তথ ও যাগােযাগ য ু
ি আইন, ২০০৬
( ২০০৬ সেনর ৩৯ নং আইন )
তথ ও যাগােযাগ

যু
ি র আ ইনগত বধতা ও িনরাপ া দান এবং আ ন ু
ষ ি ক িবষয়ািদ স েক িবধান ণয়নকে

ণীত আ ইন

যেহতু
তথ ও যাগােযাগ যিুর আইনগত বধতা ও িনরাপ া দান এবং আনষু
ি ক িবষয়ািদ স েক িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু
এতদ্ ারা িন প আইন করা হইলঃ-

থম অধ ায়
ারি ক
সংি
িশেরানাম,
বতন

েয়াগ এবং

১৷ (১) এই আইন তথ ও যাগােযাগ যিুআইন, ২০০৬ নােম অিভিহত হইেব৷
(২) সম বাংলােদেশ ইহার েয়াগ হইেব৷
(৩) ইহা অিবলে কাযকর হইেব৷

সং া

২৷ িবষয় বা সংেগর পিরপ ী িকছ ু
না থািকেল, এই আইেন(১) ইেল িনক া র অথ ইেল িনক আকাের কান উপা , যাহা(ক) অন কান ইেল িনক উপাে র সিহত সরাসির বা যৗি ক-ভােব সংয ু; এবং
(খ) কান ইেল িনক া েরর মাণীকরণ িন বিণত শতািদ পরূ
ণ েম স

হয়-

(অ) যাহা া রদাতার সিহত অনন েপ সংয ুহয়;
(আ) যাহা া রদাতােক সনা করেণ স ম হয়;
(ই) া রদাতার িনয় ণ বজায় থােক এমন িনরাপদ প ায় যাহার সৃ
ি হয়; এবং
(ঈ) সংয ুউপাে র সিহত উহা এমনভােব স িকত য, পরবত েত উ উপাে

কান পিরবতন সনা করেণ স ম হয়;

(২) ইেল িনক া র সািটিফেকট অথ ধারা ৩৬ এর অধীন ইসু
কৃ
ত কান সািটিফেকট;
(৩) ইেলক িনক অথ ইেলকি ক াল, িডিজটাল, ম াগেনিটক, অয় ারেলস, অপিটক াল, ইেলকে াম াগেনিটক বা তু
লনীয় স মতা রিহয়ােছ এই প কান যিু;
(৪) ইেল িনক উপা িবিনময় (electronic data inter-change) অথ তথ সংগিঠত কিরবার উে েশ একিট ীকৃ
ত মানদ অনসু
রণ েম কান উপা এক কি উটার
কি উটাের ইেল িনক উপােয় ানা র;
(৫) ইেল িনক িবন াস (electronic form) অথ কান তেথ র ে , কান িমিডয়া, ম াগেনিটক, অপিটক াল, কি উটার
মাইে ািফচ বা অন ু
প অন কান য বা কৗশেলর মাধ েম কান তথ সংর ণ বা ত, হণ বা রণ;

িত (memory), মাইে ািফ , কি উটাের
ৃ

(৬) ইেল িনক গেজট অথ সরকার কতৃ
ক মিুত ও কািশত সরকারী গেজেটর অিতির িহসােব ইেল িনক আকাের কািশত সরকারী গেজট;
(৭) ইেল িনক রকড অথ কান উপা , রকড বা উপা হইেত
সংরি ত, গৃ
হীত বা িরত হইয়ােছ;

তকৃ
ত ছিব বা িত িব বা শ , যাহা কান ইেল িনক িবন াস, মাইে ািফ বা কি উটাের

তকৃ
ত

(৮) ই ারেনট অথ এমন একিট আ জািতক কি উটার নটওয়াক যাহার মাধ েম কি উটার, সলু
লার ফান বা অন কান ইেল িনক প িত ব বহারকারীগণ িব ব াপী এেক অ
যাগােযাগ এবং তেথ র আদান- দান এবং ওেয়ব সাইেট উপ ািপত তথ াবলী অবেলাকন কিরেত স ম হয়;
(৯) ইেল িনক মইল অথ ইেল িনক প িতেত

তকৃ
ত এবং ই ারেনেটর মাধ েম

িরত বা া

কান মইল এবং ত সংি

কান দিললািদ;

(১০) উপা অথ কান আন ু
ািনক প িতেত ত তথ , ান, ঘটনা, ধারণা বা িনেদশাবলী যাহা কি উটার ি
আউট, ম াগেনিটক বা অপিটক াল ােরজ িমিডয়া, পা
টপসহ য কান আকাের বা িবন ােস কি উটার িসে ম অথবা কি উটার নটওয়ােক ি য়াজাত করা হইয়ােছ, হইেতেছ অথবা হইেব অথবা যাহা অভ রীণভােব কান
িতেত সংরি ত;
ৃ
(১১) উপা -বাতা (data message) অথ ইেলক িনক, অপিটক াল-সহ কান ইেল িনক উপা িবিনময়, ইেল িনক মইল, টিল াম, টেল , ফ া , টিলকিপ, সট মিসজ
অন ু
প কান প িতেত তকৃ
ত, িরত, গৃ
হীত বা সংরি ত তথ ;
(১২) ওেয়বসাইট অথ কি উটার এবং ওেয়ব সাভাের সংরি ত ডকু
েম এবং তথ সমহূযাহা ব বহারকারী ই ারেনেটর মাধ েম াউজ বা অবেলাকন কিরেত পাের;

(১৩) কি উটার অথ য কান ইেলক িনক, ম াগেনিটক, অপিটক াল বা তগিতর তথ ি য়াকরণ য বা িসে ম, যাহা ইেলক িনক, ম াগেনিটক বা অপিটক াল ইমপালস ব
যৗি ক, গািণিতক এবং ৃ
িত কায ম স
কের, এবং কান কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর সিহত সংয ুএবং যাহােত সকল ইনপটু
, আউটপটু
, ি য়াক
(storage), কি উটার সফটওয়ার বা যাগােযাগ সু
িবধািদও ইহার অ ভুথােক;

(storage), কি উটার সফটওয়ার বা যাগােযাগ সু
িবধািদও ইহার অ ভুথােক;

(১৪) কি উটার নটওয়াক অথ এমন এক ধরেনর আ ঃসংেযাগ যাহা স ােটলাইট, মাইে াওেয়ভ, টিরি◌ েয়ল লাইন, অয় ারেলস য , ওয়াইড এিরয়া নটওয়াক, ল
নটওয়াক, ইন ােরড, ওয়াই ফাই, ু
টূ
থ বা অন কান যাগােযােগর মাধ ম বা কান াি ক (terminal) য পািত বা দু
ই বা তেতািধক কি উটােরর আ ঃসংেযাগ রিহয়ােছ
কমে , যাহােত আ ঃসংেযাগ িনরবি ভােব সংর ণ করা হউক বা না হউক, এর মাধ েম দু
ই বা তেতািধক কি উটার বা ইেল িনক যে র মেধ সংেযাগ াপন কের;
(১৫) াহক অথ যাহার নােম ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসু
করা হয়;
(১৬) চয়ারম ান অথ ধারা ৮২ এর অধীন িনয ুসাইবার আপীল াইবু
নােলর চয়ারম ান;
(১৭) দওয়ানী কাযিবিধ অথ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);
(১৮) দ িবিধ অথ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);
(১৯) িনধািরত অথ িবিধ ারা িনধািরত;
(২০) িনরাপদ া র সৃ
ি কারী য বা কৗশল অথ ধারা ১৭- ত িবধৃ
ত শতাধীন কান া র সৃ
ি কারী য বা কৗশল;
(২১) িনয় ক বা উপ-িনয় ক বা সহকারী িনয় ক অথ ধারা ১৮(১) এর অধীন িনয ুিনয় ক, উপ-িনয় ক বা সহকারী িনয় ক;
(২২) াপক (addressee) অথ উপা -বাতার
না;

ে ,

রেকর ই ানসু
াের উপা -বাতা া ব ি , িক উপা -বাতা যাগােযােগর মাধ ম িহসােব কমরত কান ব ি ইহার অ

(২৩) মাণীকরণ অথ া রদাতা সনা করেণ বা উপা -বাতার
(২৪) রক (orginator) অথ কান উপা -বাতার
দািয় পালনকারী ব ি ইহার অ ভুহইেব না;

তা িন পেণ ব ব ত হয় এমন কান ি য়া;

ে , কান উপা -বাতা িযিন

রণ কেরন বা সংর েণর পেূ
ব

তকারী ব ি , িক উপা -বাতার যাগােযােগর ম

(২৫) িবধান অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;
(২৬) ফৗজদারী কাযিবিধ অথ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);
(২৭) ব ি শে র আওতায় কান াকৃ
িতক

ািবিশ একক ব ি , অংশীদারী কারবার, সিমিত, কা ানী, সংিবিধব সং া, সমবায় সিমিত অ ভু;

(২৮) িবচারক অথ ধারা ৬৮ এর অধীন গিঠত সাইবার াইবু
নােলর িবচারক;
(২৯) িবিবধ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ;
(৩০) মাধ ম অথ কান সু
িনিদ উপা -বাতার
সবা দান কেরন;

ে , কান ব ি িযিন অন কান ব ি র পে

কান উপা -বাতা

রণ, হণ, অ ায়ন বা সংর ণ কেরন বা উ বাতার িবষেয়

(৩১) লাইেস অথ ধারা ২২ এর অধীন দ লাইেস ;
(৩২) সত ায়ন সবা দানকারী অথ সািটিফেকট ইসু
কারী বা ইেল িনক া েরর সিহত স িকত অন কান সবা দানকারী ব ি ;
(৩৩) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প অথ ধারা ১৮ এর সিহত পিঠতব ধারা ২২ এর অধীন ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসু
কিরবার জন লাইেস

া ব ি বা কতৃ
প ;

(৩৪) সত ায়েনর রীিত ও প িতর িববরণ অথ িবধান ারা িনধািরত সত ায়েনর রীিত ও প িতর িববরণ, যাহােত ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসুকিরবার রীিত ও প
িলিপব থােক;
(৩৫) সদস অথ ধারা ৮২ এর অধীন গিঠত সাইবার আপীল াইবু
নােলর সদস ;
(৩৬) া রদাতা অথ া র

তকারী য বা কৗশেলর মাধ েম া র দানকারী ব ি ;

(৩৭) া র িতপাদন য অথ া র যাচাইকরেণ ব ব ত সফটওয় ার বা হাডওয় ার;
(৩৮) া র সৃ
ি কারী য অথ া র সৃ
ি র উপা

েত ব ব ত সফটওয় ার বা হাডওয় ার;

(৩৯) সাইবার াইবু
নাল বা াইবু
নাল অথ ধারা ৬৮ এর অধীন গিঠত কান সাইবার াইবু
নাল;
(৪০) সাইবার আপীল াইবু
নাল অথ ধারা ৮২ এর অধীন গিঠত কান সাইবার আপীল াইবু
নাল৷

আ ইেনর

৩৷ আপাতত বলবত্ অন কান আইেন যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর হইেব৷

াধান

আ ইেনর অিতরাি ক

েয়াগ

৪৷ (১) যিদ কান ব ি বাংলােদেশর বািহের এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কেরন যাহা বাংলােদেশ কিরেল এই আইেনর অধীন দ েযাগ হইত, তাহা হইেল এই আইন এই
হইেব যন অপরাধিট িতিন বাংলােদেশই কিরয়ােছন৷

(২) যিদ কান ব ি বাংলােদেশর বািহর হইেত বাংলােদেশ অবি ত কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর সাহােয বাংলােদেশর অভ ের এই আ
কান অপরাধ কেরন, তাহা হইেল উ ব ি র িব ে এই আইেনর িবধানাবলী এই েপ েযাজ হইেব যন উ অপরােধর স ূ
ণ ি য়া বাংলােদেশই সংঘিটত হইয়ািছল৷

কান অপরাধ কেরন, তাহা হইেল উ ব ি র িব ে এই আইেনর িবধানাবলী এই েপ েযাজ হইেব যন উ অপরােধর স ূ
ণ ি য়া বাংলােদেশই সংঘিটত হইয়ািছল৷
(৩) যিদ কান ব ি বাংলােদেশর অভ র হইেত বাংলােদেশর বািহের এই আইেনর অধীন কান অপরাধ কেরন, তাহা হইেল উ ব ি র িব ে এই আইেনর িবধানাবলী এই
হইেব যন উ অপরােধর স ূ
ণ ি য়া বাংলােদেশই সংঘিটত হইয়ািছল৷

ি তীয় অধ ায়
ইেলক িনক া র ও ইেল িনক রকড
ইেল িনক া র ারা ইেল িনক
রকড সত ায়ন

৫৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , কান াহক তাহার ইেল িনক া র সংয ুকিরয়া কান ইেল িনক রকড সত ায়ন কিরেত পািরেবন৷
(২) যিুিনরেপ প িত বা ীকৃ
ত া র সৃ
ি কারী য বা কৗশল েয়ােগর মাধ েম ইেল িনক রকেডর সত ায়ন কাযকর কিরেত হইেব৷

ইেল িনক রকেডর আ ইনান ু
গ
ীকৃ
িত

৬৷ আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন কান তথ বা অন কান িবষয় হ া র, ম ু
া র বা অন কানভােব িলিখত বা মিুত আকাের িলিপব কিরবার শত থািকেল, উ আ
িবধান থাকা সে ও উ তথ বা িবষয় ইেল িনক িবন ােস িলিপব করা যােইবঃ
তেব শত থােক য, উ তথ বা িবষেয় অিভগম তা থািকেত হইেব, যাহােত উহা বরাত িহসােব পরবত েত ব বহার করা যায়৷

ইেল িনক া েরর আ ইনান ু
গ ীকৃ
িত

৭৷ আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন যিদ এই মেম কান িবধান বা শত থােক য,(ক) কান তথ বা অন কান িবষয় া র সংয ু(affix) কিরয়া সত ায়ন কিরেত হইেব; বা
(খ) কান দিলল কান ব ি কতৃ
ক া র কিরয়া সত ায়ন কিরেত হইেব;
তাহা হইেল, উ আইেন অন ু
প িবধান থাকা সে ও, িনধািরত প িতেত ইেল িনক া র সংয ুকিরয়া উ তথ বা িবষয় বা,

সরকারী অিফস, ইত ািদেত
ইেল িনক রকড এবং ইেল িনক
া েরর ব বহার

মত, উ দিলল সত ায়ন করা যাইেব৷

৮৷ (১) আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন যিদ এই মেম কান িবধান বা শত থােক য,(ক) কান সরকারী অিফস, সংিবিধব সং া, বা সরকােরর মািলকানা বা িনয় ণাধীন কান কতৃ
প বা সং ার কান ফরম, আেবদন বা অন কান দিলল কান িবেশষ প
কিরেত হইেব;
(খ) কান লাইেস , পারিমট, ম ু
রী, অনেু
মাদন বা আেদশ, যই নােমই অিভিহত হউক না কন, কান িবেশষ প িতেত ইসু
বা ম ু
র কিরেত হইেব;
(গ) অথ লনেদন কান িবেশষ প িতেত কিরেত হইেব;
তাহা হইেল, উ আইেন অন ু
প িবধান থাকা সে ও, উ
(২) এই ধারার উে শ পরূ
ণকে , ইেল িনক রকড দািখল,
হইেব৷

প দিলল, ইসু
,ম ু
রী বা,

ইেল িনক রকড সংর ণ

মত, অথ লনেদন িনধািরত ইেল িনক প িতেত স াদন করা যাইেব৷

ত বা ইসু
করেণর রীিত ও প িতসহ উহা দািখল,

ত বা ইসু
র জন

েদয় িফস বা চাজ দান প িত িবিধ

৯৷ (১) আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন কান দিলল, রকড বা তথ কান িনিদ সময়সীমা পয সংর ণ কিরবার কান িবধান বা শত থািকেল, উ দিলল, রকড বা তথ
শতািদ পরূ
ণ সােপে , ইেল িনক প িতেতও সংর ণ করা যাইেব, যথাঃ(ক) েয়াজন অনযু
ায়ী উ সংরি ত তেথ অিভগম তা থািকেত হইেব যাহােত উহা বরাত িহসােব পরবত েত ব বহার করা যায়;
(খ) যই রীিত ও প িতেত ইেল িনক রকড থম সৃ
িজত, িরত বা গৃ
হীত হইয়ােছ বা এমন রীিত ও প িত যাহা িনভু
লভােব উ তথ যইভােব সৃ
িজত,
দশন কের সই রীিত ও প িতেতই উহা সংর ণ কিরেত হইেব;
(গ) ইেল িনক রকেডর উ স ও গ ব িনধারণ করা যায় এমন তথ , যিদ থােক, উহার
তেব শত থােক য, কবল ইেল িনক রকড

রণ বা হেণর তািরখ ও সময় সংর েণর ব ব া রািখেত হেইবঃ

রণ বা হেণর উে েশ য়ংি য়ভােব উ ািবত কান তেথ র

(২) উপ-ধারা (১) এ বিণত শতািদ িতপালন সােপে , কান ব ি অন কান ব ি র সাহায

ে এই উপ-ধারার কান িকছইু েযাজ হইেব না৷

হণ কিরয়া উ উপ-ধারার অধীন কাযস াদন কিরেত পািরেবন৷

(৩) আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন িবধৃ
ত প িতেত কান দিলল, রকড বা তথ সংর ণ কিরবার সু িবধান থািকেল, উ িবধােনর
না৷

ইেল িনক গেজট

িরত বা গৃ
হীত হই

ে এই ধারার কান িকছইু

১০৷ আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন যিদ এই মেম কান িবধান বা শত থােক য, কান আইন বা অন কান আইনগত দিলেলর অধীন ণীত কান িবিধ, িবধান, আেদশ
াপন বা অন কান িবষয় সরকারী গেজেট কাশ কিরেত হইেব, তাহা হইেল উ আইন, িবিধ, িবধান, আেদশ, উপ-আইন,
াপন বা অন কান িবষয় সরকারী
তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেটও কাশ করা যাইেব:
তেব শত থােক য, কান আইন, িবিধ, িবধান, আেদশ, উপ-আইন,
াপন বা অন কান িবষয় সরকারী গেজেট অথবা ইেল িনক গেজেট কািশত হইেল, উহা যই ে
হউক না কন, উহার থম কািশত হইবার তািরখ উ গেজট কােশর তািরখ িহসােব গণ হইেব৷

ইেল িনক প িতেত দিলল হেণ

১১৷ এই আইেনর কান িকছইুসরকােরর কান ম ণালয়, অিধদ র বা কান আইেনর অধীন সৃকান সংিবিধব সং া বা কতৃ
প বা সরকার কতৃ
ক িনয়ি ত বা সরকারী অেথ

ইেল িনক প িতেত দিলল হেণ
বাধ বাধকতা না থাকা

১১৷ এই আইেনর কান িকছইুসরকােরর কান ম ণালয়, অিধদ র বা কান আইেনর অধীন সৃকান সংিবিধব সং া বা কতৃ
প বা সরকার কতৃ
ক িনয়ি ত বা সরকারী অেথ
কতৃ
প বা সং ােক ইেল িনক প িতেত কান দিলল হণ, ইসু
, ত, সংর ণ বা ইেল িনক িবন ােস য কান কার আিথক লনেদন কিরেত বাধ কিরেব না৷

ইেল িনক া র িবষেয় িবিধ

১২৷ এই আইেনর উে শ পরূ
ণকে , সরকার, সরকারী গেজেট এবং তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট
পািরেব, যথাঃ-

ণয়ন

াপন ারা, িন বিণত সকল বা য কান িবষেয় িবিধ

(ক) ইেল িনক া েরর ধরণ;
(খ) ইেল িনক া র সংয ুকিরবার রীিত ও প িত;
(গ) ইেল িনক া র সংয ুকারী ব ি র পিরচয় সনা করেণর প িত ও ি য়া;
(ঘ) ইেল িনক প িতেত রকড সংর ণ এবং আিথক লনেদন িবষেয় পযা িনরাপ া ও গাপনীয়তা িনি তকরেণর উে েশ উহার িনয় ণ প িত ও কায ণালী;
(ঙ) ইেল িনক া রেক আইনানগু
ভােব কাযকর কিরবার উে েশ

েয়াজনীয় অন ান িবষয়৷

তৃ
তীয় অধ ায়
ইেল িনক রকেডর ীকৃ
িত, াি
ীকৃ
িত

১৩৷ (১) কান

রক য়ং কান ইেল িনক রকড

রণ কিরয়া থািকেল উ

(২)

রক এবং াপেকর মেধ কান ইেল িনক রকড

(ক)

রেকর পে উ ইেল িনক রকড িবষেয় কাজ কিরবার জন কতৃ া

(খ)

রক বা

(৩)

রক এবং াপেকর মেধ , কান াপক কান ইেল িনক রকডেক উহা

রেকর পে

(ক) ইেল িনক রকডিট
থােকন; বা

রকডিট

ীকার ও

রণ

রেকর হইেব৷

রেকর বিলয়া গণ হইেব, যিদ উহা-

য়ংি য়ভােব পিরচালনার জন

কান ব ি কতৃ
ক রণ করা হয়; বা

া ামকৃ
ত কান তথ

রেকর িক না উহা িনি ত হইবার জন

রণ কৗশেলর মাধ েম

রণ করা হয়৷

রণকারী কতৃ
ক রণ করা হইয়ােছ বিলয়া গণ েম তদনযু
ায়ী ব ব া হণ কিরেত পািরেবন, যি

াপক, তদিবষেয়

রক কতৃ
ক উ উে েশ পেূ
ব ি রীকৃ
ত প িতেত যথাযথ ব ব া বা অন কান কায ম

(খ) াপক কতৃ
ক া তথ এমন কান ব ি র গৃ
হীত ব ব া হইেত উ ূ
ত হইয়া থােক যাহা রক বা রেকর কান এেজে র সিহত উ ব ি র স েকর িভি েত তাহােক
ব ব ত প িতেত অিভগেম র এই প সেু
যাগ দান করা হইয়ািছল য, সংি ইেল িনক রকডিট য তাহার উহা সনা করা যায়৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এর িবধান িন বিণত
(ক) ইেল িনক রকডিট

ে

রেকর নেহ মেম

েযাজ হইেব নারক কতৃ
ক দ

নািটশ াপক কতৃ
ক াি র এবং তদনযু
ায়ী ব ব া হেণর জন যিুস ত সময় অিতবািহত হইবার পরবত সময়

(খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এ উি িখত ে , েয়াজনীয় সাবধানতা অবল ন বা পেূ
ব ি রীকৃ
ত প িত ব বহার কিরয়া য সময় হইেত াপক অবগত হইয়ােছন বা তাহার অ
উিচত িছল য ইেল িনক রকডিট রেকর নেহ;
(গ) যিদ, পািরপাি ক সকল পিরি িত িবেবচনা,
থােক৷

িরত ইেল িনক রকডিট

রেকর বিলয়া মেন করা এবং উহার িভি েত কান কায-স াদন াপেকর জন এেকবােরই অেয

(৫) যিদ কান ইেল িনক রকড রেকর হইয়া থােক বা রেকর বিলয়া গণ হইয়া থােক বা াপক উ প ধারণার িভি েত কান কায-স াদন কিরেত অিধকারী হইয়া থ
হইেল, রক এবং াপেকর ে , ইেল িনক রকডিট যভােব রণ করা রেকর উে শ িছল সইভােবই উহা াপক কতৃ
ক গৃ
হীত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব এবং তদন
কায-স াদন কিরেত পািরেবন৷

(৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, যিদ যিুসংগত সতকতা অবল ন কিরয়া ও ীকৃ
ত প িত ব বহার কিরয়া াপক যিদ এই মেম অবগত হন বা অন ু
প অবগত হ
হয় য, া ইেল িনক রকেড কান স চারজিনত িট রিহয়ােছ, তাহা হইেল উহা যভােব রণ করা রেকর উে শ িছল সইভােবই াপক কতৃ
ক গৃ
হীত হইয়ােছ বিল
যাইেব না৷

(৭) াপক া েত ক ইেল িনক রকডেক একিট ত ইেল িনক রকড িহসােব িবেবচনা েম উহার িভি েত কায-স াদন কিরেত পািরেবন, তেব উহা িন বিণত ইেল িন
ে েযাজ হইেব না, যথাঃ(ক) াপক কতৃ
ক

তকৃ
ত অন ইেল িনক রকেডর িতিলিপ; এবং

(খ) ইেল িনক রকডিট য একিট িতিলিপ এই স েক াপক পবূহইেতই াত িছেলন বা যিুসংগত সতকতা অবল ন বা ীকৃ
ত প িত ব বহার কিরয়া তাহার জানা উি
ইেল িনক রকডিট একিট িতিলিপ৷

াি

ীকার

১৪৷ (১) যইে ে কান ইেল িনক রকড রেণর সময় বা উহা রেণর পেূ
ব বা উ ইেল িনক রকেডর মাধ েম রক কতৃ
ক াপকেক অনেু
রাধ াপন করা হইয়ােছ বা া
ঐকমত িতি ত হইয়ােছ য, াপক কতৃ
ক ইেল িনক রকড াি র িবষেয় াি ীকার কিরেত হইেব, সইে ে উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর িবধানসমহূ েযাজ হইেব৷
(২)

রক ও াপক কান িবেশষ ছেক বা প িতেত াি

ীকার করা হইেব মেম পেূ
ব স ত না হইেল, িন বিণত প িতেত াি

(ক) াপক কতৃ
ক য়ংি য় বা অন কানভােব যাগােযােগর মাধ েম; বা

ীকার করা যাইেব-

(খ) াপেকর এমন কান কমকা যাহা ারা

রেকর িনকট তীয়মান হয় য, ইেল িনক রকডিট াপক পাইয়ােছন৷

(৩) কান ইেল িনক রকড াি িবষেয় রক কতৃ
ক াি
কখেনা িরত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব না৷
(৪) রক কতৃ
ক কান ইেল িনক রকড াি িবষেয় াি
হইেল, বা অন ু
প কান সময় িনিদ বা ি রীকৃ
ত না থািকেল,
(ক) াি

ীকােরর শত আেরাপ করা হইেল, উ শতানযু
ায়ী াপক কতৃ
ক াি

ীকােরর কান শত আেরাপ না করা হইেল এবং
রক যিুসংগত সমেয়র মেধ ,-

ীকার কেরন নাই মেম াপকেক নািটশ দান কিরেত পািরেবন, এবং উ

(খ) দফা (ক) এ উি িখত সময়সীমার মেধ
পািরেবন৷

াি

ীকার করা না হইেল,

নািটেশ াি

রক কতৃ
ক উ ইেল

ীকার না করা পয

রক কতৃ
ক িনিদ বা ি রীকৃ
ত সমেয়র মেধ

রক াি

ী

ীকার কিরবার যিুসংগত সময় সীমার উে খ থািকেব; এবং

রক, াপকেক নািটশ দান সােপে , উ ইেল িনক রকডিট কখনও

(৫) যে ে
রক াপেকর িনকট হইেত াি ীকার া হন, সইে ে ইহা অনমু
ান কিরেত হইেব য, সংি
অনমু
ান করা যাইেব না য, ইেল িনক রকেডর িবষয়ব া রকেডর অন ু
প৷

রণ করা হয় নাই বিলয়া

ইেল িনক রকডিট াপক া হইয়ােছন, তেব

(৬) যে ে কান াি ীকাের উে খ থােক য, সংি ইেল িনক রকেড স ত অথবা েযাজ মানদে র যিুগত আবশ কতা পরূ
ণ করা হইয়ােছ, সইে ে ইহা অন
হইেব য, উ আবশ কতা পরূ
ণ েমই উহা রণ করা হইয়ািছল৷

ইেল িনক রকড
সময় এবং ান

রণ ও

হেণর

১৫৷ (১)

রক এবং াপক িভ ভােব স ত না হইেল,-

(ক) কান ইেল িনক রকড

রেকর িনয় ণ বিহভূ
ত কান কি উটার বা ইেল িনক য বা কৗশেল েবশ কিরবার সে সে উ

রকড

রেণর সময় গণনা করা হইেব;

(খ) কান ইেল িনক রকড াি র সময় িন বিণত েপ িনধািরত হইেব, যথাঃ(অ) ইেল িনক রকড হণ কিরবার উে েশ

াপক কতৃ
ক কান ইেল িনক য বা কৗশল িনধারণ বা রকডিট উ ুকিরবার

ে ,-

(১) ইেল িনক রকডিট য সমেয় উ িনধািরত ইেল িনক য বা কৗশেল েবশ কের; বা
(২) ইেল িনক রকডিট াপক কতৃ
ক িনধািরত ইেল িনক য বা কৗশল ব তীত অন কান অিনধািরত য বা কৗশল বা কি উটার উে স
রকড উ ুকরা হয়;

রণ করা হইেল, াপক কতৃ
ক

(আ) যিদ াপক সু
িনিদ সময়সূ
চীসহ, যিদ থােক, কান ইেল িনক কৗশল িনধারণ না কিরয়া থােকন, তাহা হইেল ইেল িনক রকডিট াপেকর কি উটার উে স েবশ কিরবার
(গ) কান ইেল িনক রকড রক কতৃ
ক রেণর ে , উহা তাহার ব বসােয়র ান হইেত
তাহার ব বসােয়র ােন গৃ
হীত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব৷

রণ করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব এবং উ

রকড াপক কতৃ
ক গৃ
হীত হইবার

(২) ইেল িনক য বা কৗশল বা কি উটার উে সর ান উপ-ধারা (১)(গ) এর অধীন ইেল িনক রকড গৃ
হীত বিলয়া গণ হইবার ান হইেত িভ হওয়া সে ও উপ-ধারা (১)(খ
েযাজ হইেব৷
(৩) এই ধারার উে শ পরূ
ণকে ,(ক)

রেকর বা াপেকর ব বসােয়র ান একািধক হইবার

(খ)

রক বা াপেকর কান ব বসােয়র ান না থািকবার

ব াখ াঃ কান সংিবিধব সং া বা িনগিমত সং ার

ে , তাহােদর ধান ব বসােয়র ানিট ব বসােয়র ান িহসােব গণ হইেব;
ে , তাহােদর সচরাচর বসবােসর ানই তাহােদর ব বসােয়র ান িহসােব গণ হইেব৷

ে , ধান ব বসােয়র ান, বা সচরাচর বসবােসর ান অেথ উহার িনব ীকরেণর িঠকানােক বু
ঝাইেব৷

চতু
থ অধ ায়
িনরাপদ ইেল িনক রকড ও িনরাপদ ইেল িনক া র
িনরাপদ ইেল িনক রকড

১৬৷ যিদ কান িনিদ সমেয় কান ইেল িনক রকেডর জন কান িনরাপ া প িত হণ করা হয়, তাহা হইেল উ
রকড বিলয়া গণ হইেব৷

িনরাপদ ইেল িনক া র

১৭৷ (১) সংি

রকডিট উ সময় হইেত যাচাই করার সময় পয িনরাপ

প গেণর স িতেত কান িনরাপ া ব ব া েয়ােগর মাধ েম যিদ যাচাই করা যায় য, ইেল িনক া র সংয ুকিরবার সময়-

(ক) উহা সংয ুকারীর একা ই িনজ িছল;
(খ) সংয ুকারীেক সনা কিরবার সু
েযাগ িছল; এবং
(গ) উহা তিরর প িত বা ব বহােরর উপর সংয ুকারীর একক িনয় ণ িছল;
তাহা হইেল, উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , উ ইেল িনক া র একিট িনরাপদ ইেল িনক া র িহসােব গণ হইেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান সে ও, ইেল িনক া রিট অকাযকর বিলয়া গণ হইেব যিদ ইেল িনক া েরর সিহত স কয ুইেল িনক রকডিটর কান প পিরবতন সাধন ক

প ম অধ ায়

িনয় ক ও সািটিফেকট
১[

িনয় ক ও অন ান কম কতা,
ইত ািদ]

১৮¸ ২[ (১) এই আইেনর উে শ পরূ
ণকে , সরকার, িবিধ ণীত না হওয়া পয , সরকারী গেজেট এবং তি তির ঐি কভােব ইেলক িনক গেজেট
শত সােপে , একজন িনয় ক এবং েয়াজনীয় সংখ ক উপ-িনয় ক ও সহকারী িনয় ক িনেয়াগ কিরেব :
তেব শত থােক য, উ

িনয় েকর কায াবলী

দানকারী কতৃ
প

প

াপেনর ময়াদ

াপন ারা,

াপ

াপন জারীর তািরখ হইেত এক বৎসেরর অিধক হইেব না¸]

১৯৷ িনয় ক িন বিণত সকল বা য কান কায-স াদন কিরেবন, যথাঃ(ক) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র কাযাবলীর ত াবধান;
(খ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প কতৃ
ক অনসু
রণীয় মানদ িনধারণ;
(গ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র কমচারীগেণর যাগ তা ও অিভ তা িনধারণ;
(ঘ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র কায পিরচালনার শতাবলী িনধারণ;
(ঙ) ইেল িনক া র ত য়েনর িবষেয় ব ব ত হইেত পাের এই প িলিখত, ছাপােনা অথবা দৃ
শ মান কান িবষয়ব বা িব াপেন অ ভুিবষয়ািদ িনধারণ;
(চ) ইেল িনক া র সািটিফেকট ফরম ও উহােত অ ভুিবষয়ািদ িনধারণ;
(ছ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র িহসাব সংর েণর ছক ও প িত িনধারণ;
(জ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র িহসাব িনরী ার উে েশ িনরী ক িনেয়ােগর শতাবলী এবং তাহােদর স ানী িনধারণ;
(ঝ) কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প এককভােব বা অন কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র সিহত যৗথভােব ইেল িনক িসে ম াপেনর সু
িবধা দান এবং
পিরচালনার নীিত িনধারণ;
(ঞ) কায পিরচালনা িবষেয় াহক ও সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র আচরণ িবিধ িনধারণ;
(ট) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প ও াহেকর মধ কার ােথর িবেরাধ িন ি ;
(ঠ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র কতব ও দািয় িনধারণ;
(ড) কি উটারজাত উপা -ভা ার সংর ণ, যাহােত(অ) িবধান ারা িনধািরত তথ াবলীসহ েত ক সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র রকড অ ভুথািকেব; এবং
(আ) জনগেণর েবশািধকােরর িন য়তা থািকেব;
(ঢ) এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধর অধীন অন কান কায-স াদন৷

িবেদশী সািটিফেকট
কতৃ
প েক ীকৃ
িত

দানকারী

২০৷ (১) িবধান ারা িনধািরত শত সােপে , সরকােরর পবূ
ানেু
মাদন েম এবং সরকারী গেজেট ও তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট কািশত
সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প েক এই আইেনর অধীন একিট সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প িহসােব ীকৃ
িত দান কিরেত পািরেব৷

াপন ারা, িনয় ক

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান িবেদশী কতৃ
প েক সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প িহসােব ীকৃ
িত দান করা হইেল, উ কতৃ
প কতৃ
ক ইসু
কৃ
ত ইেল িনক া র সািট
আইেনর উে শ পরূ
ণকে বধ হইেব৷
(৩) িনয় ক যিদ এই মেম স হন য, কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প উপ-ধারা (১) এর অধীন আেরািপত য শেতর অধীন ীকৃ
িত া হইয়ােছ উহার কান শত ল
তাহা হইেল িতিন, িলিখতভােব কারণ িলিপব কিরয়া, সরকারী গেজেট এবং তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট কািশত
াপন ারা, উ কতৃ
প েক দ
কিরেত পািরেবন৷

িনয় েকর সংর ণাধার
(repository) িহসােব দািয়
পালন

২১৷ (১) িনয় ক এই আইেনর অধীন ইসু
কৃ
ত সকল ইেল িনক া র সািটিফেকেটর সংর ণাধার হইেবন৷

ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসু
র
জন লাইেস

২২৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , য কান ব ি ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসু
কিরবার লাইেস

(২) িনয় ক সকল ইেল িনক া েরর গাপনীয়তা ও িনরাপ া িনি ত কিরেবন, এবং ত ন িতিন এমন হাডওয়ার, সফটওয়ার এবং অন কান িনরাপদ প িত ব বহার কির
ইেল িনক া েরর অপব বহার ও উহােত অবাি ত েবশ রাধ করা যায় এবং একিট িনধািরত মানদ অনসু
রণ কিরেবন৷

াি র জন িনয় েকর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান লাইেস ইসু
করা যাইেব না, যিদ আেবদনকারীর িনধািরত যাগ তা, দ তা, জনবল, আিথক স িত এবং ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসু
িনধািরত অন ান েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত সু
িবধািদ না থােক৷
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইসু
কৃ
ত লাইেস (ক) িনধািরত ময়াদ পয

বধ থািকেব;

(ক) িনধািরত ময়াদ পয

বধ থািকেব;

(খ) িনধািরত শতািদ িতপালন সােপে

দান কিরেত হইেব; এবং

(গ) উ রািধকােরর মাধ েম অজন বা অন কানভােব হ া রেযাগ হইেব না৷

লাইেসে র জন আ েবদন

২৩৷ (১) লাইেস

াি র জন িনধািরত ফরেম আেবদন দািখল কিরেত হইেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িতিট আেবদেনর সিহত িন বিণত দিলল ও কাগজািদ সংেযাজন কিরেত হইেব(ক) ত য়নপ

দান িবষেয় অনসু
রণীয় রীিত ও প িতর িববরণ (Certification practice statement);

(খ) আেবদনকারীর পিরচয় িনধারণ সং া

েয়াজনীয় কাগজপ ;

(গ) িনধািরত িফস জমাকরেণর মাণপ ;
(ঘ) িনধািরত অন ান তথ , দিলল ও কাগজপ ৷

লাইেস নবায়ন

২৪৷ এই আইেনর অধীন ইসু
কৃ
ত লাইেস িনধািরত প িতেত িফস দান সােপে , য়ংি য়ভােব িনধািরত ময়ােদর জন নবায়নেযাগ হইেব৷

লাইেস ম ু
র বা অ াহ কিরবার
ি য়া

২৫৷ ধারা ২২(১) এর অধীন আেবদন াি র পর িনয় ক উ আেবদেনর সিহত সংয ুতথ , দিললািদ ও কাগজপ এবং তদকতৃ
ক যথাযথ বিলয়া িবেবিচত অন য কান িবষয়
লাইেস ম ু
র বা কান আেবদন বািতল বা নাম ু
র কিরেত পািরেবনঃ
তেব শত থােক য, আেবদনকারীেক নানীর যিুসংগত সু
েযাগ না িদয়া কান আেবদন বািতল বা নাম ু
র করা যাইেব না৷

লাইেস বািতল বা িগতকরণ

২৬৷ (১) এই আইেনর অন ান িবধান সােপে , িনয় ক য কান লাইেস
(ক) লাইেস ইসুবা নবায়ন কিরবার িবষেয় ভু
ল বা অসত তথ

িগত বা বািতল কিরেত পািরেবন, যিদ িতিন এই মেম স

হন য, সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প -

দান কিরয়ােছ;

(খ) লাইেসে শতাবলী পালেন ব থ হইয়ােছ;
(গ) ধারা ২১ (২) এর অধীন িনধািরত মানদ বজায় রািখেত ব থ হইয়ােছ;
(ঘ) এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ, িবধান বা আেদেশর কান িবধান ল ন কিরয়ােছ৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান লাইেস বািতেলর িবষেয় সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প েক কারণ দশাইবার যিুসংগত সু
েযাগ দান না কিরয়া এই ধারার অধীন কান লাই
করা যাইেব না৷

(৩) িনয় েকর যিদ িব াস কিরবার যিুসংগত কারণ থােক য, উপ-ধারা (১) এর অধীন কান লাইেস বািতেলর কারণ উ ূ
দ হইয়ােছ, তাহা হইেল িতিন আেদশ ারা, তদকত
তদ স
হওয়া পয উ লাইেস সামিয়কভােব িগত কিরেত পািরেবন৷
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কান লাইেস সামিয়ক িগত আেদেশর িবষেয় সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প েক কারণ দশােনার যিুসংগত সু
েযাগ দান না কিরযা কান
(েচৗ ) িদেনর অিধক ময়ােদর জন সামিয়কভােব িগত করা যাইেব না৷
(৫) এই ধারার অধীন কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র লাইেস সামিয়কভােব িগত করা হইেল উ কতৃ
প লাইেস
ইসু
কিরেত পিরেব না৷

লাইেস বািতল বা িগেতর নািটশ

২৭৷ (১) কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র লাইেস বািতল বা সামিয়কভােব িগত করা হইেল, িনয় ক তদকতৃ
ক সংরি ত উপা -ভা াের উ বািতল বা,
আেদেশর নািটশ কাশ কিরেবন৷
(২) একািধক সংর ণাধার থািকবার

ে , বািতল বা,

তেব শত থােক য, উ প বািতল বা,
াি সাধ কিরেত হইেব৷

মতা অপ ণ
তদে র

মতা

িগত থাকাকালীন ময়ােদ কান ইেল িনক া র

মত, সা

মত, সামিয়কভােব িগত আেদেশর নািটশ উ সকল সংর ণাধাের কাশ কিরেত হইেবঃ

তমত, সামিয়কভােব িগত আেদেশর নািটশস িলত উপা -ভা ার ওেয়বসাইটসহ ইেল িনক বা অন কান মাধ েম সবসাধারেণর জন

২৮৷ িনয় ক এই আইেনর অধীন তাহার য কান মতা িলিখতভােব উপ-িনয় ক, সহকারী িনয় ক বা তাহার িনয় ণাধীন অন কান কমকতােক অপণ কিরেত পািরেবন৷
২৯৷ (১) িনয় ক বা তদকতৃ
ক এতদু
ে েশ

মতা া বা তাহার িনয় ণাধীন য কান কমকতা এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান িবধান লংঘেনর তদ কিরেত

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ পরূ
ণকে , িন বিণত িবষেয়, িনয় ক বা উ কমকতা দওয়ানী কাযিবিধর অধীন দওয়ানী আদালেতর মতা েয়াগ কিরেত পািরেবন, যথাঃ
(ক) উদঘাটন এবং পিরদশন;
(খ) কান ব ি র উপি িত িনি ত করা এবং তাহােক শপেথর মাধ েম িজ াসাবাদ করা;

(খ) কান ব ি র উপি িত িনি ত করা এবং তাহােক শপেথর মাধ েম িজ াসাবাদ করা;
(গ) কান দিলল উপ াপেন বাধ করা; এবং
(ঘ) কিমশেন কান সা ীেক িজ াসাবাদ বা পরী া করা৷

কি উটার এবং উহােত ধারণকৃ
ত
উপাে
েবশ

৩০৷ (১) ধারা ৪৫ এর িবধান ুনা কিরয়া, িনয় ক বা তাহার িনকট হইেত মতা া কান ব ি র যিদ যিুসংগত কারেণ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর
লংিঘত হইয়ােছ বিলয়া সে হ হয়, তাহা হইেল তদ কিরবার ােথ িতিন কান কি উটার িসে েম ধারণকৃ
ত বা াি সাধ কান তথ বা উপা সং হ কিরবার উে েশ উ
িসে ম বা কান য পািত বা উপা বা উ িসে েমর সিহত সংি অন কান িবষয়ব েত েবশ কিরেত পিরেবন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ পরূ
ণকে , িনয় ক বা তদকতৃ
ক মতা া কান ব ি , আেদশ ারা, কান কি উটার িসে ম, য পািত, উপা বা িবষয়ব র পিরচালনা বা ত
ব ি েক েয়াজনীয় য কান যিুগত এবং অন ান সহেযািগতা দান কিরবার িনেদশ দান কিরেত পািরেবন৷
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান িনেদশ দান করা হইেল িনেদশ া ব ি উ িনেদশানসু
াের সহেযািগতা কিরেত বাধ থািকেবন৷

কিতপয় িবষেয় সািটিফেকট
দানকারী কতৃ
প কতৃ
ক অন ু
স রণীয়
িবধান

৩১৷ েত ক সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প (ক) অনিধকার েবশ ও অপব বহার রােধর উে েশ িনরাপদ হাডওয়ার, সফটওয়ার এবং যথাযথ ি য়া ব বহার কিরেব;
(খ) এই আইেনর অধীন কাযস াদেনর উে েশ যিুস তভােব েয়াজনীয় মােনর িনভরেযাগ সবা দান কিরেব;
(গ) ইেল িনক াতগেরর গাপনীয়তা এবং একা

তা িনি ত কিরবার জন যথাযথ িনরাপ া প িত অনসু
রণ কিরেব; এবং

(ঘ) িবধান ারা িনধািরত অন ান মানদ অনসু
রণ কিরেব৷

সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প
কতৃ
ক আ ইন, ইত ািদর, িতপালন
িনি তকরণ

৩২৷ েত ক সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ তদকতৃ
ক িনয ুবা অন কানভােব িনেয়ািজত েত ক ব ি এই আইেনর অধীন ীয় কাযস াদন ও দািয় পালনকােল এই আই
ণীত িবিধ বা িবধােনর িবধানসমেূ
হর িতপালন িনি ত কিরেব৷

লাইেস

৩৩৷ েত ক সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ উহার ব বসায় পিরচালনার ােনর কান কাশ ােন উহার লাইেস সংিশস্◌ ্ন সকেলর অবেলাকেনর জন

দশ ন

দশন কিরেব৷

লাইেস সমপ ণ

৩৪৷ এই আইেনর অধীন কান লাইেস বািতল বা, তগ মত, িগত করা হইেল উ বািতল বা, তগ মত, িগতকরেণর পর অনিতিবলে সংিশস্◌ ্ন সািটিফেকট দানক
উ লাইেস িনয় েকর িনকট সমপণ কিরেব৷

কিতপয় িবষয় কাশ করা

৩৫৷ (১) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ, িবধান ারা িনধািরত প িতেত, িন বিণত িবষয় িল কাশ কিরেব, যথাঃ(ক) অন ইেল িনক াতগর সািটিফেকট বধ কিরবার জন সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ কতৃ
ক ব ব ত ইেল িনক াতগর সািটিফেকট;
(খ) সািটিফেকট দােনর িবষেয় অনসু
ত রীিত ও প িতর িববরণ;
ৃ
(গ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পেতগর সািটিফেকট বািতল বা িগেতর নািটশ, যিদ থােক; এবং
(ঘ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ কতৃ
ক ইসু
যক
ৃ
ত ইেল িনক াতগর সািটিফেকেটর িব াসেযাগ তা বা উহার সবা দােনর সামথ স েক িব প িতি য়া সৃ
ি হইেত পাে
ু
কান তথ ৷

(২) যিদ এমন কান ঘটনা ঘেট বা এমন কান পিরি িতর উ ব হয় যাহােত সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পেতগর িনকট তীয়মান হয় য, উ কতৃ
পেতগর কি উটা
িব াসেযাগ তায় িব প অব ার সৃ
ি হইয়ােছ বা উ কতৃ
প েক দ ইেল িনক া র সািটিফেকেটর শেতর ব ত য় ঘিটয়ােছ, তাহা হইেল উ কতৃ
প উ ঘটনার কারেণ ি
পাের এমন সকল ব ি েক অবিহত কিরবার েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেব বা উ পিরি িতর মাকািবলার জন সািটিফেকট দােনর জন অনসু
ত রীিত ও প িতর আেলােক
ৃ
ব ব া হণ কিরেব৷

সািটিফেকট ইসু
করণ

৩৬৷ িন বিণত িবষয়ািদ স েক িনি ত হইেল, সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প কান স াব

াহকেক সািটিফেকট ইসু
কিরেত পািরেব, যথাঃ-

(ক) সািটিফেকট ইসু
র জন আেবদনকারী াহক কতৃ
ক িনধািরত ফরেম আেবদন দািখল করা হইয়ােছ িক না;
(খ) আেবদনকারী াহেকর পিরচয় স েক িনি ত হওয়াসহ উ িবষেয় অনসু
রণীয় রীিত ও প িত িতপািলত হইয়ােছ িক না;
(গ) আেবদনকারী াহক ইসু
তব সািটিফেকেটর জন একজন তািলকাভুব ি িক না;
(ঘ) ইসু
তব সািটিফেকেটর জন আেবদনকারী াহক দ সকল তথ সিঠক আেছ িক না; এবং
(ঙ) সািটিফেকট ইসযু
্ কিরবার জন িনধািরত িফস উ

াহক কতৃ
ক দান করা হইয়ােছ িক না¸

সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র
িন য়তা দান

৩৭৷ (১) সািটিফেকেট বিণত ইেল িনক াতগর বা সািটিফেকেটর উপর যিুস তভােব আ াবান য কান ব ি েক, সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ সািটিফেকট ইসুকিরব
মেম িন য়তা দান কিরেব য উ কতৃ
পতগ সািটিফেকট দােনর জন অনসু
রণীয় রীিত ও প িত িতপালেন সািটিফেকট ইসুকিরয়ােছ, অথবা উ িবষেয় আ াবান ব
রিহয়ােছন৷
(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত অনসু
ত রীিত ও প িত না থািকবার
ৃ

ে , সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প এই মেম িন য়তা দান কিরেব য,-

(ক) সািটিফেকট ইসু
করেণ সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প এই আইন এবং তদধীন ণীত িবিধ ও িবধােনর অধীন সকল আবশ কতা িতপালন কিরয়ােছ, এবং যিদ সািটিফেক
কতৃ
প সািটিফেকট কাশ কিরয়া থােকন অথবা অন কান কাের উহা অন ু
প আ াবান ব ি র জন লভ কিরয়া থােকন, তাহা হইেল সািটিফেকেট তািলকাভু াহক
কিরয়ােছন;
(খ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প কতৃ
ক সািটিফেকেট অথবা বরাত িহসােব সািটিফেকেট অ
বিণত সকল তথ সিঠক;
(গ) কান তথ সািটিফেকেট অ
কান ান নাই৷

ভুতেথ র িনভু
লতা বা যথাথতার িন য়তা স িকত কান িকছ ু
না থািকেল

ভুকরা হইেল দফা (ক) এবং (খ) এ দ িন য়তার িব াসেযাগ তােক ুকিরেত পাের এমন কান তথ স েক সািটিফেকট দানকার

(৩) যিদ েযাজ সািটিফেকট দান রীিত ও প িতর িববরণ বরাত িহসােব কান সািটিফেকেট অ ভুহয় বা উ িবষেয় িব াস াপনকারী ব ি র
এর িবধান উ েপ দ সািটিফেকট দান রীিত ও প িতর িববরেণর সিহত যতটু
কু
সাম স পণূহয় ততটু
কুেযাজ হইেব৷

ইেল িনক া র সািটিফেকট বািতল

ান থােক, তাহা হইেল উ

৩৮৷ (১) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প তদকতৃ
ক ইসু
কৃ
ত ইেল িনক া র সািটিফেকট িন বিণত কারেণ বািতল কিরেত পািরেব, যথাঃ(ক) কান াহক বা তাহার িনকট হইেত গমতা া

কান ব ি উহা বািতেলর আেবদন কিরেল;

(খ) কান াহেকর মৃ
তুহইেল; বা
(গ) াহক কা ািন হইবার

ে , উহার অবসায়ন হইেল বা অন কানভােব উহার িবলু
ি ঘিটেল৷

(২) উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে এবং উপ-ধারা (১) এর িবধােনর সামি কতােক ুনা কিরয়া, কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প তদ্কতৃ
ক ইসু
কৃ
ত কান ইেল
সািটিফেকট বািতল কিরেত পািরেব, যিদ উ কতৃ
প এই মেম স হয় য(ক) কান ইেল িনক াতগর সািটিফেকেট উপ ািপত তথ িমথ া বা গাপন করা হইয়ােছ;
(খ) ইেল িনক া র সািটিফেকট ইসু
কিরবার সকল আবশ কতা পরূ
ণ করা হয় নাই;
(গ) ত ায়নকারী কতৃ
পে র সনা করণ প িত এমনভােব পিরবতন করা হইয়ােছ যাহার ারা ইেল িনক া র সািটিফেকেটর িনভরেযাগ তা ব গতভােব ও সামি কভােব ত
(ঘ) উপয ুআদালত কতৃ
ক াহক দউিলয়া ঘািষত হইয়ােছ৷
(৩) াহকেক নানীর যিুস ত সু
েযাগ না িদয়া এই ধারার অধীন কান ইেল িনক া র সািটিফেকট বািতল করা যাইেব না৷
(৪) এই ধারার অধীন কান ইেল িনক াতগর সািটিফেকট বািতল কিরবার পর অিবলে িবষয়িট সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প সংি

াহকেক অবিহত কিরেব৷

৩৯৷ (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , িন বিণত কারেণ কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প তদ্কতৃ
ক ইসু
কৃ
ত ইেল িনক াতগর সািটিফেকট িগত কিরেত পািরেব, যথ

ইেল িনক া র সািটিফেকট
িগতকরণ

(ক) সংি

ইেল িনক সািটিফেকেট তািলকাভু াহক অথবা উ

াহেকর িনকট হইেত গমতা া

কান ব ি উহা িগেতর অনেু
রাধ াপন কিরেল;

(খ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প জন ােথ ইেল িনক া র সািটিফেকটিট িগত রাখা সমীচীন মেন কিরেল৷
(২) সংি

াহকেক ৩০ (ি শ) িদেনর নািটশ দান না কিরয়া উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন কান ইেল িনক াতগর সািটিফেকট িগত করা যাইেব না৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নািটেশর পিরে ি েত াহক কতৃ
ক দ ব াখ া হণেযাগ নেহ মেম স

হইেল, সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প সািটিফেকট িগত কিরেত পা

(৪) কান ইেল িনক া র সািটিফেকট িগতকরেণর পর অিবলে সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প িবষয়িট সংি

াহকেক অবিহত কিরেব৷

৪০৷ (১) কান ইেল িনক া র সািটিফেকট ধারা ৩৮ এর অধীন বািতল বা ধারা ৩৯ এর অধীন িগত করা হইেল, সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প উ বািতল বা,
জন ইেল িনক া র সািটিফেকেট উি িখত িনিদ সংর ণাধাের তদ্িবয়েয় একিট নািটশ কাশ কিরেব৷

বািতল বা িগতকরেণর নািটশ

(২) একািধক সংর ণাধার থািকবার

ে , সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প ইেল িনক া র সািটিফেকট বািতল বা,

মত,

মত, িগতকরেণর নািটশ উ সকল সংর ণাধাের

ষ অধ ায়
াহেকর দািয় াবলী
িনরাপ া প িতর

৪১৷ সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প কতৃ
ক ইসু
কৃ
ত ইেল িনক া র সািটিফেকেটর

েয়াগ

ইেল িনক া র সািটিফেকট

হণ

তা িনি ত কিরবার জন

াহক যথাযথ িনরাপ া ব ব া হণ কিরেবন৷

৪২৷ (১) কান াহক কতৃ
ক কান ইেল িনক া র সািটিফেকট গৃ
হীত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব, যিদ িতিন য়ং বা তাহার িনকট হইেত এতদু
ে েশ

মতা া ব ি উহা এক

ইেল িনক া র সািটিফেকট

হণ

৪২৷ (১) কান াহক কতৃ
ক কান ইেল িনক া র সািটিফেকট গৃ
হীত হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব, যিদ িতিন য়ং বা তাহার িনকট হইেত এতদেুেশ
ব ি র িনকট বা কান সংর ণাধাের কাশ কেরন৷

মতা া ব ি উহা এক

(২) ইেল িনক া র সািটিফেকট হণ কিরয়া াহক উহােত বিণত তেথ র উপর যিুসংগতভােব আ াভাজন সকেলর িনকট ত য়ন কিরেত পািরেব য(ক) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে র িনকট াহেকর দ সকল বণনা এবং ইেল িনক া র সািটিফেকেট বিণত সকল তথ এবং াসি ক সকল িবষয়ািদ সিঠক; এবং
(খ) াহেকর জানামেত ইেল িনক া র সািটিফেকেটর সকল তথ সত ৷

সািটিফেকট পাইবার ে
উপ ািপত তথ স েক অন ু
ম ান

াহেকর িনরাপ া ব ব ার িনয় ণ

৪৩৷ কান ইেল িনক াতগর সািটিফেকট পাইবার উে েশ , াহক কতৃ
ক সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পেতগর িনকট উপ ািপত সকল ব গত তথ এবং াহেকর জানামে
াতগর সািটিফেকেট অ ভুরিহয়ােছ এমন সকল তথ , উ কতৃ
পতগ কতৃ
ক িনি ত করা হউক বা না হউক, াহেকর সেবা
ান ও িব াসমেত সিঠক ও স ণূেপ
বিলয়া গণ হইেব৷

৪৪৷ (১) েত ক াহক তাহার ইেল িনক াতগর সািটিফেকট দান ি য়ায় িনরাপ া বজায় রািখেত য বান হইেবন, এবং াহেকর ইেল িনক াতগর সংয ুকিরবার জন অ
নেহন এমন কান ব ি র িনকট উহা কাশ না কিরবার সকল পদেতগপ হণ কিরেবন৷
(২) উপ-ধারা (১) এর িবধান ল ন েম যিদ কান িনরাপ া ব ব া ত
প িতেত অবিহত কিরেবন৷

হয়, তাহা হইেল সংি

আইেনর িবধান ল ন,
িনেদ শ দােন িনয় েকর

মতা

জ রী পিরি তেত িনয় েকর িনেদ শ
দােনর মতা

াহক অনিতিবলে ইেল িনক াতগর সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ

স ম অধ ায়
িতিবধান ও জিরমানা আেরাপ, ইত ািদ

৪৫৷ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান িবধান িতপালন িনি ত কিরবার েয়াজেন িনয় ক, আেদশ ারা, কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ বা
কমচারীেক আেদেশ উিলস্◌ ্নিখতমেত কান িবষেয় ব ব া হণ কিরেত বা কান কাজ করা হইেত িবরত থািকেত বা িনয় েকর িবেবচনামেত অন িবধ ব ব া হণ কিরেত ি
কিরেত পিরেবন৷

৪৬৷ (১) িনয় ক যিদ এই মেম স হন য, বাংলােদেশর সাবেভৗম , অখ তা, িনরাপ া, অন ান িবেদশী রাে র সিহত বাংলােদেশর ব ুপণূস ক, জনশৃলা ও িনরাপ া র
বা এই আইেনর অধীন দ েযাগ কান অপরাধ সংঘটেনর েরাচনা িতেরােধর জন িনেদশ দান করা সমীচীন ও েয়াজন, তাহা হইেল িতিন, িলিখত কারণ উেলস্◌ ্নখপবূ
ক, আ
সরকােরর কান আইন েয়াগকারী সং ােক কান কি উটার িরেসােসর মাধ েম কান তথ স চাের বাধা দওয়ার িনেদশ দান কিরেত পািরেবন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান আেদশ জারী করা হইেল, উ আেদেশ বিণত িনেদশনা অনসু
াের কান াহক বা কি উটার িরেসাস এর ত াবধায়ক উ সং ােক কান ত
(decrypt) কিরবার জন সকল সু
িবধা এবং কািরগরী সহেযািগতা দান কিরেত বাধ থািকেবন৷

সংরি ত িসে ম ঘাষণার

মতা

৪৭৷ (১) িনয় ক, সরকাির বা তদির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট
ঘাষণা কিরেত পািরেব৷

াপন ারা, কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াকেক একিট সংরিতগত িসে

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘািষত সংরিতগত িসে েম েবশ িনয় ণ বা িনরাপ া দােনর উে েশ িনয় ক, িলিখত আেদশ ারা কান ব ি েক তগমতা দান কিরেত পািরেব

ডকু
েম , িরটাণ ও িরেপাট
ব থতার িতিবধান

দােন

৪৮৷ কান ব ি এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন েদয় ডকু
েম , িরটাণ ও িরেপাট িনয় ক বা সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পেতগর িনকট সরবরাহ কিরেত
িনয় ক বা এতদু
ে েশ িনয় ক বা, তগ মত, সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা তগমতা া কান কমকতা িলিখতভােব কারণ উেলস্◌ ্নখপবূ
ক, শাস
ারা, উ ব ি র িনকট হইেত অনিধক দশ হাজার টাকা জিরমানা আদায় কিরেত পািরেবন৷

তথ , বই, ইত ািদ জমা কিরেত
ব থতার িতিবধান

৪৯৷ কান ব ি এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন এতদু
ে েশ িনধািরত সময়সীমার মেধ , কান তথ , বই বা অন কান ডকু
েম সরবরাহ কিরেত ব থ হই
বা এতদু
ে েশ িনয় ক বা, তগ মত, সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা তগমতা া কান কমকতা িলিখতভােব কারণ উেলস্◌ ্নখপবূ
ক, শাসিনক আেদ
ব ি র িনকট হইেত অনিধক দশ হাজার টাকা জিরমানা আদায় কিরেত পািরেবন৷

িহসাব বই বা রকড সংর েণ
ব থতার িতিবধান

৫০৷ কান ব ি এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন সংরতগণীয় কান িহসাব বিহ বা রকড সংরতগণ কিরেত ব থ হইেল, িনয় ক বা এতদু
ে েশ িনয় ক বা
সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা তগমতা া কান কমকতা িলিখতভােব কারণ উে খপবূ
ক, শাসিনক আেদশ ারা, উ ব ি র িনকট হইেত অনিধক দু
ই
জিরমানা আদায় কিরেত পািরেবন৷

অন ান

ে জিরমানা

৫১৷ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর এমন কান িবধান যাহার িবষেয় পৃ
থকভােব কান জিরমানা বা অথদে র িবধান করা হয় নাই, কান ব ি এমন কান
কিরেল, িনয় ক বা এতদু
ে েশ িনয় ক বা, তগ মত, সরকােরর িনকট হইেত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা তগমতা া কান কমকতা িলিখতভােব কারণ উে খপবূ
ক, শাস
ারা, উ ব ি র িনকট হইেত উ িবধান ল ন কিরবার দােয় অনিধক পিচশ
ঁ হাজার টাকা জিরমানা আদায় কিরেত পািরেবন৷

স াব লংঘেনর ে িনয় েকর
িনেষধা াম ূ
ল ক আ েদশদােনর মতা

৫২৷ (১) িনয় ক যিদ মেন কেরন য, কান ব ি এমন কায কিরেত উেদ াগী হইয়ােছন বা হইেতেছন যাহার ফেল এই আইন, তদধীন ণীত িবিধ, িবধান, লাইেসে র কান িবধ
িনয় েকর কান িনেদশ লংিঘত হইেতেছ বা হইেব, তাহা হইেল উ কায হইেত কন িতিন িবরত হইেবন না বা থািকেবন না সই মেম তদ্কতৃ
ক িনধািরত সমেয়র নািটশ জারী ক
ব ব িলিখতভােব উপ াপেনর িনেদশ দান কিরেত পািরেবন এবং উ েপ কান ব ব উপ ািপত হইেল উহা িবেবচনাে িনয় ক উ কায হইেত িবরত থািকবার জন
স েক িনয় েকর িবেবচনায় অন কান িনেদশ দান কিরেত পািরেবন৷
(২) িনয় ক যিদ স

হন য, উপ-ধারা (১) এর অধীন কান ল ন বা স াব ল েনর কৃ
িত এমন য, অিবলে উ কায হইেত উ ব ি েক িবরত রাখা েয়াজন, তাহা হ

উ উপ-ধারার অধীন নািটশ জারীর সমেয়ই তাহার িবেবচনায় যথাযথ বিলয়া িবেবিচত য কান অ
িতিন উ কায হইেত িবরত থািকেবন৷

বত আেদশ দান কিরেত পািরেবন য, উ িবষেয় িনয় েকর িস া না

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কান িনেদশ দওয়া হইেল উ ব ি উ িনেদশ িতপালেন বাধ থািকেবন৷
(৪) কান ব ি এই ধারার অধীন দ িনেদশ ল ন কিরেল িনয় ক তাহার িনকট হইেত অনিধক দশ হাজার টাকা জিরমানা আদায় কিরেত পািরেব৷
জিরমানা

৫৩৷ (১) এই আইেনর অধীন আেরাপেযাগ জিরমানার অিতির
পািরেবন৷

িহসােব িনয় ক িবিধ ারা িনধািরত এই আইেনর অন ান িবধান লংঘেনর তগে জিরমানা আেরােপর ব

(২) এই আইন বা িবিধর কান িবধান লংঘেনর তগে ল নকারীেক নানীর যিুস ত সু
েযাগ না িদয়া এই আইেনর অধীন কান জিরমানা আেরাপ করা যাইেব না৷

(৩) জিরমানা আেরােপর িবষেয় িনয় েকর িস া
দােনর তািরেখর সাত িদেনর মেধ অিভয ুব ি উ িস া পনু
রীতগেণর জন িনয় েকর িনকট আেবদন কিরেত প
এই েপ কান আেবদন দািখল করা হইেল আেবদনকারীেক নানীর যিুস ত সেু
যাগ দান কিরয়া িনয় ক অনিধক পেনর িদেনর মেধ উহা িন ি কিরেবন৷

(৪) এই আইেনর অধীন দ জিরমানা পিরেশাধ না করা হইেল উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 1913) এর অধীন সরকার
আদায়েযাগ হইেব৷

অ ম অধ ায়
অপরাধ, তদ , িবচার, দ ইত ািদ
কি উটার, কি উটার িসে ম,
ইত ািদর অিন সাধন ও দ

৫৪৷ (১) যিদ কান ব ি

কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােকর মািলক বা িজ াদােরর অনমু
িত ব িতেরেক-

(ক) উহার ফাইেল রিতগত তথ িবন কিরবার বা ফাইল হইেত তথ উ ার বা সং হ কিরবার উে েশ উ কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক েব
অন কান ব ি েক েবশ কিরেত সহায়তা কেরন;

(খ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক হইেত কান উপা , উপা -ভা ার বা তথ বা উহার উ ৃ
তাংশ সং হ কেরন বা ানা রেযাগ সংরত
রিতগত বা জমাকৃ
ত তথ (removable storage medium) বা উপা সহ উ কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক এর তথ সং হ কেরন বা ক
অনিু
লিপ বা অংশ িবেশষ সং হ কেরন;
(গ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক উে শ মলূ
কভােব কান ধরেনর কি উটার সং ামক বা দূ
ষক বা কি উটার ভাইরাস েবশ কর
করােনার চ া কেরন;

(ঘ) ই াকৃ
তভােব কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক, উপা , কি উটােরর উপা -ভা ােরর তগিতসাধন কেরন বা তগিতসাধেনর চ া ক
কি উটার, িসে ম বা নটওয়ােক রিতগত অন কান া ােমর তগিত সাধন কেরন বা কিরবার চ া কেরন;
(ঙ) ই াকৃ
তভােব কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা নটওয়ােক িব সৃ
ি কেরন বা কিরবার চ া কেরন;
(চ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক কান বধ বা তগমতা া ব ি েক কান উপােয় েবশ কিরেত বাধা সৃ
ি কেরন বা কিরবার চ া কেরন;

(ছ) এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান িবধান ল ন কিরয়া কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক কান ব ি েক অৈবধ েব
দান কেরন;
(জ) ই াকৃ
তভােব
রণ কেরন;

রক বা াহেকর অনমু
িত ব তীত, কান পণ বা সবা িবপণেনর উে েশ ,

(ঝ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক অন ায়ভােব হ
কিরবার চ া কেরন;

াম উ পাদন বা বাজারজাত কেরন বা কিরবার চ া কেরন বা অযািচত ইেল

েতগপ বা কারসািজ কিরয়া কান ব ি র সবা হণ বাবদ ধায চাজ অেন র িহসােব জ

তাহা হইেল উ ব ি র উ কায হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দশ ব সর কারাদে , বা অনিধক দশ ল টাকা অথদে , বা উভয় দে দি ত হইেবন৷
ব াখ াঃ এই ধারার উে শ পরূ
ণকে ,(ক) কি উটার দূ
ষণ অথ এমন সব কি উটার িনেদশনা যাহা িন বিণত কােযর উে েশ

ত করা হয়-

(অ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক রিতগত কান রকড, উপা বা

া ােমর

(আ) য কান উপােয় কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক াভািবক কায মেক বাধা
(খ) কি উটার উপা -ভা ার অথ ট ট, ইেমজ, অিডও বা িভিডও আকাের উপ ািপত তথ

(গ) কি উটার ভাইরাস অথ এমন কি উটার িনেদশ, তথ , উপা বা
(অ) কান কি উটার স ািদত কাযেক িবনাস, তগিত বা ত

করা;

ান, ঘটনা, মৗিলক ধারণা বা িনেদশাবলী, যাহা-

(অ) কান কি উটােরর বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াক ারা আন ু
ািনক প িতেত
(আ) কান কি উটার বা কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক ব বহােরর উে েশ

রণ বা স ারণ কােযর পিরবতন বা িবনাশ সাধন;

ত হইেতেছ বা হইয়ােছ; এবং

ত করা হইয়ােছ;

া াম, যাহা-

কের বা উহার কায-স াদেনর দতগতায় িব প ভাব িব

ার কের; বা

(অ) কান কি উটার স ািদত কাযেক িবনাস, তগিত বা ত

কের বা উহার কায-স াদেনর দতগতায় িব প ভাব িব

(আ) িনেজেক অন কান কি উটােরর সিহত সংয ুকিরয়া উ কি উটােরর কান
এবং উহার মাধ েম উ কি উটার কান ঘটনা ঘটায়;

ার কের; বা

া াম, উপা বা িনেদশ কাযকর কিরবার বা কান ি য়া স াদেনর সময় িনেজই ি য়াশী

(ঘ) িত অথ এমন কান কায যাহার ারা কান কি উটাের রিতগত তথ বা উপা িবন , পিরবতন, সংেযাজন, সংেশাধন বা পনু
ঃিবন াস করা হয় বা মিু
ছয়া ফলা হয়৷
কি উটার সাস কাড পিরবতন
সং া অপরাধ ও উহার দ

৫৫৷ কান ব ি যিদ ই াকৃ
তভােব বা াতসাের, কান কি উটার, কি উটার া াম, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়ােক ব ব ত কি উটার সাস কাড, গাপ
পিরবতন কেরন, বা অন কান ব ি র মাধ েম উ কাড, া াম, িসে ম বা নটওয়াক গাপন, ংস বা পিরবতন কিরবার চ া কেরন এবং উ সাস কাডিট যিদ
অন কান আইন ারা সংর ণেযাগ বা র ণােব ণেযাগ হয়, তাহা হইেল তাহার এই কাজ হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন কান অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক িতন ব সর কারাদে , বা অনিধক িতন লতগ টাকা অথদ , বা উভয় দে দি েত হইেবন৷
ব াখ াঃ এই ধারার উে শ পরূ
ণকে , কি উটার সাস কাড অথ তািলকাভু া াম, কি উটার কমা , িডজাইন ও ল-আইট তািলকাভু
ি এবং কি উটার িরেসােসর য
া াম িবে ষণ৷

কি উটার িসে েমর হ ািকং
সং া অপরাধ ও উহার দ

৫৬৷ (১) কান ব ি যিদ(ক) জনসাধারেণর বা কান ব ি র তগিত কিরবার উে েশ বা তগিত হইেব মেম াত হওয়া সে ও এমন কান কায কেরন যাহার ফেল কান কি উটার িরেসােসর কান
বািতল বা পিরবিতত হয় বা উহার মলূবা উপেযািগতা াস পায় বা অন কানভােব উহােক তগিত
কের;
(খ) এমন কান কি উটার, সাভার, কি উটার নটওয়াক বা অন কান ইেল িনক িসে েম অৈবধভােব েবশ করার মাধ েম ইহার তগিতসাধন কেরন, যাহােত িতিন মািলক
নেহন;
তাহা হইেল তাহার এই কায হইেব একিট হ ািকং অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন হ ািকং অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দশ ব সর কারাদে , বা অনিধক এক কািট টাকা অথদে , বা উভয় দে দি ত হইেবন৷

ইেল িনক ফরেম িমথ া, অ ীল
অথবা মানহািনকর তথ কাশ
সং া অপরাধ ও উহার দ

৫৭৷ (১) কান ব ি যিদ ই াকৃ
তভােব ওেয়ব সাইেট বা অন কান ইেল িনক িবন ােস এমন িকছ ুকাশ বা স চার কেরন, যাহা িমথ া ও অ ীল বা সংি অব া িবেবচনায়
দিখেল বা িনেল নীিত বা অসত্ হইেত উ ুহইেত পােরন অথবা যাহার ারা মানহািন ঘেট, আইন শৃলার অবনিত ঘেট বা ঘটার স াবনা সৃ
ি হয়, রা ও ব ি র ভাবমিূ
ত
ধম য় অনভু
ূ
িতেত আঘাত কের বা কিরেত পাের বা এ ধরেনর তথ ািদর মাধ েম কান ব ি বা সংগঠেনর িব ে উ ানী দান করা হয়, তাহা ইহেল তাহার এই কায হইেব একিট
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দশ ব সর কারাদে এবং অনিধক এক কািট টাকা অথদে দি ত হইেবন৷

লাইেস সমপ েণ ব থতা ও উহার দ

৫৮৷ (১) ধারা ৩৪ এর অধীন কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ যিদ কান লাইেস সমপণ কিরেত ব থ হয়, তাহা হইেল য ব ি র অনক
েল উ লাইেস
ু
ূ
ব ি র উ ব থতা হইেব একিট অপরাধ৷

দান করা হ

(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক ছয় মাস কারাদে , বা অনিধক দশ হাজার টাকা অথদে , বা উভয় দে দি ত হইেবন৷

িনেদ শ ল ন সং া অপরাধ ও
উহার দ

৫৯৷ (১) এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান িবধান িতপালন িনি ত কিরবার েয়াজেন িনয় ক, আেদশ ারা, কান সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ বা
কমচারীেক আেদেশ উি িখতমেত কান িবষেয় ব ব া হণ কিরেত বা কান কায করা হইেত িবরত থািকেত িনেদশ দান কিরেল কান ব ি যিদ উ িনেদশ ল ন কেরন, তাহ
ল ন হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক এক ব সর কারাদে , বা অনিধক এক লতগ টাকা অথদে , বা উভয় দে দি ত হইেবন৷

জ রী পিরি তেত িনয় েকর িনেদ শ
অমােন দ

৬০৷ (১) বাংলােদেশর সাবেভৗম , অখ তা, িনরাপ া, অন ান িবেদশী রাে র সিহত বাংলােদেশর ব ুপণূস ক, জনশৃলা ও িনরাপ া রতগার ােথ বা এই আইেনর অধ
কান অপরাধ সংঘটেনর েরাচনা িতেরােধর জন িনয় ক, িলিখত আেদশ ারা, সরকােরর কান আইন ণয়নকারী সং ােক কান কি উটার িরেসােসর মাধ েম কান তথ স
দওয়ার িনেদশ দান কিরেল কান ব ি অন ু
প বাধা অমান কিরয়া কান তথ স চার কিরেল উহা হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক পাঁচ ব সর কারাদে , বা অনিধক পাঁচ লতগ টাকা অথদে , বা উভয় দে দি ত হইেবন৷

সংরি ত িসে েম েবশ সং া
অপরাধ ও উহার দ

৬১৷ (১) িনয় ক, সরকারী বা ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট
াপন ারা, কান কি উটার, কি উটার িসে ম বা কি উটার নটওয়াকেক একিট সংরিতগত িসে ম িহ
করা সে ও যিদ কান ব ি উ সংরিতগত কি উটার, িসে ম বা নটওয়ােক অননেু
মািদতভােব েবশ কেরন, তাহা হইেল তাহার এই অননেু
মািদত েবশ হইেব একিট অপরা
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন কান অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দশ ব সর কারাদে , বা অনিধক দশ লতগ টাকা অথদে , বা উভয় দে দি ত হইেবন৷

িমথ া িতিনিধ ও তথ গাপন
সং া অপরাধ ও উহার দ

৬২৷ (১) যিদ কান ব ি লাইেস বা ইেল িনক াতগর সািটিফেকট াি র জন িনয় ক বা সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পেতগর িনকট িমথ া পিরচয় দান কেরন বা কান রম◌
গাপন কেরন, তাহা হইেল তাহার উ কায হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দু
ই ব সর কারাদে , বা অনিধক দু
ই লতগ টাকা অথদে , বা উভয়দে দি ত হইেবন৷

গাপনীয়তা কাশ সং া অপরাধ
ও উহার দ

৬৩৷ (১) এই আইন বা আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন িভ প কান িকছ ু
না থািকেল, কান ব ি যিদ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান িবধােনর
ইেল িনক রকড, বই, রিজ ার, প েযাগােযাগ, তথ , দিলল বা অন কান িবষয়ব েত েবশািধকার া হইয়া, সংিশস্◌ ্ন ব ি র স িত ব িতেরেক, কান ইেল িনক
রিজ ার, প েযাগােযাগ, তথ , দিলল বা অন কান িবষয়ব অন কান ব ি র িনকট কাশ কেরন, তাহা হইেল তাহার এই কায হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দু
ই ব সর কারাদে , বা অনিধক দু
ই লতগ টাকা অথদে , বা উভয়দে দি ত হইেবন৷

ভু
য়া (false) ইেল িনক া র
সািটিফেকট কাশ সং া অপরাধ
ও দ

৬৪৷ (১) কান ব ি ই াকৃ
তভােব িন বিণত িবষেয় কান ইেল িনক াতগর সািটিফেকট কাশ বা অন কানভােব অন কান ব ি র াি সাধ কিরেবন না, যাহা(ক) তািলকাভুসািটিফেকট দানকারী কতৃ
পতগ কতৃ
ক ইসু
কৃ
ত হয় নাই; বা
(খ) তািলকাভু াহক কতৃ
ক উহা গৃ
হীত হয় নাই; বা
(গ) বািতল বা িগত করা হইয়ােছ;

যিদ না উ
কাশনা কান ইেল িনক াতগর বািতল বা িগেতর পেূ
বই যাচাইেয়র উে েশ তির করা হইয়া থােক এবং যিদ উ িবধান ল ন েম উ সািটিফেকট ক
কানভােব অন কান ব ি র াি সাধ কেরন, তাহা হইেল তাহার এই কায হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দু
ই ব সর কারাদে , বা অনিধক দু
ই লতগ টাকা অথদে , বা উভয়দে দি ত হইেবন৷

তারণার উে েশ ইেল িনক া র
সািটিফেকট কাশ, ইত ািদ সং া
অপরাধ ও উহার দ

৬৫৷ (১) যিদ কান ব ি ই াকৃ
তভােব তারণা বা অন কান ব-আইনী উে েশ কান ইেল িনক াতগর সািটিফেকট
হইেব একিট অপরাধ৷

ত, কাশ বা াি সাধ কেরন, তাহা হইেল তাহ

(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন কান অপরাধ কিরেল িতিন অনিধক দু
ই ব সর কারাদে , বা অনিধক দু
ই লতগ টাকা অথদে , বা উভয়দে দি ত হইেবন৷

কি উটার ব বহােরর মাধ েম
অপরাধ সংঘটন ও উহার দ

৬৬৷ (১) যিদ কান ব ি ই াকৃ
তভােব কান কি উটার, ই-েমইল বা কি উটার নটওয়াক, িরেসাস বা িসে ম ব বহােরর মাধ েম এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘট
কেরন, তাহা হইেল তাহার উ কায হইেব একিট অপরাধ৷
(২) কান ব ি উপ-ধারা (১) এর অধীন কান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কিরবার তগে মলূঅপরাধিটর জন য দ িনধািরত রিহয়ােছ িতিন সই দে ই দি ত হইেবন৷

কা ানী, ইত ািদ কতৃ
ক অপরাধ
সংঘটন

৬৭৷ কান কা ানী কতৃ
ক এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘিটত হইেল উ অপরােধর সিহত ত তগ সংিশস্◌ ্ন তা রিহয়ােছ কা ানীর এমন েত ক পিরচালক, ম ােন
অংশীদার, কমকতা এবং কমচারী উ অপরাধ সংঘিটত কিরয়ােছন বিলয়া গণ হইেবন, যিদ না মাণ করা যায় য, উ অপরাধ তাহার অ াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা
রাধ কিরবার জন িতিন যথাসাধ চ া কিরয়ােছন৷
ব াখ াঃ এই ধারায়(ক) কা ানী বিলেত কান বািণিজ ক িত ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত, সংঘ এবং সংগঠনও অ

ভুহইেব; এবং

(খ) বািণিজ ক িত ােনর তগে পিরচালক বিলেত উহার কান অংশীদার বা পিরচালনা বােডর সদস েকও বু
ঝাইেব৷

সাইবার াইবু
নাল গঠন

৬৮৷ (১) সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরােধর ম ্◌ ্নত ও কাযকর িবচােরর উে েশ , এক বা একািধক সাইবার াইবু
নাল, অতঃপ
াইবু
নাল বিলয়া উিলস্◌ ্নিখত, গঠন কিরেত পািরেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত সাইবার াইবু
নাল সুীম কােটর সিহত পরামশ েম, সরকার কতৃ
ক িনয ুএকজন দায়রা জজ বা একজন অিতির দায়রা জেজর সম েয়
এবং অন ু
পভােব িনয ুএকজন িবচারক িবচারক, সাইবার াইবু
নাল নােম অিভিহত হইেবন৷
(৩) এই ধারার অধীন গিঠত সাইবার াইবু
নালেক সম বাংলােদেশর ানীয় অিধেতগ অথবা এক বা একািধক দায়রা িডিভশেনর অিধেতগ
কবল এই আইেনর অধীন অপরােধর মামলার িবচার কিরেব৷

দান করা যাইেত পাের; এবং উ

(৪) সরকার কতৃ
ক পরবত েত গিঠত কান াইবু
নালেক সম বাংলােদেশর অথবা এক বা একািধক দায়রা িবভােগর সম েয় গিঠত উহার অংশ িবেশেষর ানীয় অিধেতগ ন
কারেণ ইতঃপেূ
ব কান দায়রা আদালেত এই আইেনর অধীন িন া◌াধীন মামলার িবচার কায ম িগত, বা সংিশস্◌ ্ন ানীয় অিধেতগে র াইবু
নােল য়ংি য়ভােব বদলী হই
সরকার, সরকারী গেজেট
াপন ারা, দায়রা আদালেত িন াধীন এই আইেনর অধীন কান মামলা িবেশষ ানীয় অিধেতগ স
াইবু
নােল বদলী কিরেত পািরেব৷

(৫) কান াইবু
নাল, িভ প িস া
হণ না কিরেল, য সাতগীর সাতগ হণ করা হইয়ােছ উ সাতগীর সাতগ পনু
ঃ হণ, বা পনু
ঃ নানী হণ কিরেত, অথবা উপ-ধারা (৪
গৃ
হীত কাযধারা পনু
রায় আর কিরেত বাধ থািকেব না, তেব াইবু
নাল ইেতামেধ য সাতগ হণ বা উপ াপন করা হইয়ােছ উ সােতগর িভি েত কায কিরেত এবং মামলা য
সই পযায় হইেত িবচারকায অব াহত রািখেত পািরেব৷
(৬) সরকার, আেদশ ারা, য ান বা সময় িনধারণ কিরেব সই ান বা সমেয় িবেশষ াইবু
নাল আসন হণ কিরেত পািরেব এবং উহার কায ম পিরচালনা কিরেত পািরেব৷

সাইবার াইবু
নােলর িবচার প িত

৬৯৷ (১) সাব-ই েপ র পদমযাদার িনে নেহ এই প কান পিু
লশ কমকতার িলিখত িরেপাট এবং িনয় ক বা তদু
ে েশ তাহার িনকট হইেত তগমতা া
িবেশষ াইবু
নাল কান অপরাধ িবচারাথ হণ কিরেব না৷

কান কমকতার পবূ
ানেু

(২) াইবু
নাল এই আইেনর অধীন অপরােধর িবচারকােল দায়রা আদালেত িবচােরর জন ফৗজদারী কাযিবিধর অধ ায় ২৩ এর বিণত প িত, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত অস
হওয়া সােপেতগ, অনসু
রণ কিরেব৷

(৩) কান াইবু
নাল, ন ায়িবচােরর ােথ েয়াজনীয় না হইেল, এবং কারণ িলিখতভােব িলি

না কিরয়া, কান মামলার িবচারকায িগত কিরেত পািরেব না৷

(৪) যইেতগে াইবু
নােলর িব াস কিরবার কারণ থােক য, অিভয ুব ি পলাতক রিহয়ােছন বা আ েগাপন কিরয়ােছন য কারেণ তাহােক
ার কিরয়া িবচােরর জন
স ব নেহ এবং তাহােক অিবলে
ােরর অবকাশ নাই, সইেতগে উ াইবু
নাল, আেদশ ারা, ব ল চািরত অন ান জাতীয় দু
ইিট বাংলা দিনক সংবাদপে , অন ু
পবি
উিলস্◌ ্নিখত সমেয়র মেধ হািজর হইবার িনেদশ দান কিরেত পািরেব, এবং উ ব ি অন ু
প িনেদশ পালন কিরেত ব থ হইেল তাহার অনপু
ি িতেতই তাহার িবচার করা হইেব

(৫) াইবু
নােলর সামেন অিভয ুব ি উপি ত হইবার বা জািমেন মিু পাইবার পর পলাতক হইেল অথবা উহার স েু
খ উপি ত হইেত ব থ হইেল, উপ-ধারা (৪) এ উিলস্◌
েযাজ হইেব না, এবং উ াইবু
নাল উহার িস া িলিপব কিরয়া অন ু
প ব ি র অনপু
ি িতেতই িবচার কিরেব৷

(৬) াইবু
নাল, উহার িনকট পশকৃ
ত আেবদেনর িভি েত, বা উহার িনজ উেদ ােগ, কান পিু
লশ কমকতা বা, তগ মত, িনয় ক বা এতদু
ে েশ িনয় েকর িনকট হইেত তগম
কমকতােক এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধ সংিশস্◌ ্ন য কান মামলা পনু
ঃতদে র, এবং তদ্কতৃ
ক িনধািরত সমেয়র মেধ িরেপাট দােনর িনেদশ দান কিরেত পািরেব
াইবু
নােলর কায েম ফৗজদারী
কায িবিধর েয়াগ

৭০৷ (১) ফৗজদারী কাযিবিধর িবধানাবলী, যতদূ
র স ব, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত অসংগিতপণূনা হওয়া সােপেতগ, াইবু
নােলর কায েম েযাজ হইেব, এবং আি
েয়াগকারী দায়রা আদালেতর সকল তগমতা উ াইবু
নােলর থািকেব৷
(২) াইবু
নােল সরকার পেতগ মামলা পিরচালনাকারী ব ি পাবিলক িসিকউটর বিলয়া গণ হইেবন৷

জািমন সং া িবধান

৭১৷ সাইবার াইবু
নােলর িবচারক এই আইেনর অধীন দ েযাগ কান অপরােধ অিভয ুব ি েক জািমেন মিু দান কিরেবন না, যিদ না(ক) রা প েক অন ু
প জািমেনর আেদেশর উপর নানীর সু
েযাগ দান করা হয়;
(খ) িবচারক স

হন য,-

(অ) অিভয ুব ি িবচাের দাষী সাব
(আ) অপরাধ আেপিতগক অেথ

নাও হইেত পােরন মেম িব াস কিরবার যিুস ত কারণ রিহয়ােছ;

তর নেহ এবং অপরাধ মািণত হইেলও শাি

কেঠার হইেব না; এবং

(গ) িতিন অন ু
প স ি র কারণসমহূিলিখতভােব িলিপব কেরন৷

রায় দােনর সময়সীমা

৭২৷ (১) াইবু
নােলর িবচারক সাতগ অথবা যিুতক সমা হইবার তািরখ হইেত, যাহা পের ঘেট, দশ িদেনর মেধ রায় দান কিরেবন, যিদ না িতিন িলিখতভােব কারণ িলিপব
সময়সীমা অনিধক দশ িদন বৃ
ি কেরন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন াইবু
নাল কতৃ
ক রায় দান করা হইেল বা উ রােয়র অধীন সাইবার আপীল াইবু
নােল কান আপীল দােয়র হইেল উ আপীেলর রােয়র কিপ ধার
অধীন গিঠত ইেল িনক রকড সংরতগণ কেতগ সংরতগেণর উে েশ সংিশস্◌ ্ন াইবু
নাল বা সাইবার আপীল াইবু
নাল উহার রােয়র কিপ িনয় েকর িনকট রণ কিরেব; উ
রােয়র কিপ রণ করা হইেল, িনয় ক উহা উ কেতগ সংরতগেণর যথাযথ ব ব া হণ কিরেবন৷

াইবু
নাল কতৃ
ক মামলা িন ি র
িনধ ািরত সময়সীমা

৭৩৷ (১) াইবু
নােলর িবচারক মামলার অিভেযাগ গঠেনর তািরখ হইেত ছয় মােসর মেধ মামলার িবচার কায সমা কিরেবন৷

(২) িবচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধািরত সমেয়র মেধ কান মামলা িন ি কিরেত ব থ হইেল, িতিন উহার কারণ িলিখতভােব িলিপব কিরয়া সময়সীমা অনিধক আরও িত
কিরেত পািরেবন৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন িনধািরত সমেয়র মেধ িবচারক কান মামলার িন ি কিরেত ব থ হইেল, িতিন উহার কারণ িলিপব কিরয়া িবষয়িট িতেবদন আকাের হাইেক
িনয় কেক অবিহত কিরয়া মামলার কায ম পিরচালনা অব াহত রািখেত পািরেবন৷

দায়রা আ দালত কতৃ
ক অপরােধর
িবচার

৭৪৷ ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, এতদু
ে েশ িবেশষ াইবু
নাল গিঠত না হওয়া পয

দায়রা আ দালত কতৃ
ক অন ু
স রণীয়
িবচার প িত

৭৫৷ (১) দায়রা আদালত এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর সময় দায়রা আদালেত িবচােরর তগে

এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূদায়রা আদালত কতৃ
ক িবচায হইে

েযাজ ফৗজদারী কাযিবিধর অধ ায় ২৩ এ বিণত প িত অনসু
রণ কিরেব

(২) ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, সাব-ই েপ র পদমযাদার িনে নেহ এই প পিু
লশ কমকতার িলিখত িরেপাট এবং িনয় ক িকংবা এতদু
ে েশ তাহার
তগমতা া কান কমকতার পবূ
ানেু
মাদন ব িতেরেক কান দায়রা আদালত আিদ এখিতয়ার স
আদালত িহসােব, এই আইেনর অধীন কান অপরাধ িবচারাথ হণ কিরেব না৷

অপরাধ তদে র

মতা, ইত ািদ

৭৬৷ (১) ফৗজদারী কাযিবিধেত যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, িনয় ক বা িনয় ক হইেত এতদু
ে েশ তগমতা া
কমকতা এই আইেনর অধীন কান অপরাধ তদ কিরেবন৷

কান কমকতা বা সাব-ই েপ েরর পদমযাদার িনে নেহন এমন

(২) এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূঅ-আমলেযাগ (non-cognizable) হইেব৷

বােজয়াি

৭৭৷ (১) এই আইেনর অধীন কান অপরাধ সংঘিটত হইেল, য কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ, কমপ া িড (িসিড), টপ াইভ বা অন কান আনষু
ি ক কি উটার
ব স েক বা সহেযােগ উ অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ সই িল উ অপরােধর িবচারকারী আদালেতর আেদশানসু
াের বােজয়া েযাগ হইেব৷
(২) যিদ আদালত এই মেম স

হয় য, য ব ি র দখল বা িনয় েণ উ কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ িড , কমপ া িড , বা অন কান আনষু
ি ক কি উটার উপ

(২) যিদ আদালত এই মেম স হয় য, য ব ি র দখল বা িনয় েণ উ কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ িড , কমপ া িড , বা অন কান আনষু
ি ক কি উটার উপ
িগয়ােছ িতিন এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর কান িবধান লংঘেনর জন বা অপরাধ সংঘটেনর জন দায়ী নেহন, তাহা হইেল উ কি উটার, কি উটার িসে ম
কমপ া িড , টপ াইভ বা অন কান আনষু
ি ক কি উটার উপকরণ বােজয়া েযাগ হইেব না৷

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বােজয়া েযাগ কান কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ িড , কমপ া িড , টপ াইভ বা অন কান আনষু
ি ক কি উটার উপকরেণর সিহ
কি উটার, কি উটার িসে ম, িপ িড , কমপ া িড , টপ াইভ বা অন কান কি উটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইেল সই িলও বােজয়া েযাগ হইেব৷

(৪) এই ধারায় যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, উপ-ধারা (১) এ উিলস্◌ ্নিখত কান অপরাধ সংঘটেনর জন যিদ কান সরকারী বা সংিবিধব সরকারী কতৃ
পেতগর কান ক
ত সংিশস্◌ ্ন কান উপকরণ বা য পািত ব বহার করা হয়, তাহা হইেল উহা বােজয়া েযাগ হইেব না৷

দ বা বােজয়া করণ অন কান
শাি
দােন বাধা না হওয়া

৭৮৷ এই আইেনর অধীন দ দ বা বােজয়া করণ আেদশ আপাততঃ বলবত্ অন কান আইেন দাষী একই ব ি র উপর অন কান দ

কিতপয় ে নটওয়াক সবা
দানকারী দায়ী না হওয়া

৭৯৷ নটওয়াক সবা দানকারী কান তৃ
তীয় পতগ তথ বা উপা াি সাধ কিরবার জন এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন দায়ী হইেবন না, যিদ মাণ ক
সংিশস্◌ ্ন অপরাধ বা ল ন তাহার অ াতসাের ঘিটয়ােছ বা উ অপরাধ যাহােত সংঘিটত না হয় ত ন িতিন সাধ মত চ া কিরয়ােছন৷

দােন বাধা হইেব না৷

ব াখ াঃ (ক) নটওয়াক সবা দানকারী অথ কান যাগােযােগর মাধ ম;
(খ) তৃ
তীয় পতগ তথ বা উপা অথ নটওয়াক সবা দানকারী কতৃ
ক যাগােযােগর মাধ ম িহসােব য তথ বা উপা

কাশ ান, ইত ািদেত আ টক বা
ফতােরর মতা

দান করা হয়৷

৮০৷ এই আইেনর অধীন গৃ
হীত কান অনসুান বা তদ কায েম িনয় ক, তগমতা া কান কমকতা বা সাব-ই েপ েরর িনে নেহন এমন কান পিু
লশ কমকতার যিদ এ
কিরবার কারণ থােক য, কান কাশ ােন এই আইেনর পিরপ ী কান কায হইয়ােছ বা হইেতেছ অথবা এই আইেনর অধীন দ ণীয় কান অপরাধ সংগিঠত হইয়ােছ, তাহা হ
িব াস কিরবার কারণ িলিপব কিরয়া িতিন উ ােন েবশ কিরয়া ত াশী কিরেত পািরেবন এবং সংি
য কান ব আটক কিরেত পািরেবন এবং সংি
কান ব ি ব
ফতার কিরেত পািরেবন৷

ত াশী, ইত ািদর প িত

৮১৷ এই আইেন িভ প িকছ ু
না থািকেল, এই আইেনর অধীন জারীকৃ
ত সকল তদ
হইেব৷

সাইবার আ পীল াইবু
নাল গঠন

৮২৷ (১) সরকার, সরকারী গেজেট

, পেরায়ানা, ত াশী,

ফতার ও আটেকর িবষেয় ফৗজদারী কাযিবিধর সংি

িবধানা

াপন ারা, এক বা একািধক সাইবার আপীল াইবু
নাল, অতঃপর সময় সময় আপীল াইবু
নাল বিলয়া উিলস্◌ ্নিখত, গঠন কিরেত পািরেব

(২) সাইবার আপীল াইবু
নাল সরকার কতৃ
ক িনয ুএকজন চয়ারম ান এবং দু
ইজন সদেস র সম েয় গিঠত হইেব৷

(৩) চয়ারম ান এমন একজন ব ি হইেবন িযিন সুীমেকােটর িবচারক িছেলন বা আেছন বা অন ু
প িবচারক িহসােব িনেয়াগ লােভর যাগ এবং সদস গেণর মেধ একজন হ
কমিবভােগ িনয ুএকজন কমরত অথবা অবসর া জলা জজ এবং অন জন হইেবন তথ যাগােযাগ ও যিুিবষেয় িনধািরত ান ও অিভ তা স
একজন ব ি ৷

(৪) চয়ারম ান ও সদস গণ িনেয়ােগর তািরখ হইেত অন ু
ন িতন ব সর এবং অনিধক পাঁচ ব সর পেদ বহাল থািকেবন এবং তাহােদর চাকু
রীর শতাবলী সরকার কতৃ
ক িনধািরত হ

সাইবার আ পীল াইবু
নােলর
এখিতয়ার ও প িত

৮৩৷ (১) সাইবার াইবু
নাল এবং, তগ মত, দায়রা আদালত কতৃ
ক দ রায় ও আেদেশর িবরম ্◌ ্নে আপীল বণ ও িন ি কিরবার এখিতয়ার আপীল াইবু
নােলর থািকেব

(২) আপীল বণ ও িন ি র তগে , সাইবার আপীল াইবু
নাল িবিধ ারা িনধািরত প িত অনসু
রণ কিরেব এবং িবিধ ারা প িত িনধািরত করা না হইেল সুীমেকােটর হাই
ফৗজদারী আপীল নানী ও িন ি র জন যই প প িত অনসু
রণ কিরয়া থােক আপীল াইবু
নাল সই প প িত, েয়াজনীয় অিভেযাজনসহ, অনসু
রণ কিরেব৷
(৩) সাইবার াইবু
নাল কতৃ
ক দ রায় বা আেদশ বহাল, বািতল, পিরবতন, বা সংেশাধন কিরবার তগমতা আপীল াইবু
নােলর থািকেব৷
(৪) আপীল াইবু
নাল কতৃ
ক দ িস া

সাইবার আ পীল াইবু
নাল গিঠত না
হইবার ে আ পীল প িত

চূ
ড়া

হইেব৷

৮৪৷ এই অংেশর অধীন কান সাইবার আপীল াইবু
নাল গিঠত না হইয়া থািকেল, ফৗজদারী কাযিবিধ আইেন যাহা িকছইুথাকু
ক না কন, দায়রা আদালত িকংবা, তগ
াইবু
নাল কতৃ
ক দ রায় ও আেদেশর িব ে আপীল সুীমেকােটর হাইেকাট িবভােগ দােয়র কিরেত হইেব৷

নবম অধ ায়
িবিবধ
জনেসবক

৮৫৷ িনয় ক, উপ-িনয় ক, সহকারী িনয় ক, বা এই আইেনর অধীন তগমতা েয়াগ ও কায স াদেনর জন তগমতা া
Servant বিলয়া গণ হইেবন৷

য কান ব ি দ িবিধর ধারা ২১ এর অেথ জনেসবক

সরল িব ােস কৃ
ত কম র ণ

৮৬৷ এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ বা িবধােনর অধীন সরল িব ােস কৃ
ত কান কােযর ফেল কান ব ি তগিত
হইেল বা হওয়ার স াবনা থািকেল ত ন সরকার, ি
িনয় ক, সহকারী িনয় ক বা তাহােদর পেতগ কাযরত কান কমকতা বা কমচারীর িব ে কান দওয়ানী বা ফৗজদারী মামলা বা অন কান কার আইনগত কায ম হণ করা

কিতপয় আ ইেন ব ব ত কিতপয়
সং ার বিধ ত অেথ েয়াগ

৮৭৷ এই আইেনর উে শ পরূ
ণকে ,-

(ক) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 29 এর document এর সং ািয়ত অেথ কান ইেল িনক য বা কৗশল ারা সৃdoc
অ ভুহইেব;

(খ) Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর section 3 এর document শে র সং ািয়ত অেথ কান ইেল িনক য বা কৗশল ারা সৃdoc
অ ভুহইেব;

(গ) Banker's Books Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর section 2 এর Clause (3) এর bankers books এর সং ািয়ত
ব াংেকর াভািবক ব বসােয় ইেল িনক য বা কৗশল ারা সৃও ব ব ত ledgers, day-books, cash-books, account-books and all other books ও অ ভু
িবিধ

ণয়েনর

মতা

৮৮৷ সরকার, সরকারী গেজেট এবং তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট
পািরেব, যথাঃ-

াপন ারা, এই আইেনর উে শ পরূ
ণকে িন বিণত সকল বা য কান িবষেয় িবিধ

(ক) কান তথ বা িবষয় সত ািয়ত কিরবার বা ইেল িনক া গর ারা কান দিলল া গর কিরবার প িত;
(খ) ইেল িনক প িতেত জমা, জারী, ম ু
রী বা টাকা দান প িত;
(গ) ইেল িনক রকড জমা বা জারী কিরবার এবং টাকা দান কিরবার প িত ও িনয়ম;
(ঘ) ইেল িনক া গেরর ধরন স িকত িবষয়ািদ িনধারণসহ, উহা সংয ুকিরবার প িত এবং ছক;
(ঙ) িনয় ক, উপ-িনয় ক, সহকারী িনয় ক িনেয়ােগর যাগ তা, অিভ তা এবং চাকু
রীর শতাবলী;
(চ) িনয় ক কতৃ
ক পালনীয় অন ান মানদ ;
(ছ) কান আেবদনকারী কতৃ
ক অবশ পালনীয় িনয়মাবলী;
(জ) লাইেসে র ময়াদ;
(ঝ) আেবদনপ দািখেলর ছক;
(ঞ) লাইেস

াি র আেবদনপে র সিহত েদয় িফস;

(ট) লাইেস আেবদনপে র সিহত সংেযািজতব অন ান দিলল;
(ঠ) লাইেস নবায়েনর আেবদনপে র ছক এবং ত ন

েদয় িফস;

(ড) ইেল িনক া গর সািটিফেকেটর জন আেবদনপে র ছক ও উহার েদয় িফস;
(ঢ) সাইবার আপীল াইবু
নােলর চয়ারম ান ও সদস গেণর যাগ তা ও অিভ তা;
(ণ) আপীল দােয়েরর প িত;
(ত) তদ

পিরচালনা প িত;

(থ) েয়াজনীয় এমন অন ান িবষয়৷

িবধান ণয়েনর

মতা

৮৯৷ িনয় ক, সরকােরর পবূ
ানেু
মাদন েম এবং সরকারী গেজেট এবং তদিতির ঐি কভােব ইেল িনক গেজেট
য কান িবষেয় িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব, যথাঃ(ক) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে গর িডসে াজার রকড স িলত উপা -ভা ার স িকত তথ ািদর িববরণ;
(খ) িনয় ক কতৃ
ক িবেদশী সািটিফেকট দানকারী কতৃ
পে গর ীকৃ
িত দােনর শতাবলী ও বাধা-িনেষধ;
(গ) লাইেস ম ু
র কিরবার শতাবলী;
(ঘ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প গ কতৃ
ক অনসু
রণীয় অন ান মানদ ;
(ঙ) সািটিফেকট দানকারী কতৃ
প গ কতৃ
ক িনধািরত িবষেয়র কাশনার প িত; এবং
(চ) আেবদনপে র সিহত সংেযািজতব িববরণািদ৷

মূ
ল পাঠ ও ইংেরজীেত পাঠ

৯০৷ এই আইেনর মলূপাঠ বাংলােত হইেব এবং ইংেরজীেত অনিূ
দত উহার একিট িনভরেযাগ পাঠ থািকেবঃ
তেব শত থােক য, বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ িবেরােধর

গে বাংলা পাঠ াধান পাইেব৷

াপন ারা, েয়াজনীয় ও সংি

অন ান িবষয়সহ িন বি

১ উপা

কা তথ ও যাগােযাগ যু
ি (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িত ািপত¸

২ উপ-ধারা (১) তথ ও যাগােযাগ যু
ি (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িত ািপত¸
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