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মরন্ত্রপররষে রবভাগ 

বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

 

 

 



 

 

সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার রেদে েরশকা, ২০১৯  

 
১. ভূরমকা: 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুরি প্রসাদরর সদে সদে পৃরিবীব্যাপী সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর জেরপ্রয়তা 

প্ররতরেয়ত বৃরি পাচ্ছে। বাাংলাদেদশও ব্যরি এবাং প্রারতষ্ঠাে প োদয় সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর এ প্রবণতা 

লক্ষণীয়। সরকারর প্ররতষ্ঠােসহ হ োগররক যসবা প্রোদে সমযা া প োদলািো, জেসদিতেতা দ্রেদত প্রিারণা এবাং সদব োপরর 

জেবান্ধব প্রশাসে ব্যবস্থা রেরিতকরদণর কা েক্রদম সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার করদে।  া ইদতামদধ্য রবরভন্ন 

মহদল প্রশংরসত হদয়দে। অপররেদক, সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার কদর রকছু স্বাি োদেষী ব্যরি বা প্ররতষ্ঠাে োো 

ধরদের অসতয তথ্য প্রকাশ কদর অরস্থরতা সৃরির অপদিিায় রলপ্ত রদয়দে। ফদল সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ 

মাধ্যদমর ব্যবহারকারীদের মদধ্য সদিতেতা দ্রে ও সুষ্ঠু ব্যবহার রেরিত করার লদক্ষয বতিমান প্রেক্ষাপচ্ছে ২০১৬ সাদল 

জাররকৃত রেদে েরশকাটি পররমাজেদের আবশ্যকতা যেখা যেয়। এ পররদপ্ররক্ষদত উি রনচ্ছদ িরশকাটিি পরিমারজিত সংস্কিণ 

‘সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার রেদে েরশকা, ২০১৯’ প্রণয়ে করা হয়।   

 

২. সংজ্ঞা: 

(ক) ‘সামারজক প্র াগাচ্ছ াগ মাধ্যম’ অর্থ করিউটার বা রিরজটাল রিভাইদস ইন্টারদেট ব্যবহাদরর মাধ্যদম পারস্পররক 

য াগাদ াদগর উদেদশ্য তথ্য-উপাত্ত (দটক্সট, ইদমজ, অরিও, রভরিও ইতযারে)  আোে-প্রোদের একটি প্লাটফরম।  

 

(খ)‘সিকারি েরতষ্ঠান’ অথ ি প্রকাচ্ছনা আইন, রবরি বা সিকারি আচ্ছদশ বচ্ছে েরতরষ্ঠত েরতষ্ঠান, সংরবরিবি সংস্থা অথবা 

সিকাচ্ছিি মারেকানা বা রনয়ন্ত্রণািীন প্রকাচ্ছনা েরতষ্ঠান বা কর্তিপক্ষ। 

 

গ) ‘রিরজটাল রিভাইস’ অি ে যকাদো ইদলকট্ররেক, রিরজটাল, ম্যাগদেটিক, অপটিকযাল বা তথ্য প্ররক্রয়াকরণ  ন্ত্র বা 

রসদেম,  া ইদলকট্ররেক, রিরজটাল, ম্যাগদেটিক বা অপটিকযাল ইমপালস্ ব্যবহার কদর য ৌরিক, গারণরতক এবাং স্মৃরত 

কা েক্রম সিন্ন কদর, এবাং যকাদো রিরজটাল বা করিউটার রিভাইস রসদেম বা করিউটার যেটওয়াদকের সদে 

সাংযুি, এবাং সকল ইেপুট, আউটপুট, প্ররক্রয়াকরণ, সরিরত, রিরজটাল রিভাইস সফটওয়যার বা য াগাদ াগ সুরবধারেও 

এর অন্তর্ভ েি হদব। 

 

 ৩. রেদে েরশকা জাররর উদেশ্য ও অরধদক্ষত্র: 

৩.১ উদেশ্য:  

ক. সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর কা েকর ব্যবহার রেরিত করা;              

খ. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদর সরকারর প্ররতষ্ঠাে এবাং কম েিারীগদণর করণীয় ও বজেেীয় রেধ োরণ করা; এবাং  

গ. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদত্র প্রদয়াজেীয় রেরাপত্তা ও যগাপেীয়তা রেরিত করা। 

 



৩.২. অরধদক্ষত্র: 

এ রেদে েরশকাটি সরকাদরর সকল মন্ত্রণালয়/রবভাগ এবং আওতািীন েপ্তর, সাংস্থা, করমশে, স্বায়ত্বশারসত 

প্ররতষ্ঠাে, রাষ্ট্রায়ত্ত যকািােী, মাঠ প োদয়র অরফস, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাে, প্ররশক্ষণ যকন্দ্র, স্থাপো এবাং গণকম েিারীগণ কর্তেক 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদত্র প্রদ াজয হদব। 

 

৪. সামারজক য াগাদ াদগর মাধ্যম রেব োিে: 

বতিমাচ্ছন রবরভন্ন ধরদের সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম িচ্ছয়চ্ছে, য মে: ব্লগ, মাইদক্রাব্লগস, প্রেসবুক, টুইোি, গুগে প্লাস, 

স্কাইপ, ভাইবাি, প্র ায়ােসঅযাপ, রসগন্যাে, ইউটিউব, উইচ্যাে,  ইনস্টাগ্রাম, ম্যাচ্ছসঞ্জাি, ইমু, ইতযারে। অেলাইদে 

সামারজক য াগাদ াদগর এই সকল মাধ্যদমর অরধকাাংশই  ব্যবহারকারীর জন্য উনু্মি। অদেকদক্ষদত্র একজে ব্যবহারকারী 

একারধক মাধ্যমও ব্যবহার করদত পাদরে। এোড়া যকাদো যকাদো মাধ্যদমর মদধ্য পারস্পাররক সাংদ াগ বা সমেদয়র 

সুরবধাও রদয়দে। এসব য াগাদ াগ মাধ্যম তিা প্লাটফরদমর রভন্নতা অনু ায়ী এগুদলার ববরশিয, সুরবধা, অভীষ্ঠদগাষ্ঠী, 

ব্যবহাদরর শতোবরে, তদথ্যর যগাপেীয়তা ইতযারেরও রভন্নতা রদয়দে। সরকারর প্ররতষ্ঠাদের লক্ষয ও উদেশ্য, কম েপরররধ ও 

কম েদকৌশল, অভীষ্ঠদগাষ্ঠী ও অাংশীজে, পেরত ও সাংস্কৃরত ইতযারে রবদবিোয় যরদখ সাংরিি মাধদমর রেয়ম ও শতোবরল 

প োদলািো কদর উপযুি এক বা একারধক সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম রেব োিে করা য দত পাদর। 

 

৫. সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার: 

 রেম্নবরণ েত প্রারতষ্ঠারেক কা েক্রদম কাদজ সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার করা য দত পাদর: 

 

ক. যেটওয়ারকোং ও মতরবরেময় (অভযন্তরীণ ও বরহিঃ);  

খ. োগররক যসবা প্রোদে সমযা া প োদলািো ও সমাধাে; 

গ. জেসদিতেতা ও প্রিারণা; 

ঘ. োগররক যসবা সহরজকরণ ও উদ্ভাবে; 

ঙ েীরত রেধ োরণ ও রসোন্তগ্রহণ প্ররক্রয়ায় জেগদণর অাংশগ্রহণ;  

ি. জেবান্ধব প্রশাসে ব্যবস্থা রেরিতকরণ; এবাং  

ে. োগররক যসবা প্রোদের েতুে মাধ্যম ইতযারে। 

 

৬. একাউন্ট ব্যবস্থাপো: 

৬.১. োপ্তররক একাউন্ট ব্যবস্থাপো:  

সরকারর প্ররতষ্ঠােসহ হ সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম প্ররতষ্ঠাদের জন্য  একাউন্ট বতরর ও ব্যবস্থাপোর যক্ষদত্র রেদম্নর 

রবষয়গুদলা অনুসরণ করদব:  

ক. েপ্তদরর একাউন্ট বা যপদজর  ব্যাোদর ব্যরি বা পেরবর পররবদতে সাংরিি েপ্তর বা প্ররতষ্ঠাদের োদম হদব। তদব, 

একাউন্ট বতররর যক্ষদত্র রসদেদম ব্যরির োম প্রোে করা অপররহা ে হদল ব্যরির োদমর পাশাপারশ হ ল যপদজর ব্যাোদর 

প্ররতষ্ঠাদের োম ও যলাদগা িাকদত হদব।  



খ. হ ল যপদজর ব্যাোদর অিবা দৃরিগ্রাহয স্থাদে উি মাধ্যম ব্যবহাদরর উদেশ্য, অভীিদগাষ্ঠী (অরিদয়ন্স) ও ব্যবহারকারী 

সিদকে সাংরক্ষপ্ত বণ েো িাকদব। 

গ. প্ররতষ্ঠাদের পদক্ষ োরয়ত্বপ্রাপ্ত যকাে ব্যরি বা ৩/৫ সেদযা র একটি টিম উি ইউজার একাউদন্টর এিরমে বা মিাদরটর 

বা কর্তেপক্ষ রহসাদব োরয়ত্ব পালে করদব। 

ঘ. োপ্তররক যপইদজর ব্যাোর বা যপ্রাফাইল রপকিাদর যকাদো ব্যরিগত বা পাররবাররক েরব ব্যবহার করা  াদব ো। 

ঙ. একাউদন্টর রেরাপত্তার জন্য শরিশালী পাসওয়াি ে ব্যবহার করদত হদব এবাং এিরমে/মিাদরটর/কর্তেপক্ষ রেরাপত্তার 

স্বাদি ে তা’ সমদয় সমদয় পররবতেে করদবে। 

ি. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর উদেশ্য রবদবিোয় এবাং প্ররতষ্ঠাদের রসোদন্তর আদলাদক এর কদন্টন্ট প্রেশ েে, 

মন্তব্য/মতামত জ্ঞাপে, সেযা  রহসাদব অন্তর্ভ েরি, প্রদবশারধকার, প্রাইদভরস ইতযারে রবষদয়র যসটিাংস সাংরিি 

এিরমে/মিাদরটর/কর্তেপক্ষ কর্তেক রেব োিে করা হদব। 

ে. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর য  প্লাটফরম ব্যবহার করা হদব তার রেয়ম ও শতোবরল অবশ্যই পালে করদত হদব, 

 াদত সাংরিি প্ররতষ্ঠােদক এর জন্য যকাে অেরভদপ্রত অবস্থার সম্মুখীে হদত ো হয়। 

জ. যসাশ্যাল রমরিয়া যপজদক োপ্তররক রেজস্ব ওদয়বসাইদটর সদে আবরশ্যকভাদব সাংযুি করদত হদব। তদব, সামারজক 

য াগাদ াগ মাধ্যমদক োপ্তররক ওদয়বসাইদটর রবকল্প রহসাদব রবদবিো করা হদব ো। 

ঝ. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যমদক সরকাদরর অরভদ াগ প্ররতকার ব্যবস্থা (Grievance Redress 

System)-এর সদে সমরেত করদত হদব। 

ঞ. োপ্তররক য াগাদ াদগর সময় রিঠিপত্রসহ অন্যান্য য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদত্র যলটার যহি-এ প্ররতষ্ঠাদের 

োপ্তররক ঠিকাোর সদে বতেমাদে ব্যবহৃত ওদয়ব ঠিকাোর পাশাপারশ সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর রেজস্ব ঠিকাোটিও 

ব্যবহার করদত হদব। 

৬.২ ব্যরিগত একাউন্ট ব্যবস্থাপনা: 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম ব্যরিগত একাউন্ট বতরর ও ব্যবস্থাপোর যক্ষদত্র রেদম্নর রবষয়গুদলা অনুসরণ করদত হদব:- 

ক. ব্যরিগত একাউন্ট পররিালোর যক্ষদত্র োরয়ত্বশীল োগররকসুলভ আিরণ ও অনুশাসে যমদে িলদত হদব; 

খ. কদন্টন্ট ও ‘যেন্ড’ রসদলকশদে সতকেতা অবলম্বে এবাং অপ্রদয়াজেীয় ট্যাগ, যরফাদরন্স বা যশয়ার করা পররহার করদত 

হদব;   

গ. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর অপব্যবহার বা রেজ একাউদন্টর ক্ষরতকারক কদন্টন্ট-এর জন্য সাংরিি কম েিারী 

ব্যরিগতভাদব  োয়ী হদবে এবাং যস জন্য প্রিরলত আইে ও রবরধ-রবধাে অনু ায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হদব; এবাং 

ঘ. একাউদন্টর রেরাপত্তার জন্য শরিশালী পাসওয়াি ে ব্যবহার করদত হদব এবাং রেরাপত্তার স্বাদি ে তা’ রেয়রমত পররবতেে 

করদত হদব;  

 



৭. সামারজক প্র াগাচ্ছ াগ মাধ্যচ্ছমি রবষয়বস্তু ব্যবস্থাপো: 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম প্রদেয়/প্রেত্ত রবষয়বস্তু অবশ্যই সাংরিি প্ররতষ্ঠাদের উদেদশ্যর সদে সেরতপূণ ে 

হদত হদব। এদক্ষদত্র রেম্নরূপ রেদে েশো অনুসরণ করদত হদব:  

ক. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম প্রকারশতব্য যটক্সট, ফদটা, অরিও, রভরিও, ইতযারে গুরুদত্বর সদে রেব োিে ও বাোই 

করদত হদব। কর্তেপক্ষ রবষয়বস্তুর উপযুিতা সিদকে রেরিত হদয় প্লাটফরদম তা’ প্রকাদশর অনুমরত প্রোে করদবে; 

 খ. রেজস্ব যপাদে প্রেত্ত তথ্য ও উপাদত্তর  িাি েতা ও রেভেরদ াগ্যতা সিদকে রেরিত হদত হদব; 

গ. ব্যরিগত বা পাররবাররক রবষয়ারে-সাংরিি যকাদো কদন্টন্ট (দটক্সট, ফদটা, অরিও ও রভরিও ইতযারে) োপ্তররক 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম যকাদো ক্রদমই যপাে, আপদলাি বা যশয়ার  করা  াদব ো;  

ঘ. সামারজক য াগাদ াদগর রবরভন্ন মাধ্যদম সরকার বা রাদষ্ট্রর ভাবহ রতে ক্ষুণ্ণ হয় এমে যকাদো যপাে আপদলাি, কদমন্ট, 

লাইক, যশয়ার করা যিদক রবরত িাকদত হদব; এবাং 

ঙ. গুরুত্বপূণ ে কদন্টন্টসহ দহর আকোইরভাং, পুেিঃপ্রেশ েে, ও যশয়াররাং উৎসারহত করদত হদব। 

৮. হালোগােকরণ ও সাড়া প্রোে:  

 ক. প্ররতষ্ঠাদের পদক্ষ কর্তেপক্ষ রেয়রমত রেজ সাইট হালোগাে/ সাড়া (response) প্রোে করদবে; 

খ. প্ররতষ্ঠাদের পদক্ষ এিরমে/মিাদরটর/কর্তেপক্ষ যুরিসেত সমদয়র মদধ্য সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম উত্থারপত 

সমযা া, মন্তব্য বা প্রদের রবষদয়  সাড়া প্রোে করদবে; এবং 

ঘ. জেপ্রশাসদে োগররক-সিৃরি উৎসারহত করার লদক্ষয সম্ভব সকল যক্ষদত্র জেসাধারণ বা অাংশীজে কর্তেক যপাে 

প্রোেদক উৎসারহত করদত হদব। এদক্ষদত্র োগররক কর্তেক যপােকৃত রবষয় গুরুদত্বর সদে প োদলািো ও সাড়া প্রোে 

রেরিত করদত হদব। 

 

৯. সরকারর আইে ও রবরধ-রবধাদের প্রদ াজযতা: 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদত্র যেদশর প্রিরলত সাংরিি আইে ও রবরধ-রবধাে প্রদ াজয হদব।  

 

১০. পররহারদ াগ্য রবষয়ারে: 

 সামারজক য াগদ াগ মাধ্যদম রেদম্নাি রবষয়সহ হ প্রকাশ করা  াদব ো:  

ক. জাতীয় ঐকয ও যিতোর পররপন্থী যকাদো রকম তথ্য-উপাত্ত; 

খ. যকাে সম্প্রোদয়র ধমীয় অনুভূরতদত আঘাত লাগদত পাদর এমে বা ধম েরেরদপক্ষতার েীরত পররপন্থী যকাদো তথ্য-

উপাত্ত; 

গ. রাজনেরতক মতােশ ে বা আদলািো-সাংরিি যকাদো তথ্য-উপাত্ত; 

ঘ. বাাংলাদেদশ বসবাসকারী যকাদো ক্ষুদ্র জারতসত্তা, নৃ-যগাষ্ঠী, বা সম্প্রোদয়র প্ররত ববষম্যহ লক বা যহয় প্ররতপন্নহ লক 



তথ্য-উপাত্ত; 

ঙ. যকাদো ব্যরি, প্ররতষ্ঠাে বা রাষ্ট্রদক যহয় প্ররতপন্ন কদর এমে তথ্য-উপাত্ত; 

ি. রলে ববষম্য বা এ সাংক্রান্ত রবতকেহ লক যকাদো তথ্য-উপাত্ত;   

ে. জেমদে অসদন্তাষ বা অপ্রীরতকর মদোভাব সৃরি করদত পাদর এমে যকাদো রবষয়, যলখা, অরিও বা রভরিও ইতযারে। 

জ. আত্ম-প্রিারণাহ লক যকাদো যপাে; এবাং 

ঝ. রভরত্তহীে, অসতয ও অিীল তথ্য প্রিার। 

 

১১. পররবীক্ষণ: 

ক. প্ররতটি সরকারর প্ররতষ্ঠাে রেয়রমতভাদব বত্রমারসক রভরত্তদত সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর কা েক্রম 

পররবীক্ষণ  করদব। 

খ. প্ররতটি সরকারর প্ররতষ্ঠাে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার-সাংক্রান্ত সদিতোহ লক রবরভন্ন কা েক্রম গ্রহণ ও 

করণীয় রেধ োরণ করদব।   

 

 ১২. স্পষ্টীকিণ: 

এ রেদে েরশকা অনুসরদণ যকাদো সমযা া বা যকাদো অনুদেদের রবষদয় ব্যাখ্যা প্রদয়াজে হদল মরন্ত্রপররষে রবভাদগর সমেয় 

ও সাংস্কার ইউরেট-এর  েজদর আেয়ে করা য দত পাদর। 

 
 

 

 


