
ZvwiLt 12 A‡±vevi 2020 Bs| 

 

eivei 

 ইননোনেশন অফিসোর 

 ¯’vcZ¨ Awa`ßi, ¯’vcZ¨ feb 

 ‡m¸bevwMPv, XvKv-1000| 

 

 

 

welqt উদ্ভোবনী কোর্যক্রম এর জনয উদ্ভোবনী ধোরণোসমূহ প্রদোন প্রসনে। 

 

h_vh_ m¤§vb cÖ`k©b c~e©K Dc‡iv³ wel‡qi Av‡jv‡K Rvbv‡bv hv‡”Q †h, স্থোপত্য অধফদপ্তরনর ২০২০-

২০২১ অযথ বছনরর উদ্ভোবনী কযোর্ক্রম এর জনয অত্র অধফদপ্তরনর উদ্ভোবনী ধোরণোসমূহ আহ্বোননর প্রপ্রফিনত্ GB c‡Îi 

mv‡_ আমোর উদ্ভোবনী ধোরণোসমূহ mshy³ K‡i Dc ’̄vcb Kiv হন ো| 
 

 

 

 

(‡`Iqvb mvewibv kvigxb) 

mnKvix ’̄cwZ  

mv‡K©j-5, wefvM-14| 

  



উদ্ভোবনী ধোরণোসমূহ 

১। প্রকল্পসমূনহর সোধোরণ প্রকোড নোম   (Nomenclature) 
স্থোপত্য অফধদপ্তর এর সক  প্রকল্প সোধোরণ প্রকোনডর মোধযনম প্রকোশ করণ। 
স্থোপত্য অফধদপ্তর এর কমযপ্রফক্রযোয কমযকত্যোনদর ফবফেন্ন সময ফবফেন্ন সোনকযন  এবং ফবেোনে কোজ করনত্ হয। 
একই প্রকনল্প অননক সময একোফধক বযফি কোজ কনর থোনকন, র্োর িন  িোই গুন ো ফবফেন্ন নোনম সংরফিত্ হনত্ থোনক। 
প্রসই প্রিনত্র আনের কোনজর ধোরোবোফহকত্ো, কোজ খ ুঁনজ প্রপনত্ কো নিপণ সহ কোনজর কোর্যকোফরত্ো কমনত্ থোনক। 
সোধোরণ প্রকোনডর মোধযনম ফবফেন্ন প্রনজক্ট এর নোম প্রকোশ করোর মোধযনম এই সমসযোর সমোধোন সম্ভব। 
প্রর্মনঃ  
Fire _ 156 _ DS _ Dhk _ Mirpur  স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণো নযর িোযোর সোফেযস এন্ড ফসফে  ফডনিন্স এর 156 

প্রকনল্পর আওত্োধীন ঢোকোর ফমরপ নর অবফস্থত্ সোইনের ফডফজেো  
সোনেয, DS= Digital survey 

Fire _ 156 _ MP _ Dhk _ Mirpur 
_ 12.10.2020  

উনেফখত্ প্রকল্পফের  সবযনশষ হো নোেোদকৃত্ (১২.১০.২০২০) 
মোস্টোরপ্ল্যোন, MP= Master plan 

Fir _ 156 _ Arch  প্রকল্পফের স্থোপত্য নকশো 
 
২। ফডফজেো  আকযোইে 
স্থোপত্য অফধদপ্তর ফবফেন্ন সময ফবফেন্ন অন ষ্ঠোন, প্রসফমনোর, সেো আনযোজন কনর থোনক র্ো স্থোপত্য অফধদপ্তনরর সক  কমযীর 
জনয নন জ বযোংক স্বরূপ। এগুন ো সহ প্রফসদ্ধ নকশোসমূহ ফডফজেো োইনজশন কনর সংরিণ করন  পরবত্যীনত্ প্রর্ প্রকোন কমযী 
প্রসখোন প্রথনক উপকৃত্ হনত্ পোরনবন।  
এক ধোপ এফেনয ফডফজেো  আকযোইে অন োইন/ক্লোউনড সকন র স ফবধোনথয ফদনয প্রদযো প্রর্নত্ পোনর (শত্যসোনপনি)। 

৩। মফডউ োর ফডজোইন  
স্থোপত্য অফধদপ্তর স ফনফদযষ্ট ফননদযশনোর মোধযনম একোন্ত েোনব শুধ মোত্র সরকোনরর সক  প্রকনল্প কোজ কনর থোনক। 
স্থোপত্য অফধদপ্তর এর বোফহনরও এই ফননদযশনোগুফ  প্রর্ প্রকোননো পোবফ ক ফবফডং এর জনয ইফত্বোচক ফডজোইন ইনপ ে ফহনসনব 
কোজ করনত্ পোনর। জনস্বোনথয মফডউ োর ফকছ  ফডজোইন স্থোপত্য অফধদপ্তনরর ওনযবসোইনে প্রকোশ করো প্রর্নত্ পোনর। 
প্রর্মন িোযোর প্রস্টযোর, সবযজনেোফমত্ো ফনফিত্কৃত্ েযন ে এর প্রবফসক প্রপ্রোনেোেোইপ ফডজোইন ইত্যোফদ। 
 
৪। প্রচক ফ স্ট 
েবনন থোকনত্ই হনব এমন ফকছ  utility এর ত্োফ কো তত্ফর কনর ওনযবসোইে এ ফদনয প্রদযো। 
প্রর্মনঃ পোবফ ক ফবফডং এর জননয Day care center, universal accessibility ইত্যোফদ 

৫। প্রমোবোই  প্রনোফেফিনকশোন 
কোনজর অগ্রেফত্ প্রমোবোই  প্রনোফেফিনকশননর মোধযনম সংফিষ্ট প্রত্যোশী সংস্থোনক অবফহফত্করণ। 
 


