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তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি (ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর সোর্ট িক্তিযকট, সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী 

কর্তিপক্ষ  ও অন্যোন্য অপরোধ সংক্রোন্ত) তদন্ত ক্তিক্তধমোেো- ২০20  

 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ (২০০৬ সযির ৩৯ িং আইি) এর ধোরো ৮৮ (ত)-এ প্রদত্ত ক্ষমতোিযে 

সরকোর ক্তিম্নরূপ ক্তিক্তধমোেো প্রণয়ি কক্তরে,  থোাঃ-  

১। 

সংক্তক্ষপ্ত 

ক্তিযরোিোম 

(১) এই ক্তিক্তধমোেো তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি (ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর সোর্ট িক্তিযকট, সোর্ট িক্তিযকট 

প্রদোিকোরী কর্তিপক্ষ ও অন্যোন্য অপরোধ সংক্রোন্ত) তদন্ত ক্তিক্তধমোেো, ২০20 িোযম অক্তিক্তিত 

িইযি। 

 (২) ইিো সরকোর কর্তিক প্রজ্ঞোপি জোক্তরর তোক্তরখ িইযত কো িকর িইযি। 

২। সংজ্ঞো ক্তিষয় িো প্রসযের পক্তরপন্থী ক্তকছু িো থোক্তকযে এই ক্তিক্তধমোেোয়- 

 (ক) “অপরোধ” অথ ি তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ (২০০৬ সযির ৩৯ িং আইি) 

এর আওতোয় সংগঠিত ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর সোর্ট িক্তিযকট ও সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী কর্তিপক্ষ 

সংক্রোন্ত এিং এই আইযির আওতোয় সংগঠিত অন্য যকোি অপরোধযক বুঝোইযি; 

 (খ) “আইি” অথ ি তথ্য ও য োগো য োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ (২০০৬ সযির ৩৯ িং আইি); 

(গ) “ইলেক্ট্রনিক” অর্ থ ইলেকট্রনিকযাে, নিনিটাে, ম্যাগলিটিক, ওয়্যারলেস, অপটিকযাে, 

ইলেকলট্রাম্যাগলিটিক বা তুেিীয়্ সক্ষমতা রনিয়্ালে এইরুপ ককাি প্রযুনি; 

(ঘ) “ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর” অথ ি তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ (২০০৬ সযির ৩৯ িং 

আইি) ধোরো ২ এর উপধোরো ১ এ প্রদত্ত সংজ্ঞো যক বুঝোইযি;  

(ঙ) “ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সাটি থনিলকট” অর্ থ তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ (২০০৬ 

সযির ৩৯ িং আইি) ধারা ৩৬ এর অধীি ইস্যযকৃত ককাি সাটি থনিলকট; 

(চ) “ক্তিক্তজটোে িযরিক্তসক” (Digital Forensic) অথ ি অপরোযধর ক্তিিরণসি যুক্তিগত ব্যোখ্যো 

 ো বিজ্ঞোক্তিক পদ্ধক্ততযত প্রক্তক্রয়োগতিোযি অপরোধ িো অপরোধীযক িিোি কযর; 

(ছ) “ক্তিক্তজটোে িযরিক্তসক ল্যোি” (Digital Forensic Lab) অথ ি  অপরোযধর ক্তিিরণসি 

যুক্তিগত ব্যোখ্যো  ো দ্বোরো বিজ্ঞোক্তিক পদ্ধক্ততযত প্রক্তক্রয়োগতিোযি অপরোধ িো অপরোধীযক িিোি 

করো  োয় এমি পরীক্ষোগোর; 

(জ) “ক্তিক্তজটোে সোক্ষয” (Digital Evidence) অথ ি ক্তিক্তজটোে, ইযেক্ট্রক্তিক িো কক্তিউটোর 

মোধ্যযম সংরক্তক্ষত িো যপ্রক্তরত তথ্যোক্তদ  ো আেোমত ক্তিযসযি আদোেযত উপস্থোপিয োগ্য;  

(ঝ) “তদন্ত” অথ ি এই আইযির আওতোয় যকোি অপরোধ সংঘর্টত িইিোর ক্তিষযয় সোক্ষয-প্রমোণোক্তদ 

সংগ্রযির উযেযে পুক্তেি অথিো ক্তিয়ন্ত্রক িো ক্তিয়ন্ত্রক কর্তিক ক্ষমতোপ্রোপ্ত অন্য যকোি ব্যক্তি কর্তিক 

পক্তরচোক্তেত কো িক্রম; 

(ঞ) “তদন্তকোরী কম িকতিো” অথ ি ক্তিয়ন্ত্রক িো তদ কর্তিক ক্ষমতোপ্রোপ্ত কম িকতিো অথিো পুক্তেযির 

সোি- ইন্সযপক্টর পদম িোদোর ক্তিযম্ন িযি এমি পুক্তেি কম িকতিো। 

(ট) “তিক্তসে” অথ ি এই ক্তিক্তধমোেোর সক্তিত সংযুি তিক্তসেযক বুঝোইযি। 
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(ঠ) “যদওয়োিী কো িক্তিক্তধ” অথ ি ১৯০৮ সোযের ৫ িং আইি। (The Code of Civil 

Procedure 1908, Act No. V of 1908) 

(ি) “ক্তিয়ন্ত্রক” অথ ি তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ এর ধোরো ১৮ (১) এর  অধীি 

ক্তিযুি ক্তিয়ন্ত্রক; 

(ঢ) “যিৌজদোরী কো িক্তিক্তধ” অথ ি ১৮৯৮ সোযের ৫ িং আইি The Code of Criminal 

Procedure 1898, Act No. V of 1898); 

(ণ) “ব্যক্তি” িযের আওতোয় যকোি প্রোকৃক্ততক সত্তোক্তিক্তিষ্ট একক ব্যক্তি, অংিীদোরী কোরিোর, 

সক্তমক্তত, যকোিোিী, সংক্তিক্তধিদ্ধ সংস্থো, সমিোয় সক্তমক্তত অন্তর্ভ িি িইযি; 

(ত) “ক্তিচোরক” অথ ি তথ্য  ও য োগোয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ এর ধোরো ৬৮ এর অধীি গঠিত   

ট্রোইবুযিোযের ক্তিচোরক; 

(থ) “মোধ্যম” অথ ি যকোি সুক্তিক্তদ িষ্ট উপোত্ত-িোতিোর যক্ষযে, যকোি ব্যক্তি ক্ত ক্তি   অন্য যকোি ব্যক্তির 

পযক্ষ যকোি উপোত্ত-িোতিোর যপ্ররণ, গ্রিণ, অগ্রোয়ি িো সংরক্ষণ কযরি িো উি িোতিোর ক্তিষযয় অন্য 

যকোি যসিো প্রদোি কযরি; 

(দ) “সরকোর” অথ ি গণপ্রজোতন্ত্রী িোংেোযদি সরকোযরর তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিিোগযক 

বুঝোইযি। 

(ধ) “ সোইিোর ট্রোইবুযিোে” িো “ট্রোইবুযিোে” অথ ি তথ্য ও য োগয োগ প্রযুক্তি আইি, ২০০৬ ধোরো 

৬৮ এর অধীযি গঠিত যকোি   ট্রোইবুযিোে; 

(প) “যসিোদোিকোরী প্রক্ততষ্ঠোি” অথ ি সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী কর্তিপক্ষ সমূি িো তোর অধীিস্থ 

সোি সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী কর্তিপক্ষসমূি, যটক্তেয োগোয োগ, ইন্টোরযিট ও তথ্য প্রযুক্তি ক্তিষয়ক 

যসিো প্রদোিকোরী প্রক্ততষ্ঠোিসমূিযক বুঝোইযি; য মি- আইএসক্তপ যকোিোিী, আন্তজিোক্ততক 

ইন্টোরযিট যগটওযয় (IIG) প্রক্ততষ্ঠোিসমূি, যটক্তেকম যকোিোিীসমূি ইতযোক্তদ; 

৩। 

অক্তিয োগদোযয়র 

প্রক্তক্রয়ো 

(১) এই আইযির আওতোয় সংঘঠিত ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর সোর্ট িক্তিযকট ও সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী 

কর্তিপক্ষ সংক্রোন্ত অপরোযধর জন্য যকোি সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি ক্তিয়ন্ত্রযকর ক্তিকট অক্তিয োগ দোযয়র 

কক্তরযত পোক্তরযিি; 

(২) এই আইযির আওতোয় ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর সোর্ট িক্তিযকট ও সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী কর্তিপক্ষ 

সংক্রোন্ত অপরোধ ব্যক্ততত সংঘর্টত অন্য যকোি অপরোযধর যক্ষযে যকোি সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি ক্তিকটস্থ 

থোিোয় অক্তিয োগ দোক্তখে কক্তরযত পোক্তরযিি। 

 (৩) এই আইযির অধীযি যকোি অপরোযধর অক্তিয োগ তদযন্ত এই ক্তিক্তধমোেোর সোযথ সোংঘক্তষ িক 

িো িওয়ো সোযপযক্ষ যিৌজদোরী কো িক্তিক্তধর প্রক্তক্রয়ো অনুসরণ কক্তরযত পোক্তরযিি, একইিোযি 

অক্তিয োগ গ্রিযণর যক্ষযেও ক্তিয়ন্ত্রযকর কো িোেয় িো তোিোর ক্তিকট িইযত এতদুযেযে ক্ষমতোপ্রোপ্ত 

ব্যক্তি অনুরূপ প্রক্তক্রয়ো অনুসরণ কক্তরযত পোক্তরযিি; 
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(৪) ক্তিয়ন্ত্রক িো থোিোর িোরপ্রোপ্ত কম িকতিোর ক্তিকট যকোি অক্তিয োগ দোযয়র কক্তরিোর ২৪ ঘন্টোর 

মযধ্য পরিতী ব্যিস্থো গ্রিণ কক্তরযি;  

৪। অক্তিয োযগর  

তদন্ত 

(১) যিৌজদোরী কো িক্তিক্তধযত  োিো ক্তকছুই থোকুক িো যকি, ক্তিয়ন্ত্রক িো তোিোর ক্তিকট িইযত 

এতদুযেযে ক্ষমতোপ্রোপ্ত যকোি কম িকতিো িো সোি-ইন্সযপক্টযরর পদম িোদোর ক্তিযম্ন িযিি এমি 

যকোি পুক্তেি কম িকতিো এই আইযির অধীি যকোি অপরোধ িো সংক্তিষ্ট অন্যোন্য ক্তিষযয় তদন্ত 

কক্তরযত পোক্তরযিি;  

(২) এরুপ তদযন্তর উযেযে যকোি স্থোযি প্রযিযির প্রযয়োজি িইযে তদন্তকোরী কম িকতিো 

যিৌজদোরী কো িক্তিক্তধর সংক্তিষ্ট ধোরোসমূি অনুসরণ কক্তরয়ো উি স্থোযি প্রযিি এিং তদন্ত কোয ির 

উযেযে প্রযয়োজিীয় তল্লোিী (search) কক্তরযত পোক্তরযিি; 

 (৩) যকোি অপরোধ তদযন্তর যক্ষযে থোিোর িোরপ্রোপ্ত কম িকতিো যিৌজদোরী কো িক্তিক্তধর অধীযি য  

ক্ষমতো প্রযয়োগ কক্তরযত পোযরি, ক্তিয়ন্ত্রযকর কো িোেয় িো তোিোর ক্তিকট িইযত এতদুযেযে 

ক্ষমতোপ্রোপ্ত ব্যক্তি একইরূপ ক্ষমতো প্রযয়োগ কক্তরযত পোক্তরযিি;  

 (৪) উপ-ক্তিক্তধ (১), (২) ও (৩) এ  োিো ক্তকছুই থোকুক িো যকি, ক্তিয়ন্ত্রক িো তদ কর্তিক  ক্ষমতোপ্রোপ্ত 

যকোি কম িকতিো িো উি উপধোরোয় উক্তল্লক্তখত যকোি পুক্তেি কম িকতিো কর্তিক এই আইযির অধীযি 

যকোি অপরোধ একই সোযথ তদন্ত করো  োইযি িো; 

 (৫) যকোি মোমেোর য  যকোি প িোযয়  ক্তদ প্রতীয়মোি িয় য , উি মোমেোর সুষ্ঠু তদযন্তর স্বোযথ ি 

অক্তধকতর তদন্ত পক্তরচোেিো করো দরকোর যসইযক্ষযে   ট্রোইবুযিোে আযদি দ্বোরো-  

(ক) পুক্তেি কম িকতিোর ক্তিকট িইযত ক্তিয়ন্ত্রযকর ক্তিকট অথিো 

 (খ) ক্তিয়ন্ত্রক িো তদ কর্তিক ক্ষমতোপ্রোপ্ত কম িকতিোর ক্তিকট িইযত যকোি পুক্তেি কম িকতিোর ক্তিকট 

িস্তোন্তর কক্তরযত পোক্তরযিি; 

 (৬) ক্তিয়ন্ত্রক  ক্তদ এই মযম ি সন্তুষ্ট িি য , মোমেোর সুষ্ঠু তদযন্তর স্বোযথ ি তদ কর্তিক ক্ষমতোপ্রোপ্ত 

কম িকতিোর ক্তিকট িইযত পুক্তেি কম িকতিো িো সংক্তিষ্ট অন্য যকোি কম িকতিোর ক্তিকট তদন্তিোর 

িস্তোন্তর করো প্রযয়োজি তোিো িইযে ক্ততক্তি   অনুমক্ততক্রযম এইরুপ ক্তিযদ িি ক্তদযত পোক্তরযিি।  

 (৭) (ক) তদন্তকোরী কম িকতিো দোক্তয়ত্ব পোওয়োর তোক্তরখ িইযত ক্ততি মোযসর মযধ্য তদন্তকো ি 

সমোপ্ত কক্তরযিি;  

(খ) তদন্তকোরী কম িকতিো উপ-ক্তিক্তধ (৭) (ক) এর অধীি ক্তিধ িোক্তরত সমযয়র মযধ্য যকোি তদন্তকো ি 

সমোপ্ত কক্তরযত ব্যথ ি িইযে, ক্ততক্তি উিোর কোরণ ক্তেক্তপিদ্ধ কক্তরয়ো  থো থ কর্তিপযক্ষর অনুমক্ততক্রযম 

প্রক্ততযিদি দোক্তখযের সময়সীমো অিক্তধক ক্তেি ক্তদি বৃক্তদ্ধ কক্তরযত পোক্তরযিি;  

 (গ) উপ-ক্তিক্তধ (৭) (খ) এর অধীযি ক্তিধ িোক্তরত সমযয়র মযধ্য তদন্তকোরী কম িকতিো যকোি তদন্তকো ি 

সমোপ্ত কক্তরযত ব্যথ ি িইযে, ক্ততক্তি উিোর কোরণ ক্তেক্তপিদ্ধ কক্তরয়ো ক্তিষয়র্ট প্রক্ততযিদি আকোযর 

ক্তিয়ন্ত্রক অথিো যক্ষেক্তিযিযষ ক্তিচোরক,   ট্রোইবুযিোে যক অিক্তিত কক্তরযিি এিং ক্তিয়ন্ত্রক অথিো 

যক্ষে ক্তিযিযষ ক্তিচোরক, ট্রোইবুযিোে এর অনুমক্ততক্রযম পরিতী এক মোযসর মযধ্য তদন্ত কো িক্রম 

সমোপ্ত কক্তরযিি; 
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(৮) এই ক্তিক্তধ মোেোর অধীি যকোি অক্তিয োযগর তদন্তকো ি সিোদযির যক্ষযে তদযন্তর দোক্তয়ত্ব 

প্রোপ্ত কম িকতিো বদিক্তিি ক্তিক্তত্তযত তোিোর তদন্ত কোয ির অগ্রগক্তত সিক্তকিত িোযয়রী এই 

ক্তিক্তধমোেোর তিক্তসে ১, িরম-৩ অনু োয়ী যকস িোযয়রী (Case Diary) আকোযর প্রস্তুত ও 

সংরক্ষণ কক্তরযিি; 

(৯) উপ-ক্তিক্তধ (৮)  এর অধীি প্রস্তুতকৃত ও সংরক্তক্ষত িোযয়রীর অনুক্তেক্তপ অক্তিয োগিোমো িো 

চূড়োন্ত প্রক্ততযিদি ক্তিয়ন্ত্রক অথিো উপযুি পুক্তেি কম িকতিোর অনুযমোদযির জন্য যপ্ররযণর সময় 

উিোর সক্তিত সংযুি কক্তরযত িইযি। 

৫। তদন্তকোরী  

কম িকতিোর 

য োগ্যতো  

 

(১) ক্তিয়ন্ত্রযকর কো িোেযয়র তদন্তকোরী কম িকতিোযক অিেই - 

(ক) তথ্য প্রযুক্তি ক্তিষয়ক আইি, ইযেক্ট্রক্তিক স্বোক্ষর সোর্ট িক্তিযকট, সোর্ট িক্তিযকট প্রদোিকোরী 

কর্তিপক্ষ সংক্রোন্ত  ও তথ্য-প্রযুক্তি ক্তিষযয় কোক্তরগক্তর জ্ঞোি ও দক্ষতো থোক্তকযত িইযি; 

(খ) এই ধরযির তদযন্তর পদ্ধক্তত,  ন্ত্রপোক্তত এিং অপোযরর্টং ক্তসযেম সিযকি প্রক্তিক্ষণ থোক্তকযত 

িইযি।  

৬। তদন্ত 

প্রনতলবদি 

অনুলমাদি 

(১) তদন্তকারী কম থকতথা কর্তথক এই আইলির আওতায়্ ককাি অপরাধ তদলন্তর পর, তদন্ত 

প্রনতলবদি   ট্রাইব্যযিালে কপ্ররলণ কক্ষত্রমলত নিয়্ন্ত্রক অর্বা যর্াযর্ কর্তথপক্ষ কর্তথক 

অনুলমাদি গ্রিণ আবশ্যক িইলব। 

(২) এরুপ অনুলমাদলির িন্য এই নবনধমাোর তিক্তসে ১, িরম-১ অনু োয়ী অনুযমোদিপে 

সংযুি কক্তরযত িইযি। 

৭। 

ক্তিক্তজটোে 

আেোমত  

জে করণ 

(seizur

e)প্রক্তক্রয়ো 

(১) আেোমত জে অথিো সংগ্রযির প্রক্তক্রয়ো ক্তেক্তখত (documented) থোক্তকযত িইযি। এ 

যক্ষযে ক্তিম্নক্তেক্তখত প্রক্তক্রয়ো অনুসরণ কক্তরযত িইযি- 

ক) জেকৃত আেোমত জে তোক্তেকোয় (Seizure List) অন্তির্ভি কক্তরযত িইযি; 

 খ) আেোমত  থো থ পদ্ধক্ততযত সংগ্রি ও সংরক্ষণ কক্তরযত িইযি;  

 গ) জেকৃত আেোমত ট্রোইবুযিোে এর অনুমক্তত ব্যতীত অন্য যকোি কোযজ ব্যিিোর করো  োইযি 

িো;  

 ঘ) জেকৃত আেোমত িযোরোযি ব্যোগ িো এজোতীয় ব্যোগ এ সংরক্ষণ কক্তরযত িইযি;  

(২) জেকৃত আেোমত  ত দ্রুত সম্ভি যিটওয়োকি ও বিদুযক্ততক সংয োগ িইযত ক্তিক্তিন্ন কক্তরযত 

িইযি। 

(৩) প্রযয়োজযি আেোমত জে করোর সময় ঘটিোস্থে ও আেোমযতর ক্তিক্তিওক্তচে িো ক্তস্থরক্তচে 

গ্রিণ কক্তরযত িইযি।    

৮। 

সযরজক্তমি 

তদযন্তর 

জন্য 

কক্তমিি 

গঠি  

ক্তিয়ন্ত্রক সযরজক্তমি তদযন্তর জন্য এই আইযির ২৯ ধোরো অনু োয়ী যদওয়োিী আদোেযতর সকে 

ক্ষমতো প্রযয়োগ কক্তরযত পোক্তরযিি, যসই েযক্ষয ক্তিয়ন্ত্রক যদওয়োিী কো িক্তিক্তধ, ১৯০৮ এর আযদি 

২৬ এর আওতোয় কক্তমিি যপ্ররণসি (ক) উদঘাটন এবং পরিদর্ শন; (খ) ককান ব্যরিি উপরিরি 

রনরিি কিা এবং িাহাকক র্পকেি মাধ্যকম রিজ্ঞাসাবাদ কিা; (গ) ককান দরিি উপিাপকন 

বাধ্য কিা; এবং (ঘ) করমর্কন ককান সাক্ষীকক রিজ্ঞাসাবাদ বা পিীক্ষা কিাসহ সকে 

ক্তিধোিোিক্তে প্রযয়োগ কক্তরযত পোক্তরযিি।  
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৯। আেোমত, 

িস্তোন্তর সংগ্রি ও 

সংরক্ষণ পদ্ধক্তত 

আেোমত সংগ্রি, িস্তোন্তর ও সংরক্ষণ পদ্ধক্তত এই ক্তিক্তধমোেোর সোযথ সোংঘক্তষ িক িো িওয়ো 

সোযপযক্ষ যিৌজদোরী কো িক্তিক্তধ অনুসরি কক্তরযত িইযি।  

১০। 

ক্তিক্তজটোে 

িযরিক্তসক 

ল্যোি 

(১) ক্তিয়ন্ত্রযকর কো িোেযয়র আওতোধীি এক িো একোক্তধক ক্তিক্তজটোে িযরিক্তসক ল্যোি থোক্তকযি।   

অপরোধ ক্তিচোযরর যক্ষযে   ট্রোইবুযিোে ও অন্যোন্য আদোেযত প্রয োজয যক্ষযে ক্তিয়ন্ত্রক এর কো িোেয় 

ও সরকোর কর্তিক অনুযমোক্তদত অন্যোন্য ক্তিক্তজটোে িযরিক্তসক ল্যোি এর প্রদত্ত প্রক্ততযিদি 

(Report) গ্রিণয োগ্য িক্তেয়ো ক্তিযিক্তচত িইযি; 

(২) ক্তিক্তজটোে িযরিক্তসক ল্যোযির প্রক্ততযিদিসমূি এই ক্তিক্তধমোেোর িরম-৬ এ ক্তেক্তপিদ্ধ কক্তরয়ো 

দোক্তখে ও সংরক্ষণ কক্তরযত িইযি।  

১১। অনুসন্ধোি  িো  

তদযন্ত প্রোপ্ত 

তযথ্যর 

যগোপিীয়তো 

(১) এই আইযির অধীযি তদন্ত কোয ি ক্তিযয়োক্তজত ব্যক্তি তদন্ত চেোকোযে য  সকে ক্তিষযয় 

যগোচরীভূত িইযিি িো য  সকে ক্তিষয় তোর যগোচযর আিো িইযি, তোিোর  থো থ যগোপিীয়তো 

রক্ষো কক্তরযিি;  

(২) উপযুি কর্তিপযক্ষর ক্তেক্তখত অনুযরোধক্রযম যসিো প্রদোিকোরী প্রক্ততষ্ঠোি যগোপিীয়তোর সক্তিত 

য  যকোি ক্তিক্তজটোে আেোমযতর সংরক্ষণ িো যিিোজযত রোক্তখযত িোধ্য থোক্তকযিি। 

১২। অনুসন্ধোিিো 

তদযন্ত সিোয়তো 

 

এই আইযির অধীযি অনুসন্ধোি িো তদযন্তর স্বোযথ ি য  যকোি ব্যক্তি িো সত্তো িো আইি- শৃঙ্খেো 

িোক্তিিী িো যসিো প্রদোিকোরী য  যকোি প্রক্ততষ্ঠোি িো সংস্থো তথ্য প্রদোযি িো তদন্তকোরী কম িকতিোযক 

তদযন্ত িো অনুসন্ধোি কোয ি সিোয়তো কক্তরযত িোধ্য থোক্তকযিি। 

১৩। অক্ততরোক্তষ্টক 

তদন্ত 

 

(১)  ক্তদ যকোি ব্যক্তি িোংেোযদযির িোক্তিযর অিস্থোি কক্তরয়ো িোংেোযদযি এই আইযির অধীি 

যকোি অপরোধ কযরি তোিো িইযে সরকোযরর অনুমক্ততক্রযম তোিোর তদন্ত করো  োইযি; 

(২)এই আইযির অধীযি কৃত যকোি অপরোধ সংক্রোন্ত তদযন্ত সংক্তিষ্ট সংস্থোর তদন্তকোরী কম িকতিো 

তদযন্তর প্রযয়োজযি ক্তিযদযি অিক্তস্থত ঘটিোস্থে (place of occurrence) পক্তরদ িিি কক্তরযত 

পোক্তরযিি; 

(৩) এই আইযির উযেে পূরণকযে আন্তিজোক্ততক ও আঞ্চক্তেক Computer/Cyber Incidence 

Response Team (CIRT), Computer/Cyber Emergency Response Team (CERT) 

এমিক্তক ক্তদ্বপোক্তক্ষক অথিো িহুপোক্তক্ষক সম্মক্ততর িো সমযঝোতোর যপ্রক্তক্ষযত অন্য য  যকোি রোযের 

িো সংস্থোর সিয োক্তগতো গ্রিণ কক্তরযত পোক্তরযিি; 

(৪) এছোড়োও, এই আইযির অধীযি কৃত যকোি অপরোধ সিক্তকিত ক্তিষযয় অনুসন্ধোি, প্রক্তসক্তকউিি 

এিং ক্তিচোক্তরক কো িক্রম পক্তরচোেিোর জন্য আন্তজিোক্ততক ও আঞ্চক্তেক সিয োক্তগতোর প্রযে 

পোরস্পক্তরক সিোয়তো আইি ২০১২ (২০১২ সযির ৪ িং আইি) প্রযয়োগ কক্তরযত পোক্তরযিি।  
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১৪। ক্তিরোপত্তো ও 

সমন্বযয়র জন্য 

র্টম গঠি 

(১) এই আইযির ৪৭ ধোরো ও এই ক্তিক্তধমোেোর ক্তিক্তধ ১২ এর উযেে পূরণকযে   অপরোধ 

প্রক্ততযরোধ, সমন্বয় ও তোৎক্ষক্তিক ব্যিস্থো গ্রিযণর জন্য ক্তিয়ন্ত্রক একর্ট র্টম গঠি কক্তরযিি; 

(২)  উি দযে য যকোি সরকোক্তর অক্তিস, ক্তিক্তধিদ্ধ সংস্থো, আইি- শৃঙ্খেোিোক্তিিী ও যসিো 

প্রদোিকোরী প্রক্ততষ্ঠোি িো সংস্থোসমূিযক অন্তর্ভ িি করো  োইযি;  

(৩) ক্তিয়ন্ত্রক সমযয় সমযয় উি র্টযম রদিদে কক্তরযত পোক্তরযিি। 

  

১5।  পক্তরপে  

জোক্তরর  ক্ষমতো 

 

এই ক্তিক্তধ িোস্তিোয়যি যকোি অস্পটতো যদখো ক্তদযে সরকোর এই ক্তিক্তধমোেোর অন্যোন্য ক্তিষযয়র 

সক্তিত সোমঞ্জস্য রোক্তখয়ো উি অসুক্তিধো দূরীকরণোযথ ি পক্তরপে জোক্তরর ব্যিস্থো গ্রিণ কক্তরযত 

পোক্তরযিি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

তিক্তসে-১ 

িরম সমূি 

 িরম-১ 

     অনুলমাদি পত্র 

    (নবনধ -৬ দ্রষ্টব্য)  

 

কায থােলয়্র িাম  

………………..। 

স্মারক িং                               তানরখঃ 

মামো িং          তানরখঃ……….। 

নবষয়্ঃ মামো দালয়্র/চািথশীট দানখলের অনুলমাদি জ্ঞাপি। 

সূত্রঃ  

তদন্তকারী কম থকতথা কর্তথক দানখেকৃত সাক্ষয স্মারক ও অন্যান্য করকি থপত্র পয থালোচিা কনরয়্া এ কায থােয়্ পনরতুষ্ট 

িইয়্া তথ্য ও কযাগালযাগ প্রযুনি আইি ২০০৬, এর ৬৯(১) ধারা এবং তথ্য প্রযুনি (তদন্ত) নবনধমাো, ২০১৭ এর 

নবনধ ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিলনাি ব্যনি বা ব্যনিলদর নবরুলে নিলনাি ধারায়্ মামো দালয়্র/চািথশীট দানখলের 

অনুলমাদি জ্ঞাপি করা িইেঃ 

ক্রনমক িং িাম ও ঠিকািা অপরালধর ধারা/ মন্তব্য  

(১)   

(২)   

(৩)   

 

  (স্বাক্ষর) 

িাম- 

  পদবী-  

           দপ্তর- 

                                                                                       তানরখ- 

নবজ্ঞ নবচারক 

  ট্রাইব্যযিাে।  

 

অনুনেনপঃ 

১. তদন্তকারী কম থকতথা।  

২. আসামীর নিলয়্াগকারী কর্তথপক্ষ। 



9 
 

 

িরম-২ 

তদন্ত প্রনতলবদি 

[নবনধ -৬ দ্রষ্টব্য] 

স্মোরক 

১। মোমেোর সূে:  মোমেো িং- 

 ধোরো- 

তোক্তরখ: 

২। মামো দালয়্রকারীর িাম, বয়্স, পদবী, বতথমাি 

ঠিকািা 

:   

৩। তদন্তকারী কম থকতথার িাম, পদবী ও বতথমাি 

ঠিকািা (একানধক িইলে তািাও উলেখ কনরলত 

িইলব) 

:   

৪। মামোর আসামীলদর নববরণ িাম, বয়্স, নপতার 

িাম বতথমাি ও স্থায়্ী ঠিকািা [প্রলযািয কক্ষলত্র 

েনব] 

:   

৫। তদলন্ত আগত আসামীলদর নববরণ ( ক্রনমক িং ৪-

এর অনুরুপ) 

:   

৬। কগ্রপ্তারকৃত আসামীলদর নববরণ (যনদ র্ালক) :   

  

৯। মামোর  সংনক্ষপ্ত নববরণী (ঘটিাক্রলম অনুসালর 

অনিলযালগর মূে নবষয়্বন্তু উলেখ কনরলত িইলব) 

:   

 

১০। তদন্ত : (ক) তদন্তিার গ্রিণঃ 

   (খ) ঘটিাস্থে পনরদশ থিঃ 

   (গ) সাক্ষয প্রমালণর নববরণ ও পয থালোচিা [ইিালত 

িব্দকৃত করকি থপলত্রর নববরণ ও পয থালোচিা, 

সানক্ষর বিব্য ও পয থালোচিা (প্রলযািয কক্ষলত্র 

অনিযুলির) অন্তর্ভ থি কনরলত িইলব।] 
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   (গ) Code of Criminal Procedure, 

1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১৬১ 

ও ১৬৪ এবং তথ্য ও কযাগালযাগ প্রযুনি আইি, 

২০০৬ এর ২৯ ধারা কমাতালবক গৃিীত আসামীর 

বিব্য পয থালোচিাপূব থক ঘটিা প্রবালির আলোলক 

স্যষ্পষ্ট মন্তব্যঃ 

   (ঙ) কিৌিদারী কায থনবনধর ১৬১ ধারা এবং তথ্য ও 

কযাগালযাগ প্রযুনি আইি, ২০০৬ এর ২৯ ও ৮০ 

গৃিীত আসামীর বিব্য গ্রিণ করা িা কগলে উিার 

কারণ ও বিব্য গ্রিলণর িন্য গৃিীত পদলক্ষপ এবং 

প্রামাণ্য দনেে সংক্রান্ত তথ্যানদঃ 

   (চ) অনিযুিলদর স্ব স্ব অপরালধর নববরণ (অপরাধ 

সংঘটলি আসামীর র্ভনমকার নবস্তানরত উলেখ 

কনরলত িইলব। 

১১। তদন্তকারী কম থকতথার মতামত :   

 (তদলন্তর িোিলের আলোলক যুনিসংগত কারি উলেখপূব থক আসামীলদর নবরুলে ব্যবস্থা গ্রিলণর স্যপানরশ ইিালত র্ানকলব) 

   (ক) কয সব অনিযুিলদর নবরুলে অনিলযাগ দানখে 

কনরলত িইলব তািালদর িাম ও অপরালধর ধারা। 

   (খ) কয সব আসামীলক অনিলযালগর দায়্ িইলত 

অব্যািনত কদওয়্া িইলব তািালদর িাম। 

 

         (গ) অনুরুপিালব এিআরটি/এিআর এযাি 

এমএি/এিআর এযাি এমএে এর স্যপানরশ 

কক্ষলত্রও নবস্তানরত কারণ উলেখ কনরলত িইলব। 

 

১২। কযালেন্ডার অব এনবলিন্স বা সাক্ষযপনি : সংযুি েক অনুযায়্ী। 

     

তদন্তকারী কম থকতথার স্বাক্ষর 

িাম- 

পদবী- 

দপ্তর- 
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নবঃ দ্রঃ প্রলয়্ািলি সম্পাদিলযাগ্য আকালর অনতনরি কাগলি দানখে করা যালব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

কযালেন্ডার অব এনিলিন্স বা সাক্ষযপনি েক 

 

ক্রনমক 

িং 

িব্দকৃত, সংগৃিীত ও উপস্থাপিলযাগ্য সাক্ষয    কয নবষয়্ প্রমাণ 

কনরলব 

যা প্রদশ থিী নিসালব 

উপস্থানপত িইলব 

(১) (২) (৩) (৪) 

    

 

 

 

 

 

 

তদন্তকারী কম থকতথার স্বাক্ষর 

    িাম- 

    পদবী- 

      দপ্তর- 
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িরম -৩ 

 

দদিনিি তদন্তকালয থর করনিষ্টার 

(নবনধ-৪ উপনবনধ-৮ দ্রষ্টব্য) 

মামো িং-  

 

ক্রনমক িং  অনুসন্ধাি/তদন্ত 

নবষয়্ ও 

সংনক্ষপ্ত নববরণ  

অনুসন্ধাি/ 

তদলন্তর স্থাি  

অনুসন্ধাি/ 

তদন্তকারী 

কম থকতথার 

িাম,পদবী ও 

কম থস্থে  

যাত্রার সময়্ ও 

প্রতযাবতথলির 

সময়্  

মন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

(অনুসন্ধাি/তদন্তকারী/তদারককারী কম থকতথার স্বাক্ষর) 

                                                                িাম- 

                                                                পদবী-  

                                                                দপ্তর- 
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িরম-৪ 

 অনিলযাগ করনিষ্টার  

(নবনধ-৩ দ্রষ্টব্য)  

ক্রনমক 

িং 

 অনিলযালগর 

সংনক্ষপ্ত নববরণ 

অনিলযালগর 

ধারা  

অনিলযাগকারীর 

িাম ও ঠিকািা 

অনিলযাগ প্রানপ্তর 

তানরখ 

অনিলযাগ 

প্রানপ্তর পর 

গৃিীত ব্যবস্থা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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িরম -৫ 

যচইি অি কোেক্তি িরম 
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িরম -৬ 

িযরিক্তসক ক্তরযপোট ি 

 

১) মোমেোর সূোঃ  

২)  িযরিক্তসক পরীক্ষযকর িোম, পদিী ও িতিমোি ঠিকোিো (একোক্তধক িইযে তোিোও উযল্লখ কক্তরযত িইযি): 

৩)  গৃিীত আেোমতাঃ  

৪)  তদন্তকোরী কম িকতিো কর্তিক চোক্তিত ক্তিষয়:   

৫)  িযরিক্তসক পরীক্ষো কো িক্রযমর সংক্তক্ষপ্ত ক্তিিরণ (Forensic Acquisition & Exam Preparation): 

৬) ক্তিযিষণ ও মতোমত (Findings and Report):  

৭)  সংযুরি (ফকিনরসক পিীক্ষায় স্ব স্ব কমরর্ন কেকক প্রাপ্ত রিকপাট শ): 
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তিনসে- ১ 

ক. ল্যোি পক্তরচোেিোর সোধোরণ ক্তিয়মোিেী 

১.  িলরিনসক ল্যালবর িন্য একিি ল্যাব ব্যবস্থাপক, একটি সাধারণ কযাগালযাগ অর্ থাৎ পলয়্ন্ট অব কিটাক্ট 

(POC) এবং একটি নবকল্প (ব্যাক-আপ) POC নিলয়্ালগর ব্যবস্থা র্ানকলব। POC নবষয়্ক তথ্য িােিাগাদ 

তথ্য রানখলত িলব।  ল্যাব ব্যবস্থাপক অর্বা তালদর নবকল্প প্রনতর্ভলক সাব থক্ষনণক উপনস্থত র্াকলত িলব, অন্যর্ায়্ 

তালদরলক সম্পৃি করা োড়াই নিয়ন্ত্রক কক অবগত করে ব্যবস্থা গ্রিণ করা যালব।  

 

২. ল্যাব ব্যবস্থাপক ল্যালবর নিরাপত্তা এবং ল্যালবর আওতাধীি কায থােলয়্র কিটওয়্ালকথর িন্য দানয়্ত্বপ্রাপ্ত িলবি। 

ল্যাব ব্যবস্থাপক এই নবনধমাো এবং সংনিষ্ট কায থক্রম প্রনতপােলি বাধ্য র্াকলবি। নিরাপত্তা ঝুনিঁর নবষলয়্ নবনধমাো 

এবং আওতাধীি পেনতগুলো অস্পষ্ট বা অনিধ থানরত প্রতীয়্মাি িলে ল্যাব ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রক কক অবগত করে 

নিরাপত্তা  ঝুনিঁ কর্লক রক্ষার িন্য তাঁর জ্ঞাত সলব থাত্তম পন্থা গ্রিণ করলবি। 

 

 

৩. ল্যাব ব্যবস্থাপক ল্যারবে নিরাপত্তা পেনতগুলোর সালর্ সংনিষ্ট অন্যান্য প্রনতষ্ঠারিে নিোপত্তা পদ্ধনতে সারে সমন্বয় 

সাধি কনেরবি।  

 

৪. ল্যাব ব্যবস্থাপক ল্যালব প্রলবশানধকার নিয়্ন্ত্রণ কনরলবি। ককবেমাত্র ল্যাব ব্যবস্থাপক বা দানয়্ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথারা 

ল্যালব প্রলবলশর িন্য অনুমনত প্রদাি করলত পারলবি। োলবর কালি তাৎক্ষনণক প্রলয়্ািিীয়্তার স্বল্প সমলয়্র িন্য 

অর্বা চাকনরর নিধ থানরত কময়্াদ পয থন্ত প্রলবশানধকার প্রদাি করা কযলত পালর। ল্যাব ব্যবস্থাপক বা দানয়্ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

প্রনতনিয়্ত প্রলবশ্যতার তানেকা নিরীক্ষণ করলবি এবং ল্যালব প্রলবলশর প্রলয়্ািিীয়্তা সম্পন্ন িলে প্রলবশানধকার 

রনিতকরণ নিনিত কনরলব।  

 

৫. ল্যালব প্রলবলশর কক্ষলত্র এনি করনিস্ট্রার সংরক্ষণ করলত িলব এবং প্রলবলশর সময়্ বনি থগমলির সময়্ তালত নেনপবে 

কনরলত িইলব। 

 

৬.  প্রনতটি ব্যবিারকারীর পাসওয়্াি থ/পাসওয়্াি থগুলো নসনসএ কায থােলয়্র পাসওয়্াি থ গাইিোইি এর সালর্ সঙ্গনতপূণ থ  

িইলব। 

 

৭. ল্যালবর ককাি যলন্ত্র (device) কযলকাি ব্যবিারকারীর একাউন্ট উি ব্যবিারকারীর প্রলবশানধকার সমাপ্ত 

িওয়্ার নতিনদলির মলধ্য মুলে কিেলত িলব। ইউনিক্স, উইিলন্ডাি, ইতযানদ গ্রুপ একাউন্টসমূলির পাসওয়্াি থগুলো প্রনত 

নতি মাস অন্তর পনরবতথি করা আবশ্যক। 
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৮. ল্যালবর কনম্পউটারগুলোলত অবশ্যই নিধ থানরত মািদন্ড অনুযায়্ী এনন্ট িাইরাস সিটওয়্যার এবং িাইরাস প্যাটাি থ 

িাইেগুলো সবসময়্ িােিাগাদ কনরলত িলব। িাইরাস আক্রান্ত কনম্পউটারগুলো িাইরাস মুি নিসালব স্বীকৃত ও 

নিরীনক্ষত িা িওয়্া পয থন্ত অবশ্যই কিটওয়্াকথ িলত নবনিন্ন রানখলত িইলব। ল্যাব এিনমি/ল্যাব ব্যবস্থাপক এনন্ট-

িাইরাসগুলো নিধ থানরত সময়্ পর পর চালু করার এবং কনম্পউটারগুলো িাইরাসমুি নিসালব নিরীক্ষা নেনখতিালব 

নিনিত করলব। 

 

 

 

খ. ল্যালবর অিযন্তরীণ নিরাপত্তার নিয়্মাবেীঃ 

 

১. সংনিষ্ট সকে কিটওয়্াকথ এবং যন্ত্রপানতর মলধ্য িায়্ারওয়্াে যলন্ত্রর ব্যবস্থা নিনিত র্ানকলব।  

 

২. নিরাপত্তা ঝুুঁনকর কক্ষলত্র ল্যালবর সংলযাগসমূি নিয়্ন্ত্রণ করার অনধকার ল্যাব ব্যবস্থাপলকর র্াকলব।   

 

৩. ল্যাব সংনিষ্ট সকে কিটওয়্ালকথর সলঙ্গ সংযুি (routed) সকে আইনপ এযালেস (IP Adress) 

এন্টারপ্রাইি ঠিকািা ব্যবস্থাপিা (Enterprise Address Management) িাটালবলি নেনপবে 

কনরয়্া রানখলত িইলব। 

 

৪. ল্যালব ককাি বানিলরর সংলযাগ (external connection) স্থাপি করলত িলে পূব থালে অবশ্যই িকশা 

(diagram) ও প্রলয়্ািিীয়্ দনেোনদ (documentations) এবং উি কালয থর প্রলয়্ািিীয়্তা, যন্ত্র ও 

আইনপ ঠিকািা বণ থিাপূব থক তথ্য নিরাপত্তার   

(Information Security) জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাে নিকট দানখে কনরলত িইলব । তথ্য নিরাপত্তা 

(Information Security)  টিম নবষয়্গুলো পয থালোচিাপূব থক সন্তুনষ্ট সালপলক্ষ এ ধরলির সংলযাগ স্থাপি 

করা যালব। 

 

 

৫. মূে িায়্ারওয়্াে কিনিগালরশি এবং পরবতী ককাি পনরবতথি তথ্য নিরাপত্তা (Information 

Security)-কক নদলয়্ অবশ্যই পূব থালে পয থালোচিা এবং অনুলমাদি করালত িলব। তথ্য নিরাপত্তা প্রলয়্ািি 

অনুসালর নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়্লির উলযাগ কিয়া যারব। 

 

৬. ল্যাব বনির্ভ থত কিটওয়্াকথসমূলির ওপর কিনতবাচক প্রিাব কিলে এমি কপাট থ স্ক্যনিং, কিটওয়্াকথ অলটা নিসকিানর, 

ট্রানিক স্পযানমং/ফ্লানিং এবং অন্য সামিস্যপূণ থ কম থকালন্ড ককবেমাত্র ল্যালবর মলধ্য সীমাবে র্াকলব।  
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৭. ল্যাব সংনিষ্ট তথ্য নিরাপত্তার (Information Security)  সকে িাটা এবং প্রশাসি পেনতর 

(admin processes) কযলকাি সময়্ নিরীক্ষা (audit) করার ক্ষমতা সংরক্ষণ কলর; অিযন্তরীণ ও বনির্ভ থত 

প্যালকট, িায়্ারওয়্াে ও কিটওয়্ালকথর যন্ত্রপানত সমূিলক সীমািীিিালব নিরীক্ষাকরণও এই প্রনক্রয়্ার অন্তর্ভ থি িলব। 

 

৮. ল্যালবর নিিস্ব কগটওলয়্ যন্ত্রপানত গুলো সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠালির উৎপাদক (product) নিরাপত্তা পরামশ থ  অনুযায়্ী 

পনরচানেত িলব  এবং কলপ থালরট অলর্িটিলকশি (Corporate Authentication) সাি থারগুলোর সালর্ 

সামিস্যপূণ থ িলত িলব। 

 

৯. ল্যালবর নিিস্ব কগটওলয়্র সকে যলন্ত্রর (device) িন্য ব্যবহৃত পাসওয়্ার থগুলো অবশ্যই ল্যালবর অন্যান্য 

যলন্ত্রর পাসওয়্াি থসমূি িলত নিন্ন িইলত িলব। পাসওয়্াি থগুলো অবশ্যই নসনসএ অনিলসর পাসওয়্াি থ গাইিোইি 

অনুসালর িইলত িলব।  

 

 


