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......
িবষয়ঃ ই ারেনট ও সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার সং া  গাইডলাইন।

বতমান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর ফল িহেসেব দশ াপী ই ারেনট িভি ক সামািজক যাগােযাগ মা েমর বহার
াপক হাের ি  পেয়েছ। কেপােরশেন কমরত কমকতা/কমচারীর মে  সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর এ বণতা ল ণীয়।

সরকাির িত ান স হ নাগিরক সবা দােন সম া পযােলাচনা, জনসেচতনতা ি েত চারণা এবং সেবাপির জনবা ব শাসন ব া
িনি তকরেণর কায েম সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার করেছ। যা ইেতামে  িবিভ  মহেল শংিসত হেয়েছ। বাংলােদশ হাউস
িবি ং ফাইনা  কেপােরশনও সামািজক যাগােযাগ মা ম ফস ক বহার কের ত  দান ও অিভেযাগ িন ি র মা েম াহকেসবা
িদে । বতমান ত  ও ি র েগ সামািজক যাগােযাগ মা ম এর বহার এে ে  অত  ণ িমকা পালন করেছ। অপরিদেক,
সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার কের িক  াথাে ষী ি  বা িত ান নানা ধরেনর অসত  ত  কাশ কের অি রতা ি র
অপেচ ায় িল  রেয়েছ। সামািজক যাগােযাগ মা েমর স ক বহার একজন কমকতা বা কমচারীর ি  জীবন তথা কমে ে  ফল
বেয় আনেত পাের। তাই ত ত  আদান- দােনর মা ম হওয়ায় সরকার ও কেপােরশেনর ভাব িত স ত রেখ ই ারেনট তথা িবিভ
সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার করা অত াব ক।

০২।       বিণত াপেট, সরকার ও কেপােরশেনর ভাব িত স ত রাখার িনিমে  সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর ে
সংি  সকেলর পিরপালেনর জ  িনে া  িনেদশনা জারী করা হেলাঃ

ক.   ই ারেনট িভি ক য কান সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর ে  সেবা  সতকতা ও সেচতনতা অবল ন করেত হেব। 

খ.   ক পে র অ মিত তীত কান কমকতা/কমচারী বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন এর নােম কান সামািজক
যাগােযাগ সাইেট ( যমনঃ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ইত ািদ) কান page বা কান

Online Channel লেত পারেব না। 

গ.   কান অব ােতই কেপােরশেনর ই- মইল Domain (******@bhbfc.gov.bd) বহার কের কান গণমা ম বা
িগং সাইট বা কান সামািজক যাগােযাগ সাইেট ( যমনঃ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube

ইত ািদ) বা ই ারেনেট কান কার registration/sign up বা সাবি পশন করা যােব না।

ঘ.   কেপােরশেনর সকল েরর কমকতা/কমচারীগণ বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশেনর অিফিসয়াল ফস ক পজ
(https://www.facebook.com/hbfcbd/) বহার করেত পারেব।

ঙ.   সরকার বা কেপােরশেনর নীিত িবেরাধী কান ি গত মতামত সামািজক যাগােযাগ মা েম কাশ করা যােব না।

চ.    ি গত যাগােযােগর জ  অিফস ই- মইল (******@bhbfc.gov.bd) বহার করা যােব না।

ছ.   কেপােরশেন কমরত কান কমকতা/কমচারীরগণ বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন সংি  িনজ  উ াবনী কান
সফটওয় ার বা যেকান ধরেনর ড েম  ( যমনঃ Word document, Excel document, pdf
document ইত ািদ) সংি  ক পে র অ মিত তীত কান গণমা ম বা িগং সাইট বা কান সামািজক যাগােযাগ সাইেট
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( যমনঃ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ইত ািদ) বা ই ারেনেট কাশ করেত পারেব না।

জ.   অশালীন/আপি কর কান ওেয়বসাইট বহার/ত  সং েহর কােজ কেপােরশেনর ই ারেনট বা সামািজক যাগােযাগ মা ম
বহার করেল সংি  বহারকারীর িব ে  ক প  িবিধ মাতােবক শাি লক ব া হণ করেত পারেবন।

ঝ.   কেপােরশেনর অিত ন াপনা ( যমনঃ Data Center), কেপােরশেন ব ত িবিভ  সফটওয় ােরর ি ন শট,
নটওয়াক আিকেটকচার ইত ািদর ছিব কান সামািজক যাগােযাগ মা েম চার বা বহার করা যােব না। 

ঞ.  রা ীয় াথ পিরপ ী, িবতিকত, উ বাদী, জ ী, ধম য় ও রাজৈনিতক সংগঠন ক ক পিরচািলত ওেয়বসাইট ও ওেয়বেপইজ এর
সদ  হওয়া যােব না এবং এ ধরেনর ওেয়বসাইট, িগং বা যাগােযাগ মা ম থেক কান ত  ও িভিডও ডাউনেলাড ও ই ারেনট
িভি ক কান যাগােযাগ মা েম শয়ার করা যােব না।

ট.  ই ারেনট িভি ক কান যাগােযাগ মা েম কান প পইজ/ প একাউ / প মইল ইত ািদ পিরচালনার সময় লা
পিরপ ী কান ত  আপেলাড করা যােব না এবং কান ধরেনর জব ও অপ চার লক ত  চার করা যােব না।

ঠ.   সামািজক যাগােযােগর মা েম দেশর ও কেপােরশেনর ভাব িত  হয় এমন কান পা , ছিব, অিডও/িভিডও আপেলাড,
কেম , লাইক, শয়ার করা থেক িবরত থাকেত হেব। 

ড.   য কান ই ারেনট, ই- মইল বা সামািজক যাগােযাগ মা ম বা অ  কান মা ম বহার কের িত ােনর গাপনীয়তা
িত ােনর বািহের কাশ করা যােব না।

ঢ.    আ মণা ক, অশালীন বা হয়রানী লক িহেসেব িবেবিচত হেত পাের এমন দা িরক মইল িসে েম আদান- দান বা সমািজক
যাগােযাগ মা েম কাশ করা যােব না।

ণ.   কেপােরশেনর ইেল িনক যাগােযাগ িসে েম (Desktop, Laptop, Mobile) বা নটওয়ােকর িনরাপ ােক িবি ত
কের এমন কান সফটওয়ার, া াম বা এি িকউেটবল ফাইল ইন ল, ডাউনেলাড করা যােব না।

ত.   য সকল ওেয়ব সাইট, সািভস, যাগােযাগ মা ম বা িগং িত ােনর জ  অ েয়াজনীয় িবেবিচত হেব তা যথাযথ ক প
ক ক পযেব ণ বক ব  বা িনয় ণ করা যােব।

থ.    সামািজক যাগােযাগ মা েম ি গত পা  বা কেমে র দায়ভার   কম েক বহন করেত হেব। 

দ.    সামািজক যাগােযাগ মা েম ভাষাগত ভ তােবাধ বজায় রাখেত হেব।

ধ.   অিফস চলাকালীন সমেয় িনতা  েয়াজন িতেরেক কান কার পা  দওয়া থেক িবরত থা ন।

ন.   কান ি , িত ান বা রা েক হয় িতপ  কের এমন কে  কাশ করা যােব না।

প.   জনমেন অসে াষ বা অ ীিতকর মেনাভাব ি  করেত পাের এমন কান িবষেয় কে  কাশ করা যােব না।

ফ.  সামািজক যাগােযাগ মা ম বা ই ারেনেটর মা েম জাতীয় ঐক  ও চতনার পিরপ ী কান রকম কে  কাশ করা যােব    
   না।

ব.   সামািজক যাগােযাগ মা ম বা ই ারেনেটর মা েম কান স দােয়র ধম য় অ িতেত আঘাত লাগেত পাের এমন বা  
 ধমিনরপ তার নীিত পিরপ ী কান কে  কাশ করা যােব না।

ভ.   িল  বষ  বা এসং া  িবতক লক কান কে  কাশ করা যােব না।

ম.   বাংলােদেশ বসবাসকারী কান  জািতস া, - গা ী বা স দােয়র িত বষ লক বা হয় িতপ লক কে  কাশ
করা যােব না।

য.   সেবাপির জাতীয় সামািজক যাগােযাগ মা ম নীিত অ সরণ কের দা িরক সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার করেত হেব।
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০৩।       কউ যিদ ই ারেনট, নটওয়াক, িসে ম, স ওয় ার, সবা ও সামািজক যাগােযাগ মা ম ইত ািদ বহারকােল কান
িনরাপ াজিনত সম া/ঘাটিত, ভাইরাস, সাইবার িঁক/হামলা বা ত পে ই সে হজনক িক  িচি ত বা অ ধাবন কেরন তাহেল
তাৎ িনক ভােব যথাযথ ক প  ও আইিস  িবভাগেক অবিহত করেত হেব।

০৪।        এ িবষেয় সরকারী িত ােন সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার সং া  িনেদিশকা, ২০১৬ ও সমেয় সমেয় সরকাির িত ান
তক জাির ত ই ারেনট ও সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর িনেদশনা (পিরমািজত সং রন) অ সরন বা যথাযথভােব পিরপালন

করেত হেব।

০৫।       সেবাপির, সকল শাখা ও কাযালেয় ই ারেনট িভি ক য কান সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর ে  বাংলােদশ াংক
ক ক জাির ত “Guidelines on ICT Security for Banks and Non-Financial Institutions,
2015” িবষয়ক পিলিস যথাযথভােব পিরপালন করেত হেব।

০৬।       বিণত গাইডলাইন অ যায়ী কেপােরশেনর ই ারেনট ও ই ারেনট িভি ক য কান সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার করার
জ  িনেদশনা দান করা হেলা। শাখা ও কাযালয় ধানগণ তােদর অধীন  সকল কমকতা/ কমচারীেদর ই ারেনট িভি ক য কান
সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর ে  িনয়মা যায়ী তদারকী করেবন এবং সািবক িনরাপ া িনি ত করেবন। অ থায় কেপােরশন
কান প আিথক িতর স ুখীন হেল বা কেপােরশেনর ভাব িত  হেল সংি  কমকতাসহ শাখা ও অিফস ধানগণেক এর দায়ভার

বহন করেত হেব।

০৭।         সমেয় সমেয় সরকাির িত ােন জাির ত ই ারেনট ও সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর িনেদশনা আ সরন করেত
হেব।

ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ কাযকর হেব।                                                                    

২২-৪-২০২১
মাঃ জসীম উ ীন
মহা ব াপক

ন র: ৫৩.১৪.০০০০.১৭৫.২২.০০১.২১.৩২/১(১১৯) তািরখ: ৯ বশাখ ১৪২৮
২২ এি ল ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহা ব াপক (সকল)
২) ক  পিরচালক, , িবএইচিবএফিস, সদর দফতর, ঢাকা
৩) উপ-মহা ব াপক/িবভাগীয় ধান (সকল)
৪) িসিনয়র ি ি পাল অিফসার, ব াপনা পিরচালেকর সিচবালয়, বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন
৫) িসিনয়র অিফসার, উপ- ব াপনা পিরচালক-এর দফতর , বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাইনা  কেপােরশন
৬) জানাল অিফস (সকল), িবএইচিবএফিস
৭) িরিজওনাল অিফস (সকল), িবএইচিবএফিস
৮) শাখা অিফস (সকল), িবএইচিবএফিস
৯) অিফস আেদশ নিথ/মা ার নিথ/ ি গত নিথ, িবএইচিবএফিস, সদর দফতর, ঢাকা

৩



২২-৪-২০২১
মাহা দ িমজা র রহমান

উপ-মহা ব াপক

৪


