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িপিবআi’র িডআiিজ বনজ কুমার মজুমদার যুগা রেক বেলন, সাiবার aপরাধ ছাড়াo aিধকাংশ aপরােধ iেল িনক নানা িডভাiস 
o মা ম বহার হে । aপরাধীরা iেলক িন  মা েম aপরাধ কের ত গুেলা ত মুেছ েফেল িনেজেদর িডভাiস েথেক। ফেল 
aেনক সতয্ আড়ােলi েথেক যায়। তা েথেক িন িত েপেত ভূিমকা রাখেছ ফেরনিসক াব। 

বনজ কুমার আরo বেলন, কৃত সতয্ uদঘাটেন মাঠ পয র্ােয়র তদ  কম র্কত র্ােক তািকেয় থাকেত হয় ঢাকায় ািপত েক ীয় ােবর 
িদেক। eজ  পয র্ায় েম িতিট িবভাগীয় শহের িডিজটাল ফেরনিসক াব চালুর িস া  িনেয়েছ িপিবআi। িপিবআi ধান বেলন, 
িডিজটাল াব শুধু িপিবআi বহার করেব না। ানীয় থানা পুিলশ, েজলা পুিলশ, েমে াপুিলশসহ আiনশৃ লা বািহনীর সব 
iuিনট e াব বহাের সুেযাগ পােব। eেত কৃত aপরাধীেক ত শনা  কের তদ  েশষ করা যােব। িতিন বেলন, ায়িবচােরর 
ে ে  িডিজটাল ফেরনিসক াব যথাথ র্ভােব iিতবাচক ভূিমকা পালন করেব। 

সূ  জানায়, যারা ােব কাজ করেছন তােদর থেম ফেরনিসক িডিজটাল াব বহােরর oপর িশ ণ েদয়া হেয়েছ। পের েদয়া 
হেয়েছ েয়াজনীয় য পািত (িডভাiস)। eর মা েম েমাবাiল, কি uটার, াপটপ, টয্াবসহ iেলক িন  িডভাiেসর মুেছ েদয়া 
ত  ত পুনরু ার করা যায়। ােব 22 ধরেনর যুি  সুিবধা বহার করা যায়। eক েমাবাiল েফােন যত ধরেনর কাজ হেয়িছল 
তা সবi েবর করা স ব হেব। েকান েকান oেয়বসাiেট েঢাকা হয় েবর করা হয় েসিটo। ফেরনিসক oয়াক র্ে শেন (aতয্াধুিনক 
াপটপ) িবেশষ সফটo ার বহার কের েয েকােনা াপটপ েথেক েয েকােনা ত  েবর কের আনা হয়। ফেরনিসক iমািজর্ং 

িসে ম িটিডি  সর াম বহার কের েয েকােনা হাড র্িড  েথেক ত  u ার করা স ব। পাসoয়াড র্ বা াটান র্ িদেয় ব  কের রাখা 
েমাবাiেলর oপর িবেশষ কয্ােমরা ধরেলi েবিরেয় আসেব oi পাসoয়াড র্ বা াটান র্। সাভ র্ার o কি uটাের থাকা aসংখয্ তে র 
মে  কাি ত ত  খুেঁজ েদেব ডাটা িরকভাির ি ক। সামািজক েযাগােযাগ মা েম যিদ েকu a ীল িকছু ছিড়েয় েদয়, পের িনেজর 
েমাবাiল েফান েথেক তা মুেছo েফেল তাহেলo িডিজটাল ময়নাতদে  েসিটo েবর কের আনেত পারেব াবিট। িডিজটাল 
ফেরনিসক াব বহার কের সাiবার aপরাধীেদর ধরা সহজ হেব বেল জািনেয়েছন িপিবআi ঢাকা েমে ার িবেশষ পুিলশ সুপার 
আবুল কালাম আজাদ। িতিন বেলন, গুলশােনর েহািল আিট র্জােনর জি েদর কাছ েথেক u ার েমাবাiল েফানগুেলাo িডিজটাল 
ফেরনিসক ােব িনেয় ত  েবর করা হেয়িছল। জি রা িনেজেদর মে  েযাগােযােগর জ  েয িবেশষ aয্াপস বহার করেব তাo 
শনা  করা যােব ei িডিজটাল েপা মেট র্েম। 


