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ভূিমকা:
িবে�ারণ ও অি�-দুঘ র্টনা�বণ িবপ�নক পদাথ র্, েযমন-িবে�ারক, সংকুিচত �াস, েপে�ািলয়ামসহ
��লনীয় তরল পদাথ র্, কয্ালিসয়াম কাব র্াইডসহ ��লনীয় কিঠন পদাথ র্, জারক পদাথ র্ ইতয্ািদ উৎপাদন,
�ি�য়াকরণ, পিরেশাধন, আমদািন, মজুদ, পিরবহন/স�ালন ও �বহােরর সময় যােত দুঘ র্টনা ঘেট জন-জীবন,
জাতীয় স�দ ও পিরেবশ িবন� না হেত পাের এবং সংি�� �াপনািদর ঈি�ত েময়াদ পূরণ করেত পাের
তেদাে�ে� িবপ�নক পদােথ র্র উ�রূপ কায র্�ম িনয়�ণ করার জ� িবে�ারক পিরদ�র (Department
of Explosives) সৃি� ও লালন করা হে�।
পূব র্-ইিতহাস: ি�িটশ সরকার কতৃক
র্ ভারতবেষ র্ ২৬-২-১৮৮৪ ি��াে� The Indian
Explosives Act জাির করা হয়। েসই সময় িবিভ� িবে�ারক মজুদাগাের ও িবে�ারক ৈতিরর
কারখানায় �মাগত িবে�ারেণর ঘটনা ঘটেত থােক। ফেল, ি�িটশ সরকার Her Majesty`s
Chief Inspector of Explosives, UK এর অনুেমাদন�েম পি�মবে�র ইসাপুের
বারুেদর কারখানায় একজন সুপািরনেটনেড� ও িকরিক (kirkee) েত Chief Inspector
of Explosives িনেয়াগ কেরন। তৎকােল উ� কমর্কতর্া�য় ি�েটেনর Her Majesty`s
Chief Inspector of Explosives �ারা পিরচািলত হেতন। এরূপ �ব�ায়
সে�াষজনকভােব কায র্�ম পিরচালনায় অসুিবধা সৃি� হওয়ায় ি�িটশ সরকার িনরাপ�া সং�া� কায র্�ম
পিরচালনায় ১৮৯৮ ি��াে� �াধীন কতৃপর্ � (Independent Authority) িহেসেব Chief
Inspector of Explosives in India িনেয়াগ কেরন এবং তাঁর অধীেন িবে�ারক
পিরদশর্ক (Inspector of Explosives) িনেয়াগ কের Department of
Explosives এর সূচনা কেরন। পরবত�েত উ� দ�র সম� ভারেত অিফস পিরচালনা কের। �ধান
িবে�ারক পিরদশর্ক এর পদিব ১৯০২ ি��াে� চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন ইি�য়া এর �েল
Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives in India রাখা হয়।
পরবত�েত ভারত এবং পািক�ান �াধীন হওয়ার পর ‘হার �ািজি�জ’ কথািট বাদ িদেয় চীফ ই�েপ�র
অব এ�ে�ািসভস ইন ইি�য়া এবং ‘চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন পািক�ান’ রাখা হয়।
অনুরূপভােব, ১৯৭১ ি��াে� বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর ‘চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন
পািক�ান’ এর �েল ‘চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন বাংলােদশ’ করা হয়।
�শাসিনক ম�ণালয় : ১৯০৫ ি��াে�র পূেব র্ িবে�ারক পিরদ�র �রা� ম�ণালেয়র অধীন িছল। ১৯০৫
ি��াে�র পর কমাস র্ এ� ই�াি� ম�ণালেয় �ানা�িরত হয়। পািক�ান আমেল এই দ�রিট িশ�
ম�ণালেয়র অধীেন িছল। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পরও এ দ�রিট িশ�ম�ণালেয়র অধীন িছল।
পরবত�েত দ�রিট িবদুয্ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয় �� করা হয়। পািক�ান এবং ভারেত
অনুরূপ দ�র দু’েটা িশ� ম�ণালেয়র অধীেন কায র্�ম পিরচালনা করেছ।
েপে�ািলয় আইন, ২০১৬ ও েপে�ািলয়াম রুল্স ১৯৩৭ এর পূব র্-ইিতহাস : ১৮৯৮ ি��াে� �ধান
িবে�ারক পিরদশর্কেক দ�র �ধান কের িডপাট র্েম� অব এ�ে�ািসভস গঠন করা হয়। েস সমেয়
িবে�ারক ছাড়াও িবিভ� দাহয্ তরল হেত অি�-দুঘ র্টনা ও িবে�ারণ সংঘিটত হওয়ার কারেণ এবং
িবে�ারক �তীত অ� সকল অি�-দুঘ র্টনা ও িবে�ারণ �বণ রাসায়িনক �ে�র িনরাপদ হয্া�িলং ও
জনসাধারেণর জানমাল র�ার �ােথ র্ ১৭-২-১৮৯৯ ি��াে� �থম েপে�ািলয়াম অয্া�, ১৮৯৯ (VIII OF
1899 ) জাির করা হয়। েস সমেয় �চিলত কাব র্াইড অব কয্ালিসয়াম রুলস্েক এ আইেনর আওতায়
আনা হয়।
১৯০৪ এবং ১৯০৫ ি��াে� েপে�ািলয়াম অয্া� ও উ� অয্াে�র আওতায় জািরকৃত
েপে�ািলয়াম রুল্স �েয়ােগর জ� �ধান িবে�ারক পিরদশর্কেক দািয়� �দান করা হয়। েস সময় িবিভ�
রােজয্র জ� িকছুটা িভ�তর েপে�ািলয়াম রুল্স �চিলত িছল।

িবিভ� রােজয্র আইেনর তারতে�র কারেণ মােঝ মােঝ িবিভ� ধরেনর জিটলতা েদখা িদত।
উ� জিটলতা িনরসেনর জ� �ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, ১৮৯৯ ি��াে�র েপে�ািলয়াম অয্া� রিহত
কের এবং িবিভ� রােজয্ িব�মান েপে�ািলয়াম আইন রিহত কের সম� ভারেতর জ� একিট একক
আইন �চলেনর উে�াগ �হণ কেরন। ফেল েপে�ািলয়াম অয্া�, ১৯৩৪ এবং পূেব র্ �চিলত েপে�ািলয়াম
িবিধগুেলা রিহত কের ৩০-৩-১৯৩৭ ি��াে� েপে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭ জাির করা হয়।
১৮-৩-১৯৩৭ ি��াে� েপে�ািলয়াম অয্া�, ১৯৩৪ এর আওতায় কয্ালিসয়াম কাব র্াইড রুল্স জাির করা
হয়। উ� আইন এবং িবিধমালাগুেলা িবিভ� সমেয় সংেশাধেনর মা�েম যুেগাপেযািগ করা হেলও
ঐিতেহয্র কথা িবেবচনা কের উ� আইনসমূেহর এবং িবিধমালার নামকরেণর পিরবতর্ন করা হয়িন।
ভারত িবভােগর পর পািক�ােন �াচারাল �াস আিব�ত হওয়ার পর উ� �াস পিরবহেণর
জ� পাইপলাইন �াপেনর �েয়াজিনয়তা েদখা েদয়। তৎে�ি�েত পাইপলাইেনর িনরাপ�া
িনি�তকরেণর জ� িবে�র অ�া� েদেশর পাইপলাইেনর িনরাপ�া সং�া� িবিধ-িবধান পয র্ােলাচনা
কের েপে�ািলয়াম অয্া�, ১৯৩৪ এর আওতায় �াচারাল �াস েসফ্িট রুল্স ১৯৬০ জাির করা হয়। উ�
িবিধমালািট সংেশাধনীর মা�েম হালনাগাদ কের �াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৪
পয র্� সংেশািধত) জাির করা হয়। স�িত েপে�ািলয়াম আইন, ১৯৩৪ রিহত কের ১১ �াবণ, ১৪২৩
ব�া�/২৬ জুলাই, ২০১৬ তািরেখ েপে�ািলয়াম আইন, ২০১৬ জাির করা হেয়েছ।
িবে�ারক আইন, ১৮৮৪ ও িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৫ এর পূব র্-ইিতহাস: ে�ট ি�েটেন িবে�ারক
জাতীয় পদাথ র্ িনয়�েণর জ� ১৮৭৫ ি��াে� Explosives Act, 1875 জাির করা হয়। উ�
আইন �ারা ে�ট ি�েটেন বারূদ ও অ�া� িবে�ারক �� িনয়ি�ত হেতা। ভারতবেষ র্ ি�িটশ শাসনামেল
িবিভ� িবে�ারক �াগািজন ও িবে�ারক �বহােরর িবিভ� খিনেত �মাগত িবে�ারণ ঘটার কারেণ
তদািন�ন ি�িটশ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ ি��াে� সব র্�থম ভারতবেষ র্ িবে�ারক আইন, ১৮৮৪ জাির
কেরন। ১৮৯৮ ি��াে� িডপাট র্েম� অব এ�ে�ািসভস কায র্�ম শুরু করার পর তৎকােল চীফ ই�েপ�র
১৯১৮ ি��াে� সব র্�থম িবে�ারক িবিধমালা, ১৯১৮ জািরকরেণর উে�াগ �হণ কেরন। পরবত�েত
িবে�ারক �ে�র উৎপাদন, মজুদ, পিরবহন, �বহার ইতয্ািদ বৃি� পাওয়ার কারেণ জনগেণর
জানমােলর িনরাপ�ার �ােথ র্ ১৯১৮ ি��াে� িবে�ারক িবিধমালা জাির করা হয়। িবে�ারেকর �বহার
বৃি� পাওয়ায় িবে�ারক িবিধমালািট সংেশাধনপূব র্ক যুেগাপেযািগ করার �েয়াজনীয়তা েদখা েদয়।
তৎে�ি�েত ১৯১৮ ি��াে�র িবে�ারক িবিধমালা রিহতকরণপূব র্ক িবে�ারক িবিধমালা, ১৯৪০ জাির
করা হয়। উ� িবে�ারক িবিধমালা, ১৯৪০ �ায় ৬৫ বছর কায র্কর িছল। নতুন নতুন িবিভ� ধরেনর
িবে�ারক আিব�ার হওয়ার কারেণ জনগেণর জানমােলর িনরাপ�ার কথা িবেবচনা কের এবং এ উপমহােদশ ও িবে�র অ�া� েদেশর িবে�ারক সং�া� িনরাপ�া িবষয়ক আইেনর িবিধ-িবধান
পয র্ােলাচনা কের ১৯৪০ ি��াে�র িবে�ারক িবিধমালা রিহতকরণপূব র্ক িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৫
জাির করা হয়।
ভারত সরকার কতৃক
র্ জািরকৃত েগেজট িব�ি� নং এম-১২৭২ (১), তািরখ: ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং
বাংলােদশ সরকােরর ��াপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তািরখ: ০৩/১০/১৯৮৯ �ারা
েকােনা আধাের সংকুিচত অব�ায় বা তরল অব�ায় েকােনা �াস রাখা হেল িবে�ারক আইন, ১৮৮৪
এর আওতায় উ� �াস ভিতর্ িসিল�ারেক িবে�ারক িহসােব েঘাষণা করা হয়। তৎে�ি�েত ১৯৪০
ি��াে� �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৪০ জাির করা হয়। পরবত�েত, উ� িবিধমালািট সংেশাধনপূব র্ক
�াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ জাির করা হয়। উ� িবিধমালা �ারা সকল ধরেনর �াস ভিতর্ িসিল�ার
হয্া�িলং কায র্�ম িনয়ি�ত হেতা। পরবত�েত বাংলােদেশ এলিপিজ কায র্�ম ও িসএনিজ’র কায র্�ম
বৃি� পাওয়ায় সরকােরর িনেদ র্েশ এলিপিজ ও িসএনিজ’র ে�ে� িনরাপ�া িবষয়ক আইনকানুন সুিনিদ র্�
কের িবে�ারক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪
ও সংকুিচত �াকৃিতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫ জাির করা হয়।

২। িবে�ারক পিরদ�র কতৃক
র্ �শািসত আইন ও িবিধমালাসমূহঃ
িবে�ারক পিরদ�র বািণিজয্ক িবে�ারক, �াকৃিতক �াস, �াস িসিল�ার, �াসাধার, েপে�ািলয়াম ও
অ�া� ��লনীয় তরল পদাথ র্, কয্ালিসয়াম কাব র্াইডসহ ��লনীয় কিঠন পদাথ র্, জারক পদাথ র্ ইতয্ািদ
উৎপাদন/ৈতির, আমদািন, �ি�য়াকরণ, পিরবহন/স�ালন, মজুদ �বহার ইতয্ািদর িনয়�ণ িন�িলিখত আইন ও
তদধীন �ণীত িবিধমালাসমূহ �েয়াগ ও �শাসেনর মা�েম কের থােক:
১.
২.
৩.
৪.
5.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

িবে�ারক অয্া�, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পয র্� সংেশািধত )
িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৪
�াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পয র্� সংেশািধত)
১. এর আওতায় �ণীত
�াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পয র্� সংেশািধত)
তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪
সংকুিচত �াকৃিতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫
েপে�ািলয়াম আইন, ২০১৬
েপে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭ (১৯৮৯ পয র্� সংেশািধত)
৭. এর আওতায় �ণীত
কাব র্াইড িবিধমালা, ২০০৩
�াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পয র্� সংেশািধত)

৩। িবিধব� দািয়� :
িবে�ারক পিরদ�র অনুে�দ নং ২ এ উি�িখত আইনসমূহ ও তদধীন �ণীত িবিধমালাসমূহ �েয়াগ ও
�শাসেনর িনিমে� িন�রূপ দািয়� পালন কের:

৩.১।

িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৪: �ধানত: বাংলােদেশ ৈতল ও �াস অনুস�ান কােজ িনেয়ািজত েদশীয় ও
আ�জর্ািতক েকা�ািনসমূহ কতৃক
র্ খিনজ স�দ অনুস�ান এবং আহরেণ �বহায র্ বািণিজয্ক িবে�ারক
মজুেদর �াগািজেনর সাইট, েল-আউট নকশা অনুেমাদন, িবে�ারক মজুদ বা অিধকাের রাখা,
িবে�ারক আমদািন, পিরবহেনর লাইেস� �দান করা হয়। তাছাড়াও িবে�ারক আইেনর অধীেন েকান
ধরেনর িবে�ারক বাংলােদেশ �বহার এবং আমদািন করা হেব, েসিবষেয় �ািধকার �দান করা হয়।
িবে�ারক মজুেদর সাইট, েল-আউট নকশা অনুেমাদনপূব র্ক পিরদশর্ন কের লাইেস� ম�র করা হয়
এবং সময় সময় (Periodic) লাইেস�কৃত �াগািজন পিরদশর্ন করা হয়। তাছাড়া �াগািজেন
�বহার অেনাপেযািগ বা িবপ�নক িবে�ারেকর প�িত িনধ র্ারণ কের িবন�করেণর অনুমিত �দান করা
হয়।

৩.২।

�াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১: েকােনা ধাতব আধাের েকােনা �াস সংকুিচত বা তরলীকৃত অব�ায়
থাকেল উ� �াসপূণ র্ আধার জানমােলর জ� িবপ�নক িবধায় সরকার িবে�ারক অয্া�, ১৮৮৪ এর
অধীন �াসপূণ র্ িসিল�ারেক িবে�ারক মেমর্ গ� কের ��াপন জাির কের। পরবত�েত, �াস িসিল�ার
িবিধমালা, ১৯৯১ জাির করা হয়। �াস মজুদ বা পিরবহেনর জ� অনূয্ন ৫০০ িমিলিলটার িক� অেনা�র্
১০০০ িলটার জলধারণ �মতাস�� েকােনা ধাতব আধারেক িসিল�ার এর সং�া �দান করা হেয়েছ।
�াস িসিল�ার িবিধমালার অধীন �ধান কায র্াবিলর মে� েযেকােনা ধরেনর খািল বা �াসপূণ র্ িসিল�ার
আমদািন, িসিল�াের �াস ভিতর্, �াসপূণ র্ িসিল�ার মজুেদর জ� অনুেমাদন �দান করা হয়।
বাংলােদেশ েকান ধরেনর বা েকান �য্া�াড র্ ে�িসিফেকশেনর �াস িসিল�ার ও ভাল্ভ আমদািন ও
�বহার করা হেব, েসমেমর্ �ািধকার �দান করা হয়। �াস িসিল�ার িনমর্াণ কারখানার অনুমিত �দান

করা হয়। �িতিট বট্িলং �াে� িসিল�ার পরী�া েকে�র অনুেমাদন �দান করা হয়। �াস িসিল�ার
িনমর্াণ কারখানা, �াসপূণ র্ িসিল�ার মজুদাগার, িসিল�ার পরী�া েক�, �াস ভিতর্র বট্িলং �া� িনিদ র্�
সময় অ�র অ�র পিরদশর্ন করা হয়। �ায়ী �াস, সংেকািচত �াস, তরলীকৃত �াস, িবষা� �াস সহ
িবিভ� ধরেনর �াস সািভর্েসর িসিল�ােরর পয র্ায়বৃ� পরী�েণর ধরন ও েময়াদ িনধ র্ারণ করা হয়।
৩.৩। �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫: �াসপূণ র্ ধাতব আধারেক িবে�ারক িহেসেব েঘাষণা �দান এবং িবে�ারক
অয্াে�র �দ� �মতাবেল সরকার �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ জারী কের। ১০০০ িলটােরর েবিশ
জলধারন �মতাস�� েকােনা ধাতব আধার যা �াস মজুদ বা পিরবহেনর কােজ �বহৃত হওয়ায়
তােদরেক এ িবিধমালায় �াসাধার িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। �াসাধার িবিধমালার আওতায়
�ধান কায র্াবিলর মে� �াসাধার আমদািনর পারিমট, �াসাধাের �াস মজুদ, েরাড �াংকােরর মা�েম
�াসাধাের �াস পিরবহেনর অনুেমাদন �দান উে�খেযা�। তাছাড়া �াসাধােরর কতিদন অ�র কী
ধরেনর পয র্ায়বৃ� (Periodic) পরী�ণ করা হেব, তা িনধ র্ারণ করা হয়। �াসাধাের �াস মজুেদর
লাইেস�কৃত �াপনা এবং �াস পিরবহন যান সময় সময় পিরদশর্ন করা হয়।
৩.৪।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪: এলিপ �াস পূেব র্ �াস িসিল�ার িবিধমালা,
১৯৯১ �ারা িনয়ি�ত িছল। িক� এলিপ �াস �বহার �মাগত বৃি� পাওয়ায় �ত� িবিধমালা �ণয়েনর
�েয়াজন েদখা েদয়। ফেল, সরকার িবে�ারক অয্াে�র অধীন তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ)
িবিধমালা, ২০০৪ জাির কের। এ িবিধমালার আওতায় �ধান কায র্াবিলর মে� আধাের �াস মজুদ ও
িসিল�াের �াস ভিতর্, এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর অনুেমাদন, �াসপূণ র্ িসিল�ার মজুদ, েরাড
�াংকােরর মা�েম �াসাধাের এলিপ �াস পিরবহেনর অনুেমাদন �দান করা হয়। উ� অনুেমাদেনর
পূেব র্ মজুদাগার/�াপনা/িরফুেয়িলং ে�শন ও েরাড �াংকার পিরদশর্ন করা হয়। িনিদ র্� েময়াদাে�
লাইেস�কৃত মজুদ �াপনা ও এলিপিজ পিরবহন যানগুিল পিরদশর্ন করা হয়। �িতিট এলিপিজ বটিলং
�াে� িসিল�ার পরী�া েকে�র অনুেমাদন �দান করা হয়।

৩.৫।

সংকুিচত �াকৃিতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫: যানবাহেন �চিলত �ালািনর পাশাপািশ িবক�
�ালািন িহেসেব িসএনিজ এর �চলন শুরু হওয়ায় সরকার কতৃক
র্ িবে�ারক অয্াে�র অধীন িসএনিজ
িবিধমালা, ২০০৫ জাির করা হয়। এ িবিধমালায় �ধানতঃ �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক িসএনিজ �ারা
চালােনার রূপা�র �ি�য়া, রূপা�র সর�ামািদর মান, িসএনিজ িরফুেয়িলং ে�শন রূপা�র সর�াম,
িসিল�ার ও আনুসাি�ক য�পািত আমদািন, িসএনিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর �াপন প�িত সং�া�
িবষয়গুেলা �াধা� েপেয়েছ। এ িবিধমালায় িসএনিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর েল-আউট নকশা অনুেমাদন
এবং পিরদশর্নপূব র্ক িনরাপ�া িবিধিবধান পিরপালন সােপে� িরফুেয়িলং ে�শেনর লাইেস� �দান করা
হয়।

৩.৬। েপে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭: েপে�ািলয়াম অয্া�, ২০১৬ এবং েপে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭ এ
েপে�ািলয়াম অথ র্ তরল হাইে�াকাব র্ন বা হাইে�াকাব র্েনর িম�ণ এবং তরল হাইে�াকাব র্ন স�িলত দাহয্
িম�ণ (তরল, আঠােলা বা কিঠন) িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। এ িবিধমালার অধীন েপে�ািলয়াম বা
��লনীয় তরল পদাথ র্ আমদািন, মজুদাগাের মজুদ, েপে�ািলয়াম িফিলং ে�শেনর অনুেমাদন,
�ল/জলপেথ �াংকাের েপে�ািলয়াম পিরবহন, েপে�ািলয়াম িরফাইনাির/�াে�র লাইেস�/অনুেমাদন,
েপে�ািলয়াম �াংেকর ব�বহ (earthing) পরী�ণ এবং েপে�ািলয়াম ৈতলবাহী �াংকােরর/�য্াপ
েভেসল এর �াংেক েলাক �েবশ এবং অি�ময় কােয র্র (hotwork) উপেযািগতা যাচাইপূব র্ক
�াসমু� পরী�ণ সনদ �দান করা হয়।
৩.৭।

কাব র্াইড িবিধমালা, ২০০৩: কয্ালিসয়াম কাব র্াইড ��লনীয় কিঠন পদাথ র্ (Inflammable
solid) যা পািনর সং�েশর্ অয্ািসিটিলন �াস উৎপ� কের। উ� �ােসর ��লনীয় ৈবিশে�য্র কারেণ
কাব র্াইেডর �বহার িনয়�েণর উে�ে� েপে�ািলয়াম অয্াে�র অধীন কাব র্াইড িবিধমালা, ২০০৩ জাির

করা হয়। এ িবিধমালার অধীন কাব র্াইড আমদািন, পিরবহেনর অনুেমাদন এবং অয্ািসিটিলন �াস
েজনােরশন �য্া� এবং তৎসংযু� মজুদাগাের কাব র্াইড মজুেদর লাইেস� �দান করা হয়।
৩.৮। �াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১: উ� চাপ িবিশ� �াস পাইপলাইেনর িডজাইন, িনমর্াণ, পাইপ
লাইেনর Route Alignment, পরী�ণ, �য়েরাধ, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ সং�া� িবষয়
িনয়�েণর জ� েপে�ািলয়াম অয্াে�র অধীন �াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ সরকার কতৃক
র্
জাির করা হয়। এ িবিধমালার অধীন উ� চাপিবিশ� (�িত বগ র্ েসি�িমটাের ৭ েকিজ বা তেতািধক
চােপ) �াকৃিতক �াস পাইপলাইেনর অনুেমাদন এবং অনুেমাদন অনুসাের �াপেনর পর চাপসহন �মতা
ও িনি��তা যাচাই পরী�ণ স�� করা হেল �াস স�ালেনর অনুমিত �দান করা হয়।
৪।

দ�েরর কায র্াবিল:

৪.১।

েল-আউট, সাইট ও িনমর্াণ নকশা িনরী�ণ ও অনুেমাদন:
* িবে�ারক মজুদ �া�ণ বা �াগািজন
* িসিল�াের �াস(এলিপিজ, অি�েজন, হাইে�ােজন, ে�ািরণ, নাইে�ােজন, কাব র্ন-ডাই-অ�াইড,
অয্ােমািনয়া) �াস ভিতর্র �া�
* �াসপূণ র্ িসিল�ার মজুদাগার (এলিপিজ ও এলিপিজ �তীত অ�া� �াস)
* িসএনিজ িরফুেয়িলং ে�শন
* এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শন (অেটা-�াস ে�শন)
* েপে�ািলয়াম �াপনা/িডেপা
* েপে�ািলয়াম মজুদাগার
* েপে�ািলয়াম পিরবহেণর �াংকলির, িবে�ারক পিরবহেনর েরাড ভয্ান, এলিপিজ পিরবহেণর েরাড
�া�ার,সংকুিচত �াস/�ােয়ােজিনক তরল পিরবহেনর েরাড �া�ার
* েপে�ািলয়াম িফিলং ে�শন
* অয্ািসিটিলন �াস েজনােরশন �া� সংযু�/�ত� কয্ালিসয়াম কাব র্াইড মজুদাগার

৪.২।

লাইেস� �দান:
* অনুে�দ ৪.১ এ উি�িখত �া�ণ/ইউিনট/যান এর লাইেস� �দান।
* িবে�ারক আমদািনর লাইেস�/পারিমট
* িবে�ারক পিরবহেনর লাইেস�
* �াস িসিল�ার আমদািনর লাইেস�
* �াসাধার আমদািনর পারিমট

৪.৩।

অনুেমাদন �দান:
* েপে�ািলয়াম িরফাইনাির/ে�ি�ং �াে�র অনুেমাদন
* পয র্াবৃ� পরী�েণর জ� িসিল�ার পরী�া েকে�র অনুেমাদন
* িসিল�ার িনমর্াণ কারখানার অনুেমাদন
* উ�চাপ �াস পাইপলাইেনর �াস স�ালেনর অনুেমাদন

৪.৪।

অনাপি� �দান:
* িসএনিজ িকট ও য�পািত আমদািন
* েপে�ািলয়াম ে�িণর অ�ভুর্� ��লনীয় তরল আমদািন
* কয্ালিসয়াম কাব র্াইড আমদািন
* পটািশয়াম ে�ােরট, েরড ফসফরাস, সালফার, অয্ােমািনয়াম নাইে�ট, পটািশয়াম নাইে�ট, েসািডয়াম
নাইে�ট, নাইে�ােসলুেলাজ আমদািন

৫।

1.
2.
3.
4.

পরী�ণ:
িবে�ারক পিরদ�েরর িনজ� পরী�াগাের িবে�ারক, েবামাজাতীয় আলামত পরী�ণ।
িবে�ারক �াগািজন, েপে�ািলয়াম িডেপা ও �াসাধােরর ব�বহ পরী�ণ।
উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর �য়েরাধ �ব�া, চাপসহন �মতা ও িনি��তা পরী�ণ।
েপে�ািলয়াম ৈতলবাহী �াংকােরর �াে� েলাক �েবশ ও অি�ময় কােয র্র উপেযািগতা যাচাই/পরী�ণ।

৬।

অনুমিত/স�িত �দান:
* িবে�ারক �াগািজেন �বহােরর অনুপেযাগী বা িবপ�নক িবে�ারেকর িবন�করণ �ি�য়া/প�িত
িনধ র্ারণ ও িবন�করেণর স�িত �দান।
* বাংলােদেশ খিনজ পদাথ র্ অনুস�ান, চুনাপাথর ও কয়লা খিনেত িবে�ারক �বহারকাির শুটারেদর
�িশ�ণ ও পরী�া �হণপূব র্ক সনদপ� �দান করা হয়।

৭।

পিরদশর্ন:
িবে�ারক ৈতিরর কারখানা, মজুেদর �াগািজন, পিরবহন যান ও �বহােরর ে�� ইতয্ািদ ।
�াস িসিল�ারর/�াসাধার িনমর্াণ কারখানা, িসিল�ার/�াসাধাের �াস ভিতর্র ে�শন, �াসপূণ র্
িসিল�ার মজুদাগার, �াসাধার �াপনা, িসিল�ার পরী�া েক� ইতয্ািদ।
�াস িফ�, �াকৃিতক �াস �ি�য়াকরণ প�া�, উ�চাপ �াস পাইপ লাইেন কে�সার ও েরগুেলটর
ে�শন, চাপ �শমন �ব�া, ভা�ে�শন, �াস পাইপ লাইেনর �য়েরাধ �ব�া ইতয্ািদ।
েপে�ািলয়াম উৎপাদন েক�, েপে�ািলয়াম েশাধনাগার, েপে�ািলয়াম িম�ণাগার, েপে�ািলয়ামসহ
��লনীয় তরল পদাথ র্ মজুদ �াপনা/মজুদাগার, েপে�ািলয়াম িডেপা, েপে�ািলয়াম পিরবাহী যান/অেয়ল
�াংকার ইতয্ািদ
কয্ালিসয়াম কাব র্াইড মজুদাগার ও উহা হেত উৎপ� এয্ািসিটিলন �াস �া� ইতয্ািদ, এবং
উপেরাি�িখত পদাথ র্ ছাড়া অ�া� িবপ�নক পদাথ র্, েযমন-পটািশয়াম ে�ােরট, ফসফরাস, সালফার
ইতয্ািদ মজুদাগার, �বহার ও উৎপাদন েক�, েযমন-�াচ ফয্া�রী, েকিমকয্াল �া� ইতয্ািদ পিরদশর্ন।

*
*
*
*
*
*

৮।

তদ�ানু�ান:
* িবে�ারক, �াস িসিল�ার, �াসাধার, �াস পাইপলাইন বা উহার আনুষি�ক �াপনািদ, েপে�ািলয়ামসহ
��লনীয় তরল পদাথ র্ বা অ�েকােনা িবপ�নক পদাথ র্ হেত সৃ� দুঘ র্টনার কািরগির তদ� করা ।

৯।

িবেশষ� িহেসেব দািয়� পালন:
* ১৯০৮ সােলর িবে�ারক �� অয্া� ও ১৮৭৮ সােলর আমর্স অয্াে�র অধীন মামলার েবামাজাতীয়
আলামত পরী�া এবং িবেশষে�র মতামত �দান ।
* ১৮৭৮ সােলর আমর্স অয্াে�র অধীন কিতপয় লাইেস� �দান সং�া� �াপাের েজলা �শাসন ও পুিলশ
কতৃপর্ �েক িবেশষে�র েসবা �দান ।

১০।

উপেদ�ার েসবা �দান:
* জন-িনরাপ�া িনি�তকরেণর উে�ে� িবপ�নক পদাথ র্ (িবে�ারক, �াস, েপে�ািলয়ামসহ ��লনীয়
তরল পদাথ র্, এলিপিজ, কয্ালিসয়াম কাব র্াইডসহ ��লনীয় কিঠন পদাথ র্, জারকপদাথ র্ ইতয্ািদ) সং�া�
িনরাপ�া (safety) আইন ও িবিধ-িবধান �ণয়ন/সংেশাধেনর িবষেয় সরকােরর িনকট ��াব ে�রণ।
* িবপ�নক পদােথ র্র িনরাপ�া িবিধ-িবধান �ণয়ন ও হালনাগাদ করার লে�য্ আ�জর্ািতক ও িবেদশী
সং�ার সােথ েযাগােযাগ র�া করা।
* েরলওেয় কতৃপর্ �, ব�র কতৃপর্ �, েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃপর্ �, �াস িবতরণ ও িবপণন
েকা�ািন �ভৃিত সং�ােক িবপ�নক পদােথ র্র িনরাপদ �বহার, হয্া�িলং, মজুদ ও পিরবহেনর �াপাের
িবেশষ� পরামশর্ �দান।

১১।

জনবল ও সাংগঠিনক কাঠােমা:
িবে�ারক পিরদ�র িবদুয্ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র একিট সংযু� দ�র। এ দ�েরর �ধান

কায র্ালয় �া�ন েক�ীয় মহাকরণ সিচবালয়, েফজ-২, েসগুনবািগচা, ঢাকায় অবি�ত। �ধান িবে�ারক
পিরদশর্ক, বাংলােদশ িবে�ারক পিরদ�েরর দ�র �ধান। দ�েরর েমাট জনবল ১০৪ জন। তার মে�
�থম ে�িণর পদ ৩১িট, ২য় ে�িণর পদ ০২, ৩য় ে�িণর পদ ৪৮িট ও চতুথ র্ ে�িণর ২৩িট পদ রেয়েছ।
িবে�ারক পিরদ�েরর পাঁচিট িবভাগীয় অিফস চ��াম, খুলনা, রাজশাহী ও িসেলেট অবি�ত। বিরশাল
িবভােগর অিফেসর কায র্�ম সামিয়কভােব খুলনা িবভাগীয় অিফেস অ�ায়ীভােব পিরচািলত হে�।
িবে�ারক পিরদ�েরর িবিধব� কােজর পিরিধ �মাগত বৃি� পাওয়ায় ২৯০িট পদ সৃি�র ��াব ও
সাংগঠিনক কাঠােমা পুনিব র্�ােসর ��াব �শাসিনক ম�ণালেয় ে�রণ করা হেয়েছ। ��াবিট অনুেমাদন হেল
িনরাপ�া সংি�� িবিধ-িবধােনর সিঠক �েয়াগ ও �শাসন এবং দ�েরর তদারিক বৃি� করা স�ব হেব।
১২।

রাজ� আয় ও �য়:
িবে�ারক পিরদ�র রাজ� আদায়কারী �িত�ান নয়। অনুে�দ নং ২ এ বিণ র্ত িনরাপ�া আইন ও
িবিধমালাসমূেহর �শাসেনর মা�েম জনসাধারেণর জীবন ও স�েদর িনরাপ�া িনি�তকরণ এ দ�েরর মূল ল�য্
এবং উে��। যিদ এ দ�রিট সফলতার সােথ কতর্� স�াদন করেত পাের, তেব মানব জীবন ছাড়াও েকািট
েকািট টাকার স�দ িবন� হওয়ার হাত হেত র�া েপেত পাের। অিধক�, লাইেস� িফ ও অ�া� �কার িফ
িহেসেব এ দ�র একিট উে�খেযা� অংেকর রাজ� উপাজর্ন কের থােক। আয় �েয়র িহেসেব বতর্মােন এ দ�র
একিট �য়�র সং�া।
িবে�ারক পিরদ�র কতৃক
র্ ২০১৭-২০১৮ অথ র্ বছেরর আয় ও �েয়র পিরসং�ান িন�রূপ:
অথ র্ বছর
আয় (টাকা)
�য় (টাকা)
২০১৭-২০১৮
৮,০১,৮৯,০০০/৫,৮৫,৯২,০০০/১৩।

২০১৭-২০১৮ অথ র্ বছেরর কায র্�ম:

�িমক
স�ািদত কােজর িববরণ
সং�া
০১ �া� প�ািদর সং�া
০২ জািরকৃত প�ািদর সং�া
০৩ েবামাজাতীয় আলামত পরী�াে� িবেশষ� িহেসেব মতামত �দােনর �িতেবদেনর
সং�া
০৪ �াগািজেন িবে�ারক মজুেদর জ� লাইেস� ম�েরর সং�া (২২ ফরেম)
০৫ শট র্ ফায়ারাস র্ এর পারিমট ম�র
০৬ আমদািনকৃত এলিপিজ িসিল�ােরর সং�া
০৭ আমদািনকৃত কে�ািজট এলিপিজ িসিল�ােরর সং�া
০৮ আমদািনকৃত এলিপিজ �তীত অ�া� িসিল�ােরর সং�া
০৯ িসএনিজ িকটস্ ও য�পািত আমদািনর অনাপি�পে�র সং�া
১০ অনুমিত�া� েদেশ ৈতির এলিপিজ িসিল�ার বাজারজাতকরেণর সং�া
১১ িসিল�ার পরী�ণ েকে�র সং�া
১২ িসিল�াের �াস ভিতর্র ম�রকৃত লাইেসে�র সং�া (‘ঙ’ ফরেম)
১৩ এলিপিজ িসিল�ার িনমর্াণ কারখানা
১৪ �াসাধাের �াস মজুেদর জ� ম�রকৃত লাইেসে�র সং�া (‘ঘ’’ ফরেম)
১৫ এলিপিজ িসিল�ার মজুেদর লাইেসে�র সং�া (‘চ’ ফরেম)
১৬ েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ িসিল�ার মজুেদর লাইেসে�র সং�া (‘ঞ’ ফরেম)
১৭ �াসাধাের এলিপিজ �তীত অ�া� �াস পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া (‘গ’ ফরেম)
১৮ �াসাধাের এলিপিজ পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া (‘জ’ ফরেম)
১৯ িবে�ারক আমদািনর লাইেসে�র সং�া
২০ িবে�ারক পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া

অথ র্ বৎসর
২০১৭-২০১৮
৪৬,০৮৬
৪৮,৬৫৯
৪৮৮
৫
৮
৩৯,৬৪,৭২৮
৩,৬৬,২৯০
১৭
১১,০৪,৩৪৫
৬
৬
৪
১৪
১,০৮৪
৮
৯
৪৯
১৭
১৫

২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩

ফয্া�রী/ই�াি�জ এ কাঁচামাল িহেসেব �বহােরর িনিমে� সালফার আমদািনর ৫১,৩৭৬.৪৫৩
পিরমাণ (অনাপি�র সং�া ৩৩৬)
েমি�ক টন
�াসাধার আমদািনর সং�া (পারিমট ৭৪িট)
১৬৩
কয্ালিসয়াম কাব র্াইড আমদািনর পিরমাণ (অনাপি�পে�র সং�া ২৭িট)
১,৮২৬.১০
েমি�ক টন
নন-�য্া�াড র্ িসিল�াের �াস ভিতর্র সং�া (অনুমিতপে�র সং�া ৭০িট)
৪৩৬
েপে�ািলয়াম মজুেদর ম�রকৃত লাইেসে�র সং�া (‘েক’, ‘এল’, ‘এম’ এবং ‘েজ’
৪৫৪
ফরেম)
এম/এল ফরম লাইেসে�র অধীন ��লনীয় তরল পদাথ র্ (েকিমকয্াল) আমদািনর
৩,৩৪২
অনাপি� �দােনর সং�া
�লপেথ েপে�ািলয়াম পিরবহেনর জ� ম�রকৃত লাইেসে�র সং�া (‘ও’ ফরেম)
৮৪
জলপেথ বাে� েপে�ািলয়াম পিরবহেনর জ� ম�রকৃত লাইেসে�র সং�া (‘এন’
১৫
ফরেম)
ভাসমান বােজর্ েপে�ািলয়াম মজুেদর জ� ম�রকৃত লাইেসে�র সং�া (ে�শাল
৩
ফরেম)
লাইেস�কৃত �া�ণ/িরফুেয়িলং ে�শন/�াপনা/জলযান/�লযান ইতয্ািদ পিরদশর্েনর সং�া
১,৭২৫
েপে�ািলয়াম �াে� মানুষ �েবশ ও অি�ময় কােজর উপেযািগতা যাচােয়র উে�ে� ১১,০০৯
পরীি�ত �াে�র সং�া
�াস পাইপ লাইন �াপেনর অনুেমাদেনর সং�া
৯১
অনুেমািদত �াস পাইপ লাইেন �াস স�ালেনর অনুেমাদেনর সং�া
৭১

১৪। আইন/িবিধমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ(ক) ১৯৩৪ সােলর েপে�ািলয়াম আইনেক অিধকতর সংেশাধন/সংেযাজন কের েপে�ািলয়াম আইন
২০১৬ িহেসেব মহান জাতীয় সংসেদ পাশ হেয়েছ।
(খ) েপে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭েক অিধকতর সংেশাধন/সংেযাজন ও যুেগাপেযািগ কের বিধ র্ত
আকাের জািরর অেপ�ায় আেছ।
(গ) তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ সংেশাধন কের হালনাগাদ করা হেয়েছ,
যা চূড়া� েগেজট আকার �কাশ করা হেয়েছ, যােত েরিটকুেলেটড প�িত ও যানবাহেন এলিপিজ
রূপা�র কায র্�ম, রূপা�র সর�ামািদর মান, িসিল�ার ও েটকেনালিজ অ�ভূর্� কের িবিধমালািট
আ�জর্ািতক মানস�� করা হেয়েছ।
(ঘ) এেমািনয়া নাইে�ট একিট িবে�ারক। উ� রাসায়িনক পদাথ র্িট মজুদ, উৎপাদন, �বহার ও
পিরবহেনর জ� উপমহােদশীয় িবিধর আেলােক একিট িবিধমালা �ণয়ন কের আইন ম�ণালেয়
ে�রণ করা হেয়েছ এবং �াক-�কােশর জ� চুড়া� অব�ায় আেছ।
(ঙ) এল.এন.িজ আমদািন, মজুদ, পিরবহেনর জ� সরকার ইেতামে� মেহষখালীেত টািমর্নাল ও
পাইপলাইন িনমর্ােণর কাজ হােত িনেয়েছ। উ� �ােন িনরাপদ মজুদ, পিরবহন ও �বহােরর জ�
একিট িবিধমালা �ণয়ন করার কাজ এ দ�ের �ি�য়াধীন।
(চ) �াসাধার ও িসিল�ার এর ৪িট আ�জর্ািতক �য্া�াড র্ ে�িসিফেকশনেক বাংলােদেশ �েয়ােগর জ�
অনুেমাদন।
১৫। অ�া� অজর্ন:
র্
(ক) িবে�ারক পিরদ�রেক শি�শালী ও পুন:গঠেনর
জে� ১.৫০ েকািট টাকা �েয় েদশীয় ও
আ�জর্ািতক পরামশর্ক িনেয়াগ করা হেয়েছ।
(খ) িবে�ারক পিরদ�েরর েকােনা িনজ� ভূ-স�ি� িছল না। স�িত গণপূতর্ অিধদ�র হেত ঢাকা
মহানগেরর আগারগাঁও- এ ১০ কাঠার একিট �ট পাওয়া িগেয়েছ।
(গ) ফাইবার �াস িনিমর্ত িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্র অনুেমাদন �দান করা হেয়েছ।
(ঘ) ফাইবার �াস �ারা এলিপিজ িসিল�ার ৈতিরর একিট �য্া� অনুেমাদন করা হেয়েছ।

১৬। িবেদেশ �িশ�ণ:
(ক) ৬ (ছয়) জন কমর্কতর্া/কমর্চারী মালেয়িশয়ায় অনুি�ত “Liquefied Petroleum Gas
(LPG) & Petroleum and Flammable Liquids Storage,
Transportation, Usages, Safety & Technology” শীষ র্ক �িশ�েণ
অংশ�হণ কেরেছন।
(খ) ১ (এক) জন কমর্কার্ থাই�াে� অনুি�ত “Annual Performance Evaluation and
Management” শীষ র্ক �িশ�েণ অংশ�হণ কেরেছন। ।
(গ) ১ (এক) জন কমর্কতর্া মালেয়িশয়ায় অনুি�ত “Annual Performance Agreement
and National Integrity Strategy in Gas Industry” শীষ র্ক �িশ�েণ
অংশ�হণ কেরেছন। ।
দুঘ র্টনার তদ�:
�াস পাইপলাইন, এলিপিজ এবং এলিপিজ �তীত অ�া� �াস িসিল�ার, েপে�ািলয়াম, িসএনিজ
সং�া� সংঘিটত দুঘ র্টনার তদ� করা হেয়েছ। দুঘ র্টনার �ান, কারণ এবং �য়�িতর িববরণ িনে� উে�খ করা
হেলা:
১৭।

�িমক নং িশেরানাম
০১
পাইপলাইন
সং�া�
দুঘ র্টনা

০২

এলিপিজ
সং�া�
দুঘ র্টনা

দুঘ র্টনার �ান
নারায়ণগ� েজলার
রূপগ� থানাধীন
ইছাপুর বাজার,
কামারপাড়া
েটকনদ র্া �াম।

গাজীপুর েজলার
কািলয়াৈকর
থানাধনী
জামালপুর �তয্�
অ�েল অবি�ত
এফ
এস
কসেমিটকস েকাং
িলিমেটড
এর
কারখানা।

দুঘ র্টনার কারণ
িসিল�ার, েরগুেলটর ও
ভা� স�ণ র্ অ�ত িছল। �ােসর
চুলার সুইচ চালু বা পাইপ িলেকেচর
মা�েম স�বত ঘের �াস জমা হেয়
থাকেত পাের। এবং েকেরািসন কুিপ
িনেয় উ� কে� ঢুকার সােথ সােথ
কে� জেম থাকা �াস কুিপ বািতর
সং�েশর্ এেস আগুেনর �য্াশ বা
ঝলেকর সৃি� কের। তােত েয উ�াপ
সৃি� হয় উ� উ�ােপ ফুলবানুর শরীর
আগুেন ঝলেস যায়। িশশু �াবণ
ফুলবানুর িপছেনর িদেক দরজার
কাছাকািছ থাকায় তার শরীের
আগুেনর ঝলক অেপ�াকৃত কম
েলেগেছ। ফেল তার পােয়র অংেশ
েবিশ ঝলেস িগেয়েছ।
আেলাচয্ কারখানয় দাহয্
তরল পদাথ র্ কাঁচামাল িহসােব
�বহৃত হয়। কারখানিটর েয �ােন
অি�দূঘ র্টনার উৎপি� হেয়েছ মেমর্
আেশ পােশর �তয্�দশ�েদর িনকট
েথেক জানা যায়, েস �ােন ৈবদুয্িতক
একিধক েমাটর �ািপত িছল।
েমাটেরর সােথ যু� ৈবদূয্িতক তার
এবং সািকর্ট অতয্� ঝুিঁ কপূণ র্ভােব
�ািপত
থাকায়
ৈবদুয্িতক
শট র্শািকর্েটর
কারেণ
দাহয্
তরলপদােথ র্ আগুন ধের দূঘ র্টনািট
ঘটেত পাের বেল ধারণা করা হয়।

�য়�িতর পিরমাণ
আগুেনর
ঝলেক েয উ�াপ
সৃি� হয় উ�
উ�ােপ ফুলবানুর
শরীর
আগুেন
ঝলেস যায়। িশশু
�াবণ
ফুলবানুর
িপছেনর
িদেক
দরজার কাছাকািছ
থাকায় তার শরীের
আগুেনর
ঝলক
অেপ�াকৃত কম
েলেগেছ। ফেল তার
পােয়র অংেশ েবিশ
ঝলেস িগেয়েছ।
একজন
মিহলা
�িমক ঘটনা�ােনই
িনহত হয় এবং
দশজন
�িমক
অি�দ�
হয়।
অসং�
কয্ান,
উৎপািদত প�ভিতর্
কাটু র্ন ও �াি�ক
কে�ইনার
পুেড়
যায়।

০৩

এলিপিজ
সং�া�
দুঘ র্টনা

চ��াম
েজলার
খুলশী থানাধীন
১৫৭/১৫৮,
গরীবউ�াহ
আবািসক এলাকায়
েগালাম মিহউি�ন
ভবেনর
ি�তীয়
তলায়

০৪

এলিপিজ
সং�া�
দুঘ র্টনা

চ��াম
েজলার
চ�নাইশ থানাধীন
আরকান
েরা,
গাছবাড়ীয়া
েজায়ারা রা�ার
মাথা, বদুরপাড়ায়

০৫

এলিপিজ
সং�া�
দুঘ র্টনা

চ��াম
েজলার
রা�নীয়া থানার
অ�গতর্
মিরয়মনগর,
েচৗমুহনী বাজাের

এলিপ �াসপূণ র্ িসিল�ােরর সিহত
সংযু� েরগুেলটারসহ �াি�েকর
পাইপ কািটয়া েরগুেলটেরর সূইচ অন
কিরবার কারেণ শয়ন কে� �াস
িনঃসৃত হয় এবং �াস শয়ন কে�
ছড়াইয়া পেড়। শয়ন কে�র দরজা
ও জানালা ব� থািকবার কারেণ
িনঃসৃত �াস বািহের �বািহত হইেত
পাের নাই। গৃহকম� শয়ন কে�
িদয়াশলাইেয়র কািঠেত আগুন
�ালােনার সে� সে� শয়ন কে�
জিময়া থাকা �ােসর সং�েশর্
আিসয়া অি� �িলং� সৃি� হয় এবং
দুঘ র্টনািট সংঘিটত হয়। শয়ন কে�
থাকা মা ও েমেয় গুরু�র অি�দ�
হয়
িবিভ� েকা�ানীর ৪৫/৩৫/৩৩
েকিজ (বড়) এল.িপ �াসপূণ র্
িসিল�ার হইেত ১২ েকিজ (েছাট)
িসিল�াের এল.িপ.�াস িরিফল/ভিতর্
কিরবার সময় িসিল�ার হইেত �াস
িনঃসৃত হইয়া িবি�ং এর িপছেনর
কে� ছড়াইয়া পেড়। উ� কে�র
দরজা
ব�
ও
বায়ু
চলাচল/েভি�েলশন এর �ব�া না
থািকবার কারেণ িনঃসৃত �াস
বািহের �বািহত হইেত পাের নাই।
বড় িসিল�ার হইেত েছাট িসিল�াের
�াস ভিতর্র কােজ িনেয়ািজত ৪
(চার) জ� কমর্চারীর মে� একজন
কমর্চারী িসগােরট �ালােনার
উে�ে� িদয়াশলাইেয়র কািঠেত
আগুন �ালােনার সে� সে� উ�
কে� জিময়া থাকা �ােসর
সং�েশর্ আিসয়া অি��িলে�র
সৃি� হয় এবং দুঘ র্টনািট সংঘিটত
হয। �াস িরিফল/ভিতর্র কােজ
িনেয়ািজত ৪ (চার) জন কমর্চারী
গুরুতর অি�দ� হয়।
বসু�রা েকা�ানীর ৩০ েকিজ (বড়)
এল.িপ �াসপূণ র্ িসিল�ার হইেত
িবিভ� েকা�ানীর
১২ েকিজ
(েছাট) িসিল�াের এল.িপ.�াস
িরিফল/ভিতর্
কিরবার
সময়
িসিল�ার হইেত �াস িনঃসৃত হইয়া
িবি�ং এর ভূ- গভর্� কে�/রুেম

িবে�ারণ ও অি�দুঘ র্টনার ফেল শয়ন
কে�র
জানালা
িব�� হয় এবং মা
ও েমেয় গুরু�র
অি�দ� হন।

িবে�ারণ ও অি�
দুঘ র্টনার
ফেল
িবি�ং এর স�ণ র্
অংশ িব�� হয়
এবং ৪(চার) জন
কমর্চারী অি�দ�
হয়।

িবে�ারেণর ফেল
িবি�ংিটর ভূ-গভর্�
(নীচ তলায়) িতনিট
ক�/রুম
স�ণ র্
অংশ িব�� হয়
এবং ১(এক) জন
কমর্চারী অি�দ�

০৬

এলিপিজ
সং�া�
দুঘ র্টনা

খুলনা মহানগরীর
সদর
থানাধীন
৪৮/৩, আহসান
আহেমদ েরােড
“িনউ
েরা�ার
িকং” নামক ফা�
ফুেডর েদাকেন

০৭

পাইপলাইন
সং�া�
দুঘ র্টনা

ময়মনিসংহ
েজলার
ভালুকা
থানাধীন
েচয়য্ার�ান বাড়ী
নামক �ােন ৬�
তলা ভবন।

ছড়াইয়া পেড়। উ� কে�র দরজা
ব� ও বায়ু চলাচল/েভি�েলশন এর
�ব�া না থািকবার কারেণ িনঃসৃত
�াস বািহের �বািহত হইেত পাের
নাই। বড় িসিল�ার হইেত েছাট
িসিল�াের �াস ভিতর্র কােজ
িনেয়ািজত ১ (এক) জ� কমর্চারীর
িসগােরট �ালােনার উে�ে�
িদয়াশলাইেয়র কািঠেত আগুন
�ালােনার সে� সে� উ� কে�
জিময়া থাকা �ােসর সং�েশর্
আিসয়া অি��িলে�র সৃি� হয়
এবং দুঘ র্টনািট সংঘিটত হয। �াস
িরিফল/ভিতর্র কােজ িনেয়ািজত ১
(এক) জন কমর্চারী গুরুতর অি�দ�
হয়।
েদাকান মািলেকর েছেল, েদাকােনর
কমর্চারী ও আেশ পােশর
েলাকজেনর
ম��
এবং
িসিল�ার/চুলা ও অি�দূঘ র্না কবিলত
রা�ঘেরর অব�া দৃে� �তীয়মান হয়
েয, েরগুেলটর অন থাকায়
িসিল�ােরর ভাে�র রাবােররর
েকােনা অংশ িদেয় অথবা
েরগুেলটেরর সংেযা�েলর পাইেপর
েকােনা অংেশর িছ� িদেয় �াস েবর
হি�ল। চুলার সুইচ অন করার সে�
সে� দাহয্ �ােস আগুন ধের যায়।
ফায়ার সািভর্েসর কম�রা �থম
দফায় আগুন িনভােনার পের হয়েতা
রা�া ঘেরর েকােনা অংেশ অি� বা
অি� �িলং� িছল এবং
িসির�ােরর েরগুেলটর ব� না করায়
�াস েবিরেয় পুনরায় আগুন ধের
যায়।যার
ফেল
েসখােন
অব�ানরতরা অি�দ� হয়।
তৃতীয় তলায় িবে�ারেণর তী�তা
ও ল�ণ েথেক অনুমান করা যায়,
দাহয্ �াস িনঃসৃত হেয় পুেরা ভবেন
ছিড়েয় েগেল রােতর েবলায় দরজা
জানালাগুেলা ব� থাকায় উ�
�য্াটিটেত �াস বাতােসর সােথ
িমি�ত হেয় িবে�ারক িম�ণ ৈতির
কের এবং ডাইিনং রুেম বেস
েতৗিহদুল ইসলাম �াপটপ �বহার
করার সময় �াপটেপর সংেযাগ

হয়।

৭/৮ জন েলাক
অি�দ� হয় যােদর
খুলনা েমিডেকল
কেলজ হাসপাতােল
িচিকৎসা
�দান
করা হয়।

িবে�া িবে�ারেণ
খুলনার �েকৗশল
িব�িব�ালেয়র
চারজন ছা� যারা ঐ
�য্ােট
বসবাস
করেতন,
তােদর
একজন েতৗিহদুল
ইসলাম ঘটনা�েলই
মৃতুয্বরণ
কেরন
এবং দী� সরকার,

�ােগর মে� �াকর্ এর কারেণ শািহন িময়া ও
অথবা অ� েকান �াকর্ বা আগুেনর হািফজুর রহমান
সং�েশর্ িবে�ারণ সূ�পাত ঘেট।
মারা�কভােব
অি�দ�
হন।
অব�াদৃে�
দূঘ র্টনািট
�াস পরবত�েত উ� ২
িবে�ারেণর কারেণ সংঘিটত হেয়েছ (দুই)
জনও
বেল �াথিমকভােব �িতয়মান হয়। মৃতুয্বরণ কেরন।
০৮

পাইপলাইন
সং�া�
দুঘ র্টনা

ঢাকা মহানগেরর
েমাহা�দপুর
থানাধীন
লালমািটয়া�
আবািসক এলাকার
�ক-এ এর ৫/৫ নং
ভবন।

চুলািটর নব যথাযথভােব ব� করা
হয়িন অথবা দীঘ র্কাল যাবত
�বহােরর কারেণ পুরাতন নবিট
যথাযথভােব �াস িনয়�ণ করেত
�থ র্ হওয়ার কারেণ �াস িনগতর্
হেয় আব� কে� জমা হয়। দুঘ র্টনা
কবিলত অি�দ� মিহলার হােত
�ল� েমামবািতর আগুন আব�
কে� জিময়া থাকা �ােসর
সং�ে�র্ আসার কারেণ অি�
দুঘ র্টনািট সংঘিটত হেয়েছ মেমর্
�তীয়মান হয়।

০৯

পাইপলাইন
সং�া�
দুঘ র্টনা

চ��াম
েজলার
ইিপেজড থানাধীন
ি� েপাট র্ িনউমুিরং
এলাকার জিসম
িবি�ংেয়র
িনচতলায় একিট
ে�ার রুম।

�াকৃিতক �াস পাইপ লাইেন সােথ
অৈবধভােব সংযু� েগইট ভা�
ভুলবশত: ব� না কিরবার কারেণ
পাইপলাইন হইেত �াস িন:সৃত হয়
এবং উ� �াস ে�ার রুেম ছড়াইয়া
পেড়।
ে�ার
রুেম
বায়ু
চলাচল/েভি�েলশেনর �ব�া না
থািকবার কারেণ পাইপ লাইন হইেত
িন:সুত �াস বািহের �বািহত হইেত
পাের নাই। ভবেনর ইনচাজর্ ে�ার
রুেমর েলাহার দরজা খুলবার সােথ
সােথ িবকট শে� িবে�ারণ হয়।
িবে�ােরেণর ফেল ে�ার রুেমর
দরজা- জানালা ও একিট েদওয়াল
েভে� চুণ র্-িবচুণ র্ হইয়া যায়।
�াচারাল �ােসর চাপ অ� �ােসর
তুলনায় অেনক েবশী। ে�ার রুেমর
েলাহার দরজা খুিলবার সময় ঘষ র্েণ
�াকর্ সুি� হইয়া ে�ার রুেম জেম

�ল� েমামবািত
হােত িনেয় উ�
আব� কে�র তালা
েখালার সােথ সােথ
সম� কে� আগুন
ধের যায় এবং িতিন
িনেজ অি�দ� হয়।
দুঘ র্টনার অি�দ�
েবলােলর �ী েক
ঢাকা
েমিডেকল
কেলেজর
বান র্
ইউিনেট ভিতর্ করা
হেয়ছ্ তার শরীেরর
শতকরা ৪০ ভাগ
আগুেন পুেড় যায়।
পরবত�েত
উ�
মিহলা মৃতুয্বরণ
কেরন।
িবে�ারণ অি�দুঘ র্টনার ফেল
ে�ার
রুমিট
িব�� হয় এবং ৬
(ছয়) জন েলাক
গুরুতর অি�দ�
হন।

১০

১১

১২

১৩

১৪

থাকা �ােসর সং�েশর্ আিসয়া
অি�-�িল� সৃি� হয় এবং
দুঘ র্টনািট সংঘিটত হয়।
এলিপিজ
বরগুনা
েজলার সহয্ �মতার অিতির� চােপ অথবা উে��েযা� েকােনা
�তীত
েবতাগী
চাপ সহন �মতা �াস পাওয়ার �য়-�য়�িত বা েকউ
অ�া� �াস উপেজলাধীন
কে�সর সংযু� এয়ার �াংকিট আহত-িনহত হয়িন।
সং�া�
েবতগী বাস�য্াে� িবে�ািরত হেয়েছ বেল �তীয়মান
দূঘ র্টনা।
েদাতলা ভবেনর হয়
িনচতলায় অবি�ত
এলিপিজ
খুলনা মহানগরীর অৈব�ািনক ও ঝুিঁ কপূণ র্ভােব িনিমর্ত ঘটনা�ােন একজন
�তীত
লবেনচরা থানাধীন িসিল�ােরর মে� েকিমকয্াল িম�ণ িনহত হন এবং
অ�া� �াস বাগমারা �তয্াশা ঘিটেয় হাইে�ােজন �াস উৎপাদেনর দুইজন
আহত
সং�া�
আবািসক এলাকা সময় অতয্ািধক চােপ িসিল�ারিট অব�ায়
ঢাকা
দূঘ র্টনা।
িবে�ািরত হেয়েছ বেল মেন হয়।
েমিডেকয্ল
হাসপাতােল ভিতর্
হয়।
এলিপিজ
েফনী েজলার সদর �ােসর চুলায় �িট/�ােসর চুলার অি�-দুঘ র্টনার ফেল
সং�া�
থানাধীন
েফনী পাইেপ িছ� থািকবার কারেণ েদাকােন
থাকা
দূঘ র্টনা।
�া�
েরােডর অি�কা� সংঘিটত হয়
সম�
মালামাল
েক�ীয়
বড়
অি�কাে� ভি�ভূত
মসিজেদর
পূব র্
হয় এবং এক জন
পাে�র্
একিট
েলাক িনহত হয়।
হাড র্ওয়য্ার
েদাকান।
েপে�ািলয়াম কুিড়�াম েজলার �াংকলরী হইেত �ালানী েতল েকান
�য়�িত
সং�া�
সদর উপেজলাধীন খালােসর সময় সৃ� স�ৃ� বা�ীয় হয়িন।
দূঘ র্টনা
কুিড়�াম-রংপুর
িবে�ারক পদােথ র্র িম�ণ, তিড়ৎ
সড়েকর পােশব র্ চালক শি�র উ�ব এবং চাপ ও
কালী েমৗজায়।
তাপমা�ার পাথ র্েকয্র কারেণ
অি�কাে�র সূ�পাত হয়।
িসএনিজ
েনায়াখালী েজলার
িসএনিজ চািলত অেটা
দুঘ র্টনার
িসিল�ার
সুধারাম থানার
ির�া িনয়�ণ হািরেয় গােছর সােথ ফেল অেটা ির�ার
িবে�ারণজ অ�গতর্ ডা�ার
ধা�া লাগার ফেল অেটা ির�ার চালকসহ িতন জন
িনত
বাজার।
সােথ সংযু� িসএনিজ িসিল�ােরর অি� দ� হয়। অি�
অি� দুঘ র্টনা
ভা�সহ িসিল�ােরর স�ুখ অংশ দ� িতন জেনর
েভে� িগেয় িবে�ারণজিনত মে� এক জন যা�ী
অি�দুঘ র্টনা সংঘিটত হয়।
িনহত
হয়।
অি�কাে�র ফেল
অেটা
ির�ািট
স�ণ র্ভােব
ভি�ভূত
হয়।
িসিল�ােরর ভা�সহ
স�ুেখর
অংশ

১৫

১৮।

িসএনিজ
সং�া�
দুঘ র্টনা

শাহবাগ, ঢাকা।

িবি�� হেয় যায়।
িসএনিজ চািলত বাসিটর আগুেন সম� বাসিট
িসএনিজ ফুেয়ল লাইন িনয়িমত পুেড় যায়।
পয র্েব�ণ ও েমরামত না করায়
দূব র্ল সংেযােগর কারেণ িসএনিজ
িসিল�ার হেত ইি�েন আগত ফুেয়ল
লাইেনর সংেযাগ �েল িসএনিজ
�াস পূব র্ হেত িনগতর্ হি�ল। তেব,
িসগ�ােল বাসিট অেপ�ারত থাকা
অব�ায় েবশী �াস জমা হওয়ায়
বােসর �াইভার সুইচ অন করার
সােথ সােথ ইগিনশেনর কারেণ
�াকর্ হেতই �ােস আগুন ধের যায়।
ফুেয়ল লাইন হেত �াস �মাগত
েবর হেত থাকায় �ত তা সম�
গািড়েত ছিড়েয় পেড় ও সম� বাসিট
আগুেন পুেড় যায়।

িবিভ� সভা/েসিমনাের অংশ�হণ:
�ালািন েস�র সংি�� েমাট ১০৭িট সভা/েসিমনাের অংশ�হণ করা হেয়েছ।

�া�িরত/(েমাঃ সামসুল আলম)
�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।

