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ফায়ার έসফΜট িডজাইেনর ভূিমকা

২০১৩ সােলর ২৪ এিƵল, রানা ɀাজা 
ভবনǅ ধেস পেড়।

সϸিত, ২০২১ সােলর ৯ জলুাই,
নারায়নগেП ছয়তলা ভবনিবিশѭ একǅ 
জসু কারখানায় আবােরা ভয়াবহ অিǞকাȉ

ঘেট।

২০১৯ সােলর ২৮ মাচκ, ঢাকা শহেরর 
বািণিজƟক এলাকা বনানীর FR টাওয়াέর
ভয়াবহ অিЍকােЦর ঘটনা ঘেট। এেত 
25 জন মারা যায় এবং 70 এরও ĺবিশ 
আহত হয়।



অিЍকােЦর পের…

শহীদ έসাহরাওয়াদλ έমিডেকল
কেলজ হাসপাতাল।

১৪ έফቄয়ারী ২০১৯।

έসৗভাগҝবশত, ĺকানও হতাহেতর ঘটনা ঘেটিন।
Photos by BSPP



_ “িবΝўং অҝােসসেমл” বা “ভবন মূলҝায়ন” হল Ͼাকচারাল, 
আিকκেটকচারাল এবং ফায়ার έসফΜট অҝােসসেমл । অথ κাৎ, িবদҝমান 
ভবেনর দুব κলতার বতκমানঅবѸা পিরমাপকরেত অҝােসসেমл জরী। 
অƟােসসেমȥ িসȝাȭ িবষয় সমহূ

Ͼাকচারাল 
অҝােসসেমл

ভবেনর ʀাকচারǅ BNBC এর সােথ সামǻসƟপূণŪ 
িকনা? িবদƟমান নকশার কংিƠট ĺʀȮ

আিকŪ েটকচারাল অƟােসসেমȥ আিকŪ েটকচারাল িবিধ-িবধানʟিল BNBC এর সােথ 
সামǻসƟপূণŪ িকনা?

ওেপিনং, Ƶিত একজন বƟিǏর 
জনƟ Ƶেয়াজনীয় ĺʊস

ফায়ার ĺসফǅ অƟােসসেমȥ ভবেনর ফায়ার ĺসফǅর িবিধ-িবধানʟিল BNBC 
এর সােথ সামǻসƟপূণŪ িকনা?

ĺʍাক ʾফ এনেǓাজার, 
এভাʛেয়শন ˙ট (ʆানাȭর পথ)

~িনরাপЫা িনΝѥতকরেন ~
িবদҝমান ভবেনর “িবΝўং 

অҝােসসেমлস” 



 Ͼাকচারাল অҝােসসেমл ( SIMPLIFIED EVALUATION)

Items Calculations
Ｘ 5.13m x 3 =15.39m
Y 5.7m x2 = 11.4m
Weight 
(BNBC)

15.39x11.4*7+15.39*11.4*10*５
=10,000kN

columns 375mmx375mmx12nos = 1687500 mm2
BF  21N/mm2 x 1687500mm2= 35,437.5kN
Evaluation BF > Weight 

9 Floor



ফায়ার έসফΜট অҝােসসেমл

🔥

২৫ িমটােররও ĺবিশ দরূʲ।

ধুলাবািল যুǏ 
িবদƟুৎ িবতরণ 
ĺবাডŪ

গƟােসর চুলায় আʟন

একǅমাƯ অিǞ 
িনবŪাপক যȫ

কানাগিল

আʟেনর উৎস

জাপােন Ƶিত ২৫িমটার
দরূেʲ একǅ কের
অিǞ-িনবŪাপক যȫ 
রাখেত হয়।

১৯.২৮ িম

৩৯.৩২ িম



ফায়ার έসফΜট অҝােসসেমл

ĻবদƟুিতক তার

ĺমেঝর ʎাব

পাইপ ĺʊস

িলɂ শƟাফট
িসিঁড়

অƟািƪয়াম

ĺʍাক ʾফ এনেǓাজার

আʟেনর কারণ িছল িʸতীয় তলায় ĻবদƟুিতক শটŪ  সািকŪ েটর 
ʊাকŪ । আʟন সেǩ সেǩ ছিড়েয় পেড়, কারণ, িʸতীয় তলার 
ĺʁার ˙েম কাপড় রাখা হেয়িছল। িসিঁড়েত ĺকানও অিǞ - 
িনেরাধক  দরজা িছল না। সুতরাং, িসিঁড় িদেয় ĺধায়ঁাʟিল 
অনƟানƟ ˙েম ছিড়েয় পেড়।

~মুখҝ িবষয়
সমূহ~



έচকিলѶ

আংিশক ĺচকিলʁ মাƯ।

A: পূবŪশতŪ B: সুপািরশ
উেțশƟ পȝিত িবষয়ব˥ রাВ

আʟন সɏসারণ 
ĺথেক সুরǘা

ĺʍাক ʾফ
এনেǓাজার

আʟন Ļতির হওয়ার
মত ঝঁুিকপূণŪ ĺʊস।

ĺয ঘের দাহƟ উপকরণ রেয়েছ A
ĺয ঘের অিǞ বƟব˲ত হয়। A
ĺয ঘের অিǞ-সহায়ক িবপǵনক উপাদান সংরǘণ 
করা হেয়েছ। A

উপেরর তলায় আʟেনর 
িবʅার ĺরােধ সুরǘা

িসিঁড়/ ডাǋ A
িসিঁড় মেধƟ িদেয় ইʛয়পেমȥ শƟাɂ A
বȝ িসিঁড় A
িলফট শƟাɂ A
ʊƟানেƬল A

বƟাপকভােব আʟেনর
িবʅার ĺরােধ সুরǘা Ƶিত ১৫০০ িম²  B

ফায়ার কɑাটŪ েমȥ
(ĺয সমʅ ˙ম বা ĺʊস
আʟেনর ʸারা Ƶভািবত 
হেব না)

িনয়ȫণ কǘ B
ফায়ার ফাইǅং পাɑ ˙ম A
ĺজনােরটর ˙ম A
আʟন সুরǘা সɑিকŪ ত ইʛয়পেমȥ শƟাɂ A



আিকκেটকচারাল অҝােসসেমл

িবষয় বাѷব-অবѸা িবিধ-অনুসাের আদশŪমান সূϏ অҝােসসেমл

বҝবহারকারীর সংখҝা ১১৮ জন ৫১ জন DMINB 2008 পিরিশѭ -১ অিতিরЅ

জানালা ৩.১৫ বগ κ িমটার সব κিনє ২.৬৮ বগ κ িমটার DMINB 2008 অধҝায়-৬ ○

িসঁিড়র অবѸান ২৫ িমটােররও έবিশ দরূেЯ সেব κাЗ ২৫ িমটার দরূেЯ DMINB 2008 পিরিশѭ-১ ☓
বҝবহারকারীর মাথািপছΦ
έমেঝ এলাকা ৭.৭২ বগ κ িমটার ১৮ বগ κ িমটার ςস DMINB 2008 পিরিশѭ-১ ☓
িসঁিড়র ϕѸঃ ১.৫ িম ১.৫ িম DMINB 2008 পিরিশѭ-১ ○

টয়েলট এবং έগাসলখানা ১১৮ জেনর জেনҝ ৬Μট ϕিত ৮ জেনর জেনҝ ১Μট কের DoAআদশ κমান ☓

DMINB:ঢাকা মহানগর ইমারত িনমŪাণ িবিধমালা ২০০৮

৩৯.৩২ িম

১৯.২৮িম



Fire 
check-

sheet

• The targets of this check sheet are 
the primary check for exiting building 
without the special technology. So,  
checking  by this way is not so 
difficult but it can not do everything. 
If you find a lot of vulnerability by 
this way, we request to ask the 
experts to carry out fire safety 
assessment.

• After this presentation , let’s try to 
assessment!



Appendix



িকছΦ িবষয় মেন রাখা উিচত!

BSPP, জনসেচতনতার জনƟ আʟন সুরǘা সɑেকŪ  
সহেজই έবাঝার সুিবধােথ κ িলফেলটΜট Ƶকাশ কেরέছ।

ভবনও, এর বািসȱােদরঅিЍকাн হেত সুরǘা করেত পাের।

অিЍকাн ĺথেক সুরǘার জনƟ, বাংলােদশ গণপূত κ অিধদчেরর “িবএনিবিস ২০২০” এবং 
“ĺগেজট (িডএমআইএনিব) ২০০৮” এর মেতা ভাল িবিধমালা রেয়েছ।

সুতরাং, ভবন িডজাইন বা িনমŪাণ পȝিতর মাধƟেম অিǞকাȨ ĺথেক সুরǘা িনিɩত করা, 
বাংলােদেশর Ƶেকৗশলীেদর জনƟ কΜঠন িবষয় নয়।

দভুŪ াগƟƠেম, িকছু এিǙǅং ভবেনর দবুŪলতাজিনত ĺবশ িকছু সমসƟা রেয়েছ। সুতরাং, আমরা 
যখন সমসƟাʟিল সনাǏ করেত পারব, তখন ĺসই ভবনვিলেক ঝুিকমুǏ কের সংেশাধন 
করাটা জ˙রী।

ზেতই BSPP ফায়ার অƟােসসেমȥ কের সুরϠা জিনত ሺΜট িনরসেনর লেϠҝ িবিɟং 
অƟােসসেমȥ করার পরামশŪ িদেয় থােক।



িহেরািশ আვন έথেক বাচঁেত চান
িহেরািশ, আপিন দমকেলর সরǻামʟিল
বƟবহার করার ĺকৗশল জােনন না। হায়
ঈ˞র, আপনার বস ফায়ার έহাস বƟবহার 
করেত পারেবন না।

দমকেলর সরǻামʟিল পযŪায়Ơেম পরীǘা করা 
উিচত।এǅ অতҝо খারাপ পিরিʆিত ίতরী করেব, 
যিদ আপিন জ˙রী পিরিʆিতেত এʟিল বƟবহার না 
করেত পােরন।

িহেরািশ সােহব আমােক বেলিছেলন έয িতিন 
ফায়ার έহাস বҝবহার করেত পারেবন না।আিম 
মেন কির,এই িবষয় Μট  খুবই িবপКনক।



Protection against 
fire spread
• Combustible material store

Not provided! 



Protection against fire spread

Unprotected!

Stair way



Protection against fire spread 
Stair way

Not Provided



Protection against fire spread Stair way

Not Provided



Protection against horizontal spread 
of fire

Unprotected!

Generator rooms



Protection against horizontal spread of fire

Sub-station (Elec)
Generator Room

Inadequate!



Protection against fire spread to other 
floors

OK!

Void/opening/duct



Free from obstruction/materials

Obstructed!



Rescue access/entrance to outside

Not provided!



Rescue access/entrance to outside

Partially provided!



ধনҝবাদ


