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িচিঠেত বলা হয়- াশনাল িবি ং েকাড কেঠারভােব েমেন ভবন িনম র্াণ করেত হেব। e াপাের েকােনা ধরেনর 
ছাড় েদয়া যােব না। েদেশর জলাশয়, পুকুর, েডাবা ভৃিত ভরাট কের aপিরকি ত ভবন বা iমারত িনম র্ােণর 
বণতা েদখা যাে । ভূ- কৃিত o েভৗেগািলক aব ান িবেবচনা কের ভবেনর নকশা ƣতির করেত হেব। ভবেন 

aি িনব র্াপেণর ব া িনি তকরেণর িবষেয় বা বাধকতা থাকেলo তা িনয়িমত মিনটর করা হয় না। e িবষেয় 
িশি ত ি র সংখয্াo a তুল। তাi aি িনব র্াপণ, জরুির u ার, জরুির বিহগ র্মন o াথিমক িচিকৎসা 

িবষয়ক িশ ণ o ফায়ার ি েলর আেয়াজন করেত হেব। পাশাপািশ ভবেনর নকশা aনুেমাদনকােল দ  
শত র্াবলী যথাযথভােব aনুসরণ করা হে  িকনা তা মিনটর করা েয়াজন। ভবন িনম র্ােণর পর eর িনরাপ া ব া 
যথাযথ িকনা তা িবি ং েকাড েমেন িনম র্াণ করা হেয়েছ িকনা- তা িনি ত হেয় বসবাস েযাগয্তার সনদ েদয়া 
হেব। 

eরপরi সংি  ভবেন iuিটিলিট সংেযাগ েদয়ার ব া েনয়া হেব। িতিট ভবন িবেশষ কের বহুতল ভবেনর 
aি িনব র্াপণ ব া যথাযথ মানস ত িকনা তা পরী া কের িত বছর aি িনরাপ া সনদ নবায়ন করেত হেব 
বেলo িচিঠেত বলা হয়। মি পিরষদ িবভােগর oi িচিঠেত আরo বলা হয়- aি িনব র্াপণ ব াপনায় আরo 
আধুিনক o যুেগাপেযাগী যুি  (বহুতল ভবেনর u তািবিশ  মi, জামব্ ুকুশন iতয্ািদ) বহােরর লে য্ ফায়ার 
সািভ র্েসর স মতা আরo বৃি  করেত হেব। iমারত o াপনার নকশা aনুেমাদন eবং ভবেনর গুণগতমান িনি ত 
করেত াকৃিতক জলাধার সংর ণ, াপতয্ নকশায় যথাযথ িনগ র্মণ পথ, eকািধক দরজা, জানালা o বারা া 
িনম র্ােণর সুেযাগ রাখার িবষয় িবেবচনা করেত হেব। eসব িবষেয়র বা বায়ন িনি ত করেত চার ম ণালেয়র 
যথাযথ কতৃর্প গুেলার মে  সমনব্য় সাধন করেত হেব। eছাড়া ম ণালয়গুেলােক যথাযথ ব া িনেত িচিঠেত 
িনেদ র্শ েদয়া হয়। সংি  সূ  জানায়, মি পিরষদ িবভােগর িচিঠ পাoয়ার পর সংি  ম ণালয় o িবভাগগুেলা 
িশগিগরi আ ঃম ণালয় ƣবঠেক বসেত যাে । েসখােন ধানম ীর িনেদ র্শনার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা েশেষ 
e িবষেয় েয়াজনীয় করণীয় িনধ র্ারণ করা হেব। ƣবঠেকi সংি  দফতরগুেলােক e সং া  কাজ ব ন করা 
হেত পাের। 

 


