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সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার রেদে েরশকা, ২০১৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মরন্ত্রপররষে রবভাগ 

বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 



 

১। ভূরমকাাঃ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুরির প্রসাদরর সদে সদে পৃরিবীব্যরপ সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যমসমূদহর ব্যবহাদরর জেরপ্রয়তা 

প্ররতরেয়ত বাড়দে। বাাংলাদেদশও ব্যরি এবাং প্রারতষ্ঠারেক উভয় প োদয় সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর ব্যবহাদরর এ প্রবণতা 

লক্ষণীয়। সরকারর প্ররতষ্ঠােসমূহ সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদে অগ্রণী ভূরমকা রাখদে। বাাংলাদেদশ ইন্টারদেট 

ব্যবহারকারীগদণর ৮০% সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার কদরে বদল জাো  ায়। অপররেদক বতেমাদে যেশব্যরপ আট 

শতারিক সরকারর অরিস োপ্তররক কাদজ সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার করদে। সমদয়র সদে সদে এ সাংখ্যা আরও 

বৃরি পাদব বদল আশা করা  ায়। এ পররদপ্ররক্ষদত সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর সুষ্ঠু ব্যবহার রেরিত করার 

লদক্ষে একটি রেদে েরশকা প্রণয়দের আবশ্যকতা যেখা রেদয়দে। 

২। রেদে েরশকা জাররর উদ্শ্য ও ব্যবহারাঃ 

২.১। উদ্শ্যাঃ 

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

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

এবাং 

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

২.২। ব্যবহারাঃ 

এ রেদে েরশকাটি সরকাদরর সকল মন্ত্রণালয়, রবভাগ, অরিেপ্তর, সাংস্থা, মাঠ প োদয়র সরকারর অরিস, রশক্ষা/প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাে 

এবাং গণকম েিাররগণ কর্তেক সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদে প্রদ াজে হদব। 

৩। সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর প্লাটিরম রেব োিোঃ 

৩.১। পৃরিবীর জেসাংখ্যার ৪২% ইন্টারদেট ব্যবহারকারী, তন্মদধ্য ২৯% সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর সদে সাংযুি এবাং 

২৩% সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর যক্ষদে যমাবাইল রিভাইস ব্যবহার কদর। অেলাইদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর 

অদেকগুরল প্লাটিরম রদয়দে;  া’র অরিকাাংশই য  যকাে ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুি। জেরপ্রয় য াগাদ াগ প্লাটিরমসমূদহর মদধ্য 

কদয়কটি রেম্নরূপ: 

 
Facebook www.facebook.com  

 
Twitter www.twitter.com  

 
You Tube www.youtube.com  

 
Skype www.skype.com  

 
Google+ www.google.com  

 
Vimeo 

Vibers 

www.vimeo.com 

www.viber.com  

 
Linkedin www.linkendin.com  

 
Instagram www.instagram.com 

 
Pinterest www.pinterest.com  

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.skype.com/
http://www.google.com/
http://www.viber.com/
http://www.linkendin.com/
http://www.instagram.com/
http://www.pinterest.com/


 

 
WhatsApp www.whatsapp.com  

৩.২। বতেমাে সময় প েন্ত পৃরিবীব্যরপ যিইসবুক ব্যবহারকারীর সাংখ্যা সব োরিক। বাাংলাদেদশও এ প্লাটিরমটি 

তুলোমূলকভাদব যবরশ জেরপ্রয়। সকল সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম তিা প্লাটিরদমর রভন্নতা অনু ায়ী এগুদলার ববরশষ্ট, সুরবিা, 

অভীষ্টদগাষ্ঠী ইতোরের রভন্নতা রদয়দে। এ োড়া যকাে যকাে প্লাটিরদমর মদধ্য পারষ্পররক সাংদ াগ বা সমন্বদয়র সুরবিাও রদয়দে। 

যস কারদণ যকাে যকাে ব্যবহারকারী একারিক প্লাটিরম ব্যবহার কদর িাদকে। জেস্বাদি ে সরকারর প্ররতষ্ঠাে কর্তেক একারিক 

প্লাটিরম ব্যবহার করা য দত পাদর। প্ররতষ্ঠাদের লক্ষে ও উদ্শ্য, কম েপরররি ও কম েদকৌশল, অভীষ্টদগাষ্ঠী ও অাংশীজে, পিরত ও 

সাংস্কৃরত ইতোরে এবাং পাশাপারশ সাংরিষ্ট প্লাটিরদমর রেয়ম ও শতোবরল রবদবিো কদর উপযুি সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাে কর্তেক এক বা 

একারিক প্লাটিরম রেব োিে করা য দত পাদর। 

৪। সরকারর প্ররতষ্ঠাদে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহারাঃ 

সরকারর প্ররতষ্ঠাদে স্বচ্ছতা, জবাবরেরহ ও োগররক সমৃ্পরিদত তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুরি ব্যবহাদরর েতুে েতুে সুদ াগ বতরর 

এবাং এসব যক্ষদে সরকারর কম েিাররগদণর মাদে ২১ শতদকর উপদ াগী সক্ষমতা সৃরষ্ট করার জন্য রেম্নবরণ েত প্রারতষ্ঠারেক কাদজ 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার করা য দত পাদরাঃ 

ক. োপ্তররক য াগাদ াগ ও মতরবরেময়;  

খ. সমস্যা প োদলািো ও সমািাে; 

গ. জেসদিতেতা ও প্রিারণা; 

ঘ. োগররক যসবা সহরজকরণ ও উদ্ভাবে;  

ঙ. রসিান্তগ্রহণ ও েীরত রেি োরণী প্ররিয়ায় জেগদণর অাংশগ্রহণ;  

ি. জেবান্ধব প্রশাসে ব্যবহার রেরিতকরণ;  

ে. যসবা গ্রহীতাদের অরভদ াগ রেষ্পরত্ত; ইতোরে। 

৫। একাউন্ট ব্যবস্থাপোাঃ 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর প্রিরলত যকাে প্লাটিরম ব্যবহার করার লদক্ষে োপ্তররক একাউন্ট বতরর ও ব্যবস্থাপোর যক্ষদে 

রেদম্নর রবষয়গুদলা অনুসরণ করদত হদবাঃ 

ক. েপ্তদরর একাউন্ট বা যপজ বা ব্যাোর ব্যরি বা পেরবর পররবদতে সাংরিষ্ট েপ্তর বা প্ররতষ্ঠাদের োদম হদব। তদব, 

একাউন্ট বতররর যক্ষদে রসদেদম ব্যরির োম প্রোে করা অপররহা ে হদল ব্যরি োদমর পাশাপারশ মূল যপইদজর 

ব্যাোদর প্ররতষ্ঠাদের োম ও লদগা িাকদত হদব;  

খ. মূল যপইদজর ব্যাোদর অিবা দৃরষ্টগ্রাহে স্থাদে উি মাধ্যম ব্যবহাদরর উদ্শ্য, অরিদয়ন্স ও ব্যবহারকারী সম্পদকে 

সাংরক্ষপ্ত বণ েো িাকদব; 

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

মিাদরটর রহসাদব োরয়ত্ব পালে করদব; 

ঘ. োপ্তররক যপইদজর ব্যাোর বা যপ্রািাইল রপকিাদর যকাে ব্যরিগত েরব ব্যবহার করা  াদব ো; 

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

তা’ সমদয় সমদয় পররবতেে করদবে; 

http://www.whatsapp.com/


 

ি. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর উদ্শ্য রবদবিোয় এবাং প্ররতষ্ঠাদের রসিাদন্তর আদলাদক এর কদন্টন্ট 

প্রেশ েে, মন্তব্য/মতামত জ্ঞাপে, সেস্য রহসাদব অন্তর্ভ েরি, প্রদবশারিকার, প্রাইদভরস, ইতোরে রবষদয়র যসটিাংস সাংরিষ্ট 

এিরমে/মিাদরটর কর্তেক রেব োিে করা হদব; 

ে. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর য  প্লাটিরম ব্যবহার করা হদব তা’র রেয়ম ও শতোবরল অবশ্য পালে করদত হদব 

য ে এজন্য সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠােদক যকাে অেরভদপ্রত অবস্থার সমু্মখীে হদত ো হয়; 

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

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যমদক োপ্তররক ওদয়বসাইদটর রবকল্প রহসাদব রবদবিো করা হদব ো; 

ে. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যমদক সরকাদরর অরভদ াগ রেরসে ব্যবস্থাপো (Grievance Redress System)-

এর সদে সমরন্বত করদত হদব; 

ঞ. োপ্তররক য াগাদ াদগর সময় রিঠিপেসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদে যলটার যহি-এ প্ররতষ্ঠাদের 

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

একাউন্টটিও প্রেরশ েত হদব। 

ট. সরকারর কম েিাররগদণর ব্যরিগত একাউন্ট িাকদত পাদর  া’ উপযু েি রেদে েশোর আওতায় আসদব ো; তদব- 

অ. ব্যরিগত একাউন্ট পররিালোর যক্ষদে সরকারর কম েিাররদকও োরয়ত্বশীল োগররকসুলভ আিরণ ও 

অনুশাসে অবশ্যই যমদে িলা রেরিত করদত হদব; 

আ. বাস্তব বা স্বাভারবক অবস্থায় একজে সরকারর কম েিাররর আিরণ, প্রকাশ, রমিরিয়া সাংিান্ত রেয়ম-

েীরত, করণীয় ও বজেেীয় রেকসমূদহর প্ররতিলে সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহাদরর যক্ষদে রেরিত 

করদত হদব; 

ই. কদন্টন্ট এবাং ‘যেন্ড’ রসদলকশদে সতকেতা অবলম্বে, এবাং অন্যরেদক অপ্রদয়াজেীয় ট্যারগাং বা 

যরিাদররন্সাং পররহার করদত হদব; 

ই. সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদমর অপব্যবহার বা রেজ একাউদন্টর ক্ষরতকারক কদন্টদন্টর জন্য সাংরিষ্ট 

কম েিারর ব্যরিগতভাদব  োরয় হদবে এবাং প্রদ াজে যক্ষদে প্রিরলত আইে বা রবরি-রবিাদের সমু্মখীে হদবে।  

৬। কদন্টন্ট ব্যবস্থাপোাঃ 

সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম প্রদেয়/প্রেত্ত কদন্টন্ট অবশ্যই সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদের উদ্দশ্যর সদে সেরতপূণ ে হদত হদব। এদক্ষদে 

রেম্নরূপ রেদে েশো অনুসরণ করদত হদবাঃ 

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

করদত হদব। এিরমে/মিাদরটর কদন্টদন্টর উপযুিতা রেরিত হদয় প্লাটিরদম তা’ প্রকাদশর অনুমরত প্রোে করদবে; 

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

গ. ব্যরিগত বা পাররবাররক রবষয়ারে সাংরিষ্ট যকাে কদন্টন্ট প্রারতষ্ঠারেক য াগাদ াগ মাধ্যদম যপাে যেওয়া যিদক 

রবরত িাকদত হদব; 

ঘ. অপ্রদয়াজেীয় বা গুরুত্বহীে রবষদয় যপাে যেওয়া রেরুৎসারহত করদত হদব; 

ঙ. গুরুত্বপূণ ে কদন্টন্টসমূদহর আকোইরভাং, পূে:প্রেশ েে, ও যশয়াররাং উৎসারহত করদত হদব। 

৭। হালোগােকরণ ও সাড়া প্রোোঃ 



 

ক. প্ররতষ্ঠাদের পদক্ষ এিরমে/মিাদরটর প্ররত সপ্তাদহ কমপদক্ষ দু’বার রেজ সাইট হালোগাে/সাড়া প্রোে করদবে; 

খ. প্ররতষ্ঠাদের পদক্ষ এিরমে/মিাদরটর যুরিগ্রাহে সমদয়র মদধ্য সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যদম উত্থারপত সমস্যা, 

মন্তব্য বা প্রদের রবষদয়  সাড়া প্রোে করদবে; 

গ. সাড়া প্রোদে রবলম্ব হদল অন্তব েতীকালীে আপদিট রেদবে। প্রদয়াজদে এ যপাদে উত্থারপত সমস্যা, মন্তব্য বা প্রদের 

সদে সাংরিষ্ট েপ্তর/ব্যরিদক ট্যাগ করদবে ও তাঁর সাড়া রেরিত করদত সদিষ্ট হদবে; 

ঘ. জেপ্রশাসদে োগররক-সমৃ্পরি উৎসারহত করার লদক্ষে, সম্ভব সকল যক্ষদে, জেসািারণ বা অাংশীজে কর্তেক যপাে 

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

প্রোে রেরিত করদত হদব। 

৮। সরকারর আইে ও রবরি-রবিাদের প্রদ াজেতাাঃ 

সরকারর প্ররতষ্ঠাে কর্তেক সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম ব্যবহার যেদশর প্রিরলত আইে ও রবরি-রবিাদের সদে সেরতপূণ ে হওয়া 

বাঞ্ছেীয়। এদক্ষদে প্রদ াজে অন্যান্য আইে ও রবরি-রবিাদের পাশাপারশ অরিরসয়াল রসদিটস এোক্ট ১৯২৩, সরকারর কম েিারর 

(আিরণ) রবরিমালা ১৯৭৯, সরকারর কম েিারর (শাংখলা ও আপীল) রবরিমালা, ১৯৮৫, তথ্য অরিকার আইে ২০০৯, তথ্য ও 

য াগাদ াগ প্রযুরি আইে ২০০৬, করপরাইট আইে ২০০০, ইতোরে প্রদ াজে হদব। 

৯। পররহারদ াগ্য রবষয়ারোঃ 

ক. জাতীয় ঐকে ও যিতোর পররপন্থী যকােরকম কদন্টন্ট প্রকাশ করা  াদব ো;  

খ. যকাে সম্প্রোদয়র িমীয় অনুভূরতদত আঘাত লাগদত পাদর এমে বা িম েরেরদপক্ষতার েীরত পররপন্থী যকাে কদন্টন্ট 

প্রকাশ করা  াদব ো; 

গ. রাজনেরতক মতােশ ে বা আদলািো সাংরিষ্ট যকাে কদন্টন্ট প্রকাশ করা  াদব ো; 

ঘ. বাাংলাদেদশ বসবাসকারী যকাে আরেবাসী, ক্ষুদ্র জারতসত্তা, নৃ-যগাষ্ঠী, বা সম্প্রোদয়র প্ররত ববষম্যমূলক বা যহয় 

প্ররতপন্নমূলক কদন্টন্ট প্রকাশ করা  াদব ো; 

ঙ. যকাে ব্যরি, প্ররতষ্ঠাে বা রাষ্ট্রদক যহয় প্ররতপন্ন কদর এমে কদন্টন্ট প্রকাশ করা  াদব ো; 

ি. রলে ববষম্য বা এ সাংিান্ত রবতকেমূলক যকাে কদন্টন্ট প্রকাশ করা  াদব ো; 

ে. জেমদে অসদন্তাষ বা অপ্রীরতকর মদোভাব সৃরষ্ট করদত পাদর এমে যকাে কদন্টন্ট প্রকাশ করা  াদব ো; 

১০। প োদলািো ও মূল্যায়োঃ 

ক. প্ররতটি সরকারর প্ররতষ্ঠাে কর্তেক রেয়রমতভাদব বেমারসক রভরত্তদত রেজ েপ্তদর সামারজক য াগাদ াগ মাধ্যম 

ব্যবহাদরর অগ্রগরত ও কা েকাররতা প োদলািো করদত হদব।  

খ. রেয়রমত যসাশ্যাল রমরিয়া সাংলাদপর মাধ্যদম রেজ রেজ েপ্তদরর উদযাগ প োদলািো ও মূল্যায়ে করদত হদব।  

গ. প্রদতেক পরিকা বের যশদষ বাৎসররক মূল্যায়দের রভরত্তদত কা েকর ব্যবহারকারীদক স্থােীয় ও জাতীয় প োদয় 

পুরষ্কার বা স্বীকৃরতর ব্যবস্থা রাখা য দত পাদর। এদক্ষদে যসরা যপাে, যসরা কদমন্ট, যসরা যপজ, যসরা োগররক 

সমস্যা উপস্থাপক, যসরা সমািাে, যসরা প্রিার, ইতোরে রবষয়দক রবদবিোয় যেওয়া য দত পাদর। 

১১। এ রেদে েরশকা অনুসরদণ যকাে সমস্যা বা অসুরবিা যেখা রেদল মরন্ত্রপররষে রবভাদগর সমন্বয় ও সাংস্কার ইউরেট অিবা 

এটুআই প্রকদল্পর েজদর আেয়ে করা য দত পাদর।  



 

 




