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িবষয:় স ামা িজকসামািজক  যাগােযাগযাগােযাগ   মা মমা ম   বহ ারবহ ার   সং াসং া   িনেদশনািনেদশনা   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, েগাপেযাগী ও আ িনক রা  গেড় তালার জ  বতমােন সামািজক যাগােযােগর মা ম
বই ণ। সামািজক যাগােযাগ মা েম িশ ার পাঠদান এবং নীিত ণয়ন ও বা বায়েন অেনক িমকা পালন করা হয়। অনলাইেন
াশ, িশ ক ও ছা েদর মােঝ স ক তরী করা এবং রাে র সকল ে  অ যা ার জ  অত  ণ। ছা  ও িশ কেদর মােঝ

সেচতনতা তিরর জ  িনে  সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার সং া  িক  িনেদশনা দান করা হেলাঃ

১. সামািজক যাগােযােগর িবিভ  মা েম সরকার বা রাে র ভাব িত  হয়, এমন কান পা , ছিব অিডও বা িভিডও আপেলাড,
কেম , লাইক, শয়ার করা থেক িবরত থাকেত হেব। একই সে  জাতীয় ণ ি , িত ান বা অ  কান সািভস বা পশােক হয়

িতপ  কের, এমন কান পা  দওয়া থেকও িবরত থাকেত হেব;
২. জাতীয় ঐক  ও চতনার পিরপ ী কান রকম ত  উপা  কাশ করা থেক িবরত থাকেত হেব। কান স দােয়র ধম য় অ িতেত
আঘাত লাগেত পাের এমন বা ধমিনরেপ তা নীিত পিরপ ী কান ত  উপা  কাশ করা যােব না। সা দািয়ক স ীিত িবন  বা
আইন লার অবনিত ঘটেত পাের, এ প কােনা পা , ছিব, অিডও বা িভিডও আপেলাড, কেম , লাইক, শয়ার করা থেক িবরত
থাকেত হেব;
৩. জনমেন অসে াষ বা অ ীিতকর মেনাভাব ি  করেত পাের, এমন কান িবষয় লখা, অিডও বা িভিডও কাশ বা শয়ার করা এবং
িভি হীন, অসত  বা অ ীল ত  চার থেক িবরত থাকেত হেব;
৪. মি পিরষদ িবভাগ ক ক সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর গাইডলাইন, চাকিরর িবধানাবিল  এবং এ সং া  সরকাির িনেদশনা 
অ সরণ কের কমকতাগণ সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার করেবন;
৫. িত ান ধানগণ কােনা কমকতা-কমচারী সামািজক যাগােযাগ মা ম বহাের িবিধর ত য় ঘটােল তাৎ িণকভােব ব া হণ
করেবন এবং েয়াজেন তদ  কের এর মাণকসহ আ িলক অিফেসর মা েম মাউিশ অিধদ রেক অবিহত করেবন;
৬. সামািজক যাগােযাগ মা েম সি য় িবিভ  প  বা পেজর এডিমনগণ পা /কেম  ইত ািদ অ েমাদন করার সমেয় সরকাির
নীিতমালার পিরপ ী,   িত ান, দ র ও সং ার িবপে  অব ানকারী কান পা  অ েমাদন করেবন না। অ থায় এডিমন এবং
পা দাতা উভেয়ই সরকাির িবিধ অ যায়ী অিভ  হেবন এবং ােদর  িব ে   ব া হণ করা হেব। 

এমতাব ায়, িশ া িত ান ধানগণেক সামািজক যাগােযাগ মা েম কান ধরেনর  ংখলা পিরপ ী ও অ ীিতকর কাযকলাপ যােত না
ঘেট স াপাের ি  রাখার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (কেলজ ও শা:/মা িমক/পিরক না ও উ য়ন/ িশ ণ/মিনটিরং এ  ইভ া েয়শন/িফ া  এ

িকউরেম ), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া (সকল অ ল)।
৩) উপপিরচালক (সকল), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
৪) সহকারী (সকল), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
৫) িপ এ  মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা।
৬) সংর ণ নিথ।
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