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১।  মপ্রক্ষোপি 

তথ্য ও মর্োগোনর্োগ প্ররু্ড়ির এই স নয় পৃড়থ্বীর উন্নত মদশ গুনলোর সোনথ্ তোল ড় ড়লনয় আ রোও 
দদনড়ন্দন সকল কোনজ প্ররু্ড়ির উপর গিীর িোনব ড়নিতরশীল হনয় পনিড়ে।  ড়বনশষ কনর,  কনরোনো 
 হো োরীর স নয় বোাংলোনদনশ ইডিোরননি বযবহোরকোরীর সাংখ্যো ড়িগুণ মবনিনে।  বযবহোরকোরী েৃতির 
সপছবন রবয়বছ অ্ননক কারণ। িার মাবে অন্যিম প্রধাণ কারণ হবে মহামারীর সমবয় ঘরেতি মানুষষজন 
িাবদর তনিয প্রবয়াজনীয় পণয সেবক শুরু কবর সরকাড়র সেসরকাড়র তেতভন্ন অতফস, তেক্ষা প্রতিষ্ঠাবনর পাঠদান 
এমনতক েযাাংতকাং কা ষক্রম র সক্ষবেও েযাপকহাবর অনলাইবনর প্রতি তনভষরেীল হবয় পবড়তছবলা।  ারা ইবিাপূবেষ 
ইডিারবনি েযেহামর অভযস্ত তছবলা না, িারা োধয হবয়ই মহোক তকাংো সমবয়র প্রনয়োজননই মহোক িোচুতয়োল 
জীবনর্োপননর সোনথ্ ড়ননজনক  োড়ননয় ড়ননয়নে।  

ড়নয়ন্ত্রক সাংস্থো বোাংলোনদশ মিড়লনরগুনলিড়র কড় শননর ( ড়বড়িআরড়স)  পড়রসাংখ্যোন অ্নুর্োয়ী,  এড়প্রল 
২০২২ পর্তন্ত মদনশ ইডিোরননি বযবহোরকোরীর সাংখ্যো ১২ মকোড়ি ৪২ লোখ্।  এর  মধয ম োবোইল মফোনন 
ইডিোরননি বযবহোরকোরী ১১ মকোড়ি ৩২ লোখ্ ১০ হোজোর জন।   

সোধোরণ  োনুনষর িোচুতয়োল জগনত ড়ননজনদর  োড়ননয় মনওয়োর এই ড়বশোল পড়রবততননর পোশোপোড়শ 
অ্পরোধীনদর অ্পরোধ করোর ধরমন এনসনে আ ূল পড়রবততন।  সোধোরণ  োনুনষর কোনে ড়নতয নতুন 
মিক গযোনজি শনখ্র বস্তু ড়কাংবো প্রনয়োজনীয় উপকরণ ড়হনসনব ড়বনবড়চত হনলও সোইবোর অ্পরোধীনদর 
কোনে মসিো ড়িন্নধ তী অ্থ্বো ড়িন্ন পযোিোননতর অ্পরোধ করোর জন্য সহনর্োগী সরঞ্জো  ড়হনসনব বযবহৃত 
হনে।  

অ্প্রোপ্তবয়স্ক নোরী- পুরুষ মথ্নক শুরু কনর ইডিোরননি বযবহোনর অ্ড়িজ্ঞ  োনুষজনও প্রড়তড়নয়ত সোইবোর 
অ্পরোনধর িুিনিোগী হনে।  ড়ননজনদর অ্জোনন্তই নোনো ধরনণর সোইবোর অ্পরোধীর ফোাঁনদ পো ড়দনে 
 োনুষ।  স নয়র সোনথ্ সোনথ্ সোইবোর অ্পরোধীরোও তোনদর অ্পরোনধর পযোিোননতও এনননে পড়রবততন,  
র্োর ফলশ্রুড়তনত সোইবোর অ্পরোনধর ড়বরুনদ্ধ সনচতনতো ূলক ড়বড়িন্ন সিো মসড় নোনরর আনয়োজন কনরও 
অ্পরোনধর  োত্রো ড়নয়ন্ত্রণ করো সম্ভব হনয় উঠনে নো মবড়শরিোগ মক্ষনত্রই।  

নতুন ধরমনর সোইবোর অ্পরোধগুনলোনক সো োল মদওয়োর জন্য তোই আনরো অ্ননক মবড়শ গনবষণোর 
প্রনয়োজন।  মসই লক্ষয বোস্তবোয়ননর ক্ষুদ্র প্রয়োস ড়হনসনব গনবষণো ও উন্নয়ননর  োধযন  সনচতনতো গনি 
মতোলোর পোশোপোড়শ একড়ি সুস্থ ও মদশীয় ঐড়তনহ্যর সনে সো ঞ্জস্যপণূত ড়িড়জিোল সাংসৃ্কড়ত গনি তুলনত 
কোজ কমর চনলনে সোইবোর ক্রোই  অযাওয়ারবনস ফোউনডিশন ( ড়সড়সএ ফোউনডিশন) ।  জড়রপ,  ড়বনেষণ 
ও গনবষণোর  োধযন  সোইবোর অ্পরোধগুনলো ড়চড়িতকরণ,  এর মথ্নক পড়রত্রোনণর উপোয়,  আগো ীনত 
করণীয় এবাং সোইবোর সনচতনতো দতড়রর লমক্ষয ড়নয়ড় ত প্রড়তনবদন প্রকোনশর  োধযন  একড়ি প্রড়তরুপ 
তুনল ধরোর মচষ্টো করো হনয়নে এই প্রড়তনবদনড়িনত।  পোশোপোড়শ তথ্য ড়বনেষনণর  োধযন  প্ররু্ড়ির 
সনবতোত্ত  বযোবহোর ড়নড়িত করনত প্রনচষ্টো চোড়লনয় র্োনে  ড়সড়সএ ফোউনডিশন।  
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২।  গনবষণোর উনেশ্য 

ইডিোরননি বযবহোরকোরী বৃড়দ্ধ পোওয়োর পোশোপোড়শ ইডিোরননি বযবহোর কনর সোইবোর অ্পরোনধর  োত্রো 
ক্র োগত মবনি র্োনে।  সোইবোরনেস একড়ি বোয়বীয় স্থোন,  মর্খ্োনন মনই মকোন সী োনো।  পৃড়থ্বীর 
মর্নকোন প্রোন্ত মথ্নকই অ্পরোধী সোইবোর অ্পরোধ কোর্তক্র  পড়রচোলনো করনত পোনর।  মবড়শরিোগ মক্ষনত্রই 
সোইবোর অ্পরোধীরো ধরোনেোাঁয়োর বোড়হনর থ্োনক সোইবোরনেনসর এরক  ম কোড়নজন র কোরনণ।  চোইনলই 
মচোনখ্র পলনক সোইবোর অ্পরোধ বন্ধ করো সম্ভব নয় ,  তনব অ্পরোনধর ধরণ  এবাং িুিনিোগীনদর 
সোইবোর অ্পরোনধর ড়শকোর হবোর অ্ড়িজ্ঞতো ড়বনেষণ করোর  োধযন  সোইবোর অ্পরোনধর  োত্রো ড়কেুিো 
হনলও কড় নয় আনো সম্ভব।  েিষমান সমবয় এই সাইোর অপরাবধর এোং আক্রান্তবদর প্রকৃি অেস্থা তনরূপণ 
ও এর সেবক পতরোবণর সম্ভােয উপায় তনধষারণ করাই তছবলা এই গবেষণার মূল উবদেশ্য।। এই গবেষণার সুতনতদষষ্ট 
উবদেশ্য।গুবলা হবলা:  

২.১ সাইোর অপরাবধর ধরণ ও প্রকৃতি তর্তিি করা। 

২.২ েয়স/বপো/বজডোরবভবদ অপরাবধর ধরণ ও প্রকৃতি সম্পবকষ সুস্পষ্টকরণ। 

২.৩ েযতিপ ষাবয় সাইোর অপরাবধর ধারণা সুস্পষ্টকরণ। 

২.৪ ভুিবভাগীবদর আইবনর আশ্রয়, আইতন সহায়িা প্রাতিবি সমস্যা এোং অসন্তুতষ্ট তর্তিিকরণ। 

২.৫ অাংেীজবনর দৃতষ্ট আকষষণ, নীতিমালা প্রণয়বন সাহা য করা, ইিযাতদ। 

 

৩। গবেষণার পিতি ও ধরন:  

োতলঘতড় মবেল কাঠাবমার তভতিবি এই গবেষণা পতরর্াতলি হবয়বছ। সাইোর ক্রাইম অযাওয়ারবনস ফাউবডেেন 
গি প্রায় সেে তকছু েছর ধবরই জতরবপর মাধযবম েযতি প ষাবয়  ারা সাইোর অপরাবধর ভুিবভাগী িাবদর 
তেতভন্ন প্রশ্ন উিবরর মাধযবম এই গবেষণা পতরর্ালনা ও সম্পন্ন কবরবছ। এই গবেষণা পতরর্ালনায় েযতির 
পতরর্য় অপ্রকাতেি রাখা হবয়বছ। এই বেনরর গনবষণোয় ১৯৯ জন ভুিবভাগীবক সমাি ১৮তি প্রশ্ন করা হয়। 
১৫ মফব্রুয়োড়র ২০২১ মথ্নক ০২  োচত ২০২২ পর্তন্ত ভুিবভাগীবদর প্রশ্ন করার পাোপাতে িাবদর কাছ 
সেবক সাইোর অপরাধ প্রতিবরাবধ পরামেষমূলক পদবক্ষবপর তেষবয়ও জানবি র্াওয়া হয়। ভুিবভাগীবদর 
সাক্ষাৎকার সনওয়ার সময় িাবদর কাছ সেবক িাবদর েয়স/বপো, সকান ধরবনর অপরাবধর তেকার হবয়বছন, 
আইতন প্রতিকাবরর আশ্রয় তনবয়বছন তক না,  তদ না সনওয়া হয় িাহবল এর কারণ এোং অতভব াবগর পরেিষী 
অতভজ্ঞিা, ইিযাতদ সম্পবকষ জানবি র্াওয়া হয়। 

৪।  ড়বনেষণ কোঠোন ো:   

গনবষণোর উনেশ্যর সনে ড় ল মরনখ্ ড়কে ু ড়ননদতশনকর ড়িড়ত্তনত গবষণোর ফলোফলগুনলো ড়বনেষণ করো 
হনয়নে।  জড়রপ মথ্নক পোওয়ো তথ্যগুনলো মথ্নক অ্পরোনধর ধরণ ,  িুিনিোগীনদর আইননর আশ্রয়  
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মনওয়ো ড়কাংবো নো মনওয়ো,  বয়নসর ড়িড়ত্তনত িুিনিোগী,  মজলোড়িড়ত্তক িুিনিোগী,  অ্ড়িনর্োনগর পর 
িুিনিোগীরো প্রতযোড়শত ফল মপনয়নে ড়ক নো,  তথ্য- প্ররু্ড়ি ড়বষয়ক আইন সম্পনকত জোননন ড়ক নো 
এবাং সোইবোর অ্পরোনধর তুলনো ূলক পড়রসাংখ্যোন করো হনয়নে।   

 

৫।  ফলোফল:   

এবোনরর জড়রনপ গতবোনরর তুলনোয়  োত্রো বৃড়দ্ধ পোওয়ো অ্পরোনধর  নধয রনয়নে সো োড়জক মর্োগোনর্োগ 
 োধযন  অ্পপ্রচোর,  অ্নলোইনন পণয ড়কননত ড়গনয় প্রতোরণোর ড়শকোর,  পননতোগ্রোড়ফ,  কড়পরোইি অ্পরোধ 
ইতযোড়দ।  অ্ন্যড়দনক গতবোনরর তুলনোয়  োত্রো ক ড়তর ড়দনক রনয়নে অ্নলোইন অ্যোকোউডি হ্যোড়কাং,  
অ্নলোইনন/ মফোনন বোততো পোড়ঠনয় হু ড়কর  নতো অ্পরোধ।   

 

৫. ১ অ্পরোনধর ধরণ   
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সোইবোর বড়ুলাং:   জড়রনপর ফলোফল ড়বনেষনণ মদখ্ো মগনে,  িুিনিোগীনদর মবড়শরিোগই সোইবোর 
বুড়লাংনয়র ড়শকোর।  এর  নধয রনয়নে েড়ব ড়বকৃত কনর অ্পপ্রচোর,  পননতোগ্রোড়ফ কননিডি,  সো োড়জক 
 োধযন  অ্পপ্রচোর এবাং অ্নলোইনন- মফোনন ম নসজ পোড়ঠনয় হু ড়ক ড়দনয়  োনড়সক হয়রোড়ন।  এবোনরর 
জড়রনপ সোইবোর বুড়লাংনয়র ড়শকোর হওয়ো িুিনিোগী ড়কেুিো মবনি ৫০. ২৭ শতোাংশ হনয়নে,  র্ো 
গতবোনরর প্রড়তনবদনন ড়েল ৫০. ১৬ শতোাংশ।     

ড়বষয়ড়িড়ত্তক ড়বড়িন্ন অ্পরোধ:  েযতি পর্তোনয় িুিনিোগীনদর  োনে জড়রপ চোড়লনয় মদখ্ো মগনে,  ২০২২ 
সোনল মদনশ সোইবোর অ্পরোনধর  মধয আশঙ্কোজনকিোনব মবনিনে সো োড়জক  োধয সহ অ্ন্যোন্য অ্নলোইন 
একোউডি হ্যোড়কাং বো তথ্য চুড়র।  এেোিোও সো োড়জক মর্োগোনর্োগ  োধয  বযবহোর কনর অ্পপ্রচোর 
চোলোননো এবাং অ্নলোইনন পণয ড়কননত ড়গনয় প্রতোরণোর ড়শকোর িুিনিোগীর সাংখ্যো মচোনখ্ পিোর 
 নতো।   

এবোনরর জড়রনপ সোইবোর অ্পরোনধর তুলনো ূলক পড়রসাংখ্যোন ড়বনেষণ কনর মদখ্ো মগনে,  প্রথ্  স্থোনন 
রনয়নে সো োড়জক মর্োগোনর্োগ  োধয সহ অ্ন্যোন্য অ্নলোইন একোউডি হ্যোড়কাংনয়র ঘিনো,  র্োর হোর 
২৩. ৭৯ শতোাংশ।  ২০২১ সোনলর প্রড়তনবদনন এই হোর ড়েল ২৮. ৩১ শতোাংশ,  র্ো এবোনরর তুলনোয় 
৪. ৫২ শতোাংশ মবড়শ।  এিো আ োনদর জন্য স্বড়স্তর সাংবোদ মর্ আ রো ড়কেুিো হনলও  োনুনষর  োনে 
সনচতনতো দতড়র করনত মপনরড়ে।  তনব ড়চন্তোর ড়বষয় এই মর্,  গতবোনরর প্রড়তনবদনন সো োড়জক 
মর্োগোনর্োগ  োধযন  অ্পপ্রচোনরর ঘিনো ড়েল ১৬. ৩১ শতোাংশ।  ড়কন্তু এবোর তো মবনি ড়গনয় দোাঁিোয় 
১৮. ৬৭ শতোাংশ,  র্ো গতবোনরর তুলনোয় ২. ৩৬ শতোাংশ মবড়শ।   

এেোিোও মর্ৌন হয়রোড়ন ূলক একোন্ত বযোড়িগত  ুহূনততর েড়ব/ ড়িড়িও ( পমণতোগ্রোড়ফ)  বযবহোর কনর 
হয়রোড়ন এবাং ফনিোশনপ িুিনিোগীর েড়ব ড়বকৃত কনর হয়রোড়নর ঘিনো উনিগজনক হোনর মবনিনে।  
মর্ৌন হয়রোড়ন ূলক একোন্ত বযড়িগত  ুহূনততর েড়ব/ ড়িড়িও ( পমণতোগ্রোড়ফ)  বযবহোর কনর হয়রোড়নর 
পড়র োণ গতবোর ৭ দশড় ক ৬৯ শতোাংশ ড়েনলো ড়কন্তু মসিো এবোর মবনি ড়গনয় দোাঁিোয় ৯ দশড় ক 
৩৪ শতোাংনশ এবাং ফনিোশনপ িুিনিোগীর েড়ব ড়বকৃত কনর হয়রোড়নর ঘিনো গতবোনরর প্রড়তনবদনন ৫ 
দশড় ক ৮৫ শতোাংশ পোওয়ো মগনলও এবোর তো ১ দশড় ক ০৮ শতোাংশ মবনি ড়গনয় দোাঁিোয় ৬ 
দশড় ক ৯৩ শতোাংশ।   

কনরোনো  হো োরীর কোরনণ ড়বশোল সাংখ্যক  োনুষ অ্নোলোইনন মকনোকোিোয় অ্িযস্ত হনয় র্োওয়োর কোরনণ 
অ্নলোইনন পণয ড়কননত ড়গনয় প্রতোরণোর ড়শকোর  িুিনিোগীর সাংখ্যো ড়বপলু হোনর মবনি ড়গনয়নে।  
জড়রপ অ্নুর্োয়ী প্রোয় ১৫ দশড় ক ০৬ শতোাংশ  োনুষ অ্নলোইনন পণয ড়কননত ড়গনয় প্রতোরণোর ড়শকোর 
হনয়নেন র্ো আ োনদর জন্য মবশ িোবনোর ড়বষয় বনি।   

এবোনরর বেনরর প্রড়তনবদনন অ্নলোইনন কোজ মদনব বনল প্রতোরণোর  নতো অ্পরোধ শনোি করো মগনে,  
র্ড়দও এর হোর এখ্ননো অ্ননক ক ।  সোক্ষোৎকোর মনওয়ো িুিনিোগীনদর ১. ৮১ শতোাংশ পোওয়ো মগনে 
র্োরো এই ধরননর অ্পরোনধর ড়শকোর।  ড়কন্তু এর হোর বোিোর আনগই আ োনদর এই বযোপোনর সনচতনতো 
দতড়র করনত হনব।  নয়নতো এ ধরননর অ্পরোধ বৃড়দ্ধর আশঙ্কো রনয়নে।   
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কনরোনো পড়রড়স্থড়ত:  কনরোনোিোইরোনস সৃষ্ট পড়রড়স্থড়তর আনগর বেরগুনলোর এবাং পনরর বেনরর গনবষণো 
প্রড়তনবদনন পোওয়ো তথ্য অ্নুর্োয়ী সনবতোচ্চ সাংঘড়িত অ্পরোধগুনলোর তুলনো ূলক ড়বনেষণ করনল মদখ্ো 
র্োয়,  উনেখ্নর্োগয হোনর ড়বগত চোর বের  ধনর সো োড়জক মর্োগোনর্োগ  োধযন  অ্পপ্রচোর ক নলও গত 
বের  এই ধরননর অ্পরোনধর প্রবণতো আবোনরো বোিনত শুরু কনরনে।  ফনিোশনপ েড়ব ড়বকড়ৃতর ঘিনোও 
নতুন কনর বোিনে।  সবনচনয় শঙ্কোর জোয়গো দতড়র হনয়নে অ্নলোইন মকনোকোিোয়।  ই- ক োর্স খ্োনত 
চোর বেনর ধোরোবোড়হক অ্পরোধ বৃড়দ্ধর হোর প্রোয় ড়িগুণ।   

৫. ২ িিুনিোগীনদর বয়স :  জড়রনপ সোইবোর অ্পরোনধর বয়সড়িড়ত্তক ড়বনেষণ কনর মদখ্ো মগনে,  
িুিনিোগীনদর  মধয মবড়শরিোনগর বয়স  ১৮- ৩০ বের  এবাং িুিনিোগীনদর হোর ৮০ দশড় ক ৯০ 
শতোাংশ।  ড়িতীয় স্থোনন রনয়নে ১৮ বেনরর ক  বয়সী িুিনিোগী এবাং এই িুিনিোগীনদর হোর ১৩ 
দশড় ক ৫৭ শতোাংশ।  তৃতীয় স্থোনন রনয়নে ৩১- ৪৫ বের  বয়নসর িুিনিোগী র্োনদর হোর ৫ দশড় ক 
০৩ শতোাংশ এবাং সবতনশষ অ্বস্থোন করনে ৪৫ বেনরর ঊসবষর ভুিবভাগী,  ার হার ০ দেতমক ৫০  
েিাাংে।  
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বয়সড়িড়ত্তক পড়রসাংখ্যোন মথ্নক প্রোপ্ত তমথ্য মদখ্ো র্োয়,  ১৮- ৩০ বের  এবাং ১৮ এর মচনয় ক  
বয়নসর িুিনিোগীরো সামাতজক স াগাব াগ মাধযবম আইতে হ্যাতকাং ো িেয র্ুতরর মবিা  সোইবোর অ্পরোনধর 
ড়শকোর হনয়নেন মবড়শ।  আনরকড়ি আশঙ্কোজনক বযোপোর হনে ১৮ বেনরর ক  বয়সী িুিনিোগীনদর 
বৃড়দ্ধর হোর গত বেনরর তুলনোয় ৪. ৬৪ শতোাংশ মবড়শ এনসনে এবোনরর জড়রনপ।   
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৫. ৩ মজডিোরড়িড়ত্তক অ্পরোধ:     

তথ্য- উপোত্ত ড়বনেষণ কনর পড়রলড়ক্ষত হনয়নে,  নোরী ও পুরুনষর  নধয সোইবোর অ্পরোনধ আক্রোন্ত 
হওয়োর  োত্রোয় ড়িন্নতো রনয়নে।  পুরুনষর তুলনোয় নোরীরো সোইবোর অ্পরোনধর ড়শকোর হনয়নেন মবশী।  
সোইবোর অ্পরোনধর িুিনিোগীনদর মজডিোরড়িড়ত্তক পোথ্তকয করনল মদখ্ো র্োয়,  িুিনিোগীনদর  নধয 
পুরনষর সাংখ্যো ৪৩. ২২% এবাং নোরীনদর সাংখ্যো ৫৬. ৭৮%।   এেোিোও পুরুনষর তুলনোয় নোরীরো 
সো োড়জক মর্োগোনর্োগ  োধযন  হয়রোড়ন,  ম োবোইনল ম নসজ পোড়ঠনয় হু ড়ক,  পণতগ্রোড়ফ এবাং অ্নলোইনন 
পণয ড়কননত ড়গনয় প্রতোরণোর ড়শকোর মবড়শ হনয়নেন।  অ্ন্যড়দনক,  নোরীনদর তুলনোয় পুরুষরো ম োবোইল 
বযোাংড়কাং অ্যোকোউডি হ্যোড়কাংনয়র ড়শকোর হনয়নেন মবশী।   
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৫. ৪ আইননর ধোরনো:   
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তথ্য উপোত্ত ড়বনেষণ কনর মদখ্ো র্োয় মর্,  িুিনিোগীনদর  নধয তথ্যপ্ররু্ড়ি ড়বষয়ক আইন সম্পনকত 
জোননন ৪৩. ২২ শতোাংশ।  বোড়ক ৫৬. ৭৮ শতোাংশ িুিনিোগীর মদনশ ড়বদয োন আইন সম্পনকত মকোননো 
ধোরনো মনই।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
গত বেনরর সোনথ্ তুলনো করনল মদখ্ো র্োয় মর্,  এই বেনর তথ্যপ্ররু্ড়ি ড়বষয়ক আইন সম্পনকত জোননন 
এ ন িুিনিোগীর সাংখ্যো অ্ননকোাংনশ কন  এনসনে।  গতবের  র্োর হোর ড়েল ৬৪. ২৯% তো এই 
বেনর এনস দোাঁড়িনয়নে  ৪৩. ২২% ।  অ্থ্তোৎ,  গতবেনরর তুলনোয় তো ২১. ০৭% ক ।  
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৫. ৫ আইননর আশ্রয়:   উপািগুবলা তেবেষণ কবর সদখা  ায় স ,  ১৯৯ জন ভিুবভাগীবদর মবধয মাে 
৫৩ জন সমস্যা তনবয় আইনেৃঙ্খলা োতহনীবি অতভব াগ কবরবছন। এিা সমাি ভুিবভাগীর মাে ২৬.৬ েিাাংে, 
 া ২০২১ এর পতরসাংখাবনর িুলনায় মাে ৫.১৭ েিাাংে সেতে।  

সমস্যা তনবয় পুরুষ অতভব াগকারীর ১৫.৫৮ েিাাংে আইনেৃঙ্খলারক্ষোকোরী োতহনীর দ্বারস্থ হবয়বছন এোং 
২৭.৬৪ েিাাংে হনতন। পতরসাংখযাবন এও লক্ষণীয় স ,  পুরুষ অতভব াগকারীবদর িুলনাই নারী 
অতভব াগকারীর সাংখযা িুলনামূলক কম। নারী ভুিবভাগীবদর মবধয মাে ১১.০৬ েিাাংে সমস্যা তনবয় 
আইনেৃঙ্খলা োতহনীর দ্বারস্থ হবয়বছন এোং ৪৫.৭৩ েিাাংে আইবনর আশ্রয় তনবি অনীহা প্রকাে কবরবছন।  
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৫. ৬  আইনশঙৃ্খলো বোড়হনীর কোনে অতভব াবগর পর আোনুষরূপ ফল:  

অতভব াগকারীবদর মবধয মাে ৭.০৪ েিাাংে আইনেৃঙ্খলা োতহনীর িোরস্থ হবয় আোনুষরূপ ফল সপবয়বছন এোং 

৫৫.২৭  েিাাংে ভুিবভাগী অতভব াবগর পর প্রিযাো অনুষ ায়ী ফল পানতন।  

 
অতভব াবগর পর প্রিযাতেি ফলাফল পাওয়ার সক্ষবে সজডোরবভবদ তভন্নিা রবয়বছ। অতভব াবগর পর আোনুষরূপ 

ফল পাওয়ার সক্ষবে স খাবন পুরুবষর সাংখযা ৮ জন ো ৪.০২ েিাাংে,  সসখাবন নারীর সাংখযা মাে ৬ জন ো 

৩.০২ েিাাংে। অন্যতদবক,  আোনুষরূপ ফল না পাওয়া নারীবদর হার ২৮.৬৪ েিাাংে, স তদবক পুরুবষর হার  

২৬.৬৩ েিাাংে।  
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২০২১ এর পতরসাংখান লক্ষয করবল সদখা  াবে,  মসই বের  অতভব াবগর পর আোনুষরূপ ফল সপবয়বছন 

সমাি ভুিবভাগীর ২২.২২%,   া ২০২২ সাবলর পতরসাংখযাবনর িুলনায় ১৫.১৮% সেতে। অেষাৎ,  এোবরর 

প্রতিবেদবন প্রিাতেি ফল পাওয়ার পতরমাণ অবনকাাংবে কবমবছ।  
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৫. ৭ আইড়নবযবস্থো নো মনওয়োর কোরণ:   

প্রাি উপািগুবলাবক তেবেষবণর মাধযবম ভুিবভাগীবদর আইতন েযেস্থা না সনওয়ার কারবণর মবধয তভন্নিা সদখা 
সগবছ। তেষয়তিবক সগাপন রাখবি আইতনেযেস্থা সনয়তন সবেষাচ্চ ২১ েিাাংে ভুিবভাগী। এছাড়া ১৭ শতোাংশ 
ভুিবভাগী  সামাতজক ভােমূতিষ রক্ষার জন্য,  ১৭ শতোাংশ আইতন েযেস্থা তনবয় উবটা হয়রাতন সপাহাবি 
হবে, ১৭ শতোাংশ অতভব াগ কবরও সকাবনা লাভ হবে না সভবে সকাবনা েযেস্থা সনয়তন। অতভ িু েযতি 
প্রভােোলী হওয়ায় সকাবনা পদবক্ষপ সনয়তন ৭% ভুিবভাগী । অন্যতদবক ২% ভুিবভাগী েযেস্থা গ্রহবণর  
প্রবয়াজন আবছ িা মবনই কবরনতন ।  

সেবর্বয় কম সাংখযক েিকরা ১% ভুিবভাগী তকভাবে আইতন েযেস্থা তনবি হয় িা না জানার কারবণ 
সকাবনা েযেস্থা গ্রহণ করবি পাবরনতন। এগুবলা ছাড়াও ৬% ভুিবভাগী অ্ন্যোন্য কোরনণ আইড়নবযবস্থো মননড়ন।  
বোড়ক ১৪ েিাাংে ভুিবভাগী আইড়ন বযবস্থো নো মনওয়োর কোরণ ড়বষনয় মকোননো  ন্তবয করনত চোনড়ন।    
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৫. ৮ িুিনিোগীনদর পরো শত:   

প্রাি উপািগুবলাবি সদখা  ায় স , সেতেরভাগ ভুিবভাগী মবন কবরন অপরাধীবদর িাৎক্ষতণক োতস্ত সদওয়াই 
হবি পাবর সেবর্বয় কা ষকরী পদবক্ষপ,   ার সাংখযা েিকরা ৩৯. ৪১%। অপরতদবক,  সবর্িনিা তিতর 
করবি পারবল সদবে সাইোর অপরাধ হ্রাস সপবি পাবর েবল মবন কবরন ৩১. ৬৪% ভুিবভাগী।  োতক 
ভুিবভাগীরা মবন কবরন আইবনর প্রবয়াগ োড়াবনা হবি পাবর সাইোর অপরাবধর প্রেণিা কমাবনার একতি 
ভাবলা মাধযম,   তদও িার হার সেবর্বয় কম েিকরা ২৮. ৯৫%।   

 

 

৬।  অ্াংশীজননদর প্রড়ত ৮ দফো সুপোড়রশ:  সাইোর অপরোসধর মাো কতমবয় আনার লক্ষয তনবয় প্রতিোবরর 
মবিা এোরও সরকারসহ সাংতেষ্ট অাংেীজনবদর প্রতি আমাবদর তকছু সুপাতরে রবয়বছ। সসগুবলা এই প্রতিবেদবন 
আমরা িুবল ধরার সর্ষ্টা কবরতছ। 

৬. ১ েযাপকভাবে সোইবোর সনচতনতো লূক কোর্তক্র :   

সোইবোর সনচতনতোই সোইবোর অ্পরোধ প্রড়তনরোনধর অ্ন্যোন্য হোড়তয়োর ।  একড়ি সুস্থ সোইবোরজগৎ 
ড়নড়িত করো আ োনদর সবোর সড়ম্মড়লত দোড়য়ত্ব।  সরকোড়র-  মবসরকোড়র অ্াংশীদোড়রত্ব েোিো এই কোজ 
দুরূহ।  তোই ড়নরোপদ ইডিোরননি বযবহোনরর জন্য মর্ ন ইডিোরন্যোশনোল মগিওনয়নত নজরদোড়র বসোনত 
হয় ,  মত ড়ন ঘনর বযবহৃত রোউিোনরর  োধযন ও আগো ী প্রজন্ম সোইবোর দুড়নয়োর মকোথ্োয় পড়রভ্র ণ 
করনে,  কী করনে মস ড়বষনয় অ্ড়িিোবক পর্তোনয়ও সনচতনতো গনি তুলনত হনব।  মর্নহতু তরুণরোই 
মদনশ প্ররু্ড়ি বযবহোনর এড়গনয় মসজন্য তোনদর  নধয সনচতনতো গনি মতোলোর পোশোপোড়শ সোইবোর 
সোক্ষরতো বৃড়দ্ধর প্রড়ত মবড়শ গুরুত্ব ড়দনত হনব ।    

ড়সড়সএ ফোউনডিশন  নন কনর,  সনচতনতোর  োধযন  ক পনক্ষ অ্নধতক পড়র োণ সোইবোর অ্পরোধ 
ড়নয়ন্ত্রণ সম্ভব।  সোইবোর েুাঁড়ক ম োকোনবলোয় সনচতনতোর ড়বকল্প মনই ।  বোস্তবজীবনন আ রো মকোননো 
স স্যোর সম্মুখ্ীন হনল আইন শৃাংখ্লো রক্ষোকোরী বোড়হনীর সহনর্োড়গতো মপনত পোড়র।  ড়কন্তু সোইবোর 
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জগনত মসড়ির সুনর্োগ মনই।  আ রো প্রনতযক বযবহোরকোরী ড়ননজই ড়ননজর রক্ষক।  অ্থ্তোৎ ড়ননজ 
সনচতন নো হনল সোইবোর েুাঁড়ক মথ্নক  ুড়ি ড় লনব নো।  তোই সোইবোর সুরক্ষোয় সরকোড়র মবসরকোড়র 
উনদযোগ এবাং গণ োধযন র সহনর্োড়গতোর  োধযন  জনসনচতনতো দতড়র করনত হনব।  এজন্য প্ররু্ড়ির 
বযবহোর সম্পনকত ড়বনশষজ্ঞনদর পরো শতগুনলো মপোস্টোর,  প্রো োণযড়চত্র,  প্রচোরপত্র,  মিড়লড়িশন ও পড়ত্রকোয় 
কননিডি প্রচোর,  ক তশোলো ইতযোড়দর  োধযন  বযোপক সনচতনতো ূলক ক তসূড়চ ড়নয়ড় ত বোস্তবোয়ন করনত 
হনব।   

৬.২ সাইোর সবর্িনিায় োবজি:  

ড়িড়জিোল বোাংলোনদনশর নোনো ুখ্ী ক তকোনের ফনল ড়নরোপদ ইডিোরননি বযবহোর ড়নড়িত করোর ড়বষয়ড়ি 
এখ্ন আ োনদর অ্ন্যত  ম ৌড়লক চোড়হদোর অ্াংশ হনয় মগনে।  তোই জোতীয় বোনজি পড়রকল্পনোর স য় 
সোইবোর সনচতনতোর ড়বষয়ড়িনত গুরুত্ব মদওয়ো উড়চত সরকোনরর।  নয়নতো গুরুত্বপূণত এই খ্োত নজনরর 
বোইনর মগনল ইডিোরনননির মর্ননতন বযবহোনর সো োড়জক অ্বক্ষয় বোিনতই থ্োকনব।    

৬.৩ োতণতজযক প্রতিষ্ঠানগুবলার তসএসআবর সাইোর সবর্িনিা:  

মদনশর বোড়ণড়জযক প্রড়তষ্ঠোনগুনলো  ুনোফো মথ্নক একড়ি উনেখ্নর্োগয অ্াংশ কনপতোনরি সো োড়জক দোয়বদ্ধতো 
( ড়সএসআর)  খ্োনত খ্রচ  কনর।  তনব এই খ্োনতর জন্য বরোে করো অ্থ্ত মথ্নক সোধোরণত সোইবোর 
সনচতনতোর জন্য খ্রচ  করনত মদখ্ো র্োয় নো।  ফনল সুনর্োগ থ্োকোর পনরও ড়নরোপদ ইডিোরনননির 
জন্য ড়সএসআনরর খ্োত মথ্নক সুফল পোনেন নো ড়সাংহিোগ জননগোষ্ঠী।  এ জন্য ড়সএসআনরর অ্থ্ত 
র্োনত সোইবোর সনচতনতোর খ্োনত বযবহোর করো হয় ,  তোর উনদযোগ মনওয়ো উড়চত সরকোনরর।  এ 
ড়বষনয় সুড়নড়দতষ্ট ড়দকড়ননদতশনো থ্োকনল সোইবোর সনচতনতোয় গুরুত্বপূণত িূড় কো রোখ্নব।    

৬.৪ ড়শক্ষো প্রড়তষ্ঠোনন সোইবোর পোঠ অ্ন্তিুতিকরণ:    

আ রো জোড়ন মর্,   োনুনষর প্রথ্  ড়শক্ষোলয়  োনয়র মকোল।  অ্থ্তোৎ মেোিনবলো মথ্নক র্ো মশনখ্ তো 
সোরোজীবননর জন্য পোনথ্য় হনয় থ্োনক।  এজন্য অ্ড়িিোবকনদর সনচতন করোর পোশোপোড়শ ড়শক্ষো 
প্রড়তষ্ঠোনগুনলোনতও ‘সোইবোর পোঠ’ অ্ন্তিুতি করনত হনব।  এ বেনরর গনবষণো মথ্নক আ রো মদখ্নত 
পোড়ে মর্,  ১৮ বেনরর ক  বয়সী িুিনিোগীনদর সাংখ্যো বৃড়দ্ধর হোর আশঙ্কোজনক।  এজন্য প্রোথ্ড় ক 
ড়বদযোলয় মথ্নক শুরু কনর অ্ন্তত উচ্চ  োধযড় নকর আগ পর্তন্ত সোইবোর পোঠ বোধযতো ূলক করো উড়চত।  
এই স নয়র  নধয সোইবোর সনচতনতো ূলক ড়বষয়গুনলো িোনলোিোনব রপ্ত হনল পরবততী ড়শক্ষোজীবন এবাং 
মপশোগত কোনজ এই ড়শক্ষো গুরুত্বপূণত িূড় কো রোখ্নব।   

৬.৫ সোইবোর সোক্ষরতো বড়ৃদ্ধ:    

শুধু সাইোর অপরাধ তনরসন ো সমাকাবেলা করা নয়,  এতি প্রতিবরাবধর উপরও আমাবদর সমান 
সজার সদওয়া উতর্ি। আমাবদর সদবের সরকাড়র এোং সেসরকাড়র খািগুবলাবক সাইোর তনরাপিা এোং 
সাইোর অপরাধ সম্পবকষ সবর্িনিা োড়াবি সু্কল,  কবলজ এোং তেশ্বতেদযালয়গুবলাবি সাংগতঠি ও 
েযাপক প্রর্ারকা ষ র্ালাবনা উতর্ি। স বহিু সাইোর তনরাপিা তনতিি করা সকবলর দাতয়ত্ব,  সসবহিু 
সবর্িনিা েৃতিবি প্রবিযবকরই সমান ভূতমকা পালন করা উতর্ি। তেবেষ কবর,  সাইোর তনরাপিা 
সম্পবকষ তেশুবদর ও অতভভােকবদর সেখাবনা শুরু করা গুরুত্বপূণষ। দ্রুি প্র ুতিগি অগ্রগতির এই  ুবগ 
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প্রবয়াজনীয় দক্ষিা অজষবনর জন্য তেশুবদরবক অল্প েয়বসই প্র ুতিবি তনমতিি হবি হবে। িাই 
তেশুমদর এবাং তোনদর অ্ড়িিোবকনদর  জন্য সাইোর সস্পসবক েন্ধুসুলভ এোং তনরাপদ আশ্রয়স্থল তহবসবে 
উপস্থাপন কবর এই সুব াবগর সবেষাচ্চ েযেহার কবর দক্ষিা অজষবনর পে সহজ কবর সিালা সোর দাতয়ত্ব 
ও কিষেয। 

৬. ৬ রাজননতিক জনেতির সতঠক েযেহার  

সদবের তেতভন্ন রাজননতিক দবলর জনেতি সুস্থ সাইোর সাংসৃ্কতির তেকাবে গুরুত্বপূণষ ভূতমকা রাখবি পাবর। 
রাজননতিক সনিারা সমাবজর গুরুত্বপূণষ জায়গাগুবলাবি সনিৃত্ব সদন। ফবল িারা স্থানীয়ভাবে সাধারণ মানুষবষর 
সবে তমবল স বকান কমষসূতর্ োস্তোয়ন করবল িা ভাবলাভাবে প্রভাতেি হয়। দক্ষিা,  অতভজ্ঞিা,  েুতিমিা ও 
সিিা োকবল একজন রাজননতিক সনিা সসগুবলার সমন্ববয় জনগবণর কলযাবণ সবর্ষ্ট োকবেন। পাড়া,  মহল্লা 
ও ইউতনয়বন নেীন- প্রেীবণর সমন্বয় কবর সনিাকমষীবদর ইডিারবনবির সুষ্ঠ েযেহার ও তনতিক মূলযবোবধর 
তেষবয় তেতভন্ন সবর্িনিামূলক প্রতেক্ষণ তদবয় দক্ষ কবর সিালা স বি পাবর। এরপর িারাই সমাবজ তনরাপদ 
ইডিারবনি েযেহাবর ইতিোর্ক পতরেিষন আনবেন।  
 

৬. ৭ গণমাধযবমর সহব াতগিা সনওয়া:  

গণমাধযমবক সমাবজর দপষণ তহবসবে তেবের্না করা হয়,  া েতিোলী জনমি গঠবন গুরুত্বপূণষ ভূতমকা 
পালন কবর। েলা হবয় োবক গণমাধযম স ভাবে েবল জনমি সসভাবেই গবড় ওবঠ। ইডিারবনবির 
তনরাপদ েযেহার তনবয় সদবের সে সশ্রতণর মানুষষবক সবর্িন করার জন্য গণমাধযবমর সহব াতগিা তনবি 
হবে। সাইোরজগবির ভয়ােহিা,  প্রতিকার,  প্রতিবরাধ সম্পবকষ েযাপক প্রর্ার কাজ হাবি তনবি হবে। 
এনক্ষনত্র গণ োধয গুনলোনত ড়নয়ড় ত সোইবোর সনচতনতো ূলক কননিডি প্রচোনরর উনদযোগ গুরুত্বপূণত 
িূড় কো রোখ্নব।  সরকোরনক উনদযোগী হনয় এ ড়বষনয় কোর্তকর পদনক্ষপ ড়ননত হনব।      
 
৬. ৮ অ্াংশীজননদর সম্মড়লত প্রনচষ্টো:     

সরকাতর তেতভন্ন উবদযাবগর পাোপাতে সাংতেষ্ট সেসরকাতর অাংেীজনরা  ুি হবয় কা ষকর কমষসূতর্ োস্তোয়ন 
করবি হবে। ইডিারবনি সসোদািা প্রতিষ্ঠান, সমাোইল অপাবরির, প্র ুতিপণয উৎপাদনকারী ও প্র ুতি সসো 
প্রদানকারীসহ সাংতেষ্ট সোইবক ইডিারবনবির তনরাপদ েযেহাবরর তেষবয় সবর্ষ্ট হওয়া জরুতর। এবি সাধারণ 
মানুষবষর কাবছ সবর্িনিামূলক োিষা সহবজ সপ ৌঁছাবে এোং সুস্থ সাইোর সাংসৃ্কতি গড়বি গুরুত্বপূণষ ভূতমকা 
রাখবে।   
 

৭.  পড়রস োড়প্ত:    

 োনুনষর প্রনয়োজননই প্ররু্ড়ির বযবহোর।  ড়কন্তু প্রনয়োজননর মচনয় প্ররু্ড়ির অ্ড়তড়রি বযবহোর সবস য়  
ক্ষড়তকর।  কলযোনণর পড়রবনতত অ্পরোধ ূলক কোনজ প্ররু্ড়ির বযবহোর মর্ন নো হয়  মসড়দনক মখ্য়োল 
রোখ্ো গুরুত্বপূণত।  অ্াংশীজননদর সড়ম্মড়লত প্রনচষ্টোই সুস্থ সোইবোর সাংসৃ্কড়ত প্রড়তষ্ঠোয় গুরুত্বপূণত িূড় কো 
রোখ্মত পোনর।   


