
‘সরকারর ই-মেইল নীরিোলা ২০১৮’ 

ব্যারিগি এবং প্রারিষ্ঠারনক য াগাম ামগর জন্য ই-মেইল একটি গুরুত্বপূর্ ণ োধ্যে। এেনরক সরকারর 

প্ররিষ্ঠামনর সামে নাগররকমের য াগাম ামগর অন্যিে োধ্যেও এটি। বিণোমন  সরকারর কে ণকিণারা ই-মেইল 

ব্যবহামরর জন্য যবসরকারর ই-মেইল যসবা প্রোনকারী সংস্থার ই-মেইল ব্যবহার কমর োমকন।  া িথ্য 

রনরাপত্তার জন্য অমনক যেমেই ঝুঁরকপূর্ ণ হমে পমে।  

 

সুষু্ঠভামব সরকারর োরেত্ব পালমনর জন্য ইমলরিক য াগাম ামগর যগাপনীেিা, জবাবরেরহিা ও কা ণকাররিা 

রনরিি করার জন্য ‘সরকারর ই-মেইল নীরিোলা ২০১৮’ প্রর্েন করা হমেমে। এই নীরিোলার োধ্যমে 

সরকারর ই-মেইল ব্যবহামরর যেমে রক করমি পারমবন এবং রক করমি পারমবন না িা সহমজই জানমি 

পারমবন। িার আমগ চলুন সরকারর ই-মেইল যসবার ব্যবহার সম্পমকণ একটু যজমন রনই। 

 

সরকারর অরিমস ইমেইমলর  ো ে ব্যবহার রনরিিকরমর্ বাংলামেশ সরকার “সরকারর ইমেইল নীরিোলা ২০১৮” অনুমোেন কমরমে 

 নীরিোলা অনু ােী, সরকারর সকল কে ণকিণা-কে ণচারী এবং প্ররিষ্ঠানমক সরকারর কামজর জন্য 

সরকারর ই-মেইল ব্যবহার করমি হমব। সরকারর কামজ অন্য যকান যবসরকারর সংস্থার ই-মেইল 

ব্যবহার করা  ামব না। বাংলামেমশর সকল সরকারর, আধা-সরকারর, স্বােত্তশারসি ও সংরবরধবদ্ধ 

সংস্থার জন্য এই নীরিোলা প্রম াজয হমব।  

 

 ‘সরকারর ই-মেইল নীরিোলা ২০১৮’ এর আওিাে সকল সাংরবধারনক প্ররিষ্ঠান, জািীে রনরাপত্তার 

সামে জরেি প্ররিষ্ঠান, আইন প্রমোগকারী সংস্থা, আরে ণক প্ররিষ্ঠান এবং যেমশর বাইমর অবরস্থি 

দূিাবাস, রেশন ও সরকারর েপ্তরগুমলা ঐরিকভামব সরকারর ই-মেইল যসবা ব্যবহার করমি পারমব।  



ই-যেইল যসবার  ো ে ব্যবহার রনরিিকরর্ 

 

ইমেইল যসবার  ো ে ব্যবহার রনরিিকরমর্ সরকারর ইমেইল নীরিোলা ২০১৮” এর ১৪.১ অনুমিমের এই রবষেগুমলা যেমন চলমি হ… 

নীরিোলার ১৪.১ অনুমিমে সরকারর ই-যেইল যসবার  ো ে ব্যবহার রনরিি করার জন্য ৪টি উপামের 

ব্যাপামরও উমেখ রমেমে। যসগুমলা হল  

 ১। শুধুোে সরকারর কামজ য াগাম ামগর জন্য সরকারর ই-যেইল যসবা ব্যবহার করমি হমব।  

 ২। ব্যবহারকারীর য সব রিভাইমস এই ই-মেইল যসবা বা কনরিগার, রসংক অেবা ই-মেইল ক্লামেন্ট 

সিটওেযার সংযুি করা আমে, যসসব রিভাইস য ন হাররমে না  াে বা ই-মেইমলর রনরাপত্তা হুেরকর 

মুমখ না পমে িা অবশ্যই রনরিি করমি হমব।  

 ৩। সরকারর য াগাম ামগর জন্য যকান োি ণ পাটি ণ ই-মেইল যসবা, য েন- গুগল, ইোহু বা ড্রপবক্স 

ইিযারে ব্যবহার যেমক রবরি োকমি হমব। 

 ৪। সরকারর ই-মেইল গ্রুমপ যকান তৃিীে পমের ই-মেইল অন্তর্ভ ণি করা  ামব না। 

সরকারর ই-যেইল যসবা ব্যবহামর করনীেঃ 

 

সরকারর ইমেইল ব্যবহামরর যেমে “সরকারর ইমেইল নীরিোলা ২০১৮”এর ১০.২ অনুমিমের এই রবষেগুমলা যেমন চলমি হমব। 



রনেে যেমন ই-যেইল ব্যবহার না করমল বা সিকণ না োকমল ব্যারিগি িথ্য চুররর পাশাপারশ আপনার 

প্ররিষ্ঠানও ব্যাপক েরির সম্মুখীন হমি পামর। িাই সরকারর ই-যেইল ব্যবহামরর যেমে সবসেে নীরিোলা 

যেমন ব্যবহার করুন। চলুন িমব যজমন যনই, সরকারর ই-যেইল ব্যবহামর রক রক রনেে অনুসরর্ করমি হমব।  

 ১। উপযুি কতৃণপে কতৃণক িমথ্যর যের্ীকরর্, ব্যবহার ও রনরাপত্তা রবষমে প্রর্ীি নীরিোলা  ো ে 

অনুসরন করা। 

 ২। যগাপনীে যেরর্র্ভি ই-মেইল আোন-প্রোমনর যেমে রিরজটাল স্বাের ব্যবহামর অগ্রারধকার যেো। 

 ৩। যকান ব্যবহারকারীর ইমেইল অযাকাউন্ট রনরিে করা হমল িাঁর বরাবর যপ্রররি ইমেইল অন্য যকান 

ইমেইল ঠিকানাে পুনঃমপ্ররন করা  ামব না। 

 ৪। ইমেইল পররচালনাকারী কে ণকিণা বা যিাকাল পমেন্ট কে ণকিণা কতৃণক সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠামনর সকল 

রিভাইস বা করম্পউটার রসমেমে অপামরটিং রসমেে, এরন্টভাইরাস এবং অযারিমকশান প্যামচস এর 

ব্যবহার রনরিি করা।  

 ৫। বাস্তবােনকারী সংস্থা কতৃণক যকান ইমেইল অযাকাউমন্ট রনরাপত্তা রবঘ্নজরনি সেস্যা পররলরেি 

হমল ব্যবহারকারীর রনবরিি যোবাইল নাম্বামর SMS এর োধ্যমে িামক জানামি হমব। 

পাসওোমি ণর যকান অপব্যবহার রচরিি হমল ব্যবহারকারীমক ইমেইমলর োধ্যমে িা অবরহি করা 

হমব।  

 ৬। কে ণকিণা/কে ণচারীমের সরকারর ইমেইল অযাকাউন্ট যেমক সরকারর ইমেইল যসবার বাইমর 

ব্যারিগি ইমেইমল যকান িথ্য িরওোি ণ করা  ামব না। িমব সরকারর ইমেইমলর োধ্যমে োপ্তররক 

কামজ য মকান সরকারর বা যবসরকারর ব্যারি বা প্ররিষ্ঠামনর সামে য াগাম াগ করা  ামব।  

 ৭। রনরাপত্তার রবষে রবমবচনা কমর সরকারর ইমেইল যসবাে পাসওোমি ণর স্বেংরিে সংরেন করা 

 ামব না।  

এবার িাহমল যজমন রনই, সরকারর ইমেইল ব্যবহার কমর যকান ধরমনর কাজ গুমলা করা  ামব না।  

 

সরকারর ইমেইল ব্যবহার কমর “সরকারর ইমেইল নীরিোলা ২০১৮”এর ১৪.২ অনুমিমের এই রবষেগুমলা পররহার করমি হমব। 



 ১। য  সকল ই-যেইল আোন-প্রোন হেরারনমূলক, অিীল ও হুেরক রহমসমব যেরনর্ভি অেবা এেন 

িথ্য তিরর ও রবরনেে  া অন্য যকান আইমনর পররপন্থী 

২। রবমশষ অরধকারপ্রাপ্ত, স্বত্বারধকাা্রপ্রাপ্ত িথ্য বা অন্য যকান রবমশষ অরধকারপ্রাপ্ত যগাপনীে বা 

সংমবেনশীল িমথ্যর অননুমোরেি আোনপ্রোন  

৩। অননুমোরেিভামব ই-যেইল যসবাে প্রমবশারধকার, যবনামে ই-যেইল একাউন্ট তিরর ও রবিরর্, 

অন্য ব্যাবহারকাররর ই-যেইল একাউন্ট ব্যাবহার ও র্ভো পররচে ব্যাবহার কমর ই-যেইল একাউন্ট 

তিরর ও ব্যবহার।  

 ৪। রবজ্ঞাপন, য ৌনিা, ব্যবসা সংিান্ত পে আোন প্রোন ও অন্যান্য ইমেইমলর আোন প্রোন। 

 ৫। ইিাকৃিভামব ইমেইমলর োধ্যমে করম্পউটার ভাইরাস েোমনা। 

 ৬। ইমেইল যপ্ররমকর পররচে রবভ্রারন্তকরভামব প্রোন।  

 ৭। অননুমোরেিভামব অন্য যকান ব্যবহারকারীর ইমেইল অযাকাউন্ট ব্যবহামরর যচষ্টা বা ব্যবহার করা। 

 ৮। যকান ধে ণ, বর্ ণ, যগামের প্ররি অবোননাকর যকান ভাষা ব্যবহার বা রকংবা জারিরবমেষী িথ্য 

আোন প্রোন। 

 ৯। রনমজর ব্যারিগি কাজ, য েন ব্যারিগি অনুষ্ঠামন আেত্রনেমনর জন্য রবিরন িারলকা ব্যবহার কমর 

ইমেইল পাঠামনা। 

 

সরকারর ইমেইল ব্যবহামরর যেমে এসকল রনেেগুমলা একটু যেমন চলমলই আপরন এবং আপনার প্ররিষ্ঠান 

রনরাপে োকমব। িাই ইমেইল ব্যবহামর সরকারর নীরিোলা যেমন চলুন।  


