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০৯ জুলাই ২০১৫ইাং তাধরদে অনুধিত “Building Design Standard” শীর্ষক কর্ষশালার কার্ষধববরণী।
সভাপধত

: জনাব শ্যার্া প্রসাে অধিকারী, প্রিান প্রদকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর।

তাধরে ও সর্য়

: ০৯ জুলাই, ২০১৫; সকাল ০৯.৩০ ঘধিকা

স্থান

: শসধর্নার কক্ষ, ৪র্ষ তলা, এলধজইধি ভবন

উপধস্থধত

: পধরধশষ্ট – ক

কর্ষশালার শুরুদত প্রিান প্রদকৌশলী র্দ ােয় সবাইদক অবধ ত কদরন শর্, অধত সম্প্রধত এলধজইধির দুধি বড় প্রকল্প একদনক কততষক
অনুদর্াধেত দয়দে। ধতধন আরও জানান শর্, এলধজইধি প্রার্ধর্ক ধবেযালয়, উপদজলা পধরর্ে কর্দেক্স, ইউধনয়ন পধরর্ে কর্দেক্সস
শেশবযাপী অদনক গুদলা ভবদনর কাজ করদে এবাং আগার্ীদত আরও ভবদনর কাজ এলধজইধি’র আওতায় আসার প্রধিয়ািীন রদয়দে। তাই
ভবন ধনর্ষাদণ অধভন্ন র্ানেন্ি অনুসরণ করা অতযাবশ্যক। তদব ধতধন জানান, র্ানেন্ি এর্নভাদব ধিক করদত দব শর্ন তা বাস্তব ধভধিক ও
অজষনদর্াগয য়। ধতধন অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (বাস্তবায়ন)’শক কর্ষশালার উদেযাগ শনয়ার জন্য িন্যবাে জানান। ধতধন উপধস্থত সবাইদক
সুধিধিত র্তার্ত ও ধবজ্ঞ পরার্শষ প্রোন কদর কর্ষশালার উদদেশশ্য শর্ন সফল য় শস আশাবাে বযক্ত কদর জনাব শর্াোঃ েধললুর র র্ান,
তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (ধিজাইন)- শক Power Point Presentation এর র্ািযদর্ বক্তবয উপস্থাপদনর জন্য আ বান জানান।
তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (ধিজাইন) জনাব শর্াোঃ েধললুর র র্ান এলধজইধি’র আওতায় বাস্তবায়নািীন ধবধভন্ন প্রকল্প র্র্া ইউধনয়ন পধরর্ে
কর্দেক্স ভবন ধনর্ষাণ প্রকল্প, প্রার্ধর্ক ধশক্ষা উন্নয়ন কর্ষসূিী (ধপইধিধপ- ৩), বঙ্গবন্ধু োধরদ্র ধবদর্ািন ও পল্লী উন্নয়ন একাদির্ী (বাপািষ)
সাংস্কার ও আিুধনকায়ন প্রকল্প, বাাংলাদেশ ফধলত পুধষ্ট গদবর্ণা ও প্রধশক্ষণ ইনধিধিউি (বারিান) ধনর্ষাণ প্রকল্প, নবসতষ্ট এবাং নেী ভাঙ্গদন
ধবলীন উপদজলাসর্ূদ কর্দেক্স ভবন ধনর্ষাণ প্রকল্প, তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীর কার্ষালয়, পিুয়াোলী ও বধরশাল, ঢাকা ধসধি কদপষাদরশদনর
পধরচ্ছনতা কর্ষী ধনবাস ধনর্ষাণ প্রকল্প, প্রভতধত প্রকদল্পর অনুসতত Design Standard এর বতষর্ান ধিত্র তুদল িদরন। ধতধন জানান শর্, বতষর্াদন
ধবধভন্ন প্রকদল্প ধবধভন্ন Standard র্র্া ধভন্ন ধভন্ন Design criteria, Loads, Concrete strength, Steel strength ইতযাধে অনুসরণ করা
দচ্ছ। এ সর্স্যা ধনরসনকদল্প Building Design Standard ধনিষারণ করার লদক্ষয এলাকা ধভধিক ধতন িরদণর Standard ধনিষারণ করার
জন্য ধতধন বক্তবয উপস্থাপন কদরন। এলাকা ধভধিক ধতন িরদনর Design Standard ধনম্নরূপোঃ
Type-A :

Severe Seismic Zone (১৫ধি শজলা)

Type-B :

Severe Cyclone Zone (১২ধি শজলা)

Type-C :

Normal Zone, (অবধশষ্ট ৩৭ধি শজলায় অিভুষক্ত)

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (ধিজাইন) এর উপস্থাপনার পর সভাপধত উপধস্থত সবাইদক র্ুক্ত আদলািনায় অাংশগ্র ণ কদর ধনজ ধনজ র্তার্ত প্রোন
করার জন্য অনুদরাি কদরন।
র্ুক্ত আদলািনা পদবষ ধনবষা ী প্রদকৌশলী, বান্দরবান জানান শর্, বান্দরবাদন শবশ ধকেুধেন আদগ ভূধর্কম্প দয়দে এবাং ক্ষয়ক্ষধতও দয়দে। তাই
বান্দরবানদক ‘‘ধস’’ কযািাগরীর বেদল ‘‘এ’’ কযািাগরীদত রাোর বযাপাদর অনুদরাি কদরন। প্রতুযিদর ধসধনয়র স কারী প্রদকৌশলী (ধিজাইন)
জনাব তাপস শিৌিুরী জনান শর্, BNBC 1993 শর্াতাদবক বান্দরবান ‘‘ধস’’ কযািাগরীদত অিভুক্ত। তাই বান্দরবানদক ‘‘এ’’ কযািাগরীদত
আনার সুদর্াগ শনই।
র্ুক্ত আদলািনায় জনাব র্কবুল শ াদসন, অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (ঢাকা ধবভাগ), জনাব নুরুল্লা , অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (নগর
বযবস্থাপনা), জনাব জয়নাল আদবেীন, অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (সর্ধিত পাধন সম্পে বযবস্থাপনা), জনাব নূর শর্া াম্মে, তত্ত্বাবিায়ক
প্রদকৌশলী (ঢাকা অঞ্চল), জনাব শর্াোঃ শর্াশাররফ শ াদসন, তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (র্দশার অঞ্চল), জনাব আউলাে শ াদসন, তত্ত্বাবিায়ক
প্রদকৌশলী (প্রধশক্ষণ ও র্ান ধনয়ন্ত্রণ), জনাব আবুল বাশার, প্রকল্প পধরিালক, উপকূলীয় শ র পধরদবশগত অবকািাদর্া উন্নয়ন প্রকল্প, জনাব
আবদুর রধশে ধর্য়া, প্রকল্প পধরিালক, ঢাকা ধসধি কদপষাদরশদনর পধরচ্ছন্নতা কর্ষী ধনবাস ধনর্ষাণ প্রকল্প, জনাব আধনসুল ও াব োন, ধনবষা ী
প্রদকৌশলী, জার্ালপুর, জনাব শেদলায়ার শ াদসন র্জুর্োর, ধনবষা ী প্রদকৌশলী, েুলনা, জনাব র্ঞ্জুরুল আলর্ ধসধদেশকী, ধনবষা ী প্রদকৌশলী,
কক্সবাজার, জনাব শর্াোঃ এনার্ুল ক োন, ধসধনয়র স কারী প্রদকৌশলী (র্ান ধনয়ন্ত্রণ), জনাব তাপস শিৌিুরী, ধসধনয়র স কারী প্রদকৌশলী
(ধিজাইন), জনাব আবুল োদলক, উপদজলা প্রদকৌশলী, িুর্ুধরয়া, েুলনা, জনাব শর্াোঃ র্ধনরুল ইসলার্, উপদজলা প্রদকৌশলী, িন্দনাইশ,
িট্রগ্রার্, ধবব ব বযাাংদকর প্রধতধনধি জনাব জুলকারনাইন, জনাব শর্াোঃ আবদুস শসাবা ান, বযবস্থাপনা পধরিালক, ধিধপএর্, জনাব শর্াোঃ ায়োর
আলী, পরার্শষক, ধিধপএর্ ও জনাব শর্াস্তাোর র র্ান, পরার্শষক, ধিজাইন ইউধনি, এলধজইধি অাংশগ্র ণ কদরন।
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র্ুক্ত আদলািনায় আদলাধিত ধবর্য়সর্ূ োঃ
1)

লবনাক্ততার কারদণ উপকূলীয় এলাকায় Concrete ও Brick work এর স্থায়ীত্ব কদর্ র্াদচ্ছ এবাং বাতাদস লবনাক্ততার কারদণ জানালার
গ্রীদল ধবধভন্ন র্ধরিা জধনত সর্স্যা শেো ধেদচ্ছ।

2)

র্াি পর্ষাদয় কাংধিদির র্ান র্র্ার্র্ভাদব ধনয়ন্ত্রণ করা প্রদয়াজন। ধবদশর্ কদর উপকূলীয় এলাকায় কাংধিদির র্ান ধনয়ন্ত্রদণ কদিার
পেদক্ষপ শনয়া েরকার।

3)

MS Rod Test এর শক্ষদত্র BUET/CUET/RUET/KUET এ laboratory test এর কর্া উপস্থাপনায় বলা দয়দে। উক্ত প্রধতিাদনর সাদর্
এলধজইধি’র laboratory অিভুষক্ত করা শর্দত পাদর।

4)

উপকূলীয় এলাকায় সার্ুধদ্রক লবনাক্ততা প্রধত ত কদর এর্ন Special Cement বযব ার করার উদেযাগ শনয়া শর্দত পাদর, এদক্ষদত্র
শেদশ ধবেযর্ান ধসদর্ন্ি শকাম্পানীগুদলার সাদর্ ধবস্তাধরত আদলািনা করার বযাপাদর প্রস্তাব করা য়।

5)

Sand-এর প্রাপযতা ধবদবিনা কদর FM ধনিষারদণর বযাপাদর ধবস্তাধরত আদলািনা য়। Concrete এর শক্ষদত্র উপকূলীয় অঞ্চদলর
লবনাক্ততা ধবদবিনায় শরদে সবষধনম্ন 2.5 FM এর Sand এবাং অপরাপর অঞ্চদলর সবষধনম্ন 2.2 FM Sand বযব ার করার বযাপাদর প্রস্তাব
করা য়।

6)

কাদজর গুনগত র্ান ধনধিত করার লদক্ষয নতুন প্রকদল্পর Development Project Proposal (DPP) করার সর্য় Laboratory
Assistant, Lab Technician, Quality Control Engineer এর পে রাো প্রদয়াজন। এ পেগুধল Consultant ও PMU উভয় শক্ষদত্র
রাো প্রদয়াজন।

7)

Rate Schedule এর সাদর্ সাংগধত শরদে এলধজইধির Building Specification ালনাগােকরণ ও Electrical Specification প্রস্তুত
করা প্রদয়াজন।

8)

ভূধর্কম্প প্রবণ এলাকায় Building Design এর শক্ষদত্র আরও Detailing করা েরকার।

9)

Sub Structure Design এর শক্ষদত্র অধিকতর গুরুত্ব শেয়া েরকার।

10) Building Design এর শক্ষদত্র Dynamic Analysis ও Model Analysis করা প্রদয়াজন।
উপকূলীয় এলাকায় Concreting এর শক্ষদত্র পাধনর লবনাক্ততা অবশ্যই পরীক্ষা করা েরকার এবাং সবষধনম্ন র্াত্রা ধনিষারণ করা
প্রদয়াজন।

11)

পরবতষীদত সভাপধত উপধস্থত সবাইদক Type-A, Type-B ও Type-C শেনীর Design Standard িুড়াি করদণর লদক্ষয সুধনধেষষ্ট র্তার্ত
শেয়ার জন্য আ বান জানান। এ ধবর্দয় সভায় অাংশগ্র ণকারীগণ তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (ধিজাইন) এর প্রস্তাধবত ধতনধি পতর্ক এলাকা
ধভধিক Design Standard গুদলার উপর ধবস্তাধরত আদলািনা কদরন।
ধবস্তাধরত আদলািনা শশদর্ Building Design Standard িূড়াি করদণর লদক্ষয এলাকা ধভধিক ধনদম্নাক্ত সুপাধরশসর্ূ সবষসম্মধত িদর্ গত ীত
য়:
Up to Six Storied Building
Type-A: Sever Seismic Zone (15 District)
- Concrete Strength: 20 MPa (minimum).
- Re-bar Strength: 400 MPa; conforming to BDS ISO 6935:2006/ASTM A 615/ASTM A 706.
-

Cement conforming to BDS EN 197.1: 2003 CEM I 52.5 N/ ASTM C 150 for stone chips;

-

BDS EN 197.1: 2003 CEM II 42.5 N for brick chips.
Sand of FM 2.2; conforming to the grading & other requirements of ASTM C 33.
Los Angeles Abrasion for Stone Chips < 33 and Brick Chips < 38.
Water absorption for stone chips < 2% and Brick Chips < 15 %.
Clear Cover: As per BNBC; Minimum Dimension: As per BNBC.
Indicative Mix Ratio: 1: 2: 4 for stone chips and 1:1:5:3 for Brick chips.
Water Reducing admixture conforming to the requirements of Type A under ASTM C 494 (optional)
W/C ratio should be 0.4 to 0.45.
Compaction must be ensured.
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Type-B: Sever Cyclone Zone (12 District)
- Concrete Strength: 25 MPa (minimum).
- Re-bar Strength: 400 MPa; conforming to BDS ISO 6935:2006/ASTM A 615/ASTM A 706.
- Cement conforming to BDS EN 197.1: 2003 CEM I 52.5 N/ ASTM C 150.
- Sand of FM 2.2; conforming to the grading & other requirements of ASTM C33.
- Los Angeles Abrasion for Stone Chips < 33 and Water absorption < 2%.
- Clear Cover: As per BNBC; Minimum Dimension- As per BNBC.
- Water reducing admixture conforming to ASTM C 494, Type A;
High range water reducing admixture conforming to ASTM C 494, Type F (subject to prior approval of
appropriate authority).
- Mix design must be done.
- Water should be universally potable water as per Bangladesh standard and shall meet the requirements of
ASTM C 1602.
- W/C ratio should be < 0.4.
- Compaction must be ensured.
- Steel shutter should be used.
Type-C: Normal Zone (37 District)
- Concrete Strength: 20 MPa (minimum).
- Re-bar Strength: 400 MPa ; conforming to BDS ISO 6935-2:2006/ASTM A 615/ASTM A 706
- Cement conforming to BDS EN 197.1: 2003 CEM I 52.5 N/ ASTM C 150 for stone chips;
BDS EN 197.1: 2003 CEM II 42.5 N for brick chips
- Sand of FM 2.2 ; conforming to the grading & other requirements of ASTM C 33
- Los Angeles Abrasion for Stone Chips < 33 and Brick Chips < 38.
- Water absorption for Stone chips < 2% and brick chips < 15%.
- Clear Cover: As per BNBC; Minimum Dimension: As per BNBC.
- Indicative Ratio: 1:2:4 for stone chips and 1:1:5:3 for brick chips.
- Water reducing admixture conforming to the requirements of Type A under ASTM C 494 (optional).
- W/C ratio should be 0.4 to 0.45.
- Compaction must be ensured.
সর্াপনী বক্তদবয সভাপধত অধভর্ত বযক্ত কদরন শর্, এ সুপাধরশর্ালা কার্ষকর দল ভধবষ্যদত ভবন ধনর্ষাদণর শক্ষদত্র গুনগতর্ান
ধনধিত দব, ধবধডাং এর স্থাধয়ত্ব বতধি পাদব এবাং ধবেযর্ান সর্স্যাগুদলা ধনরসন দব।
পধরদশদর্ অন্য শকান আদলািনা না র্াকায় সভাপধত সবাইদক গুরুত্বপূণষ র্তার্ত প্রোন করার জন্য িন্যবাে জাধনদয় কর্ষশালার
সর্াধপ্ত শঘার্ণা কদরন।

( শ্যার্া প্রসাে অধিকারী )
প্রিান প্রদকৌশলী
শফানোঃ +৮৮০ ২ ৯১২৪০২৭
ই- শর্ইলোঃ ce@lged.gov.bd
অনুধলধপোঃ
১। অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (সকল), এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা।
২। অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, এলধজইধি, ____________________ ধবভাগ, শজলাোঃ__________________।
৩। তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (সকল), এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা।
৪। তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী, এলধজইধি, _____________________অঞ্চল, শজলাোঃ ___________________।
৫। প্রকল্প পধরিালক/প্রকল্প বযবস্থাপক/োধয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ষকতষা (সকল), ____________ প্রকল্প, এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা।
৬। উপ- প্রকল্প পধরিালক/উপ- পধরিালক (সকল), _______________________প্রকল্প, এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা।
৭। ধনবষা ী প্রদকৌশলী, এলধজইধি, শজলাোঃ _________________________________________________।
৮। উপদজলা প্রদকৌশলী, এলধজইধি, উপদজলাোঃ____________________, শজলাোঃ____________________।
৯। জনাব ____________________________________________________________________।
E:\LGED Manuals\2015-08-09_Building Design Standard 2015.doc

