২.৫.১ প্রি-কাষ্ট প্রি-ফেপ্রিফকফেড প্রিপ্রডিং কফপাফেন্েঃ
প্রের্মাণ প্রিফে িেজ সপফের িযাপক িযিহাফরর েফে দেফির িেভূপ্রর্র পপ্ররর্াে ক্রফর্ই সিংকুপ্রিত হফে আসফে। পপ্ররফিি সুরক্ষার জন্য
িেভূপ্রর্ সিংরক্ষে ও িেজ সপে রক্ষা করা অপপ্ররহার্ম। প্রি-কাষ্ট প্রিপ্রডিং কফপাফেন্ে/ প্রি-ফেপ্রিফকফেড িাপ্রি  প্রের্মাফে কা িাি রর িযিহার
উফেখফর্াগ্য পপ্ররর্াফে হ্রাস কফর দ্রুততর্ সর্ফে কাফজর গুেগ্ত র্াে প্রেপ্রিত কফর প্রের্মাে িযে হ্রাস করা সম্ভি।

রই িপ্রতষ্ঠাে কতৃক উদ্ভাপ্রিত প্রি-কাষ্ট উপকরণসর্ূহক. কা /িাফির খুপ্রের প্রিকে আরপ্রসপ্রস খুপ্রে উদ্ভািে র্া িতমর্াফে িযপকহাফর িযিহার হফে।
খ. দলার/োে প্রের্মাফে প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে রিিং প্রি-ফেসড হফো দকার স্লাি।
গ্. োে প্রের্মাফে দেফরাপ্রসফর্ন্ে দোফডড দেে রিিং কফরাফগ্ফেড সীে।
গ্. প্রসপ্রজআই সীফের ওোোর েযািংক রর প্রিকে দেফরাপ্রসফর্ন্ে ওোোর েযািংক।
ঘ. কাফ র প্রিকে দেফরাপ্রসফর্ন্ে/আরপ্রসপ্রস দডার দের্।

উদ্ভাপ্রিত উপকরণ িযিহার কফর প্রেম্নিপ্রণমত উফেখফর্াগ্য িকেসর্ূফহ সহােতা িোে করা হে










িন্যা উত্তর পুণিমাসে িকফের আওতাে দিরপুর ও োেীতািাি ীফত পেীগ্ৃফহর েক্সা িস্তুত কফর দুস্থ জেসাধারফণর জন্য
৩৫০প্রে িাি ী প্রের্মাফে সহােতা িোে করা হে।
অন্ধ পুণিমাসে িকে সাভার ঢাকাে আিাপ্রসক দিড ও ওোকমসপ প্রের্মাফে সহােতা িোে করা হে।
িপ্রিকা র্ােপ্রিক উন্নেে দকন্দ্র সাভার ঢাকাে ককট্টা িাপ্রেকা উচ্চ প্রিেযােে ও দপাপ্ররি দিড প্রের্মাে।
র্াপ্রেকগ্ঞ্জ পািপ্রেক োইফিরীর প্রিতীে তোর প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে োে প্রের্মাফে সহােতা িোে।
োঙ্গাইফে ঘাোইে দসোেীিাস সাইফলাে দসল্টার কার্ স্কুে প্রিপ্রডিং প্রের্মাফে প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে োে প্রের্মাে।
োের্প্রেরহাে দজোর েহগ্রার্ ও েীেোর্ারী দজোর িরখপ্রি িাি ী প্রিপ্রডআর সীর্ান্তোপ্রি  প্রের্মাফে প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে
িযাফেে দলার ও রে পযাফেে োে প্রের্মাফে সহােতা িোে। িপ্রতপ্রে সীর্ান্ত োপ্রি ।
জফোোস ও সাইফলাে কিপ্রেত উপ্রি রিফর ২০০প্রে প্রেউপ্রলোস আশ্রেফকফন্দ্র প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে দলার প্রের্মাফে
সহােতা িোে।
িতুর্ম দশ্রণীর কর্মিারীফের জন্য িাড্ডাে স্বেিযফে ৬(েে) তো ভিফে প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে দলার প্রের্মাফে সহােতা
িোে।
আি াইহাজার উপফজো কর্ফেফক্সর সরকারী ভিেসর্ূফহ প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে দলার প্রের্মাে।
রাজিাহীর সাফহি িাজাফর আরপ্রডর-র সপ্রপিং কর্ফেফক্সর েক্সা িস্তুতসহ ভিেসর্ূফহ প্রি-কাষ্ট দেফরাপ্রসফর্ন্ে িযাফেে দলার
প্রের্মাণ।

২.৫.২ প্রসডাপ্রিউপ্রপপ্রস কিংক্রীে র্াইফক্রা পাইে ঃঃ
কাফ র িেী পাইফের প্রিকে প্রহসাফি প্রসডাপ্রিউপ্রপপ্রস কিংক্রীে র্াইফক্রা পাইে কতরী ও িযিহাফর হাউপ্রজিং রন্ড প্রিপ্রডিং প্ররসািম ইেপ্রিপ্রেউে
সহােতা িোে কফর আসফে। সফিমাচ্চ ২৫ েুে েম্বা 7Óx7Ó সাইফজর রই পাইে ইর্ারফতর ভীত প্রের্মাফে িযিহার করা হফে র্াফক। রই
পাইফে িীফের িযিহার উফেখফর্াগ্য পপ্ররর্াফে হ্রাস করা সম্ভি। প্রপডাপ্রিউপ্রড প্রসপ্রডউফে প্রিস্তাপ্ররত দেপ্রসপ্রেফকিেসহ প্রসডাপ্রিউপ্রপপ্রস

কিংক্রীে র্াইফক্রা পাইে অন্তমভক্ত
ূ করা
হফেফে।

হফেফে। র পর্মন্ত প্রিপ্রভন্ন প্রের্মাে িকফে িাে ৪, ০০, ০০০ আররেপ্রে পাইে সরিরাহ করা

২.৫.৩ িাকৃপ্রতক দুফর্মাগ্ সহেীে িযে সাশ্রেী স্থাপো প্রের্মাফণ গ্ফিষণা ও উিুদ্ধকরণ িকে

রই িকেপ্রে দু’প্রে ভাফগ্ প্রিভক্ত কফর িাস্তিােে করা হফে। উক্ত দু’প্রে ভাফগ্র প্রিিরণ প্রেম্নরূপPart-A: Experiment on in filled frame structures against earthquake load ( ভূপ্রর্কপ হফে ইফের দেোের্ুক্ত আরপ্রসপ্রস
োকিার-রর িপ্রতপ্রক্রো) সপপ্রকমত গ্ফিষণা।

1. িািংোফেফি আরপ্রসপ্রস োকিাফরর েীি তো োকা দরফখ উপফরর তেসর্ূফহ ইফের Partition wall িযিহার করা হে র্া (Soft
story) ভূপ্রর্কফপর সর্ে ক্ষপ্রতগ্রস্থ হওোর সম্ভািো অতযন্ত দিিী। র ধরফণর োকিাফরর Preventive Measures রিিং
Retrofitting সপফকম গ্ফিষণার কাজ িেফে।
2. ভূপ্রর্কফপর সর্ে আরপ্রসপ্রস োকিার-র ইফের Partition wall - রর উপপ্রস্থপ্রতর কারফণ কা াফর্াফত দর্ পরের প্রিফরাধী
িপ্রতপ্রক্রো হে তা পর্মাফোিো কফর দেকসই Remedial measure প্রিপ্রিত করার গ্ফিষণা িেফে। ইফতার্ফধয Model
specimen frame কতরী করা হফেফে।

Part-B: Dissemination of sustainable houses for cyclone, river erosion and flood victims ( ঘূপ্রণমঝি , েেীভাঙ্গে রিিং
িন্যা উপদ্রুত রোকার জেফগ্াষ্ঠীর জন্য দুফর্মাগ্ সহেীে স্থাপো প্রের্মাফণ উিুদ্ধকরণ)

1. র্াপ্রেকগ্ঞ্জ দজোর আপ্ররিা ঘাে রোকাে োইপ ০২. Reusable Prefabricated Model House Gi Field Installation রর
Field Installation রর কাজ সপন্ন করা হফেফে ।
2. গ্াইিান্ধা দজোর েুেেপ্রি  উপফজোে োইপ ০৩. Removable Prefabricated House রর প্রের্মাণ কাজ সপন্ন করা হফেফে।
3. িরীেতপুর দজোর জাপ্রজরা উপফজোে িকফের আওতাধীে োইপ ০১. FC Floating Emergency Shelter রর প্রের্মাণ
কাজ সপন্ন হফেফে।
4. সাতক্ষীরা দজোর শ্যার্েগ্র উপফজোে োইপ ০৪. St i l t House রর প্রের্মাণ কাজ সপন্ন হফেফে।

২.৫.৪ Restrengthening of RCC column for axial load carrying performance using Ferrocement Jacketing িীষমক
রকপ্রে গ্ফিষণা িিন্ধ রইিপ্রিআরআই দেফোিীপ দিাগ্রাফর্র আওতাে সপন্ন করা হফেফে।

২.৫.৫ “Ultimate load Capacity of axially loaded vertical piles from full scale load test results Interpretations-applied
to 20 case histories” িীষমক রকপ্রে গ্ফিষণা িিন্ধ রইিপ্রিআরআই দেফোিীপ দিাগ্রাফর্র আওতাে সপন্ন করা হফেফে।

২.৫.৬ Making Clay Bricks, Aerated Blocks, Tiles by reducing Firing Time and Temperature and Study on
Fire Fighting System in High Rise Building at Dhaka িীষমক িকে :

1. িকেপ্রের ির্র্ অিংফি ইে কতরীর র্াপ্রের সাফর্ ঋষীরহর্ পি সঢ়ি হে প্রর্প্রিফে কর্ তাপর্াত্রা ও কর্ সর্ফে ইে কতরী রিিং
অে সর্ফে দিিী ইে িস্তুত করা র্াে। র ির্ুপ্রক্তফত ইে কতরীর জন্য জ্বাোেী খরি িাে ২০% কর্ হে। র িকফের
আওতাে িপ্রতষ্ঠাফে রকপ্রে পাইেে োন্ে স্থাপে করা হফেফে।
2. প্রিতীে অিংফি ঢাকা িহফরর িহুতে ভিে সর্ূফহর োোর োইপ্রেিং প্রসফির্ সপফকম জপ্ররপ, র্ূেযােে ও প্রিফেষণ কফর
িপ্রতফিেে িণেে - িািংোফেি পৃপ্রর্িীর অন্যতর্ ঘেিসপ্রতপূণম দেি। িািংোফেফির রাজধােী ঢাকা র্হােগ্রীে অ্চলফের দোক
সিংখযা ১৫ প্রর্প্রেেে র্া দেফির দর্াে জেসিংখযার িাে ১০ ভাগ্ (অধযাপক েজরুে ইসোর্)। অপপ্ররকপ্রেত েগ্রােফণর েফে
রই দর্গ্াপ্রসপ্রের অফধমফকর দিিী িসপ্রত রখে অপ্রিকাফন্ডর র্ারাত্মক ঝুপ্রকর র্ুফখ রফেফে। ক্ষপ্রণফকর রকেু অসািধােতার
কারফণ পপ্ররকপ্রেত প্রিদুযৎ সরিরাহ িযিস্থার অভাফি কিদুযপ্রতক সেম-সাপ্রকমে, দেোিোইফের রকপ্রে জ্বেন্ত কাপ্র অর্িা
প্রসগ্াফরফের অপ্রিপ্রিষ্টািংিই র্ূহুফতমর র্ফধয েগ্রীর প্রিিাে জেফগ্াষ্ঠীর রিিং সপফের প্রিপুে ক্ষপ্রতর কারণ হফত পাফর। রাজধােী
ঢাকাে ১০৫প্রে িহুতে ভিফে জপ্ররপ পপ্ররিােো কফর প্রকেু স্বে ও েীঘম দর্োেী সুপাপ্ররি িণেে করা হফেফে।

২.৫.৭ Rammed Earth িারা কতরী িাি ী
Rammed Ear t h প্রেফে িাি ী প্রের্মাণ িািংোফেফির জন্য েতুে। ইউফরাপ, আপ্রেকাসহ অন্যান্য দেফি র ির্ুপ্রক্তফত িাি ী প্রের্মাণ করা
হফে র্াফক। রইিপ্রিআরআই, িািংোফেি স্থপপ্রত ইেপ্রিপ্রেউে রিিং প্রেন্জ প্রিশ্বপ্রিেযােফের দর্ৌর্ উফেযাফগ্ Hands of workshop on
Rammed Earth Structure and Architecture িীষমক কর্মিাোর আফোজে করা হে উক্ত কর্মিাোফত িািংোফেিসহ প্রিপ্রভন্ন দেফির
িাে ৭০ জে স্থপপ্রত অিংি গ্রহে কফরে, কর্মিাোফত প্রকভাফি Rammed Earth প্রেফে িাি ী কতপ্রর করা র্াে তা দিখাফো হে।
িতমর্াফে িািংোফেফির দিপ্রক্ষফত প্রকভাফি Rammed Ear t h প্রেফে িাি ী কতপ্রর করা র্াে দস প্রিষফে গ্ফিষণা পপ্ররিােো হফে।

