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সংবাদ ববজ্ঞবি 

সেন্টার ফর গভর্নয্ান্স স্টাডিজ (ডেজজএে) 

ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ এর ডির্ন বছরঃ একটট পর্ব্বক্ষণমূলক ফলাফল 

সেবেম্বর ৩০, ২০২১ 

 

১লা অবটাবর, ২০২১, ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ এর ডির্ন বছর পূণ ্ হবি র্াবে। ডবগি 

ডির্ন বছবর েরকাবরর েমাবলাচকবের ডবরুবে এই আইবর্নর বযবহার চরম পর্ ্াবে সপ ৌঁবছবছ। 

ফবল সেবে এবং সেবের বাইবর মার্নবাডিকার েংগঠর্নগুবলা িীব্র ডর্নন্দা জাডর্নবে আেবছ। এই 

কবঠার আইর্ন বযাপক হাবর বযবহাবরর কারবণ উে্ভূি পডরডিডিবক েম্পােক পডরষে 

'ে ঃস্ববের বাস্তবিা' ডহবেবব বণর্্না কবরবছর্ন। আইর্নটট বাংলাবেবে মি প্রকাবের স্বািীর্নিাবক 

মারাত্মকভাবব বযাহি কবরবছ। োংবাডেক এবং েমাবজর ডবডভন্ন স্তবরর র্নাগডরকগণ ডিজজটাল 

মািযবম মিামি প্রকাবের জর্নয এই আইবর্নর দ্বারা ে বভা্বগর ডেকার হবেবছর্ন।  

ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ এর ডির্ন বছর উপলবক্ষয, গববষণা প্রডিষ্ঠার্ন ডেজজএে এই 

আইবর্নর বযবহার েম্পবক ্ডকছু পর্ব্বক্ষণ উপিাপর্ন করবছ। আইর্নটট চাল  হওোর পর সেবক 

কডেি োইবার অপরাি েম্পডকি্ োবের করা মামলার েংখ্যা উবেখ্বর্াগযভাবব বৃজে সপবি 

শুরু কবর। ডবডভন্ন গণমিািযবমর প্রডিববের্ন অর্ন োবর, ২০১৩ োল সেবক প্রােডমকভাবব িেয ও 

সর্াগাবর্াগ আইর্ন- এর অিীবর্ন এবং পরবিীবি ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন- এর অিীবর্ন োইবার 

ট্রাইব যর্নাবল করা সমাট মামলার েংখ্যা ৪,৬৫৭ টট। এর মবিয ৯২৫ টট মামলা োবের করা 

হবেবছ ২০১৮ োবল, ১১৮৯ টট মামলা োবের করা হবেবছ ২০১৯ োবল এবং ২০২০ োবল 

োবেরকৃি মামলার েংখ্যা ১১২৮ টট। ডবডভন্ন েূত্র সেবক প্রাপ্ত িেযার্ন োবর, ১লা জার্ন োডর ২০২০ 

সেবক ১৫ সেবেম্বর ২০২১- এই েমবের মবিয ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮- এর অিীবর্ন 

১৫০০ টটরও সবডে মামলা োবের করা হবেবছ। আইর্নেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাডহর্নী এবং ক্ষমিােীর্ন 

েবলর সর্নিা-কমীরা ডভন্ন মবির ডবরুবে এই কবঠার আইর্ন বযবহার কবরবছ এবং এই বযবহার 

অবযাহি রবেবছ। 

েংগৃহীি িেযঃ সেন্টার ফর গভর্নয্ান্স স্টাডিজ (ডেজজএে) ১ জার্ন োডর, ২০২০ সেবক ডিজজটাল 

ডর্নরাপত্তা আইর্ন ২০১৮- এর অিীবর্ন োবের করা মামলােমূহ ডচডিি কবর র্নডেভুক্ত করবছ। 

প্রকল্পটট র্নযাের্নাল এর্নিাউবমন্ট ফর সিবমাবেডে (National Endowmnet for Democracy- 

NED)- এর অে ্ােবর্ন পডরচাডলি হবে। এই প্রকবল্প ম খ্য গববষক ডহবেবব আবছর্ন র্ ক্তরাবের 

ইডলর্নে সস্টট ইউডর্নভাডে ্টটর েরকার ও রাজর্নীডি ডবজ্ঞার্ন ডবভাবগর ডিডস্টংগুইেি প্রবফের ি. 

আলী রীোজ। ডেজজএে ৭ সেবেম্বর, ২০২১ পর্ন্্ত ৬৬৮ টট মামলার ডববরণ ডচডিি করবি 

েক্ষম হবেবছ। এই িেযাবলী েংগ্রহ করা হবেবছ েরকার অর্ন বমাডেি ডপ্রন্ট এবং ইবলক্ট্রডর্নক 

গণমািযম, অডভর্ ক্ত বা অডভর্ বক্তর পডরবার এবং িাবের ডর্নকটজর্ন, অডভর্ বক্তর আইর্নজীবী, 

এবং োর্না ও অর্নযার্নয েংডিষ্ট ডবভাগ সেবক।  

এই ওবেবোইবট িেযেমূহ উপিাপর্ন এবং হালর্নাগাে করা হেঃ https://freedominfo.net/  
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উল্লেখল্ল াগ্য ফলাফলসমূহ 

• ৬৬৮ টট মামলাে অডভর্ ক্ত বযজক্তর েংখ্যা ১৫১৬ জর্ন, র্ার মবিয ১৪২ জর্ন োংবাডেক, ৩৫ 

জর্ন ডেক্ষক, ১৯৪ জর্ন রাজর্নীডিডবে, ৬৭ জর্ন ডেক্ষােী। আমরা ৫৭১ জর্ন মার্ন বষর সপো 

ডচডিি করবি েক্ষম হবেডছ। সমাট মামলার প্রাে ৯ েেডমক ৩৭ েিাংে এবং র্াবের সপো 

ডচডিি করা হবেবছ িাবের মবিয ২৪ েেডমক ৮৭ েিাংে বযজক্ত োংবাডেক। 

• র্াবের সগ্রপ্তার করা হবেবছ িাবের মবিয োংবাডেকবের েংখ্যা অেমভাবব সবডে। সগ্রপ্তারকৃি 

৪৯৯ জবর্নর মবিয ৪২ জর্ন োংবাডেক, ৫৫ জর্ন রাজর্নীডিডবে, ৩২ জর্ন ডেক্ষােী। এখ্র্ন পর্ন্্ত 

ডচডিি ৬৬৮ টট মামলাে ১৮ বছবরর কম বেেী ১৩ জর্নবক অডভর্ ক্ত করা হবেবছ। 

মেমর্নডেংবহর ভাল কাে সমাবাইল সফার্ন বযবহাবরর ওপর অডিডরক্ত কর আবরাবপর ডেোবন্তর 

ডবষবে মন্তবয করার সপ্রডক্ষবি সফেব বক প্রিার্নমন্ত্রীবক অপমার্ন করার অডভবর্াবগ ডিজজটাল 

ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ এর অিীবর্ন করা মামলাে সগ্রপ্তাবরর পর র্নবম সেডণর এক ডেক্ষােীবক 

২০ জ র্ন, ২০২০ িাডরবখ্ ডকবোর েংবোির্ন সকবে পাঠাবর্না হবেবছ।   

• এই মামলাগুবলার সবডেরভাগই ক্ষডিগ্রস্ত বযজক্তবের দ্বারা র্না হবে োবের করা হে অর্নযবের 

দ্বারা। প্রােই ক্ষমিােীর্ন েবলর কমীরা িাবের সর্নিাবের পক্ষ ডর্নবে মামলাগুবলা োবের কবরর্ন। 

অডভবর্াগকারীবের রাজনর্নডিক পডরচে ডচডিি করার পর সেখ্া র্াে িাবের মবিয ৮৫ েিাংে 

ক্ষমিােীর্ন আওোমী লীবগর। এছাড়া আইর্ন প্রবোগকারী েংিা মামলা কবরবছ ৭৬ টট, র্া ডকর্না 

সমাট োবেরকৃি মামলার ২০ েেডমক ৩২ েিাংে।  

• আইবর্নর অিীবর্ন হওো মামলােমূহ পর্ ্াবলাচর্না চলাকালীর্ন, প্রিার্নমন্ত্রী সেখ্ হাডের্নাবক 

মার্নহাডর্নর অডভবর্াবগ মামলা োবের করা হবেবছ ৭৪ টট। এর মবিয ১৩ টট মামলা োবের 

কবরবছ আইর্ন প্রবোগকারী েংিা এবং ৬১ টট মামলা োবের করা হবেবছ বযজক্তর দ্বারা। ৩৬ 

জর্ন অডভবর্াগকারীর রাজনর্নডিক পডরচে ের্নাক্ত করা হবেবছ, র্ারা ক্ষমিােীর্ন আওোমী লীগ 

ও িার েহবর্াগী েংগঠবর্নর েবে র্ ক্ত। মার্নহাডর্নর অডভবর্াবগ েববচবে সবডে মামলা োবের 

করা হবেবছ ২০২১ োবলর এডপ্রল মাবে, সমাট ১৩ টট মামলা। এর আবগ ২০২০ োবলর জ র্ন 

মাবে ১১ টট মামলা োবের করা হবেডছল, র্া ডকর্না মামলার েংখ্যার ডহোবব একমাবে ডদ্বিীে 

েবব ্াচ্চ। এই অডভবর্াবগ সমাট ৪৪ জর্ন বযজক্তবক সগ্রপ্তার করা হবেবছ, র্াবের মবিয ে জর্ন 

জাডমর্ন সপবেবছর্ন।  

• মন্ত্রীবের মার্নহাডর্নর অডভবর্াবগ ৪১ টট মামলা োবের করা হবেবছ, র্ার মবিয মাত্র ৪ টট মামলা 

োবের করা হবেবছ ক্ষডিগ্রস্ত বযজক্ত বা িার পডরবাবরর পক্ষ সেবক, সর্খ্াবর্ন বাডক ৩৪ টট মামলা 

োবের কবরবছর্ন েলীে সর্নিাকমীরা। এেব মামলাে সগ্রপ্তার করা হবেবছ ১৭ জর্নবক, জাডমর্ন 

সপবেবছর্ন ৩ জর্ন।  

• ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন- ২০১৮ এর অিীবর্ন অডভবর্াবগর জর্নয আইর্নটটর িারা ২৯, িারা 

২৫, িারা ৩৫ এবং িারা ৩১ েববচবে সবডে বযবহৃি হে। অডভর্ ক্তবের মবিয েববচবে সবডে 

েংখ্যক রাজর্নীডিডবে; পরবিী অবিাবর্ন রবেবছর্ন োংবাডেকরা।  

• ডবচার প্রজেোর সক্ষবত্র এই মামলাগুবলা অিযন্ত িীরগডির। এখ্র্ন পর্ন্্ত মাত্র ২টট মামলার 

ডর্নষ্পডত্ত হবেবছ। সলখ্ক এবং েমাজকমী ম েিাক আহবমে ২০২১ োবলর ২৫ সফব্রুোডর 

ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ এর অিীবর্ন আটক অবিাে কারাগাবর মিুৃযবরণ কবরর্ন। ৩৫ 
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জর্নবক অন্তবি্ীকালীর্ন জাডমর্ন সেওো হবেবছ। উবেখ্য সর্, অডভর্ ক্তবের জাডমর্ন আববের্ন 

ডর্নম্ন আোলবি র্নাকচ হবে র্াে। ম েিাক আহবমে- এর জাডমর্ন ছেবার র্নাকচ করা হবেডছল। 

ম েিাক আহবমে- এর একজর্ন েহ-অডভর্ ক্ত আহবমে কডবর ডকবোর- এর জাডমর্ন ডর্নম্ন 

আোলবি অন্তি ছেবার র্নাকচ হওোর পর ২০২১ োবলর মাচ্ মাবে িাাঁবক অন্তবি্ীকালীর্ন 

জাডমর্ন সেওো হে।  

• এমর্ন অডভবর্াগ আবছ সর্, োো কাপড় পডরডহি প ডলে এবং র্ ্াব েেেযরা িুবল ডর্নবে র্াওোর 

পবর অবর্নকবক ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন- এর অিীবর্ন অডভর্ ক্ত করা হবেবছ। আহবমে 

কডবর ডকবোর অডভবর্াগ কবরর্ন সর্, র্ ্াববর কাবছ আর্ন ষ্ঠাডর্নকভাবব হস্তান্তর করার ডির্নডের্ন 

আবগ িাাঁবক িুবল ডর্নবে র্াওো হবেডছল। ডিডর্ন আরও অডভবর্াগ কবরর্ন সর্, এই েমবের মবিয 

িাাঁবক মারাত্মকভাবব ডর্নর্ ্াির্ন করা হবেবছ। ডিডর্ন ববলবছর্ন, ম েিাক আহবমেবকও সহফাজবি 

ডর্নবে ডর্নর্ ্াির্ন করা হবেডছল।  

• আইর্ন অর্ন র্ােী অডিডরক্ত ১৫ ডেবর্নর েবে ৬০ ডেবর্নর মবিয মামলার িেন্ত প্রডিববের্ন জমা 

ডেবি হবব। র্ডে এই ডর্নি ্াডরি েমবের মবিয িেন্ত সেষ র্না হে, িাহবল োইবার ট্রাইব যর্নাবলর 

অর্ন বমাের্ন োবপবক্ষ আরও ৩০ ডের্ন েমে সেওো হে। ডকন্তু গি ডির্ন বছর িবর, সবডেরভাগ 

সক্ষবত্রই ডর্নি ্াডরি েমবের মবিয িেন্ত প্রডিববের্ন োডখ্ল র্না করার পবরও অডভর্ ক্ত এখ্র্নও 

সহফাজবি আবছ এবং ডবচাবরর আবগই িারা কার্ক্রভাবব োজস্ত সভাগ করবছর্ন। উবেখ্য, 

সগ্রপ্তার হওোর েে মাে পর েডফক ল ইেলাম কাজলবক অডভর্ ক্ত করা হে। প্রেম মামলা 

োবেবরর পর ৫৩ ডের্ন িবর কাজল ডর্নবখ্া াঁজ ডছবলর্ন। পরবিীবি িাাঁবক েীমান্তবিী একটট েহর 

সেবক উোর করা হে এবং িাাঁবক সগ্রপ্তার করা হে। ডর্নম্ন আোলি িাাঁর জাডমর্ন র্নাকচ করবল 

োি মাে িাাঁবক কারাগাবর োকবি হে।  

প্রকল্পটটর ম খ্য গববষক অিযাপক আলী রীোজ উডেডখ্ি প্রবণিােমূহবক অিযন্ত 

উবদ্বগজর্নক এবং গুরুির রকবমর আেঙ্কাজর্নক ববল বণর্্না কবর ববলর্ন, “এই প্রবণিা 

সেখ্াবে সর্ কীভাবব একটট আইর্ন উে্ভূি কিৃত্্ববাবের ডেবক অগ্রেরমার্ন োেবর্নর হাডিোর 

হবে উবঠবছ। এটট ডভন্নমিবক অপরাবি পডরণি করবছ”। ডিডর্ন ববলর্ন, “আইবর্নর ডর্নডবচ্ার 

বযবহার বাংলাবেবে ভবের েংসৃ্কডি তিডর কবরবছ। উে্ভূি পডরডিডিবি আইর্নটট বাডিল করা 

জরুডর”।  

পটভূবম: িেয ও সর্াগাবর্াগ প্রর্ জক্ত আইর্ন (ICT Act)- এর (২০১৩ োবল েংবোডিি ডহোবব) ৫টট 

ডবিডকি্ িারা বাডিবলর পর বাংলাবেে জািীে েংেে কিৃক্ ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ 

পাে হে। আইর্নটটর ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, এবং ৬৬ র্নং িারােমূহ মার্নবাডিকার েংিােমূহ, 

ডেক্ষােী, র্নাগডরক েংগঠর্ন এবং আন্তজা্ডিক েম্প্রোবের দ্বারা িীব্রভাবব েমাবলাডচি হে। 

অববেবষ ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন ১লা অবটাবর, ২০১৮ সেবক কার্ক্র করা হে। 

ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন- এর তবডেষ্টযেমূহ েংজ্ঞাডেিকরণঃ এই আইর্ন েরকারবক সকাবর্না 

বযজক্তর জেোকলাপবক 'হুমডক' ববল গণয করার ডবষবে ক্ষমিা প্রোর্ন করার পাোপাডে সেই 

ডবষবে িেন্ত শুরু করার জর্নয েরকারবক েমূ্পণ ্ ক্ষমিা প্রোর্ন কবর। আইর্নটট আইর্ন 

প্রবোগকারী েংিাবক সকাবর্না প্রকার পবরাোর্না ছাড়াই সগ্রপ্তাবরর ক্ষমিা প্রোর্ন কবর সকবল 

এই েবন্দবহ সর্, োমাজজক সর্াগাবর্াগ মািযম বযবহার কবর অপরাি েংঘটটি হবেবছ। এটট 

প ডলেবক সকাবর্না প্রকার সগ্রপ্তাডর পবরাোর্না এবং েটঠক িত্ত্বাবিার্ন ছাড়াই অর্ন েন্ধার্ন এবং জব্দ 
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করার ক্ষমিা প্রোর্ন কবর। এছাড়াও, আইর্নটট েরকারবক ইন্টারবর্নবট প্রবোজর্নীে িেয বা সিটা 

অপোরণ এবং অববরাি করার আবেে সেওোর অর্ন মডি সেে, র্ার ফবল েরকাবরর র্নীডির 

েমাবলাচকবের বা র্ারা সেবে মার্নবাডিকার লঙ্ঘবর্নর িেয উপিাপর্ন কবর িাবের কণ্ঠবরাি 

করার পে তিডর হে। ডিজজটাল ডর্নরাপত্তা আইর্ন-২০১৮ কার্ক্র হওোর পর সেবক োংবাডেক, 

োমাজজক ও মার্নবাডিকারকমী, ডেক্ষাডবে, ে েীল েমাবজর েেেয, কূটর্নীডিক এবং ডবডভন্ন 

আন্তজা্ডিক েংগঠর্ন এই আইবর্নর র্নেটট িারা ডর্নবে িীব্র আপডত্ত জার্নাে, র্াবক িারা 

বাকস্বািীর্নিার জর্নয ক্ষডিকর ববল বণর্্না কবরবছ। আইবর্নর এই িারােমূহ হবলা- ৮, ২১, ২৫, 

২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৪৩, এবং ৫৩। িারা আরও সজার ডেবে ববলবছ সর্, আইবর্নর এই িারাগুবলা 

অস্পষ্ট এবং এর অবর্নকগুবলা ডেক েটঠকভাবব েংজ্ঞাডেি করা হে ডর্ন। আইবর্নর ২০টট িারার 

মবিয সর্গুবলা অপরাি এবং োজস্ত ডর্নবে কাজ কবর, িাবের মবিয ১৪টট অ-জাডমর্নবর্াগয। 

এছাড়া পাাঁচটট জাডমর্নবর্াগয এবং একটট আবলাচর্না-োবপক্ষ। এই আইবর্নর আওিাে েব ্ডর্নম্ন 

োজস্ত ১ বছবরর কারােণ্ড এবং েবব ্াচ্চ োজস্ত র্াবজ্জীবর্ন কারােণ্ড, র্ডেও সবডেরভাগ সক্ষবত্র 

এই োজস্তর সমোে হবে োবক ৪ সেবক ৭ বছবরর মবিয। েম্পােক এবং োংবাডেকরা এই 

পডরডিডিবক ভবের পডরববে তিডরর পাাঁেিারা ডহোবব সেবখ্বছর্ন। আইবর্নর অ-জাডমর্নবর্াগয 

ডবিার্ন কার্ি্ অডভর্ ক্তবক অডর্নডে্ষ্টকাবলর জর্নয আটক রাখ্ার অর্ন মডি সেে।  

  

 

 

 


