য যকান ব্যডক্তয নুভডত ছাড়া 

তাায ব্যডক্তগত ছডফ যতালর এফং প্রকা কলয ফা যপ্রযণ কলয ফা  ডফকৃত কলয ফা ধাযণ কলয 

তাা আলর এভন কাম ে ব্যডক্তগত যগানীয়তা রঙ্ঘলনয যিলত্র যাধ আলফ। 

(২) এআ অআন ফা অাততঃ ফরফৎ ন্য যকান অআলন ডবন্নরূ যকান ডকছু না থাডকলর, যকান 

ব্যডক্ত মডদ এআ অআন ফা তদধীন প্রণীত ডফডধ ফা প্রডফধালনয যকান ডফধালনয ধীন যকান 

আলরক্ট্রডনক যযকড ে, ফআ, যযডজোয, ত্র যমাগালমাগ, তে, দডরর ফা ন্য যকান ডফলয়ফস্তুলত 

প্রলফাডধকাযপ্রাপ্ত আয়া, ংডশ্লষ্ট ব্যডক্তয ম্মডত ব্যডতলযলক, যকান আলরক্ট্রডনক যযকড ে, ফআ, 

যযডজোয, ত্র যমাগালমাগ, তে, দডরর ফা ন্য যকান ডফলয়ফস্তু ন্য যকান ব্যডক্তয ডনকট 

প্রকা কলযন, তাা আলর তাায এআ কাম ে আলফ একটি যাধ৷ 

(৩) যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (২) এয ধীন যাধ কডযলর ডতডন নডধক দুআ ফৎয কাযাদলণ্ড, 

ফা নডধক দুআ রি টাকা থ েদলণ্ড, ফা উবয়দলণ্ড দডণ্ডত আলফন৷ 

 (৪)  যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান যাধ কডযলর ডতডন নডধক াঁচ ফৎয 

কাযাদলণ্ড ফা নডধক দ রি টাকা থ েদণ্ডফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফ। 

ব্যাখ্যা- এআ ধাযায উলেে পূযণকলে  

(ক) “যপ্রযণ” থ ে আলরকট্রডনক উালয় যকান দৃেভান ছডফ প্রদড েত কডযফায ডবপ্রালয় যকান 

ব্যডক্ত ফা ব্যডক্তমূলয ডনকট যপ্রযণ কযা; 

(খ) ছডফ েলন্ধ “দৃে ধাযণ” থ ে যম যকান উালয় ডবডড যট, অলরাকডচত্র, ডপল্ম ফা যযকড ে 

কযা;  

(গ) "লগানীয় ংগ" থ ে নগ্ন ফা ন্তফ ো ডযডত যমৌনাঙ্গ, যমৌনালঙ্গয অা, ডনতে ফা 

ভডরা স্তন;  

(ঘ) "লগানীয়তা রঙ্ঘলনয ডযডস্থডতয যিত্র” থ ে যকান ডযডস্থডতলত যকান ব্যডক্তয 

মৄডক্তঙ্গত প্রতযাা থাডকলত ালয যম- 

       () যকান ব্যডক্ত যগানীয়বালফ নাবৃত আলত ালযন, এভতাফস্থায় তাায ব্যডক্তগত 

এরাকায় তাায নজয এডড়লয় ডচত্রফন্দী কযা আয়াডছর; থফা  

       (অ) যকাডয ফা ব্যডক্তগত  RvqMv ডনডফ েললল যকান ব্যডক্ত তাায ব্যডক্তগত এরাকায 

এভন যকান ংল ডছর মাা জনাধাযলণয ডনকট দৃেভান আলফ না। 
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লন োগ্রাপী, ডশু 

লন োগ্রাপী এফং 

ংডশ্লষ্ট 

যাধমূ 

ধাযা-১৮ 

(১) যকান ব্যডক্ত- 

(ক) যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা 

যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়ালকেয ভাধ্যলভ লন োগ্রাপী ফা 

শ্লীর উাদান উৎাদন ev প্রকা কডযলর; ফা 

(L) ৎ উলেলে কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ,  কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায 

যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়ালকেয ভাধ্যলভ 

লন োগ্রাপী ফা শ্লীর উাদান ংযিণ কডযলর; ফা 

 (M) এভন যকান ডফজ্ঞান প্রকা কডযলর ফা প্রকা কডযফায কাযণ ঘটাআলর মাালত 

ডফজ্ঞানদাতা কর্তেক লন োগ্রাপী ফা শ্লীর উাদানমূ ডফতযন ফা প্রদ েন কডযফায িাফনা 

থালক; ফা  

(N) ৎ উলেলে কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায 

যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়াকে ব্যফালযয 

ভাধ্যলভ লন োগ্রাপী ফা শ্লীর উাদালন প্রলফ কডযলর; 

(২) যকান ব্যডক্ত- 

(ক) কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান 

ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফাডড ডজটার যনটয়ালকেয ভাধ্যলভ ডশু লন োগ্রাপী ফা 

ডশু েন্ধীয় শ্লীর উাদান উৎাদন ফা প্রকা   কডযলর; ফা 

(L) ৎ উলেলে  কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায 

যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফাডড ডজটার যনটয়ালকেয ভাধ্যলভ 

ডশু লন োগ্রাপী ফা ডশু েন্ধীয় শ্লীর উাদান ংযিণ কডযলর; ফা 

 (M) এভন যকান ডফজ্ঞান প্রকা কডযলর ফা প্রকা কডযফায কাযণ ঘটাআলর মাালত 

ডফজ্ঞানদাতা কর্তেক ডশু লন োগ্রাপী ফা ডশু েন্ধীয় শ্লীর উাদানমূ ডফতযন ফা প্রদ েন 

কডযফায িাফনা থালক; ফা  

(N)  ৎ উলেলে কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায 

যনটয়াকে ফা যকান ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়াকে ব্যফালযয 

ভাধ্যলভ ডশু লন োগ্রাপী ফা ডশু েন্ধীয় শ্লীর উাদালন প্রলফ কডযলর;  
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তাা আলর উক্ত ব্যডক্ত লন োগ্রাপী ফা ডশু লন োগ্রাপী ংঘটলনয যাধ কডযয়ালছ ফডরয়া 

গণ্য আলফ। 

(৩) মডদ যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১) এয দপা (ক), (খ),(গ)  (N)  এয ধীন যকান যাধ 

ংঘটন কলযন তাা আলর ডতডন নডধক ৭ (াত) ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০১ (এক) 

ফৎয কাযাদলন্ড, ফা নডধক ৫ (াঁচ) রি টাকা থ েদণ্ড, ফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফন। 

(৪) মডদ যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (২) এয দপা (ক), (খ),(গ)  (N)এয ধীন যকান যাধ 

ংঘটন কলযন তাা আলর ডতডন নডধক ১০ (দ) ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০২ (দুআ) 

ফৎয কাযাদলন্ড, ফা নডধক ১০ (দ) রি টাকা থ েদণ্ড, ফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফন। 

ভানানী, ডভো 

 শ্লীর,ধভীয় 

নুভূডতলত 

অঘাত  

ধাযা-১৯। 

(১) যকান ব্যডক্ত মডদ লয়ফাআট ন্য যকান আলরক্ট্রডনক ডফন্যাল দন্ডডফডধ ( ১৮৬০ ালরয ৪৫ 

নেয অআন)  এয ৪৯৯ ধাযাভলত যকান ব্যডক্ত ফা প্রডতষ্ঠালনয ভানাডন ঘটাআলর তাা আলফ 

একটি যাধ; 

 (২) যকান ব্যডক্ত মডদ আিাকৃতবালফ লয়ফ াআলট ফা ন্য যকান আলরক্ট্রডনক ডফন্যাল এভন 

যকান ডকছু প্রকা ফা ম্প্রচায কলযন, মাা ডভো ফা শ্লীর এফং মাা ভানুললয ভনলক ডফকৃত 

 দূডলত কলয,  ভম োদাাডন ঘটায় ফা াভাডজকবালফ যয় প্রডতন্ন কলয তাা আলর আা 

আলফ একটি যাধ; ফা 

(৩) যকান ব্যডক্ত মডদ যস্বিায় যকান ব্যডক্তয ধভীয় নুভূডতলত অঘাত াডনফায ডবপ্রালয় 

লয়ফাআলট ফা ন্য যকান আলরক্ট্রডনক ডফন্যাল এভন ডকছু প্রকা ফা ম্পচায কলযন মাা 

ংডশ্লষ্ট ফস্থা ডফলফচনায় যক াঠ কডযলর ফা যদডখলর ফা শুডনলর তাায ধভীয় নুভূডতলত 

অঘাত কলয ফা কডযলত ালয তাা আলর আা আলফ একটি যাধ।  

ব্যডতিভঃ লয়ফাআলট ফা ন্য যকান আলরক্ট্রডনক ডফন্যাল প্রকৃত ধভীয় উলেলে ংযডিত ফা 

ব্যফহৃত যকান পুস্তক, যরখা, ংকন ফা ডচত্র থফা যম যকান উানারলয়য উয ফা বযন্তলয 

ফা প্রডতভামূ ডযফতেলনয জন্য ব্যফহৃত যম যকান প্রকায যখাদাআকৃত, ডভনাকৃত, ডচডত্রত ফা 

প্রকাযান্তলয প্রডতডচডত্রত থফা যকান ধভীয় উলেলে ংযডিত কেমূডতেয যিলত্র উ-ধাযা ৩ 

প্রলমাজয আলফ না।  

(৪) মডদ যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১), (২) থফা (৩)এয ধীন যকান যাধ ংঘটন কলযন 

তাা আলর ডতডন নডধক ০2 ( ỳB) ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০২ (দুআ) ভা কাযাদলন্ড, 

ফা নডধক 2(দুআ) রি টাকা থ েদণ্ড, ফা উবয় দলণ্ড দডণ্ডলত আলফন। 
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ত্রুতা সৃডষ্ট  

অআন শৃঙ্খরায 

ফনডত ঘটালনা  

ধাযা-২০ । 

যকান ব্যডক্ত মডদ আিাকৃতবালফ লয়ফ াআলট ফা ন্য যকান আলরক্ট্রডনক ডফন্যা‡ এভন ডকছু 

প্রকা ফা ম্প্রচায কলযন মাা ংডশ্লষ্ট ফস্থা ডফলফচনায় যক ডড়লর, যদডখলর ফা শুডনলর 

ফাংরালদয নাগডযকগ‡Yi ডফডবন্ন যশ্রনীয ভলধ্য ত্রুতা ফা ঘৃYviবাফ ফধ©ন কলয  ফা অআন 

শৃঙ্খরায ফনডত ঘলট ফা ঘটায় িাফনা সৃডষ্ট য় তাা আলর উক্ত ব্যডক্ত নডধক ৭ (াত) 

ফৎয কাযাদলন্ড এফং ন্যযন ০১ (এক) ফৎয কাযাদলন্ড ফা ৭(াত) রি টাকা থ েদলন্ড ফা 

উবয় দলন্ড দডন্ডত আলফন ।  

কডম্পউটায 

ব্যফালযয 

ভাধ্যলভ যাধ 

ংঘটলন 

ায়তা  উায 

দণ্ড 

ধাযা-২১ ৷  

(১) মডদ যকান ব্যডক্ত আিাকৃতবালফ যকান কডম্পউটায, আ-যভআর ফা কডম্পউটায যনটয়াকে, 

ডযলা ে ফা ডলেভ ব্যফালযয ভাধ্যলভ এআ অআলনয ধীন যকান যাধ ংঘটলন ায়তা 

কলযন, তাা আলর তাায উক্ত কাম ে আলফ একটি যাধ৷ 

(২) যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান যাধ ংঘটলন ায়তা কডযফায যিলত মূর 

যাধটিয জন্য যম দণ্ড ডনধ োডযত যডয়ালছ ডতডন যআ দলণ্ডআ দডণ্ডত আলফন৷ 

যকাম্পানী কর্তেক 

যাধ ংঘটন 

ধাযা-২২ ।।  

যকান যকাম্পানী কর্তেক এআ অআলনয ধীন যকান যাধ ংঘটিত আলর উক্ত যালধয 

ডত প্রতযি ংডশ্লষ্টতা যডয়ালছ যকাম্পানীয এভন প্রলতযক ভাডরক, প্রধান ডনফ োী, 

ডযচারক, ম্যালনজায, ডচফ ফা ন্য যকান কভ েকতো ফা কভ েচাযী ফা প্রডতডনডধ উক্ত যাধ 

ংঘটন কডযয়ালছন ফডরয়া গণ্য আলফ, 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। 

যনটয়াকে যফা 

প্রদানকাযী দায়ী 

না য়া 

ধাযা-২৩ ৷  

যনটয়াকে যফা প্রদানকাযী যকান র্ততীয় ি তে ফা উাত্ত প্রাডপ্তাধ্য কডযফায জন্য এআ 

অআন ফা তদধীন প্রণীত ডফডধ ফা প্রডফধালনয ধীন দায়ী আলফন না, মডদ প্রভাণ কযা মায় যম, 

ংডশ্লষ্ট যাধ ফা রংঘন তাায জ্ঞাতালয ঘটিয়ালছ ফা উক্ত যাধ মাালত ংঘটিত না 

য় তজ্জন্য ডতডন াধ্যভত যচষ্টা কডযয়ালছন৷ 

ব্যাখ্যাঃ (ক) “যনটয়াকে যফা প্রদানকাযী” থ ে যকান যমাগালমালগয ভাধ্যভ; 

(খ) “র্ততীয় ি তে ফা উাত্ত” থ ে যনটয়াকে যফা প্রদানকাযী কর্তেক যমাগালমালগয ভাধ্যভ 

ডালফ যম তে ফা উাত্ত প্রদান কযা য়।  
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ঞ্চভ ধ্যায় 

তদন্ত  তোড 

যালধয তদন্ত ধাযা-২৪ ।। 

(১) আন্পলক্টয দভম োদায ডনলম্ন নলন এভন যকান পুডর কভ েকতো এআ অআলনয ধীন যকান 

যাধ ফা ংডশ্লষ্ট ন্যান্য ডফললয় তদন্ত কডযলত াডযলফ এফং তদলন্তয উলেলে যকান স্থালন 

প্রলফলয প্রলয়াজন আলর ডতডন ডনধ োডযত দ্ধডত নুযণ কডযয়া উক্ত স্থালন প্রলফ কডযলত 

াডযলফন। 

(২) তদন্তকাযী কভ েকতো দাডয়ত্ব ায়ায তাডযখ আলত ২ (দুআ) ভালয ভলধ্য তদন্ত কাম ে ভাপ্ত 

কডযলফন। 

(খ) তদন্তকাযী কভ েকতো উ-ধাযা (২)(ক) এয ধীন ডনধ োডযত ভলয়য ভলধ্য যকান তদন্ত কাম ে 

ভাপ্ত কডযলত ব্যথ ে আলর, ডতডন উায কাযণ ডরডখতবালফ ডরডফদ্ধ কডযয়া ভয়ীভা নডধক 

অয লনয ডদন বৃডদ্ধ কডযলত াডযলফন । 

(গ) উ-ধাযা (২)(খ)এয ধীন ডনধ োডযত ভলয়য ভলধ্য তদন্তকাযী কভ েকতো যকান তদন্ত কাম ে 

ভাপ্ত কডযলত ব্যথ ে আলর, ডতডন উায কাযণ ডরডফদ্ধ কডযয়া ডফলয়টি প্রডতলফদন অকালয 

“ডফচাযক, াআফায ট্রাআবুযনার যক ফডত কডযলফন এফং “ডফচাযক, াআফায ট্রাআবুযনার এয 

নুভডতিলভ যফতী এক ভালয ভলধ্য তদন্ত কাম েিভ ভাপ্ত কডযলফন। 

(ঘ) উ-ধাযা (২)(গ) এয ধীলন তদন্তকাযী কভ েকতো যকান তদন্ত কাম ে ভাপ্ত কডযলত ব্যথ ে আলর 

“ডফচাযক, াআফায ট্রাআবুযনার“ তদলন্তয ভয়ীভা মৄডক্ত ংগত ভয় ম েন্ত বৃডদ্ধ কডযলত 

াডযলফন। 

(৩) যকান ভাভরায তদলন্তয যম যকান ম োলয় মডদ প্রতীয়ভান য় যম, উক্ত ভাভরায সুষু্ঠ তদলন্তয 

স্বালথ ে, তদন্ত ডযচারনায দাডয়ত্ব স্তান্তয কযা প্রলয়াজন তাা আলর যকায ফা যিত্রভত, াআফায 

ট্রাআবুযনার অলদ দ্বাযা পুডর কভ েকতোয ডনকট আলত ভাডযচারক ফা তদকর্তেক িভতাপ্রাপ্ত 

কভ েকতোয ডনকট স্তান্তয কডযলত াডযলফ। 

(৪) (ক) ধাযা-৩ নুমায়ী তদলন্তয দাডয়ত্ব ায়া তদন্তকাযী কভ েকতো দাডয়ত্ব ায়ায ২ (দুআ) 

ভালয ভলধ্য তদন্ত কাম ে ভাপ্ত কডযলফন। 

      (খ) তদন্তকাযী কভ েকতো (৪) (ক) এ উলেডখত ভলয়য ভলধ্য তদন্ত কাম ে ম্পন্ন কডযলত ব্যথ ে 

আলর, ডতডন উায কাযণ ডরডখতবালফ ডরডফদ্ধ কডযয়া ভয়ীভা নডধক অয ১৫ (লনয) 



Page 26 of 35 

 

ডদন বৃডদ্ধ কডযলত াডযলফন। 

      (গ) উ-ধাযা (৪)(খ) এয ধীলন তদন্তকাযী কভ েকতো যকান তদন্ত কাম ে ভাপ্ত কডযলত ব্যথ ে 

আলর “ডফচাযক, াআফায ট্রাআবুযনার“ তদলন্তয ভয়ীভা মৄডক্ত ংগত ভয় ম েন্ত বৃডদ্ধ কডযলত 

াডযলফন।  

(৫) যকায াআফায যালধয সুষ্ঠু তদলন্তয স্বালথ ে এক ফা একাডধক তযাদৄডনক ডডডজটার 

পলযনডক ল্যাফ প্রডতষ্ঠা কর অদৄডনক প্রমৄডক্তয ব্যফায ডনডিত কডযলফ। 

(৬) ফাংরালদ যকালযয যকান ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ  এয ধীনস্থ যকান ংস্থা থফা ন্য যকান 

যকাম্পানী (লকাম্পানী অআন, ১৯৯৪ নুমায়ী গঠিত) প্রলয়াজন ভলন কযলর “াআফায ডডকউডযটি 

এলজন্পী” যক যম যকান প্রকালযয াআফায পলযনডক তদন্ত কযায জন্য ডরডখত নুলযাধ কডযলত 

াযলফ। এআরু যিলত্র “াআফায ডডকউডযটি এলজন্পী” াআফায পলযনডক তদন্ত ম্পন্ন কযলফ। 

তলফ এআ যিলত্র এআরু াআফায পলযডন্পক তদন্ত কডযফায জন্য “াআফায ডডকউডযটি এলজন্পী” 

ডফডধ দ্বাযা ডনধ োডযত ডপ াআলফ এফং তাা “াআফায ডডকউডযটি এলজন্পী” এয ভাধ্যলভ যকাযী 

যকালাগালয জভা আলফ। 

প্রলফলয  

ডযফীিলণয 

ডধকায

ধাযা-২৫ । । 

(১) এআ অআলনয ধীলন যকান নুদন্ধান ফা যাধ তদলন্তয স্বালথ ে আন্পলক্টয দভম োদায 

কভ েকতো ফা তদকর্তেক িভতাপ্রাপ্ত কভ েকতো (াফ-আন্পলক্টয দভম োদায ডনলম্ন নয়) এয  ডনলম্ন 

ফডণ েত িভতা থাডকলফঃ- 

ক) কডম্পউটায, কডম্পউটায যপ্রাগ্রাভ, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা যকান 

ডডডজটার ডডবাআ, ডডডজটার ডলেভ ফা ডডডজটার যনটয়াকে থফা যম যকান যপ্রাগ্রাভ, তে-

উাত্ত মাা যকান কডম্পউটালয ফা কম্পযাক্ট ডডলে ফা ডযমুলবফর ড্রাআলব ফা ন্য যকান উালয় 

ংযিণ কযা আয়ালছ তাা ডনলজয ডধকালয যনয়া থফা প্রলফ কযা;  

L) যম যকান ব্যডক্ত ev ms ’̄vযক তে চরাচলরয (Traffic) তে-উাত্ত যফযা কডযলত ফাধ্য 

কযা; 

M) এআ অআলনয উলেে পূযণ কলে ন্য মাা ডকছু কডযফায দযকায যমৌডক্তকবালফ তাা কযা। 

২) এআ অআলনয ধীলন পুডর কভ েকতো যকান নুন্ধান ফা যালধয তদলন্তয স্বালথ ে যম যকান 

ডফললজ্ঞ ব্যাডক্ত ফা ডফললাডয়ত প্রডতষ্ঠালনয ায়তা গ্রণ কডযলত াডযলফ এফং এ ংিান্ত 
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ব্যয়বায যকায ফন কডযলফ।

লযায়ানায 

ভাধ্যলভ cÖ‡ek, 

Zjøvkx I Rã 

ধাযা-২৬ । ।  

পুডর আন্পলক্টয দভম োদায কভ েকতোয মডদ এআরূ ডফশ্বা কডযফায কাযণ থালক যম, 

(ক) এআ অআলনয ধীন যকান যাধ msNwUZ nBqv‡Q ev msNU‡bi m¤¢vebv iwnqv‡Q ev  

(খ) এআ অআলনয ধীন যাধ ংিান্ত যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায 

যনটয়াকে, তে-উাত্ত ফা এতদংিান্ত ািয প্রভাণ যকান স্থালন ফা ব্যডক্তয ডনকট যডিত অলছ;  

তাা আলর, নুরূ ডফশ্বালয কাযণ ডরডফদ্ধ কডযয়া, যিত্রডফললল াআফায ট্রাআবুযনার ফা চীপ 

জ্যডডডয়ার ম্যাডজলিট ফা চীপ যভলট্রাডরটন ম্যাডজলিট এয ডনকট অলফদলনয ভাধ্যলভ তোী 

লযায়ানা ংগ্র কডযয়া ডনলম্নাক্ত কাম ে ম্পাদন কডযলত াডযলফন - 

) যম যকান যফা প্রদানকাযীয দখলর থাকা যমলকান তেপ্রফা (Traffic) এয তে-উাত্ত 

স্তগত কযা; 

অ) যমাগালমালগয যম যকান ম োলয় গ্রাক তে এফং তে প্রফালয তে-উাত্ত যম যকান তায 

ফাতো ফা আলরক্ট্রডনক যমাগালমাগ প্রডতফন্ধকতা সৃডষ্ট কযা। 

লযায়ানা 

ব্যডতলযলক 

তোী, Rã I 

†MÖdZvi  

ধাযা-২৭ । ।  

(১) পুডর আন্পলক্টয দভম োদায কভ েকতোয মডদ এআরূ ডফশ্বা কডযফায কাযণ থালক যম, এআ 

অআলনয ধীন যকান যাধ যকান স্থালন ংঘটিত আয়ালছ ফা আলতলছ ফা য়ায িাফনা 

যডয়ালছ ফা  mvÿ¨ প্রভাYvডদ াযালনা, নষ্ট, gy‡Q †djv, cwieZ©‡bi m¤¢vebv ev Ab¨ †Kvb 

Dcv‡q ỳ®úvc¨ nIqv ev Kivi িাফনা থালক এফং যমখালন লযায়ানা ংগ্র কডযফায মলথষ্ট 

ভয় ায়া না মায় তাা আলর যজরায যিলত্র তাৎিডণকবালফ ডনকটস্থ যজরা ম্যাডজলিট এয 

ডনকট আলত এফং উলজরায যিলত্র ংডশ্লষ্ট উলজরা ডনফ োী কভ েকতো এয ডনকট আলত একজন 

এডক্সডকউটিব g¨vwR‡÷ªটলক ালথ ডনয়া  নুরূ ডফশ্বালয কাযণ ডরডফদ্ধ কডযয়া ডনলম্নাক্ত কাম ে 

ম্পাদন Kwi‡Z cvwi‡eb- 

(ক) উক্ত স্থালন প্রলফ কডযয়া তোী কডযলত াডযলফন এফং প্রলফল ফাধাপ্রাপ্ত আলর যপৌজদাযী 

কাম েডফডধ নুমায়ী  ব্যফস্থা গ্রণ কডযলত াডযলফন; 

(খ) উক্ত স্থালন তোীকালর প্রাপ্ত যাধ ংঘটলন ব্যফাম ে কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা 
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কডম্পউটায যনটয়াকে, তে-উাত্ত ফা ন্যান্য miÄvgvw` Rã Kwi‡Z াডযলফন; এফং যাধ 

প্রভালণ ায়ক যকান দডরর Rã Kwi‡Z াডযলফন; 

(গ) উক্ত স্থালন উডস্থত যম যকান ব্যডক্তয যদ তোী কডযলত াডযলফন; 

(ঘ) উক্ত স্থালন উডস্থত যকান ব্যডক্ত এআ অআলনয ধীন যকান যাধ কডযয়ালছন ফা কডযলতলছন 

ফডরয়া লন্দ আলর উক্ত ব্যডক্তলক যগ্রপতায কডযলত াডযলফন; 

তোী ম্পন্ন কডযফায য উডস্থত পুডর কভ েকতো (আন্পলক্টয ফা তদুধ ে) তোী ডযচারনায 

একটি ডযলাট ে, যিলত্রডফললল, াআফায ট্রাআবুযনার ফা চীপ যভলট্রাডরটন ম্যাডজলিট ফা চীপ 

জ্যডডডয়ার ম্যাডজলিট এয ডনকট দাডখর কযলফন। 

(২) যকান আন্পলক্টয ফা তদুধ্বে কভ েকতো এআ অআলনয ধীলন তদন্ত ফা নুন্ধালনয স্বালথ ে যকানরূ 

লন্দজনক কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা তে-উালত্ত প্রলফ 

কডযলফন না, মডদ না ডতডন তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত যিলত্র মলথষ্ট জ্ঞান এফং দিতা যালখন এফং 

এআ ধযলনয কাজ কডযফায জলন্য  মলথষ্ট াযঙ্গভ ন। 

তে ংযিণ ধাযা-২৮ । ।  

(১) ভাডযচারক ফা পুডর কভ েকতোয (আন্পলক্টয দভম োদায ডনলম্ন নয়) মডদ এআরূ ডফশ্বা 

কডযফায কাযণ থালক যম, কডম্পউটালয ংযডিত যকান তে-উাত্ত এআ অআলনয ধীন নুন্ধান 

ফা তদলন্তয স্বালথ ে ংযিণ প্রলয়াজন এফং এআ তে-উাত্ত নষ্ট, ধ্বং, ডযফতেন থফা দুস্প্রাপ্য

কলয যদয়ায িাফনা থালক তাা আলর কডম্পউটায ফা কডম্পউটায ডলেভ এয দাডয়লত্ব থাকা 

ব্যডক্ত ev cÖwZôvbযক এআ ধযলনয তে-উাত্ত ৯০ (নব্বআ) w`b ch©šÍ ংযি‡Yi ডনলদ ে ডদলত 

াডযলফন। 

(২) Z‡e াআফায ট্রাআবুযনার, অলফদলনয যপ্রডিলত, এআ ধযলনয তে-উাত্ত ংযিলণয যভয়াদ 

ফডধ েত Kwi‡Z cvwi‡e hvnv ১৮০ (একত অড) ডদলনয ডধক আলফ না। 

কডম্পউটালযয 

াধাযণ ব্যফায 

ব্যাত না কযা 

ধাযা-২৯ । ।  

(১) ভাডযচারক ফা পুডর Kg©KZ©v (আন্পলক্টয দভম োদায ডনলম্ন নয়) এআ অআলনয ধীন 
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AbymÜvb ev Z`šÍ Ggbfv‡e cwiPvjbv Kwi‡eb †hb, কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা 

কডম্পউটায যনটয়াকে ফা আায যকান ংলয শফধ ব্যফায এআ ধযলনয নুন্ধান ev তদলন্তয 

কাযলণ ব্যাত না য়; 

(২) যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা আায যকান ং জব্দ 

কযা মাআলফ, মডদ - 

ক) যমআ স্থালন এআ কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা আায যকান 

ংল cÖ‡ek (Access) িফ bv য় ; 

খ) এআ ধযলনয কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ ফা কডম্পউটায যনটয়াকে ফা আায যকান ং 

যাধ প্রডতলযাধ কডযফায জন্য ফা চরভান যাধ যযাধ Kwievi জন্য জব্দ না কডযলর তে-

উাত্ত নষ্ট, ধ্বং, ডযফতেন থফা দুস্প্রাপ্য য়ায িাফনা থালক। 

তোী, 

আতযাডদয দ্ধডত 

ধাযা-৩০ । ।  

এআ অআলন ডবন্নরূ ডকছু না থাডকলর, এআ অআলনয ধীন জাযীকৃত কর তদন্ত, লযায়ানা, 

তোী, যগ্রপতায  অটলকয ডফললয় যপৌজদাযী কাম েডফডধয ংডশ্লষ্ট ডফধানাফরী প্রলমাজয আলফ। 

AbymÜvb ev 

তদলন্ত ায়তা 

ধাযা-৩১ । । 

এআ অআলনয ধীলন AbymÜvb ev Z`‡šÍi ¯v̂‡_© যম যকান ব্যডক্ত ফা ো ফা যফা প্রদানকাযী 

†Kvb Z_¨ cÖ`vb ফা তদন্তকাযী কভ েকতোলক Z`‡šÍ ায়তা কডযলত ফাধ্য থাডকলফন। 

AbymÜvb ev 

তদলন্ত প্রাপ্ত 

তলেয 

যগানীয়তা 

ধাযা-৩২ । । 

(১) AbymÜvb ev তদলন্তয স্বালথ ে যকান ব্যডক্ত ফা ো ev যফা প্রদানকাযী যকান তে cÖ`vb ev 

cÖKvk কডযলর উক্ত ব্যডক্ত ফা ো ev যফা প্রদানকাযীয  ডফরুলদ্ধ যদয়ানী ফা যপৌজদাযী অআলন 

ডবলমাগ দালয়য কযা মাআলফ না। 

(২) এআ অআলনয ধীলন নুন্ধান ফা তদলন্তয ালথ ংডশ্লষ্ট কর ব্যডক্ত ফা ো ফা যফা 

প্রদানকাযী তদন্ত ফা নুন্ধান ংডশ্লষ্ট তোডদয যগানীয়তা যিা কডযলফন।  

(৩) মডদ যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১)  (২) এয ডফধান রঙ্ঘন কলযন তাা একটি যাধ যাধ 

ফডরয়া গণ্য আলফ এফং ডতডন নডধক ২ (দুআ) ফৎয কাযাদলণ্ড এফং ন্যযন ০২ (দুআ) ভালয 
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কাযাদলন্ড, ফা নডধক ১ (এক) রি টাকা থ েদলণ্ড, ফা উবয়দলণ্ড দডণ্ডত আলফন। 

যাধ ডফচাযাথ ে 

গ্রণ, আতযডদ  

ধাযা-৩৩ । ।  

(১) যপৌজদাযী কাম েডফডধলত মাা ডকছুআ থাকুক না যকন, ভাডযচারক ফা ভাডযচারক আলত 

এতদুলেলে িভতাপ্রাপ্ত যকান কভ েকতো ফা আন্পলক্টয দভম োদায ডনলম্ন নলন এভন যকান পুডর 

কভ েকতোয ডরডখত ডযলাট ে এয ডবডত্তলত াআফায ট্রাআবুযনার যকান যাধ ডফচাযালথ ে গ্রণ কডযলফ। 

(২) মডদ যকান ট্রাআবুযনার এআ ভলভ ে ন্তুষ্ট য় যম, যকান ব্যডক্ত উ-ধাযা (১) এয ধীন যকান 

পুডর কভ েকতোলক ফা িভতাপ্রাপ্ত ব্যডক্তলক যকান যালধয ডবলমাগ গ্রণ কডযফায জন্য 

নুলযাধ কডযয়া ব্যথ ে আয়ালছন, যআ যিলত্র ট্রাআবুযনার উ-ধাযা (১) এ উডেডখত ডযলাট ে 

ব্যডতলযলক যকান ডবলমালগয ডবডত্তলত যাডয যাধটি ডফচাযাথ ে গ্রণ কডযলত াডযলফ। 

(৩) উ-ধাযা (১) এ উডেডখত যকান ডযলালট ে যকান ব্যডক্তয ডফরুলদ্ধ যাধ ংঘটলনয ডবলমাগ 

ফা তৎম্পলকে কাম েিভ গ্রলণয সুাডয না থাকা লে, ট্রাআবুযনার মথামথ এফং ন্যায়ডফচালযয 

স্বালথ ে প্রলয়াজনীয় ভলন কডযলর, কাযণ উলেখপূফ েক উক্ত ব্যডক্তয ব্যাালয ংডশ্লষ্ট যাধ ডফচাযাথ ে 

গ্রণ কডযলত াডযলফ। 

(৪) ট্রাআবুযনার এআ অআলনয ধীন যালধয ডফচাযকালর দায়যা অদারলত ডফচালযয জন্য 

যপৌজদাযী কাম েডফডধয ধ্যায় ২৩ এয ফডণ েত দ্ধডত, এআ অআলনয ডফধানাফরীয ডত ংগডতপূণ ে 

য়া াললি, নুযণ কডযলফ। 

(৫) যকান ট্রাআবুযনার, ন্যায়ডফচালযয স্বালথ ে প্রলয়াজনীয় না আলর, এফং কাযণ ডরডখতবালফ 

ডরডফদ্ধ না কডযয়া, যকান ভাভরায ডফচাযকাম ে স্থডগত কডযলত াডযলফ না। 

(৬) ট্রাআবুযনার, উায ডনকট যকৃত অলফদলনয ডবডত্তলত, ফা উায ডনজ উলদ্যালগ, যকান পুডর 

কভ েকতো ফা, যিত্রভত, ভাডযচারক ফা এতদুলেলে ভাডযচারলকয ডনকট আলত িভতাপ্রাপ্ত 

যকান কভ েকতোলক এআ অআলনয ধীন ংঘটিত যাধ ংডশ্লষ্ট যম যকান ভাভরা পুনঃতদলন্তয 

(Further Investigation), এফং তদ কর্তেক ডনধ োডযত ভলয়য ভলধ্য ডযলাট ে প্রদালনয 

ডনলদ ে প্রদান কডযলত াডযলফ। 
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াআফায 

ট্রাআবুযনার  

াআফায অডর 

ট্রাআবুযনালরয 

গঠন 

ধাযা-৩৪ । ।তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত অআন, ২০০৬ (২০০৬ ালরয ৩৯ নেয অআন) ধাযা-৬৮, 

৬৯,৭০, ৮২, ৮৩  ৮৪ নুমায়ী গঠিত াআফায ট্রাআবুযনার  াআফায অডর ট্রাআবুযনালরয  

ডফধান এ অআলন প্রলমাজয আলফ। 

ভাভরা ডনষ্পডত্তয 

ডনধ োডযত 

ভয়ীভা 

  

ধাযা-৩৫ । । 

(১) এআ অআলনয ধীন ভাভরায ডবলমাগ গঠলনয তাডযখ আলত ১৮০ (একত অড) ডদন ভলধ্য 

ভাভরায ডফচাযক ডফচায কাম ে ভাপ্ত কডযলফন। 

(২) ডফচাযক উ-ধাযা (১) এয ধীন ডনধ োডযত ভলয়য ভলধ্য যকান ভাভরা ডনষ্পডত্ত কডযলত ব্যথ ে 

আলর, ডতডন উায কাযণ ডরডখতবালফ ডরডফদ্ধ কডযয়া ভয়ীভা নডধক অয ৯০ (নব্বআ) 

ডদন বৃডদ্ধ কডযলত াডযলফন। 

(৩) উ-ধাযা (২) এয ধীন ডনধ োডযত ভলয়য ভলধ্য ডফচাযক যকান ভাভরায ডনষ্পডত্ত কডযলত 

ব্যথ ে আলর, ডতডন উায কাযণ ডরডফদ্ধ কডযয়া ডফলয়টি প্রডতলফদন অকালয াআলকাট ে ডফবাগ  

ভাডযচারকলক ফডত কডযয়া ভাভরায কাম েিভ ডযচারনা ব্যাত যাডখলত াডযলফন। 

যালধয 

অভরলমাগ্যতা 

 

জাডভনলমাগ্যতা 

ধাযা-৩৬ । ।  

এআ অআলনয ধীন যাধমূ 

(ক) ধাযা ৯, ১৫, 16, 18  20 এ উডেডখত যাধমূ অভরলমাগ্য (Cognizable)  -

জাডভনলমাগ্য আলফ; এফং 

(খ) ধাযা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, 17, 19  32 এ উডেডখত যাধমূ -অভরলমাগ্য (Non-

cognizable)  জাডভনলমাগ্য আলফ। 

(গ)ধাযা ৯, ১৫, 16, 18  20 এ উডেডখত যাধমূ অলাললমাগ্য (Compoundable) 

আলফ। 

জাডভন ংিান্ত 

ডফধান 

ধাযা-৩৭ । ।  

ডফচাযক এআ অআলনয ধীন দণ্ডলমাগ্য যকান যালধ ডবমৄক্ত ব্যডক্তলক জাডভলন মুডক্ত প্রদান 

কডযলফন না, মডদ না- 

(ক) যাষ্ট্রিলক নুরূ জাডভলনয অলদলয উয শুনানীয সুলমাগ প্রদান কযা য়; 



Page 32 of 35 

 

(খ) ডফচাযক ন্তুষ্ট ন যম,- 

() ডবমৄক্ত ব্যডক্ত ডফচালয যদালী াব্যস্ত না আলত ালযন ভলভ ে ডফশ্বা কডযফায মৄডক্তঙ্গত 

কাযণ যডয়ালছ; 

(অ) যাধ অলডিক লথ ে গুরুতয নল এফং যাধ প্রভাডণত আলর াডস্ত কলঠায আলফ 

না; এফং 

(গ) ডতডন নুরূ স্তুডষ্টয কাযণমূ ডরডখতবালফ ডরডফদ্ধ কলযন। 

ফালজয়াডপ্ত ধাযা-৩৮ । । 

(১) এআ অআলনয ধীন যকান যাধ ংঘটিত আলর, যম কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ, 

ফ্লড, কভপ্যাক্ট ডডে (ডডড), যট ড্রাআব ফা ন্য যকান অনুলডঙ্গক কডম্পউটায উকযণ ফা ফস্তু 

ম্পলকে ফা লমালগ উক্ত যাধ ংঘটিত আয়ালছ যআগুডর উক্ত যালধয ডফচাযকাযী 

অদারলতয অলদানুালয ফালজয়াপ্তলমাগ্য আলফ। 

(২) মডদ অদারত এআ ভলভ ে ন্তুষ্ট য় যম, যম ব্যডক্তয দখর ফা ডনয়ন্ত্রলণ উক্ত কডম্পউটায, 

কডম্পউটায ডলেভ, ফ্লড ডডক্স, কভপ্যাক্ট ডডে, ফা ন্য যকান অনুলডঙ্গক কডম্পউটায উকযণ 

ায়া ডগয়ালছ ডতডন এআ অআন ফা তদধীন প্রণীত ডফডধ ফা প্রডফধালনয যকান ডফধান রংঘলনয জন্য 

ফা যাধ ংঘটলনয জন্য দায়ী নলন, তাা আলর উক্ত কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ, ফ্লড 

ডডে, কভপ্যাক্ট ডডক্স, যট ড্রাআব ফা ন্য যকান অনুলডঙ্গক কডম্পউটায উকযণ ফালজয়াপ্তলমাগ্য 

আলফ না। 

(৩) উ-ধাযা (১) এয ধীন ফালজয়াপ্তলমাগ্য যকান কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ, ফ্লড ডডে, 

কভপ্যাক্ট ডডে, যট ড্রাআব ফা ন্য যকান অনুলডঙ্গক কডম্পউটায উকযলণয ডত যকান শফধ 

কডম্পউটায, কডম্পউটায ডলেভ, ফ্লড ডডে, কভপ্যাক্ট ডডে, যট ড্রাআব ফা ন্য যকান 

কডম্পউটায উকযণ ায়া মায়, তাা আলর যআগুডর ফালজয়াপ্তলমাগ্য আলফ। 

(৪) এআ ধাযায় মাা ডকছুআ থাকুক না যকন, উ-ধাযা (১) এ উডেডখত যকান যাধ ংঘটলনয 

জন্য মডদ যকান যকাযী ফা ংডফডধফদ্ধ যকাযী কর্তেলিয যকান কডম্পউটাযফা তৎংডশ্লষ্ট 

যকান উকযণ ফা মন্ত্রাডত ব্যফায কযা য়, তাা আলর উা ফালজয়াপ্তলমাগ্য আলফ না। 
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লষ্ঠ ধ্যায় 

অন্তজোডতক  অঞ্চডরক লমাডগতা 

অন্তজোডতক  

অঞ্চডরক 

লমাডগতা 

ধাযা-৩৯ । ।  

এআ অআলনয ধীলন যকান যাধ ম্পডকেত ডফললয় নুন্ধান, প্রডডকউন এফং ডফচাডযক 

কাম েিভ ডযচারনায জন্য অন্তজোডতক  অঞ্চডরক লমাডগতায প্রলে যাধ ম্পডকেত ডফললয় 

াযস্পডযক ায়তা অআন, ২০১২ ( ২০১২ লনয ৪ নং অআন) এয ভস্ত ডফধানাফরী  প্রলমাজয 

আলফ। 
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প্তভ ধ্যায় 

ডফডফধ 

যর ডফশ্বাল 

কৃত কাজকভ ে 

ধাযা-৪০ । ।  

এআ অআলনয ধীন দাডয়ত্ব ারনকালর যর ডফশ্বাল কৃত যকান কালজয পলর যকান ব্যডক্ত 

িডতগ্রস্ত আলর ফা তাায িডতগ্রস্ত আফায িাফনা থাডকলর তজ্জন্য দাডয়ত্বপ্রাপ্ত যকান কভ েকতো 

ফা ব্যডক্তয ডফরুলদ্ধ যদয়ানী ফা যপৌজদাযী ভাভরা ফা ন্য যকান অআনগত কাম েিভ গ্রণ কযা 

মাআলফ না। 

সুডফধা 

দূযীকযণ 

ধাযা-৪১ । । 

(১) এআ অআলনয ডফধানাফরী কাম েকয কডযফায যিলত্র উক্ত ডফধালন যকান স্পষ্টতায কাযলণ 

সুডফধা যদখা ডদলর যকায উক্ত সুডফধা দূযীকযণালথ ে যকাযী যগলজলট প্রকাডত অলদ দ্বাযা 

প্রলয়াজনীয় যম যকান ব্যফস্থা গ্রণ কডযলত াডযলফ। 

(২) এআ ধাযায ধীন প্রলতযক অলদ জাতীয় ংলদ মত তাড়াতাডড় িফ উস্থান কডযলত 

আলফ। 

ডফডধ প্রণয়লনয 

িভতা 

ধাযা-৪২ । । 

যকায, যকাযী যগলজলট এফং তদডতডযক্ত ঐডিকবালফ আলরক্ট্রডনক যগলজলট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ 

অআলনয উলেে পূযণকলে ডনম্নফডণ েত কর ফা যম যকান ডফললয় ডফডধ প্রণয়ন কডযলত াডযলফ, 

মথাঃ- 

ক) ডডডজটার পলযনডক ল্যাফ প্রডতষ্ঠা কযা; 

খ) ভাডযচারক কর্তেক ডডডজটার পলযনডক ল্যাফ ডযচাডরত কযা; 

গ) ট্রাডপক ডাটা থফা তে ম োরচনা থফা ংগ্রলয দ্ধডতমূ এফং যিা দ্ধডত; 

ঘ) স্তলি, ম োলরাচনা থফা ডডডিন দ্ধডত এফং যিা; 

ঙ) ংকটান্ন তে ডযকাঠালভা ডনযাত্তা; 

চ) অন্তেজাডতক এফং অঞ্চডরক লমাডগতায দ্ধডত; 
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ছ) Bangladesh CERT গঠন, ডযচারনা  ন্যান্য CERT মুলয ালথ ভন্বয়; 

জ) ক্লাউড কডম্পউটিং, যভটা ডাটা এফং  

জ) প্রলয়াজনীয় অলযা ন্যান্য।  

ািযগত মূল্য ধাযা- ৪৩ ।। 

ািয অআন, ১৮৭২ (১৮৭২ লনয ১ নং অআন) ফা ন্য যকান অআলন ডবন্নতয মাা ডকছুআ 

থাকুক না যকন, এ অআলনয ধীন ংগৃীত যকান পলযনডক প্রভাণ ডফচায কাম েিলভ ািয 

ডললফ গণ্য আলফ। 

 

ংযিণ  

যপাজত 

ধাযা- ৪৪ ।। 

এআ অআন কাম েকয আফায ালথ ালথ তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত অআন, ২০০৬ (২০০৬ ালরয 

৩৯ নং অআন) এয ধাযা ৫৪, ৫৫, ৫৬  ৫৭ যডত আলফ এফং ধাযা ৫৪, ৫৫, ৫৬  ৫৭ এয 

ধীন গৃীত দলি এআ অআলনয ধীন গৃীত আয়ালছ ফডরয়া গণ্য আলফ। আা ছাড়া এআ অআন 

কাম েকয য়ায পূফ ে ম েন্ত তে  যমাগালমাগ প্রমৄডক্ত অআন, ২০০৬ (২০০৬ ালরয ৩৯ নং 

অআন) এয ধীন যালধয ডনষ্পডত্তকৃত ভাভরামূ এআ অআলনয ধীন ডনষ্পডত্ত এফং ফতেভালন 

াআফায ট্রাআবুযনালর ডফচাযাধীন ভাভরামূ এআ অআলনয ধীন ডফচাযাধীন ফডরয়া গণ্য আলফ।   

আংলযজীলত 

ন্যডদত াঠ 

প্রকা 

ধাযা-৪৫  । ।  

(১) এআ অআন প্রফতেলনয য যকায, যকাডয গলজলট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআলনয আংযলজীলত 

ন্যডদত একটি ডনবেযলমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কডযলফ। 

(২) ফাংরা াঠ  আংলযজী ালঠয ভলধ্য ডফলযালধয যিলত্র ফাংরা াঠ প্রাধান্য াআলফ। 

 

 


