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েফসবুক বহাের িনেদ র্শনা মানেছন না সরকাির কম র্কত র্া কম র্চারী কূটনীিতক  
িনজসব্ িতেবদক  

 

বাংলােদেশর সরকাির শাসেনর কম র্কত র্া-কম র্চারী, সব্ায় শািসত, আধা-সব্ায় শািসত িত ােনর কম র্কত র্া-কম র্চারী, িচিকৎসক, পুিলশ 
বািহনীর সদ , িবিভ  েদেশ কম র্রত কূটনীিতকেদর aেনেকi সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহােরর ে ে  সরকাির িনেদ র্শনা 
মানেছন না। তােদর aেনেকi সরকােরর েনoয়া িবিভ  কম র্কাে  র িবরুে  িনেজেদর েফসবুক oয়ােল য্াটাস িদে ন। aে র 
য্াটােস কেম  বা ম  করেছন। যা সরকার eবং সরকােরর কম র্কা েক িব ত o িব  করেছ। িক  তােদর িবরুে  সরকার 

িকংবা শাসন েকােনা ব া িনে  না। aথচ সাংবািদক, বুি জীবী, েবসরকাির িবশব্িব ালয় িশ ক িকংবা e ধরেনর েকu 
েফসবুেক েকােনা য্াটাস িদেলi সরকার তােদর িবরুে  মুহূেত র্র মে  আiনানুগ ব া েনoয়া শুরু কের। মামলা, ে ফতার পয র্  
কেরেছ- eমন ঘটনাo ঘেটেছ। স িত বরগুনায় স াসীরা eক যুবকেক তার ীর সামেন কাে  কুিপেয় হতয্ার দৃ  eবং ei 
িবষয়িট িনেয় সামািজক েযাগােযাগ মা েম েতালপাড় হয়। e ঘটনায় নয়ন ব  নােম eক আসািম পুিলেশর সে  ব কযুে  মারা 
যায়। oi ব কযুে র ঘটনার পর িবষয়িট িনেয় সামািজক েযাগােযাগ মা েম আেরক দফা আেলাচনার ঝড় oেঠ। aেনেকi e 
ঘটনায় সব্ি  কাশ কেরন। আবার েকu েকu সফায়ােরর িবেরািধতা কেরন। ei িবেরািধতার তািলকায় রেয়েছন সরকােরর eক 
কূটনীিতকo। শা  মহাসাগরীয় a েলর eকিট েদেশ কম র্রত ei কূটনীিতক গত 3 জুলাi তার েফসবুক oয়ােল eকিট য্াটাস 
েদন। তােত aেনেক কেম  কেরন। oiসব কেমে র জবাবo েদন oi কূটনীিতক। eকজেনর জবােব িতিন  িলেখন, িতিন 
মেন কেরন eিট ‘eকিট হতয্াকা ’। তার ei য্াটাস eবং কেম  িনেয় িবিভ  মহেল eখন তুমুল আেলাচনা চলেছ। aেনেকi 
বলেছন, oi কূটনীিতক সরকাির চাকিরজীবী হেয়o সরাসির সরকােরর কম র্কাে  র িবেরািধতা করেছন, যা তার চাকিরর শত র্ ল েনর 
শািমল। aেনেক বলেছন, সরকাির কম র্চারী eবং কূটনীিতক হoয়ার কারেণ সরকার তার িবরুে  eখেনা েকােনা ব া েনয়িন। ei 
জায়গায় a  েকu হেল িকংবা সাধারণ েকােনা নাগিরক েফসবুেক eরকম য্াটাস িদেল eত েণ তােক আiিসিট আiেন ে ফতার 
করা হেতা। eিট আiেনর দুi রকম বহার বেলo মেন কেরন aেনেক। শুধু oi কূটনীিতকi নন, সরকািরর কম র্কত র্া-কম র্চারী, 
পুিলশ বািহনীর সদ , সরকাির িচিকৎসক, সরকাির ল-কেলজ িবশব্িব ালেয়র িশ করা aেনেকi তােদর েফসবুক oয়ােল 
নানারকম য্াটাস িদে ন। যা সরকােরর িবরুে  যাে । aেনক সময় তারা নানাভােব সরকােরর িবিভ  কম র্কাে  র িবেরািধতা কের 
েকৗশেল ে াভo কাশ কেরন। 

িক  সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর েফসবুক বহােরর ে ে  সরকােরর সুিনিদ র্  নীিতমালা রেয়েছ। oi নীিতমালা aনুসরণ কেরi 
তােদর েফসবুক বহার করার কথা। িক  eখন েদখা যাে  eর তয্য় ঘটেছ aহরহ। 

সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীরা েদদার েফসবুক বহার শুরু করেল eবং িনেজেদর oয়ােল i ামেতা নানান য্াটাস িদেল সরকােরর 
নানা কম র্কা  িব  হেত শুরু কের। তখন আেলাচনায় আেস িবষয়িট। সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীরা েফসবুক বহার করেত 
পারেবন িক না- তা িনেয়o  oেঠ। eক পয র্ােয় 3127 সােলর মাচ র্ মােস সরকাির িত ােন সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহার 
সং া  িনেদ র্িশকা জাির কের মি পিরষদ িবভাগ। oi িনেদ র্িশকায় েফসবুক বহাের সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর িনরুৎসািহত 
করা হয়। তেব সরকাির িত ােন সতকর্তার সে  সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহার করার কথা বলা হেয়েছ। 

oi িনেদ র্িশকায় সরকাির িত ােন সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহােরর েয়াজনীয়তা o েযৗি কতা তুেল ধের বলা হেয়েছ, 
সরকাির িত ােন সামািজক েযাগােযাগ মা েমর কায র্কর বহার িনি ত করেত হেব; সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহাের সরকাির 
িত ান eবং কম র্চারীেদর করণীয় o বজর্নীয় িনধ র্ারণ করা eবং বহােরর ে ে  েয়াজনীয় িনরাপ া o েগাপনীয়তা িনি ত করেত 

হেব। সামািজক েযাগােযাগ মা ম বহােরর ে ে  বলা আেছ িনেদ র্িশকািট সরকােরর সব ম ণালয়, িবভাগ, aিধদফতর, সং া, 



কিমশন, সব্ায় শািসত িত ান, রা ায়  েকা ািন, মাঠ পয র্ােয়র aিফস, িশ া/ িশ ণ িত ান eবং কম র্চারীেদর সামািজক 
েযাগােযাগ মা ম বহােরর ে ে  েযাজয্ হেব। 

oi িনেদ র্িশকায় বলা আেছ, ি গত aয্াকাu  পিরচালনার সময় তােদর দািয়তব্শীল আচরণ করেত হেব, েমেন চলেত হেব িকছু 
aনুশাসন। e ছাড়াo ম  করার িবষয় েবেছ েনoয়া eবং ব  িনব র্াচেনর ে ে o সতকর্তা aবলমব্ন করেত পরামশ র্ েদoয়া 
হেয়েছ। a েয়াজনীয় টয্ািগং করা েথেকo িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। মি পিরষদ িবভােগর জাির করা oi িনেদ র্শনার নয় নমব্ের 

 uে খ আেছ- েকান েকান িবষয়গুেলা সামািজক েযাগােযাগ মা েম কাশ করা যােব না। eর মে  রেয়েছ- জাতীয় ঐকয্ o 
েচতনার পিরপ ী েকােনা কনেট  কাশ করা যােব না; েকােনা স দােয়র ধম য় aনুভূিতেত আঘাত হানেত পাের বা 
ধম র্িনরেপ তার নীিত পিরপ ী েকােনা কনেট ; জনমেন aসে াষ বা a ীিতকর মেনাভাব সৃি  করেত পাের eমন েকােনা িবষয়; 
রাজৈনিতক মতাদশ র্ বা আেলাচনা সংি  েকােনা কনেট ; বাংলােদেশ বসবাসকারী েকােনা  জািতস া, নৃ-েগা ী স দােয়র 
িত ƣবষ মূলক বা েহয় িতপ মূলক িবষয়ব ; েকােনা ি , িত ান বা রা েক েহয় িতপ  কের eমন েকােনা িবষয়ব  eবং 

িল  ƣবষ  বা e সং া  িবতক র্মূলক েকােনা িবষয় কাশ েথেক িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। িক  সামািজক েযাগােযাগ মা ম 
বহার সং া  মি পিরষদ িবভােগর oi িনেদ র্িশকা aেনেকi মানেছন না। ি গত আiিডেত িনেজর েপা  েদoয়ার ে ে  

িকংবা কেমে র ে ে  তারা িনেদ র্শনািট aমা  করেছন। 

 


