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১.০ ভূচভকা 

র্থ্য  মমাগারমাগ প্রযচিয (আইচটি) রফ তাচ্চ ব্যফায চনচির্ করয ভারজয কর মেচণরায ভানুরলয 

জীফনভারন ইচর্ফাচক চযফর্তরনয ভাধ্যরভ জ্ঞানচবচত্তক চডচজটার ফাংরারদ গরে মর্ারা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ 

াচনায অন্যর্ভ যাজননচর্ক অঙ্গীকায। ২০০৮ ারর নফভ জার্ীয় ংদ চনফ তাচরনয পূরফ ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

মখ াচনা আয়াভী রীরগয চনফ তাচনী ইরর্ায ‘চদন ফদররয নদ’-এ “২০২১ াররয ভরধ্য চডচজটার 

ফাংরারদ” গরে মর্ারায মঘালণা মদন। দূযদৃচি ম্পন্ন এ ুপক্প  ভানুরলয চচ্াররারক জায়গা করয মনয়। অরনক 

মিরত্র ‘চডচজটার ফাংরারদ’ ুপক্প রক ফঙ্গফন্ধু মখ মুচজবুয যভারনয 'রানায ফাংরা'য পুনজতাগযণ ফরা মমরর্ 

ারয। 

‘চডচজটার ফাংরারদ’ চফচনভ তারণ যকায মদব্যাী চফচবন্ন কাম তিভ ফাস্তফায়ন কযরছ। ‘চডচজটার ফাংরারদ’ 

চফচনভ তারণয অন্যর্ভ একটি অনুলঙ্গ রি ই-গবন তরভন্ট, মায ভাধ্যরভ চডচজটার প্রযচি ব্যফারযয দ্বাযা 

জনাধাযণরক দিবারফ মফা প্রদান র্থা যকারযয মুদয় কাম তিভ চযচাচরর্ য়। ফাংরারদ যকায চফচবন্ন 

মিরত্র ই-গবরন তন্স কাম তিভ চযচারনায পরর যকাচয কভ তকর্তা-কভ তচাযীরদয দদনচিন দাপ্তচযক দাচয়ত্ব াররন 

র্থ্য  মমাগারমাগ প্রযচিয ব্যফায ব্যাকবারফ বৃচি মরয়রছ। যকাচয কভ তকর্তা-কভ তচাযীরদয মফাগ্রীর্া ফা 

নাগচযকরদয ারথ াযস্পচযক মমাগারমারগয অন্যর্ভ ভাধ্যভ রি ই-মভইর। একটি অনন্য  প্রচভর্ যকাচয ই-

মভইর মফা না থাকায কাযরণ চফচবন্ন ধযরণয মফযকাচয ই-মভইর মফা প্রদানকাযী ংস্থায ভাধ্যরভ যকাচয 

কভ তকর্তা-কভ তচাযীগণ ই-মভইর মফা ব্যফায কযরছন, মা র্থ্য চনযাত্তায মিরত্র চফচবন্ন ঝুঁচকয কাযণ রয় 

দাঁচেরয়রছ। ম মপ্রচিরর্ যকাচয মমাগারমাগ  র্থ্য আদান প্রদারনয জন্য মকন্দ্রীয়বারফ ংযচির্ াব তায মথরক 

একটি আ্জতাচর্ক ভানম্পন্ন যকাচয ই-মভইর মফা (Government e-mail service) প্রচর্ষ্ঠা কযা 

প্ররয়াজন, মায দ্বাযা যকাচয কভ তকর্তা-কভ তচাযীগণ একটি চনযাদ িচর্ ব্যফারযয ভাধ্যরভ র্াঁরদয দাপ্তচযক 

দাচয়ত্ব দি  কাম তকযবারফ ম্পাদরন িভ রফন।  

সুষ্ঠুবারফ যকাচয দাচয়ত্ব াররনয জন্য ইররক্ট্রচনক মমাগারমারগয মগানীয়র্া, জফাফচদচর্া  কাম তকাচযর্া 

চনচির্ কযায ররিে একটি মটকই ই-মভইর মফা প্রচর্ষ্ঠা কযা যারেয দাচয়ত্ব। ম চফলয়টি চফরফচনা করয 

যকারযয মুদয় ই-মভইর ব্যফাযকাযীরদয একই চনয়ভ-নীচর্য আর্ায় চনরয় আায জন্য যকাচয ই-মভইর 

নীচর্ভারা প্রণয়ন কযা রয়রছ। একটি প্রচভর্ যকাচয ই-মভইর মফা প্রচর্ষ্ঠায ররিে প্রণীর্ এ নীচর্ভারায় 

যকাচয ই-মভইর ব্যফারযয মিত্র  প্রচিয়া সু্পষিবারফ উরেখ যরয়রছ। এ নীচর্ভারায ভাধ্যরভ যকাচয 

মডারভইন এয আর্ায় এফং এ ংিা্ চনরদ তনা অনুযণপূফ তক যকাচয কভ তকর্তা-কভ তচাযীগণ গ্রণরমাগ্য 

িচর্রর্ ই-মভইর ব্যফায কযরর্ িভ রফন; মায পরর জনাধাযণরক দ্রুর্ মফা প্রদারনয াাাচ ই-

গবরন তন্স কাম তিভ সুষ্ঠবুারফ ফাস্তফায়নিরভ ‘চডচজটার ফাংরারদ’ চফচনভ তারণয থ সুগভ রফ। 

২.০ ংচিপ্ত চরযানাভ  প্রফর্তন 

 (ক) এ নীচর্ভারা 'যকাচয ই-মভইর নীচর্ভারা ২০১৮' নারভ অচবচর্ রফ; 

 (খ) এটি অচফররে কাম তকয রফ। 

৩.০ উরেশ্যমূ (Objectives) 

(ক) কর যকাচয প্রচর্ষ্ঠান  ব্যফাযকাযীগণ কর্ততক যকাচয ই-মভইর মফায মথামথ ব্যফায চনচির্  কযা; 
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(খ) যকাচয ই-মভইর মফায একটি প্রচভর্  অনন্য নাভকযণ কযা; 

(গ) ব্যফাযকাযীরদয যকাচয ই-মভইর মফায় চনযাদ প্ররফ এফং ব্যফায চনচির্ কযা; 

(ঘ) নাগচযক, মফা গ্রীর্া এফং অংীজরনয ারথ দি, কাম তকয, আইনঙ্গর্ এফং নীচর্গর্বারফ

 ইররক্ট্রচনক মমাগারমাগ যিা কযা। 

৪.০ চযচধ (Scope) 

৪.১ কর যকাচয কভ তকর্তা-কভ তচাযী এফং প্রচর্ষ্ঠান যকাচয কারজ যকাচয ই-মভইর মফা ব্যফায কযরফ। র্থ্য  

মমাগারমাগ প্রযচি চফবারগয অধীনস্থ ফাংরারদ কচম্পউটায কাউচন্সর (চফচচ) যকাচয ই-মভইর মফায 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা চররফ কাজ কযরফ। অন্য মকারনা ই-মভইর মফা প্রদানকাযী (e-mail service 

provider) প্রদত্ত ই-মভইর মফা যকাচয মমাগারমারগয মিরত্র ব্যফায কযা মারফ না; 

৪.২ এ নীচর্ভারা ফাংরারদরয কর যকাচয, আধা-যকাচয, স্বায়ত্তাচর্  ংচফচধফি ংস্থায মিরত্র প্ররমাজে 

রফ। 

৫.০   ঐচিকবারফ (Optionally) যকাচয ই-মভইর মফা ব্যফায 

৫.১ চনরনাি প্রচর্ষ্ঠানমূ এ নীচর্ভারায আর্ায় যকাচয ই-মভইর মফা ঐচিকবারফ ব্যফায কযরর্ াযরফ  

 (ক) াংচফধাচনক প্রচর্ষ্ঠানমূ; 

 (খ) জার্ীয় চনযাত্তায ারথ ংচিি প্রচর্ষ্ঠানমূ; 

(গ) আইন প্ররয়াগকাযী ংস্থামূ; 

(ঘ) আচথ তক প্রচর্ষ্ঠানমূ; 

(ঙ) ফাংরারদরয ফাচরয অফচস্থর্ দূর্াফা, চভন  যকাচয দপ্তযমূ। 

৫.২ ৫.১ অনুরিরদ উচেচখর্ প্রচর্ষ্ঠানমূ র্ারদয ই-মভইর মফায মিরত্র যকাচয ই-মভইর মফা ব্যফায না কযরর 

চনরনাি ন্যেনর্ভ একটি র্ত প্রচর্ারন কযরর্ রফ  

(ক) র্ারদয ই-মভইর াব তায ফাংরারদরয অবে্রয যাখরর্ রফ;  

(খ)  ই-মভইর মডারভইন কাচি ট মররবর মডারভইন (.bd ফা .ফাংরা) এয আর্ায় চনফন্ধন কযরর্ রফ; 

(গ)  ই-মভইর াব তায ফাংরারদ কচম্পউটায কাউচন্সর কর্ততক ফা ংচিি প্রচর্ষ্ঠান কর্ততক ংযিণ কযরর্ রফ; 

(ঘ)  ই-মভইর ব্যফায ফা মফাদারনয জন্য ংচিি ংস্থায চনজস্ব ই-মভইর নীচর্ভারা থাকরর্ রফ; 

(ঙ)  ফাংরারদরয ংচিি আইন, চফচধ-চফধারনয ারথ াভঞ্জস্য মযরখ ংচিি প্রচর্ষ্ঠান র্ারদয ই-মভইর 

ব্যাকআ (backup), চযরটনন (retention) এফং র্থ্য চনযাত্তা (information security) 

নীচর্ভারা প্রণয়ন কযরফ। 

৬.০   ই-মভইর মডারভইন  নাভকযণ 

(ক) ংচিি প্রচর্ষ্ঠারনয অনুরযারধয মপ্রচিরর্ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা (চফচচ) বার্চ তয়ার মডারভইন মাচটং প্রদান 

কযরফ; 
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(খ) যকাচয ই-মভইর মফা ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা (চফচচ) এয মডারভইরনয অধীরন প্ররর্েক ব্যফাযকাযীরক 

একটি ই-মভইর একাউন্ট প্রদান কযরফ। উি ই-মভইর একাউরন্টয নাভকযরণয মিরত্র ই-মভইর আইচড 

ংচিি কভ তকর্তায নারভয প্রথভ অং (forename)  নারভয মরলয অং (surname) এয ভন্বরয় 

গঠন কযা রফ। মডারভইন নাভ ংচিি কভ তকর্তায কভ তযর্ ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/প্রচর্ষ্ঠান এয নাভ অনুারয 

প্রদান কযা রফ। [(উদাযণ: forename.surname@mopa.gov.bd) এ মিরত্র কভ তকর্তায কভ তযর্ 

ভন্ত্রণারয় ররা জনপ্রান ভন্ত্রণারয় (mopa)] 

(গ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা মকারনা প্রচর্ষ্ঠারনয অনুরযারধয চবচত্তরর্ র্ারদযরক অন্য মডারভইন নাভ প্রদান কযরর্ 

াযরফ। (উদাযণ: ম তটন কর তারযন এয মিরত্র forename.surname@parjatan.gov.bd); 

* যকাচয ই-মভইর আইচড'য নাভকযণ (Nomenclature) চফলরয় ব্যাখ্যা এ ংিা্ চনরদ তচকা 

(Guidelines)-এ চফস্তাচযর্বারফ উরেখ কযা রফ। 

 

৭.০ ায়াড ত এফং মগানীয়র্া 

(ক) ই-মভইর ব্যফাযকাযী ই-মভইর এয মগানীয়র্া ংযিণ কযরফন, মকারনািরভ ায়াড ত  ব্যচিগর্ র্থ্য 

কায ারথ বাগ (share) কযা মারফ না; 

(খ) ই-মভইর ব্যফাযকাযী ায়ারড তয জন্য সুদৃঢ় ফণ তাংচকক (alphanumeric) ায়াড ত ব্যফায 

কযরফন। ন্যেনরি প্রচর্ ০৬ ভার অথফা মকারনা রিজনক কাম তিভ চযরচির্ রর ারথ ারথ 

ায়াড ত এয চযফর্তন কযরর্ রফ। 

৮.০ ই-মভইর একাউন্ট ব্যফস্থানা 

(ক) যকারয আ-মভআর মফা ব্যফারযয মেরে শুধুভাে দাপ্তরযক কারজ মমাগারমারগয জন্য কভ মকতমা/কভ মচাযীগণ 

যকারয আ-মভআর ব্যফায কযরফন;  

(খ) মকান কভ মকতমায ফদররয মেরে ফদররকৃত নতুন কভ মস্থরর তাঁরক ঐ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/প্ররতষ্ঠান এয মডারভআন 

নাভ যুক্ত করয নতুন আ-মভআর অআরড প্রদান কযা রফ। 

 

৯.০ মগানীয়র্া যিা 

ব্যফাযকাযীগণ আ-মভআর এয মগানীয়তা যোয রফলয়টি রনরিত কযরফন; মকারনাক্ররভআ ায়াড ম ংক্রান্ত 

তথ্য কায ারথ বাগ (share) কযা মারফ না। ফাস্তফায়নকাযী প্ররতষ্ঠান যকারয আ-মভআর এয মগানীয়তা 

যোয রনরভত্ত পূফ ম তকমতামূরক ব্যফস্থা ম্ভাব্য কর দরে গ্রণ কযরফ। 

 

১০.০ ই-মভইর মফায চনযাত্তা যিা 

 

১০.১ ই-মভইর মফায চনযাত্তাাঃ 

(ক) এ নীরতভারায অতায় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা (রফরর) প্রদত্ত যকারয আ-মভআর মফায ফাআরয ন্য 

 মকারনা যকারয আ-মভআর মফা ব্যফায কযা মারফ না; 
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(খ) কর যকারয প্ররতষ্ঠারনয আ-মভআর মফা ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তমক মকন্দ্রীয়বারফ  রযচারনাধীন 

 যকারয আ-মভআর মফায ধীরন স্থানান্তরযত কযরত রফ; 

(গ) স্পমকাতয দপ্তরয (sensitive office) কভ মযত ব্যফাযকাযীগণ ঠিকতা প্রভাণীকযণ এয (secure  

authentication) রনরভত্ত মথামথ কর্তমরেয নুরভাদনক্ররভ রবরএন (VPN)  টির (OTP) 

ব্যফায  কযরফন;  

(ঘ) রফরদর কভ মযত দূতাফা, রভন  যকারয দপ্তযমূর ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তমক প্রদানকৃত আ-মভআর 

 মফা গ্ররণয মেরে স্থায়ী IP (Internet Protocol) ঠিকানা ব্যফায ফাঞ্ছনীয়; 

(ঙ) মগান মেরণভুক্ত দররর (classified document) ংফররত আ-মভআর ব্যফারযয মেরে ংরিষ্ট 

 প্ররতষ্ঠান এ ংক্রান্ত নীরতভারা নুযণ কযরফ; 

(চ) যকারয আ-মভআর মফায মেরে Secured Socket Layer (SSL) নদ গ্রণ কযরত রফ। 

১০.2 যকারয আ-মভআর মফা ব্যফাযকাযীগণ কর্তমক নুযণীয় কাম মক্রভঃ 

(ক) উযুক্ত কর্তমে কর্তমক তরথ্যয মেরণকযণ (classification), ব্যফায (handling)  রনযাত্তা 

 রফলরয় প্রণীত নীরতভারা মথামথ নুযণ কযা; 

(খ) মগানীয় মেরণভুক্ত আ-মভআর অদান-প্রদারনয মেরে রডরজটার স্বােয (Digital Signature) 

 ব্যফারয গ্রারধকায মদয়া; 

(গ) মকারনা ব্যফাযকাযীয আ-মভআর একাউন্ট রনরিয় ফা মভাচন কযা রর তাঁয ফযাফয মপ্ররযত আ-মভআর ন্য 

 মকারনা আ-মভআর ঠিকানায় পুন:রপ্রযণ (redirect) কযা মারফ না; 

(ঘ) আ-মভআর রযচারনাকাযী কভ মকতমা ফা মপাকার রয়ন্ট কভ মকতমা কর্তমক ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠারনয কর রডবাআ 

 ফা করিউটায ররেরভ ারনাগাদ ারযটিং ররেভ, এরন্টবাআযা (anti-virus) এফং যারিরকন 

 প্যারচ (application patches) এয ব্যফায রনরিত কযা; 

(ঙ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তমক মকারনা আ-মভআর একাউরন্ট রনযাত্তা রফঘ্নজরনত রফলয় (security 

incident) রযররেত রর ব্যফাযকাযীয রনফরিত মভাফাআর নম্বরয ক্ষুরদফাতমায (SMS) ভাধ্যরভ  তাঁরক 

জানারত রফ। ায়ারড ময মকারনা ব্যফায রচরিত রর ব্যফাযকাযীরক আ-মভআররয ভাধ্যরভ রফলয়টি 

ফরত কযা; 

(চ) কভ মকতমা/কভ মচাযীরদয যকারয আ-মভআর একাউন্ট মথরক যকারয আ-মভআর মফায ফাআরয ব্যরক্তগত আ-

মভআরর মকারনা তথ্য গ্রফতী (forward) কযা মারফ না; তরফ যকারয আ-মভআর এয ভাধ্যরভ দাপ্তরযক 

কারজ মম মকারনা যকারয ফা মফযকারয ব্যরক্ত ফা প্ররতষ্ঠারনয ারথ মমাগারমাগ কযা মারফ; 

(ছ) রনযাত্তায রফলয় রফরফচনা করয যকারয আ-মভআর মফায় ায়ারড ময স্বয়ংরক্রয় ংযেণ (autosave)

 কযা মারফ না। 

১১.০ মফা ায়র্া (Support Services) 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায কাম মাররয় একটি মফা ায়তা মকন্দ্র থাকরফ, মমখান মথরক মফাগ্রণকাযী ংস্থামূরক 

তারদয যকারয আ-মভআর একাউন্ট মথামথবারফ রযচারনা ংক্রান্ত ফ ধযরণয তথ্য  মফা প্রদান কযা রফ। 
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১২.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভূচভকা  দাচয়ত্ব 

(ক) যকারয চাকুযীজীফীরদয জন্য ফাংরারদরয ট মররবর মডারভআন (.bd ফা .ফাংরা) ব্যফায করয একটি 

 ফ মজনীন আ-মভআর মফা প্রদান কযা; 

(খ) যকারয কভ মকতমারদয নুকূরর আরতাভরধ্য .gov.bd মডারভআরন ফযাদ্দকৃত আ-মভআর অআরডমূ এ 

 নীরতভারায অতায় যকারয আ-মভআর মফায ধীন স্থানান্তয কযা; 

(গ) যকারয প্ররতষ্ঠারনয আ-মভআর মফা প্রদারনয জন্য কর প্রকায ফকাঠারভাগত সুরফধায ব্যফস্থা কযা; 

(ঘ) ব্যফাযকাযী প্ররতষ্ঠানরক আ-মভআর মফা ংক্রান্ত কর প্রকায কারযগরয ায়তা (technical 

 assistance) প্রদান কযা; 

(ঙ) রযরফা চুরক্ত (SLA) নুমায়ী ব্যফাযকাযী প্ররতষ্ঠানরক আ-মভআর মফা ব্যফস্থানায জন্য প্ররয়াজনীয়

 প্রারনক স্তরযয প্ররফারধকায (admin access) প্রদান কযা; 

(চ) যকারয প্ররতষ্ঠারন রফদ্যভান আ-মভআর মফায তথ্য  উাত্ত নতুন যকারয আ-মভআর মফায় স্থানান্তরয  

কর ধযরণয ায়তা প্রদান কযা; 

(ছ) আ-মভআর মফায তরথ্যয সুযোয জন্য ব্যাকঅ নীরত (Backup Policy) প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা; 

(জ) মম ফ প্ররতষ্ঠানরক আ-মভআর মফা ব্যফস্থানায জন্য প্রারনক স্তরযয প্ররফারধকায (admin 

 access) প্রদান কযা রফ না, ম কর প্ররতষ্ঠারনয আ-মভআর একাউন্ট সৃরষ্ট, রযফতমন  ায়াড ম

 পুনরুদ্ধায আতযারদ রফলরয় রনয়রভতবারফ রমারগতা প্রদান কযা; 

(ঝ) গুরুত্বপূণ ম স্প মকাতয প্ররতষ্ঠানমূরয (critical organizations) আ-মভআর মফা সুযোয জন্য

 রফম ময় পুনরুদ্ধায ায়তা (disaster recovery support) প্রদান কযা; 

(ঞ) কর যকারয প্ররতষ্ঠারনয জন্য রবন্ন আ-মভআর রনযাত্তা নীরত ফাস্তফায়ন কযা; 

(ট) যকারয আ-মভআর মফা (GoB e-mail service) সুযরেত যাখায জন্য এরন্টবাআযা (antivirus), 

স্পযাভগাড ম (spam guard), এরন্ট-রপরং (anti-phishing) পটয়যায অনুলরিক 

পটয়যারযয ব্যফায রনরিত কযা; 

(ঠ) যকারয আ-মভআর মফা মথরক তথ্য পাঁ মযারধ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

(ড) ব্যফাযকাযীরদয রনরিয় (deactivated) আ-মভআররয তথ্য ংযেণ ংক্রান্ত নীরতভারা রফরধ 

 নুমায়ী প্রণয়ন কযা; 

(ঢ) যকারয আ-মভআর মফায অতাভুক্ত মম মকারনা আ-মভআর একাউন্ট, আ-মভআর মডারভআন থফা আ-মভআর

 একাউরন্টয রপচায রনরিয় কযা; মরদ তা যকারয আ-মভআর মফা ফা এ ংক্রান্ত তরথ্যয রনযাত্তায জন্য

 হুভরক রররফ রফরফরচত য়; 

(ণ) মম মকারনা আ-মভআর একাউন্ট, আ-মভআর মডারভআন থফা আ-মভআর একাউরন্টয রপচায রনরিয় ফা ফি করয 

মদয়া, মরদ এয ব্যফায রফলরয় স্থানীয় থফা অন্তজমারতক রআঅযটি (CERT) কর্তমক মগাচরয অনা 

য়; 
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(ত) মকারনা প্ররতষ্ঠারনয আ-মভআর একাউন্ট থফা মডারভআন রনরিয় কযা রর ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠারনয আ-মভআর 

রযচারনাকাযী কভ মকতমা ফা মপাকার রয়ন্ট কভ মকতমারক রফলয়টি ফরত কযা; 

(থ) আ-মভআর নীরতভারায ধীরন মম কর মফা প্রদান কযা রফ তা উরেখ করয মফামূরয তাররকা  

(service catalog)  রযরফা চুরক্ত (SLA) প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন এফং তা রয়ফাআরট প্রকা কযা; 

(দ) রফরবন্ন অধুরনক রডবাআরয ারথ াভঞ্জস্য মযরখ এফং বরফষ্যরত উদ্ভারফত উন্নততয প্রযুরক্তয ারথ 

াভঞ্জরস্যয (integration) রফলয় রফরফচনা করয আউজায আন্টাযরপ (user interface) ততরয কযা; 

(ধ) যকারয আ-মভআর মফা সুষ্ঠ ু কাম মকযবারফ ব্যফারযয সুরফধারথ ম ব্যফায রনরদ মরকা (user manual) 

প্রণয়ন কযা; 

(ন) আ-মভআর একাউরন্ট রডরজটার স্বােয  এনরক্রন (encription) রপচায ব্যফারযয জন্য একটি 

রনরদ মরকা (manual) প্রকা কযা; 

() ব্যফাযকাযীযা মারত পরাআরন তারদয রডবাআর আ-মভআর একাউন্ট এয তথ্য ংযেণ কযরত ারযন ম 

জন্য রফরবন্ন ধযরণয আ-মভআর ক্লারয়ন্ট পটয়যায (e-mail client software) রচরিত এফং যফযা 

কযা; 

(প) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায আউঅআএক্স (UIX)-এ দুআ ফা তরতারধক ধা রফরষ্ট পযাক্টয রথনটিরকন (FA) 

এয ব্যফস্থা যাখা। 

১৩.০ ই-মভইর ব্যফাযকাযী প্রচর্ষ্ঠারনয (User Organization) ভূচভকা  দাচয়ত্ব 

১৩.১ নীচর্ প্রচর্ারন (Policy Compliance)  

(ক) ব্যফাযকাযী কর্তমক আ-মভআর নীরতভারা ঠিকবারফ প্ররতাররনয রফলরয় মথামথ প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ রফলরয় ফ ধযরণয রমারগতা প্রদান কযরফ; 

(খ) ংরিষ্ট অআন, যকারয নীরতভারা, রনযাত্তা, তনরতকতা এফং অচযণরফরধ ঠিকবারফ মভরন চরায রফলয়টি 

রনরিত কযা; 

(গ) কর যকারয আ-মভআর একাউন্ট মারত ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায মভআর াব মারযয ভাধ্যরভ মখারা য় তা 

রনরিতকযণ কযা; 

(ঘ) আ-মভআর রযচারনাকাযী কভ মকতমা ফা মপাকার রয়ন্ট কভ মকতমা কর্তমক এ নীরতভারায অররারক ংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠারনয আ-মভআররয রনযাত্তা ংরিষ্ট রফলরয় দরে গ্রণ কযা। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ রফলরয় 

ারফ মক রমারগতা প্রদান কযরফ; 

(ঙ) আ-মভআর মফায রনযাত্তায রফলরয় রনয়রভত প্ররেণ  রচতনতামূরক কভ মসুরচয অরয়াজন কযা। 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ রফলয় প্ররয়াজনীয় রমারগতা প্রদান কযরফ। 

১৩.২ নীচর্ভারা প্রচায (Policy Dissemination)  

(ক) ব্যফাযকাযী প্ররতষ্ঠারনয উযুক্ত কর্তমে আ-মভআর নীরতভারা প্রচায  রফতযণ রনরিত কযরফ; 

(খ) এ নীরতভারায ারথ াভঞ্জস্য মযরখ ব্যফাযকাযী প্ররতষ্ঠান তারদয রনজস্ব আ-মভআর ব্যফায নীরতভারা 

প্রণয়ন কযরত াযরফ; 
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(গ) উযুক্ত কর্তমে আ-মভআর নীরতভারায উয রচতনতা বৃরদ্ধয ররেয রনউজররটায, ব্যানায, বুররটিন  

মফাড ম, রয়ফাআট  াভারজক মমাগারমাগ আতযারদয ভাধ্যরভ প্রচারযয ব্যফস্থা রনরফ; 

(ঘ) যকারয প্ররেণ মকন্দ্রমূ নফ রনরয়াগপ্রাপ্ত যকারয কভ মকতমা-কভ মচাযীগরণয প্ররেণকারর আ-মভআর 

নীরতভারায উয প্ররেরণয রনরভত্ত প্ররয়াজনীয় ংখ্যক রধরফন (session) ন্তভু মক্ত কযরফ। 

১৪.০ ই-মভইর ব্যফাযকাযীয (User) দাচয়ত্ব 

১৪.১ ই-মভইর মফায মথামথ ব্যফায চনচির্কযণ  

(ক) দাপ্তরযক মমাগারমাগ মথামথবারফ িাদরনয জন্য একটি মাগত িদ রররফ যকারয আ-মভআর 

একাউন্ট প্রদান কযা রফ। তাআ যকারয আ-মভআর মফা একভাে যকারয কারজ মমাগারমারগয মেরে 

ব্যফায কযরত রফ; 

(খ) ব্যফাযকাযী তারদয ব্যফহৃত মম ফ রডবাআর (মভাফাআর, ল্যাট, মনাটবুক, ট্যাফ আতযারদ) আ-মভআর  

মফা ফা কনরপগায (configure), রংক (sync) থফা আ-মভআর ক্লারয়ন্ট পটয়যায (e-mail 

client software) ংরমারজত অরছ, ম ফ রডবাআরয ভাধ্যরভ মারত আ-মভআর মফায রনযাত্তা 

হুভরকয মুরখ না রে ফা রডবাআ াযারনা না মায় তা ফশ্যআ রনরিত কযা; 

(গ) যকারয মমাগারমাগ থফা আ-মভআর মপ্রযরণয মেরে র্ততীয় রেয আ-মভআর মফা  (third party e-

mail services) মমভন: গুগর (google), আয়াহু (yahoo), ড্রফক্স (dropbox), অউটলুক 

(outlook) আতযারদ মোরযজ াব মায (storage servers) ব্যফায রযায কযরত রফ; 

(ঘ) যকারয আ-মভআর গ্রুর (official e-mail group) মফযকারয র্ততীয় রেয মকারনা আ-মভআর ন্তভু মক্ত 

কযা মারফ না। 

১৪.২ যকাচয ই-মভইর মফা ব্যফারয চযাযরমাগ্য চফলয়াফরী  

(ক) মম কর আ-মভআর অদান-প্রদান য়যারনমূরক, িীর  হুভরক রররফ মেরণভুক্ত থফা এভন তথ্য ততরয 

 রফরনভয় মা ন্য মকারনা অআরনয রযন্থী; 

(খ) রফরল রধকাযপ্রাপ্ত (privileged), স্বত্ত্বারধকাযপ্রাপ্ত (proprietary) তথ্য ফা ন্য মকারনা রফরল 

রধকাযপ্রাপ্ত মগানীয় ফা ংরফদনীর তরথ্যয ননুরভারদত অদান-প্রদান; 

(গ) ননুরভারদতবারফ আ-মভআর মফায় প্ররফারধকায; মফনারভ আ-মভআর একাউন্ট ততরয  রফতযণ, ন্য 

ব্যফাযকাযীয আ-মভআর একাউন্ট ব্যফায  ভুয়া রযচয় ব্যফায করয আ-মভআর একাউন্ট ততরয  ব্যফায;  

(ঘ) রফজ্ঞান, মমৌনতা, ব্যফা ংক্রান্ত ে অদান প্রদান  ন্যান্য মারচত আ-মভআর এয অদান-প্রদান; 

(ঙ) আচ্ছাকৃতবারফ আ-মভআররয ভাধ্যরভ করিউটায বাআযা ছোরনা; 

(চ) আ-মভআর মপ্রযরকয রযচয় রফভ্রারন্তকযবারফ প্রদান; 

(ছ) ননুরভারদতবারফ ন্য মকারনা ব্যফাযকাযীয আ-মভআর একাউন্ট ব্যফারযয মচষ্টা ফা ব্যফায; 

(জ) মকারনা ধভ ম, ফণ ম, মগারেয প্ররত ফভাননাকয মকারনা বালা ব্যফায রকংফা মকারনা জারত-রফরেলী তথ্য 

অদান প্রদান; 

(ঝ) রনরজয ব্যরক্তগত কাজ, মমভন ব্যরক্তগত নুষ্ঠারন অভন্ত্ররণয জন্য রফতযণ তাররকা (broadcast list) 

ব্যফায করয আ-মভআর াঠারনা। 
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 উযু মক্ত মম মকারনাবারফ যকারয আ-মভআর মফা ব্যফায আ-মভআর নীরতভারায রঙ্ঘন রররফ গণ্য রফ এফং 

আ-মভআর একাউন্ট রনরিয়কযণ ব্যফাযকাযীয রফরুরদ্ধ মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা মারফ। 

১৫.০ ই-মভইর চযচারনাকাযী কভ তকর্তা (E-mail Admin Officer) ফা মপাকার রয়ন্ট কভ তকর্তায ভূচভকা  

দাচয়ত্ব 

(ক) ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠারনয যকারয আ-মভআর মফা ংক্রান্ত মম মকারনা রফলরয় ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ারথ 

মমাগারমাগ যো কযা; 

(খ) র্ততীয় মকারনা রেয ারথ প্রারনক স্তরযয প্ররফারধকায বাগ (share) না কযা;   

(গ) রনজ ংস্থায আ-মভআর গ্রু (e-mail group) সৃরষ্ট কযা মারত গুরুত্বপূণ ম আ-মভআর ফাতমা গ্রুরয কর 

দস্যরদয ভরধ্য প্রচায কযা মায়। রকন্তু ংস্থায রনজ আ-মভআর গ্রুর মফযকারয র্ততীয় রেয আ-মভআর 

একাউন্ট ন্তভু মক্ত না কযা; 

(ঘ) ংরিষ্ট ংস্থায ব্যফাযকাযীগরণয রনকট এ িরকমত রচনতামূরক রনউজররটায, বুররটিন  তথ্য প্রকা 

 প্রচায কযা; 

(ঙ) ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠারন ব্যফহৃত মডস্কট করিউটায, ল্যাট, মভাফাআর রডবাআর ারনাগাদ ারযটিং 

ররেভ, এরন্ট-বাআযা এফং এযারিরকন প্যারচ (patches) ব্যফায রনরিত কযা; 

(চ) আ-মভআর একাউন্ট সৃজন, রযফতমন এফং আ-মভআররয ায়াড ম পুনঃরনধ মাযরণয নুরযাধ ংক্রান্ত তথ্য 

ংযেণ কযা। 

১৬.০ ই-মভইররয সূক্ষ্ম চনযীিণ (Scrutiny)  চযচরজ রগ (Release Logs) 

(ক) উরয ফরণ মত নুরচ্ছদমূর মাআ থাকুক না মকন, ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কর্তমক অআন প্ররয়াগকাযী ংস্থা  ফা 

ন্যান্য ংস্থায রনকট আ-মভআর ংক্রান্ত তথ্য প্রদারনয মেরে ংরিষ্ট অআন  রফরধ রফধান নুযণ কযরত 

রফ; 

(খ) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা ২ (দুআ) ফছয ভরয়য জন্য আ-মভআরর তথ্য (logs) ংযেণ কযরফ। 

১৭.০ চনযাত্তা জচনর্ ঘটনা (Security Incident) ব্যফস্থানা প্রচিয়া 

(ক) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা যকারয আ-মভআর মফা মথরক মম মকারনা ধযরণয আ-মভআর রনরিয় ফা মভাচন কযরত 

াযরফন মরদ আ-মভআর মফায জন্য হুভরক ফা রনযাত্তা রঙ্ঘরনয ম্ভাফনা প্রতীয়ভান য়; 

 (খ) মকারনা ব্যফাযকাযী কর্তমক মম মকারনা ধযরণয রনযাত্তা রফঘ্নজরনত অচযণ রযররেত রর ংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠান ফশ্যআ ফাংরারদ করিউটায আভাযরজরসি মযসি টিভ (BD-CERT) এফং ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থারক অফচর্ কযরফ। 

১৮.০ মভধাম্পদ (Intellectual Property) 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা প্রদত্ত যকাচয ই-মভইর মফায় প্রাপ্ত চফচবন্ন র্থ্য  চফলয়ফস্তু কচযাইট (copyright), 

মরটন্ট (patent)  মেডভাকত (trademarks) ংিা্ আইরনয আর্ায় সুযিা ছাো ব্যচিগর্ সুযিা, 

প্রচায-প্রচাযণা ফা অন্যান্য ধযরণয ব্যচিগর্ অচধকায  মভধাম্পদ ংিা্ আইরনয ধাযা ংযচির্ থাকরফ। 

১৯.০ ই-মভইর মফায চাফ চনযীিা (Audit) 

যকাচয ই-মভইর মফায আর্ায় মম ফ ংস্থা মভইর াব তায ংযিণ করয, র্ারদয চনযাত্তা ংিা্ চনযীিা 

র্থ্য  মমাগারমাগ প্রযচি চফবাগ কর্ততক চনরয়াচজর্ প্রচর্ষ্ঠান দ্বাযা চনয়চভর্বারফ ম্পাদন কযা রফ। 
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২০.০ নীচর্ভারা ম তাররাচনা (Review) 

বচফষ্যরর্ নীচর্ভারায মম মকারনা ধযরণয ংরাধন ফা চযভাজতরনয প্ররয়াজন রর র্থ্য  মমাগারমাগ প্রযচি 

চফবাগ আ্:ভন্ত্রণাররয়য যাভ তিরভ র্া ম্পাদন কযরফ। 

দ্রিব্যাঃ এ নীচর্ভারায আর্ায় ই-মভইর একাউরন্টয ব্যফস্থানা সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয চনচভত্ত একটি চনরদ তচকা 

(Guidelines) প্রণয়ন কযরর্ রফ। 
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২১.০ ংযু্চি- ক: আদ্যিয এফং ংরিণ (Acronyms and Abbreviations) 

 

1.  BCC Bangladesh Computer Council  

2.  CA Certified Authority  

3.  CERT  Computer Emergency Response Team   

4.  DSC  
Digital Signature Certification  

5.  ESP  E-mail Service Provider  

6.  GoB  Government of Bangladesh  

7.  IA  Implementing Agency  

8.  ICT  Information and Communication Technology  

9.  ID  Identity  

10.  IMAP  Internet Message Access Protocol  

11.  IT  Information Technology  

12.  POP  Post Office Protocol 

13.  OTP One Time Password 

14.  SLA  Service Level Agreement  

15.  SSL  Secure Sockets Layer  

16.  TLD  Top Level Domain  

17.  UIX  User Interface XML  

18.  VPN  Virtual Private Network  
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২২.০ ংযচি- খ: ব্দরকাল (Glossary) 

িভ ব্দ/চফলয় ংজ্ঞা 

1.  ই-মভইর চযচারনাকাযী কভ তকর্তা 

(e-mail Admin Officer)/ 

মপাকার রয়ন্ট কভ তকর্তা 

মম কভ তকর্তা ংচিি ংস্থায ই-মভইর মফায ব্যফস্থানা  প্রাচনক কাম তিভ 

চযচারনা করযন  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ারথ এ চফলরয় ভন্বয় করযন। 

2.  ই-মভইর াচব ত মপ্রাবাইডায 

(e-mail Service Provider) 

মম প্রচর্ষ্ঠান ফা মকাম্পাচন ই-মভইর মফা প্রদান করয থারক। এ নীচর্ভারায জন্য 

ফাংরারদ কচম্পউটায কাউচন্সর (চফচচ) ই-মভইর াচব ত মপ্রাবাইডায চররফ 

কাজ কযরফ। 

3.  ইন্টাযরনট মভরজ এরে প্ররটাকর 

(IMAP) 

ইা একটি প্রচিয়া মায দ্বাযা চফচবন্ন াব তায মথরক ই-মভইর ারঠািায কযা মায়। 

এ প্রচিয়ায় ফার্তাগুররা মরাকার কচম্পউটারয মদখা মগরর ফার্তাগুররা চফচবন্ন ই-

মভইর াব তারয ংযচির্ থারক। IMAP ফ ই-মভইর মপাল্ডাযরক ই-মভইর 

াব তারযয ারথ চংক (sync) এয সুচফধা চদরয় থারক। 

4.  উযি কর্ততি 

(Competent Authority) 

মম কভ তকর্তা র্াঁয ংস্থায যকাচয ই-মভইর নীচর্ভারায চফলরয় মম মকারনা 

চিা্ গ্রণ ফা অনুরভাদন কযরর্ ারযন। 

5.   য়ান টাইভ ায়াড ত (OTP) মকারনা কচম্পউটায ফা চডচজটার চডবাইর য়ান টাইভ ায়াড ত (OTP) 

দ্বাযা শুদৄভাত্র একফায রগ-ইন অথফা মরনরদন কযা মায়। টিচ প্রথাগর্ 

ায়ারড তয ভুর ক্রুটি এচেরয় চরর। 

6.  চডচজটার স্বািয 

(Digital Signature) 

চডচজটার স্বািয একটি গাচণচর্ক প্রচিয়া মায দ্বাযা একটি চডচজটার ফার্তা ফা 

র্রথ্যয চফশ্বারমাগ্যর্া মাচাই কযা মায়। চডচজটার স্বািরযয জন্য ই-মভইর এয 

প্রাক বুঝরর্ ারয মম ই-মভইরটি একজন চযচচর্ মপ্রযক মপ্রযণ করযরছন এফং 

মপ্রযক এ ই-মভইর মপ্রযরণয চফলয় অস্বীকায কযরর্ ারযন না। 

7.  চনচিয়কযণ (Deactivation) একটি ই-মভইর একাউন্ট চনচিয় কযা রর ঐ ই-মভইর একাউরন্ট আয প্ররফ 

কযা ম্ভফ রফ না। চনচিয় ই-মভইরর মপ্রযণকৃর্ কর ই-মভইর মপ্রযরকয চনকট 

চপরয মারফ। 

8.  চনযত্তাজচনর্ ঘটনা  

(Security Incident) 

 

চনযাত্তাজচনর্ ঘটনা (security incident) ফররর্ এভন ঘটনারক বুঝায় 

মা যকাচয র্থ্য-উারত্তয প্রাপ্যর্া, অখন্ডর্া (Integrity), মগানীয়র্া  এফং 

কর্ততরত্বয উয চফরূ প্রবাফ মপরর। চডবাই াযারনা, ম্যারয়ায চপচং 

(malware phishing), ই-মভইর একাউরন্টয অব্যফায 

(compromise) ইর্োচদয পরর চনযাত্তা জচনর্ ঘটনা ঘটরর্ ারয। 

9.  প্রচর্ষ্ঠান/ংস্থা 

(Organization) 

প্রচর্ষ্ঠান ফা ংস্থা ফররর্ কর ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/অচধদপ্তয/দপ্তয/ংচফচধফি 

ংস্থা  স্বায়ত্তাচর্ ংস্থারক বুঝারফ। 

10.  মাট অচপ প্ররটাকর (POP) মাট অচপ প্ররটাকর (POP) ফররর্ এভন একটি প্রচিয়ারক বুঝায়, মায দ্বাযা 

একটি স্থানীয় ই-মভইর (local e-mail client) রর্ দূযফর্ী (remote) 

ই-মভইররয ারঠািায কযা মায়।  

11.  চপচং (Phishing) মকারনা খ্যার্নাভা প্রচর্ষ্ঠারনয নাভ ব্যফায করয প্রর্াযনামূরকবারফ মকারনা 

ব্যচিয চনকট মথরক ব্যচিগর্ ফা আচথ তক র্থ্য মথা: ায়াড ত, মিচডট কাড ত 

নাোয ইর্োচদ মরর্ প্ররযাচচর্ কযায কাম তিভরক চপচং ফরর। মটচররপান 

মভররজয ভাধ্যরভ এ ধযরণয প্রর্াযনা রর্ ারয। এয ভাধ্যরভ ই-মভইরর 

ব্যফাযকাযীরদয চনকট একটি চরংক াঠারনা য় এফং ঐ চরংরক প্ররফ কযায 

জন্য ব্যচিগর্ র্থ্য জানরর্ চায়া য়। 

12.  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা এ নীচর্ভারায জন্য ডাক, মটচররমাগারমাগ  র্থ্যপ্রযচি ভন্ত্রণাররয়য র্থ্য  



 
 

13 

 

(Implementing Agency) মমাগারমাগ প্রযচি চফবারগয অধীনস্থ ফাংরারদ কচম্পউটায কাউচন্সর (চফচচ) 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভূচভকা ারন কযরফ। 

13.  ব্যচিগর্ ই-মভইর একাউন্ট ব্যচিগর্ ই-মভইর একাউন্ট মা মফযকাচয ই-মভইর মডারভইন ব্যফায করয ই-

মভইর মফা প্রদান করয, মমভনাঃ gmail, yahoo mail ইর্োচদ। 

14.  ব্যফাযকাযী ব্যফাযকাযী ফররর্ কর যকাচয কভ তকর্তা-কভ তচাযী (যকাচয, আধাযকাচয, 

স্বায়ত্তাচর্  ংচফচধফি ংস্থা) মক বুঝায়, মাযা এ নীচর্ভারায আর্ায় 

যকাচয ই-মভইর মফা ব্যফায কযরফন। 

15.  বার্চতয়ার প্রাইরবট মনটয়াকত (VPN) ইা একটি প্রাইরবট মনটয়াকতরক াফচরক মনটয়ারকতয ারথ যি করয, 

(উদাযণ: ইন্টাযরনট)। এয ভাধ্যরভ কচম্পউটায মথরক াফচরক মনটয়ারকত 

র্থ্য-উাত্ত আদান-প্রদান কযা মায়। 

16.  চচকউয রকট মরয়ায (SSL) 

াটি তচপরকট 

চচকউয রকট মরয়ায একটি প্রচভর্ চনযাত্তা প্রযচি মা ইন্টাযরনট ব্রাউজায 

 রয়ফাইরটয ভরধ্য চনযাদ  ংযচির্ (encrypted) মমাগারমাগ 

চনচির্ করয। চচকউয রকট মরয়ায াটি তচপরকট একটি চ্প ভান, মায দ্বাযা 

গ্রাকরদয অনরাইন মরনরদরনয চনযাত্তা চনচির্ কযা রয় থারক। 

 

 


