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বাংলােদেশ  িদন  িদন  সা াল  িমিডয়া  নারীেদর জ  অিনরাপদ  হেয়  উঠেছ।  নানা  ধরেনর  সাইবার
হয়রািনর  িশকার  হে ন  নারীরা।  স িত  এক  গেবষণায়  দখা  গেছ  ই টারেনেটর  সা াল  িমিডয়া
ব বহারকারী নারীেদর ৬৮ শতাংশ সাইবার হয়রািন বা সাইবার অপরােধর িশকার হে ন।

গেবষণায় উেঠ এেসেছ, ই টারেনট ব বহারকারীেদর মেধ  ১১ ধােপ অপরাধ সংঘিটত হে । এর মেধ
চারিটই নতুন। এ েলা হেলা, ফােন বাতা পািঠেয় মিক, কিপরাইট আইন ল ন, পণ  িবি  করেত িগেয়
হয়রািনর  িশকার  এবং  অনলাইেন  কাজ  কিরেয়  নওয়ার  কথা  বেল  হয়রািন।  ‘বাংলােদেশ  সাইবার
অপরােধর বণতা’  শীষক এক গেবষণা িতেবদেন এসব তথ  উেঠ এেসেছ। িতেবদনিট উপ াপন
কেরন িসিসএ ফাউে ডশেনর সভাপিত কাজী মু ািফজ।

গতকাল রিববার রাজধানীর স নবািগচায় ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিট িমলনায়তেন এ গেবষণা িতেবদন
কাশ কের সাইবার াইম অ াওয়ারেনস ফাউে ডশন (িসিসএ ফাউে ডশন)। সাইবার সেচতনতা মাস

অে াবর  ২০১৯ এর  আ জািতক ক াে ইন  উপলে  এ  অ ােনর  আেয়াজন  করা  হয়।  এেত  সহ
আেয়াজক িছল ‘িথংক ট া  ফর িসিকউর িডিজটাল বাংলােদশ’।

িতেবদেন বলা হয়, ফােন বাতার মাধ েম মিকর িশকার হে ন ৬ দশিমক ৫১ শতাংশ। কিপরাইট
ল েনর মা া ৫ দশিমক ৫৮ শতাংশ। অনলাইেন কাজ কিরেয় িনেয় হয়রািনর ঘটনা ঘেটেছ ১ দশিমক
৪০ শতাংশ। িতেবদেনর তথ  অ যায়ী এ েলা নতুন ধরেনর অপরাধ। এেতািদন পণ  িকেন হয়রািনর
িশকার হওয়ার ঘটনা ঘটেলও এবার সামেন এেসেছ ব িত মী ঘটনা। অনলাইেন িবি ত পণ  তার
কােছ পৗঁেছ িদেত িগেয় হয়রািনর ঘটনা ঘেটেছ ০ দশিমক ৪৭ শতাংশ।

িতেবদেনর তথ  মেত, বতমােন সাইবার অপরােধর িশকার নারীর হার ৬৭ দশিমক ৯ শতাংশ যা আেগর
বছের ৫১ দশিমক ১৩ িছল। ভু েভাগীেদর ৮০ দশিমক ৬ শতাংশ                 আইেনর আ য় নন না।
১৯ দশিমক ৩ শতাংশ মেন কেরন, আইেনর আ য় িনেল তােদর উে া হয়রািনর িশকার হেত হেব। ১৬
শতাংশ মেন কেরন অিভেযাগ কেরও লাভ হেব না। ১৩ দশিমক ৩ শতাংশ সামািজক ভাবমযাদা ু ন
হওয়ার ভেয় এবং অিভযু  ব ি  ভাবশালী হওয়ায় ৩ দশিমক ৯ শতাংশ ভু েভাগী আইেনর আ য়
নন না। ‘িথংক ট াংক ফর িসিকউিরিট িডিজটাল বাংলােদেশ’র আ য়ক সয়দ জািহদ হােসন বেলন,

‘কি উটার  ব বহােরর  ফেল  সাইবার  অপরাধও  বাড়েছ।  যারা  সাইবার  অপরােধ  জড়াে ন  তারা
আিথকভােব লাভবান  হওয়ার  ই া  থেক এ কাজ কের থােকন।’  ঢাকা  মহানগর গােয় া  পুিলেশর
অিতির  উপ-কিমশনার মাহমুদা আফেরাজ লাকী বেলন, বতমােন ফসবুক াকড কের ম ােস ােরর
গাপন তথ  ও ছিব িনেয় টাকা দািব করা হে ।
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ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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