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আাইিস  িডিভশন, ধান কায ালয়, ঢাকা-১০০০। 

 

ারক নং-৫৩.১৯.৯০০১.০০১.০০.০০০.১৮. তািরখঃ ২৫ অে াবর, ২০১৮ 
 
িবষয়ঃ সামািজক যাগােযাগ মা েম (েফইস ক, ইটার, ইউ উব ইত ািদেত) জীবন বীমা কেপ ােরশেনর 

নােম পইজ, প এবং একাউ  খালা ও বহার সং া  িনেদ িশকা।   
 
মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয় ক ক কািশত ‘‘সরকারী িত ােন সামািজক যাগােযাগ মা ম 

বহার সং া  িনেদ িশকা, ২০১৬’’ এর মা েম িন  বিণ ত কােজ সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার করেত 
বলা হেয়েছঃ 
 

১. দা িরক যাগােযাগ ও মতিবিনময়; 
২. নাগিরক সবা দােন সম া পয ােলাচনা ও সমাধান; 
৩. জনসেচতনা ও চারণা; 
৪. নাগিরক সবা সহিজকরণ ও উ াবন; 
৫. িস া  হণ ও নীিত িনধ ারণী ি য়ায় জনগেণর অংশ হণ; 
৬. জনবা ব শাসন ব া িনি তকরণ;  
৭. সবা হীতােদর অিভেযাগ িন ি  ইত ািদ। 

 
 
উি িখত কাজ েলা সহিজকরেণর জ  জীবন বীমা কেপ ােরশেনর ফইস ক িলংক  (আইকন) ভােব 
ওেয়বসাইেট দওয়া হেয়েছ। সরকারী িত ােন সামািজক যাগােযাগ মা ম বহার সং া  িনেদ িশকা, ২০১৬ 
এর আেলােক সকল কম কতােক জীবন বীমা কেপ ােরশেনর ফইস ক পইেজ (িলংক-
fb.me/JibanBimaCorporation.OfficialPage এবং m.me/JibanBimaCorporation.OfficialPage)  
থাকা এবং ফইস ক পইজ েক অিফিসয়াল পইজ িহেসেব বহার করেত বলা হে । 
 
জীবন বীমা কেপ ােরশেনর নােম সামািজক যাগােযাগ মা েম পইজ, প এবং একাউ  খালার িনেদ িশকাঃ  
 

০১. জীবন বীমা কেপ ােরশেনর নােম অথবা লেগা বহার কের ি গতভােব যাগােযাগ মা েম 
( ফইস ক, ইটার, ইউ উব ইত ািদেত) পইজ, একাউ  বা প খালা যােব না। 

০২. ইেতামে  ি গতভােব জীবন বীমা কেপ ােরশেনর নােম অথবা লেগা বহার কের য সব পইজ, 
একাউ  বা প খালা হেয়েছ তা অিবলে  ব  করেত হেব; অ থায় আইিস  এ  অ যায়ী েয়াজনীয় 

ব া হণ করা হেব।  
০৩. িনে র পইজ  জীবন বীমা কেপ ােরশেনর অিফিসয়াল ফইস ক পইজ িহেসেব ব ত হেব। 

কেপ ােরশেনর ওেয়ব সাইট www.jbc.gov.bd -এ এই পইেজর িলংক  দয়া আেছ। পইেজর 
িলংক- fb.me/JibanBimaCorporation.OfficialPage এবং 
m.me/JibanBimaCorporation.OfficialPage 

০৪. ধান কায ালেয়র আইিস  িডিভশেনর পরামশ েম এবং িরিজওনাল/কেপ ােরট/েসলস অিফেসর 
ইনচাজগেণর অ মিত েম িরিজওনাল/কেপ ােরট/েসলস তােদর িনজ  ফইস ক পইজ/একাউ / প 
লেত পারেব। তেব অব ই সকল (িরিজওনাল/কেপ ােরট/েসলস) পইেজর নােমর ফরেমট একই 

থাকেত হেব। 
০৫. িরিজওনাল/কেপ ােরট/েসলস অিফেসর ফইস ক পইজ র সােথ অব াই জীবন বীমা কেপ ােরশেনর 

(খসড়া) 



অিফিসয়াল ফইস ক পইেজর সােথ সং  থাকেত হেব। (সহেযািগতার জ  ধান কায ালেয়র 
আইিস  িডিভশেনর িসে ম এনািল  এর সােথ ০১৫২১-১২৪৫৭১ ন ের যাগােযাগ করা যেত পাের)। 
 

০৬. িরিজওনাল/কেপ ােরট/েসলস অিফস ফইস ক পইজ/একাউ  বা প লেত চাইেল নােমর শেষ 
অব ই সংি  িরিজওন/কেপ ােরট/েসলস এর নাম উে খ করেত হেব, যমনঃ  
               ক) িরিজওনাল অিফেসর ে ঃ জীবন বীমা কেপ ােরশন-িরিজওনাল অিফস, ঢাকা। 
               খ) কেপ ােরট অিফেসর ে ঃ জীবন বীমা কেপ ােরশন-কেপ ােরট অিফস, িদনাজ র। 
               গ) সলস অিফেসর ে ঃ জীবন বীমা কেপ ােরশন- সলস অিফস-১৬। 

 
জীবন বীমা কেপ ােরশেনর ফইস ক পইজ বহােরর সাধারণ িনেদ িশকাঃ 
সামািজক যাগােযাগ মা ম বহােরর অ িন িহত ল  হে  িত ােনর ল  ও উে  অজন। সেব াপির, 
দা িরক তা, জবাবিদিহতা ও নাগিরকেদর জ  ত  ও যাগােযাগ ি  বহােরর ন ন েযাগ তরী 
এবং কম চারীগেণর এ শ শতেকর উপেযাগী স মতা ি  করা। এ লে  সাধারণভােব িন বিণ ত 
িনেদ িশকাস হ অ সরণ করেত হেবঃ 
 

১. সামািজক যাগােযাগ মা ম কািশত  ট ট, ছিব, অিডও, িভিডও ইত ািদ ে র সে  িনব াচন ও 
বাছাই করেত হেব। এডিমন/মডােরটর/ক প  কে ে র উপ তা স েক িনি ত হেয় াটফেম  তা 

কােশর অ মিত দান করেব। 
২. দ  কে  অব ই িত ােনর ল  ও উে ে র সে  স িত ণ  হেত হেব। 
৩. ণ  কে স েহর আকাইিডং, নঃ দশ ন ও শয়ািরং উৎসািহত করেত হেব। 
৪. জাতীয় ঐক  ও চতনার পিরপ ী কান রকম াটাস দওয়া বা কেম  করা থেক িবরত থাকেত 

হেব। 
৫. কান স দােয়র ধম য় অ িতেত আঘাত লাগেত পাের এমন বা ধম িনরেপ তার নীিত পিরপ ী কান 

কে  বহার করা যােব না। 
৬. রাজৈনিতক মতাদশ  বা আেলাচনা সংি  কান কেম  করা যােব না। 
৭. বাংলােদেশ বসবাসকারী কান  জািতস া, - গা ী বা স দােয়র িত বষ লক বা হয় 

িতপ লক কে  দয়া যােব না। 
৮. কান ি , িত ান বা রা েক হয় িতপ  করা হয় এমন কে  দয়া যােব না। 
৯. িল  বষ  বা এ সং া  িবতক লক কান কে  দয়া যােব না। 
১০. জনমেন অসে াষ বা অ ীিতকর মেনাভাব ি  করেত পাের এমন কান িবষেয়র অবতারণা করা যােব 

না। 
১১. ি গত বা পািরবািরক িবষয়ািদ সংি  কান কে  ািত ািনক যাগােযাগ মা েম পা  দয়া 

যােব না। 
১২. অ েয়াজনীয় বা হীন িবষেয় পা  দওয়া থেক িবরত থাকেত হেব। 
১৩. সামািজক যাগােযাগ মা েমর অপ বহার বা িনজ একাউে র িতকারক কে -এর জ  সংি  

কম কতা/কম চারী ি গতভােব দায়ী হেবন এবং েযাজ  ে  চিলত আইন বা িবিধ-িবধােনর 
স ুখীন হেবন। 

 
 
 
 (েমাঃ আলী র) 

ােনিজং ডাইের র 
 
 


