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PURPOSE OF THIS GUIDE
This guide is for constructing a simple emergency bamboo shelter for 
refugees in Cox’s Bazar. The guide is made for the NGO As-Salaamah 
wal’Adaalah and their partnering organisation. 

Section 1: Inventory of building materials 
Section 2: Building guidelines
Section 3: Construction drawings 
Section 4: Disclamer

AIM
The aim of this document is to promote the construction of safer and more appropriate 
shelter and to facilitate the ease and speed of construction. 

CONTEXT 
The refugees camps and sites in the region are very vulnerable to cyclone loads, and 
therefore this is considered a significant risk to safety and life of the refugees. Several 
solutions are proposed in this guide to make the shelter safer and more durable. 

UPGRADE SOLUTIONS 
The following upgrade solutions are proposed to improve the strength and stability of the 
shelter: 
• Vertical rope bracing in all walls.
• Rope bracings in the roof plan.
• Placing columns and rafters closer together.
• Embedding and anchoring bamboo columns deeper in the ground.
• Raising the floor to improve the indoor conditions by keeping the floor area dry.
• Open grids are placed on all four sides of the shelter for ventilation.

To improve the indoor conditions:
• the floor is raised to keep the floor area dry. 
• Open grids are placed on all four sides of the shelter for ventilation.

CAPACITY
Despite the proposed improvements, the emergency shelter is unlikely to survive a cyclone. 
The shelter is set out to be realistic for the economic constraints. Refer to ‘ARUP Technical 
Guidance Note 02’ Structural Assessment of Emergency Shelter Under Wind Loading, for 
the approximate range of strength. 

DISCLAIMER
This document has been made by SHA (Studio for Healthy Architecture), in collaboration 
with ARUP. This report is subjected to the disclaimer set out in Section 4. In brief, SHA and 
ARUP accept no liability whatsoever to third parties for the content of this document. You 
must rely on your own skill, judgement and expertise (or that of appropriately qualified 
professional consultants in any matter to which this report relates). 

Developed by

SHA
Studio for Healthy Architecture

Date of issue
15-10-2018
Format: A3

(�কােশ) 

এই িনেদ� িশকার উে�শ� 
ক�বাজাের শরণাথী� েদর জন� বঁােশর �ত্ির জর�রী আ�য়�ল িনম�ােণর জন� এই িনেদ� িশকা অনুসরণ করা �যেত 
পাের । এই িনেদ� িশকা �বসরকারী সং�া আস-সালামাহ ও আল আদালাহ এবং তােদর অংশীদার সং�ার জন� 
�েযাজ� । 
 
অনুে�দ-১: িনম�াণ সাম�ীর তািলকা 
অনুে�দ-২: িনম�াণ িনেদ� শনা 
অনুে�দ-৩: িনম�াণ ন�শা 
অনুে�দ-৪: ল�ণীয় শত�  
 
ল�� 
এই িনেদ� িশকার ল�� হে� �ত সমেয় িনরাপদ,যথাযথ এবং সহজ উপােয় আ�য়�ল িনম�ােণ সহায়তা করা।  

�াসংিগকতা 
আ�য়��িলর অব�ান সাইে�ান�বণ এবং ঝ� ঁ িকপূণ� এলাকায়।তাই িন�ম�ত ঘর�িলেত বসবাসকাির শরণাথী� েদর 
জীবেনর ঝ� ঁ িক রেয়েছ। এই িনেদ� িশকায় িনরাপদ এবং �টকসই আ�য়�ল িনম�ােনর িকছ�  সমাধান �দওয়া হেয়েছ। 

উ�ততর সমাধান 
আ�য়��িল আেরা শি�শালী এবং �টকসই করার জন� িনেচর সমাধান�িল ��াব করা হল :- 
• �েত�ক� �দয়াল দিড় িদেয় উপর �থেক িনেচ আড়াআিড়ভােব শ� কের বঁাধেত হেব। 
• চালার সমতেল রিশ িদেয় আড়াআিড় বঁাধেত হেব। 
• খ�� ও র �াফটার/চালার কিড়কাঠ কাছাকািছ �াপন করেত হেব।  
• বঁােশর খ���িল মা�র গভীের দৃঢ়ভােব আব� করেত হেব।  
• ঘেরর পিরেবশ ভাল এবং �কনা রাখার জন� �মেঝ ,অি�নার �চেয় উ�চ�   কের �তির করেত হেব। 
• ঘের বাতাস চলাচেলর জন� চার �দয়ােলর  উপের জাফরী িদেত হেব।

স�মতা 
উ�তর �য� ি� ব�বহার সে�ও �কান �কান ��ে�  িন�ম�তব� আ�য়�ল�িল সাইে�ােনর সময় �টকসই নাও হেত পাের ।
আ�থ�ক সীমাব�তা িবেবচনা কের আ�য়�েল্র ন�শা ও িনম�ান পিরক�না করা হেয়েছ । ‘’ARUP Technical 
Guidance Note 2’ structural Assessment of Emergency shelter Under Wind Loading’’ ��ব�।  
 
ল�ণীয় শত�  
এই �িতেবদন �যৗথভােব SHA (Studio for Healthy Architecture) এবং ARUP কত� �ক �তরী করা হেয়েছ। 
অনুে�দ-৪ এর বন�নার আনুযায়ী এই �িতেবদন �বধ। 
সংে�েপ, SHA এবং ARUP আ�য়�ল িনম�ােনর ব�াপাের ত� তীয় পে�র িনকট দায়ব� থাকেব না । ত� তীয় প� 
�েয়াজেন  িনজ� দ�তা ও িবেবচনায় �ানীয় �পশাগত পরামশ�েকর সহেযািগতা �হন করেত পাের।

ইসু�র তািরখ 
১৫-১০-২০১৮
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Section 1: Inventory of building materials 
অনেু�দ ১: িনম�াণ সাম�ীর তািলকা
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0: Inventory Tabel 1

Measurements

ID Quantity Material Type Element [meters] [Feet and inches] Diameter

a 34x Steel or Bamboo Rebar or Muli Foundation 0,5m 1’8" 80

b 68x Bamboo Muli Foundation 0,4m 1’4" 80

c 80

d 17x Reinforced Concrete T-shape Footing see page 8 50

e Steel Strips Fixation 2,8m x 0,1m 9’2” x 4” 80

f Reinforcement Rebar 80

Option 1 Option 2 Option 1 Option 2 80

m 3x Bamboo Borak Column high 3,9m 3,2m 12’10” 10’6" 50

n 14x Bamboo Borak Column low 2,9m 2,2m 9’6” 7’3" 50

p 3x Bamboo Borak Cross beam 4,1m 13’5” 50

q 1x Bamboo Borak Eaves beam 5,1m 16’9” 50

r 2x Bamboo Borak Eaves beam 5,7m 18’8” 50

s 1x Bamboo Borak Ridge beam 5,7m 18’8” 50

k 50

T 1x Bamboo/plastic Mulli Wall cover 3,9m x 1,7m 12’8” x 5’7"

3x Bamboo Half Muli Wall fixation 3,9m 12’8”

2x Bamboo/plastic Mulli Wall cover 4m x 2m 13’2” x 6’7"

6x Bamboo Half Muli Wall fixation 4m 13’2”

1x Bamboo/plastic Mulli Wall cover 5,2m x 1,7m 16’11” x 5'7"

3x Bamboo Half Muli Wall fixation 5,2m 16’11”

1x Bamboo Mulli Ventilation grid 3,9m x 0,3m 12’8” x 1’

2x Bamboo Mulli Ventilation grid 4m x 1m 13’2” x 3’2"

1x Bamboo Mulli Ventilation grid 5,2m x 0,3m 16’11” x 1’

15x Bamboo Mulli Rafter / roof muli 5,2m 17’1”

1x Plastic Plastic Roof 5,5m x 5,8m 18’1”x 19’1”
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*This guide provides a short-term option (1) and a more durable, long-term option (2) for the foundation 
detail. Refer to page 8 / 9 of this guide.

NB: If available, source boron treated bamboo for significantly greater durability against insects (termites 
and beetles)
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roof cover
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পণ��েব�র তািলকা

সমাধান ১ সমাধান ২ সমাধান ১ সমাধান ২
৩x বঁাশ �বারাক খ� ঁ�র উপিরভাগ ৩.৯ িম. ৩.২ িম. ১২’১০” ১০’৬"

১৪x বঁাশ �বারাক খ� ঁ�র িন�ভাগ ২.৯ িম. ২.২ িম. ৯’৬” ৭’৩"

৩x বঁাশ �বারাক �সিবম/আড়কাট ৪.১ িম. ১৩’৫”

১x বঁাশ �বারাক বঁােশর ছাইেচর িবম/
কিড়কাঠ

৫.১ িম. ১৬’৯”

২x বঁাশ �বারাক বঁােশর ছাইেচর িবম/
কিড়কাঠ

৫.৭ িম. ১৮’৮”

১x বঁাশ �বারাক চালার মলূ কিড় ৫.৭ িম. ১৮’৮”
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মাপ

পিরমান উপাদান  ধরন কাঠােমার অংশ [িমটার] [ফ� ট ও ইি�]

িব.�ঃ ঘ� ণ ও অন�ান� �পাকামাকেড়র হাত �থেক সুর�া ও �ািয়�কাল বাড়ােনার জন� স�ব হেল �বােরােন সংর�ন করা 
বঁাশ ব�বহার করেত হেব। 

িরজ িবম/ চালার মূল কিড়/ বঁােশর দঁাড়াকাঠ   
চালার মলূী িবম/ বরগা/ কিড়কাঠ 
চালার আ�াদন

বঁােশর �সিবম/আড়কাট 

ইভস িবম/ বঁােশর ছাইেচর িবম/কিড়কাঠ 
বায়�  স�ালন (জাফরী)
খ��ঁ 

�দয়াল আ�াদন 

দিড়র ��িসং (ব�নী)

১x বঁাশ/�া�ক মূলী �দয়াল আ�াদন ৩.৯ িম. X ১.৭িম. ১২’৮” x ৫’৭"
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৬x বঁাশ অধ�-মূলী �দয়াল বঁাধান ৪ িম. ১৩’২”

১x বঁাশ/�া�ক মূলী �দয়াল আ�াদন ৫.২ িম. x ১.৭ িম. ১৬’১১” x ৫'৭"

৩x বঁাশ অধ�-মূলী �দয়াল বঁাধান ৫.২ িম. ১৬’১১”

১x বঁাশ মূলী জাফরী ৩.৯ িম. x ০.৩ িম. ১২’৮” x ১’

২x বঁাশ মূলী জাফরী ৪ িম. x ১ িম. ১৩’২” x ৩’২"

১x বঁাশ মূলী জাফরী ৫.২ িম. x ০.৩ িম. ১৬’১১” x ১’

�দ
য়া

ল

১৫x বঁাশ মূলী ১৭’১”

১x �া�ক  �া�ক   চালা           ৫.৫ িম. x ৫.৮ িম. ১৮’১”x ১৯’১” 

*এই িনেদ� িশকােত ফউে�শেনর জন� দুই রকম সমাধান �দওয়া হেয়েছ- জর�রী অব�ার জন� ���ায়ী সমাধান (১) এবং 

�টকসই ও দীঘ�েময়াদী সমাধান (২)। ৮/৯ নং প�ৃা ��ব�।
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য় 
ব�

ব�
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শ�
�

েল
া

৫.২ িম.চালার মূলী 

ি��/�মেঝ আ�য়�েলর বাইের পয�� 
সPসারন করেত হেব
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Section 2: Building guidelines
অনেু�দ ২: িনম�াণ িনেদ� শনা



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Keep shelters away from top and bottom of hill.

Avoid building close to steep slopes.

example of approximate division between top and bottom of hill
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1: Site choice and preparation
1. Keep shelters away from the top of the hill, where they are most 
exposed to wind loads. 
2. Keep shelters away from the bottom of the hill because this is 
flood and landslide risk zone. 
3. Do not build on steep slopes where landslide risk is high.
4. It is strongly discouraged to build two-storey shelter on stilts, 
because they are more dangerous in winds, flooding and more 
unsafe if rot occurs. 
5. The shelter is designed as a module, which can be extended in 
its longer direction. 

Shelter can be extended in longer direction

১: �ান িনব�াচন ও ��তকরণঃ 
১। িনরাপদ আ�য়�েলা পাহােড়র চ� ড়া �থেক দূের �তির করেত হেব �যন বাতােসর ঝাপটা 
স�ূণ�র�েপ না লােগ। 
২। পাহােড়র িনেচ িনচ�  এলাকায় �াপন করা যােব না �যখােন বন�া ও ভ� িম ধেসর আশ�া 
থােক। 
৩। খাড়া ঢােল �াপন করা যােব না, �যখােন ভ� িম �েসর আশ�া �বিশ থােক। 
৪। খ� ঁ�র উপের ি�তল আ�য়�ল �তির করা যােব না, কারণ এটা বাতােস এবং বন�ায় 
�েস পড়েত পাের। এছাড়া, খ� ঁ� পেচ �গেল �েস পড়ার আশ�া আেরা �বিশ �বেড় যায়। 
৫। আ�য়�েলর নকশা এমন ভােব করা হেয়েছ �যন �যেকান একিদেক ল�ালি� ভােব 
সPসারন করা যায়।

আ�য়�ল� পাহােড়র চ� ড়া ও তলেদশ �থেক দূের বানােত হেব।

আ�য়�ল� খাড়া ঢােলর কাছাকািছ বানােনা যােব না।

(পাহােড়র চ� ড়া ও তলেদেশর মাঝামািঝ যায়গার উদাহরন)



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়

7

Square holes.

a b c d e

2: Foundation option 1 - short term
This foundation detail is for short term/emergency situation. 
Bamboo in ground or concrete will rot within 6-12 months. A more 
durable option with concrete footing is provided on next page. 
1. Dig a square hole of 700mm | 2’4’’ deep to anchor the bamboo 
column into the ground. 
2. Column spacing: every 1m (3’3’’) in the shorter direction and every 
1.25m (4’1’’) in the longer direction.
3. Drill and place two 12mm steel reinforcement bars or muli beams 
through the borak at the bottom of the column and tie four small 
pieces of muli on top of the rods as shown in the figure below.
4. Place the column in the ground and cover with earth.
5. Recompact soil around footing, as much as possible.
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1: site preperation

4
Ø 12mm | 1/2”
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This foundation detail is stronger as it provides 
greater soil resistance against wind uplift

Half muli has very little strength/stiffness. Do not 
rely on rope for the connection in the ground. 

 ২: িভি�/ফাউে�শন সমাধান-১ (�� �ময়াদী)  
এই ধরেণর ফাউে�শন �ধ�  জর�রী অব�ার জন� ব�বহার করা উিচত কারণ এ�েলার 
�ািয়� অ� িদেনর। মা� অথবা কংি�েটর �ভতের রাখা বঁাশ ছয় �থেক বার মােসর 
�ভতেরই পেচ যােব। দীঘ�েময়াদী সমাধান এর জন� পেরর পৃ�া ��ব�।
১। ৭০০িম.িম. (২’৪”) গভীের মা�েত চারেকানা গত�  খ� ঁেড় তার �ভতের বঁােশর খ� ঁ�� 
পুেত িদেত হেব।  
২। পাশাপািশ রাখা দুই� বঁােশর খ� ঁ�র দূর� এক িদেক (�� বরাবর) ১ িম. (৩’৩”) ও 
অপর িদেক (�দঘ�� বরাবর) ১.২৫ িম. (৪’১”) হেত হেব।  
৩। ১২ িম.িম. ব�ােসর দুই� �েলর রড বা মূলী বঁাশ, খ� ঁ�র �গাড়ায় আড়াআিড় 
ভােব �বারাক বঁােশর মেধ� িছ� কের ঢ� কােত হেব। এরপর চার� মুিল বঁাশ দিড় িদেয় 
মাচার মত কের রেডর উপর বিসেয় রেডর সােথ বঁাধেত হেব।  
৪। খ��� গেত�র �ভতর  ঢ� িকেয় মা� িদেয় �ঢেক িদেত হেব।
৫। ফাউে�শন এর উপেরর মা� চাপা িদেয় যথাস�ব ঘনসি�িব�  করেত হেব।

চারেকানা কের গত�  করেত হেব।

অেধ�ক ফঁাড়া মুিলবঁােশর শি� �বশ কম। �ধ�মা� দিড় িদেয় মা�র 
সােথ লািগেয় রাখার আশা করাটা �ক হেব না। 

এভােব �দখােনা নকশা অনুযায়ী �তরী ফাউে�শন মা�েক সি�য় 
কের �তােল। এ� বায়�র উ��চােপ খ� ঁ��েক মা� �থেক উপেড় যাওয়া 
�থেক র�া কের ও ফাউে�শেনর দৃঢ়তা বাড়ায়।

Ø ১২mm |  1/2”



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Placing bamboo directly into the ground, even if 
painted and/or cast into the concrete, will only last 
6-12 months.

Raising the bamboo above the ground significantly 
improve its lifespan.

Concrete T shaped footing with cast in steel.Top of concrete footing should be at 
least 150mm | 6” above ground.
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2: Foundation option 2 - long term
Pre-cast concrete footing with cast in steel plates. This base 
detail will significantly increase lifespan of bamboo columns. 
1. Place concrete footing firmly anchored into the ground. 
2. Steel plates are protruding from the concrete footing. The 
bamboo column is lifted from the ground and connected to the 
plates with bolt, rope or rebar.
3. Bamboo column can be easily replaced in the future.
4. Recompact soil around footing, as much as possible.

Ø 12mm | 1/2”a b c d

2x loops Ø10mm|1/2”
2x bars Ø10mm|1/2”
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২: িভি�/ফাউে�শন সমাধান-২ (দীঘ� �ময়াদী)  
�েলর ��ট/পাত সহ ঢালাইক� ত কংি�েটর ফাউে�শন। এই িডজাইন� বঁােশর খ� ঁ�র 
�ািয়� অেনক খািন দীঘ�ািয়ত করেব। 
১। কংি�েটর ফাউে�শন� মা�র �ভতর দৃঢ় ভােব �াপন করেত হেব। 
২। কংি�েটর ফাউে�শন� অন� �কাথাও আেগ �থেকই �েলর পাত সহ ঢালাই করেত 
হেব। িনম�ােণর সময় ফাউে�শেনর �েলর পাত দু’� মা�র উপের �বর হেয় থাকেব। 
এরপর বঁােশর খ� ঁ� �েলর পাত দু�র মােঝ বিসেয় নাট/ব�� , দিড় বা রড িদেয় পাত 
দু�র সােথ ভাল ভােব সংেযাজন করেত হেব। 
৩। এরকম ভােব বসােনা বঁােশর খ� ঁ�� ভিবষ�েত সহেজই বদলান যােব। 
৪। ফাউে�শন এর উপেরর মা� চাপা িদেয় যথাস�ব ঘনসি�িব�  করেত হেব।

বঁােশর খ� ঁ� মা�র উপের �াপন করার ফেল �ািয়�কাল অেনক খািন 
�বেড় যােব।

সরাসির মা�র �ভতের পুেত রাখা বঁাশ ছয় �থেক বার মােসর �বশী 
�কেব না, এমনিক রং কের বা কংি�ট সহ ঢালাই করেলও লাভ 
হেব না। 

�েলর পাত সহ ঢালাই করা � (T) আক� িতর কংি�েটর 
ফাউে�শন।

Ø ১২mm |  1/2”

কংি�েটর ফাউে�শেনর উপিরভাগ মা� �থেক 
অ�ত ১৫০ িম.িম. (৬”) উপের রাখেত হেব।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Ill-fitting bamboo connection, weaker connection. 
Likely to split.

Improved cut, resulting in a stronger connection 
that is less likely to split. Column-beam: fish mouth
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3: Columns
1. Use a ‘fish mouth’ technique to cut the top of the column to 
provide a good support for the eaves beam. 
2. Make sure that the top of the column fits the other piece of 
bamboo snugly.

a b c d

GSPublisherVersion 0.89.100.100GSPublisherVersion 0.89.100.100

Ø 12mm | 1/2”

৩: কলাম/খ� ঁ�
১। বঁােশর খ��র আগায় �কানাক� িন কের মােছর মুেখর মত, িনেচর ছিবেত �যভােব 
�দখােনা হেয়েছ �সভােব এমনভােব কাটেত হেব �যন এর উপর কিড়কাঠ/িবম দৃঢ় ভােব 
বসােনা যায়। 
২। �খয়াল রাখেত হেব �যন খ��র বঁাশ ও কিড়কােঠর বঁাশ খােপ খােপ বেস যায়।

সংয�� অংশ�েলার এক�র সােথ আর এক� বঁাশ মাপমত না 
বসেল সংেযাগ দুব�ল হেব। িকছ�  অংশ �িড় �িড় হেয় �ভে� �যেত 
পাের।

স�কভােব মােছর মুেখর মত কাটা,মাপমত বঁাশ ব�বহােরর ফেল 
সংেযাগ মজব�ত হেব ও �ভে� যােব না।

Ø ১২mm |  1/2”



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
No drainage

Drainage is connected to main water drainage

Raising the shelter floor on a small mud plinth 
provides protection to localised flooding
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4: Raise floor & make drainage 
1. Raise the floor of the shelter with at least 200mm (8’’), ideally 
400mm (1’4’’) plinth to keep the internal space dry.
2. Provide drainage at a distance of 200-300mm | 1’ distance from 
shelter.
3. Choose the location of the drainage such that it can connect with 
and rain into the main drainage system.
4. The plinth can be cement stabilized which significantly increases 
durability.

৪: �মেঝ উচ� করন ও নদ� মার ব�ব�াপনাঃ 
১। আ�য়�েলর �মেঝ বাইেরর মা�র �লেভল �থেক অ�ত ২০০ িম.িম. (৮”) , যিদ 
স�ব হয় ৪০০ িম.িম. (১’৪”) উ�চ�  করেত হেব �যন বাইের �থেক পািন না ঢ� কেত পাের। 
২। আ�য়�ল �থেক ২০০-৩০০ িম.িম. / ১ ফ� ট দূের নদ� মার ব�ব�া রাখেত হেব। 
৩। নদ� মা �থেক পািন �যেয় �যন �ধান নদ� মায় িমিলত হয়  �সই ব�ব�া রাখেত হেব। 
৪। ি��/�পাতা �তরীর সময় িসেম� ব�বহার করেল �ািয়� অেনক খািন �বেড় যােব।

�কান নদ� মার ব�ব�া �নই।

আ�য়�েলর নদ� মা �ধান নদ� মার সােথ িমিলত হেব।

মা�র �মেঝ একট�  উ�চ�  কের বানােল বন�ার পািন �থেক র�া পাওয়া 
যােব।

৪০
০ 

িম
.িম

. |
 ১

’৪
”



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Plastic packaging can be become very loose 

Connection using rope inserted through holes in 
each connecting element.

well-fitting fish mouth connection
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5: Beam placement 
1. Use larger borak for the columns, eaves and ridge. 
2. Use rope and holes for connections. 
This is a cheap, easy and relatively quick method of installation.
It is hard to get wrong, easy to check quality of construction.

a b c d

৫: িবম/কিড়কাঠ লাগােনা 
১। কলাম/খ��, এবং িবম/কিড়কাঠ �তরী করেত বড় �বারাক বঁাশ ব�বহার করেত হেব। 
২। �জাড়া লাগােনার জন� বঁােশ িছ� করেত হেব ও দিড় ব�বহার করেত হেব। এই 
�ি�য়া� স�া এবং খ�ব অ� সমেয় সহেজই ��ত কের �ফলা যায়। সহেজ ভ� ল হেব না, 
এবং �নগত মান িনি�ত করা যায় সহেজই।  

�া�েকর দিড় িঢলা হেয় যায়।

�িত� বঁােশর �শষ অংেশ িছ� কের, িছে�র �ভতর দিড় ঢ� িকেয় 
একসােথ বঁাধেত হেব।

মােছর মুেখর মত কের মাপমত কাটা বঁােশর সংেযাজন। 



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়

Use larger diameter borak bamboo for the cross 
beams.

Connection using rope with holes in each 
connecting element.

Muli bamboo or split borak bamboo is too weak for 
eaves beam.

12
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5: Beam placement 
1. Add cross beams to accommodate in-plan roof bracing.
2. Cross beams are heavily loaded in cyclone and 
therefore borak bamboo should be used.
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a b c

৫: িবম/কিড়কাঠ লাগােনা 
১। চালার ��িসং/ব�নী ধের রাখার জন� আড়াআিড় ভােব �সিবম/আড়কাট লাগােত 
হেব। 
২। �সিবম/আড়কাট �েলােত ঝড়/জেলা�ােসর সময় অেনক চাপ পেড়। এজন� 
এ�েলােক শ� কের �তির করার জন� �বারাক বঁাশ ব�বহার করা উিচত।

মূলী বঁাশ/ ফঁাড়া �দয়া �বারাক বঁাশ ইভস িবম/ বঁােশর ছাইেচর িবম 
িহেসেব দূব�ল, তাই ব�বহার করা উিচত না।

দুই� আলাদা অংশ �জাড়া লাগােত হেল �িত� অংেশর বঁােশ 
িছ� কের দিড় িদেয় �জাড়া লাগােত হেব।

�সিবম/আড়কােটর ��ে� বড় �বারাক বঁাশ ব�বহার করেত হেব।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
For bamboo bracing, connections are complex and 
hard to get right.

Bracing with rope is cheap, effective and easy to 
install.

Use 2 ropes per diagonal (4 in total), and tighten 
the bracing with a tourniquet.

13
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entra
nce

6: Bracing walls
1. Bracing in all four walls.
2. Vertical rope X-bracing (2 times 6mm | 1/4” polypropylene rope) 
cheap, easy to install, hard to wrong and easy to check quality.
3. Use 2 ropes per diagonal (4 in total), and tighten the bracing with 
a tourniquet.

বঁােশর ��িসং বা ব�নীর �জাড়ার �ান �েলা জ�ল ও �কভােব 
�তরী করা ক�ন। 

দিড়র �তির ��িসং (ব�নী) স�া, কায�করী ও সহেজ বানােনা যায়।

দিড় দুই পরেত �প�িচেয় টাইট করেত হেব।

৬: �দয়াল ��িসং (দৃঢ়করণ) 
১। চারিদেকর �দয়ােলই ��িসং/ব�নীর ব�ব�া করেত হেব। 
২। দিড় িদেয় উ�� ভােব �কানাক� িন ভােব ��িসং (২� কের ৬ িম.িম./ ১/৪" ব�ােসর 
পিলে�ািপিলেনর দিড়)। স�া, সহেজ বানােনা যায়, সহেজ ভ� ল হেব না ও �ণগত মান 
িনি�ত করা যায়।
৩। দিড় দুই পরেত �প�িচেয় টাইট করেত হেব।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
For bamboo bracing, connections are complex and 
hard to get right.

Bracing with rope is cheap, effective and easy to 
install.

Use 2 ropes per diagonal (4 in total), and tighten 
the bracing with a tourniquet.

14
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6: Bracing roofplane
1. Bracing in roofplane.
2. Add horizontal rope X-bracings in horizontal roofplane.
3. Use 2 ropes per diagonal (4 in total), and tighten the bracing with 
a tourniquet.

বঁােশর ��িসং বা ব�নীর �জাড়ার �ান �েলা জ�ল ও �কভােব 
�তরী করা ক�ন।

দিড়র �তির ��িসং (ব�নী) স�া, কায�করী ও সহেজ বানােনা যায়।

৬: চালার ��িসং (দৃঢ়করণ) 
১। চালায় ��িসং/ব�নীর ব�ব�া করেত হেব 
২। দিড় িদেয় �কানাক� িন ভােব ��িসং বঁাধেত হেব, �যমনটা িনেচর নকশায় �দখােনা 
হেয়েছ।  
৩। দিড় দুই পরেত �প�িচেয় টাইট করেত হেব।

দিড় দুই পরেত �প�িচেয় টাইট করেত হেব।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Roof beams cutting to the right length.

Closely spaced muli beams for rafters.
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7: Roof beams
1. Use closely spaced muli beams every (400mm | 1’4”).
2. Fold muli beams over ridge beam. 
3. Tie all muli connections down to the eaves beam using 6mm | 
1/4” rope.

a b c d

৭। চালার িবম/কিড়কাঠ  
১। মুলী বঁােশর �তরী িবম/কিড়কাঠ খ�ব কাছাকািছ কের লাগােত হেব (৪০০ িম.িম. / 
১’৪”)।  
২। ল�া বঁাশ মাঝখান বরাবর হাত� িড়/�ছিন িদেয় বঁািকেয় চালার মলূ কিড়র ওপর 
�াপন করেত হেব। 
৩। সব মূলী বঁাশ�েলা ইভস িবম/ বঁােশর ছাইেচর িবেমর সােথ ৬ িম.িম. (১/৪") ব�েসর 
দিড় িদেয় ভালভােব বঁাধেত হেব।

চালার িবম/কিড়কাঠ �েলা মাপমত �কেট িনেত হেব।

মূলী বঁাশ ঘন ঘন কের বিসেয় র �াফটার/চালার িবম িহেসেব 
ব�াবহার করেত হেব।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Half bamboo.

Connect with rope.

Cut the bamboo which is left over.
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7: Roof beams
1. Place two muli beams from each side and connect with rope.
2. Minimize overhang to 300mm | 1’ to reduce wind uplift.

GSPublisherVersion 0.89.100.100

0.3m | 1
'

0.3m | 1
'

0.3m | 1
' 0.3m | 1

'

GSPublisherVersion 0.89.100.100

0.3m | 1
'

0.3m | 1
'

0.3m | 1
' 0.3m | 1

'

GSPublisherVersion 0.89.100.100

0.3m | 1
'

0.3m | 1
'

0.3m | 1
' 0.3m | 1

'

a b c

৭। চালার/ছাউিন িবম/কিড়কাঠ  
১। দুই� ল�া বঁাশ চালার দুই �াে� �াপন কের দিড় িদেয় বঁাধেত হেব।
২। ল�� রাখেত হেব �যন বােশর �া� চালা �থেক ৩০০িম.িম. (১ ফ� ট) এর �বিশ �বর না 
হেয় থােক। এেত বাতােসর উ�� চাপ কমােনা যােব।

বঁাশ মাঝখান িদেয় ফঁাড়া করেত হেব।

দিড় িদেয় বঁাধেত হেব।

বঁােশর �যট� ক�  অংশ �বর হেয় থােক, �কেট �ফলেত হেব।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়

Use halfed bamboo sections to tie down the plastic 
sheet to the structure.

Bamboo lattice in combination with plastic 
sheeting.

Steel sheet.
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8: Wall placement 
1. Do not use CGI sheets. These are expensive, hot in the sun, noisy 
in the rain. Extremely dangerous during cyclone. 
2. Use plastic sheet to cover the bamboo structure.
3. Outer bamboo is not structural and can be replaced when rotten.

GSPublisherVersion 0.89.100.100

a b c d

৮। �দয়াল
১। �ঢউ �েনর চাল ব�বহার করা যােব না। এটার দাম �বশী, �রােদ তাড়াতািড় গরম 
হেয় যায়, শীেত �বিশ ঠা�া হয়, এবং ব� �র সময় শ�ও �বিশ হয়। ঝড়/জেলা�ােস খ�বই 
িবপদজনক।
২। বঁােশর �তরী �াপনা �া�েকর িশট িদেয় �ঢেক রাখেত হেব।
৩। বাইেরর বঁােশর �তরী অংশ �কান ভার বহন কের না ও বঁােশ পচন ধের �গেল বদলান 
যােব।

�েনর �বড়া ও চাল।

বঁােশর �বড়া ও সােথ �া�েকর আ�াদন।

বঁাশ অেধ�ক ফাড়া কের �া�েকর আ�াদন ধের রাখেত ব�াবহার 
করেত হেব। ।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়

Ventilation on all four sides. 

No ventilation.

18
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9: Wall ventilation
1. Use ventilation grids on all four sides to reduce internal winds 
pressure. 
2. Ventilation grid of preferably  300mm | 1’ height or at least 
200mm | 8”. 
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a b c

৯। �দয়ােল বায়�  চলাচেলর ব�ব�া
১।চারিদেকর �দয়ােলই বায়�  চলাচেলর ব�ব�া করেত হেব।এেত �দয়ােলর উপর অভ�Tরীন 
বাতােসর চাপ কম পড়েব। 
২।বায়�  স�ালন ব�াব�া/জাফরীর উ�তা ৩০০িম.িম.(১’) অথবা কমপে� ২০০িম.িম. 
(৮”) হেত হেব।

বায়�  স�ালেনর ব�ব�া �নই।

চারিদেকই বায়�  স�ালেনর ব�ব�া।



Do’s    and don’ts করনীয়	 বর্জ নীয়
Hot in te sun, cold in the winter, noisy in the rain. 
Extremely dangerous during cyclone.

Plastic roof sheeting.

Ropes to tie down the roof.
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10: Roof placement 
1. Tie the roof tarp down with ropes.
2. Loosely tie plastic sheeting on overhangs, so that they can vent 
in a strong wind. 
3. In case storm approaches, tie down roof with rope to sandbags 
buried 600mm (2’) deep into the ground.

GSPublisherVersion 0.89.100.100

a b c d

temporarily in case of storm

১০। চালা/ছাউনী �াপন
১। চালা দিড় িদেয় �বঁেধ রাখেত হেব, �যমনটা ছিবেত �দখােনা হেয়েছ। 
২।চালার বাইের বঁােশর �বর হেয় থাকা অংেশর উপর �া�ক �পিচেয় িদেত হেব �যন ঝেড়া 
বাতােসর সময় সুর�া �দয়।
৩।ঝেড়র পুব� মুহ� েত�  দিড় িদেয় বািলর ব�া �বেধ ছাদ �থেক ঝ� িলেয় িদেত হেব �যন চালা 
বাতােস উেড় না যায়। বািলর ব�া  মা�র �ভতের ৬০০িম.িম. (২’) গভীের পুেত �ফলেত 
হেব।

�েনর চাল �রােদ তাড়াতািড় গরম হয়, শীেত �বিশ ঠা�া হয়, 
এবং ব� �র সময় শ� �বিশ হয়। ঝড়/জেলা�ােস খ�বই 
িবপদজনক।

চালার সােথ দিড় িদেয় িনেচর িদেক �বঁেধ আটেক রাখেত হেব।

�া�েকর ছাউিন।

ঝেড়র সময় সামিয়কভােব
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Section 3: Construction drawings 
অনেু�দ ৩: িনম�াণ নকশা 
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1. Rope
2. Bamboo rails
3. Plastic sheet
4. Bamboo column
5. Bamboo eaves beam
6. Bamboo rafter / muli beam
7. Bamboo rails
8. Bamboo cross beam
9. Bamboo ridge beam
10. Ventilation grid

�দয়ােলর গঠন
-বঁােশর কলাম/খ� ঁ� 
-বােশর �রল/�ঠকনা 
-�া�েকর িশট 
-দিড় সংেকত

১।দিড়
২।বােশর �রল/�ঠকনা 
৩।�া�েকর িশট 
৪। বঁােশর কলাম/খ� ঁ� 

৫। ইভস িবম/ বঁােশর ছাইেচর িবম 
৬। বঁােশর র �াফটার/চালার মলূী িবম/ 
বরগা 
৭। মুলী বঁাশ/ পা�ল�ন 
৮। বঁােশর �সিবম/ আড়কাট 

৯।িরজ িবম/চালার মলূ কিড়/দঁাড়াকাঠ   
১০।বায়�  চলাচল ব�ব�া (জাফরী) 

বঁােশর ছাইেচর িবম/কিড়কােঠর বঁােশর 
চারিদেক দিড় �প�িচেয় বঁাধেত হেব 

�া�েকর িশট ভঁাজ কের 
বঁাশ �ঢেক রাখেত হেব

মূলী বঁাশ – �দঘ�� ৪০০ িম.িম. (১’৪”)  

১২ িম.িম. ব�েসর 
�েলর রড/মূলী   

�মেঝর �লেভল = ৪০০ িম.িম. (১’৪”) 

মা�র �লেভল = ০ 

মা� 

ফউে�শেনর গভীরতা = -০.৭ িম.

ি��/�মেঝ আ�য়�েলর 
বাইের অ�ত ২০০ িম.িম. 
(৮”) , যিদ স�ব হয় ৪০০ 
িম.িম. (১’৪”) পয�� 
সPসারন করেত হেব
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Section 4: Disclamer

1. This guidance is provided for information purposes only. Anyone using this guide must 
satisfy themself regarding the application of statutory requirements, local building regula-
tions, codes, insurance certification or other requirements or recommendations relevant to 
the location where and materials with which they plan to build. Examples of local conditi-
ons that will change the design include climate (flooding, temperature variation, insects), 
soil mechanics (foundations), seismic characteristics (earthquakes) and legislation regar-
ding inclusive safe access (including emergency egress for fire). 

2. This guidance is provided on an “as is” basis, without representation, warranty or in-
demnity of any kind. To the maximum extent permitted by applicable law, Arup and SHA 
architects disclaim all representations or warranties – express, implied, statutory or other-
wise – including (but not limited to) implied warranties of fitness for a particular purpose, 
accuracy or validity or completeness of information, merchantability, title, quality, and non-
infringement. 

3. You assume full responsibility for any loss resulting from use of or inability to use the 
information, data or advice in this guidance. 

4. Construction is an inherently risky activity. You must ensure you have adequate skills to 
safely assemble (and disassemble) shelter buildings. You must procure advice from a com-
petent person if there is any doubt as to your own competence to design, assemble, adapt, 
commission or disassemble emergency shelter buildings. Such advice can be readily obtain-
ed from professional architects, engineers, and builders. 

Developed by
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Studio for Healthy Architecture
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15-10-2018
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১। এই িনেদ� িশকা �ধ�মা� তথ� উপা� িহসােব ব�বহার করা �যেত পাের ।এই িনেদ� িশকা ব�বহােরর সময় সংিবিধব� 
িনয়ম কানুন,�ানীয় ভবন িনম�াণ নীিতমালা,বীমা এবং অন�ান� �েয়াজনীয় িনয়মনীিত অনুসরণ করেত হেব। �ানীয় 
আবহাওয়া এবং পািরপাি��ক অব�া, �যমন ভ� িমক�, বন�া, তাপমা�া, কীট পত� �ভ� িতর কারেণ িনম�াণ উপকরণ ও 
প�িত বদলােত হেত পাের।  
 
২। এই িনেদ� িশকা �কান �কার �কিফয়ৎ, ওয়াের� বা �িতপুরেণর িন�য়তা ব�িতত �যভােব আেছ �সভােব ব�বহার করা 
যােব । িবেশষভােব উে�খ করা ব�িতত অন� �কান ��ে� আ�য়�ল�িল �তিরর মান িনয়Tন,ওয়াের� ইত�ািদর জন� 
ARUP এবং SHA দায়ব� থাকেব না। 
 
৩। এই িনেদ� িশকার বণী� ত  তথ�,ডাটা,পরামশ� ব�বহার করা বা  না করার ��ে�  �কান �িত হইেল তার দায় দািয়� 
আপনােক বহন করেত হেব। 
 
৪। িনম�াণ  কাজ �াভািবকভােবই এক� ঝ� ঁ িকপুন� কাজ । আ�য়�ল িনম�াণ কােজ দ�তা এবং িনরাপ�া িন�য়তা 
িবধান আপনােকই করেত হেব। আ�য়�ল িনম�াণ কােজ ব�ব�ত মালামাল সংেযাজন বা িবেয়াজেনর ��ে� �েয়াজেন  
�ানীয় �পশাগত �যাগ� এবং দ� �েকৗশলী,�পিত বা িনম�াণকারী ব�ি�/�িত�ােনর সহেযাগীতা �নয়া �যেত পাের। 

অনুে�দ ৪: ল�ণীয় শত�   

ইসু�র তািরখ 
১৫-১০-২০১৮

(�কােশ) 


