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অধিস আদেশ 
এতদ্বারা সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জন্য জানাদনা যাদে শয, এলধজইধি’র আওতায় শসতু ধনমমাদণর জন্য Scaffolding 

& formwork ধনমমাণ একধি অতৈন্ত গুরুত্বপূণম Temporary Work। উক্ত কাজ যথাযথভাদব না করার েরুন নানাধবি সমস্যা 
শেখা ধেদে ধবদশষ কদর Girder/Slab এর soffit level সধিক রাখা সম্ভব হদে না, শকান শেদে অতৈধিক deflection/sag 

হদল Girder/Slab শভদঙ্গ শিলা এমনধক শেে ধবদশদষ ধনমমাণ কাজ চলাকালীন সমদয় Scaffolding collapse এর মদতা দুর্মিনার 
সম্মুধখন হদত হদে।  

এমতাবস্থায় সধিক ভাদব Scaffolding & Formwork ধনমমাদণর জন্য ধনম্নধলধখত পেদেপ গ্রহদণর জন্য ধনদেমশনা প্রোন 
করা হদলাঃ 

১। সাংধিষ্ট ধিকাোর স্মারক নাং-এলধজইধি/ধসই/ধিঃইউঃ/ধি-৭৫/২০০৯/৫২৯, তাধরখ: ২৫/০৭/২০১৩ ইাংa অনুসরণ পূবমক 
Scaffolding & Formwork Design সম্পন্ন কদর Drawing এবাং ইহার Design Calculation সাংধিষ্ট উপদজলা প্রদকৌশলীর 
েপ্তদর জমা ধেদবন। উপদজলা প্রদকৌশলী তা ধনরীোদন্ত শজলার ধনবমাহী প্রদকৌশলীর েপ্তদর জমা ধেদবন।  

২। শসতুর Span/Length ৫০ ধমিাদরর কম হদল সাংধিষ্ট শজলার ধনবমাহী প্রদকৌশলী Scaffolding & Formwork Design পরীো 
কদর ইহার অনুদমােন শেদবন। 

৩। শসতুর Span/Length ৫০ ধমিাদরর শবশী হদল সাংধিষ্ট অঞ্চদলর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী Scaffolding & Formwork 
Design পরীো কদর ইহার অনুদমােন শেদবন। 

৪। অনুদমােনকৃত Scaffolding & Formwork Design মাি পযমাদয় সধিকভাদব বাস্তবায়ন হদে ধকনা, তা প্রধতধনয়ত সাংধিষ্ট 
সকল কাধরগধর কমমকতমাদক মধনিধরাং এবাং শরকিম সাংরেণ করদত হদব।  

 

উদেধখত সকল শেদেই Scaffolding & Formwork Design পরীো, অনুদমােন এবাং বাস্তবায়ন পযমাদয় প্রদয়াজদন 
সাংধিষ্ট প্রকদের পরামশমক এবাং শসতু ধিজাইন শাখা, ধিজাইন ইউধনদির পরামশম গ্রহণ করার ধনদেমশনা প্রোন করা হদলা। 

এই আদেশ জনস্বাদথম জারী করা হদলা এবাং ইহা অনধতধবলদম্ব কাযমকর হদব। 

  
  

 
 ( শসখ শমাহাম্মে মহধসন ) 
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অনুধলধপ সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় বৈবস্থা গ্রহদণর জন্য শপ্ররণ করা হলঃ 

১। অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর। 

২। তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর। 

৩। প্রকে পধরচালক (সকল), স্থানীয় সরকার প্রদকৌশলী অধিেপ্তর। সকল পরামশমক প্রধতষ্ঠান/ বৈধক্ত পরামশমকদক উদেধখত 
ধনদেমশনা অবধহত করার জন্য অনুদরাি করা হদলা।  

৪। ধনবমাহী প্রদকৌশলী (সকল), স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর। 

৫। উপদজলা প্রদকৌশলী, উপদজলা (সকল), শজলা (সকল)। 

 
a https://oldweb. lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/4/108/2013-07-25_PSC_Instruction.pdf 
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