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�িমকাঃ 

িবে�ারণ ও অি� �ঘ �টনা�বণ িবপ�নক পদাথ � (�যমন-িবে�ারক, সং�িচত �াস, �পে�ািলয়ামসহ 
��লনীয় তরল পদাথ �, ক�ালিসয়াম কাব �াইডসহ ��লনীয় ক�ন পদাথ �, জারক পদাথ � ইত�ািদ) উৎপাদন, 
�ি�য়াকরণ, পিরেশাধন, আমদািন, ম�দ, পিরবহন/স�ালন ও �বহােরর সময় যােত �ঘ �টনা ঘেট জন-জীবন, 
জাতীয় স�দ ও পিরেবশ িবন� না হেত পাের এবং সংি�� �াপনািদর ঈি�ত �ময়াদ �রণ করেত পাের 
ত�ে�ে� িবপ�নক পদােথ �র উ��প কায ��ম  িনয়�ণ করার জ� িবে�ারক পিরদ�র (Department 
of Explosives) �ি� ও লালন করা হে�।  
 

�ব � ইিতহাস: ি��শ সরকার ক��ক ভারতবেষ � ২৬-২-১৮৮৪ ি�ঃ তািরেখ The Indian 
Explosive Act  জারী করা হয়। �সই সময় িবিভ� িবে�ারক �দােম ও িবে�ারক �তিরর 
কারখানায় �মাগত িবে�ারেণর ঘটনা ঘটেত থােক। ফেল ি��শ সরকার Her Majesty`s 
Chief Inspector of Explosives UK এর অ�েমাদন�েম পি�মবে�র ইসা�ের 
বা�েদর কারখানায় একজন �পািরনেটনেড� ও িকরিক (kirkee) �ত Chief Inspector 
of Explosives িনেয়াগ কেরন। �সই সময় উ� কম �কত�া�য় ি�েটেনর Her Majesty`s 
Chief Inspector �ারা পিরচািলত হেতন। এ�প �ব�ায় সে�াষজনকভােব কায ��ম 
পিরচালনায় অ�িবধা �ি� হওয়ায় ি��শ সরকার িনরাপ�া সং�া� কায ��ম পিরচালনায় ১৮৯৮ 
ি��াে� �াধীন ক��প� (Independent Authority) িহসােব Chief Inspector 
of Explosives in India িনেয়াগ কেরন এবং ত�র অধীেন িবে�ারক পিরদশ �ক িনেয়াগ 
�দান কের িডপাট �েম� অব এ�ে�ািসভস এর �চনা কেরন। পরবত�েত উ� দ�র সম� ভারেত অিফস 
পিরচালনা কের। �ধান িবে�ারক পিরদশ �ক এর পদবী 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’ কথা� 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। অ��পভােব 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 �েব � িবে�ারক পিরদ�র �রা� ম�ণালেয়র অধীন িছল। ১৯০৫ 
ি��াে�র পের কমাস � এ� ই�াি� ম�ণালেয় �ানা�িরত হয়। পািক�ান আমেল এই দ�র� িশ� 
ম�ণালেয়র অধীেন িছল। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পরও এ দ�র� িশ�ম�ণালেয়র অধীেন িছল। 
পরবত�েত দ�র� িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয় �ানা�িরত হয়। পািক�ান এবং ভারেত 
অ��প দ�র �ই� িশ� ম�ণালেয়র অধীেন কায ��ম পিরচালনা করেছ। 
 
�পে�ািলয়াম অ�া� ১৯৩৪ ও �পে�ািলয়াম �ল ১৯৩৭ এর �ব � ইিতহাস : ১৮৯৮ ি��াে� �ধান 
িবে�ারক পিরদশ �কেক দ�র �ধান কের িডপাট �েম� অব এ�ে�ািসভস গঠন করা হয়। �স সমেয় 
িবে�ারক ছাড়াও িবিভ� দাহ� তরল হেত অি�-�ঘ �টনা ও িবে�ারণ সংঘ�ত হওয়ার কারেণ এবং 
িবে�ারক �তীত অ� সকল অি�-�ঘ �টনা ও িবে�ারণ �বণ রাসায়িনক �ে�র িনরাপদ হ�া�িলং ও 
জনসাধারেণর জানমাল র�ার �ােথ � ১৭-২-১৮৯৯ ি�ঃ তািরেখ �থম �পে�ািলয়াম অ�া� ১৮৯৯ (VIII 

OF 1899 ) জারী করা হয়। �স সমেয় �চিলত কাব �াইড অব ক�ালিসয়াম �লেক এ আইেনর আওতায় 
আনা হয়।  

 
১৯০৪ এবং ১৯০৫ ি��াে� �পে�ািলয়াম অ�া� ও উ� অ�াে�র আওতায় জারী�ত 

�পে�ািলয়াম �ল �েয়ােগর জ� �ধান িবে�ারক পিরদশ �কেক দািয়� �দান করা হয়। �স সমেয় িবিভ� 
রােজ�র জ� িক�টা িভ�তর �পে�ািলয়াম �ল �চিলত িছল।  

 
 িবিভ� রােজ�র আইেনর তারতে�র জ� মােঝ মােঝ িবিভ� ধরেণর জ�লতা �দখা িদত। উ� 
জ�লতা িনরসেনর জ� �ধান িবে�ারক পিরদশ �ক ১৮৯৯ ি��াে�র �পে�ািলয়াম অ�া� রিহত কের 



  

এবং িবিভ� রােজ� িব�মান �পে�ািলয়াম আইন রিহত কের সম� ভারেতর জ� এক� একক আইন 
�চলেনর উে�াগ �হণ কেরন। ফল�িতেত ১৯৩৪ ি��াে� �পে�ািলয়াম অ�া� ১৯৩৪ এবং �েব � �চিলত 
�পে�ািলয়াম িবিধ�িল রিহত কের ৩০-৩-১৯৩৭ ি�ঃ তািরেখ �পে�ািলয়াম িবিধমালা ১৯৩৭ জারী করা 
হয়। ১৮-৩-১৯৩৭ ি�ঃ তািরেখ �পে�ািলয়াম অ�া� ১৯৩৪ এর আওতায় ক�ালিসয়াম কাব �াইড �ল জারী 
করা হয়। উপেরাি�িখত আইন এবং িবিধমালা�িল িবিভ� সমেয় সংেশাধেনর মা�েম �েগাপেযাগী করা 
হেলও ঐিতেহ�র কথা িবেবচনায় উ� আইনস�েহর নামকরেণর পিরবত�ন করা হয়িন। 

 
  ভারত িবভােগর পর পািক�ােন �াচারাল �াস আিব�ত হওয়ার পর উ� �াস পিরবহেণর 

জ� পাইপলাইন �াপেনর �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। তৎে�ি�েত পাইপলাইেনর িনরাপ�া িনি�েতর 
জ� িবে�র অ�া� �দেশর পাইপলাইেনর িনরাপ�া সং�া� িবিধ-িবধান পয �ােলাচনা কের �পে�ািলয়াম 
অ�া� ১৯৩৪ এর আওতায় �াচারাল �াস �সফ� �ল ১৯৬০ জারী করা হয়। উ� আইন�েক 
সংেশাধনীর মা�েম হালনাগাদ কের �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা ১৯৯১ জারী করা হয় (২০০৪ 
পয �� সংেশািধত)।   

 
         িবে�ারক আইন ১৮৮৪ ও িবে�ারক িবিধমালা ২০০৫ এর �ব � ইিতহাস: ��ট ি�েটেন িবে�ারক জাতীয় 

পদাথ � িনয়�েনর জ� ১৮৭৫ ি��াে� Explosives Act, 1875 জারী করা হয়।  উ� আইন  
�ারা ��ড ি�েটেন বা�দ ও অ�া� িবে�ারক �� িনয়ি�ত হেতা। ভারতবেষ � ি��শ শাসনামেল িবিভ� 
িবে�ারক �াগািজন ও িবে�ারক �বহােরর িবিভ� খিনেত �মাগত িবে�ারণ ঘটার কারেণ তদািন�ন 
ি��শ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ ি�ঃ তািরেখ সব ��থম ভারতবেষ � িবে�ারক আইন ১৮৮৪ জারী কেরন। 
১৮৯৮ ি��াে� িডপাট �েম� অব এ�ে�ািসভস কায ��ম �� করার পর তৎকালীন চীফ ই�েপ�র ১৯১৮ 
ি��াে� সব ��থম িবে�ারক িবিধমালা ১৯১৮ জারীর উে�াগ �হণ কেরন। পরবত�েত িবে�ারক �ে�র  
উৎপাদন, ম�দ, পিরবহন, �বহার ইত�ািদ �ি� পাওয়ার কারেণ জনগেণর জানমােলর িনরাপ�ার �ােথ � 
১৯১৮ ি��াে� িবে�ারক িবিধমালা জারী করা হয়। িবে�ারেকর �বহার �ি� পাওয়ায় িবে�ারক 
িবিধমালা� সংেশাধন�ব �ক �েগাপেযাগী করার �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। তৎে�ি�েত ১৯১৮ ি��াে�র 
িবে�ারক িবিধমালা রিহত�ব �ক িবে�ারক িবিধমালা ১৯৪০ জারী করা হয়। উ� িবে�ারক িবিধমালা 
১৯৪০ �ায় ৬৫ বছর কায �কর িছল। ন�ন ন�ন িবিভ� ধরেণর িবে�ারক আিব�ার হওয়ার কারেণ 
জনগেণর জানমােলর িনরাপ�ার কথা িবেবচনায় িনেয় এবং এ উপ-মহােদশ ও িবে�র অ�া� �দেশর 
িবে�ারক সং�া� িনরাপ�া িবষয়ক আইনকা�ন পয �ােলাচনা কের ১৯৪০ ি��াে�র িবে�ারক 
িবিধমালা রিহত�ব �ক িবে�ারক িবিধমালা ২০০৫ জারী করা হয়। 

 

ভারত সরকার ক��ক জারী�ত �গেজট িব�ি� নং এম-১২৭২ (১), তাং ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং বাংলােদশ 
সরকােরর ��াপন নং এস,আর,ও, নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তাং ০৩/১০/১৯৮৯ �ারা �কান আধাের 
সং�িচত অব�ায় বা তরল অব�ায় �কান �াস রাখা হেল িবে�ারক আইন ১৮৮৪ এর আওতায় উ� 
�াস ভিত� িসিল�ারেক িবে�ারক িহসােব �ঘাষণা করা হয়। তৎে�ি�েত ১৯৪০ ি��াে� �াস 
িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৪০ জারী করা হয়। পরবত�েত উ� িবিধমালা� সংেশাধন�ব �ক �াস িসিল�ার 
িবিধমালা ১৯৯১ জারী করা হয়। উ� িবিধমালা �ারা সকল ধরেণর �াস ভিত� িসিল�ার হ�া�িলং 
কায ��ম িনয়ি�ত হেতা। পরবত�েত বাংলােদেশ এল.িপ.িজ কায ��ম ও িস.এন.িজ কায ��ম �ি� 
পাওয়ায় সরকােরর িনেদ �েশ এল.িপ.িজ ও িস.এন.িজ-র ��ে� িনরাপ�া িবষয়ক আইনকা�ন �িনিদ �� 
কের িবে�ারক আইন ১৮৮৪ এর আওতায় এল.িপ.িজ িবিধমালা ২০০৪ ও িস.এন.িজ িবিধমালা ২০০৫ 
জারী করা হয়। 

 

 

 

 



  

২। িবে�ারক পিরদ�র ক��ক �শািসত আইন ও িবিধমালাস�হঃ 

িবে�ারক পিরদ�র বািণিজ�ক িবে�ারক, �া�িতক �াস, �াস িসিল�ার, �াসাধার, �পে�ািলয়াম ও 
অ�া� ��লনীয় তরল পদাথ �, ক�ালিসয়াম কাব �াইডসহ ��লনীয় ক�ন পদাথ �, জারক পদাথ � ইত�ািদ 
উৎপাদন/�তির, আমদািন, �ি�য়াকরণ, পিরবহন/স�ালন, ম�দ �বহার ইত�ািদর িনয়�ণ িন�িলিখত আইন ও 
তদধীন �ণীত িবিধমালাস�হ �েয়াগ ও �শাসেনর মা�েম কের থােকঃ 
              

১. িবে�ারক  অ�া�, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পয �� সংেশািধত )                                                                           
২. িবে�ারক  িবিধমালা, ২০০৪                    
৩. �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পয �� সংেশািধত)   ১. এর আওতায় �ণীত 
৪. �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পয �� সংেশািধত) 
5. তরলী�ত �পে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ 
৬. সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫                                                                 
৭. �পে�ািলয়াম অ�া�, ১৯৩৪ (১৯৮৬ পয �� সংেশািধত)                      

          ৮. �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭ (১৯৮৯ পয �� সংেশািধত)                ৭. এর আওতায় �ণীত                                                                  
৯. কাব �াইড িবিধমালা, ২০০৩                      
১০.  �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পয �� সংেশািধত)                   

 
৩। িবিধব� দািয়� : 

 িবে�ারক পিরদ�র উপেরর ২ অ�ে�েদ উিল�িখত আইন ও তদধীন �ণীত িবিধমালাস�হ �েয়াগ ও 

�শাসেনর  িনিমে� িন��প িবিধব� দািয়� পালন কেরঃ 

  
৩.১।  িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৪: �ধানত বাংলােদেশ �তল ও �াস অ�স�ান কােজ িনেয়ািজত �দশীয় ও 

আ�জ�ািতক �কা�াণীর কােজ বািণিজ�ক িবে�ারক ম�েদর �াগািজেনর সাইট, �ল-আউট নকশা 
অ�েমাদন, িবে�ারক ম�দ বা অিধকাের রাখা, িবে�ারক আমদািন, পিরবহেনর লাইেস� �দান করা 
হয়। তাছাড়াও িবে�ারক আইেনর অধীেন �কান ধরেনর িবে�ারক বাংলােদেশ �বহার, আমদািন করা 
হেব �স িবষেয়  �ািধকার �দান করা হয়। িবে�ারক ম�েদর সাইট, �ল-আউট নকশা অ�েমাদন�ব �ক 
পিরদশ �ন কের লাইেস� ম�র করা হয় এবং সময় সময় (Periodic) লাইেস��ত �াগািজন 
পিরদশ �ন করা হয়। তাছাড়াও �াগািজেন �বহার অ�পেযাগী বা িবপ�নক িবে�ারেকর প�িত িনধ �ারণ 
কের িবন�করেণর অ�মিত �দান করা হয়।    

 
৩.২। �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১: �কান ধাতব আধাের �কান �াস সং�িচত বা তরলী�ত অব�ায় 

থাকেল উ� �াস�ণ � আধার জানমােলর জ� িবপ�নক িবধায় সরকার িবে�ারক অ�া�, ১৮৮৪ এর 
অধীন �াস�ণ � িসিল�ারেক িবে�ারক বেল গ� কের ��াপন জারী কের। পরবত�েত �াস িসিল�ার 
িবিধমালা, ১৯৯১ জারী করা হয়। �াস ম�দ বা পিরবহেনর জ� অ��ন ৫০০ িমিলিলটার িক� অ��� 
১০০০ িলটার জলধারন �মতাস�� �কান ধাতব আধারেক িসিল�ার এর সং�া �দান করা হেয়েছ। 
�াস িসিল�ার িবিধমালার অধীন �ধান কায �াবিলর মে� �য �কান ধরেনর খািল বা �াস�ণ � িসিল�ার 
আমদািন, িসিল�াের �াস ভিত�, �াস�ণ � িসিল�ার ম�েদর জ� অ�েমাদন �দান করা হয়। 
বাংলােদেশ �কান ধরেনর বা �কান ��া�াড � ��িসিফেকশেনর �াস িসিল�ার ও ভা� আমদািন ও 
�বহার করা হেব �স মেম � �ািধকার �দান করা হয়। �াস িসিল�ার িনম �াণ কারখানার অ�মিত �দান 
করা হয়। �িত� বটিলং �াে� িসিল�ার পরী�া �কে�র অ�েমাদন �দান করা হয়। �াস িসিল�ার 
িনম �াণ কারখানা, �াস�ণ � িসিল�ার ম�দাগার, িসিল�ার পরী�া �ক�, �াস ভিত�র বটিলং �া� িনিদ �� 
সময় অ�র অ�র পিরদশ �ন করা হয়। �ায়ী �াস, সংেকািচত �াস, তরলী�ত �াস, িবষা� �াস সহ 



  

িবিভ� ধরেনর �াস সািভ �েসর িসিল�ােরর পয �ায়�� পরী�েণর ধরন ও �ময়াদ িনধ �ারণ করা হয়। 
 
৩.৩। �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫: �াস�ণ � ধাতব আধারেক িবে�ারক িহেসেব �ঘাষনা �দান এবং িবে�ারক 

অ�াে�র �দ� �মতাবেল সরকার �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ জারী কের। ১০০০ িলটােরর �বিশ 
জলধারন �মতাস�� �কান ধাতব আধার যা �াস ম�দ বা পিরবহেনর কােজ �ব�ত হওয়ায় 
তােদরেক এ িবিধমালায় �াসাধার িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। �াসাধার িবিধমালার আওতায় 
�ধান কায �াবিলর মে� �াসাধার আমদািনর পারিমট, �াসাধাের �াস ম�দ, �রাড �াংকােরর মা�েম 
�াসাধাের �াস পিরবহেনর অ�েমাদন �দান উে�খেযা�। তাছাড়াও �াসাধােরর কতিদন অ�র িক 
ধরেনর পয �ায়�� (Periodic) পরী�ণ করা হেব তা িনধ �ারণ করা হয়। �াসাধাের �াস ম�েদর 
লাইেস��ত �াপনা এবং �াস পিরবহন যান সময় সময় পিরদশ �ন করা হয়।     

 
৩.৪। তরলী�ত �পে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪: এলিপ �াস �েব � �াস িসিল�ার িবিধমালা, 

১৯৯১ �ারা িনয়ি�ত িছল। িক� এলিপ �াস �বহার �মাগত �ি� পাওয়ায় �ত� িবিধমালা �ণয়েনর 
�েয়াজন �দখা �দয় ফেল সরকার িবে�ারক অ�াে�র অধীন তরলী�ত �পে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) 
িবিধমালা, ২০০৪ জারী কের। এ িবিধমালার আওতায় �ধান কায �াবিলর মে� আধাের �াস ম�দ ও 
িসিল�াের �াস ভিত�, এলিপিজ ির�েয়িলং ��শেনর অ�েমাদন, �াস�ণ � িসিল�ার ম�দ, �রাড 
�াংকােরর মা�েম �াসাধাের এলিপ �াস পিরবহেনর অ�েমাদন �দান করা হয়। উ� অ�েমাদেনর 
�েব � ম�দাগার/�াপনা/ির�েয়িলং ��শন ও �রাড �াংকার পিরদশ �ন করা হয়। িনিদ �� �ময়াদাে� 
লাইেস��ত ম�দ �াপনা ও এলিপিজ পিরবহন যান�িল পিরদশ �ন করা হয়। �িত� এলিপিজ বটিলং 
�াে� িসিল�ার পরী�া �কে�র অ�েমাদন �দান করা হয়। 

 
৩.৫। সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫: যানবাহেন �চিলত �ালািনর পাশাপািশ িবক� 

�ালািন িহেসেব িসএনিজ এর �চলন �� হওয়ায় সরকার ক��ক িবে�ারক অ�াে�র অধীন িসএনিজ 
িবিধমালা, ২০০৫ জারী করা হয়। এ িবিধমালায় �ধানত �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক িসএনিজ �ারা 
চালােনার �পা�র �ি�য়া, �পা�র সর�ামািদর মান, িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন �পা�র সর�াম, 
িসিল�ার ও আ�সাি�ক য�পািত আমদািন, িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর �াপন প�িত সং�া� 
িবষয়�িল �াধা� �পেয়েছ। এ িবিধমালায় িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর �ল-আউট নকশা অ�েমাদন 
এবং পিরদশ �ন�ব �ক িনরাপ�া িবিধিবধান পিরপালন সােপে� ির�েয়িলং ��শেনর লাইেস� �দান করা 
হয়। 

 
৩.৬। �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭: �পে�ািলয়াম অ�া� এবং �পে�ািলয়াম িবিধমালা ১৯৩৭ এ �পে�ািলয়াম 

অথ � তরল হাইে�াকাব �ন বা হাইে�াকাব �েনর িম�ণ এবং তরল হাইে�াকাব �ন স�িলত দাহ� িম�ণ (তরল, 
আঠােলা বা ক�ন) িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। এ িবিধমালার অধীন �পে�ািলয়াম বা ��লনীয় 
তরল পদাথ � আমদািন, ম�দাগাের ম�দ, �পে�ািলয়াম িফিলং ��শেনর অ�েমাদন, �ল/জলপেথ 
�াংকাের �পে�ািলয়াম পিরবহন, �পে�ািলয়াম িরফাইনারী/�াে�র লাইেস�/অ�েমাদন, �পে�ািলয়াম 
�াংেকর ব�বহ (earthing) পরী�ণ এবং �পে�ািলয়াম �তলবাহী �াংকােরর/��াপ vessel-এ 
�াংেক �লাক �েবশ এবং অি�ময় কােয �র (hotwork) উপেযািগতা যাচাই �ব �ক �াস�� পরী�ণ 
সনদ �দান করা হয়। 

 
৩.৭। কাব �াইড িবিধমালা, ২০০৩: ক�ালিসয়াম কাব �াইড ��লনীয় ক�ন পদাথ � (Inflammable 

solid) যা পািনর সং�েশ � এ�ািস�িলন �াস উৎপ� কের। উ� �ােসর ��লনীয় �বিশে��র কারেণ 
কাব �াইেডর �বহার িনয়�েনর উে�ে� �পে�ািলয়াম অ�াে�র অধীন কাব �াইড িবিধমালা, ২০০৩ জারী 
করা হয়। এ িবিধমালার অধীন কাব �াইড আমদািন, পিরবহেনর অ�েমাদন এবং এ�ািস�িলন �াস 
�জনােরশন �া� ও সং�� ম�দাগাের কাব �াইড ম�েদর লাইেস� �দান করা হয়। 

 
৩.৮। �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১: উ� চাপ িবিশ� �াস পাইপ লাইেনর িডজাইন, িনম �াণ, 



  

পাইপ লাইেনর Route Alignment, পরী�ণ, �য়েরাধ, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ সং�া� 
িবষয় িনয়�েণর জ� �পে�ািলয়াম অ�াে�র অধীন �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ সরকার 
ক��ক জারী করা হয়। এ িবিধমালার অধীন উ� চাপ িবিশ� (�িত বগ � �সি�িমটাের ৭ �কিজ বা 
তেতািধক চােপ) �া�িতক �াস পাইপ লাইেনর অ�েমাদন এবং অ�েমাদন অ�সাের �াপেনর পর চাপ 
সহন �মতা ও িনি��তা যাচাই (Hydrostatic test)  পরী�ণ স�� করা হেল �াস 
স�ালেনর অ�মিত �দান করা হয়।    

 
৪। দ�েরর কায �াবলীঃ 
   
৪.১। �ল-আউট, সাইট ও িনম �াণ নকশা িনরী�ণ ও নকশা অ�েমাদন: 
 * িবে�ারক ম�দ �া�ণ বা �াগািজন  

      * িসিল�াের �াস(এলিপিজ, অি�েজন, হাইে�ােজন, ��ািরণ, নাইে�ােজন, কাব �ন-ডাই-অ�াইড, 
অ�ােমািনয়া) �াস ভিত�র �া� 

 * �াস�ণ � িসিল�ার ম�দাগার (এলিপিজ ও এলিপিজ �তীত অ�া� �াস) 
 * িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন  
 * এলিপিজ ির�েয়িলং ��শন 
 * �পে�ািলয়াম �াপনা/িডেপা 
 * �পে�ািলয়াম ম�দাগার 

* �পে�ািলয়াম পিরবহেণর �াংকলরী, িবে�ারক পিরবহেণর �রাড ভ�ান, এলিপিজ পিরবহেণর �রাড 
�া�ার,সং�িচত �াস/�ােয়ােজিনক তরল পিরবহেণর �রাড �া�ার 

* �পে�ািলয়াম িফিলং ��শন 
* অ�ািস�িলন �াস �জনােরশন �াে� সং��/�ত� ক�ালিসয়াম কাব �াইড ম�দাগার 
 

৪.২। লাইেস� �দান: 
* ৪.১ এ উি�িখত �া�ণ/ইউিনট/যান এর লাইেস� �দান। 

 * িবে�ারক আমদািনর লাইেস�/পারিমট 
 * িবে�ারক পিরবহেণর লাইেস� 
 * �াস িসিল�ার আমদািনর লাইেস� 
 * �াসাধার আমদািনর পারিমট 
 
৪.৩। অ�েমাদন �দান: 
 * �পে�ািলয়াম িরফাইনারী/�ব�ি�ং প��াে�র অ�েমাদন 

* পয �া�� পরী�েণর জ� িসিল�ার পরী�া �কে�র অ�েমাদন 
 * িসিল�ার িনম �াণ কারখানার অ�েমাদন 
 * উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর �াস স�ালেনর অ�েমাদন 
 
৪.৪। অনাপি� �দান: 
 * িসএনিজ িকট ও য�পািত আমদািন 
 * �পে�ািলয়াম�� ��লনীয় তরল আমদািন 
 * ক�ালিসয়াম কাব �াইড আমদািন 

* পটািশয়াম ��ােরট, �রড ফসফরাস, সালফার, অ�ােমািনয়াম নাইে�ট, পটািশয়াম নাইে�ট, �সািডয়াম 
নাইে�ট, নাইে�ােস�েলাজ আমদািন 

 
৫। পরী�ণ: 

1. িবে�ারক পিরদ�েরর িনজ� পরী�াগাের িবে�ারক, �বামাজাতীয় আলামত পরী�ণ। 
2. িবে�ারক �াগািজন, �পে�ািলয়াম িডেপা ও �াসাধােরর ব�বহ পরী�ণ। 



  

3. উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর �য়েরাধ �ব�া, চাপসহন �মতা ও িনি��তা পরী�ণ। 
4. �পে�ািলয়াম �তলবাহী �াংকােরর �াে� �লাক �েবশ ও অি�ময় কােয �র উপেযািগতা যাচাই/পরী�ণ। 

 

৬। অ�মিত/স�িত �দান: 

*  িবে�ারক �াগািজেন �বহােরর অ�পেযাগী বা িবপ�নক িবে�ারেকর িবন�করণ �ি�য়া/প�িত 
িনধ �ারণ ও িবন�করেণর স�িত �দান। 

*  বাংলােদেশ খিনজ পদাথ � অ�স�ান, �নাপাথর ও কয়লা খিনেত িবে�ারক �বহারকারী �টারেদর 
�িশ�ণ ও পরী�া �হণ�ব �ক সনদপ� �দান করা হয়। 

 
৭। পিরদশ �ন: 

*  িবে�ারক �তিরর কারখানা, ম�েদর �াগািজন, পিরবহন যান ও �বহােরর ��� ইত�ািদ । 
* �াস িসিল�ারর/�াসাধার িনম �াণ কারখানা, িসিল�ার/�াসাধাের �াস ভিত�র ��শন, �াস�ণ � 

িসিল�ার ম�দাগার, �াসাধার �াপনা, িসিল�ার পরী�া �ক� ইত�ািদ। 
* �াস িফ�, �া�িতক �াস �ি�য়াকরণ প�া�, উ�চাপ �াস পাইপ লাইেন কে�সার ও �র�েলটর 

��শন, চাপ �শমন �ব�া, ভা�ে�শন, �াস পাইপ লাইেনর �য়েরাধ �ব�া ইত�ািদ। 
* �পে�ািলয়াম উৎপাদন �ক�, �পে�ািলয়াম �শাধনাগার, �পে�ািলয়াম িম�ণাগার, �পে�ািলয়ামসহ 

��লনীয় তরল পদাথ � ম�দ �াপনা/ম�দাগার, �পে�ািলয়াম িডেপা, �পে�ািলয়াম পিরবাহী যান/অেয়ল 
�াংকার  ইত�ািদ  

* ক�ালিসয়াম কাব �াইড ম�দাগার ও উহা হেত উৎপ� এ�ািস�িলন �াস �া� ইত�ািদ, এবং 
* উপেরাি�িখত পদাথ � ছাড়া অ�া� িবপ�নক পদাথ �, �যমন-পটািশয়াম ��ােরট, ফসফরাস, সালফার 

ইত�ািদ ম�দাগার, �বহার ও উৎপাদন �ক�, �যমন-�াচ ফ�া�রী, �কিমক�াল �া� ইত�ািদ পিরদশ �ন।  
 
৮। তদ�া��ান: 

* িবে�ারক, �াস িসিল�ার, �াসাধার, �াস পাইপলাইন বা উহার আ�ষি�ক �াপনািদ, �পে�ািলয়ামসহ 
��লনীয় তরল পদাথ � বা অ� �কান িবপ�নক পদাথ � হেত �� �ঘ �টনার কািরগরী তদ� করা । 

 
৯।  িবেশষ� িহেসেব দািয়� পালন: 

* ১৯০৮ সােলর িবে�ারক �� এ�া� ও ১৮৭৮ সােলর আম �স অ�াে�র অধীন মামলার �বামাজাতীয় 
আলামত পরী�া এবং িবেশষে�র মতামত �দান । 

* ১৮৭৮ সােলর আম �স এ�াে�র অধীন কিতপয় লাইেস� �দান সং�া� �াপাের �জলা �শাসন ও �িলশ 
ক��প�েক িবেশষে�র �সবা �দান ।  
 
১০। উপেদ�ার �সবা �দান: 
  

* জন-িনরাপ�া িনি�ত করার উে�ে� িবপ�নক পদাথ � (িবে�ারক, �াস, �পে�ািলয়ামসহ ��লনীয় 
তরল পদাথ �, এলিপিজ, ক�ালিসয়াম কাব �াইডসহ ��লনীয় ক�ন পদাথ �, জারক পদাথ � ইত�ািদ) সং�া� 
িনরাপ�া (safety) আইন ও িবিধ-িবধান �ণয়ন/সংেশাধেনর িবষেয় সরকােরর িনকট ��াব ��রণ।   

* িবপ�নক পদােথ �র িনরাপ�া িবিধ-িবধান �ণয়ন ও হালনাগাদ করার লে�� আ�জ�ািতক ও িবেদশী 
সং�ার   সােথ �যাগােযাগ র�া করা। 

* �রলওেয় ক��প�, ব�র ক��প�, �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�, �াস িবতরণ ও িবপনণ 
�কা�ানী ��িত সং�ােক িবপ�নক পদােথ �র িনরাপদ �বহার, হ�া�িলং, ম�দ ও পিরবহেনর �াপাের 
িবেশষ� পরামশ � �দান। 

 
১১। জনবল ও সাংগঠিনক কাঠােমাঃ 

     িবে�ারক পিরদ�র িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র সং�� দ�র। এ দ�েরর সদর দ�র 



  

�া�ন �ক�ীয় মহাকরণ, �ফজ-২, �স�নবািগচা, ঢাকায় অবি�ত। �ধান িবে�ারক পিরদশ �ক, বাংলােদশ 
িবে�ারক পিরদ�েরর দ�র �ধান। দ�েরর �মাট জনবল ৬৯ জন। তার মে� �থম ��ণীর পদ ২০�, ৩য় ��ণীর 
পদ ৩০� ও চ�থ � ��ণীর ১৯� পদ আেছ।    
 উহার প�চ� িবভাগীয় অিফস যথা�েম চ��াম, �লনা, রাজশাহী ও িসেলেট অবি�ত। বিরশাল অিফস� 
সামিয়কভােব �লনা অিফেস অ�ায়ীভােব কায ��ম পিরচালনা করেছ।  
 
 দ�েরর কােজর পিরিধ �ি� পাওয়ায় ইেতামে� জন�শাসন ও অথ �ম�ণালেয়র �য় িনয়�ন িবভাগ হেত 
৩৭� ন�ন পদ �ি�র অ�েমাদন �দান করা হেয়েছ। দ�েরর িবিধব� কােজর পিরিধ �মাগত �ি� পাওয়ায় 
২৭১� পদ �ি�র ��াব ও সাংগঠিনক কাঠােমা �নিব ��ােসর ��াব �শাসিনক ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
��াব� অ�েমাদন হেল িনরাপ�া িবিধর স�ক �েয়াগ ও �শাসন এবং দ�েরর তদারিক �ি� করা স�ব হেব।                                     

 
১২।      রাজ� আয় ও �য়ঃ 

 িবে�ারক পিরদ�র রাজ� আদায়কারী �িত�ান নয়। উপেরর ২নং অ�ে�েদ বিণ �ত িনরাপ�া আইন ও 
িবিধস�েহর �শাসেনর মা�েম জনসাধারেণর জীবন ও স�েদর িনরাপ�া িনি�ত করাই এর �ল ল�� ও 
উে��। যিদ এ দ�র� সফলতার সােথ কত�� স�াদন করেত পাের তেব মানব জীবন ছাড়াও �কা� �কা� 
টাকার স�দ িবন�  হওয়ার হাত হেত র�া �পেত পাের। অিধক�, লাইেস� িফস ও অ�া� �কার িফস 
িহেসেব এ দ�র এক� বড় অংেকর রাজ� উপাজ�ন কের থােক। আয় �েয়র িহেসেব বত�মােন এ দ�র এক� 
�য়�র সং�া।  
 
িবে�ারক পিরদ�র ক��ক ২০১৫-২০১৬ অথ � বছেরর আয় ও �েয়র পিরসং�ান িন��প: 

অথ � বছর আয় �য় 
২০১৫-২০১৬  ৬,১৫,১২,০০০/- ১,৮২,০০,০০০/- 

 
১৩। ২০১৫-২০১৬ অথ � বছেরর কায ��মঃ 
 

�িমক 
নং 

স�ািদত কােজর িববরণ  অথ � বৎসর 
২০১৫-২০১৬ 

০১ �া� প�ািদর সং�া  ৪৩,৯৭৫ 
০২ জাির�ত প�ািদর সং�া ৪৫,৭৪৯ 
০৩ �বামাজাতীয় আলামত পরী�াে� িবেশষ� িহেসেব মতামত �দােনর �িতেবদেনর 

সং�া  
৪৮১ 

০৪ �াগািজেন িবে�ারক ম�েদর জ� লাইেস� ম�েরর সং�া (২২ ফরেম) ৪ 
০৫ শট � ফায়ারাস � এর পারিমট ম�র ২ 
০৬ আমদািন�ত এলিপিজ িসিল�ােরর সং�া ১৪,০৭,৮২৭ 
০৭ আমদািন�ত এলিপিজ �তীত অ�া� িসিল�ােরর সং�া ৩,৩৬,৮৩৭ 
০৮ িসএনিজ িকট� ও য�পািত আমদািনর অনাপি�পে�র সং�া ৮৪ 
০৯ অ�মিত�া� �দেশ �তির এলিপিজ িসিল�ার বাজারজাতকরেণর সং�া  ৭,৭৭,৯০০ 
১০ িসিল�ার পরী�ণ �কে�র সং�া ২ 
১১ িসিল�াের �াস ভিত�র ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ঙ’ ফরেম) ৬ 
১২ এলিপিজ িসিল�ার িনম �াণ কারখানা ১ 
১৩ �াসাধাের �াস ম�েদর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ঘ’’ ফরেম) ৪০ 
১৪ এলিপিজ িসিল�ার ম�েদর লাইেসে�র সং�া ৪৬৬ 
১৫ িবে�ারক আমদািনর লাইেসে�র সং�া  ১১ 
১৬ িবে�ারক পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া  ২১ 
১৭ ফ�া�রী/ই�াি�জ এ ক�চামাল িহেসেব �বহােরর িনিমে� সালফার আমদািনর ৯২,২৬৪.৭৭৯ 



  

পিরমাণ (অনাপি�র সং�া ৭১) �মি�ক টন 
১৮ �াসাধার আমদািনর সং�া (পারিমট ৫৪�) ৫৭ 
১৯ ক�ালিসয়াম কাব �াইড আমদািনর পিরমাণ (অনাপি�পে�র সং�া ৩২�) ১৮৯৬.৫৫ 

�মি�ক টন 
২০ নন-��া�াড � িসিল�াের �াস ভিত�র সং�া (অ�মিতপে�র সং�া ৯৫�) ৭৬৪� 
২১  �পে�ািলয়াম ম�েদর ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘�ক’, ‘এল’, ‘এম’ এবং ‘�জ’ 

ফরেম) 
৫৬১ 

২২ এম/এল ফরম লাইেসে�র অধীন ��লনীয় তরল পদাথ � (�কিমক�াল) আমদািনর 
অনাপি� �দােনর সং�া 

৩,২২৩ 

২৩ �লপেথ �পে�ািলয়াম পিরবহেনর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ও’ ফরেম) ২২৯ 
২৪ জলপেথ বাে� �পে�ািলয়াম পিরবহেনর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘এন’ 

ফরেম) 
৯ 

২৫ ভাসমান বােজ� �পে�ািলয়াম ম�েদর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (��শাল 
ফরেম) 

- 

২৬ লাইেস��ত �া�ণ/ির�েয়িলং ��শন/�াপনা/জলযান/�লযান ইত�ািদ পিরদশ �েনর 
সং�া 

১,৬৬১ 

২৭ �পে�ািলয়াম �াে� মা�ষ �েবশ ও অি�ময় কােজর উপেযািগতা যাচােয়র উে�ে� 
পরীি�ত �াে�র সং�া 

১১,৫১৪ 

২৮ �াস পাইপ লাইন �াপেনর অ�েমাদেনর সং�া ৪৯ 
২৯ অ�েমািদত �াস পাইপ লাইেন �াস স�ালেনর অ�েমাদেনর সং�া ৫৫ 

 
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, ১৯৩৭�ক অিধকতর সংেশাধন/সংেযাজন ও �েগাপেযাগী কের বিধ �ত 
আকাের জািরর অেপ�ায় আেছ।  

(গ)  এলিপিজ িবিধমালা, ২০০৪ সংেশাধন কের হালনাগাদ করা হেয়েছ। যা �ড়া� �গেজট �কােশর জ� 
আইন ম�ণালেয়  ��রণ করা হেয়েছ। যােত �র��েলেটড প�িত ও যানবাহেন এলিপিজ �পা�র 
কায ��ম, �পা�র সর�ামািদর মান, িসিল�ার ও �টকেনালিজ অ�� �� কের িবিধমালা� 
আ�জ�ািতক মােনর করা হেয়েছ। 

(ঘ)  এেমািনয়াম নাইে�ট এক� িবে�ারক। উ� রাসায়িনক পদাথ �� ম�দ, উৎপাদন, �বহার ও 
পিরবহেনর জ� উপমহােদশীয় িবিধর আেলােক এক� িবিধমালা �ণয়ন কের জািরর জ� 
�শাসিনক ম�ণালেয় �ি�য়াধীন আেছ। 

(ঙ)  এল.এন.িজ আমদািন, ম�দ, পিরবহেনর জ� সরকার ইেতামে� মেহষখালীেত টািম �নাল ও পাইপ 
লাইন িনম �ােণর কাজ হােত িনেয়েছ। উ� �ােন িনরাপদ ম�দ, পিরবহন ও �বহােরর জ� এক� 
িবিধমালা �ণয়ন করার কাজ অ� দ�ের �ি�য়াধীন আেছ। 

(চ) �াসাধার ও িসিল�ার এর ৬� আ�জ�ািতক ��া�াড � ��িসিফেকশনেক বাংলােদেশ �েয়ােগর জ� 
অ�েমাদন। 

(ছ) �াসাধার এর পয �া�� পরী�ার জ� িবে�র সব �া�িনক ��ি� এেকােয়ি�ক ইিমশন প�িত 
(Acoustic Emission System) �ক বাংলােদেশ �েয়ােগর জ� অ�েমাদন।   

 

�া�িরত 
(�মাঃ সাম�ল আলম) 

�ধান িবে�ারক পিরদশ �ক, বাংলােদশ। 


