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প্রাকৃতিক গ্যাস তিরাপত্তা তিতিমালা, ১৯৯১ 

 

[২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশ াতিি] 
 

 

Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) এর Sections 4, 14(2), 21, 29(1) এিং 30(2), তিদ্যযৎ, 
জ্বালাতি ও খতিজ সম্পদ্ মন্ত্রণালশের ১৬ই িশেম্বর ১৯৮৯/২রা অগ্রহােি ১৩৯৬ িাতরশখর এস. আর. 
ও. ৩৮৯-আইি/৮৯ িং প্রজ্ঞাপিসহ পঠিিিয-তি প্রদ্ত্ত ক্ষমিািশল সরকার তিম্নরূপ তিতিমালা প্রণেি 
কতরল র্াহার প্রাক-প্রকা িা উক্ত Act এর Sections 29(2) এর তিিাি তমািাশিক করা হইোতিল : 
 

 

প্রথম পতরশেদ্ : প্রারতিক 

 

১।  সংক্ষিপ্ত ক্ষির োনোম ।- এই তিতিমালা প্রাকৃতিক গ্যাস তিরাপত্তা তিতিমালা, ১৯৯১ িাশম 
অতেতহি হইশি।  

 

২।  সংজ্ঞো।- (১)   ‘‘আশমতরকাি  তকাড’’ অথয  গ্যাস  সঞ্চালি  ও  পাইতপং  তসশেম  তিষশে   
আশমতরকাি িযা িাল েযান্ডাডয  ইিতেটিউট কিৃয ক প্রণীি তকাড িং ANSI B 31.8; 

 

(২) ‘‘উচ্চ চাপ’’ অথয গ্যাশসর এমি চাপমাত্রা র্াহা তগ্শজর পতরমাশপ তকাি পাইপ 
লাইশির প্রতি িগ্য তসতিতমটাশর ৭ তকতজ িা িশিাতিক ; 

 

(৩) ‘‘কশেসর তে ি ১[িা িযোর তে ি ]’’ অথয সঞ্চালি লাইি, তিিরণ লাইি িা 
গ্যাসািাশরর গ্যাশসর চাপ িৃতির জিয স্থাতপি তকন্দ্র ; 

 

(৪) ‘‘কািয িক্স’’ অথয এমি একটি িক্স র্াহা তকাি তপ্রাতথি সাতেয স লাইশি স্থাতপি তকাি 
োলশে প্রশিশ র পথ তহসাশি িযিহৃি হইশি পাশর ; 

 
১[(৪ক) ‘‘কিশডিশসট’’ অথয গ্যাস হইশি উপজাি তহসাশি সংগ্ৃহীি িরল, র্াহা মূলিঃ 

তপশরাতলোম জািীে পদ্াথয; 
 

(৪খ)  ‘‘গ্যাদ্াতরং লাইি’’ অথয গ্যাস কূপ হইশি গ্যাস প্রশসস্ প্ল্যাশি গ্যাস পতরিহশণর জিয 
িযিহৃি পাইপ লাইি; ] 

 

(৫)   ২ [  ‘‘গ্যাস’’ অথয ত ল্প, তিদ্যযৎ, সার, িাতণতজযক, গ্ৃহস্থালী িা অিয তর্ তকাি কাশর্য 
িযিহৃি প্রাকৃতিক গ্যাস;]  

 

(৬)  ২[   ‘‘গ্যাস পতরিহণ’’ অথয গ্যাস গ্যাদ্াতরং, প্রিাহ, সঞ্চালি, তিিরণ িা সরিরাহ 
করা; ]  

 

(৭) ‘‘তিম্নচাপ’’ অথয গ্যাশসর এমি চাপমাত্রা র্াহা তগ্শজর পতরমাশপ তকাি পাইপ লাইশির 
প্রতি িগ্য তসতিতমটাশর ৭ তকতজর িীশচ ; 

 

(৮)  ‘‘তিরাপদ্ দ্ূরত্ব’’ অথয তিতি ৩১ এ তিিৃি তিরাপদ্ দ্ূরত্ব ; 
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(৯) ‘‘তিেন্ত্রণ তকন্দ্র’’ (regulating station) অথয তকাি গ্যাস সঞ্চালি লাইি িা তিিরণ 
িযিস্থাে গ্যাশসর চাপ তিেন্ত্রশণর উশেশ য স্থাতপি তকাি তকন্দ্র ; 

  

(১০)  ‘‘পথাতিকার’’ অথয তিতি ৩৪ এ তিিৃি পথাতিকার; 
 

(১১) ‘‘পতরচালক’’ অথয, পাইপ লাইি িা িদ্সংতিষ্ট িযিস্থাতদ্র তক্ষশত্র এমি তকাি িযতক্ত 
তর্তি পাইপ লাইশির মািযশম গ্যাস পতরিহণ কশরি িা তর্তি উহা পতরিহশণর 
উশেশ য তিশজ িা অিয কাহাশরা দ্বারা পাইপ লাইি ও িদ্সংতিষ্ট িযিস্থাতদ্ তিমযাণ 
কশরি িা করাি ; 

 

(12) ‘‘পতরচালি চাপ’’ অথয পাইপ লাইশি তর্ চাশপ গ্যাস প্রিাতহি হে; 
 
১      এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
সংশর্াতজি। 
২      এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
পতরিতিয ি। 

 
 
 
(13) ‘‘প্রিাি পতরদ্ যক’’ অথয Chief Inspector of Explosives in Bangladesh; 

 

(১৪)   ‘‘পাইপ’’ অথয গ্যাস ১[পতরিহশণর] জিয িযিহৃি পাইপ;  

 

(১৫) ‘‘পাইপাকৃতি গ্যাসািার’’ অথয শুিযমাত্র গ্যাস মজযশদ্র জিয িযিহৃি তকাি পাইপ িা 
পাইশপর অিযরূপ আিার অথিা পরস্পর সংর্যক্ত এইরূপ একাতিক পাইপ িা 
আিাশরর সমতষ্ট; 

 

(১৬) ‘‘তিিরণ িযিস্থা (distribution system) অথয তর্ তকাি তিিরণ লাইি, সাতেয স লাইি 
িা িদ্সংতিষ্ট িযিস্থাতদ্; 

 

(১৭)  ১[ ‘‘তিিরণ লাইি’’ অথয এমি পাইপ লাইি র্াহা সঞ্চালি লাইি িা মযখয তিিরণ 
লাইি হইশি গ্যাস তিেন্ত্রণ তকশন্দ্রর মািযশম সাতেয স লাইশি গ্যাস সরিরাশহর জিয 
িযিহৃি হে; ] 

 

(১৮) ‘‘তিািলাকৃতি গ্যাসািার’’ অথয শুিযমাত্র গ্যাস মজযদ্ রাতখিার জিয িযিহৃি তকাি 
তিািলাকৃতি আিার িা পরস্পর সংর্যতক্ত এইরূপ আিার-সমতষ্ট ; 

 

(১৯) ‘‘িযতক্ত’’ িতলশি তকাি তকাম্পাতি, িযিসাে প্রতিষ্ঠাি, সংতিতিিি সংস্থা িা িযতক্ত 
সংঘও ইহার অন্তেযয ক্ত; 

 
১[(২০)  ‘‘িৃটি  তকাড’’ অথয Institution of Gas Engineers, U.K. কিৃয ক প্রণীি তকাড; ]  

 

(২১) ‘‘িাল্ক-োলে’’ অথয পাইপ লাইশির তকাি তিতদ্যষ্ট অংশ  গ্যাশসর পতরিহণ িন্ধ 
রাতখিার উশেশ য িযিহৃি  োলে ; 
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(২২) ‘‘তলা-ডাউি োলে’’ অথয এমি োলে র্াহার দ্বারা পাইপ লাইি, পাইপ লাইশির 
তকাি অং  িা িদ্সংতিষ্ট িযিস্থার অন্তস্থ গ্যাশসর চাপ প্র মশির উশেশ য উক্ত গ্যাস 
িােযমন্ডশল তিগ্যি করা র্াে ; 

 
১[(২৩)  ‘‘মযখয তিিরণ লাইি’’ অথয এমি তিিরণ লাইি র্াহা সঞ্চালি লাইি হইশি তকাি 

তিেন্ত্রণ তকশন্দ্রর মািযশম িাতহর হইো গ্যাস তিেন্ত্রণ তকশন্দ্রর মািযশম এক িা 
একাতিক তিিরণ লাইশি গ্যাস সরিরাশহর জিয িযিহৃি হে; 

 

(২৪) ‘‘তরতলফ োলে’’ অথয তকাি পাইপ লাইশির গ্যাশসর চাপমাত্রা অিযশমাতদ্ি চাপমাত্রা 
অশপক্ষা তি ী হইশল অতিতরক্ত চাপ প্র মশির উশেশ য উক্ত পাইপ লাইশির অন্তস্থ 
গ্যাস িােয মন্ডশল তিগ্যমশির জিয স্থাতপি োলে; 

 

(২৫)  ‘‘লাইশসন্স’’ অথয তিতি ৮৬(৩) এর অিীি প্রদ্ত্ত লাইশসন্স; 
 

(২৬) ‘‘ াট-অফ-োলে’’ অথয তকাি পাইপ লাইশির অন্তস্থ গ্যাশসর প্রিাহ প্রশোজশির সমে 
িন্ধ করার উশেশ য তকাি পাইপলাইশির স্থাতপি োলে; 

 

(২৭) ‘‘সংরক্ষণীে পূিয কময’’ অথয মািযষ িা গ্ৃহপাতলি জীি-জন্তুর িসিাস িা অিস্থাশির 
জিয অথিা জি সমাশিশ র জিয িযিহৃি তকাি েিি িা স্থাি অথিা এমি তকাি 
স্থাি তর্খাশি তকাি দ্াহয পদ্াথয মজযদ্ করা হে; এিং তকাি ডক, জাহাজঘাট, 
তরললাইি, সড়ক এিং পাকয ও ইহার অন্তেযয ক্ত হইশি, িশি গ্যাস স্থাপিার তকাি অং  
িা স্থাি ইহার অন্তেযয ক্ত হইশি িা; 

 

(২৮) ‘‘সঞ্চালি লাইি’’ অথয এইরূপ পাইপ লাইি র্াহার মািযশম তকাি মূখয তিিরণ লাইি 
িা তিিরণ লাইশি গ্যাস পতরিহণ করা হে অথিা র্াহার দ্বারা দ্যই িা িশিাতিক 
সঞ্চালি লাইশির মশিয পরস্পর সংশর্াগ্ রক্ষা করা র্াে; 

 

(২৯) ‘‘সাতেয স লাইি’’ অথয এইরূপ পাইপ লাইি র্াহা তকাি তিিরণ লাইি হইশি গ্রাহশকর 
তমটার অথিা তমটার িা থাতকশল, গ্রাহশকর লাইি পর্যন্ত তিসৃ্তি; 

 

(৩০)  ‘‘স্বীকৃি’’ অথয প্রিাি পতরদ্ যক কিৃয ক স্বীকৃি। 
 

 

১    এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম পতরিতিয ি। 
 
 

ক্ষিতীয় পক্ষ রেদ   

উপক ণ, ক্ষিজোইন ও ক্ষনমমোণ 

 

৩।     পোইপ-উপক রণ  সোধো ণ গুণোবলী।- পাইপ ও পাইপ লাইি তিরীর জিয িযিহার্য অিযািয 
উপকরণ এইরূপ গুণািলী সম্পন্ন হইশি, তর্ি উহা- 

 

(ক) সািারণোশি প্রিযাত ি িাপমাত্রাে িা পতরিশ গ্ি তিতেন্ন অিস্থাে পাইপ লাইশির 
কাঠাশমাগ্ি অখন্ডিা  (Structural integrity) িজাে রাতখশি সক্ষম হে; 
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(খ)  পাইপ লাইশির অন্তস্থ গ্যাস িা পাইপ লাইশির িযিহৃি অিযািয পদ্াশথযর সংস্পশ য আতসশল, 
রাসােতিকোশি উক্ত গ্যাস িা পদ্াশথযর উপর তকাি তিরূপ প্রতিতিো িা পশড়;  

 

(গ্) এই পতরশেশদ্র অিযািয  িয ািলী পূরণ কশর। 
 

৪।  পোইরপ  মোন ইতযোক্ষদ।- (১)  স্বীকৃি মাি (Recognized Standard Specification) অিযসাশর তিরী 
হইো থাতকশল, পাইপ লাইশি েীল পাইপ, ঢালাই তলাহার (Ductile Iron) পাইপ, িমিীে তলাহার পাইপ 
প্ল্যাতেক পাইপ িা িামার িযিহারশর্াগ্য হইশি।  

 

(2) তকাি েীল পাইশপর মাি জািা িা থাতকশলও উহা িযিহারশর্াগ্য হইশি র্তদ্ উক্ত পাইপ 
অযাশমতরকাি তকাড িা তিটি  তকাশডর  িয ািলী র্থাসিি পূরণ কশর।  

 

(৩) পূশিয িযিহৃি ঢালাই তলাহার পাইপ, িমিীে তলাহার পাইপ িা প্ল্াতেক পাইপ িযিহার করা 

র্াইশি পাশর, র্তদ্-  

(ক) উহা স্বীকৃি মাি অিযসাশর তিরী হইো থাশক; 

(খ) সািারণোশি দ্ৃতষ্টশগ্াচর হে তর্, পাইপটি অক্ষি এিং উহা প্রশোজিীে সংশর্াগ্ 
লাগ্াইিার জিয উপর্যক্ত; এিং 

(গ্) উহা এমি তকাি পাইপ লাইি হইশি অপসাতরি হইো থাশক র্াহার অন্তস্থ গ্যাশসর 
চাশপর মাত্রা তিল     প্রস্তাতিি পাইপ লাইশির অন্তস্থ গ্যাশসর চাপমাত্রার সমাি িা 
িদ্শপক্ষা তি ী।  
 

১[৪ক।   পোইপ লোইন অপসো ণ বো পনূঃস্থোপন।- (১) ৫ (পাাঁচ) িৎসর িা িদ্যিয  সমেকাল িযিহার 
হে িাই এইরূপ পাইপ লাইি িা পতরিযাক্ত পাইপ লাইি ও সংতিষ্ট স্থাপিাতদ্ অপসারণ িা পূিঃস্থাপি 
কতরশি হইশল উক্ত তিষশে অিযমতি চাতহো প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট তলতখি আশিদ্ি তপ  কতরশি 
হইশি।  

 

(২) উপ-তিতি (১) এ উতিতখি আশিদ্ি প্রাতির পর প্রিাি পতরদ্ যক, সংতিষ্ট কার্যিম গ্রহশণর 
তক্ষশত্র তিশফারণ িা অতি দ্ূঘযটিার সিািিা আশি তক িা িাহা সশরজতমশি পতরদ্ যি 
কতরো, তলতখি অিযমতি প্রদ্াি কতরশিি অথিা সংতিষ্ট তিষশে অতিকির পরীক্ষশণর 
প্রশোজি হইশল আশিদ্িকারীশক তিিযাতরি তফ প্রদ্াি কতরশি তিশদ্য  তদ্শি পাতরশিি। 

 

(৩) তফ প্রাতির পর প্রিাি পতরদ্ যক স্বেং িা অপর তকাি তিশফারক পতরদ্ যশকর মািযশম 
গ্যাস পরীক্ষণ র্শন্ত্রর সাহাশর্য সংতিষ্ট পাইপ লাইি এিং সংর্যক্ত আিি খাতলস্থাি 
(Confined Space) পরীক্ষা কতরশিি এিং আশিদ্িকারীর গ্ৃহীিিয কার্যিম অতিমে কাজ 
(Hot Work) এর জিয তিরাপদ্ তিশিতচি হইশল িদ্মশময আশিদ্িকারীর অিযকূশল সিদ্পত্র 
প্রদ্াি কতরশিি।   

 

[বযোখ্যো :  ‘তিিযাতরি তফ’ অথয সংতিষ্ট কাশজর জিয সরকার কিৃয ক, সমে সমে, তিিযাতরি তফ।] 
 

৫। গ্যোরস  ববক্ষিষ্ট্য।- (১)  পাইপ লাইশি র্াহাশি তকাি িলািী িা জশম িাহা তিতিি কতরিার জিয 
এিং উহার পীড়িক্ষেসহ (Stress Corrosions) তর্ তকাি প্রকার ক্ষশের সিািিা  হ্রাস কতররার জিয 
গ্যাশসর তিম্নরূপ তিত ষ্টয থাতকশি, র্থা : 
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(ক)      পতরচালি চাশপ গ্যাশসর জলীে ত ত রাংক (water dew point) ও 
হাইশরাকািযি ত ত রাঙ্ক সিযদ্া পাইপ লাইশির িাপমাত্রার িীশচ থাতকশি; 
 

(খ)      গ্যাস িযতলকণা মযক্ত হইশি হইশি।  
 

(২)  তিল-কুো া (oil fog) র্াহাশি গ্যাস প্রিাশহর সতহি কশেসর র্ন্ত্র (compressor) 
অতিিম কতরশি িা পাশর    তসজিয প্রশোজিীে সিকয িামূলক িযিস্থা গ্রহণ কতরশি 
হইশি। 

৬। পোইরপ  ক্ষিজোইন।- (১) পাইপ পাশত্রর পযরুত্ব এইরূপ হইশি তর্ি পাইপ লাইি স্থাপশির পর উহার 
উপর সািারণোশি তর্ িতহচয াপ পতড়শি পাশর িাহা সহয কতরশি সক্ষম হে; অথিা উহার গুরুত্ব 
উক্তরূপ পর্যাি িা হইশল উক্ত িতহচয াশপর প্রোি হইশি উহাশক রক্ষার উশেশ য অতিতরক্ত রক্ষামূলক 
িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি।   

১.      এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
সংশর্াতজি। 

 

 
 

 

(২) ইস্পাি, ঢালাই তলাহা, িমিীে তলাহা, প্ল্াতেক িা িামার পাইশপর তডজাইশির ফমযযলাে 
পতরিিয িশর্াগ্য উপাদ্াশির মাি (variable factor) তিণযশের তক্ষশত্র জাি-মাশলর তিরাপত্তা 
তর্ি তিতিি িা হে িাহা তিতিি কতরশি হইশি এিং এইরূপ মাি তিণযশে অযাশমতরকাি 
তকাড িা তিটি  তকাশড তিিৃি তিরাপত্তা সংিান্ত তিিািািলী অিযসরণ কতরশি হইশি। 

 
   ১[(৩)  অন্তচাপ, িতহয চাপ এিং উহার িারিমযজতিি পীড়ি (Stress) এিং ক্ষেজতিি পযরুত্ব হ্রাস 

তিশিচিাে আতিো তডজাইি সম্পন্ন কতরশি হইশি। 
 

(৪)  িতহচয াপজতিি কম্পি, টসযি (Torsion), িাপ হ্রাসজতিি পীড়ি, হাইশরােযাটিক চাপ ও 
অিযািয তেতরশেিল ফযাক্টরসমূহ তিশিচিাে আতিো পাইপ লাইশির পযরত্ব তিিযারণ কতরশি 
হইশি। 

 

   (৫)  েীল পাইশপর তডজাইি তিম্নতলতখি সূত্র িযিহার কতরো তহসাি কতরশি হইশি : 
 

  P= (2St/D) ×F×E×T 

              তর্খাশি- 
 

P = তডজাইি চাপ, প্রতি িগ্য ইতঞ্চশি পাউন্ড (তপ.এস.আই.তজ), 
S = ইইইইইইইইইইই, তপ. এস.আই.তজ, 
D = পাইশপর িাতহযক িযাস, ইতঞ্চ,  

t = পাইশপর গ্াশত্রর পূরত্ব , ইতঞ্চ,  

F = তডজাইি ফযাক্টর, 
E = লম্বালতম্ব জশেি ফযাক্টর,  

            T = িাপীে প্রোি ফযাক্টর িা িাপ তডশরটিং ফযাক্টর। 
 

(৬)  প্ল্াতেক পাইশপর তডজাইি তিশম্নাক্ত সূত্র হইশি তিণযে কতরশি হইশি : 
 

P = 2St/(D-t) × 0.32 
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   তর্খাশি    

P = তডজাইি চাপ, তপ.এস.আই.তজ;  
D = পাইশপর িাতহযক িযাস, ইতঞ্চ;  
S = থামযপ্ল্াতেশকর দ্ীঘযস্থােী      চাপসহি ফযাক্টর,  
t = পাইশপর গ্াশত্রর পূরত্ব , ইতঞ্চ। 

 

 (৭) সড়ক িীজ িা তরল িীশজর সতহি সংশর্াতজিিয অথিা  হরাঞ্চশলর ঘিিসতিপণূয স্থাশি 
স্থাতপিিয পাইপ লাইশির তডজাইি ফযাক্টর তহসাি কতরিার সমে উক্ত স্থািশক Class 

location 4 এিং অিযািয স্থািশক Class location 3 িতরো তডজাইি তহসাি কতরশি 
হইশি। 

 

[িযাখযা : Class location িতলশি র্যক্তরাশের 49 Code of Federal Regulation : Part 192 এ উতিতখি 
Class location িযঝাইশি।] 
 

৭। পোইপ লোইরন  ক্ষবক্ষিন্ন অংরি  ক্ষিজোইন।- পাইপ লাইশির প্রশিযকটি অংশ র তডজাইি এইরূপ 
হইশি তর্ি পাইপ লাইিটি উহাশি সিািয পতরমাশণর গ্যাস চলাচলজতিি এিং উহার উপর আপতিি 
হইশি পাশর এইরূপ েরজতিি চাপ সহয কতরশি সক্ষম হে। 
 

৮। ২[সঞ্চোলন লোইন, ইতযোক্ষদরত ক্ষপক্ষগ্ং বযবস্থো।- (১) সকল ৩০০ তপএসআইতজ চাপসম্পন্ন সঞ্চালি 
লাইি িা মযখয তিিরণ লাইশির তডজাইি এইরূপ হইশি হইশি তর্ি উহাশি জমা িলািী িা তকাি িরল 
পদ্াথয অপসারশণর জিয প্রশোজিীে তপতগ্ং (Pigging) প্রতিো এিং পাইপ লাইশির অেযন্তরোশগ্ 
পতরদ্ যি কার্য পতরচালিার িযিস্থা থাশক : 

 
 

 
                     ১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ : ১/৭/০৩ এর মািযশম 
সংশর্াতজি। 
                     ২  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
প্রতিস্থাতপি। 

 
িশি  িয  থাশক তর্, ৩০০ তপএসআই হইশি ১৫০ তপ এস আই পর্যন্ত মযখয তিিরণ পাইপ লাইি 

তিমযাণ কতরিার সমশে এমিোশি তডজাইি কতরশি হইশি র্াহাশি তর্ তকাি প্রশোজশির সমে তপতগ্ং করা 
র্াে এিং অস্থােীোশি তপগ্ তরতসোর এিং তপগ্ লাঞ্চার স্থাপশির িযিস্থা থাশক।  

 

(২) সমূদ্রপৃশষ্ঠ স্থাতপি পাইপ লাইশির দ্যই প্রাশন্ত অথযাৎ অফশ ার প্ল্যাটফময ও উপকূশলর োলে 
তে শি পাইপ লাইিশক তপতগ্ং (Pigging) কতরিার িযিস্থা রাতখশি হইশি।] 
 
 
 
 
৯। অক্ষতক্ষ ক্ত চোপ প্রিমরন  বযবস্থো ।- সি িরশণর পাইপ লাইি, িযিহারকালীি তমটার ও সংর্যক্ত 
র্ন্ত্রপাতি, কশেসর তে ি, তর্ তকাি িরশণর গ্যাসািার এিং অিযািয র্ন্ত্রপাতি র্তদ্ এইরূপ তকাি 
কশেসার র্ন্ত্র িা তকাি গ্যাস উৎশসর সতহি সংর্যক্ত থাশক তর্, উক্ত কশেসর র্শন্ত্র িা উৎশস গ্যাস-চাপ 



 7 

তিেন্ত্রণ এর িযথযিা িা অিযতিি কারশণ অিযশমাদ্িশর্াগ্য সিযাতিক পতরচালি চাপ অশপক্ষা অতিক চাশপর 
সৃতষ্ট হইশি পাশর, িাহা হইশল উক্ত পাইপ লাইি, র্ন্ত্রপাতি, তে ি িা আিাশর র্থার্থ চাপ প্র মি র্ন্ত্র 
িা চাপ সীতমিকরণ র্ন্ত্র িযিহার কতরশি হইশি। 
  

১০। িোলি স্থোপন।- (১)   াট অফ োলে িা লক োলশে সঞ্চালি লাইি, তিিরণ লাইি এিং সাতেয স 
লাইশি র্থািশম তিতি ১১, ১২ এিং ১৩ তি িতণযি দ্রূশত্ব ও স্থাশি স্থাপি কতরশি হইশি।  

 

(2) তকাি পাইপ লাইশির সতহি  াখা পাইপ লাইি সংর্যক্ত হইশল সংশর্াগ্ স্থশলর র্িদ্ূর সিি 
কািাকাতি  াট-অফ োলে স্থাপি কতরশি হইশি।  

 

(৩) তলা-ডাউি োলে এই তিতিমালার তিিাি অিযর্ােী প্রশোজিীে তক্ষশত্র এইরূপ স্থাপি কতরশি  
হইশি তর্ি উহার মািযশম িােযমন্ডশল গ্যাস তিগ্যমশির ফশল তকাি তিপশদ্র সৃতষ্ট িা হে।  

 
১[(৪)  অফশ ার পাইপ লাইশির দ্যই প্রাশন্ত অথযাৎ প্ল্াটফময ও উপকূশল োলে তে শি স্বেংতিে 

োলে িসাইশি হইশি র্াহাশি পাইশপ তকািরূপ তিদ্র তদ্খা তদ্শল সাশথ সাশথ োলে িন্ধ 
হইো র্াে।] 

 

১১। সঞ্চোলন লোইরন  িোলি।- (১) তকাি সঞ্চালি লাইশি স্থাতপি দ্যইটি  াট-অফ-োলশের মিযিিী 
দ্ূরত্ব হইশি তিম্নরূপ, র্থা : 

(ক)  তকাি জিপশদ্র মশিয তদ্ো অতিিমকারী পাইপ লাইশির তক্ষশত্র ১০ তকশলাতমটার; 

এিং  

(খ)    অিযািয তক্ষশত্র ৩০ তকশলাতমটার। 

(২) উক্ত লাইশির লক-োলে ও  াট অফ-োলেগুতল এমিোশি স্থাপি কতরশি হইশি তর্ি 
প্রশোজশির সমে অিযশমাতদ্ি িযতক্তগ্ণ সহশজই উহার িাগ্াল পাইশি পাশরি এিং তর্ি 
সহশজ উহার তকাি ক্ষতি িা ক্ষে িা হে।  

(3)  সঞ্চালি লাইশি স্থাপিশর্াগ্য োলেসমূহ মাটির উপশর এমি উচ্চিাে স্থাপি কতরশি হইশি 
তর্ি উক্ত উচ্চিা জািামশি িিযার সশিযাচ্চ স্তর অশপক্ষা তি ী হে, িশি তকাি তিশ ষ 
পতরতস্থতিশি, প্রিাি পতরদ্ যশকর অিযমতি সাশপশক্ষ, এইরূপ োলে মাটির িীশচ একটি েশে 
রাখার িযিস্থাও করা র্াইশি। 

 

(৪) উক্ত োলেসমূহ র্াহাশি উহাশদ্র র্থার্থ অিস্থাি হইশি স্থািচয যি িা হে িা িৎসংলি 
পাইপ র্াহাশি িাড়াচাড়া িা কশর তসই উশেশ য োলশের োরিাহী অিলম্বশির িযিস্থা 
রাতখশি হইশি।  

 

১২। ক্ষবত ণ লোইরন  িোলি।- (১) সিািয স্বল্পিম সমশে তিিরণ লাইশির তর্ তকাি অং শক জরুরী 
অিস্থাে িন্ধ কতরো তদ্ওোর জিয সহশজ প্রশি শর্াগ্য স্থাশি  াট-অফ-োলে িা লক-োলে স্থাপি 
কতরশি হইশি। সংতিষ্ট তিিরণ লাইশির পতরচালি চাপ, উক্ত লাইশির িযাস, গ্যাস প্রিাহ িন্ধ হওোর 
ফশল সিািয ক্ষতিগ্রস্থ িযিহারকারী সংখযা ও তেণী এিং স্থািীে অিযািয অিস্থা তিশিচিা কতরো এইরূপ 
োলেসমূশহর পারস্পতরক দ্ূরত্ব তিণযে কতরশি হইশি। 
 



 8 

(২) তকাি তিিরণ লাইি তিেন্ত্রণ তকশন্দ্র প্রশি  কতরশল উহার প্রশি  স্থাি হইশি এমি দ্ূরশত্ব 
উক্ত লাইশি একটি  াট-অফ-োলে স্থাপি কতরশি হইশি তর্ি তকাি তিদ্রপশথ তি ী 
পতরমাশণ গ্যাস তিগ্যমি অথিা উক্ত তকশন্দ্র অতিকান্ড িা অিযরূপ তকাি জরুরী অিস্থাে 
উক্ত োলে পতরচালিাে তকাি অসযতিিা িা হে। 

 

(৩) তকাি তক্ষশত্র উপ-তিতি (২) এ উতিতখি োলে তপ্রাতথি িাক্স অথিা তিষ্টিীর মশিয স্থাপি 
করা হইশল উক্ত িাক্স িা তিষ্টিীর এইরূতপ স্থাপি কতরি হইশি র্াহাশি উহার ফশল 
তিিরণ লাইশির উপর িাতহযক চাপ িা পশড়।  

 

                     ১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ : ১/৭/০৩ এর মািযশম 
সংশর্াতজি। 

 
 

১৩। সোক্ষিম স লোইরন  িোলি ।- (১)  সাতেয স লাইশির সহশজ প্রশি শর্াগ্য স্থাশি  াট-অফ -োলে 
স্থাপি কতরশি হইশি। 
 

(২)  সাতেয স লাইশি তরগুশলটর িা থাতকশল, উক্ত োলে তমটাশরর উজাশি অথিা, তরগুশলটর 
থাতকশল, তরগুশলটর উজাশি স্থাতপি হইশি।  

 

(3) তর্ সাতেয স লাইশি ০.৭ তকতজ/তসতম২ অশপক্ষা অতিক গ্যাস প্রিাতহি হে অথিা তর্ সাতেয স 
লাইশির িযাস ৫ তসতম িা িশিাতিক তসই লাইি তকাি েিশির সতহি র্যক্ত হইশল উক্ত 
েিশির িাতহশর সাতেয স লাইশির তকাি স্থাশি  াট-অফ-োলে স্থাপি কতরশি হইশি :  

 

িশি  িয  থাশক তর্ সাতেয স লাইিটি তকাি তসশিমা হল, মসতজদ্, ত ক্ষাঙ্গণ, কারখািা অথিা 
িড় িরশণর জিসমাগ্ম হে এইরূপ তকাি েিি িা অঙ্গশির সতহি র্যক্ত হইশল, তসশিমা হল, মসতজদ্, 
ত ক্ষাঙ্গণ, কারখািা, েিি িা অঙ্গশির িাতহশর একটি  াট-অফ-োলে স্থাপি কতরশি হইশি। 

(৪) এই তিতির অিীি স্থাপিশর্াগ্য তকাি কাঠ-িাশক্স িা েযান্ড পাইশপ স্থাপি করা র্াইশি 
পাশর, িশি উক্ত িাক্স িা পাইশপর তডজাইি এইরূপ হইশি তর্ি উহা আিৃি থাশক, তটকসই 
হে ও োলেটি সহশজ পতরচলিশর্াগ্য হে এিং উক্ত কাঠ িাক্স িা েযান্ড পাইশপর 
োরিাহী অিলম্বি িযিস্থা সাতেয স লাইশির অিলম্বি িযিস্থা হইশি পৃথক হে। 

১৪। িল্ট ও উহো  কোঠোরমো।-  াট-অফ-োলে, তরতলফ োলে িা তরগুশলটশরর েূ-গ্েয স্থ েে এর 
তডজাইি ও তিমযাণ কাজ তিম্নিতণযিরূশপ সম্পন্ন হইশি, র্থা : 

(ক)  দ্ৃঢ়িা রক্ষাশথয প্রচতলি প্রশকৌ লগ্ি রীতি অিযসরণ কতরশি হইশি; 

(খ) োরী র্াি িা অতিক সংখযক র্াি চলাচল কশর এমি মহাসড়ক িা অিয তকাি 
সড়শক অিতস্থি েে তিমযাণকশল্প তটকসই উপকরণ িযিহার কতরশি হইশি, উহার 
ঢাকিার (cover) তডজাইি এইরূপ হইশি তর্ি উক্ত ঢাকিার উপরস্থ রাস্তার অিূযি 
প্রতি ৩৮ তসতিতমটার িযাসতিত ষ্ট তকাি অংশ র উপর তদ্ো তকাি র্াি চলাচশলর 
ফশল ঢাকিার উপর আপতিি ৩২০০ তকতজ পর্যন্ত চাপ উহা সহয কতরশি পাশর, 
িাহা িাড়া েশের তদ্ওোশলর তডজাইি এইরূপ হইশি তর্ি উক্ত তদ্োল অন্তিঃ ১৭ 
তকতজ/তসঃ তমঃ২ আিযেূতমক চাপ সহয কতরশি পাশর; 
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(গ্) সকল েশের অেযন্তশর কাজ কতরিার সযতিিাশথয পর্যাি খাতল জােগ্া রাতখশি হইশি 
তর্ি উহার পতরচালি ও রক্ষণাশিক্ষণ সহজসািয হে; 

 

(ঘ) তরগুশলটশরর েশে প্রশি কারী পাইপ এিং উহাশদ্র অন্তস্থ পাইপ ইস্পাশির তিরী 
হইশি হইশি, িশি তগ্জ ও তিেন্ত্রণকারী পাইপ িামার তিরী হইশলও চতলশি; 

 

(ঙ) েশের প্রশি  পথ এইরূপ হইশি র্াহাশি উহার অেযন্তরস্থ তিেন্ত্রক পাইপ 
(regulator) িা অিযািয সরঞ্জাশমর উপর তকাি র্ন্ত্রপাতি িা অিযািয তজতিস িা 
েশে প্রশি কারী তকাি িযতক্তর ের পতিি িা হে। 

 
১[(চ)  হাসপািাল, স্কয ল, মসতজদ্ ইিযাতদ্র তিকট চাপ তিেন্ত্রণ তকন্দ্র স্থাপশির কারশণ  ব্দ 

দ্ূষশণর সিািিা   তদ্খা তদ্শল তিম্নরূপ িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি, র্থা : 
 

(অ)    প্রশোজিীে তিরাপত্তা িযিস্থা গ্রহণপূিযক র্শথাপর্যক্ত তেতিশল ি তসশেম 
সম্পন্ন  ব্দশরািক   আরতসতস তিতমযি িিঘর অথিা তলৌহ তিতমযি িাশক্সর 
অেযন্তশর চাপ তিেন্ত্রণ তকন্দ্র স্থাপি; 
 

(আ) উপর্যক্ত তিশিতচি হইশল েূ-গ্শেয র তিরাপদ্ স্থাশি চাপ তিেন্ত্রণ তকন্দ্র স্থাপি 
করা র্াইশি, িশি  িৃতষ্ট িা িিযার পাতি তরাি এিং র্থার্থ 
তেতিশল শির িযিস্থা কতরশি হইশি; 

 

(ই)    চাপ তিেন্ত্রণ তকশন্দ্রর সীমািা প্রাচীর হইশি এক তমটার দ্ূরশত্ব  শব্দর 
িীিিা অিস্থাি তেতত্তক ৬৫-৭৫ তডতসশিল অশপক্ষা তি ী হইশি 
পাতরশিিা।] 

 

১৫। করেস  স্টেিন।- সকল কশেসর তে ি তিতি ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ এিং ২২ এর 
 িয িলী পূরণ কতরশি। 
 

১৬। করেস  স্টেিরন  ক্ষিজোইন ও ক্ষনমমোণ।- (১) সমযশদ্র অথিা অেযন্তরীণ তিৌপশথ অিতস্থি তকাি 
প্ল্যাটফরশমর উপর তিতমযি কশেসর তে শির কশেসর েিি িযিীি, অিযািয কশেসর তে শির 
প্রশিযকটি কশেসর েিি উহার পতরচালশকর তিেন্ত্রণািীি জতমশি স্থাতপি হইশি, এইরূপ েিি 
সংরক্ষণীে পিূয কময হইশি কমপশক্ষ ২০ তমটার দ্ূশর অিতস্থি থাতকশি এিং উক্ত েিশির চিয পাশবয এমি 
খাতল জােগ্া থাতকশি র্াহাশি প্রশোজশির সমে অতিতিিযাপক সরঞ্জামাতদ্ অিাোশস চালাশিা র্াে। 
 

 

                     ১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ : ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 
 

 

(2)   কশেসর তষ্ট শির প্রতিটি েিি অদ্াহয উপকরণ িারা তিমযাণ কতরি হইশি।  
 

(৩) কশেসর েিশির তর্ সকল িলা কশেসর কার্য পতরচালিার জিয িযিহৃি হে তসই সকল 
িলার প্রশিযকটিশি কমপশক্ষ দ্যটি পৃথক িতহগ্যমি পথ থাতকশি হইশি র্াহাশি তকাি দ্যঘযটিা 
ঘটিশল তলাকজি সহশজই তকাি তিরাপদ্ স্থাশি সতরো পতড়শি পাশর; উক্ত িতহগ্যমশির পশথর 
দ্রজাটি এইরূপ হইশি তর্ি তকাি চাতি িাড়াই উহা তেির তদ্ক হইশি তখালা র্াে। উক্ত 
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েিশির িতহশদ্যওোশলর দ্রজাও এইরূশপ স্থাপি কতরশি হইশি তর্ি দ্রজাটি খযলিার সমে 
উহার পািা েিশির তেির হইশি িাতহশরর তদ্শক তখাশল।  

 

(৪) কশেসর তে শির চিয পযাশবয তিষ্টিী থাতকশল উক্ত তিষ্টিীশি কমপশক্ষ এমি দ্যটি ফটক িা 
অিযরূপ তকাি স্থাি থাতকশল তর্ি তকাি দ্যঘযটিা ঘটিশল তলাকজি সহশজই উক্ত ফটক িা 
স্থাি তদ্ো তিরাপদ্ জােগ্াে সতরো পতড়শি পাশর। এইরূপ ফটক িা স্থাি কশেসর েিি 
হইশি ৯০ তমটাশরর মশিয অিতস্থি হইশল উহা চাতি িাড়াই তেির হইশি িাতহশরর তদ্শক 
খযতলিার উপর্যক্ত হইশি। 

 
 

(৫) কশেসর তে শির অেযন্তরস্থ তমটার, োলে, সশকট, িার-সংশর্াজি ও সযইচসহ অিযািয 
তিদ্যযতিক সরঞ্জাম Petroleum Rules, ১৯৩৭ এর Rule ১০৫ এর িতণযি তিিাি অিযর্ােী 
তডজাইিকৃি ও স্থাতপি হইশি।  

 

১৭। করেস  যন্ত্র হইরত ত ল পদোর্ম ক্ষনষ্ককোিন।- (১)  গ্যাশস তকাি িাশের অিস্থাশির ফশল 
সািারণোশি প্রিযাত ি চাপ ও িাশপর প্রোশি িরল পদ্াথয সৃতষ্ট হইিার সিািিা থাতকশল কশেসর র্শন্ত্র 
র্াহাশি উহার পশক্ষ ক্ষতিকর পতরমাশণর িরল পদ্াথয উক্তরূশপ সৃতষ্ট িা হে িদ্যশেশ য উপর্যক্ত 
প্রতিশরািক িযিস্থা এিং জমাকৃি িরল পদ্াথয অপসারণ র্ন্ত্র রাতখশি হইশি।  

   

(2) উপ-তিতি (১) এ উতিতখি িরল পদ্াথয অপসারণ র্ন্ত্রটি তিম্নরূপ তিত ষ্টযসম্পন্ন হইশি, র্থা 
:  

 

(ক) উহা একটি হস্তচাতলি র্ন্ত্র হইশি, এিং 

(খ) কশেসর র্শন্ত্র ঘি িরল পদ্াথয (slug of liquid) অিযপ্রশিশ র সিািিা থাতকশল 
অপসারণ র্শন্ত্র তিম্নরূপ তর্ তকাি একটি িযিস্থা থাতকশি, র্থা : 

  (অ) এইরূপ িরল পদ্াথয অপসারশণর সক্ষম স্বেংতিে িযিস্থা; 
 

(আ) কশেসর র্ন্ত্রটি িন্ধ করার মি একটি স্বেংতিে িযিস্থা; 

(ই)  এইরূপ িরল পদ্াথয কশেসর র্শন্ত্রর জিয ক্ষতিকর পর্যাশে তপৌিাইশল 
িদ্সম্পশকয  সিকয িা অিলম্বশির প্রশোজিীেিা তিশদ্য ক একটি সংশকি িযিস্থা। 
 

(3)   উপ-তিতি (২) এ উতিতখি অপসারণ র্ন্ত্রটি, উক্ত উপ-তিতিশি উতিতখি তিত ষ্টয সম্পন্ন 
হওো িাড়াও অযাশমতরকাি  তসাসাইটি অি তমকাতিকযাল ইতঞ্জতিোসয এর Boiler and 

Pressure Vessel Code Gi Section VIII অিযসাশর প্রস্ত্ত্তিকৃি হইশি : 
 

 িশি  িয  থাশক তর্, উক্ত র্ন্ত্র র্তদ্ অেযন্তরীণ ঝালাই (welding) িযতিশরশকই 
পাইপ এিং সংতিষ্ট তফটিংস সমন্বশে তিতমযি হে, িাহা হইশল র্ন্ত্রটির তডজাইি ফযাক্টর 
হইশি ০.৪ িা িদ্শপক্ষা কম।  

 

১৮। জরু ী অবস্থোয় করেস  স্টেিন বন্ধক ণ বযবস্থো ইতযোক্ষদ।- (১) অিযিয ১০০০ অব তক্ত 
সম্পন্ন তকাি কশেসর তে ি তর্খাশি িত্ত্বািিািকারী তকাি িযতক্ত থাশক িা তসইরূপ তে ি িযিীি 
অিয সকল কশেসর তে শি এমি একটি জরুরী িযিস্থা থাতকশি, র্াহা- 

(ক)  তে ি গ্যাশসর প্রশি  িন্ধ কতরশি এিং তলা-ডাউি োশভের সাহাশর্য তে শির 
পাইশপর গ্যাসশক িার্ূমন্ডশল তিগ্যি কতরশি পাশর; 
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(খ)  কশেসর র্ন্ত্র, গ্যাস হইশি পূশিয সৃষ্ট আগুি, গ্যাস তহডার (gas header) এর 
তিকটস্থ ও কশেসর েিশির অেযন্তরস্থ তিদ্যযৎ প্রিাহ িন্ধ কতরশি সক্ষম হে :  

িশি  িয  থাশক তর্, কশেসর েিি এিং গ্যাস তহডার অিযযতষি এলাকা কাতল 
করার কাশজ প্রশোজিীে আশলার িযিস্থাকরশণর জিয জরুরী  তিদ্যযৎ সরিরাহকারী 
লাইি চালয রাখা র্াইশি পাশর; 

(গ্) অন্তি এমি দ্যইটি স্থাি হইশি পতরচালিা করা র্াে তর্ স্থাশি- 
                       (অ)    উক্ত তে শির গ্যাস এলাকার িাতহশর অিতস্থি; 

 

(আ)   তিতি ১৬(৪) এর উতিতখি ফটক িা স্থাশির তিকট অিতস্থি, অথিা 
এইরূপ ফটক িা স্থাি িা থাতকশল তিতি ১৬(৩) এ উতিতখি িতহয গ্মি 
পশথর তিকশট অিতস্থি; এিং  

(ই)    তে শির সীমািা হইশি ১৫০ তমটাশরর মশিয অিতস্থি।  

(২) র্তদ্ কশেসর তে িটির মািযশম সরাসতর এমি তকাি তিিরণ লাইশি গ্যাস সরিরাহ করা 
হে র্াহাশি অিয তকাি উৎস হইশি পর্যাি গ্যাস সরিরাশহর িযিস্থা িাই, িাহা হইশল উপ-
তিতি (১) এ উতিতখি িন্ধকরণ িযিস্থার তডজাইি এইরূপ হইশি তর্ি েয ল সমশে উক্ত 
িযিস্থা চালয িা হে ও তিিরণ লাইশি উক্ত িযিস্থা হইশি সৃষ্ট অিতেশপ্রি প্রোি িা পশড়।  

 

১৯। করেস  স্টেিরন  চোপ প্রিমন বযবস্থো।- (১)  তকাি কশেসর তে শি স্থাতপি পাইপসমূহ এিং 
র্ন্ত্রপাতির জিয সিযাতিক অিযশমাদ্িশর্াগ্য পতরচালি চাপ র্াহাশি উক্ত চাশপর অতিতরক্ত ১০  িাং  
অথিা ৪ তকতজ, র্াহা তিম্নিম মাত্রা অতিিম িা কশর িাহা তিতিি করার মি উপর্যক্ত চাপ প্র মি 
িযিস্থা উক্ত তে শি রাতখশি হইশি।  

 

(২) তকাি কশেসর তে শির চাপ তরতলফ োলে হইশি গ্যাস তিষ্কা ক িল এইরূপ স্থাি পর্যন্ত 
সেসাতরি হইশি র্াহাশি তিষ্কাত ি গ্যাস হইশি তকাি তিপদ্ সৃতষ্টর সিািিা িা থাশক।  

 

২০। করেস  স্টেিরন অক্ষিকোন্ড প্রক্ষতর োধ ও ক্ষনবমোপন বযবস্থো।- (১)   প্রশিযক কশেসর 
তে শি র্থার্থ অতি তিিযাপি ও অতি প্রতিশরািক সরঞ্জামাতদ্র িযিস্থা রাতখশি হইশি অতি তিিযাপক 
পাম্প র্তদ্ উক্ত িযিস্থার অং  হে িাহা হইশল উহাশক জরুরী িন্ধকরণ িযিস্থা হইশি স্বিন্ত্রোশি 
পতরচালিশর্াগ্য রাতখশি হইশি।  

 

(২) তপতেল পদ্াথয (Lubricant) গ্যাশসাতলি, তপইি এিং কশেসর তে ি চালাশিার জিয অিযািয 
দ্াহয উপকরণ একটি স্বিন্ত্র োন্ডারগ্ৃশহ কশেসর র্ন্ত্র হইশি অন্তি ২০ তমটার দ্ূরশত্ব রাতখশি 
হইশি।  

(৩)  কশেসর তে শির তেিশর ও চিয পযাশবয সকল তিত ষ্ট স্থাশি অতিকান্ড সম্পশকয  সিকয িামূলক 
ও জরুরী অিস্থার করণীে কার্য সম্পশকয  তিজ্ঞতি ঝয লাইো রাতখশি হইশি।  

 

২১। করেস  স্টেিরন কক্ষতপয় অক্ষতক্ষ ক্ত ক্ষন োপত্তোমলূক স ঞ্জোরম  বযবস্থো।- (১)  প্রশিযক 
কশেসর তে শির প্রিাি চালক র্শন্ত্র (prime mover) এমি একটি স্বেংতিে র্ন্ত্র থাতকশি হইশি র্াহা 
উক্ত চালক র্শন্ত্রর গ্তি সিযাতিক তিরাপদ্ গ্তি অতিিম কতরিার পূশিযই র্ন্ত্রটিশক িন্ধ কতরো তদ্শি 
পাশর।  

 

(২)  কশেসর তে শির প্রতিটি কশেসর র্শন্ত্রর এমি একটি িন্ধকরণ িযিস্থা িা সিকয িা 
তিশদ্য ক িযিস্থা থাতকশি হইশি তর্ি উক্ত র্শন্ত্র  ীিলীকরণ (cooling) িা তপতেতলকরণ 
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িযিস্থা অপর্যাি হইো পতড়শল র্ন্ত্রটি স্বর্ংতিেোশি িন্ধ হইো র্াে িা উক্ত অপর্যািিা 
সম্পশকয  সংশকি পাওো র্াে।   

 

২২। করেস  স্টেিরন বোয়ু চলোচল বযবস্থো।- প্রশিযক কশেসর তে শির তকাি কক্ষ, গ্হির িা 
অিয তকাি তিতষ্টি স্থাশি গ্যাস জমা হওোর ফশল র্াহাশি কমযরি িযতক্তগ্ণ তিপদ্াপন্ন িা হে িাহা 
তিতিি কতরিার উশেশ য উক্ত তে শির েিশি িােয চলাচশলর পর্যাি িযিস্থা রাতখশি হইশি।  

 

২৩। অবলম্বন ও আঙটো প্ররতযকটি পোইপ লোইন ক্ষনম্নবক্ষণমত ববক্ষিষ্ট্যসম্পন্ন হইরব, যর্ো : 
(ক) পাইপ লাইি এিং িদ্সংতিষ্ট সরঞ্জাম এইরূপ আঙটা িা অিলম্বি র্যক্ত হইশি, র্াহাশি- 

(অ)             পাইশপর সতহি সংর্যক্ত সরঞ্জাশমর তিকৃতি িা ঘশট; 
 

(আ) পাইপলাইি হইশি উহার  াখা িাতহর হওোর িা পাইপ লাইশির িিিার ফশল সৃষ্ট 
লম্বালতম্ব (longitudinal) িশলর প্রোি প্রতিহি হে; 

(ই)   স্পন্দি তিিারণ িা তস্ততমি করা র্াে; 
 

(খ)  প্রশিযক অিািৃি পাইপ পর্যাি অিলম্বি িা আঙটা (anchor) র্যক্ত হইশি র্াহাশি উহার 
অিািৃি সংশর্াগ্সমহূ    অেযন্তরীণ চাশপর কারশণ সৃষ্ট সিযাতিক প্রাতন্তক িল এিং িাপীে 
প্রসারণ িা সংশকাচি অথিা ১[হাইশরােযাটিক তটশের পাতিসহ] পাইশপর ওজশির ফশল সৃষ্ট 
অতিতরক্ত িশলর প্রোি হইশি রক্ষা পাে ১[ এিং ডতমশিা এশফক্ট প্রতিহিকরণ তিতিি হে;] 

 

(গ্)  অিািৃি পাইপ লাইশির প্রশিযকটি আঙটা তটকসই ও আলাহয উপকরণ দ্বারা তিরী হইশি 
হইশি এিং উহার তডজাইি ও স্থাপি তিম্নরূপ হইশি, র্থা : 

 

           (অ)  অিলম্বি িা আঙটার মশিয পাইপলাইশির অিাি প্রসারণ িা সশঙ্কাচশির 
সযশর্াগ্ থাতকশি; 

 

(আ) প্রশোজিীে রক্ষণাশিক্ষণ িা তমরামি কার্য পতরচালিার সযশর্াগ্ থাতকশি; 

          (ই)  পাইপ লাইশির িড়াচড়ার ফশল তর্ি উহার অিলম্বি িযিস্থার তকাি 
সংশর্াগ্স্থশল তিচয যতি িা ঘশট;  

(ঘ)  তকাি পাইপলাইি আিৃি থাতকশল এিং উহার জিয তিিযাতরি িূযিিম চাপ সহি ক্ষমিার 
 িকরা ৫০ োগ্ অথিা িশিাতিক পীড়িস্তশর গ্যাস পতরচাতলি হইশল, উহার তকাি অিলম্বি 
সরাসতর পাইশপর সতহি ঝালাইকৃি হইশি িা এিং অিলম্বিটিশি এইরূপ একটি সরঞ্জাম 
থাতকশি হইশি র্াহা পাইপশক সমূ্পণয তিতষ্টি রাশখ এিং এই তিষ্টিকারী সরঞ্জামটি পাইশপর 
সতহি ঝালাই কতরিার প্রশোজি হইশল, উক্ত তিষ্টিীর সমূ্পণয পতরতি জযতড়ো ঝালাই কতরশি 
হইশি; 

 

১.      এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
সংশর্াতজি। 

 

(ঙ)   তকাি েূ-গ্েয স্থ পাইপলাইি িদ্শপক্ষা অতিক দ্ৃঢ়িি িস্ত্ত্তর সতহি সংর্যক্ত হইশল এইরূপ 
সংশর্াশগ্র ফশল পাইপ লাইশির সিািয িড়াচড়া িািাপ্রাি হওো চতলশি িা, িশি উক্ত পাইপ 
লাইশির অতিতরক্ত িড়াচড়া সীতমিকরশণর জিয একটি আঙটার িযিস্থা রাতখশি হইশি।  
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(চ)  িিয ি  াখার সতহি সংর্যক্ত হইশিশি এইরূপ প্রশিযকটি েূ-গ্েয স্থ পাইপ লাইি এিং উক্ত 
 াখা উেেই একটি দ্ৃঢ় তেতত্তর উপর স্থাতপি হইশি র্াহাশি উহাশদ্র উপর আপতিি উলম্ব 

(vertical) ও পাবয চাশপর প্রোি প্রতিহি করা র্াে।  
 

২৪। ১[পোইপ লোইরন  পর্ পক্ষ কল্পনো।- (১) এই তিতিমালার অিযািয তিিাি সাশপশক্ষ পাইপ লাইশির 
পথ পতরকল্পিা এইরূশপ প্রণেি কতরশি হইশি তর্ি পতরকতল্পি স্থাশি পাইপ লাইি স্থাপশির ফশল জাি-
মাশলর তিরাপত্তা তিতিি িা হে। 
 

(২)  অফশ ার পাইপ লাইি স্থাপশির তক্ষশত্র পাইপ লাইশির জিয পথ পতরকল্পিা কতরিার আশগ্ 
সমযদ্রিল োলোশি জতরপ কতরো পাইপশক এমিোশি স্থাপি কতরশি হইশি র্াহাশি পাইপ 
অশপক্ষাকৃি সমিল পৃশষ্ঠ স্থাতপি হে।  

(৩)  পাইপ এমিোশি স্থাপি কতরশি হইশি র্াহাশি সমযদ্রিশলর খাশলর মশিয পাইপ ঝয তলো িা 
থাশক।  

 

(৪) সমযদ্রিশল অিতস্থি খাশলর িলশদ্শ  স্বীকৃি তিরাপদ্ পিতি অিলম্বি কতরো পাইপ স্থাপি 
কতরশি হইশি অথিা র্থার্থ সাশপাটিয ংসহ স্থাপি কতরশি হইশি। 

 

২৫। অনুরমোদন বযতীত পোইপ লোইন স্থোপন, ইতযোক্ষদ ক্ষনক্ষিদ্ধ।- (১) তকাি িযতক্ত প্রিাি 
পতরদ্ যশকর তলতখি পূিযািযশমাদ্ি িযতিশরশক ৭ তকতজ/ িগ্য তসতিতমটার চাপসম্পন্ন পাইপ লাইি স্থাপি, 
উহার তকাি অংশ র প্রতিস্থাপি িা পতরিিয ি কতরশি পাতরশিি িা : 
 

          িশি  িয  থাশক তর্, তরলপথ অতিিমকারী অথিা তরলশসিয  িা সড়ক তসিয র সতহি সংর্যক্ত 
তর্ তকাি চাপমাত্রাসম্পন্ন পাইপ লাইশির তকাি অংশ র প্রতিস্থাপি িা পতরিিয শির তক্ষশত্র প্রিাি 
পতরদ্ যশকর পূিযািযশমাদ্ি প্রশোজি হইশি।  

 

(২)  দ্ূঘযটিার ফশল িা জরুরী পতরতস্থতিশি প্রিাি পতরদ্ যকশক অিতহি কতরো ১২ (িার) তমটার 
পর্যন্ত উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপ লাইি তমরামি িা প্রতিস্থাপি করা র্াইশি এিং ৩ (তিি) সিাশহর 
মশিয ঘটিাশত্তার অিযশমাদ্শির জিয প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট তিতি ২৬ অিযসাশর দ্রখাস্ত 
কতরশি হইশি।] 

 

২৬। অনুরমোদরন  আরবদন।- (১) তকাি পাইপলাইি তিমযাশণর জিয তিতি ২৫ অিযসাশর অিযশমাদ্ি 
প্রশোজি হইশল, তিমযাণ কাজ শুরু কতরিার অন্তি ৩০ তদ্ি পূশিয উক্ত তিমযাণ কাজ সম্পশকয  অিযশমাদ্ি 
লাশের জিয সংতিষ্ট পতরচালক প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট দ্রখাস্ত কতরশিি।  

(২) উপ-তিতি (১) এ উতিতখি দ্রখাশস্তর সতহি তিম্নতলতখি কাগ্জাতদ্ সংশর্াজি কতরশি হইশি, 
র্থা : 

(ক) পাইপ লাইশির সিযাতিক পতরচালি চাপসহ তিতদ্যষ্ট তস্কশল অতঙ্কি মযাপ আকাশরর পাইপ 
লাইশির পথ পতরকল্পিার এিং পাইপ লাইি ও িদ্সংতিষ্ট স্থাপিাে িযিহার্য সামগ্রীর 
তিিরশণর ৩টি অিযতলতপ; 

 

(খ) প্রতি তকশলাতমটার িা উহার অং  তিশ শষর জিয ১[সরকার কিৃয ক, সমে সমে, 
তগ্শজট তিজ্ঞতির মািযশম, তিিযাতরি তফ ১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১ তকাশড জমা তদ্ওোর 
তরজারী চালাশির মূল কতপ; 

 

(গ্)  প্রশর্াজয তক্ষশত্র তিতি ৪৮(১) অিযসাশর সংতিষ্ট পতরকল্পিার তিিরণ। 



 14 

২[(৩)  উপ-তিতি(১) এর অিীি দ্াতখলকৃি দ্রখাস্ত তিশিচিার সযতিিাশথয প্রিাি পতরদ্ যক 
দ্রখাস্তকারীর তিকট তর্ তকাি িথয িলি কতরশি পাতরশিি এিং দ্রখাস্তটি 
অিযশমাদ্িশর্াগ্য তিশিতচি হইশল প্রিাি পতরদ্ যক, িাাঁহার তিশিচিাে র্থার্থ  িয ািীশি 
দ্রখাস্ত দ্াতখশলর ৩০ (তত্র ) তদ্শির মশিয উহা অিযশমাদ্ি কতরশিি।] 

 

(4)     তিতি ২৫ এর  িয াংশ  উতিতখি অিযশমাদ্ি লাশের উশেশ য সংতিষ্ট পতরচালক সিাতিি 
প্রতিস্থাপি িা পতরিিয ি সংিান্ত র্ািিীে িথয সহকাশর প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট আশিদ্ি 
কতরশিি এিং উক্ত আশিদ্ি তিশিচিািশম প্রিাি পতরদ্ যক, িাাঁহার তিশিচিাে র্থার্থ 
 িয ািীশি, অিযশমাদ্ি দ্াি কতরশিি।  

২৭। কোরজ  অগ্রগ্ক্ষত ক্ষ রপোটম  ইতযোক্ষদ।- (১) তিতি ২৬ এর অিীশি অিযশমাদ্ি লাশের পর সংতিষ্ট 
পতরচালক অযিশমাতদ্ি পাইপ লাইি তিমযাণ কাশজর অগ্রগ্তি সম্পশকয  ১৫ তদ্ি অন্তর অন্তর প্রিাি 
পতরদ্ যশকর তিকট তলতখি তরশপাটয  দ্াতখল কতরশিি। 
 

(২) উক্ত তিমযাণ কাজ এ এই তিতিমালার তিিািািরী ও অিযশমাদ্ি পশত্রর  িয ািলী র্থার্থোশি 
অিযসরণ করা হইশিশি তক িা িাহা র্াচাইশের জিয সংতিষ্ট পতরচালক প্রিাি পতরদ্ যক িা 
িদ্কিৃয ক এিদ্যশেশ য ক্ষমিা প্রদ্ত্ত তকাি িযতক্তশক সকল সযশর্াগ্-সযতিিা প্রদ্াি কতরশিি।  

২৮। ক্ষনক্ষমমত পোইপ লোইরন  গ্যোস পক্ষ বহরণ  অনুমক্ষত।- (১) তিতি ২৬ এর অিীি অিযশমাতদ্ি 
পাইপ লাইশির তিমযাণ কাজ সমাি হইিার পর উহার পতরচালক, প্রিাি পতরদ্ যশকর তলতখি অিযমতি 
িযিীি, উক্ত পাইপ লাইশি গ্যাস পতরিহণ শুরু কতরশি পাতরশিি িা।  

  (২)  পতরচালক উপ-তিতি (১) এ উতিতখি অিযমতি লাশের উশেশ য প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট 
তিম্নিতণযি কাগ্জাতদ্ দ্াতখল কতরশিি, র্থা : 

 

         ১     এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
প্রতিস্থাতপি। 
২      এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
প্রতিস্থাতপি। 

        (ক)   স্বীকৃি তর্াগ্যিা সম্পন্ন একজি প্রশকৌ লী প্রদ্ত্ত একটি প্রিযােি পত্র, 
র্াহাশি উশিখ থাতকশি হইশি তর্, এই তিতিমালার তিিািািলী এিং অিযশমাদ্ি 
পশত্রর  িয  অিযসাশর পাইপ লাইিটি তিতমযি হইোশি; 

(খ)    একটি প্রতিশিদ্ি, র্াহাশি তিতমযি পাইপ লাইিটি সম্পশকয  গ্ৃহীি প্রাসংতগ্ক 
সকল পরীক্ষার ফলাফল উতিতখি থাতকশি। 

২৯। পোইপ লোইরন  ক্ষনমমোণ কোজ।-  (১) পাইপ লাইশির তিমযাণ কাজ ঠিকাদ্ার িারা করাশিা হইশল 
সংতিষ্ট চয তক্তশি এইরূপ  িয  থাতকশি হইশি তর্, উক্ত তিমযাণ কাজ এই তিতিমালা অিযসাশর সম্পন্ন হইশি 
এিং এিদ্যশেশ য পাইপ লাইশির পতরচালক এই ঠিকাদ্াশরর সংতিষ্ট কমযচারীগ্ণ র্াহাশি িাশদ্র স্ব স্ব 
কাশজর সতহি সংতিষ্ট এিং তিতিমালার তিিািািলী সম্পশকয  ওোশকিহাল িাশকি তসই িযাপাশর পতরচালক 
প্রশোজিীে পদ্শক্ষপ গ্রহণ কতরশিি। 

(২) পাইপ লাইি তিমযাণ ও স্থাপিকাশল প্রত ক্ষণপ্রাি ও অতেজ্ঞ িযতক্তগ্ণ িারা উক্ত তিমযাণ ও 
স্থাপি কার্য ঘি ঘি পতরদ্ যি করাশিার জিয সংতিষ্ট পতরচালক প্রশোজিীে িযিস্থা গ্রহণ 
কতরশিি। 

(৩)  উপ-তিতি (৩) এ উতিতখি পতরদ্ যিকারী- 
(ক) পাইশপ প্রশলপি শুরুর পূশিয উহার উপতরোশগ্ তকাি দ্ৃ যমাি ত্রুটি আশি তকিা িাহা 

পরীক্ষা কতরো তদ্তখশিি; 
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(খ)  পাইপটি গ্শিয  িামাশিার সমে প্রশলপর্যক্ত পাইপটির উপতরিল পরীক্ষা কতরো তদ্তখশিি 
তর্, পাইশপ উহার ক্ষতিকর তকাি প্রশলপি ক্ষি আশি তক িা; 

(গ্)  ঝালাই কতরিার পূশিয পাইশপর সংশর্াগ্কারী উপকরণ ও সংশর্াগ্স্থল পরীক্ষা কতরো 
তদ্তখশিি এিং কৃি ঝালাইগুতল প্রশলপি দ্বারা আোদ্শির পূশিয পযিরাে পরীক্ষা 
কতরশিি; 

(ঘ)  পাইপ গ্শিয  িামাশিার পূশিয গ্শিয র িলা সমিল আশি তকিা এিং উহাশি পাইশপর 
জিয ক্ষতিকারক তকাি িস্ত্ত্ত আশি তক িা িাহা তিরীক্ষণ কতরশিি; 

(ঙ)  মাটি িারা গ্িয টি েতিয র পূশিয তদ্তখো লইশিি তর্ পাইপটি গ্শিয  ঠিকমি িসাশিা 
হইোশি তক িা; 

(চ) পাইপ লাইশি তকাি তমরামি িা উহার তকাি উপকরশণর পতরিশিয  িদ্স্থশল িূিি 
উপকরণ লাগ্াশিা িা অিয তকাি পতরিিয শির আশদ্  তদ্ওো হইশল, িাহা সম্পন্ন 
হওোর পর পাইপলাইশির সংতিষ্ট স্থািটি প্রশলপর্যক্ত িা অিয তকািোশি আোতদ্ি 
করার পূশিয পরীক্ষা কতরো তদ্তখশিি; 

(ি)  পাইপ লাইশি কৃি ঝালাই এিং প্রশলশপর প্রতিশরাি ক্ষমিা পরীক্ষণসহ অিযািয 
প্রশোজিীে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন হইোশি তক িা িাহা সম্পশকয  তিতিি হইশিি; 

(জ)  প্ল্াতেক পাইশপ তকাি কাটা দ্াগ্, আাঁচড় িা অিযতিি ত্রুটি আশি তক িা িাহা উক্ত 
পাইপ স্থাপশির পূশিযই পরীক্ষা কতরশিি; এিং উহাশি র্তদ্ তকাি ক্ষতিকর ত্রুটি িরা 
পশড় িশি সংতিষ্ট পাইপ িাতিল কতরশিি; 

(ঝ) সিকয িার সতহি লক্ষয রাতখশিি তর্, দ্রিণীে তসশমশির দ্বারা প্ল্াতষ্টক পাইশপ সংশর্াগ্ 
লাগ্াইিার তক্ষশত্র, দ্ক্ষ কাতরগ্র এিং র্থার্থ র্ন্ত্রপাতি ও উপকরণ িযিহার করা 
হইশিশি তক িা; এিং উক্ত সংশর্াশগ্ তকাি ত্রুটি রতহোশি িতলো মশি কতরশল িাহা 
িাতিল কতরো তদ্শিি ; 

১[(ঞ) সমযদ্রিশল পাইপ স্থাপশির তক্ষশত্র অযাঙ্কতরং, পতরখা খিি িা অিয তকাি স্বীকৃি 
িযিস্থার মািযশম স্থাপি কতরশি হইশি; 

 (ট)  অফশ ার পাইপ লাইশি কিতিট প্রশলপশি িযিহৃি তসশমি সমযশদ্র িযিহার উপশর্াগ্ী 
হইশি হইশি। 

(৪)  পাইপ লাইি তিমযাশণর পূশিয পাইপ লাইশির তিমযাণ কাশজর তিস্তাতরি তস্পতসতফশক ি (Work 

Specifications) এিং তর্ সমস্ত তকাড পাইপ লাইি তিমযাশণ অিযসৃি হইশি িাহা সযতিতদ্যষ্টোশি 
উশিখসহ তিস্তাতরি কার্যপত্র প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট দ্াতখল কতরশি হইশি। 

৩০। প্লোক্ষেক পোইপ স্থোপন।- (১)  প্ল্যাতেক পাইপ মাটির উপশর স্থাপি করা র্াইশি িা।  

 

(২) তকাি েে িা তিষ্টিীিি তকাি স্থাশি প্ল্াতেক পাইপ িযিহার করা র্াইশি িা, র্তদ্ িা প্ল্াতেক 
পাইপটি ক্ষে প্রতিশরািক্ষম এিং গ্যাসশরািী িািি পাইপ ও িািি তফটিংস দ্বারা তিরী খাাঁচাে 
আিি রাখা হে।  

 

(৩) প্ল্যাতেক পাইপ এইরূশে্স্থাপি কতরশি হইশি র্াহাশি উহার গ্িয  েরাটকরণ, িাপীে সংশকাচি 
অথিা িাতহযক েশরর কারশণ উক্ত পাইপ প্রসাতরি হইিার সিািিা িূযিিম পর্যাশে থাশক।  
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(৪) উপ-তিতি (১) এর তিিাি সশত্ত্বও, তকাি প্ল্াতেক তিতমযি সাতেয স লাইশির ত ষ প্রান্ত মাটির 
উপতরোশগ্ স্থাতপি হইশি পাশর, র্তদ্- 

(ক)  উক্ত প্রান্ত ক্ষে পতরশরািক্ষম  ক্ত িািি টিউি িা িািি পাইশপর দ্বারা সমূ্পণযরূশপ 
আিি হে এিং উক্ত   টিউি িা পাইপ মাটির িীশচ কমপশক্ষ ১৫ তসতিতমটার 
পর্যন্ত তপ্রাতথি থাশক; 

(খ)     উক্ত লাইি গ্রাহক তমটার িা সংশর্াগ্কারী তকাি পাইপ হইশি সৃষ্ট িতহচয াশপর 
ত কার িা হে; এিং 

(গ্)    উক্ত প্রান্ত তকাি েিশির তেিশর িা থাশক।   

 

১      এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
সংশর্াতজি। 
                                                           

৩১। ১[ক্ষন োপদ দ ূত্ব।- প্রতি িগ্য তসতিতমটাশর ১০.৫ তকতজ িা ১৫০ তপ, এস, আই, তজ িা িশিাতিক 
চাপতিত ষ্ট সকল উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপ লাইশির প্রশিযক পাশবযর গ্াত্র হইশি সংরক্ষণীে পূিয কশমযর মশিয 
তিশম্নর তটতিশল উতিতখি তিরাপদ্ দ্ূরত্ব িজাে রাতখশি হইশি এিং উক্ত দ্ূরত্ব লঙ্ঘি কতরো  তকাি 
িযতক্ত তকাি সংরক্ষণীে পূিয কময স্থাপি কতরশি পাতরশিি িা। 

                            

স্টটক্ষবল 

পাইশপর সাইজ ১৫০ তপএসআই চাপ হইশি ৩৫০ 
তপএসআই চাপ পর্যন্ত 

৩৫০ তপএসআই 

চাশপর উশিয  
১ ২ ৩ 

অিতিক ২০ িযাস ২ তমটার ২.৫ তমটার 

২০ িযাশসর উশিয  ৩ তমটার ৩.৫ তমটার 

 

৩২। ক্ষন োপদ দ ূত্ব লঙ্ঘন।- পতরচালক িযিীি অিয তকাি িযতক্ত তিরাপদ্ দ্ূরত্ব লঙ্ঘি কতরো তকাি 
সংরক্ষণীে পূিয কময স্থাপি কতরশল অথিা পাইশপর ক্ষতিসািি হইশি পাশর এমি তকাি সংরক্ষণীে পূিয কময 
স্থাপি কতরশল অথিা পাইশপর ক্ষতিসািি হইশি পাশর এমি তকাি খিি কার্য কতরশল অথিা 
অিযতিিোশি পাইপ লাইি িা িদ্সংতিষ্ট িযিস্থাতদ্র ক্ষতি হইশি পাশর এমি তকাি কার্য কতরশল 
পতরচালক উক্ত ক্ষতিকারক কাশর্যর তিষশে অিতহি হইিার অিতিক ৩০ (তত্র ) তদ্শির মশিয তিষেটি 
প্রিাি পতরদ্ যকশক অিতহি কতরশিি এিং সংতিষ্ট িযতক্তর তিরুশি Petroleum Act, 1934 (XXX of 

1934) এর section 23 তিিাি তমািাশিক প্রশোজিীে িযিস্থা গ্রহণ কতরশিি।  

 

৩৩। স্টপ্রোক্ষর্ত পোইরপ  আব ণ-অবস্থোন।- (১) তকাি পাইপ লাইি েূগ্শেয  স্থাপশির তক্ষশত্র উহা তর্ 
স্থাশি স্থাপি করা হইশি তসই স্থাশির উপতরিল হইশি তিম্নিতণযি তটতিশল িতণযি গ্েীরিাে তপ্রাতথি 
থাতকশি, র্থা : 

 

                 সবমোক্ষধক অনুরমোদনরযোগ্য পক্ষ চোলন চোপ (স্টকক্ষজ/স্টসক্ষম২এ) 

পাইশপর িতহশদ্যোশলর িযাস (তসঃ তমঃ ) 
  

                             অিূিয              ৭             ১০    ১৬                
২৫ এিং  
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                              ৭               হইশি         হইশি    হইশি              
িদ্ূিয 
                                                 ৯              ১৫              
২৪   

 

উপতরিল হইশি িূযিিম গ্েীরিা   (তসঃ তমঃ ) 
 

অিূিয ২০                   ৯০              ৯৫              ১০০            ১০৫              
১১০ 

২১-৪০                     ৯১              ৯৬              ১০১      ১০৬              
১১২ 

৪১-৬০                     ৯২              ৯৭              ১০২      ১০৭              
১১৫                                                                                                                  
৬১-৮০                     ৯৩              ৯৮              ১০৩      ১০৮              
১২০                                                                              

৮১ এিং িদ্ূিয             ৯৪              ৯৯               ১০৪      ১০৯              
১২৫ 

 

         (২) প্রিাি পতরদ্ যক পতরচালশকর অিযশরাশির পতরশপ্রতক্ষশি উপ-তিতি (১) এ তিিযাতরি 
িূযিিম গ্েীরিা, পতরচালক কিৃয ক তিতি ৩৯ (১) অিযসাশর তিরাপত্তামূলক িযিস্থা গ্রহণ 
সাশপশক্ষ,  হ্রাশসর অিযশমাদ্ি তদ্শি পাশরি।  

৩৪। পর্োক্ষধকো ।- পতরচালশকর তিজস্ব জতম িযিীি অিয তকাি িযতক্তর জতমশি তকাি পাইপ লাইি 
স্থাপশির পতরকল্পিা থাতকশল উক্ত পতরচালক পাইপ লাইি গ্মি পশথর জিয এিং তিরাপদ্ দ্ূরত্ব িজাে 
রাতখিার প্রশোজি হইশল উক্ত দ্ূরত্ব িজাে রাতখিার জিয সংতিষ্ট জতমর উপর প্রশোজিীে অতিকার 
অজয ি কতরশিি র্াহা পথাতিকার (right of way) িাশম অতেতহি হইশি।  

 

৩৫। পোইপ লোইরন  অবস্থোন ক্ষনরদমিক ক্ষচহ্ন।- (১) উপ-তিতি (২) এর তিিাি সাশপশক্ষ, উচ্চ চাপ 
সম্পন্ন পাইপ লাইশির গ্মি পশথর উেে পাশবয উহার অিস্থাি তিশদ্য ক ২[লাল রং তিত ষ্ট] তচহ্ন স্থাপি 
কতরশি হইশি এিং পাইপ লাইশির এক পাশবয স্থাতপি এইরূপ দ্যইটি তচশহ্নর দ্ূরত্ব হইশি অিতিক ৩[৫০০ 
তমটার ও ঘিিসতিপূণয এলাকাে ২০০ তমটার িা একটি তচহ্ন হইশি অপর তচহ্ন এমি দ্ূরশত্ব স্থাপি 
কতরশি হইশি র্াহাশি উহা সহশজ দ্ৃ যমাি হে ] :  

 

           িশি  িয  থাশক তর্, প্রিাি পতরদ্ যক, পাইপ লাইশির িিিার তক্ষশত্র িা র্থার্থ মশি 
কতরশল অিয তকাি পতরতস্থতিশি উক্ত দ্রূত্ব কমাইো তদ্ওোর তিশদ্য  তদ্শি পাশরি। 
 

১    এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি। 

২  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 
৩    এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি। 

 

 
 
(২)  তর্ তকাি সড়ক, িদ্ী, খাল িা তরলপথ অতিিমকারী পাইপ লাইি, উহার পতরচালি চাপ 

র্াহাই হউক িা তকি, এর  উেে পাশ  অতিিম স্থশলর সতন্নকশট উক্ত পাইপলাইশির 
অিস্থাি তিশদ্য ক তচহ্ন স্থাপি কতরশি হইশি।  
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 ১[(৩) সমূদ্র উপকূশল মৎসয আহরণকারী জাহাজ িা িযতক্তিগ্য, িাতণতজযক জাহাশজর তিাঙর, 
সমযশদ্র জরীপ কাশজ তিশোতজি জাহাজ এিং তিল-গ্যাস উশত্তালিকারী জাহাশজর কার্যিশমর 
মািযশম র্াহাশি পাইপ লাইি ক্ষতিগ্রস্থ িা হে তসইলশক্ষয  িো িা অিযতিি িযিস্থা দ্বারা 
পাইশপর অিস্থাি তিশদ্য ক উপর্যক্ত তচহ্ন সমযশদ্র পাইশপর গ্মি পশথ স্থাপি কতরশি হইশি।] 

 

৩৬। িূগ্িম স্থ খ্োক্ষল জোয়গ্ো।- (১)  র্তদ্ েূ-গ্শেয  তকাি পাইপ লাইি তপ্রাতথি থাশক এিং েূ-গ্শেয  
উহার আশ  পাশ  র্তদ্ এমি তকাি কাঠাশমা থাশক র্াহা উক্ত লাইশির সতহি তকািোশিই সম্পকয র্যক্ত 
িশহ, িাহা হইশল উেশের মিযিিী স্থাি ফাাঁকা হইশি এিং কাঠাশমাটি সঞ্চালি লাইি হইশি কমপশক্ষ ২০ 
তসতিতমটার, তিিরণ লাইি হইশি কমপশক্ষ ১৫ তসতিতমটার এিং সাতেয স লাইি হইশি কমপশক্ষ ১০ 
তসতিতমটার দ্রূশত্ব থাতকশি হইশি। তকাি তক্ষশত্র র্যক্ত দ্ূরত্ব িজাে রাখা সিি িা হইশল পাইপ লাইিটিশক 
উক্ত কাঠাশমার প্রোিমযক্ত রাতখিার জিয খাাঁচা, তসিয  িা অপতরিাহী িস্ত্ত্ত দ্বারা পৃথক রাতখশি িা 
অিযতিি সিকয িামূলক িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি।  
 

২[(২)  েূ-গ্শেয  আড়াআতড়োশি স্থাতপি দ্যইটি উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপ লাইশির মশিয িূযিিম ০.৫ 
তমটার দ্ূরত্ব িজাে রাতখশি হইশি র্াহাশি প্রশোজিীে পতরিিয ি, প্রতিস্থাপি িা রক্ষণাশিক্ষণ 
কাজ সম্পন্ন কতরিার জিয পর্যাি জােগ্া পাওো র্াে এিং েতিষযশি স্থাতপিিয পাইপ পূশিযর 
স্থাতপি পাইশপর িীশচ স্থাপি কতরশি হইশি।  

 

(৩) েয -গ্েয স্থ দ্যইটি সমান্তরাল উচ্চ চাপসম্পন্ন সঞ্চালি লাইশির মশিয িূযিিম ১.৫ তমটার দ্ূরত্ব 
িজাে রাতখশি হইশি িশি গ্যাদ্াতরং পাইশপর জিয এই দ্রূত্ব প্রশর্াজয হইশি িা।  

 

(৪)  সঞ্চালি ও তিিরণ লাইিসমূহ েূ-গ্েয স্থ উচ্চ চাপসম্পন্ন তিদ্যযতিক িার হইশি র্থািশম 
িূযিিম ১ তমটার ও ০.৫ তমটার দ্ূরশত্ব স্থাপি কতরশি হইশি।  

 

(৫)  ওোরশহড হাইশটি ি তিদ্যযতিক িাশরর তিকট সঞ্চালি িা তিিরণ পাইপ লাইি তিমযাশণর 
তক্ষশত্র হাইশোশেজ তিদ্যযৎ প্রিাহ জতিি আশিশ র কারশণ পাইপ লাইশির কযাশথাতডক পিতি 
ক্ষতিগ্রস্থ হইিার সিািিা আশি তক িা িাহা র্থার্থোশি পরীক্ষা কতরো তদ্তখশি হইশি এিং 
ক্ষতিগ্রস্থ  হওোর সিািিা থাতকশল িদ্িযর্ােী উপর্যক্ত তিরাপত্তা িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি।  

 

(৬)  সূযোশরজ লাইি িা তরশির মিয তদ্ো পাইপ লাইি তিমযাণ সিযশক্ষশত্র পতরহার কতরশি হইশি, 
িশি তিশ ষ তক্ষশত্র, প্রশোজি হইশল, আড়াআতড়োশি অতিিম তিশিচিা করা র্াইশি পাশর 
এিং এই তক্ষশত্র প্রচতলি তিতি তমািাশিক এইরূশপ ইস্পাশির তিরী খাাঁচা তিমযাণ কতরশি হইশি 
তর্ি জরুরী তমরামি িা রক্ষণাশিক্ষশণর প্রশোজশি গ্মি পথ তেতিশল িসহ সযগ্ম থাশক।  

 

(৭)  সঞ্চালি এিং তিিরণ লাইিসমূশহর সশিযাচ্চ গ্েীরিা েূ-পৃষ্ঠ হইশি সািারণোশি সশিযাচ্চ ২ 
তমটার হইশি, িশি তিশ ষ তিশ ষ তক্ষশত্র তর্মি- িদ্ীর িলশদ্ , সড়কপথ, তরলপথ ইিযাতদ্ 
অতিিমকাশল এই তিিাি প্রশর্াজয হইশি িা।] 

 
 

 
১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 
২  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম পতরিতিয ি। 
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৩৭। প্রোকৃক্ষতক দরুযমোগ্ হইরত  িোবযবস্থো।- তকাি পাইপলাইি র্তদ্ এমি স্থাশি স্থাপি করা হে তর্, 
উহা িিযা, েূতম ধ্বস, অদ্ৃঢ় মৃতত্তকার স্কলি িা অিযতিি প্রাকৃতিক দ্যশর্যাশগ্র ত কার হইশি পাশর, িাহা 
হইশল পতরতস্থতি অিযসাশর তিম্নরূপ রক্ষমূলক িযিস্থা গ্রহশণর মািযশম উক্ত পাইপ লাইশির তিরাপত্তা 
তিতিি কতরশি হইশি, র্থা : 

(ক) পাইপ লাইশির পাশত্রর গুরুত্ব িিযি; 

(খ) পাইপ লাইশির রক্ষক তদ্োল তিমযাণ;  

(গ্) আঙটা লাগ্াশিা; 

(ঘ) মাটির ক্ষেশরাি। 
 

৩৮। পোইপ লোইরন  অবলম্বন।- েূগ্শেয  পাইপ লাইি স্থাপি করা হইশল সংতিষ্ট পতরখার িলা এইরূপ 
হইশি তর্ি পাইপ লাইশির সকল অং  একই সমিশল অিস্থাি কতরশি পাশর এিং উহা তিতিি কতরিার 
উশেশ য প্রশোজিীে তক্ষশত্র োররক্ষক অিলম্বশির িযিস্থা কতরশি হইশি।  

 

৩৯। পোইপলোইরন  ক্ষবরিি ক্ষন োপত্তো বযবস্থো।-  (১) তকাি পাইপলাইি স্থাপশি তিতি ৩১ িা ৩৩ 
এর তিিাি পালি করা সিি িা হইশল িা তকাি পাইপলাইশির উপর িতহয স্থ চাপ আপতিি হওোর 
সিািিা থাতকশল, প্রিাি পতরদ্ যশকর অিযশমাদ্িিশম এিং পতরতস্থতির প্রশোজি তমািাশিক, তিম্নরূপ এক 
িা একাতিক িযিস্থা গ্রহশণর মািযশম উক্ত পাইপলাইশির তিরাপত্তা তিিাি কতরশি হইশি, র্থা : 

(ক)  পাইপলাইশির গ্াশত্রর পযরুত্ব িিযি; 

(খ)  পাইপলাইশির ইস্পাশির তিরী খাাঁচা লাগ্াশিা; 

(গ্)  অিতিক ২৪ তকতজ/তসতম২ চাপ সম্পন্ন পাইপলাইশির তক্ষশত্র, িৃটি  তকাডয  অিযসাশর 
তিকল্প তিরাপত্তা িযিস্থা।  
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(২) পাইপলাইশির তকাি অং  অিািৃি থাতকশল, র্াি চলাচল িা অিযতিি ক্ষতিকর কার্যকলাপ 
হইশি উহাশক রক্ষার   উশেশ য উক্ত অং  রক্ষামূলক তিষ্টিী দ্বারা আিি কতরশি হইশি। 

(৩)  উচ্চ চাপসম্পন্ন েূ-গ্েয স্থ পাইপলাইশির তকাি অং  তকাি সড়ক অতিিম কতরশল উক্ত অং  
ইস্পাশির তিরী খাাঁচা দ্বারা আিি রাতখশি হইশি।  

(৪) পতরচালি চাপ র্াহাই হউক িা তকি, েূ-গ্েয স্থ পাইপলাইশির তকাি অং  তরলপথ অতিিম 
কতরশল, উক্ত অং  ইস্পাশির তিরী খাাঁচা দ্বারা তিতষ্টি রাতখশি হইশি। 

(৫)  উপ-তিতি (৩) ও (৪) এ উতিতখি খাাঁচার  ীষযশদ্  হইশি উহার উপরস্থ েূতমর উপতরিশলর   
দ্ূরত্ব হইশি অিযূি ১.৫ তমটার।   

 

৪০। ১[পোইপ লোইরন  ক্ষন োপত্তো বযবস্থো ক্ষবনষ্ট্কো ী কোযমক্রম ক্ষনক্ষিদ্ধ।- তকাি িযতক্ত তিতি ৩১, 
৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এিং ৬০ এ উশলতখি তিরাপত্তা িযিস্থা তিতিি কতরো তকাি কাজ কতরশি 
পাতরশিি িা : 

 

       িশি  িয  থাশক তর্, তকাি জি-উপশর্াতগ্িামূলক সংস্থা (তর্মি- ওোসা, তিদ্যযৎ উন্নেি তিাডয , 
তডসা, তডসশকা, তটতলগ্রাফ ও তটতলশফাি তিাডয , ইিযাতদ্) উহার তসিা প্রদ্াশির স্বাশথয, পতরচালকশক অিযযি 
৭ (সাি) তদ্শির অতগ্রম তিাটি  প্রদ্াি কতরো, তিজ দ্াতেশত্ব পাইপ লাইি এলাকার তিরাপত্তা িযিস্থা 
অক্ষযন্ন রাতখো প্রশোজিীে কার্যিম পতরচালিা কতরশি পাতরশিঃ 
 

        িশি আরও  িয  থাশক তর্, উক্ত এলাকাে তসিা প্রদ্ািকালীি সমশে তকাি দ্ূঘযটিা সংঘটিি 
হইশল িাহার র্ািিীে ক্ষে-ক্ষতির দ্ােদ্াতেত্ব তসিা প্রদ্ািকারী সংস্থার উপর িিয াইশি।]  

 

১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম পতরিতিয ি। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৪১। ইস্পোত-খ্োাঁচো  ক্ষিজোইন ও ক্ষনমমোণ ।- (১) পাইপলাইশির জিয িযিহার্যয ইস্পাি খাাঁচার তডজাইি 
এমি হইশি তর্ি উক্ত খাাঁচা পাইপলাইশির উপর আপতিি িতহস্থ চাপ সহয কতরশি সক্ষম হে। 
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(২)  তকাি পাইপলাইি তরললাইি অতিিম কতরশল উক্ত পাইপলাইশির জিয ইস্পাশির খাাঁচা িযিহৃি 
হইশল উক্ত খাাঁচা- 

(ক)  তিম্নচাপ সম্পন্ন পাইপলাইশির তক্ষশত্র, তরল-িাাঁশির পাদ্শদ্  হইশি অিূযি ১ তমটার 
এিং তরললাইশির তক্ষশত্র, দ্ফা (ক) তি উতিতখি পাদ্শদ্  ও িতহস্থ তিন্দয হইশি 
র্থািশম ২ তমটার এিং ১০ তমটার পর্যন্ত তিসৃ্তি থাতকশি। 

(৩)  উক্ত খাাঁচা উহার সমূ্পণয  তদ্ঘযযিযাপী সমিল তিত ষ্ট হইশি, িশি  উহার এক প্রান্ত ঢালয হইশি। 
 

(৪)  উক্ত খাাঁচার উেে প্রান্ত িন্ধ অিস্থাে থাতকশি এিং খাাঁচার অেযন্তরস্থ িােয তিস্কা শির তিতমযত্ত 
উহাশি একটি িােয তিস্কা ক িল (Vent Pipe) লাগ্াইশি হইশি র্াহার  ীষযোগ্ মাটির 
উপতরিল হইশি অন্তিঃ ৫০ তসতিমটিার উচ্চিাে থাশি। এইরূপ িােয তিস্কা ক িশলর অন্তস্থ 
িযাস অিযযি ৫ তসতিতমটার এিং উহার উপর তদ্শক প্রান্তোগ্ হইশি তিম্নমযখী এওিং উক্ত প্রাশন্ত 
একটি তিশফারণ তিশরািক িারজালী লাগ্াইশি হইশি। 

 

(৫) উক্ত খাাঁচার অন্তস্থ িযাস উহাশি রতক্ষি পাইপলাইশির িতহস্থ িযাস অশপক্ষা অন্তি ৫ তসতিতমটার  
তি ী  হইশি।  

 

৪২। সড়ক স্টসতু  সক্ষহত পোইপলোইন সংরযোজন।- তকাি সড়ক তসিয র সতহি পাইপলাইি 
সংশর্াজশির পতরকল্পিা থাতকশল, তিতি ২৬ এর অিীশি অিযশমাদ্ি লাশের দ্রখাশস্তর সতহি উক্ত 
পতরকল্পিার তিষে সযতিতদ্যষ্টোশি উশিখ কতরশি হইশি এিং এই তিষশে অিযশমাদ্ি লাশের উশেশ য 
সংতিষ্ট পতরচালক  ১[সংতিষ্ট কিৃয পশক্ষর] তিকট হইশি এই মশময একটি িাড়পত্র সংগ্রহ কতরশিি তর্, 
উক্তরূপ সংশর্াজশি উক্ত দ্িশরর তকাি আপতত্ত িাই। 
  

৪৩। পোইপলোইরন ঝোলোই।-   (১)পাইপলাইশির ঝালাই কার্য স্বীকৃি পিতিশি প্রত ক্ষণপ্রাি িা অতেজ্ঞ 
কাতরগ্র িারা সম্পন্ন করাইশি হইশি।  

 

(২)   তকাি ঝালাইকারীর দ্ক্ষিা িা তিতি তিগ্ি িে মাশস তকাি ঝালাইকাশর্য তিশোতজি তিশলি 
তকিা তসই সম্পশকয  তকাি সশন্দহ থাতকশল িৎকিৃয ক সম্পাতদ্িিয ঝালাইকার্য িা ঝালাই পিতির 
উপর িাহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হইশি এিং সংতিষ্ট তিমযািা  এইরূপ পরীক্ষার িাতরখ ও 
ফলাফশলর একটি তরকডয   সংরক্ষণ কতরশিি।  

 

(৩) তর্ তকাি সমশের আিহাওোর প্রোশি ঝালাইকাশর্যর গুণগ্ি মাি র্াহাশি অক্ষযন্ন থাশক তস 
তদ্শক লক্ষয রাতখো ঝালাইকার্য সম্পন্ন কতরশি হইশি।  

 

(৪) ঝালাইকার্য র্থার্থ পিতিশি সম্পন্ন হইশিশি তকিা িাহা চাক্ষয ষ পতরদ্ যশির মািযশম তিতিি 
কতরশি হইশি এিং আতমতরকাি তপশেতরেঅম ইন্সটিটিউশটর েযান্ডাডয  িং ১১০৪ অিযসাশর 
উক্তরূপ পতরদ্ যশির মািযশম িা ঝালাই-অতিিা ী পরীক্ষশণর (non destructive testing) মািযশম 
ঝালাইকাশর্যর সঠিকি র্াচাই করা র্াইশি।  

 

(৫) ঝালাই-অতিিা ী পিতিশি ঝালাইশের সঠিকিা পরীক্ষার কাজ তরতডওগ্রাতফক পিতিশি িা 
আশমতরকাি িা িৃটি  তকাশড উতিতখি তকাি পিতিশি সম্পন্ন করা র্াইশি।  

 

(৬)   ঝালাই-অতিিা ী পরীক্ষার সংখযা হইশি,- 
 



 22 

(ক)  উচ্চচাপ সম্পন্ন সরল তরখক পাইপলাইশির তক্ষশত্র, উহাশি কৃি ঝালাই সংখযার অিযূি ১০% ; 
এিং 

 
 

     ১ এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম 
পতরিতিয ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) জলপথ, তরলপথ িা সড়ক অতিিমকারী তকাি পাইপলাইি িা পাইপলাইশির িি 
অং  িা কশেসর        তে শির ১[িা চাপ তিেন্ত্রণ তকশন্দ্রর] পাইপলাইশির  
তক্ষশত্র, চাপমাত্রা তিতিযশ শষ, উক্ত পাইপ লাইশি িা অংশ  কৃি ঝালাই সংখযার ১০০%; 

(গ্)  তর্ সকল ঝালাইকাশর্যর চাপ-সহি-ক্ষমিা চিয থয অিযাে এর অিীশি পরীতক্ষি িা হে 
তসই সকল ঝালাইকাশর্যর ১০০%। 

 

(৭)  ত্রুটিপূণয ঝালাইস্থলঅপসারণ িা সিি হইশল তমরামি কতরশি হইশি, এইরূপ তমরামশির তক্ষশত্র 
আশমতরকাি তপশোতলোম ইন্সটিটিউশটর েযান্ডাডয  িং ১১০৪ অিযসরণ কতরশি হইশি। 

 

(৮)  ইস্পাি পাইপ িা উহার তকাি অং  তিরীর সমে প্রশোজিীে ঝালাইকাশর্যর তক্ষশত্র এই তিতির 
তিিািািলী প্রশর্াজয হইশি িা।  

 

৪৪। ঝোলোই বযতীত অনযোনয পদ্ধক্ষতরত সংরযোগ্।- ঝালাইকার্য িযিীি অিয তকাি পিতিশি পাইপ 
লাইি িা িৎসংতিষ্ট র্ন্ত্রপাতির তকাি উপকরণ সংশর্াশগ্র তক্ষশত্র িৃটি  তকাড িা আশমতরকাি তকাশড 
তিিৃি পিতি অিযসরণ কতরশি হইশি।  

 

৪৫। ক্ষনমমোণ সংক্রোন্ত স্ট কিম ।- পাইপলাইশি তর্োশি িসাশিা হইোশি উহার একটি পূণযাঙ্গ তরকডয  
সংতিষ্ট পতরচালক প্রস্ত্ত্তি ও সংরক্ষণ কতরশিি এিং উহাশি তিম্নিতণযি তিষোতদ্র তিিরণ তলতপিি 
থাতকশি, র্থা : 

(ক)  পাইশপর তগ্রড; 

(খ) পাইপ এিং প্রশর্াজয তক্ষশত্র, উহার খাাঁচার গ্াশত্রর পযরুত্ব; 
(গ্) িযিহৃি রক্ষক উপকরণসমূহ; 

(ঘ) েূ-গ্শেয  স্থাতপি পাইপলাইশির তক্ষশত্র, তর্ গ্েীরিাে উহা স্থাতপি হইোশি; 
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(ঙ) কযাশথাড পিতির রক্ষা িযিস্থার তিিরণ; 

(চ) েূ-গ্েয স্থ পাইপলাইশির তক্ষশত্র, েূ-গ্শেয  অিতস্থি তিকটিিী অিযািয কাঠাশমার তিিরণ; এিং  

(ি) অিযািয িথযাতদ্ র্াহা মাটির উপতরোগ্ হইশি পতরদ্ যণ কতরো জািা সিি িশহ।  

 

 

 

তৃতীয় পক্ষ রেদ 

 

স্ট ল কতৃম পরি  িূক্ষমরত পোইপলোইন স্থোপন ইতযোক্ষদ 

 

 

৪৬। স্ট লপর্ অক্ষতক্রম।-  (১) তকাি পাইপলাইি স্থাপশি তকাি তরলপথ অতিিমশির পতরকল্পিা 
থাতকশল, পাইপলাইশির পতরচালক তরল কিৃয পশক্ষর প্রিাি প্রশকৌ লীর তিকট হইশি এই মশময একটি 
িাড়পত্র সংগ্রহ কতরশিি তর্, উক্ত অতিিমশি তরল কিৃয পশক্ষর তকাি আপতত্ত িাই।  

 

(২)  তকাি তরলপথ অতিিমশির তক্ষশত্র, অতিিমিকারী পাইপলাইিটি তিতি ৩৯ এর  িয  পূরণ 
কতরশি এিং এইরূশপ স্থাপি কতরশি হইশি তর্ি উহা র্থাসিি সমশকাশি (৯০) তরললাইিটি 
অতিিম কশর।  

 

৪৭। ক্ষবরিি সতকম তো।-  (১) পাতরপাতবকিার তদ্শক লক্ষয রাতখো তরলপথ অতিিমি স্থাশির উেে 
পাশবয জরুরী  াটয -অফ-োলে স্থাপি কতরশি হইশি এিং পতরচালক ও তরল কিৃয পক্ষ, পরস্পর 
সম্মতিিশম, তরলপথ হইশি উক্ত োলশের দ্ূরত্ব তিিযারণ কতরশি।  

 

১ এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ :  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(২) তর্ সকল পাইপলাইি তরল কিৃয পশক্ষর জতমশি অথিা উক্ত কিৃয পশক্ষর তিেন্ত্রণািীি তকাি সংরক্ষণীে 

পূিয কময হইশি তিরাপদ্ দ্ূরশত্বর মশিয অিতস্থি তসই সকল পাইপলাইি প্রতি সিাশহ কমপশক্ষ 
একিার এিং তর্ পাইপলাইি তরলশসিয  অতিিম কশর িা তরলশসিয র সতহি সংর্যক্ত উহা ২৪ 
ঘিাে কমপশক্ষ একিার, তচৌকীর (Patrol) িযিস্থা পতরচালক কিৃয ক গ্ৃহীি হইশি। 

 

(৩)  তকাি পাইপলাইশি তরলপথ হইশি ১৫ তমটাশরর মশিয তকাি তিদ্র তদ্ো গ্যাস তিগ্যমি তদ্খা 
তগ্শল, তিতি ৭৪ পর উপ-তিতি (৬) এর তিিাি পালি করা িাড়াও, সংতিষ্ট পতরচালক উক্ত 
তিগ্যমি সংিান্ত সংিাদ্ এিং তরলপশথর দ্ূরত্ব তিশদ্য ক ফলশকর উশিখিশম উক্ত তিশদ্রর 
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অিস্থািগ্ি তিিরণাতদ্ সিািয দ্রুিিম পন্থাে তিকটিম তরলশষ্ট শি জািাইো তদ্শিি, এিং উক্ত 
পতরচালক ও তরল কিৃয পশক্ষর সংতিষ্ট কমযকিয া উক্ত তিদ্র হইশি ১৫ তমটার দ্ূরশত্বর মশিয 
র্াহাশি িূমােি ও রন্ধিসহ আগুশির িযিহারজতিি িা অতি ফয তলংগ্ সৃতষ্ট হে এমি তর্ তকাি 
কাজ িন্ধ থাশক িাহা তিতিি কতরশিি।  

 

(৪)   উক্ত তিদ্র সম্পশকয  অিতহি হওোর পর সংতিষ্ট তষ্ট ি মাষ্টার অতিলশম্ব- 
 

(ক)  তিশদ্রর অিস্থাশির অপরতদ্শক অিতস্থি তরল তষ্ট শি উক্ত সংিাদ্ জািাইো তদ্শিি 
এিং উক্ত তিশদ্রর পাবযিিী এলাকার তরলপশথ চলাচলকারী সকল র্াশির চলাচল 
স্থতগ্ি রাতখশিি, র্িক্ষণ িা তিতি পাইপলাইশির পতরচালশকর তিকট হইশি এই মশময 
িাড়পত্র প্রাি হি তর্, তরলগ্াড়ী চলাচশলর তক্ষশত্র তকাি তিপশদ্র সিািিা িাই; 

 

                                         (খ)  উক্ত তিদ্র সম্পতকয ি সংিাদ্ সিািয দ্রুিিম পন্থাে তিম্নিতণযি কিৃয পশক্ষর তিকট 
তপ্ররণ কতরশিি, র্থাঃ- 
 
                        (অ)  তরল কিৃয পশক্ষর সংতিষ্ট মহা িযিস্থাপক; 

(আ)  গ্েণযশমি ইন্সশপকটর অি িাংলাশদ্  তরলওশে; 

                        (ই)   তর্ সকল কিৃয পশক্ষর তিকটস্থ class দ্যঘযটিা (General 

and Subsidiary Rules for    Railways এর সংজ্ঞািযর্ােী) এই সংিাদ্ 
তপ্ররণ কতরশি হে তসই সকল কিৃয পক্ষ; এিং  

                        (ঈ)  প্রিাি পতরদ্ যক।  
 

(৫)  তরলপশথর তর্ স্থাি তদ্ো তকাি পাইপলাইি উক্ত তরলপথ অতিিম কশর তসই স্থাশির উেে 
তদ্শক এক তকশলাতমটার দ্ূশর এিং সংতিষ্ট তরলপশথর উেে পাশবয উক্ত পাইশপর অিস্থাি 
তিশদ্য ক একটি কতরো তিাডয  স্থােীোশি স্থাপি কতরশি হইশি, এইরূপ তিাশডয র মাপ হইশি ৭৫ 
তসতম  ৭৫ তসতম এিং উহাশি সাদ্া পটেূতমর উপর একটি আিযেূতমক সযস্পষ্ট ও চওড়া কাল 
তরখা থাতকশি। তিাডয গুতল সংতিষ্ট তরলপশথর মিযতিন্দয হইশি তিি তমটার দ্রূশত্ব স্থাপি কতরশি 
হইশি এিং উহাশদ্র তিম্ম প্রান্তসমূহ তরশলর উপতরিল হইশি ২৫ তসতিতমটার উশিয  থাতকশি।  

 

(6) উপ-তিতি (৪) এর অিীশি গ্যাস তিগ্যমশির সংিাদ্ অিতহি হওোর সংশগ্ সংশগ্ সংতিষ্ট তষ্ট ি 
মাষ্টার সংতিষ্ট পাইপলাইশির অিস্থাি তিশদ্য ক তিাশডয র তিকট একটি তিপদ্ সংশকি প্রদ্ যশির 
িযিস্থা কতরশিি। 

 

(৭)  উপ-তিতি (৫) এর তিিাি তমািাশিক স্থাতপি তিশদ্য ক তিাডয  অতিিম কতরিার সমে 
তরলগ্াড়ী চালক লক্ষয রাতখশিি তর্ তকাি তিপদ্ সংশকি আশি তকিা এিং তকাি তিপদ্ সংশকি 
তদ্খাশিা হইশল তিতি তরল গ্াড়ী থামাইো তদ্শিি।  

 

৪৮। স্ট ল স্টসতুরত পোইপলোইন সংরযোজন।- (১) তকাি তরলশসিয শি পাইপলাইি সংশর্াজশির 
পতরকল্পিা থাতকশল সংতিষ্ট পতরচালক তিতি ২৬ এর অিীশি দ্রখাস্ত দ্াতখল কতরিার সমে উক্ত 
পতরকল্পিার তিিরণ তি দ্োশি একটি আলাদ্া পীশট দ্াতখল কতরশিি।  
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(২)  এইরূপ পাইপলাইি সংশর্াজশির তক্ষশত্র সংতিষ্ট পতরচালক তরল কিৃয পশক্ষর প্রিাি প্রশকৌ লীর 
তিকট হইশি এই মশময একটি সাটিয তফশকট সংগ্রহ কতরশিি তর্, সংতিষ্ট তরলশসিয শি প্রস্তাতিি 
পাইপলাইি সংশর্াজশির িযাপাশর উক্ত কিৃয পশক্ষর তকাি আপতত্ত িাই।  

 

(৩)   পাইপলাইশির তর্ অং  তরলশসিয র সতহি সংশর্াতজি থাশক তসই অংশ র উেে তদ্শক একটি 
কতরো  াট-অফ-োলে ও তলা-ডাউি-োলে তিকটিম তরল লাইি হইশি ৯০ তমটার এিং 
তসিয র তিকটিম প্রান্ত হইশি ৩০০ তমটাশরর মশিয স্থাপি কতরশি হইশি। পাইপলাইশির 
পতরচালক উক্ত োলেগুতল কমপশক্ষ প্রতি তিিমাশস একিার কতরো পরীক্ষা কতরো তদ্তখশিি 
তর্ িাহারা সঠিকোশি সচল আশি তকিা। এইরূপ পরীক্ষার ফলাফল প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট 
দ্াতখল কতরশি হইশি এিং উহার একটি অিযতলতপ তরল কিৃয পশক্ষর প্রিাি প্রশকৌ লীর তিকটও 
তপ্ররণ কতরশি হইশি।  

 

(৪)  তরল তসিয র সতহি সংর্যক্ত পাইপলাইি হইশি গ্যাস তিগ্যমি পতরলতক্ষি হইশল অতিলশম্ব  াট-
অফ-োলেসমূহ িন্ধ কতরো তদ্শি হইশি এিং তলা-ডাউি োলেগুতল চালয কতরশি হইশি র্াহাশি 
পাইপলাইশি গ্যাশসর চাপ হ্রাস পাে। 

 
 
 
 
 
(৫)   পাইপলাইশির তর্ অং  তরল তসিয  সংলি এিং উপ-তিতি (৩) এ উতিতখি োলে পর্যন্ত তিসৃ্তি 

তসই অং  তিমযাশণ িযিহৃি পাইপ হইশি তজাড়া-তিহীি (seamless) এিং উক্ত পাইশপর তিত ষ্টয 
হইশি আশমতরকাি তপশোতলোম ইন্সটিটিউট এর তস্পত তফশক ি িং ১[অিূযি 5LX Grade X 42] 
এর সতহি সামঞ্জসযপণূয।  

 

 

২[(৬)   তরল লাইি সংর্যক্ত কিতিট তিতমযি িহুমযখী তসিয র তক্ষশত্র এই তিতি প্রশর্াজয হইশি িা।] 
 

 
 

৪র্ম পক্ষ রেদ 

পোইপ লোইরন  প ীিণ এবং কোযমো ম্ভ 

 

 

৪৯। সোধো ণ ক্ষবধোন।- তকাি পাইপলাইি িা উহার তকাি অংশ  গ্যাস পতরিহি করা র্াইশি িা, র্তদ্ 
িা- 
 

(ক)  এই পতরশেশদ্র তিিাি তমািাশিক উহা পরীক্ষা করা হে এিং িাহা সিযাতিক 
অিযশমাদ্িশর্াগ্য পতরচালি-চাপ সহয কতরিার মি উপর্যক্ত িতলো প্রমাতণি হে, এিং  

(খ)   প্রশিযকটি তিশদ্রর অিস্থাি তিণযে কতরো সংতিষ্ট পাইপাং  অপসারণ িা উক্ত তিদ্র িন্ধ 
করা হে।  
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৫০। ক্ষিদ্র প ীিণ পদ্ধক্ষত।- তিদ্র পরীক্ষণ পিতি এইরূপ হইশি র্াহা পরীক্ষািীি পাইপাংশ র র্ািিীে 
তিদ্রািযসন্ধাি কতরশি সক্ষম এিং প্রিাি পতরদ্ যক কিৃয ক অিযশমাতদ্ি।  

 

৫১। প ীিণ মোধযম।- (১) ৩ [২০.৫ তকতজ/ িগ্যশসতিতমটার চাপ সম্পন্ন] গ্যাস পতরিহশির জিয 
িযিহার্য পাইপলাইি পরীক্ষশণর মািযশম হইশি পাতি : 
 

িশি  িয  থাশক তর্, পতরতস্থতির প্রশোজশি এিং প্রিাি পতরদ্ যশকর অিযশমাদ্িিশম, িােয িা 
গ্যাস উক্ত পরীক্ষশণর মািযমরূশপ িযিহৃি হইশি পাশর।  

 

(২) ৩[২০.৫ তকতজ/ িগ্যশসতিতমটার এর তিশম্নর চাপসম্পন্ন] গ্যাস পতরিহশণর জিয িযিহার্য 
পাইপলাইি পরীক্ষশণর মািযমরূশপ পাতি, িােয িা গ্যাস তর্ তকািটিই িযিহার করা র্াইশি 
পাশর।  

 

৫২। প ীিরণ  ক্ষস্থক্ষতকোল।- সঞ্চালি লাইি িা মযখয তিিরণ-লাইশি িযিহার্য পাইপলাইশির তিদ্র 
অিযসন্ধাশির পরীক্ষণ কার্য অিূযি ২৪ ঘিা িতরো চালাইশি হইশি, িশি অিািৃি পাইপাংশ র পরীক্ষার 
জিয সমে থাতকশি আট ঘিা। এই সমে গ্ণিার িযাপাশর পরীী্কষণ শুরুর পর হইশি পাইপলাইশির 
অন্তস্থ চাপ তস্থর হওোর জিয প্রশোজিীে সমে হইশি িাদ্ তদ্শি হইশি।  
 

 
১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখ:  ১/৭/০৩ এর মািযশম  5LX Grade X 42 to X 60 

এর পতরিশিয  প্রতিস্থাতপি। 
২  এস.আর.ও.িং১৯৬- আইি/২০০৩  িাতরখঃ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি।                                              

৩  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৫৩। প ীিণকোলীন ক্ষন োপত্তো।-   (১) তর্ তকাি পাইপলাইশির তিমযাশণাত্তর পরীক্ষণকাশল উহাশি 
কমযরি িযতক্ত ও জিসািারশণর তিরাপত্তার প্রতি সিকয  থাতকশি হইশি। পরীক্ষািীি পাইপ-লাইশির তকাি 
অং  জিপথ িা জিসমাগ্ম হে এইরূপ স্থাি তদ্ো অতিিম কতরশল উক্ত পশথ িা স্থাশি পাহারার 
িযিস্থা কতরশি হইশি এিং পরীক্ষণ কাজ চলার তিষে তিশদ্য ক তিজ্ঞতি সহশজ দ্ৃ যমাি আকাশর স্থাপি 
কতরশি হইশি। 
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(২)  পরীক্ষণ মািযম তহসাশি িােয িা গ্যাস িযিহার করা হইশল, পরীক্ষণ চাপ তিতি ৫৪ িা তক্ষত্র 
তিশ শষ তিতি ৫৫ অিযসাশর তর্ সমেিযাপী সংতিষ্ট পাইপলাইশির জিয অিযশমাদ্িশর্াগ্য সিযাতিক 
পতরচালি চাপ অশপক্ষা তি ী থাশক তসই সমশে পরীক্ষণ এলাকাে পরীক্ষণকমী িযিীি অিয 
তকাি িযতক্তশক প্রশি  কতরশি তদ্ওো চতলশি িা।  

 

৫৪। উচ্চচোপসম্পন্ন পোইপলোইরন  প ীিণ।-  তকাি পাইপলাইশির উচ্চচাপসম্পন্ন পতরিহশির 
পতরকল্পিা থাতকশল উহাশি তিিরূপ চাপমাত্রাে পরীক্ষণ চালাইশি হইশি, র্থাঃ- 

 (ক) জিপশদ্র িাতহশর স্থাপিশর্াগ্য পাইপলাইশির তক্ষশত্র উহার জিয অিযশমাদ্িশর্াগ্য সিযাতিক 
পতরচালি চাশপর ১.২৫ গুণ চাপমাত্রাে; 

 (খ)  অিয তর্ তকাি অঞ্চশল স্থাপিশর্াগ্য পাইপলাইশির তক্ষশত্র, উহার জিয অিযশমাদ্িশর্াগ্য 
সিযাতিক পতরচালি চাশপর ১.৫ গুি চাপমাত্রাে।  

 

৫৫। ১[**]  পোইপলোইরন  প ীিণ পদ্ধক্ষত।- (১) ২[৩.৫ তকতজ/ তস এম২]  হইশি ২[১০.৫ তকতজ/ তস 
এম২] চাপমাত্রাে গ্যাস পতরিহশির জিয িযিহার্য পাইপলাইশি উহার জিয অিযশমাদ্িশর্াগ্য সিযাতিক 
পতরচালি চাশপর ২[১.৫ গুণ] চাপমাত্রাে পরীক্ষণ চালাইশি হইশি।  

(২)  ২[৩.৫ তকতজ/ তস এম২] অশপক্ষা কম চাপমাত্রাে গ্যাস পতরিহশির জিয িযিহার্য পাইপলাইশি 
গ্যাস পতরিহশির পূশিযই পরীক্ষা কতরো তদ্তখশি হইশি তর্ উহা তিদ্রমযক্ত তক িা।  

 

৫৬। প ীিণ এ  স্ট কিম  সং িণ।- (১)  তিতি ৫৪ ও ৫৫ অিযর্ােী সম্পাতদ্ি প্রতিটি পরীক্ষণ কার্য 
পাইপলাইি পতরচালশকর একজি প্রতিতিতির উপতস্থতিশি অিযতষ্ঠি হইশি। উক্ত প্রতিতিতি পরীক্ষশণর 
একটি তরকডয  প্রস্ত্ত্তি কতরশিি এিং সংতিষ্ট পাইপ খন্ড র্িতদ্ি িযিহার উপশর্াগ্ী থাশক পতরচালক 
িিতদ্ি উক্ত তরকডয  সংরক্ষণ কতরশিি।  
 

(২)   উপ-তিতি (১) এ-উতিতখি তরকশডয  তিশম্নাক্ত িথযাতদ্ থাতকশি, র্থাঃ- 
       (ক)  ঠিকাদ্ার, পরীক্ষণকারী প্রশকৌ লী এিং পাইপলাইশির পতরচালশকর প্রতিতিতির 

িাম ও ঠিকািা;  

       (খ)  পরীক্ষণ কাশর্য িযিহৃি মািযম; 
             (গ্)  পরীক্ষণ কাশর্য প্রর্যক্ত চাপমাত্রা; 

(ঘ) পরীক্ষশণর তস্থতিকাল; 
(ঙ) পরীক্ষণকালীি চাপমাত্রার চাট িা চাপমাত্রা তিশদ্য ক অিযরূপ অিয তকাি তরকডয   
(চ)পাইপলাইি তকাি সড়ক িা তরললাইি, িদ্ী িা খাল অতিিম কতরশল, িা উহা 
তকাি সড়ক, তসিয  িা তরলশসিয র সতহি সংশর্াতজি থাতকশল, িা উহার তকাি অং  
অিািৃি থাতকশল, উহাশদ্র তিিরণ; 
(ি)  আতিসৃ্কি তিদ্র; এিং 

             (জ)  তকাি তিভ্রাট ও উহার তিেতত্ত।  
 

 

 
১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম ‘‘ তিম্ন চাপসম্পন্ন’’  ব্দগুতল 
তিলযি। 
২  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি। 
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৫৭। প্রধোন পক্ষ দিমরক  ব োবর  স্টনোটিস।- উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপলাইশির তিদ্র অিযসন্ধাি করা িা 
উহার চাপমাত্রা সহি-ক্ষমিা তিণযে করার উশেশ য অিযতষ্ঠিিয পরীক্ষণ কাশর্য র্াহাশি প্রিাি পতরদ্ যক 
িা িাহার প্রতিতিতি উপতস্থি থাতকশি পাশরি িদ্যশেশ য উক্ত পাইপ লাইশির পতরচালক, পরীক্ষণ কার্য 
শুরু হইিার অিূযি পাাঁচ তদ্ি পূশিয প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট একটি তিাটিস তপ্ররণ কতরশিি এিং উক্ত 
পরীক্ষণ কার্য র্থার্থোশি পতরদ্ যশির িযাপাশর প্রিাি পতরদ্ যকশক িা িাহার প্রতিতিতিশক প্রশোজিীেে 
সকল সযশর্াগ্-সযতিিা প্রদ্াি কতরশিিঃ  
 

     িশি  িয  থাশক তর্, পূশিয স্থাতপি তকাি পাইপলাইশির মািযশম গ্যাস সরিরাহ অিযাহি রাখা 
জরুরী প্রশোজি থাতকশল এিং উহার তকাি অং  প্রতিস্থাতপি হইো থাতকশল অিূযি ২৪ ঘিার আগ্াম 
তিাটিস তদ্শলও চতলশি।  

 

৫৮। স্থোনীয় পকু্ষলি প্রিোসরন  সহোয়তো ইতযোক্ষদ।- এই অিযাশের অিীশি পরীক্ষণ কার্য পতরচালিার 
জিয পযতলশ র সহােিার প্রশোজি হইশল  পাইপলাইশির তিমযািা স্থািীে পযতল  প্র াসি উক্ত সহােিা 
সম্পশকয  পূিযাশহ্নই অিতহি কতরশিি এিং পযতল  প্র াসি উক্ত তিমযািাশক প্রশোজিীে সহােিা তদ্শিি।  

 

 

৫৯। পোইপ ক্ষবরিোধন ইতযোক্ষদ।- ১[(১)পাইশপ তিদ্রািযসন্ধাশির কাশজ পাতি িযিহৃি হইশল উহা হইশি 
পাতি ও গ্াদ্ (Scale) অপসারশণর জিয পর্যােিশম িা  তপগ্ (Cleaning Pig), কাপ তপগ্ (Batching 

Pig) এিং তফাম তপগ্ (Swabbing Pig/ Drying Pig) িা অিযরূপ তপগ্ (Pig) িযিহার কতরশি হইশি ।] 
 

(২)  উপ-তিতি (১) এর  িয  প্রশর্াজয তক্ষশত্র পূরশণর পর পাইপলাইিশক িােয মযক্ত কতরশি হইশি।  
 

(৩)  পাইপলাইিশক িােযমযক্ত করার উশেশ য এিং প্রশর্াজয তক্ষশত্র উপ-তিতি (১) এর  িয  পরূশণর 
পর, উহাশক অিত ষ্ট পাতিমযক্ত করার উশেশ য শুষ্ক িাইশরাশজি দ্বারা পৃথকীকৃি অিস্থাে 
তমশথাশিশলর দ্যইটি প্রিাহ পাইপলাইশির মিয তদ্ো চালাইো পাতিমযক্ত করার কাজ সম্পন্ন করা 
র্াইশি পাশর।  
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(৪)  তিশ ািি প্রতিোে তমশথাশলি িযিহৃি িা হইশল, পাইপলাইশি র্াহাশি িােয িা তিতিে গ্যাস িা 
গ্যাস-তমেণ সিযতিম্ন পর্যাশে থাশক িাহা তিতিি করার উশেশ য পাইপলাইশির গ্যাস পতরিহণ 
পতরকল্পিা সিকয িার সতহি গ্রহণ কতরশি হইশি।  

 

 

 

 

৫ম পক্ষ রেদ 

িয়র োধ 

 
 

৬০। সোধো ণ িতম োবলী।-   (১) প্রশিযকটি িািি পাইপলাইশির িাতহযক ক্ষে তরাশির উশেশ য পাইশপ 
প্রশলপি ও কযাশথাড পিতির সাহাশর্য সতম্মতলিোশি প্রতিশরাি পিতি প্রশোগ্ কতরশি হইশি।  
 

(২)  পতরচালক র্তদ্ প্রশোজিীে পরীক্ষণ, অিযসন্ধাি িা অিযতিিোশি প্রমাণ কতরশি পাশরি তর্, 
কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি িযিস্থা প্রশোজি, িাহা হইশল প্রিাি পতরদ্ যক উপ-তিতি (১) এর 
তিিাি পালি করা হইশল উক্ত পতরচালকশক অিযাহতি তদ্শি পাশরি।  

 

 

৬১। প্ররলপন।- (১) পাইপলাইশির িাতহযক প্রশলপি এমি তিদ্যযতিক ও র্াতন্ত্রক পিতিশি সম্পন্ন কতরশি 
হইশি র্াহাশি উহা পাইশপর িযাস, প্রাকৃতিক পতরশি  ও পাইপলাইি পতরচালিা পিতির পশক্ষ উপর্যক্ত ও 
তটকসই হে। প্রশলপ  ক্তোশি পাইশপর সংশগ্ আটকাইো থাতকশি এিং পাইশপর সতহি কযাশথাড পিতির 
প্রতিশরাি িযিস্থা সংর্যক্ত থাতকশল সংশর্াগ্স্থশল তকাি ফাকা স্থাি থাতকশি িা।  

 
 

১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি। 
 

 

 

 

১[(২)  পাইশপর প্রশলপি িযিস্থা িজাে আশি তকিা িাহা প্রতি তিি িৎসর অন্তর অন্তর র্াতন্ত্রক 
পিতিশি পরীক্ষা কতরশি হইশি এিং  
প্রশলপি িযিস্থা অকার্যকর হইশল উহা দ্রুিিম সমশের মশিয তমরামি কতরশি হইশি।  
 

(৩) সমযদ্রপৃশষ্ঠ স্থাপিকারী পাইপশক এমিোশি প্রশলপি তদ্শি হইশি র্াহাশি সমযশদ্রর পাতি তকািোশিই  
পাইশপর গ্াশে িা লাশগ্।  
 

(৪) সমযদ্রপৃশষ্ঠ স্থাতপি পাইশপ এমি র্াতন্ত্রক ও কাতরগ্রী িযিস্থা স্থাপি কতরশি হইশি র্াহাশি পাইশপর 
প্রশলপি িযিস্থা ক্ষতিগ্রস্থ িা অশকশজা হইশল দ্রুিিম সমশে উহা তিণযে করা র্াে।] 

 

  

৬২। কযোরর্োি পদ্ধক্ষত প্রক্ষতর োধ।- (১)   পাইপলাইি তিতমযি হওোর এক িৎসশরর মশিয, র্িদ্যর 
সিি িৃটি  ষ্টযান্ডাডয  তস্পতসতফশক ি তকাডয  অি প্রযাটিস িং ১০২১ অথিা আশমতরকাি িযা িাল  
এশসাতসশে ি অি কশরা ি ইতঞ্জতিোসয তকাড জ.চ. ০১-৭২ অিযর্ােী পাইপলাইশি কযাশথাড পিতির 
প্রতিশরাি িযিস্থা প্রশোগ্ কতরশি হইশি।  
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(২)   উপ-তিতি (১) এ উতিতখি কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি িযিস্থা সযাকতরতফতসোল অযাশিাড পিতি 
অথিা তিদ্যযৎ প্রিাহ পিতির মািযশম প্রশোগ্ করা র্াইশি।  

 

(৩)   কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি মাত্রা এইরূপ হইশি র্াহাশি পাইশপর প্রতিশরািক প্রশলপ ক্ষতিগ্রস্ত িা 
হে।  

 
২[(৪) সমযদ্রপৃশষ্ঠ স্থাতপি পাইশপর তকাি অং  সমযশদ্রর পাতির সংস্পশ য আতসশল উক্ত অংশ র জিয 

তসতিশফতসশেল এশিাশডর িযিস্থা কতরশি হইশি এিং উক্ত অং শক অপতরিাহী ফ্ল্যান্স দ্বারা পাইশপর 
সাশথ সংর্যক্ত কতরশি হইশি এিং পাইশপর অিত ষ্ট অং শক কযাশথাতডক রক্ষা িযিস্থার আওিাে 
আিেি কতরশি হইশি।  

 

(৫)  তিদ্যযতিকোশি কযাশথাতডক রক্ষা িযিস্থার আওিাে পাইপ লাইি আিেি করা কাতরগ্তরোশি 
সযতিিাজিক িা হইশল পাইশপর ক্ষেশরাশির জিয কার্যকরোশি তসতিতফতসশেল এশিাশডর িযিস্থা 
কতরশি হইশি।] 

 

৬৩। মক্ষনটক্ষ ং।- (১) তকাি পাইপলাইশির কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি িযিস্থা সংর্যক্ত হইশল উক্ত 
িযিস্থা তিতি ৬২(১) এ উশিতখি তস্পতসতফশক ি অিযসাশর র্থার্থোশি কার্যকর আশি তকিা িাহা 
প্রশিযক পতঞ্জকা িৎসশর কমপশক্ষ একিার পরীক্ষা কতরো তদ্তখশি হইশি এিং এইরূপ দ্যইটি পরীক্ষার 
িযিিাি ১৫ মাশসর তি ী হওো চতলশি িা 
 

(২)   পাইপলাইশির সংর্যক্ত কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি িযিস্থাে সংর্যক্ত তিদ্যযৎ  তক্তর উৎস সচল 
আশি তকিা িাহা পরীক্ষা কতরিার জিয অিতিক ৭৫ তদ্ি অন্তর এিং সারা িৎসশর অন্তি 
িেিার উক্ত পাইপলাইি পতরদ্ যি কতরশি হইশিঃ 

                 ৩[িশি  িয  থাশক তর্, সমযদ্রিশল স্থাতপি পাইপলাইশির ক্ষেশরাি িযিস্থা প্রতি 
িৎসর কমপশক্ষ দ্যইিার পরীক্ষা কতরো তদ্তখশি হইশি।] 

 

(৩)  তর্ সকল তরোসয কাশরি, সযইচ ডাইওড এিং ইিারতফোশরন্স িন্ড কযাশথাড পিতির িযব্সথা 
অক্ষযন্ন রাখার জন্র অপতরহার্য, তসইগুতলশক অিতিক ৭৫ তদ্ি অন্তর এিং সারা িৎসশর তমাট 
িেিার তিদ্যযতিক িযিস্থার মািযশম পরীক্ষা কতরশি হইশি অিযািয ইিারতফোশরন্স িন্ড প্রশিযক 
পতঞ্জকা িৎসশর একিার পরীক্ষা কতরশি হইশি। এিং এইরূপ দ্যইটি পরীক্ষা িযিিাি ১৫ মাশসর 
তি ী হওো চতলশি িা।  

 

(৪)  তকাি পতরচালক তকাি পাইপলাইশির িযাপাশর তিতি ৬০ (২) এর অিীশি অিযাহতি পাইো 
থাতকশল, তিতি অিতিক তিি িৎসশর অন্তর উক্ত পাইপলাইশির অিস্থা মূলযােি কতরশিি এিং 
উক্ত পাইপলাইশির তকাি অংশ  তিপজ্জিক ক্ষে পতরলতক্ষি হইশল তসই অংশ  কযাশথাড পিতির 
প্রতিশরাি িযিস্থা গ্রহণ কতরশিি।  

 

(৫)  এই তিতি অিযসাশর অিযতষ্ঠি পরীক্ষণ িা পতরদ্ যশির মািযশম তকাি পাইপলাইশির ত্রুটি িরা 
পতড়শল উক্ত ত্রুটি সংশ ািিকশল্প পাইপলাইশির পতরচালক অতিলশম্ব প্রতিকারমূলক িযিস্থা গ্রহণ 
কতরশিি। 

 

(৬)  এই পতরশেশদ্র অিীশি সকল পরীক্ষণ িা মূলযােি প্রত ক্ষণপ্রাি িা অতেজ্ঞ কমীর িারা সম্পন্ন 
করাইশি হইশি।  
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(৭)  প্রিাি পতরদ্ যক অথিা িাহার প্রতিতিতির উপতস্থতিশি প্রতি তিি িৎসশর কমপশক্ষ একিার  
উচ্চ-চাপ সম্পন্ন পাইপলাইশি উক্তরূপ পরীক্ষণ িা মূলযােি সম্পাতদ্ি হইশি, এিং প্রিাি পতরদ্ যক 
অথিা  

 

 
১,২,৩ এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 

 
 
 
 
 
 
িাহার প্রতিতিতিশক সংতিষ্ট পাইপলাইশির ক্ষে তিেন্ত্রণ সংিান্ত পতরতস্থতি এিং ক্ষেমযক্ত অিস্থা 
িাস্তশি পরীক্ষা কতরো তদ্তখিার জিয সকল সযশর্াগ্-সযতিিা তদ্শি হইশি।  

 

৬৪। স্টটষ্ট্ স্টষ্ট্িন।- এই অিযাশের তিিাি তমািাশিক কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি িযিস্থািীি প্রশিযক 
পাইপলাইশি অিূরূপ প্রতিশরাি িযিস্থার পর্যািিা তিদ্যযতিক সরঞ্জাশমর দ্বারা তিিযাণকশল্প পাইপলাইশির 
তিতেন্ন স্থাশি পর্যাি সংখযক পরীক্ষণ তকন্দ্র িা অিযরূপ সযতিিার িযিস্থা রাতখশি হইশি।  

 

৬৫। স্টটক্ষষ্ট্  ি।- (১) প্রশিযক পাইপলাইশির সতহি একটি তিদ্যযৎ পতরিাহী তটতষ্টং রড সংর্যক্ত থাতকশি। 
(২)  উক্ত তটতষ্টং রড পাইপলাইশির সতহি এইরূশপ সংর্যক্ত রাতখশি হইশি র্াহাশি পাইশপর উপশর 

উহার পীড়ি জতিি প্রোি সিািয তিম্নিম পর্যাশে থাশক। 
 

৬৬। স্ট কিম ।- কযাশথাড পিতির প্রতিশরাি িযিস্থািীি পাইপলাইশির পতরচালক উক্ত পাইপলাইি 
র্িতদ্ি কাশর্যাপশর্াগ্ী থাশক িিতদ্ি তিম্নরূপ তরকডয  সংরক্ষণ কতরশিি, র্থাী্ঃ- 
 

    (ক)   উক্তরূপ প্রতিশরাি িযিস্থার সতহি সংর্যক্ত সকল পাবযিিী কাঠাশমা সংিান্ত তরকডয  ; 

(খ)   উক্ত পাইপলাইি ও কাঠাশমার অিস্থাি তিশদ্য ক িক া; 
 
(গ্)  তর্ সকল পরীক্ষণ িা মূলযােশির তেতত্তশি তকাি পাইপলাইশির ক্ষে তিেন্ত্রণকশল্প িযিস্থা 
গ্রহণ করা হইোশি অথিা উক্তরূপ িযিস্থার প্রশোজি তিল িা িতলো তদ্খা তগ্োশি তসই সকল 
পরীক্ষণ িা মূলযােি সংিান্ত র্ািিীে তরকডয ।  

 

 
 

৬ষ্ঠ পক্ষ রেদ 

 

পক্ষ চোলনো ও  িণোরবিণ 

 

 

 

৬৭। সোধো ণ িতম োবলী।- (১)  পাইপলাইশির তকাি অং  এই তিতিমালার তিিাি অিযসাশর 
রক্ষণাশিক্ষণ করা িা হইশল তকাি িযতক্ত উক্ত অং  পতরচালিা কতরশি পাতরশিি িা।   
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(২)   পাইপলাইশির তকাি অং  তিপদ্মযক্ত িে িতলো প্রিীেমাি হইশি উহা প্রশোজিমি তমরামি 
কতরশি হইশি অথিা উহা অপসারণ কতরো িদ্স্থশল উপর্যক্ত পাইপ লাগ্াইশি হইশি।  

 

(৩)   পাইশপর তকাি তিশদ্রর ফশল তিপদ্ হইশি পাশর িতলো প্রিীেমাি হইশল উক্ত তিদ্র অতিলশম্ব 
িন্ধ কতরিার িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি।  

 
১[(৪) সঞ্চালি পাইপ লাইি তিমযাশণর ২৫ িৎসর পর হইশি সািারণিঃ প্রতি ৫ িৎসর অন্তর 

ইশিতলশজন্স তপতগ্ং কতরো িাহার পযরুত্ব তিণযে কতরশি হইশি, িশি তিশ ষ তক্ষশত্র পাইপ লাইশির 
তকািরূপ ক্ষেক্ষতির আ ংকা থাতকশল অতিলশম্ব ইশিতলশজন্স তপতগ্ং এর িযিস্থা কতরশি হইশি 
এিং র্তদ্ পযরুত্ব তডজাইি এযালাউন্স অশপক্ষা অতিক ক্ষে প্রাি হে িশি পাইপ লাইি িা িাহার 
অং  তিশ ষ পতরিযক্ত িা প্রতিস্থাপি কতরশি হইশি।  

 

(৫) সঞ্চালি ও তিিরণ পাইপ লাইশির তপএসতপ (পাইপ টয  সশেল তপাশটিত োল) তরশপাশটয  র্তদ্ তদ্খা 
র্াে তর্, কাশরি তরশিজ তিতদ্যষ্ট সীমা অশপক্ষা অতিক, িশি তসই অংশ  প্রতিকাশরর িযিস্থা  
কতরশি হইশি। 

 

(৬) তিিরণ পাইপ লাইশি ক্ষেজতিি তিদ্র তদ্খা তদ্শল তস অং  প্রতিস্থাপি িা ক্ল্যাতম্পং কতরশি 
হইশি।] 

 

৬৮। অনুরমোক্ষদত চোপমোত্রো অক্ষধক চোরপ গ্যোস পক্ষ বহণ ক্ষনক্ষিদ্ধ।- প্রিাি পতরদ্ যক কিৃয ক 
অিযশমাতদ্ি মাত্রার অতিতরক্ত চাশপ তকাি পতরচালক তকাি পাইপলাইশি গ্যাস পতরিহণ কতরশিি িা।  

 
 
১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 
 
 
 
৬৯। পক্ষ চোলনো ও  িণোরবিরণ  ক্ষন োপদ পদ্ধক্ষত।- (১)  প্রশিযক পতরচালক িাহার তিেন্ত্রণািীি 
পাইপলাইি পতরচালিা ও রক্ষণাশিক্ষশণর তক্ষশত্র তিরাপত্তা তিিািকশল্প এই তিতিমালা অিযসাশর একটি 
পতরচালি ও রক্ষণাশিক্ষণ পতরকল্পিা প্রণেি কতরশিি।  

    
(২)   উপ-তিতি (১) এই িীি প্রিীি িা পতরকল্পিার অিযািয তিষশের মশিয তিম্ন িতণযি তিষে 

তিশ ষোশি উশিতখি থাতকশি, র্থাঃ- 
(ক)  স্বাোতিক অিস্থাে পাইপলাইশির ও গ্যাস সংিান্ত অিয সকল সরঞ্জামাতদ্র 

পতরচালিা ও তমরামি পিতির তি দ্ িণযিা এিং কমীগ্ণ কিৃয ক অিযসরণীে 
তিশদ্য ; 

(খ)  তিতি ৭০ এ উতিতখি জরুরী অিস্থার তমাকাতিলা; 

                     (গ্)  তিতি ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ এর তিিাি পালশির উশেশ য কমীগ্শণর কিয িয; 
(ঘ)  সংকটজিক জরুরী অিস্থাে িা তিমযাণ কাজ িা অস্বাোতিক তমরামি কাশজর 
ফশল, পাইপলাইশির  তকাি অং  িা গ্যাস-সংিান্ত তকাি তিতদ্যষ্ট সরঞ্জাম হইশি 
জিসািারশণর তিপদ্ হইিার সিািিার তক্ষশত্র কমীগ্শণর কিয িয; 
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(ঙ)   উচ্চ চাপসম্পন্ন সঞ্চালি লাইি িা মূখয তিিরণ লাইি তিতেষ্ট সমে অন্তর 
অন্তর পতরদ্ যশির তিেম ও তিশদ্য । 

 

 

৭০। জরু ী অবস্থো  জনয পক্ষ কল্পনো।- প্রশিযক পতরচালক- 
 

(ক) পাইপলাইশি গ্যাশসর স্বাোতিক পতরিহি তিতিি হওো িা িৎসংিান্ত সরঞ্জাম অচল হওো 
িা অিযতিি সংকটজিক জরুরী অিস্থা তমাকাতিলার উশেশ য একটি জরুরী পতরকল্পিা 
প্রণেি কতরশিি; 

(খ)  রক্ষণাশিক্ষণ ও পতরচালিার সতহি সংতিষ্ট কমীগ্ণশক উক্ত পতরকল্পিার প্রশর্াজয অং  
সম্পশকয  সমযক অিতহি কতরশিি; 

(গ্)  প্রশোজশির সমে র্থার্থ সরকারী কমযকিয া ও কমযচারীগ্শণর সংশগ্ এই পতরকল্পিা সম্পতকয ি 
তিষশে তর্াগ্াশর্াগ্ স্থাপি কতরশিি।  

 

৭১। পোইপলোইরন  অকোযমকোক্ষ তো অনুসন্ধোন।- (১)  পাইপলাইশির অকার্যকাতরিা িা তকাি 
দ্যঘযটিার কারণ তিিযারণকশল্প এিং উহাশদ্র পযিরািৃতত্ত তরাি করার উশেশ য প্রশিযক পতরচালক 
প্রশোজিীে অিযসন্ধাি ও তিশিষশণর িযিস্থা গ্রহণ কতরশিি।  

(২)  উক্ত অিযসন্ধাি ও তিশিষশণর ফলাফল একটি প্রতিশিদ্ি আকাশর, সংতিষ্ট অকার্যকাতরিা িা 
দ্যঘযটিার তত্র  তদ্শির মশিয, প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট দ্াতখল কতরশি হইশি।  

 

৭২। সতম ক পযমরবিণ।- (১)  প্রশিযক পতরচালক পাইপলাইি ও িৎসংতিষ্ট অিযািয সরঞ্জামাতদ্র 
সিািয সিযাতিক কার্যকাতরিা তিতিি করার উশেশ য উহাশদ্র সিকয  পর্যশিক্ষশণর (surveillance) 
িযিস্থা কতরশিি।  
 

(২)   পাইপলাইশির তকাি অংশ র অিস্থা অসশন্তাষজিক িতলো তিরূতপি হইশল প্রশোজি তমািাশিক 
উহা িাদ্ তদ্ওো, িদ্লাইো তফলা িা তমরামশির জিয পতরকতল্পি কমযসূচী গ্রহণ কতরশি হইশি। 
উক্তরূপ তকাি কার্যিম গ্রহণ করা সিি িা হইশল অিযশমাদ্িশর্াগ্য সশিযাচ্চ পতরচালিচাপ হ্রাস 
কতরশি হইশি। 

 

৭৩। পোইপলোইরন স্টচৌকী স্টদওয়ো।- (১)  পাইপলাইশির উপতরিশলর অিস্থা, পথাতদ্কাশরর অক্ষযন্নিা, 
পাইপলাইশির তিশদ্রর আোস পতরচালক িযিীি অিয কাহারও তিমযাণ কার্যাতদ্ এিং পাইপলাইশির 
তিরাপত্তা ও পতরচালিা িযিস্থা তিতিি কতরশি পাশর এইরূপ কারণসমূহ, পর্যশিক্ষণকশল্প প্রশিযক 
পতরচালক প্রতিটি পাইপলাইশি তিতেযষ্ট সমে অন্তর তচৌতকর িযিস্থা কতরশিি। 

(২)  দ্যইটি তচৌতকর, সমশের িযিিাি তিিযারণকশল্প পাইশপর আকার, পতরচালি-চাপ, পাইপলাইশির 
গ্মিপথ, আিহাওো এিং অিযািয প্রাসংতগ্ক তিষোতদ্ তিশিচিা কতরশি হইশি, িশি সঞ্চালি 
লাইশির তক্ষশত্র দ্যইটি তচৌকীর সিযাতিক িযিিাি তিম্নরূপ হইশি, র্থাঃ- 

 

(ক)  জিপশদ্রিাতহশর ১[৩ মাস] ; এিং 

(খ)   অিযািয অিস্থাশি ২[১ মাস], িশি প্রশিযক পতঞ্জকা িৎসশর কমপশক্ষ িেিার। 

(৩)  তর্ তকাি সড়ক িা তরল তসিয র সতহি সংর্যক্ত পাইপলাইশি ২৪ ঘিার কমপশক্ষ একিার 
তচৌকীর িযিস্থা কতরশি হইশি।  
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(৪)  তকাি সঞ্চালি লাইি িা মযখয তিিরণ লাইি র্তদ্ এইরূপ স্থাশি স্থাতপি থাশক তর্খাশি 
র্ািিাহি চলাচল িা অিযতিি িাতহযক েশরর প্রোশি উহা অকার্যকর িা উহাশি তিদ্র সৃতষ্ট 
হওোর সিািিা আশি, িাহা হইশল উক্ত স্থাশি প্রতি ২৪ ঘিাে কমপশক্ষ একিার তচৌকীর 
িযিস্থা কতরশি হইশি,; এিং প্রশোজিশিাশি প্রিাি পতরদ্ যক এইরূপ স্থাি তিতেযষ্ট কতরো তদ্শি 
পাতরশিি।  

 
 
 
 
 
 
 
৭৪। ক্ষিদ্র জ ীপ।- (১)   প্রশিযক পতরচালক িাহার পতরচালি এিং রক্ষণাশিক্ষণ পতরকল্পিাে 
পাইপলাইশির তিদ্রসমূহ অিযসন্ধাশির জিয তিতেযষ্ট সমে অন্তর অন্তর জরীশপর িযিস্থা কতরশিি।  
 

(২)  উপ-তিতি (১) এ উশিতখি জরীপকার্য পতরচালিার জিয এমি পিতির িািাই কতরশি হইশি 
র্াহাশি প্রকৃি ঝয তকপূণয তিদ্রগুতলর সন্ধাি পাওো র্াে; এিদ্যশে য তিম্নরূপ পিতিসমহূ অিলম্বি 
করা র্াইশি পাশর, র্থাঃ- 

 

(ক)  গ্যাস অিযসন্ধাি জরীপ; 

(খ)  পাইপলাইশির পাবযিিী গ্ািপালা, িৃণ িা লিাগুল্ম জরীপ; 

(গ্)  চাপমাত্রা হ্রাস জরীপ; 

(ঘ)   অিািৃি পাইপ এিং তফটিংসমূহ সািাশির তফিার সাহাশর্য জরীপঃ 
      িশি  িয  থাশক তর্, জিিসতিপূণয এিং ঘর িাড়ী িহল এলাকাে আিত যকোশি 

গ্যাস অিযসন্ধাি জরীপ পতরচাতলি হইশি। 
 

(৩)  তকাি সঞ্চালি লাইি িা মযখয তিিরণ লাইশি তিদ্র জরীশপর কাজ তিতি ৭৩ (২) এ তিিযাতরি 
তপৌিঃপযতিকিাে পতরচাতলি হইশি।  

 

(৪)  জরীশপর মািযশম পাইপলাইশি তর্ সকল তিদ্র তিহ্নি হে উহাশদ্র মূলযােি কতরো প্রশোজিীে 
তমরামি অথিা সংতিষ্ট পাইপটি প্রতিস্থাপশির িযিস্থা কতরশি হইশি।  

 

(৫)  গ্রাহক িা অিয তকাি সূশত্রর মািযশম জ্ঞাি তিদ্রসমূশহর তক্ষশত্র অতিলশম্ব প্রশোজিীে িযিস্থা 
কতরশি হইশি।  

 

(৬)   পাইপলাইশির তকাি িড় িরশণর ফাটল িা তিদ্র তচহ্নি হইশল, িৎসম্পশকয  সংতিষ্ট তচৌতকদ্ার 
অথিা গ্যাস জরীপকারক তিকটিম থািাে সিািয দ্রুিিম পন্থাে খির তদ্শিি; তিপদ্জ্জিক 
তিশদ্রর তক্ষশত্র, পতরচালক তিদ্রস্থাশির তিকটিিী পাহারাদ্ার তমািাশেি কতরশিি এিং উক্ত 
অঞ্চশল অিিযশমাতদ্ি িযতক্তশদ্র র্ািাোি িন্ধ কতরশিি এিং তরললাইশির ১৫ তমটাশরর মশিয 
তকাি তিদ্র তদ্খা তদ্শল তিতি ৪৭ (৩) এর তিিাি পালি কতরশি হইশি। 
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৭৫।  িণোরবিণ ও স্টম োমত কমী।-  (১) সঞ্চালি লাইি িা মূখয তিিরণ লাইি িা তিিরণ 
িযিস্থার তর্ তকাি অংশ  তিদ্র সৃতষ্ট দ্যঘযটিা ঘটা অথিা উক্ত লাইি িা িযিস্থা অচল হওোর খির 
পাওোর সংশগ্ সংশগ্ র্াহাশি প্রশোজিীে রক্ষণাশিক্ষণ, তমরামি এিং অিযািয স্থােী ও অস্থােী িযিস্থা 
গ্রহণ করা র্াে িজ্জিয পতরচালক প্রশোজিীে সংখযক রক্ষণাশিক্ষণ ও তমরামি কমী তিশোতজি 
রাতখশিি। 
 
(২)  তকাি পাইপলাইশি র্তদ্ এমি তিদ্র িা গ্িয  িা খাাঁজ তদ্খা তদ্ে  তর্, উহা হইশি তর্ তকাি মূহুশিয  
তিপশদ্র সিািিা আশি, িাহা হইশল জাি-মাশলর তিরাপত্তা তিিািকশল্প পরিিীশি স্থােী প্রতিকার িযিস্থা 
গ্রহণ সাশপশক্ষ, অতিলশম্ব তকাি অস্থােী িযিস্থা গ্রহণ করা র্াইশি।  

 
 
১ এস.আর.ও. িং ১৯৬ -আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম ‘‘ ১০ মাস’’ এর পতরিশিয  
প্রতিস্থাতপি। 
২ এস.আর.ও. িং ১৯৬ -আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম ‘‘ ৩ মাস’’ এর পতরিশিয  
প্রতিস্থাতপি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৭৬। পোইপলোইরন  গ্যোস গ্ন্ধযুক্তক ণ।-  ১[(১) গ্রাহকগ্শণর তিকট তিিরণশর্াগ্য গ্যাস তিশ ষ 
গ্ন্ধর্যক্ত কতরশি হইশি র্াহাশি পাইপ লাইশি তকাি তিদ্র তদ্খা তদ্শল িা অিযোশি গ্যাস তিগ্যি হইশল 
উক্ত তিদ্র তদ্ো গ্যাস তিগ্যি হওো মাত্রই পতরচালশকর কমযচারীগ্ণ িা জিসািারণ িা িযিহারকারী উহা 
িযতঝশি পাশরঃ 
 

         িশি  িয  থাশক তর্, গ্যাস গ্ন্ধর্যক্তকরশণর রাসােতিক দ্রিয র্াহাশি পতরশি  দ্যষণ িা 
কশর িাহা তিতিি কতরশি হইশি।] 

 

(২)   গ্যাস গ্ন্ধর্যক্তকরশণর সরঞ্জাম স্থাপশির ফশল র্াহাশি আশ -পাশ র তলাশকর উপর উৎপাি 
সৃতষ্ট িা হে িাহার প্রতি লক্ষয রাতখশি হইশি।  
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(৩)  পতরচালক গ্ন্ধর্যক্তকরণ সংিান্ত তরকডয  সংরক্ষণ কতরশিি এিং উক্ত সরঞ্জামাতদ্ প্রতি সিাশহ 
কমপশক্ষ একিার পতরদ্ যশির িযিস্থা কতরশিি।  

 

(৪)  গ্যাশস তক িরশণর গ্ন্ধর্যক্ত হইশি এিং গ্ন্ধর্যক্তকরণ তকন্দ্র তকাথাে অিতস্থি হইশি িৎসম্পশকয  
পতরচালক প্রিাি পতরদ্ যশকর অিযশমাদ্ি গ্রহণ কতরশিি।  

 
২[(৫) গ্যাস তক িরশণর গ্ন্ধর্যক্ত হইশি এিং গ্ন্ধর্যক্তকরণ তকন্দ্র তকাথাে অিতস্থি হইশি পতরচালক 

িৎসম্পশকয  প্রিাি পতরদ্ যশকর অিযশমাদ্ি গ্রহণ কতরশিি।  
 

(৬)  সার, চা িাগ্াি, তিদ্যযৎ উৎপাদ্ি তকশন্দ্র গ্যাস সরিরাশহর তক্ষশত্র গ্যাস গ্ন্ধর্যক্ত কতরিার 
প্রশোজি হইশি িাঃ 

                  িশি  িয  থাশক তর্, এই সমস্ত স্থাশি গ্যাস তলশকজ তিণযশের জিয স্বেংতিে 
ইশলকরতিক গ্যাস তডশটক্টর স্থাপি কতরশি হইশিঃ 
 

               িশি আশরা  িয  থাশক তর্, এই সমস্ত ত ল্প প্রতিষ্ঠাশি গ্ৃহস্থাতলর কাশজ িযিহৃি 
গ্যাশস অি যই গ্ন্ধর্যক্ত কতরশি হইশি ।] 

৭৭। করেস  স্টষ্ট্িরন   িণোরবিণ।- (১)  প্রশিযক পতরচালক প্রতিটি কশেসর তষ্ট শির সকল 
ইউতিশটর কার্যারি, পতরচালিা ও গ্ন্ধকরশণর িযাপাশর একটি সযতিতেযষ্ট ও র্থার্থ পিতি সম্বতলি একটি 
কমযসূচী প্রণেি কতরো উহা অিযসরণ কতরশিি। 
 

(২)  কশেসর তষ্ট শি স্থাতপি গ্যাস-চাপ প্র মিকারী র্ন্ত্রপাতি তিতি ৭৯ (১) অিযর্ােী পতরদ্ যি ও 
পরীক্ষণ কতরি হইশি, এিং গ্যাস তর্াগ্াশর্াগ্ তিতেন্নকরণ তডস্ক (rupture disk) ও তরশমাট 
 াটয -ডাউি র্ন্ত্রপাতি িযিীি অিযািয র্ন্ত্রপাতি কাশর্যাপশর্াগ্ী আশি তকিা িাহা পরীক্ষার জিয 
প্রতি ৭৫ তদ্শি অন্তিঃ একিার উক্ত অিযািয র্ন্ত্রপাতি চালয কতরো তদ্তখশি হইশি এিং সকল 
তরশমাট  াটয -ডাউি র্ন্ত্রপাতি সঠিকোশি কাজ কশর তকিা িাহ তিরূপণকশল্প িৎসশর কমপশক্ষ 
একিার পতরদ্ যি ও পরীক্ষণ কতরশি হইশি। এইরূপ পতরদ্ যি ও পরীক্ষশণর মািযশম ত্রুটিপণূয িা 
অচল তহসাশি তচতহ্নি র্ন্ত্রপাতি প্রশোজি অিযসাশর তমরামশির িা উহা প্রতিস্থাপশির িযিস্থা 
কতরশি হইশি।  

 

৭৮। পোইপোকৃক্ষত বো স্টবোতলোকৃক্ষত আধো   িণোরবিণ।- (১)   তকাি পতরচালশকর তিেন্ত্রশণ 
পাইপাকৃতি িা তিািলাকৃতি আিার থাতকশল, উহাশদ্র রক্ষণাশিক্ষশণর উশেশ য তিতি তিতেযষ্ট সে অন্তর 
অন্তর উহাশদ্র পতরদ্ যি, পরীক্ষণ ও িৎসম্পশকয  প্রশোজিীে অিযািয িযিস্থা গ্রহশণর পিতি সম্বতলি 
একটি কমযসূচী প্রণেি কতরো উহা অিযসরণ কতরশিি।  
 

(২)  উক্ত আিারসমূশহর কার্যক্ষমিা ক্ষশের ফশল িষ্ট হওোর পূশিযই উক্ত ক্ষে তচতহ্নি করার জিয 
প্রশোজিীে িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি।  

(৩)  উক্ত আিাশর সতঞ্চি গ্যাস জমা হওো িাশের ত ত রাঙ্ক তিিযারণকশল্প প্রতি িে মাশস কমপশক্ষ 
একিার গ্যাশসর িমযিা সংগ্রহ কতরো উহা পরীক্ষা কতরো তদ্তখশি হইশি, তর্ উক্ত িাে 
ত ত শর পতরণি হে তক িা এিং হইশল উহার পতরমাণ সংতিষ্ট আিারশক ক্ষে করার িা উক্ত 
আিার তিরাপশদ্ িযিহাশরর পশক্ষ তিি সৃতষ্টর জিয পর্যাি তক িা।  

 

(৪)   চাপমাত্রা তিেন্ত্রণ ও সীতমিকরণ সরঞ্জামাতদ্ তিরাপশদ্ পতরচালিশর্াগ্য এিং পর্যাি কার্যিম 
আশি তক িা িাহা তিরূপিকশল্প উহাতদ্গ্শক মাশঝ মাশঝ পতরদ্ যি ও পরীক্ষণ কতরশি হইশি।  
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(৫)  প্রশিযক পতরচালক উপ-তিতি (১) এ তিিিৃ কমযসূচী প্রণেি করিঃ িাহা অিযসরণ কতরশিি 
এিং সম্পাতদ্ি পতরদ্ যি ও পরীক্ষণ কাশর্যর তিিরণ, পতরলতক্ষি অিস্থা ত্রুটি এিং গ্ৃহীি 
প্রতিকারমূলক িযিস্থার তরকডয  সংরক্ষণ কতরশিি। 

 
 

 

১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি। 
২   এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 

 
 
৭৯। চোপমোত্রো সীক্ষমতক ণ এবং চোপ ক্ষনয়ন্ত্রণ স্টকন্দ্রসমূহ  িণোরবিণ।-   (১)   সকল 
চাপমাত্রা সীতমিকরণ তকন্দ্র, চাপমাত্রা তিেন্ত্রণ তকন্দ্র, চাপমাত্রা প্র মি র্ন্ত্রাতদ্ এিং সংতিষ্ট অিযািয 
সরঞ্জামাতদ্শক একটি সযতিতেযষ্ট পন্থাে এিং তিতেযষ্ট সমে অন্তর এইরূশপ পতরদ্ যি ও পরীক্ষণ িযিস্থার 
অিীশি রাতখশি হইশি, র্িারা িযঝা র্াে তর্, - 
 

(ক)  উহাশদ্র র্াতন্ত্রক কার্যকরিা উত্তম অিস্থাে রতহোশি; 

             (খ)  উহারা সঠিক চাপমাত্রাে কাশর্যাপশর্াগ্ী আশি; 
 

(গ্)  উহারা র্থার্থোশি স্থাতপি রতহোশি এিং মেলা, িরল পদ্াথয িা এমি 
অিযািয   অিস্থা হইশি মযক্ত আশি র্াহা উহার সঠিক কার্যক্ষমিা িযাহি কতরশি 
পাশর।  

 

(২)   এই তিতির অিীি দ্যইটি পতরদ্ যশির িযিিাি ৭৫ তদ্শির অতিক হইশি িা।  

 

৮০। িোলি  িণোরবিণ।-  (১) সঞ্চালি লাইশির তর্ সকল োলে জরুরী অিস্থাে িযিহ্নি হইশি 
পাশর তস সকল োলে মাশঝ মাশঝ পতরদ্ যি কতরশি হইশি; এিং উহ তদ্র তিরাপদ্ ও সঠিক পতরচালি 
অিস্থা তিরূপণকশল্প উহাতদ্গ্শক প্রতি িে মাশস কমপশক্ষ একিার আংত কোশি চালাইো তদ্তখশি হইশি।  
 

(২)  তিিরণ-লাইি পতরচালিার জিয প্রশোজিীে োলেসমূশহর সশন্তাষজিক পতরচালি অিস্থা 
তিরূপণকশল্প প্রতি িে মাশস উহাতদ্গ্শক কমপশক্ষ একিার পরীক্ষণ কতরশি হইশি এিং 
প্রশোজিমি উহাতদ্গ্শক তিলতিতষক্ত (lubrication) িা অিযতিিোশি তমরামি কতরশি হইশি।  

 
 

(৩) রঙ্গমঞ্চ, মসতজদ্, স্কয ল ও হাসপািালসহ অিযািয জিসমাগ্ম স্থশলর সাতেয স লাইি স্থাতপি 
োলেসমূশহর সশন্তাষজিক পতরচালি অিস্থা তিরূপণকশল্প উহাতদ্গ্শক প্রতি িে মাস অন্তিঃ 
একিার পতরদ্ যি কতরশি হইশি, এইরূপ পতরদ্ যিকাশল তকাি অসশন্তাষজিক অিস্থা পতরলতক্ষি 
হইশল প্রশোজিীে প্রতিকারমূলক িযিস্থা গ্রহণ কতরশি হইশি এিং প্রশোজি হইশল োলেশক 
তিলতিতষক্ত কতরশি হইশি।  

 

৮১। িল্ট সং িণ।-  (১) চাপমাত্রা সীতমিকরণ িা প্রষমি িা তিেন্ত্রণ র্ন্ত্র তকাি েশে রাখা হইশল, 
উক্ত র্ন্ত্র পতরদ্ যকাশল েেটিও পতরদ্ যি কতরশি হইশি। েশে তকাি কমযচারী প্রশিশ র পূশিয পরীক্ষা 
কতরো তদ্তখশি হইশি তর্, উহার অেযন্তরস্ত িােযশি তকাি দ্াহয গ্যাস আশি তকিা, এিং দ্াহয গ্যাস 
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পাওো তগ্শল উহার উৎস তিরূপণ কতরশি হইশি। েশের অেযন্তরস্থ তকাি িল র্থার্থোশি ফাাঁকা আশি 
তকিা এিং েশের ঢাকিা জিতিরাপত্তার পশক্ষ ঝয তকপূণয তক িা িাহাও পরীক্ষা কতরশি হইশি।  
 

(২)   উপ-তিতি (১) অিযসাশর কৃি পতরদ্ যি ও পরীক্ষাে তকাি ত্রুটি িরা পতড়শল উহা দ্ূর কতরশি 
হইশি।  

 

৮২। পক্ষ চোলন ও  িণোরবিণ স্ট কিম ।-  (১) প্রশিযক পতরচালক িাাঁহার তিেন্ত্রণািীি প্রশিযক 
পাইপলাইি সম্পশকয  তিম্নরূপ তরকডয  সংরক্ষণ কতরশিি, র্থাঃ 
 

(ক)  পাইপলাইশির সকল অংশ র পতরচালি চাপ ও উহার পতরচালি; 

(খ)  এই পতরশেশদ্র তিিাি তমািাশিক তিেতমি ও তিেতমি সিকয  পর্যশিক্ষণ, তিদ্র জরীপ, 
পতরদ্ যি ও পরীক্ষণ; 

(গ্)  এই পতরশেশদ্র তিিাি তমািাশিক রক্ষণাশিক্ষণ কার্যাতদ্র তিিরণ। 

(২)  প্রিাি পতরদ্ যক িা িৎকিৃয ক ক্ষমিা প্রদ্ত্ত িযতক্ত উপ-তিতি (১) এর অিীি রক্ষণীে তরকডয  
তদ্তখশি চাতহশল িা িলি কতরশল িাহার তিশদ্য  তমািাশিক পতরচালক উহা প্রদ্ যি িা দ্াতখল 
কতরশিি।  

 

৮৩।  িণোরবিণ কোরযম  প্রক্ষতরবদন।- প্রশিযক পতরচালক তিতি ৮২ এর তিিাি তমািাশিক রক্ষিীে 
র্ািিীে তরকশডয র একটি তদ্বিাতষযক সমতিি প্রশিশিদ্ি পরিিী িৎসশরর ৩১ত  মাশচয র মশিয প্রিাি 
পতরদ্ যশকর তিটক দ্াতখল কতরশিি । 
 

৮৪। প্রধোন পক্ষ দিমক ইতযোক্ষদ  উপক্ষস্থক্ষতরত প ীিণ।- (১)  এই পতরশেশদ্র অিীি পরীক্ষণ কার্য 
প্রতি তিি িৎসশর কমপশক্ষ একিার প্রিাি পতরদ্ যক অথিা িৎকিৃয ক ক্ষমিা প্রদ্ত্ত তকাি তিশফারক 
পতরদ্ যশকর উপতস্থতিশি পতরচাতলি হইশি, র্াহাশি তিতি তিতিি হইশি পাশরি তর্ পাইপলাইশির 
পতরচালিা  ও রক্ষণাশিক্ষণ পিতি জিজীিি ও সম্পতত্তর তিরাপত্তা হাতিকর িশহ। 
  
 
(২)  উক্তরূপ পরীক্ষশণর র্থার্থ র্াচাইশের জিয পতরদ্ যক িা উক্ত তিশফারক পতরদ্ যকশক পতরচালক 
প্রশোজিীে সযশর্াগ্-সযতিিা প্রদ্াি কতরশিি।  

 

 
 

    ৭ম পক্ষ রেদ 

মজদু ও ক্ষবত ণ 

 
১[৮৫। গ্যোসোধোর  গ্যোস মজরুদ  স্টিরত্র গ্যোসোধো  (Pressurre Vessel) ক্ষবক্ষধমোলো, ১৯৯৫ 
এ  প্ররয়োগ্।- তর্ তকাি প্রকার গ্যাসািাশর গ্যাস মজযশদ্র তক্ষশত্র গ্যাসািার (Pressure Vessel) 

তিতিমালা, ১৯৯৫ এর তিিািািলী প্রশর্াজয হইশি।] 
 

৮৬। গ্যোস ২[ও কিশডিশসট] মজরুদ  লোইরসন্স ইতযোক্ষদ।- (১)  তকাি িযতক্ত ৩[গ্যাসািার (Pressure 

Vessel) তিতিমালা, ১৯৯৫ এর আওিাে মঞ্জযরীকৃি] লাইশসন্স িযতিশরশক তকাি পাইপাকৃতি িা 
তিািলাকৃতি গ্যাসািাশর অথিা েূ-গ্েয স্থ প্রাকৃতিক গ্যাসািার িযিীি অিয তকাি েূ-গ্েয স্থ গ্যাসািাশর 
গ্যাস মজযদ্ কতরশিি িাঃ  
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       িশি  িয  থাশক তর্, এক িা পরস্পর সম্পকয র্যক্ত একাতিক আিাশর অিতিক ৩ 
ঘিতমটার গ্যাস এক স্থাশি মজযশদ্র তক্ষশত্র তকাি লাইশসন্স প্রশোজি হইশি িা।  

৪[(২) কিশডিশসট মজযদ্, পতরিহি ইিযাতদ্র তক্ষশত্র Petroleum Rules, 1937 এর তিিািািলী 
প্রশর্াজয হইশি এিং উক্ত তিতিমালার আওিাে লাইশসন্স গ্রহণ কতরশি হইশি।] 

       ৫[(৩)-(৭)  

             

৮৭। ক্ষবত ণ বযবস্থো  চোপ ক্ষনয়ন্ত্রণ।- (১)  তকাি তিিরণ িযিস্থাে উহার জিয অিযশমাতদ্ি সশিযাচ্চ 
পতরচালি চাপমাত্রা অশপক্ষা উচ্চির চাপমাত্রা সম্পন্ন উৎস হইশি গ্যাস সরিরাহকৃি হইশল উক্ত 
সরিরাহ গ্রহশণর স্থাশি এইরূপ কার্যকর চাপ তিেন্ত্রণ র্ন্ত্র, অিঃপর এই তিতিশি প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রক 
িতলো উতিতখি, হইশি র্াহাশি র্ন্ত্রটি উক্ত উচ্চির চাপ মাত্রাশক উক্ত সশিযাচ্চ পতরচালি চাপমাত্রার 
মশিয সীতমি রাতখশি সক্ষম হে। 
(২)   প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রক র্ন্ত্রটি িাড়াও তিিরণ িযিস্থাশক আকতিক উচ্চ চাপ হইশি রক্ষার তিতমত্ত 
উহাশি তিম্নিতণযি িযিস্থাসমূশহর মশিয তর্ তকাি একটি িযিস্থা র্যক্ত কতরশি হইশি,র্থাঃ-  
 

(ক)  তরতলফ োলে স্থাপি; 

(খ)  প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রশকর সতহি একটি মতিটতরং তরগুশলটর স্থাপি; 

(গ্)  প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রশকর উজাশি একটি তসতরজ তরগুশলটর স্থাপি; 

(ঘ)  প্রাথতমক চাপ তরগুশলটশরর সতহি স্বেংতিে  াট অফ র্ন্ত্র স্থাপি। 
 

৮৮। ক্ষবত ণ বযবস্থো অনুরমোদনরযোগ্য সবমোক্ষধক পক্ষ চোলন চোপ।- তকাি তিিরণ িযিস্থার জিয 
অিযশমাদ্িশর্াগ্য সিযাতিক পতরচালি চাপ তিম্নিতণযি চাপমাত্রা অশপক্ষা তি ী হইশি িা, র্থাঃ- 

(ক)  উক্ত তিিরণ িযিস্থার সংতিষ্ট অংশ র দ্যিযলিম উপকরণ তর্ সিযঅতিক চাপমাত্রা সহয কতরি 
পাশর তসই চাপমাত্রা; 

(খ)  উক্ত তিিরণ িযিস্থার সাতিযস লাইশি তকাি চাপ তিেন্ত্রণ র্ন্ত্র অথিা চাপ সীতমিকরণ র্ন্ত্র 
সংর্যক্ত িা হইশল ০.১ তকতজ/ তসতম২;  

(গ্)  তিিরণ িযিস্থার তকাি অং  তিতি ১০ (৩) এর  িয  পূরণ িা কতরশল ৪ তকতজ/ তসতম২।  

৮৯। গ্ৃহস্থোক্ষল  কোরজ বযবহোযম পোইপলোইরন  জনয অনুরমোদনরযোগ্য সবমোক্ষধক পক্ষ চোলন 
চোপ।- গ্ৃহস্থাতলর কাশজ িযিহার্য পাইপলাইশির জিয অিযশমাদ্শির তর্াগ্য সিযাতিক পতরচালি চাপ হইশি 
পাইপলাইশির সতহি সংর্যক্ত গ্যঅস চয িী ক্ষতিগ্রস্ত িা উহা হইশি তকাি তি দ্ হইশি পাশর। এইরূপ 
চাপমাত্রা অশপক্ষা অথিা ০.১ তকতজ/ তসতম২, এই দ্যইশের মশিয র্াহা কম।  

 

৯০। কক্ষতপয় বযবহো কো ীরক স ব োহকৃত গ্যোরস  চোপ ক্ষনয়ন্ত্রণ।- (১)  তকাি তিিরণ িযিস্থার 
পতরচালি চাপ ০.১ তকতজ/ তসতম২ এর তি ী তকন্তু অিতিক ৪ তকতজ/ তসতম২ হইশল, উহাশি এমি একটি 
সাতেয স তরগুশলটর িযিহার কতরশি হইশি, তর্ি- 

(ক) উহা উক্ত পতরচালি চাপশক পাইপলাইশির সতহি সংর্যক্ত চয িীর প্রস্ত্ত্তিকারক 
কিৃয ক সযপাতর কৃি চাপমাত্রার মশিয সীতমি রাতখশি হইশি।  

(খ)  উক্ত তরগুশলটর এমি একটি তসংশগ্ল তপাটয  োলে সংর্যক্ত থাশক র্াহার িযাস 
তরগুশলটশরর তিমযািা কিৃয ক সযপাতর কৃি রন্দ্র িযাস (orficediameter) অশপক্ষা 
কম; 
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(গ্)  উহার সতহি সংর্যক্ত পাইপলাইশির িযাস ৫ তসতিতমটাশরর তি ী িা হে।  

 
১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম প্রতিস্থাতপি। 
২,৩,৪   এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 
৫   এস.আর.ও. িং ১৯৬  - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম তিলযি। 

 

 

 

 

 (২)   উপ-তিতি (১) এ উতিতখি সাতেয স তরগুশলটরটি উক্ত উপ-তিতির দ্ফা (ক), (খ) ও (গ্) 
এর  িয সমূহ পরূণ িা কতরশল, উহাশি মতিটতরং তরগুশলটর অথিা স্বেংতিে  াটয -অফ-োলে 
অথিা অিযতিি উপর্যক্ত র্ন্ত্রাতদ্ স্থাপি হইশি র্াহাশি সাতেয স তরগুশলটর অকার্যকর হইো পতড়শল 
িযিহারকরীর র্ন্ত্রপাতির উপর আকতিক চাপ িৃতি তিিারণ করা সিি হে। 

(৩)  তিিরণ িযিস্থার তকাি অংশ  পতরচালি িাে ৪ তকতজ/ তসঃ তমঃ২ অশপক্ষা তি ী হইশল, 
িযিহারকারীর র্শন্ত্র সরিরাহকৃি গ্যাশসর চাপমাত্রা তিেন্ত্রণকশল্প তিম্নরূপ পিতিসমূহ অিলম্বি 
কতরশি হইশি, র্থাঃ-  

(ক) উপ-তিতি (১) িতণযি িরশণর একটা সাতেয স তরগুশলটর এিং উহার উজাশি একটি 
প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রক স্থাপি কতরশি হইশি; 

(খ) উক্ত প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রশকর চাপ তিেন্ত্রণ ক্ষমিা এইরূপ হইশি তর্ি উহা 
পতরচালি চাপশক ৪ তকতজ/তসঃ তমঃ২ এর মশিয সীতমি রাতখশি পাশর; 

(গ্) তরতলফ োলে তকংিা স্বেংতিে  াটয -অফ োলে িা অিযরূপ একটি চাপ তিেন্ত্রণ 
র্ন্ত্র, প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রক এিং সাতেয স তরগুশলটশরর মিযিিী তকাি স্থাশি, 
স্থাপি কতরশি হইশি র্াহাশি প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রক তকাি কারশণ অকার্যকর হইো 
পতড়শল পতরচালি চাপ ৪ তকতজ/ তসঃ তমঃ২ এ সীতমি রাখা সিি হে। 

 

৯১। ক্ষমটো  ও স্ট গুরলট সমূরহ  অবস্থোন।-  (১)  িযিহারকারীর তমটার ও তরগুশলটর সমূহ, 
স্থািীে অিস্থা তেশদ্, েিি িা অংগ্শির অেযন্তশর িা িাতহশর স্থাপি করা র্াইশি, িশি তিতি ৯০ (৩) 
(ক)-তি উতিতখি প্রাথতমক চাপ তিেন্ত্রকটি সংতিষ্ট েিি িা অংগ্শির িাতহশর স্থাপি কতরশি হইশি।  

(২)  তকাি েিি িা অংগ্শির অেযন্তশর সাতেয স তরগুশলটর িা তমটার স্থাপশির তক্ষশত্র উহা এইরূপ 
স্থাশি স্থাপি কতরশি হইশি তর্, উহা সংতিষ্ট গ্রাহক লাইশির আরি স্থাশির তিকশট হে; র্থাসিি 
সহশজই উহার িাগ্াল পাওো র্াে এিং তরগুশলটরটি িােয চলাচল উপশর্াগ্ী স্থাশি থাশক।  

(৩)  উক্ত তমটার িা তরগুশলটর  েিকশক্ষ িা তগ্াসলখািাে িা রান্নাঘশর িা সহজ দ্াহয তসতড়ঘশর 
িা সহশজ প্রশি শর্াগ্য িে িা পর্যাি িােয চলাচল কশর িা এইরূপ স্থাশি স্থাপি করা চতলশি িা, 
এিং উহাতদ্গ্শক তিদ্যযতিক চয িী িা অতিত খা সৃতষ্টকারী তর্ তকাি উৎস হইশি কমপশক্ষ ১ 
তমটার দ্ূরশত্ব স্থাপি কতরশি হইশি।   

 

 

৮ম পক্ষ রেদ 

  দরু্মটনো  ক্ষ রপোটম  
 



 41 

৯২। দরু্মটনো  ক্ষ রপোটম ।-   তকাি পাইপলাইশি িা সংর্যক্ত িযিস্থাতদ্শি সংঘটিি তকাি দ্যঘযটিাশহিয  
জাি, মাল িা গ্যাস সরিরাহ িযিস্থার ক্ষতি হইশল, সংতিষ্ট পতরচালশকর তকাি দ্াতেত্ব ীল কমযকিয া 
িৎসম্পশকয  অতিলশম্ব প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট এিং তিকটিম থািাে দ্রুিিম পন্থাে দ্যঘযটিার খির 
তপৌিাইশিি, অিঃপর দ্যঘযটিা সংঘটিি হওোর অিতিক ১৫ তদ্শির মশিয িৎসম্পশকয  প্রিাি পতরদ্ যশকর 
তিকট তিস্তাতরি প্রতিশিদ্ি তপ্ররণ কতরশিি।  

 

৯৩। কক্ষতপয় ক্ষিদ্র সম্পক্ষকম ত বোক্ষিমক প্রক্ষতরবদন।-  (১)  তিতি ৯২ এর তিিাি পালি িাড়াও 
প্রশিযক পতরচালক পাইপলাইশির তসই সকল তিদ্র সম্পশকয  একটি পূণযাংগ্ িাতষযক প্রতিশিদ্ি প্রিাি 
পতরদ্ যশকর তিটক দ্াতখল কতরশিি, তর্ সকল তিশদ্রর কারশণ-  

(ক)  পাইপলাইশির তকাি অংশ  গ্যাস পতরিহি িি রাতখশি হইোশি; 

(খ)  গ্যাশসর প্রজ্জ্বলি সংঘটিি হইোশি; 

(গ্)  জি তিরাপত্তা তিিািকশল্প উক্ত ত্বতরি তমরামশির িযিস্থাসহ পাবযিিী তকাি েিি 
খাতল িা পাবযিিী রাস্তাে র্াি চলাচল িন্ধ িা অিয তকাি রাস্তা তদ্ো র্াি 
চলাচশলর িযিস্থা কতরশি হইোশি।  

(২)  উপ-তিতি (১) এ উতিতখি তিদ্র িাড়াও, র্তদ্ তকাি পাইপলাইশির এমি তকাি তিশদ্রর সতৃষ্ট 
হইো থাশক র্াহার তক্ষশত্র উক্ত উপ-তিতির (ক), (খ) িা (গ্) দ্ফাে  িয  প্রশর্াজয িা হইশলও 
অিয তকাি সম্পশকয ও উক্ত িাতষযক প্রতিশিদ্ি উশিখ কতরশি হইশি। 

(৩)  এই তিতির অিীি তপ্রতরিিয প্রতিশিদ্শি তিম্নরূপ িথযািলী উশিখ কতরশি হইশি র্থাঃ- 
(ক)  তিশদ্রর অিস্থাি. 

(খ) তিদ্রটি সৃতষ্ট হওোর সমে, 

(গ্)  তিশদ্রর ফশল সংঘটিি তর্ তকাি িরশণর ক্ষতি; 

(ঘ)  অিযািয প্রাসংতগ্ক িথয র্াহা তিদ্র সৃতষ্টর কারণ িা উহার ফলজতিি ক্ষতির 
সতহি সম্পকয র্যক্ত িতলো পতরচালক মশি কশরি।  

(৪)  সংতিষ্ট িৎসশর তিতি ৯২ এর অিীশি তকাি প্রতিশিদ্ি তপ্রতরি হইো থাতকশল িাহাও িাতষযক 
প্রতিশিদ্শি অন্তেূয ক্ত কতরশি হইশি।  

(৫)  এই তিতির অিীশি তপ্রতরিিয িাতষযক প্রতিশিদ্ি সংতিষ্ট পতঞ্জকা িৎসশরর পরিিী দ্যই মাশসর 
মশিয প্রিাি পতরদ্ যশকর তিকট দ্াতখল কতরশি হইশি।  

 

 

৯ম পক্ষ রেদ 

 

ক্ষবক্ষবধ 

 

৯৪। ক্ষবক্ষধমোলো  অপযমোপ্ততো  স্টিরত্র আরমক্ষ কোন বো বৃটিি স্টকোরি  ১[িা িরসক ষ্টযান্ডাডয  
(NORSOK STANDARD) এর] প্ররয়োগ্।- গ্যাস সঞ্চালি, তিিরণ, মজযদ্ িা গ্রাহশকর তিকট 
সরিরাশহর উশেশ য িযিহৃি সি িরশণর পাইপ ও অিযািয সরঞ্জামাতদ্র তডজাইি, গ্ঠি, তিমযাণ, 
পরীী্কষণ পিতি, পতরদ্ যি, পতরচালিা, জরীপ ও উহাশদ্র রক্ষণাশিক্ষণসহ অিয তর্ তকাি তিষশে এই 
তিতিমালার সংতিষ্ট তিিাি অপর্যাি প্রিীেমাি হইশল, উক্ত তিষশে প্রিাি পতরদ্ যশকর অিযশমাদ্ি 
সাশপশক্ষ, আশমতরকাি তকাশডর অথিা িটৃি  তকাশডর [িা িরসক ষ্টযান্ডাডয  (NORSOK 

STANDARD)]এর তিেমািলী প্রশর্াজয হইশি।  

 



 42 

 

৯৫।  ক্ষহত ক ণ ও স্টহফোজত।-  (১)  Mineral Gas Safety Rules, ১৯৬০ এিদ্বারা রতহি করা 
হইল।  

(২)  অিযরূপ রতহিকরণ সশত্বও, রতহি Rules এর অিীি প্রদ্ত্ত তকাি অিযশমাদ্ি, আশদ্  িা 
লাইশসন্স, এই তিতিমালার তিিাশির সতহি সংগ্তিপণূয হওো সাশপশক্ষ, িহাল থাতকশি।  

 

 

 

 

 
১  এস.আর.ও. িং ১৯৬ - আইি/২০০৩  িাতরখঃ  ১/৭/০৩ এর মািযশম সংশর্াতজি। 

 


