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নবরনো িঅক্তোয 
 

 িঅধুবনক বযতোয এিআ ক্রোবিকোরর নোস্টভর্ ডোবনজভ মখন িঅভোরদয বঘরয ধরযরে তখন নোশ্যোর বভবর্য়ো িঅভোরদয 

দদনবিন জীফরনয োরথ ওতররোতবোরফ জবিরয় নগরে। কোরর ঘুভ নথরক উরে যোরত ঘুভোরনোয িঅগ ম ডি নোশ্যোর বভবর্য়ো 

িঅভোরদয মোফতীয় একোকীরেয এক বনজস্ব ঙ্গী রয় দাঁবিরয়রে। মোয পরর ভোনুরলয জীফনঘটিত রবতটি কোরজিআ গুরুতয রবোফ 

নপররে। নপবুক, ম্যোরঞ্জোয, টুিআটোয, বোিআফোয, নোয়োট িযো িআতযোবদয ভোধ্যরভ োিআফোয িযোধীরদয বকোরয বযণত রেন 

িরনরকিআ। এয ভরধ্য িন্যতভ রে োিআফোয  বুযবরিং, নোযী ও বশুযো এয রধোন বকোয। বফরেয ১৬০টি নদরয োিআফোয বনযোত্তো 

ও বর্বজটোর উন্নয়ন বযবিবত বফরফেনোয় দতবয সূেরক ফোিংরোরদরয িফিোন ৮ ধোর উন্নীত রয়রে। এ সূেরক ফোিংরোরদরয 

িফিোন এখন ৬৫তভ। এটি ফোিংরোরদরয োিআফোয বনযোত্তো বফধোরনয ক্ষভতোযিআ রবতপরন। 
 

 িরনক বশু বকরোয -বকরোযী ও নোযীযোও রবতবনয়ত োিআফোয বুযবরিং এয বকোয রে। বোর্চ ডয়োর প্ল্যোটপযরভ কোরযো 

ব্যবক্তগত দুফ ডরতোরক কোরজ রোবগরয় নয় রবতন্ন কযো , বয় নদখোরনো ফো ভোনবক বনম ডোতন ফো িন্যোয় নকোরনো বকছুরত রলুব্ধ কযো 

িআতযোবদ ররো োিআফোয বুযবরিং। বকরো য-বকরোযীযোিআ রথভ বদরক এ ধযরনয য়যোবনয বকোয বের। এখন ভধ্যফয়বযোও এ 

পাঁরদ ো বদরেন। োম্প্রবত োিআফোয বুযবরিংরক এখন বফরেয একটি ফরিো ভস্যো ফররেন এফেয িঅিজডোবতক বশু পুযস্কোয বফজয়ী 

ফোিংরোরদরয নিোিআর নজরোয োদোত যভোন। ‘োিআফোয বুযবরিং ’ নথরক বশুরদয যক্ষো য় কোজ করয এ ফেয ‘িঅিজডোবতক বশু 

োবি পুযস্কোয’ োন নিোিআররয এিআ বকরোয। পুযস্কোয গ্ররণয য োদোত ফররন , “োিআফোয বুযবরিং নকফর ফোিংরোরদ নয় ; এটি 

এখন িআন্টোযন্যোনোবর িরনক ফরিো ভস্যো। োিআফোয বুযবরিং বনরয় োযো বফে এখন উবিগ্ন। এ ভস্যো ভোধোরন োযো বফেরক  িঅজ 

এবগরয় িঅরত রফ। 
 

স্কুর ফন্ধ থোকোয় বশুযো এখন িনরোিআরন নফব ভয় ব্যয় কযরে। এরত করয িনরোিআরন বকোয ওয়োয় ঝুঁবক নফরিরে 

ফরর তকড করযরে িঅিজডোবতক িঅিআনশৃঙ্খরো যক্ষোকোযী িংিো িআউরযোর। তোযো জোবনরয়রেন বশু বনীিকরদয বক্রয়তো িঅরগয 

নেরয় নফরিরে। ফোোয় বশুযো একো  একো িআন্টোযরনট ঘোটরে ফরর তোরদয রবত িবববোফকরদয নজযও থোকরে কভ। এভন 

বযবিবতরত বশুরদযরক ফুরোরনো বনীিকরদয জন্য নফ জ। বশুযো মোরত উবিগ্ন নো থোরক ন বফলরয় িবববোফকরদয রক্ষয 

যোখরত রফ। বনয়বভত তোরদয রঙ্গ কথো ফররত রফ। জোনরত রফ িনরোিআরন তোযো োযোবদন কী কনযরে। 
 

ফোিংরোরদর স্কুর, কররজ ও বফেবফদ্যোররয়য েোত্রী নপবুক ব্যফোযকোযীরদয একটি ফরিো িিং োিআফোয বুযবরিংরয়য 

বকোয। নদরয তকযো ৪৯ তোিং স্কুরড়ুয়ো বক্ষোথী এফিং ৭৩ তোিং নোযীযোও োিআফোয বুযবরিংরয়য বনয়বভত বকোয। র্োক 

ও নটবররমোগোরমোগ ভন্ত্রণোররয়য বরফ ভরত , নদনয বতন েতুথ ডো নোযীিআ োিআফোয বুযবরিংরয়য বকোয। তরফ এ বফলয়টি 

িরকোবতিআ নথরক মোয়। ভোত্র ২৬ তোিং িনরোিআরন বনম ডোতরনয বফলয়টি রকো করয িববরমোগ দোরয়য করযন। মবদ বফলয়টি 

োবযফোবযক গবিয ফোিআরয েরর মোয় তরফ িঅিআরনয িঅশ্রয় বনরতিআ রফ। এ নক্ষরত্র পুবরব ঝোরভর এবিরয় েররর িআ ফযিং বফদ। 

িঅয তো ববকটিভরক বফরথিআ বযেোবরত কযরফ। বকছু ধো িনুযণ কযরর এিআ কঠিন কোজিআ খুফ রজ রয় মোয়। এয ভরধ্য 

রথভ কোজ রে থোনোয় োধোযণ র্োরয়বয  (বজবর্) কযো। তরফ বযফোরযয দস্যরদয  রমোবগতো নো বনরয় একো একো থোনোয় 

মোওয়োটোও নফোকোবভ। রঙ্গ যোখরত রফ য়যোবনয রভোণ ও বিনট ড বকিংফো নভরজ।  

স্মোট ডরপোন, কবিউটোরয খোযো তথ্য , ননোিংযো- িশ্লীর নভরজ, িআরভিআর, িবর্ও বি, বববর্ও োঠিরয় বশুরদয উতযক্ত 

কযো য়। নোরথ নপবুক , িআউটিউফ, িআনস্টোগ্রোভ, টুিআটোরযয ভরতো োভোবজক নমোগোরমোগ ভোধ্যরভ েবফ বফকৃত করয নেরি নদওয়ো 

িআতযোবদ নোনো উোরয় বশু -বকরোযরদয োিআফোয বুযবরিংরয়য ভোধ্যরভ তোরদয ভরনো -োভোবজক ও োযীবযকবোরফ ক্ষবতগ্রস্ত কযো 

রে। এভনবক নকউ নকউ য নো কযরত নরয িঅত্মতযোয থও নফরে বনরে। োিআফোয বুযবরিংরয় র্চ থোকোয  নীবতিআ ফরিো 

ক্ষবতয িন্যতভ কোযণ। বযফোরযয কথো নবরফ বকিংফো ম্মোন োযোরনো য বরয় িরনরকিআ ফ র্চেো রয় মোন বকিংফো নের মোন। 

িযোধীযো এয পরর িঅরযো নফব সুরমোগ ননয়। তোযো িঅবথ ডক সুবফধো িঅদোয় কযরত কযরত এক ভয় ববকটিভরক নমৌন 

বনম ডোতরনয পাঁরদও নপরর। 
 

ভো-ফোফো মবদ রজিআ িোরনয ফন্ধু রত োরয তোরর এ িংকট নবস্য। োিআফোয বুযবরিং কী , বোর্চডয়োর জগ নতয 

বযবেতযো নকন িবনযোদ এফিং একোি ব্যবক্তগত তথ্য নকন ফোয রঙ্গ নয়োয কযো মোরফ নো এগুররো িোরদয বুবঝরয় ফররত 

রফ। বোর্চ ডয়োর জগরত িোন নকোন ভোরে নখররে নবদরক নজয বদরত রফ তোযিআ ঙ্গী রয়। এজন্য গণরেতনতো দতবযয বফকল্প 

ননিআ। পুবররয বযিংখ্যোন ফররে , োিআফোয িযোধ িংক্রোি বফববন্ন িঅিআরন ওয়ো ৭ োজোয ভোভরোয নফবয বোরগযিআ ভুক্তরবোগী 

নোযী। এেোিো িনরোিআন ব্যফোযকোযী ১০০ জন নোযীয ভরধ্য ৭৩ জনিআ োিআফোয বুযবরিংরয়য ভোধ্যরভ য়যোবন বকোয ন। োিআফোয 

িযোধ দভরন পুবররয িিত ৫টি িআউবনট থোকররও পুরুল দস্য বদরয় বযেোবরত ওয়োয নগু নরোরত মোন নো নোযীযো। এ 

ফোস্তফতোয় শুধু নোযী পুবর দস্যরদয বযেোরনোয় ‘পুবর োিআফোয োর ডোট পয উিআরভন’ নোরভ নতুন িআউবনট গেন করযরে পুবর 

দয দপ্তয। োিআফোয িংক্রোি জনরেতনতো সৃবিয ররক্ষয “োিআফোয রোিআপ ” িনুষ্ঠোনটি বনয়বভত ম্প্রেোয রে। জনগণরক 

রেতন কযোয ররক্ষয োিআফোয রেতনতো ভো (কযোি) োরন কযো রয়রে িরটোফয-২০২০ এ।  
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োিআফোয িযোধ ট্রোিআবুযনোর এয তথ্য ভরত , ২০১৩ োর নথরক গত ৩১ নরেম্বয ম ডি ১২৪টি ভোভরোয যোয় নঘোলণো 

করযরে োিআফোয ট্রোিআবুযনোর। এয ভরধ্য িযোধ রভোবণত ওয়োয় ২৯টি ভোভরোয িঅোবভয োজো রয়রে। িঅয িযোধ রভোবণত 

নো ওয়োয  ৯৫টি ভোভরোয িঅোবভযো নফকসুয খোরো নরয়রে ন । এয ফোিআরয িববরমোগ গেরনয শুনোবনয বদরনিআ ভোভরো নথরক 

িব্যোবত নরয়রে ২০০টিযও নফব ভোভরোয িঅোবভযো। ২০১৩ োর নথরক এ ম ডি োযোরদরয বফববন্ন ভোভরো নথরক বফেোরযয 

জন্য োিআফোয ট্রোিআবুযনোরর নভোট ভোভরো এররে দুিআ োজোয ৬৪২টি। রবতফেযিআ ভোভরোয িংখ্যো নফরিরে। ২০১৯ োরর ৭২১টি। 

২০১৮ োরর ৬৭৬টি, ২০১৭োরর ৫৬৮টি, ২০১৬ োরর ২৩৩টি, ২০১৫ োরর ১৫২টি, ২০১৪ োরর ৩৩টি এফিং ২০১৩ োরর 

এররে ৩টি ভোভরো। েরবত ফেরয ২৫৬টি ভোভরো  রয়রে। এখন ম ডি যোবয ট্রোিআবুযনোরর দোরয়য কযো রয়রে ১ োজোয ৮২টি 

ভোভরো। এয ভরধ্য ৪৪৭টি ভোভরোয বফববন্ন িংিো নক তদি করয রবতরফদন জভো নদওয়োয বনরদ ড বদরয়রে ট্রোিআবুযনোর। ফোবক 

৬৩৫টিয ররয়োজনীয় উদোন নো থোকোয় িঅদোরত খোবযজ করয নদন। ৪৪৭টিয ভরধ্য ১৫০টি ভোভরোয তদি রবতরফদন িআরতোভরধ্য 

িঅদোররত জভো রয়রে। ফতডভোরন ট্রোিআবুযনোরর ফবভবররয় বফেোযধীন ভোভরোয িংখ্যো দুিআ োজোয ২১টি।  
 

ফোিংরোরদর ২০০৬ োরর তথ্যরযুবক্ত ও নমোগোরমোগ িঅিআন দতবয য় এফিং রয এ িঅিআন িংরোধন কযো য়। এ 

িঅিআরনয ৫৭ ধোযোয় ফরো রয়রে , মবদ নকোরনো ব্যবক্ত িআরে করয ওরয়ফোিআট ফো িন্য নকোরনো িআররকট্রবনক বফন্যোর এভন বকছু 

রকো ফো ম্প্রেোয করযন , মো বভথ্যো ফো িশ্লীর ফো িংবশ্লি  িফিো বফরফেনোয় নকউ িরর ফো শুনরর নীবতভ্রি ফো িৎ রত উিুদ্ধ 

রত োরয ফো মোয় ভোধ্যরভ ভোনোবন ঘরট , িঅিআন শৃঙ্খরোয ঘরট ফো ঘটোয ম্ভোফনো সৃবি য় , যোষ্ট্র ফো ব্যবক্তয বোফমূবতড ক্ষুণ্ন য় ফো 

ধভীয় িনুভূবতরত িঅঘোত করয ফো কযরত োরয এ ধযরনয তথ্যোবদয ভোধ্যরভ নকোরনো ব্যবক্ত ফো িংগেরনয বফরুরদ্ধ উস্কোবন নদওয়ো 

য়, তোরর তোয এিআ কোজ িযোধ বররফ গণ্য রফ। নকোরনো ব্যবক্ত এ ধযরনয িযোধ কযরর বতবন িনোবধক ১০ ফেয 

কোযোদরি দবিত রত োরযন এফিং িনোবধক একরকোটি টোকো িথ ডদরি দবিত রত োরযন।  
   

োিআফোয বুযবরিং বকিংফো োিআফোয বনম ডোতন রবতরযোরধয বফলয়টিও ফতডভোরন একটো ফরিো েযোররঞ্জ বররফ নদখো বদরয়রে। 

এ েযোররঞ্জ নভোকোবফরোয় বশুরদয , বফরলত নভরয় বশু , বকরোযীরদয ব্যোকবোরফ রেতন কযরত রফ। ম্ভোব্য কর ধযরনয 

োিআফোয বুযবরিং িরকড বযবেত কযরত রফ। নিআোরথ  এগুররোয ক্ষবতকয পরোপরও নদবখরয় বদরত রফ। বযফোরযয 

িবববোফক ও ফরিোরদয নখয়োর যোখরত রফ নেোরটোযো স্মোট ডরপোরন ফো কবিউটোরয কী নদখরে , কী কযরে। বক্ষোরবতষ্ঠোনগুররো এ 

িরকড রেতনতোমূরক বফববন্ন কভ ডসূবে বনয়বভতবোরফ বযেোরনো কযরত োরয। এ ধযরনয ঘটনো ঘটরর নম একোউন্ট নথরক 

খোযো রস্তোফ ফো কুভিব্য িঅর তো ব্লক করয বদরত রফ। োভোবজক ভোধ্যভ নমভন নপবুক , টুিআটোয রভৃবতরত ঘরট থোকরর নফ 

ভোধ্যরভ বযরোট ড করয বদররও কোজ য়। তোেোিোও নপোন ও একোউরন্টয োওয়োরর্ ডয নগোনীয়তো বনবিত কযরত রফ। িোনরদয 

তকড কযরত রফ নমন নকোরনোবোরফিআ এফ োওয়োর্ ড খুফ কোরেয ফন্ধুয োরথও নয়োয নো করয। য়যোবনয বকোয নম নকউ এখন 

৯৯৯ িথফো পুবররয নপবুক নরজ নক কযররও োয়তো োরফন। এেোিো ভবরো ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণোররয়য টরোিআন ১০৯২১ 

নম্বরয নগোনীয়তো যক্ষো করয এ ধযরণয ভস্যোয ভোধোন কযো য়। যোবয বফটিিঅযব ’য নপোরন ও িআ-নভিআররও িববরমোগ কযো 

মোয়। এেোিোও িববরমোগ কযো মোরফ - cyberhelp@dmp.gov.bd, Cyber Crime Unite এয োরথ কথো ফরো মোরফ 

০১৭৬৫৬৯১৮২২ এফিং Cyber Crime Investigation Division CTTC, DMP। তোেোিো নল্পরোিআন যোররো বটি িযো 

এয ভোধ্যরভও িববরমোগ কযো মোরফ।   
   

োিআফোয বুযবরিং ফো িন্যোন্য িঅেযণগত ভস্যো বশু বকরোযরদয ভরধ্য নমন গরি উেরত নো োরয নজন্য তোরদয রবত 

বকছু বফলরয় নখয়োর যোখরত রফ। নমভন রবতবদন বযফোরযয ফোিআ একোরথ কভরফব ভয় কোটোরনো। িরনক ভয় ভো -ফোফো 

দুজরনিআ েোকুবয করয; িোনরদয স্কুর-িোশুনো িআতযোবদ ব্যস্ততোয ভোরঝও একোরথ নখরত ফো , বকছু ভয় গল্প কযো ফো িন্যবোরফ 

ভয় নফয করয বনরত রফ। ফবকছু বনরয়িআ কথো ফররত রফ। তোরদয কথো শুনরত রফ। এরত বশুবকরোযরদয গবতবফবধ বুঝো 

মোরফ। পাঁরক পাঁরক তোরদয বোররোভরিয োথ ডকয বখোরত রফ। নেোরটোরফ রো নথরকিআ বুযবরিংরয়য নকোরনো ঘটনো ঘটরর তো বনরজয 

ভরধ্য নের নো নযরখ ভো -ফোফো ফো স্কুর বক্ষকরদয জোনোরনোয বক্ষো বদরত রফ। গোিআর্ কযরত রফ , রফ ডোবয বনিঃতড ও িকৃবত্রভ 

বোররোফোো বদরত রফ তোরদযরক। োযোবদরনয কোরজয জন্য রিংো কযরত রফ। নখরোধুরো , ব্যোয়োভ ও িন্যোন্য সৃজনীর কোরজ 

ব্যস্ত যোখরত রফ। 
   

োিআফোয বুযবরিং একটি জঘন্য িঅেযণগত ব্যোবধ। এরক ভোজ নথরক বনমূ ডর কযো জরুবয। এজন্য ররয়োজন কররয 

িঅিবযক উরদ্যোগ। বশু -বকরোযরদয বফকোকোরর বযফোয , ভোজ, বক্ষোরবতষ্ঠোন, যোষ্ট্র কররক দোবয়েীর ভূবভকো োরন 

কযরত রফ। বক্ষোরবত ষ্ঠোরন বুযবরিং রবতরযোরধ যকোবযবোরফ নীবতভোরো গ্রণ কযো উবেত। বশুরদয সৃজনীর ও গেনমূরক 

কোরজ িৃক্ত যোখরত রফ নমন তোযো বফথগোভী নো য়। নিআোরথ োিআফোয বুযবরিং রবতরযোরধ োিআফোয বনযোত্তো িঅিআরন করেোয 

বফধোন যোখো এফিং এয ফোস্তফোয়ন কযো জরুবয। িঅযও জরুবয নেরররভরয়রদ য োিআফোয জগৎ এফিং এয মথোমথ ব্যফোয িরকড 

রেতন কযো। 
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