
জেলাাঃ বান্দরবান 

 

প্রশ্ন ১) সাইবার ক্রাইম ননয়ে আমায়ের জেয়ে নি নি আইন রয়েয়ে?   

ঊত্তরাঃ আময়ের জেয়ে সাইবার ক্রাইম ননয়ে নবনিন্ন আইন রয়েয়ে জেমন নিনেটাল ননরাপত্তা আইন- ২০১৮, তথ্য ও জোগায়োগা 

প্রযুনি আইন- ২০০৬, পর্ ণগ্রানি আইন- ২০১২, নারী ও নেশু ননে ণাতন েমন আইন ২০১৮ এবং েন্ডনবনি ১৮৬১ । 

প্রশ্ন ২) VPN ব্যবহার িয়র জিান ওয়েবসাইয়ট প্রয়বে িরয়ল জসটা হযািার জেয়ি আমায়ের আইনপ হাইি িরয়ব নিনা? 

উত্ততাঃ VPN ব্যবহার িয়র জিান ওয়েবসাইয়ট প্রয়বে িরয়ল জসটা হযািার জেয়ি আমায়ের আইনপ হাইি িরয়ব। নিন্তু হযািাররা 

সািারনত নবনিন্নিায়ব জেষ্টা িয়র এই আইনপ জবর িয়র জিয়ল। জসইয়েয়ে প্রনতিার হল নিVPN ব্যবহার না িয়র জপইি িাস ণন 

ব্যবহার িরয়ত হয়ব। 

প্রশ্ন ৩) নিিটিম ও অয়িন্ডার েনে জেয়ের বাইয়রর হে জসই জেয়ে নি জিান অপরাি বয়ল নবয়বনেত হয়ব নিনা? 

ঊত্তরাঃ নিিটিম ও অয়িন্ডার েনে জেয়ের বাইয়রর হে জসই জেয়ে নি জিান অপরাি বয়ল নবয়বনেত হয়ব। নিনেটাল ননরাপত্তা 

আইয়নর ৪ িারা এবং আইনসটি আইয়নর ৪ িারা জমাতায়বি এটি অপরাি বয়ল গন্য হয়ব।  এইয়েয়ে অপরািীয়ি িরার  নবিান 

CrPc 198 িারায়ত বলা আয়ে জে উি ব্যনি বাংলায়েয়ের জে জিান স্থায়ন প্রয়বে িরয়ল তাঁয়ি আটি িরা োয়ব এবং বন্দী 

প্রতযাবতণন চুনি ও এই জেয়ে িাে ণির হয়ব। 

প্রশ্ন ৪) জিান জময়ে েনে সাইবার অপরায়ির নেিার হে জসয়েয়ে পনরেে জগাপন িয়র জস নিিায়ব প্রনতিার পায়ব? 

ঊত্তরাঃ প্রনতিার পাওোর জেয়ে পনরেে অবশ্যই িাউয়ি না িাউয়ি প্রিাে িরয়ত হয়ব। তয়ব এই জেয়ে সবয়েয়ে িায়লা হয়ব েয়ে 

নিিটিম উি নবষেটা তাঁর পনরবায়রর সায়ে জেোর িয়র।  

প্রশ্ন ৫) জসাশ্যাল নমনিোয়ত ব্লি বা নরয়মাি না িয়র আমরা নিিায়ব িাউয়ি জোগায়োগ িরা জেয়ি নবরত োিয়ত পানর? 

ঊত্তরাঃ জসাশ্যাল নমনিোয়ত ব্লি বা নরয়মাি িয়রই এই জেয়ে সমস্যার সমািান িরয়ত হয়ব। এোড়াও েনে উি ব্যনি পনরনেত হে 

তয়ব পানরবানরিিায়ব উি সমস্যার সমািান িরা জেয়ত পায়র।  

প্রশ্ন ৬) জিউ েনে জসাশ্যাল নমনিোয়ত জরাল িরয়ত োয়ি তয়ব নিিায়ব আমরা প্রনতিার জপয়ত পানর? 

উত্তরাঃ জিউ েনে জসাশ্যাল নমনিোয়ত জরাল িরয়ত োয়ি তয়ব আমরা ব্লি বা নরয়মাি িয়র এর জেয়ি প্রনতিার জপয়ত পানর। 

প্রশ্ন ৭) জিসবুি আইনি সঠিি নিনা জসটা আমরা নিিায়ব বুঝয়বা?  

উত্তরাঃ েনে জিসবুি আইনিয়ত পুর্ ণা তথ্য জেমন নাম, ঠিিানা, জমাবাইল নম্বর ইয়মইল োয়ি তয়ব আমরা িয়র জনব জসই আইনিটা 

সঠিি। এোড়াও আমরা িায়লািায়ব োোই বাোই িয়রই তায়ি বন্ধু নহয়সয়ব গ্রহর্ িরয়বা। েনে জিান আইনি ননয়ে নবন্দুমােও সয়ন্দহ 

হে জে এই আইনিটা সঠিি না তয়ব তাঁয়ি বন্ধু নহয়সয়ব গ্রহর্ না িরাই উত্তম। 

 


