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কমভউমনটি রযমি স্থান, ম্প্রচায  মযচারনা নীমতভারা-২০০৮ 
 

রমাগাদমাদগয ভাধ্যভ মদদফ জরবযতা, তাৎক্ষমনকতা  ফ চত্রগামভতায মনমযদে রফতাদযয ভূমভকা 

নস্বীকাম চ। মফজ্ঞান  তথ্য প্রমৄমিয ভূতপূফ চ মফকাদয য তাআ এআ ভাধ্যভটিয গুরুত্ব উন্নত, উন্নয়নীর  

স্বদপান্নত রকাদনা রদদ হ্রা ায়মন। এ কাযদণআ ফাংরাদদদ ১৯৩৯ াদরয ১৬আ মিদম্বয ঢাকায় রফতায 

স্বপমযদয মাত্রা শুরু কদয কাদরয মফফতচদন গুদণ ভাদন কদরফদয ফহুধা মফস্তৃত দয় ফতচভান ফস্থায় রৌদঁছদছ। 

ফাংরাদদ রফতায রদদয প্রাচীনতভ এফং একক বৃত্তভ াফমরক ামব চ ব্রিকাস্টায মদদফ মফগত প্রায় াত 

দক ধদয তথ্য, মফদনাদন  মক্ষায াাাম জনদচতনতা বৃমি এফং দফ চাময জাতীয় উন্নয়দন ফ চস্তদযয 

জনগণদক মৃ্পি কযায গুরুত্বপূণ চ দাময়ত্ব ারন কদয অদছ। ফাধ তথ্য প্রফাদয মৄদগ ফহুভামত্রক 

উদমামগতায দাফী রভটাদত রদদ ব্যমি ভামরকানায় ফামণমজযক এপ.এভ রফতায রকন্দ্র চালু যদয়দছ। প্রধানতঃ 

নগযদকমন্দ্রক এ কর চযাদনর মফদনাদন নুষ্ঠান ম্প্রচায কদয থাদক। মকন্তু ভাদজয এদকফাদয তৃণমূর 

ম চাদয়য মফমবন্ন ম্প্রদায়  জনদগাষ্টীয জন্য ম্পূণ চ মনদফমদত রকাদনা রফতায এেদনা রদদ গদে উদেমন। 

প্রামিক এআ জনদগাষ্ঠীয মুদেয বালায় তঁদদয ংগ্রণ  ব্যফস্থানায় স্থামত  মযচামরত দত াদয 

কমভউমনটি রযমি রস্টন, রমোদন তাদদয অা-অকাঙ্খায প্রমতপরন ঘটদফ, স্থানীয় জনাধাযদনয ররাকজ 

জ্ঞান, ম্পদ  ংস্কৃমত, অধুমনক জ্ঞান  অধুমনক প্রমৄমিয ভন্বয় ঘটদফ। কমভউমনটি রযমি দমক্ষণ এময়ায 

মফমবন্ন রদ রমভন-বাযত, শ্রীরংকা  ভারদয়ময়ায় চালু কযা দয়দছ। এ ফাস্তফতায অদরাদক ফাংরাদদদয 

প্রামিক জনদগাষ্ঠী  মফমবন্ন ম্প্রদাদয়য (মনজস্ব) কমভউমনটি রযমি থাকা তযাফশ্যক।  

১.    ংজ্ঞা-কমভউমনটি রযমিঃ  

(ক)‘কমভউমনটি’ দে একটি মনমদ চষ্ট জনদগাষ্ঠী মায িভূ চি ব্যমিফগ চ ভধভী মকছু ররাকজ, অথ চ-

াভামজক  াংস্কৃমতক বফমদষ্টয মধকাযী। তাযা সুমনমদ চষ্ট  রবৌদগামরক ফস্থান রমভন রকাদনা মফদল 

য, গ্রাভ মকংফা ভল্লায ভদধ্য রথদক াস্পমযক অদান-প্রদাদন ংগ্রণ কদয ব্যফা-ফামণজয, 

মফণন, রফা  ভারাভার ররনদদদনয ভাধ্যদভ একআ থ চননমতক  াভামজক জীফদনয মবন্ন 

ংীদায দয় থাদক।  

(ে)‘কমভউমনটি রযমি’ ম্প্রচায কভ চকাদেয মনয়ন্ত্রদন থাকদফ একটি রাবজনক রফামূরক প্রমতষ্ঠান। 

এয ভামরকানায় থাকদফ মনমদ চষ্ট রকাদনা রগাষ্ঠী ফা দর এফং এটি মযচামরত দফ ট্রাস্ট, পাউদেন থফা 

রকাদনা এদামদয়দনয ভাধ্যদভ। এয উদেশ্য দে কমভউমনটিদক রফা প্রদান কযা এফং স্থানীয় 

ররাকজ, অথ চ-াভামজক  াংস্কৃমতক জীফন-মফকাদয সুদমাগ বতময কদয রদয়া। এটি এক প্রকায 

জনদফামূরক ম্প্রচায প্রমতষ্ঠান মা ভগ্র জামতয উন্নমতয মযফদতচ রকাদনা মনমদ চষ্ট জনদগাষ্ঠীদক মনদয় 

কাজ কযদফ। কমভউমনটি রযমি একটি কমভউমনটিয মনজস্ব ম্পদ মা একটি জনদদয মনজস্ব ধ্যান-

ধাযণা, মফচায-মফদফচনা  মচিা-রচতনায মথামথ প্রমতপরন ঘটাদফ।  

(গ)  কমভউমনটি রযমি এভন একটি ভাধ্যভ মা তৃণমূর ম চাদয়য ভানুদলয অত্মপ্রকা  মফকাদয রক্ষত্র 

প্রস্ত্ত্তত কদয,  প্রামিক ভানুদলয প্রকা ফান এফং তাদদয রমাগাদমাদগয মূর ভাধ্যভ মাদফ কাজ 

কদয। দফ চাময এটি ভাদজয গণতামন্ত্রক প্রমিয়াদক রজাযদায কদয। 

(ঘ)  কমভউমনটি রযমি দে একটি ম্প্রচায িমত মা রকাদনা মফদল জনদগাষ্ঠীয প্রদচষ্টায় প্রমতমষ্ঠত 

এফং মা জনদগাষ্ঠীয কল্যাদণ মযচামরত য়। 
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২.  কমভউমনটি রযমি’য রভৌমরক নীমতমূঃ  

অিজচামতকবাদফ স্বীকৃত  গ্রণদমাগ্য কমভউমনটি রযমি’য মূরনীমতগুদরা ফাংরাদদদ নুসৃত দফ। রকাদনা ংস্থা ফা 

প্রমতষ্ঠান মমদ কমভউমনটি রযমি মযচারনা কযদত চায় তাদর র ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠানদক মনদেফমণ চত নীমতভারা প্রমতারন 

কযদত দফঃ- 

ক.ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠানটিদক ফশ্যআ রাবজনক দত দফ; 

ে.   কমভউমনটি রযমি’য দে ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থায কভদক্ষ ঁচ ফছয কমভউমনটি ম চাদয় কাজ কযায মবজ্ঞতা 

ফশ্যআ থাকদত দফ; 

গ.   কমভউমনটি রযমি রস্টনদক ফশ্যআ মনমিত  সুমনমদ চষ্টবাদফ কমভউমনটি’য ররাকজনদক রফা প্রদান কযদত দফ;  

ঘ.   ংমিষ্ট ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠাদনয মনমদ চষ্ট জনদগাষ্ঠীয ধ্যানধাযণায প্রমতপরন মৃি একটি মযচারনা ল চদ থাকদত দফ।  

ঙ.   ম্প্রচায নুষ্ঠানসূমচদত কমভউমনটি মক্ষা, স্বাস্থয  ভাজ, নাযীয মধকায, গ্রাভীন  এরাকামবমত্তক উন্নয়ন, 

মযদফ, অফায়া  াংস্কৃমতক মফলয় ির্ভ চি থাকদত দফ এফং এদত ফশ্যআ জনদগাষ্ঠীয ংমিষ্টতা থাকদত দফ;  

চ.   ংমিষ্ট ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠানটিয ফশ্যআ অআনগত বফধতা থাকদত দফ; এফং  

ছ.   ম্প্রচাদযয যীক্ষামূরক ম্প্রচায দফ চ গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীদক গ্রামধকায মদদত দফ। মূর ধাযায গণভাধ্যদভয সুদমাগ 

এফং সুমফধা ফমিত জনদগাষ্ঠী কমভউমনটি রযমি স্থাদনয রক্ষদত্র গ্রামধকায রাব কযদফ।  

৩.  ফাংরাদদদ কমভউমনটি রযমি স্থান  মযচারনায নুভমত/রাআদন্স প্রামিয জন্য প্রদয়াজনীয় রমাগ্যতাঃ  

৩.১ কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থান  মযচারনায রক্ষদত্র মনদোি ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠানমূ অদফদন কযায রমাগ্য দফ 

ফদর মফদফমচত দফঃ 

ক.   যকাময গদফলণা  উন্নয়ন ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠান মূ মা’ ২নং নুদেদদ ফমণ চত তচামদ প্রমতারন কযদফ;  

ে.  রফযকাময উন্নয়ন ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠানমূ মাদদয কভদক্ষ ঁচ ফছদযয দামযদ্র মফদভাচন/গণভাধ্যভ/তথ্যপ্রমৄমি 

ম্পমকচত কাদজয মবজ্ঞতা অদছ এফং মাা ২নং নুদেদদ ফমণ চত তচামদ প্রমতারন কযদফ। ংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থায ফশ্যআ অআনগত বফধতা থাকদত দফ মকংফা এনমজ ব্যযদযায রযমজমির্ভি দত দফ।  

৩.২ মনেমরমেত ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠান কমভউমনটি রযমি মযচারনায জন্য রমাগ্য ফদর মফদফমচত দফ নাঃ 

ক.  ব্যমিগত ফা রমৌথবাদফ মযচামরত ব্যফা প্রমতষ্ঠান;  

ে.  যাজননমতক দর ফা তাদদয ংগংগেন রমভন ছাত্র ংগেন , রট্রি আউমনয়ন আতযামদ;  

গ.  রদম-মফদদম রম ফ রকাম্পামন মাযা ভামরক ফা রয়ায রাল্ডাযদক রবযাং প্রদান কদয থাদক;  

ঘ.  অিজচামতক/মফদদী রফযকাময ংস্থা ফা মফদদী ম্প্রচায ংস্থা/চযাদনর; এফং  

ঙ.  যকায কতৃচক মনমলি রঘামলত রকাদনা প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা।  

 

৪.  রাআদমন্সং প্রমিয়াঃ 

৪.১  ফাংরাদদদ  কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থাদন অগ্রী রমাগ্য প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থাদক এ ংিাি রাআদন্স প্রামিয জন্য 

মনদোি প্রমিয়া নুযণ কযদত দফঃ 

৪.১.১     যকায জনস্বাদথ চ কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থাদন অগ্রী রমাগ্য প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থায মনকট দত এ ংিাি   

            নুদভাদন প্রদাদনয উদেদশ্য মনধ চামযত ছদক অদফদন অফান কযদফ;  

4.1.2 গৃীত অদফদনত্রমূ মাচাআ ফাছাআ পূফ চক রমাগ্য অদফদনকাযী মনফ চাচদনয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় একটি রযগুদরটময 

কমভটি  একটি কামযগময উ-কমভটি গেন কযদফ;  

4.1.3 কামযগময উ-কমভটি  রযগুদরটময কমভটি কতৃচক মনফ চামচত অদফদনকাযী ংস্থা ফা প্রমতষ্ঠান ম্পদকচ স্বযাি 

ভন্ত্রণারদয়য ভতাভত গ্রণ কযা দফ;  

4.1.4 নুদভাদন প্রদাদনয পূদফ চ তথ্য ভন্ত্রণারয় ফাংরাদদ রটমরকমভউমনদকন রযগুদরটময কমভন (মফটিঅযম) 

দত ‘মিদকাদয়মন্স প্রাপ্যতায ম্ভাব্যতা’ প্রমতদফদন গ্রণ কযদফ। ম্প্রচায কাম চিভ অযম্ভ কযায জন্য নুদভাদন 

প্রাি প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থাদক মফ.টি.অয.ম. রথদক মিদকাদয়মন্স (তযে) ফযাে মনদত দফ;    
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4.1.5 যীক্ষামূরক ম্প্রচায দফ চ একটি প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা রকফরভাত্র একটি কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থান  

মযচারনায রাআদন্স াদফ; 

৪.১.৬    প্রাথমভক নুদভাদন প্রামিয ১(এক) ফছদযয ভদধ্য অদফদনকাযীদক কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থান কযদত দফ। 

কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থাদনয রদক্ষয রযমিয মন্ত্রামত অভদামন  প্রমতস্থাদনয জন্য ফশ্যআ রদদয 

প্রচমরত অআন, মফমধমফধান  রভদন চরদত দফ। এদক্ষদত্র ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থাদক মফটিঅযম’য তচমূ  

প্রমতারন কযদত দফ। চূোি নুদভাদন/রাআদন্স ায়ায য ম্প্রচায কাম চিভ শুরু কযদফ। প্রথদভ যীক্ষামূরক 

প্রকপ মদদফ নুদভাদন প্রামিয তামযে দত দুআ ফছদযয জন্য মযক্ষামূরক রাআদন্স রদয়া দফ। 

 

 

 

৪.২   রাআদন্স প্রামিয জন্য অদফদনকাযীদক মনদোি তচাফরী পূযণ কযদত দফঃ 

ক.  রকাদনা প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা রম এরাকায় কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থাদন অগ্রী রোনকায স্থানীয় জনগদণয াদথ 

উন্নয়নমূরক কাদজয িতঃদক্ষ ঁচ ফছদযয প্রভামণত মবজ্ঞতা থাকদত দফ; 

ে.  রকাদনা প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা রম ধযদনয নুষ্ঠান প্রচায কযদত আচ্ছুক তায একটি ংমক্ষি রূদযো বতময কদয অদফদন 

দত্রয াদথ রাআদন্স প্রদানকাযী কতৃচদক্ষয মনকট জভা মদদত দফ;   

গ.  প্রস্তামফত রযমি রস্টদনয ব্যফস্থানা কাোদভা, নুষ্ঠান মনভ চাণ এফং ম্প্রচাদয স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয ংগ্রদণয 

ভাত্রায মফলয়টি স্পষ্টবাদফ উদল্লে থাকদত দফ; 

ঘ.  কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থাদনয তমফদরয উৎ জানাদত দফ। রকাদনা রফযকাময ংস্থায াায্য রনয়া দর ফা 

রফযকাময ংস্থা মনদজ উদযািা দর মফযভান অআন নুমায়ী এনমজ এদপয়া চ ব্যযদযা রথদক প্রদয়াজনীয় 

নুদভাদন গ্রণ কযদত দফ;  

ঙ.  রম কর  প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা  প্রামিক এফং ভাদজয মমছদয় ো জনদগাষ্ঠীয উন্নয়দনয জন্য কাজ কযদছ তাদদয 

অদফদনদক  গ্রামধকায প্রদান কযা দফ । 

৪.৩ রাআদন্স মপঃ 

কমভউমনটি রযমি একটি উন্নয়নমূরক প্রয়া এফং রাবজনক প্রমতষ্ঠান মফধায় যকায এ জন্য মৄমিমৄি রাআদন্স মপ 

ধায্যচ কদযদছ। প্রাথমভকবাদফ প্রমতটি রস্টদনয জন্য রাআদন্স মপ ২০,০০০.০০ (মফ াজায) টাকা এফং ফাদজয়ািদমাগ্য জাভানত 

১,০০,০০০.০০ (এক রক্ষ) টাকা ধাম চ কযা য়। যকায রম রকাদনা ভয় এ মপ ফা জাভানদতয মযভান পুনঃ মনধ চাযদণয পূণ চ 

ক্ষভতা যাদে। মিদকাদয়ন্সী মপ ফাংরাদদ রটমরদমাগাদমাগ মনয়ন্ত্রণ কমভন (মফটিঅযম) কতৃচক মনধ চামযত দফ।  

৫.  কামযগময কাোদভাঃ 

৫.১ প্রদতযকটি কমভউমনটি রযমি রস্টদনয ব্যামি দফ এয ফস্থানদক রকন্দ্র কদয চতুমদ চক ১৭ মকদরামভটায। এ জন্য 

দফ চাচ্চ ১০০ য়াট ম্প্রচায মিয ট্রান্সমভটায ব্যফায কযা মাদফ। তথ্য ভন্ত্রণারয় কতৃচক গঠিত কামযগময উ-

কমভটি  জাতীয় রযগুদরটময কমভটিয সুাময াদদক্ষ উমেষ্ট জনদগাষ্ঠীয ফস্থান ফা ভতর রবৌগমরক 

ফস্থায রক্ষদত্র ট্রান্সমভটাদযয ক্ষভতা ১০০ য়াট দত বৃমি কদয ২৫০ য়াট ম চি কযা রমদত াদয;   

৫.২ এমিনা টায়াদযয উচ্চতা দফ ভূমভ রথদক দফ চাচ্চ ৩২ মভটায। তদফ নুদভাদনকাযী কতৃচদক্ষয পূফ চানুভমত 

াদদক্ষ ছমেদয় মছটিদয় থাকা জনফমতপূণ চ এরাকা রমভন- চযাির, াামে এরাকাদত কামক্ষত কাবাদযজ 

ায়ায জন্য উদল্লমেত উচ্চতায তাযতম্য দত াদয। কর রক্ষদত্র এমিনা রগআন ফশ্যআ ৬ মিমফ -এয ভদধ্য 

ীমভত যােদত দফ; 

৫.৩ এপ. এভ. ব্যাদে ন্যাানার মিদকাদয়মন্স এদরাদকান প্ল্যান নুমায়ী কমভউমনটি রযমি রস্টন মযচারনায জন্য 

স্থান মনমদ চষ্ট কদয মিদকাদয়মন্স (তযে) প্রদান কযা দফ। 
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৬.  নীমতভারায ন্যান্য তচাফরীঃ 

6.1 নুদভাদনপ্রাি প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থাদক মনমিত কযদত দফ রম ম্প্রচামযত নুষ্ঠাদনয ভদধ্য এভন মকছুআ িভূ চি দফ না মা- 

৬.১.১  ন্য রদদয ভাদরাচনা কদয ফা ফাংরাদদদয দে ন্য রদদয ফন্ধুত্বপূণ চ ম্পকচ-রক ক্ষমতগ্রস্ত কদয;  

৬.১.২  প্রকাদশ্য থফা প্রকাদশ্য রম রকাদনা ধভ চ, ম্প্রদায় থফা জামতদগাষ্ঠীয প্রমত কটাক্ষ কযা য়, মাদত ম্প্রদায় 

ফা জনদগাষ্ঠীয ভদধ্য মফদেল বতময য়, মায পদর উদরীয় দৃমষ্টবমেয প্রকা ঘদট, মা জামতগত দিাল বতময 

কদয এফং াম্প্রদাময়ক ম্প্রীমত মফনষ্ট কদয;  

6.1.3 িীর, ভানামনকয রম রকাদনা মফলয় থফা রকাদনা ব্যমি (ফগ চ), দর ফা ংস্থায মফরুদি র্ভর তথ্য মযদফন 

ফা দরীয় দৃমষ্টবমে প্রকা কদয; 

৬.১.৪  মংা ফা রেলদক উৎামত ফা প্রদযামচত কযায অংকা থাদক থফা অআন-শৃঙ্খরা মযন্থী থফা মফজাতীয় 

ধাযণা ফা ভদনাবাফদক উৎামত কদয; 

৬.১.৫  অদারত ফভাননা থফা রদদয ঐকয নষ্ট কদয;  

৬.১.৬  যাি এফং যকাদযয মফরূ ভাদরাচনা  দতুক যটনা কদয;  

৬.১.৭  রদদয কাউদক ব্যমিগত, দরীয় থফা ভাদজয রকান ংদক ফাদ ফা কুৎা যটনায ভধ্যমদদয় 

ভাদরাচনা কদয; 

৬.১.৮  কুংস্কায  ন্ধ মফশ্বাদ উৎা রদয়;  

৬.১.৯  নাযী ভাজদক ফদরা কদয;  

৬.১.১০  মশুদক ফদরা কদয;  

৬.১.১১  প্রমতফন্ধীদক ফদরা কদয;  

৬.১.১২  এযারদকার, ভাদক  ধূভাদন উৎা প্রদান এফং ভথ চন কদয;  

৬.১.১৩  জামতদগাষ্ঠী, জাতীয়তা, মরে, ধভ চ, ফণ চ, ফয় থফা াযীমযক ফা ভানমক প্রমতফমন্ধতায কাযদণ রকাদনা ব্যমি, 

দদরয মফরুদি উস্কামন রদয়া, কুৎা যটনা কদয ফা ঘৃণা প্রকা কদয ফা কযায উদযাগ রনয়;  

৬.১.১৪  ধভীয় নুভূমত ফা ংদফদনীরতাদক ীনস্বাদথ চ ব্যফাদযয রচষ্টা কযা য় এভন মকছু; এফং  

৬.১.১৫  রকাদনা মনমদ চষ্ট ধভীয় দৃমষ্টবেী  মফশ্বাদক োদটা কদয রদো য়।  

 

৭.  ন্যান্য মনদদ চাফরীঃ 

7.1 কমভউমনটি রযমি মযচারনায রভৌমরক উদেশ্য দফ উমেষ্ট জনদগাষ্ঠীয রফা কযা এফং তাদদযদক রফতায নুষ্ঠান 

ম্প্রচাদয িভূ চি কযা। 

7.2 রকফর রাবজনক ংস্থা/প্রমতষ্ঠান মনেফমণ চত তচপূযণ াদদক্ষ কমভউমনটি রযমি  রস্টন স্থান  মযচারনা কযদত   

     াযদফঃ 

৭.২.১   রাআদন্স প্রাি প্রমতটি রস্টদনয জন্য একটি ব্যফস্থানা কমভটি থাকদফ। রস্টন মযচারনা এফং 

ব্যফস্থানায় উমেষ্ট জনদগাষ্ঠী দস্যদদয মিয় ংগ্রণ মনমিত কযদত দফ। নুষ্ঠান মনভ চাদণয 

রক্ষদত্র স্থানীয় জনদগাষ্ঠীয ংগ্রদণয মফলয়টি মনমিত কযদত দফ; 

7.2.2 প্রমতটি রস্টদন স্থানীয় প্রান, রমভন- উদজরা মনফ চাী মপায ( UNO), মতমযি রজরা প্রাক 

(রমোদন রস্টনটি রজরা দয ফমস্থত), মতমযি পুমর সুাদযয ভভম চাদায পুমর কভ চকতচা, 

জামত গেনমূরক কাদজ মনদয়ামজত মফবাগমূ রমভন- কৃমল, ভৎস্য, শুম্পদ, ফন  মযদফ, 

অফায়া মধদিয, স্বাস্থয, ফাংরাদদ রফতাদযয স্থানীয় রস্টদনয প্রমতমনমধ, স্থানীয় যকাদযয 

মনফ চামচত প্রমতমনমধ এফং ংমিষ্ট রফযকাময প্রমতষ্ঠাদনয কভ চকতচাদদয ংগ্রদণ একটি কদয উদদষ্টা 

কমভটি গেন কযদত দফ; 
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7.2.3 নুভমত/রাআদন্স প্রাি রস্টন ব্যফস্থানা  নুষ্ঠাদন ভতা  ন্যায়মফচায মুন্নত যােদত জামত, ফণ চ, 

ধভ চ, াযীমযক প্রমতফমন্ধতা  মরে মফদফচনা াদদক্ষ প্রামিক জনদগাষ্ঠীদক মফদল গ্রামধকায প্রদান 

কযদফ; 

7.2.4 নুভমত/রাআদন্স প্রাি রস্টন অনুষ্ঠামনক  নানুষ্ঠামনক প্রমক্ষদণয ভাধ্যদভ কমভউমনটিয ররাকদদয 

দক্ষতা বৃমি মনমিত কযদফ।    

7.3 দু’ফছদযয জন্য রাআদন্স প্রদান কযা দফ। নুদভাদদনয মফমধ  তচ রভদন চরদর  এফং রকাদনা মফমধ বে না কযদর, পর 

ভামি রদল যকাময মিাি নুমায়ী পূদফ চাি ভয়ীভায ভদতা নুদভাদদনয ভয়ীভা গ্রীতা ংস্থায অদফদদনয 

রপ্রমক্ষদত নফায়ন কযা মাদফ।  

7.4 রাআদন্স স্বত্ত্ব স্তািয কযা মাদফ না। গ্রীতা প্রমতষ্ঠাদনয রকান াংগেমনক মযফতচন দর তা তাৎক্ষমনক মরমেতবাদফ 

যকায-রক ফমত কযদত দফ।  

7.5 ফাংরাদদ রফতাদয মমদ স্থানীয় মফলয় ংমিষ্ট রকাদনা নুষ্ঠান ম্প্রচায য় তাদর মফমবন্ন কমভউমনটি রযমি রস্টদনয 

ভদধ্য নুষ্ঠান মফমনভদয়য নুভমত রদয়া রমদত াদয। জাতীয় গুরুত্বপূণ চ থফা রকান মনমদ চষ্ট এরাকা ম্পমকচত রকান নুষ্ঠান 

ফাংরাদদ রফতাদয ম্প্রচামযত য়ায য ংমিষ্ট এরাকায কমভউমনটি রযমি রস্টনগুদরাদত র নুষ্ঠান পুন:প্রচায 

কযদত দফ। রমভন জামতয উদেদশ্য যািমত, প্রধানভন্ত্রী/উদদষ্টায বালণ, রকাদনা জাতীয় মদফ উদমাদনয রক্ষদত্র মফদল 

নুষ্ঠান  অফায়া ংফাদ, যকায ফা ফাংরাদদ রফতায কতৃচক রপ্রমযত নুষ্ঠান যাময ম্প্রচায ফা পুন:প্রচায কযদত 

দফ। এছাো এরাকা/কমভউমনটি মবমত্তক নুষ্ঠানভারা কমভউমনটি রযমি রস্টদনয ভাধ্যদভ মফনামূদল্য ম্প্রচায কযদত 

দফ। 

7.6 কমভউমনটি রযমিয নুষ্ঠানভারায মফলয়ফস্ত্ত্তয ভদধ্য কৃমল, ফয়স্ক  মশু মক্ষা, রজোয আসুয, প্রাথমভক স্বাস্থয, মযদফ  

অফায়া, ভাজ কল্যাণ, ফতচভান ফাজায দয, কৃমলজাত দেয চামদা, গ্রাভীণ এফং এরাকা মবমত্তক উন্নয়ন, মশুয মত্ন, 

ভাতৃ স্বাস্থয রফা, মযফায মযকপনা, ফাংরাদদ রফতাদযয জাতীয় ংফাদ, স্থানীয় জনদগামষ্ঠয অয় বৃমিয মফলয়গুদরাদক 

প্রাধান্য মদদত দফ। থ চাৎ কমভউমনটি রযমিয নুষ্ঠানভারায় ংমিষ্ট জনদগাষ্ঠীয স্বাথ চ মফদলবাদফ প্রমতপমরত দফ।  

7.7 কমভউমনটি রযমি’রত ম্প্রচামযত নুষ্ঠাদন ংমিষ্ট জনদগাষ্ঠীয দস্যদদয ংগ্রণ মনমিত কযদত দফ। থ চাৎ ংমিষ্ট 

জনদগাষ্ঠী কমভউমনটি রযমি’য কর নুষ্ঠাদনয মযকপনা, ফাস্তফায়ন, মযচারনা  মূল্যায়দন ং গ্রণ কযদফন।  

৭.৭.১ রাআদন্স গ্রীতা ংমিষ্ট কমভউমনটিয রপ্রক্ষাদট তায রযমি'রত ম্প্রচামযত নুষ্ঠানভারায মূল্যায়দনয 

াাাম কমভউমনটিয জনগদনয ং গ্রণ বৃমিয জন্য মফমবন্ন সুদমাগ-সুমফধা রদয়ায ভাধ্যদভ তাদদয অগ্র 

ফাোদনায মযকপনা কযদফন; 

৭.৭.২  উন্নয়ন আসুয  নীমতয ব্যাাদয উদজরা ম চাদয়য যকাময কভ চকতচায ফিব্য কমভউমনটি রযমি রস্টদন 

ম্প্রচামযত দফ; 

7.7.3 ংগ্রণমূরক প্রমিয়ায ভাধ্যদভ একটি মনমদ চষ্ট নুষ্ঠাদন স্থানীয় তথ্য, ঘটনা এফং প্রজ্ঞান (রনাটিমপদকন), 

স্থানীয় ংস্কৃমত, মযচয় এফং স্থানীয় বালাদক তুদর ধযদত দফ; 

7.7.4 নুষ্ঠান কাোদভা, মফলয়ফস্ত্ত্ত, উস্থানা  বালা ব্যফাদযয রক্ষদত্র ফশ্যআ স্থানীয় ংস্কৃমতয প্রমতপরন ঘটাদত  

           দফ। 
  

7.8 কমভউমনটি রযমি রমদতু স্থানীয় ভাধ্যভ মদদফ কাজ কদয তাআ স্থানীয় উন্নয়ন ংফাদ ম্প্রচাদযয নুভমত রদয়া দফ। 

তদফ রম রকাদনা ধযদনয যাজননমতক মফলয় ম্প্রচায, কর প্রকায মনফ চাচনী প্রচায  মফজ্ঞান কদোযবাদফ মনমলি কযা 

দফ। কমভউমনটি রযমি রস্টন শুধু রদম-মফদদম রযকি চকৃত মফদনাদনমূরক  প্রাভাে নুষ্ঠান রফতায রন্সয 

নীমতভারা নুযণ াদদক্ষ ীমভতবাদফ প্রচায কযদত াযদফ। মফদদী ম্প্রচায ংস্থা/চযাদনদরয ংফাদ  

চরমত ঘটনামবমত্তক নুষ্ঠান, অদরাচনা  টক রা যাময ফা রযকি চ কদয ম্প্রচায কযদত াযদফ না।  

7.9 মনদে ফমণ চত তচাদদক্ষ উন্নয়নমূরক রফা ংমিষ্ট মফজ্ঞান প্রচায কযা মাদফ:  

7.9.1 মফজ্ঞান উন্নয়নমূরক রফা ংমিষ্ট দত দফ এফং মনমদষ্ট রক্ষদত্র ীভাফি থাকদত দফ;  

7.9.2 কমভউমনটি রযমি রস্টন মনমিত কযদফ রম নুষ্ঠান থ চায়নকাযীযা ংমিষ্ট নুষ্ঠান ফা নুষ্ঠানভারায 

মফলয়-ফস্ত্ত্ত মকংফা স্টাআর এফং রস্টদনয নীমতভারায ব্যাাদয রকান প্রবাফ মফস্তায কযদছ না;  

7.9.3 মফজ্ঞান প্রচাদযয রক্ষদত্র যকাদযয মফযভান মনদদ চনা নুযণ কযদত দফ।  
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৭.১০ প্রদয়াজদন রম রকান যকাময কতৃচক্ষ রম রকান কমভউমনটি রযমি রস্টদনয কাম চিভ মনয়ন্ত্রণ  ভমনটয কযদত াযদফ। 

তাআ রাআদন্স গ্রীতাদক এ ধযদণয রম রকান মনয়ভ-কানুন রভদন চরদত দফ। 

৭.১১ রাআদন্স গ্রমতা তথ্য ভন্ত্রণারদয় ংমিষ্ট রস্টদনয কাম চিভ ম্পদকচ বত্রভামক মযদাট চ রপ্রযণ কযদফ। রাআদন্স প্রাি 

প্রমতষ্ঠান ফা ংস্থা প্রাথমভক ম চাদয় প্রচামযত নুষ্ঠানভারায রযকি চত্র ংযক্ষণ কযদফন। এ রক্ষদত্র রম রকাদনা ধযদণয 

ব্যথ চতায জন্য যকায প্রদয়াজন দর, ংমিষ্ট জভাকৃত জাভানত ফাদজয়ািকযণ নুভমত/রাআদন্স ফামতর কযদত 

াযদফ। 

7.12  যকায মকংফা যকায নুদভামদত প্রমতমনমধ রম রকাদনা কমভউমনটি রযমি রস্টন  এয স্থানা মযদ চন এফং উমেষ্ট   

জনদগাষ্ঠীয স্বাথ চ ংমিষ্ট তথ্য ংগ্র কযদত াযদফন। 

7.13 জাতীয় মনযাত্তা ফা জরুময ফস্থা/মৄি থফা মফদযাধমূরক মযমস্থমত থফা এ জাতীয় রকাদনা মযমস্থমতয কাযদণ 

যকায রম রকাদনা ংখ্যক ফা কর কমভউমনটি রযমি রস্টন মধগ্রণ ফা এয/এগুদরায কাম চিভ স্থমগত কযদত াযদফ। 

একর রক্ষদত্র  যকায রম রকাদনা ংখ্যক ফা কর কমভউমনটি রযমি রস্টন-এয নুভমত/রাআদন্স ফামতর কযায 

মধকায এফং ংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান, ংস্থা ফা ব্যমিদক প্রচমরত অআদনয অতায় অনায ক্ষভতা যাদে।  

 

7.14 রকান এরাকা ফা জায়গায় ম্প্রচায রকন্দ্র স্থাদনয নুভমত প্রদান কযা দফ র রক্ষদত্র যকাদযযয মিািআ চূোি দফ। 

রকাদনা মফদল ফাতচা ম্প্রচাদযয জন্য ফা প্রতযামত  জরুময প্রদয়াজদন ফা জনস্বাদথ চ থফা প্রাকৃমতক দুদম চাদগয রক্ষদত্র 

যকাময মনদদ চ ংমিষ্ট কমভউমনটি রযমি-রক ফশ্যআ ভানদত দফ।  

7.15 রাআদন্স গ্রীতাদক মিট কযা ফামল চক মাফ এফং ফামল চক মযদাট চ যকাদযয কাদছ জভা মদদত দফ।  

7.16   মনধ চামযত ভদয়য ভদধ্য রাআদন্স গ্রীতা ম্প্রচায কাম চিভ শুরু কযদত ব্যথ চ দর যকায নুভমত/রাআদন্স ফামতর 

কযদত াযদফ। 

7.17 কমভউমনটি রযমি ম্প্রচায কতৃচদক্ষয মনজস্ব উৎ, াভথ চ ফাোদনা, প্রমৄমি গদফলণা  মূল্যায়দনয রক্ষদত্র গুণগত   

        ভান বৃমিয জদন্য যকায কমভউমনটি রযমি উন্নয়ন তমফর গদে রতারায ব্যাাদয দদক্ষ মনদত াযদফ।  

7.18 ংমিষ্ট ংস্থা  প্রমতষ্ঠানদক তযে  রফতায মন্ত্র ব্যফাদযয রক্ষদত্র মফটিঅযম কতৃচক অদযামত কর তচাফরী রভদন   

চরদত দফ।   

7.19 কমভউমনটি রযমি রস্টদনয জন্য স্থামত টায়ায রফযকাযী রটমরদপান াদযটযদদযদক ব্যফায কযদত রদয়া মাদফ 

না। এ ছাো ন্য রকান রফযকাময কাদজ এফ টায়ায ব্যফায কযা মাদফ না।  

7.20 কমভউমনটি রযমি রস্টন স্থানকাযী প্রমতষ্ঠান/ংস্থা মনজস্ব থ চায়দন স্ত্র অনায োযা রস্টদনয ামফ চক মনযাত্তা 

মফধান কযদফ এফং জাতীয় মনযাত্তায মযন্থী রকাদনা ম্প্রচায দয়দছ মক না এ ভদভ চ ংমিষ্ট থানায বাযপ্রাি কভ চকতচা 

প্রমতভাদ একটি প্রমতদফদন যকাদযয মনকট রপ্রযণ কযদফ। 

7.21 জনস্বাদথ চ থফা মথামথ ম্প্রচাদযয জন্য থফা জনমনযাত্তায স্বাদথ চ যকায এআ নীমতভারায মফমধ  তচ 

মযফতচদনয মধকায ংযক্ষণ কদয। 

7.22 জনস্বাদথ চ থফা যকাময মফমধ-মনদলধ ভান্য কযায দাদয় যকায রম রকাদনা ভয় রকাদনা প্রকায কাযণ দ চাদনা 

ব্যমতদযদক  ংমিষ্ট কমভউমনটি রযমি রস্টদনয নুভমত/রাআদন্স ফামতদরয মধকায ংযক্ষণ কদয।  

 

৮.  কমভউমনটি রযমি ম্প্রচায ভমনটমযং: 

৮.১  যকায কতৃচক দাময়ত্বপ্রাি রকাদনা কভ চকতচা ফা প্রমতমনমধ ফা ংস্থা কমভউমনটি রযমি রস্টদনয কাম চিভ 

ভমনটমযং  নমথত্র যীক্ষা-মনযীক্ষা কযদত াযদফ এফং প্রদয়াজদন ম্প্রচাযকৃত রকাদনা নুষ্ঠাদনয মমি (CD) 

স্থানীয় কতৃচদক্ষয কাদছ কমভউমনটি রযমি রস্টন জভা মদদত ফাধ্য থাকদফ;  

৮.২  উদজরা মনফ চাী মপায, উদজরা মক্ষা মপায, উদজরা প্রদকৌরী, স্থানীয় যকাদযয মনফ চামচত প্রমতমনমধ, 

ফাংরাদদ রফতাদযয স্থানীয় রস্টদনয প্রমতমনমধ, স্থানীয় মক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রধাদনয ভন্বদয় একটি স্থানীয় উদদষ্টা 

কমভটি গেন কযদত দফ। ঐ কমভটি মনয়মভতবাদফ ংমিষ্ট কমভউমনটি রযমি রস্টদনয কাম চিভ ভমনটয কযদফ 

এফং প্রমতভাদ যকাদযয মনকট একটি প্রমতদফদন জভা রদদফ; 
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8.3 উদদষ্টা কমভটি কমভউমনটি রযমি রস্টদনয মি  দুফ চরতায মনমযদে ংমিষ্ট রস্টনদক প্রদয়াজনীয় যাভ চ 

রদদফ; 

8.4  কমভউমনটি রযমি’য নুষ্ঠাদন উদজরা ম চাদয়য যকাময কভ চকতচাদদয ংগ্রণদক উদদষ্টা কমভটি উৎামত 

কযদফ; 

8.5  কমভউমনটি রযমি’য ভাধ্যদভ উন্নয়ন মফলয়ক মফজ্ঞান/যকাময মফজ্ঞান রদয়ায ব্যাাদয উদদষ্টা কমভটি 

ংমিষ্টদদয উৎামত কযদফ; 

8.6 নুষ্ঠাদনয ভান উন্নয়দনয জন্য কমভউমনটি রযমিয জন্য গঠিত উদদষ্টা কমভটি ভয় ভয় প্রদয়াজনীয় 

কাউদন্সমরং রফা রদদফ; 

8.7 তথ্য ভন্ত্রণারয় কতৃচক গঠিত রকন্দ্রীয় ভমনটমযং কমভটি কমভউমনটি রযমি মযচারনা ংিাি ামফ চক মফলদয় 

তদাযমক কযদফ এফং ভয় ভয় ভন্ত্রণারয়দক ফমত কযদফ।      

 


