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ভূমভকাাঃ
মফয়ফাযণ  অমি দুর্ ঘটনাপ্রফণ মফজ্জনক দাথ ঘ (য়মভন-মফয়ফাযক, ংকুমিত গ্যা, ময়রামরোভ
প্রজ্জ্বরনীে তযর দাথ ঘ, কযারমোভ কাফ ঘাইড প্রজ্জ্বরনীে কঠিন দাথ ঘ, জাযক দাথ ঘ ইতযামদ) উৎাদন,
প্রমিোকযণ, মযয়াধন, আভদামন, ভজুদ, মযফন/ঞ্চারন  ব্যফায়যয ভে মায়ত দুর্ ঘটনা র্য়ট জন-জীফন,
জাতীে ম্পদ  মযয়ফ মফনষ্ট না য়ত ায়য এফং ংমিষ্ট স্থানামদয ঈমিত মভোদ পূযণ কযয়ত ায়য
তদুয়েয়ে মফজ্জনক দায়থ ঘয উক্তরূ কাম ঘিভ মনেন্ত্রণ কযায জন্য মফয়ফাযক মযদপ্তয (Department
of Explosives) সৃমষ্ট  রারন কযা য়ে।
পূফ ঘ ইমতা: মিটি যকায কর্তক
ঘ বাযতফয়ল ঘ ২৬-২-১৮৮৪ মরাঃ তামযয়ে The Indian
Explosive Act জাযী কযা ে। মই ভে মফমবন্ন মফয়ফাযক গুদায়ভ  মফয়ফাযক ততমযয
কাযোনাে িভাগত মফয়ফাযয়ণয র্টনা র্টয়ত থায়ক। পয়র মিটি যকায Her Majesty`s
Chief Inspector of Explosives UK এয অনুয়ভাদনিয়ভ মিভফয়েয ইাপুয়য
ফারুয়দয কাযোনাে একজন সুামযনয়টনয়ডন্ট  মকযমক (kirkee) মত Chief Inspector
of Explosives মনয়োগ কয়যন। মই ভে উক্ত কভঘকতঘাদ্বে মিয়টয়নয Her Majesty`s
Chief Inspector of Explosives দ্বাযা মযিামরত য়তন। এরূ ব্যফস্থাে
য়তালজনকবায়ফ কাম ঘিভ মযিারনাে অসুমফধা সৃমষ্ট োে মিটি যকায মনযাত্তা ংিাত কাম ঘিভ
মযিারনাে ১৮৯৮ মরস্টায়ে স্বাধীন কর্তঘ ক্ষ (Independent Authority) মায়ফ Chief
Inspector of Explosives in India মনয়োগ কয়যন এফং তাঁয অধীয়ন মফয়ফাযক
মযদঘক মনয়োগ প্রদান কয়য মডাট ঘয়ভন্ট অফ এক্সয়লামব এয সূিনা কয়যন। যফতীয়ত উক্ত দপ্তয
ভগ্র বাযয়ত অমপ মযিারনা কয়য। প্রধান মফয়ফাযক মযদঘক এয দফী ১৯০২ মরস্টায়ে িীপ
ইন্সয়ক্টয অফ এক্সয়লামব ইন ইমিো এয স্থয়র Her Majesty`s Chief Inspector
of Explosives in India যাো ে। যফতীয়ত বাযত এফং ামকস্তান স্বাধীন োয য
‘ায ম্যামজমস্টজ’ কথাটি ফাদ মদয়ে িীপ ইন্সয়ক্টয অফ এক্সয়লামব ইন ইমিো এফং িীপ ইন্সয়ক্টয
অফ এক্সয়লামব ইন ামকস্তান যাো ে। অনুরূবায়ফ ১৯৭১ মরস্টায়ে ফাংরায়দ স্বাধীন োয য
িীপ ইন্সয়ক্টয অফ এক্সয়লামব ইন ামকস্তান এয স্থয়র িীপ ইন্সয়ক্টয অফ এক্সয়লামব ইন
ফাংরায়দ কযা ে।
প্রামনক ভন্ত্রণারে : ১৯০৫ মরস্টায়েয পূয়ফ ঘ মফয়ফাযক মযদপ্তয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অধীন মির। ১৯০৫
মরস্টায়েয য়য কভা ঘ এি ইিামষ্ট্র ভন্ত্রণারয়ে স্থানাতমযত ে। ামকস্তান আভয়র এই দপ্তযটি মল্প
ভন্ত্রণারয়েয অধীয়ন মির। ফাংরায়দ স্বাধীন োয য এ দপ্তযটি মল্পভন্ত্রণারয়েয অধীয়ন মির।
যফতীয়ত দপ্তযটি মফদুযৎ, জ্বারামন  েমনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়ে স্থানাতমযত ে। ামকস্তান এফং বাযয়ত
অনুরূ দপ্তয দুইটি মল্প ভন্ত্রণারয়েয অধীয়ন কাম ঘিভ মযিারনা কযয়ি।
ময়রামরে আইন ২০১৬  ময়রামরোভ রুর ১৯৩৭ এয পূফ ঘ ইমতা : ১৮৯৮ মরস্টায়ে প্রধান মফয়ফাযক
মযদঘকয়ক দপ্তয প্রধান কয়য মডাট ঘয়ভন্ট অফ এক্সয়লামব গঠন কযা ে। ম ভয়ে মফয়ফাযক িাড়া
মফমবন্ন দায তযর য়ত অমি-দুর্ ঘটনা  মফয়ফাযণ ংর্টিত োয কাযয়ণ এফং মফয়ফাযক ব্যতীত অন্য
কর অমি-দুর্ ঘটনা  মফয়ফাযণ প্রফণ যাােমনক দ্রয়ব্যয মনযাদ যািমরং  জনাধাযয়ণয জানভার
যক্ষায স্বায়থ ঘ ১৭-২-১৮৯৯ মরাঃ তামযয়ে প্রথভ ময়রামরোভ অযাক্ট ১৮৯৯ (VIII OF 1899 ) জাযী কযা
ে। ম ভয়ে প্রিমরত কাফ ঘাইড অফ কযারমোভ রুরয়ক এ আইয়নয আতাে আনা ে।
১৯০৪ এফং ১৯০৫ মরস্টায়ে ময়রামরোভ অযাক্ট  উক্ত অযায়ক্টয আতাে জাযীকৃত
ময়রামরোভ রুর প্রয়োয়গয জন্য প্রধান মফয়ফাযক মযদঘকয়ক দামেত্ব প্রদান কযা ে। ম ভয়ে মফমবন্ন
যায়জযয জন্য মকছুটা মবন্নতয ময়রামরোভ রুর প্রিমরত মির।

মফমবন্ন যায়জযয আইয়নয তাযতয়ম্যয জন্য ভায়ে ভায়ে মফমবন্ন ধযয়ণয জটিরতা মদো মদত। উক্ত
জটিরতা মনযয়নয জন্য প্রধান মফয়ফাযক মযদঘক ১৮৯৯ মরস্টায়েয ময়রামরোভ অযাক্ট যমত কয়য
এফং মফমবন্ন যায়জয মফদ্যভান ময়রামরোভ আইন যমত কয়য ভগ্র বাযয়তয জন্য একটি একক আইন
প্রিরয়নয উয়দ্যাগ গ্রণ কয়যন। পরশ্রুমতয়ত ১৯৩৪ মরস্টায়ে ময়রামরোভ অযাক্ট ১৯৩৪ এফং পূয়ফ ঘ প্রিমরত
ময়রামরোভ মফমধগুমর যমত কয়য ৩০-৩-১৯৩৭ মরাঃ তামযয়ে ময়রামরোভ মফমধভারা ১৯৩৭ জাযী কযা
ে। ১৮-৩-১৯৩৭ মরাঃ তামযয়ে ময়রামরোভ অযাক্ট ১৯৩৪ এয আতাে কযারমোভ কাফ ঘাইড রুর জাযী
কযা ে। উয়যামিমেত আইন এফং মফমধভারাগুমর মফমবন্ন ভয়ে ংয়াধয়নয ভাধ্যয়ভ যুয়গায়মাগী কযা
য়র ঐমতয়যয কথা মফয়ফিনাে উক্ত আইনভয়য নাভকযয়ণয মযফতঘন কযা েমন।
বাযত মফবায়গয য ামকস্তায়ন ন্যািাযার গ্যা আমফষ্কৃত োয য উক্ত গ্যা মযফয়ণয
জন্য াইরাইন স্থায়নয প্রয়োজনীেতা মদো মদে। তৎয়প্রমক্ষয়ত াইরাইয়নয মনযাত্তা মনমিয়তয
জন্য মফয়েয অন্যান্য মদয়য াইরাইয়নয মনযাত্তা ংিাত মফমধ-মফধান ম ঘায়রািনা কয়য ময়রামরোভ
অযাক্ট ১৯৩৪ এয আতাে ন্যািাযার গ্যা মপটি রুর ১৯৬০ জাযী কযা ে। উক্ত আইনটিয়ক
ংয়াধনীয ভাধ্যয়ভ ারনাগাদ কয়য প্রাকৃমতক গ্যা মনযাত্তা মফমধভারা ১৯৯১ জাযী কযা ে (২০০৪
ম ঘত ংয়ামধত)। ম্প্রমত ময়রামরোভ আইন ১৯৩৪ যমত কয়য ১১ শ্রাফণ, ১৪২৩ ফোে/২৬ জুরাই,
২০১৬ তামযয়ে ময়রামরোভ আইন, ২০১৬ জাযী কযা য়েয়ি।
মফয়ফাযক আইন ১৮৮৪  মফয়ফাযক মফমধভারা ২০০৫ এয পূফ ঘ ইমতা: মগ্রট মিয়টয়ন মফয়ফাযক
জাতীে দাথ ঘ মনেন্ত্রয়নয জন্য ১৮৭৫ মরস্টায়ে Explosives Act, 1875 জাযী কযা ে। উক্ত
আইন দ্বাযা মগ্রড মিয়টয়ন ফারূদ  অন্যান্য মফয়ফাযক দ্রব্য মনেমন্ত্রত য়তা। বাযতফয়ল ঘ মিটি ানাভয়র
মফমবন্ন মফয়ফাযক ম্যাগামজন  মফয়ফাযক ব্যফায়যয মফমবন্ন েমনয়ত িভাগত মফয়ফাযণ র্টায কাযয়ণ
তদামনতন মিটি যকায ২৬-২-১৮৮৪ মরাঃ তামযয়ে ফ ঘপ্রথভ বাযতফয়ল ঘ মফয়ফাযক আইন ১৮৮৪ জাযী
কয়যন। ১৮৯৮ মরস্টায়ে মডাট ঘয়ভন্ট অফ এক্সয়লামব কাম ঘিভ শুরু কযায য তৎকারীন িীপ
ইন্সয়ক্টয ১৯১৮ মরস্টায়ে ফ ঘপ্রথভ মফয়ফাযক মফমধভারা ১৯১৮ জাযীয উয়দ্যাগ গ্রণ কয়যন। যফতীয়ত
মফয়ফাযক দ্রয়ব্যয উৎাদন, ভজুদ, মযফন, ব্যফায ইতযামদ বৃমি াোয কাযয়ণ জনগয়ণয
জানভায়রয মনযাত্তায স্বায়থ ঘ ১৯১৮ মরস্টায়ে মফয়ফাযক মফমধভারা জাযী কযা ে। মফয়ফাযয়কয ব্যফায
বৃমি াোে মফয়ফাযক মফমধভারাটি ংয়াধনপূফ ঘক যুয়গায়মাগী কযায প্রয়োজনীেতা মদো মদে।
তৎয়প্রমক্ষয়ত ১৯১৮ মরস্টায়েয মফয়ফাযক মফমধভারা যমতপূফ ঘক মফয়ফাযক মফমধভারা ১৯৪০ জাযী কযা
ে। উক্ত মফয়ফাযক মফমধভারা ১৯৪০ প্রাে ৬৫ ফিয কাম ঘকয মির। নতুন নতুন মফমবন্ন ধযয়ণয মফয়ফাযক
আমফস্কায োয কাযয়ণ জনগয়ণয জানভায়রয মনযাত্তায কথা মফয়ফিনাে মনয়ে এফং এ উ-ভায়দ 
মফয়েয অন্যান্য মদয়য মফয়ফাযক ংিাত মনযাত্তা মফলেক আইনকানুন ম ঘায়রািনা কয়য ১৯৪০
মরস্টায়েয মফয়ফাযক মফমধভারা যমতপূফ ঘক মফয়ফাযক মফমধভারা ২০০৫ জাযী কযা ে।
বাযত যকায কর্তক
ঘ জাযীকৃত মগয়জট মফজ্ঞমপ্ত নং এভ-১২৭২ (১), তাং ২৮-০৯-১৯৩৮ এফং ফাংরায়দ
যকায়যয প্রজ্ঞান নং এ,আয,, নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তাং ০৩/১০/১৯৮৯ দ্বাযা মকান আধায়য
ংকুমিত অফস্থাে ফা তযর অফস্থাে মকান গ্যা যাো য়র মফয়ফাযক আইন ১৮৮৪ এয আতাে উক্ত
গ্যা বমতঘ মমরিাযয়ক মফয়ফাযক মায়ফ মর্ালণা কযা ে। তৎয়প্রমক্ষয়ত ১৯৪০ মরস্টায়ে গ্যা
মমরিায মফমধভারা, ১৯৪০ জাযী কযা ে। যফতীয়ত উক্ত মফমধভারাটি ংয়াধনপূফ ঘক গ্যা মমরিায
মফমধভারা ১৯৯১ জাযী কযা ে। উক্ত মফমধভারা দ্বাযা কর ধযয়ণয গ্যা বমতঘ মমরিায যািমরং
কাম ঘিভ মনেমন্ত্রত য়তা। যফতীয়ত ফাংরায়দয় এর.ম.মজ কাম ঘিভ  ম.এন.মজ কাম ঘিভ বৃমি
াোে যকায়যয মনয়দ ঘয় এর.ম.মজ  ম.এন.মজ-য মক্ষয়ে মনযাত্তা মফলেক আইনকানুন সুমনমদ ঘষ্ট
কয়য মফয়ফাযক আইন ১৮৮৪ এয আতাে এর.ম.মজ মফমধভারা ২০০৪  ম.এন.মজ মফমধভারা ২০০৫
জাযী কযা ে।

২। মফয়ফাযক মযদপ্তয কর্তক
ঘ প্রামত আইন  মফমধভারাভাঃ
মফয়ফাযক মযদপ্তয ফামণমজযক মফয়ফাযক, প্রাকৃমতক গ্যা, গ্যা মমরিায, গ্যাাধায, ময়রামরোভ 
অন্যান্য প্রজ্বরনীে তযর দাথ ঘ, কযারমোভ কাফ ঘাইড প্রজ্বরনীে কঠিন দাথ ঘ, জাযক দাথ ঘ ইতযামদ
উৎাদন/ততময, আভদামন, প্রমিোকযণ, মযফন/ঞ্চারন, ভজুদ ব্যফায ইতযামদয মনেন্ত্রণ মনম্নমরমেত আইন 
তদধীন প্রণীত মফমধভারাভ প্রয়োগ  প্রায়নয ভাধ্যয়ভ কয়য থায়কাঃ
১.
২.
৩.
৪.
5.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

মফয়ফাযক অযাক্ট, ১৮৮৪ (১৯৮৭ ম ঘত ংয়ামধত )
মফয়ফাযক মফমধভারা, ২০০৪
গ্যা মমরিায মফমধভারা, ১৯৯১ (২০০৩ ম ঘত ংয়ামধত)
১. এয আতাে প্রণীত
গ্যাাধায মফমধভারা, ১৯৯৫ (২০০৪ ম ঘত ংয়ামধত)
তযরীকৃত ময়রামরোভ গ্যা (এরমমজ) মফমধভারা, ২০০৪
ংকুমিত প্রাকৃমতক গ্যা (মএনমজ) মফমধভারা, ২০০৫
ময়রামরোভ আইন, ২০১৬
ময়রামরোভ মফমধভারা, ১৯৩৭ (১৯৮৯ ম ঘত ংয়ামধত)
৭. এয আতাে প্রণীত
কাফ ঘাইড মফমধভারা, ২০০৩
প্রাকৃমতক গ্যা মনযাত্তা মফমধভারা, ১৯৯১ (২০০৩ ম ঘত ংয়ামধত)

৩। মফমধফি দামেত্ব :
মফয়ফাযক মযদপ্তয উয়যয ২ অনুয়েয়দ উমরস্দমেত আইন  তদধীন প্রণীত মফমধভারাভ প্রয়োগ 
প্রায়নয মনমভয়ত্ত মনম্নরূ মফমধফি দামেত্ব ারন কয়যাঃ

৩.১।

মফয়ফাযক মফমধভারা, ২০০৪: প্রধানত ফাংরায়দয় ততর  গ্যা অনুন্ধান কায়জ মনয়োমজত মদীে 
আতজঘামতক মকাম্পাণীয কায়জ ফামণমজযক মফয়ফাযক ভজুয়দয ম্যাগামজয়নয াইট, মর-আউট নকা
অনুয়ভাদন, মফয়ফাযক ভজুদ ফা অমধকায়য যাো, মফয়ফাযক আভদামন, মযফয়নয রাইয়ন্স প্রদান কযা
ে। তািাড়া মফয়ফাযক আইয়নয অধীয়ন মকান ধযয়নয মফয়ফাযক ফাংরায়দয় ব্যফায, আভদামন কযা
য়ফ ম মফলয়ে প্রামধকায প্রদান কযা ে। মফয়ফাযক ভজুয়দয াইট, মর-আউট নকা অনুয়ভাদনপূফ ঘক
মযদঘন কয়য রাইয়ন্স ভঞ্জুয কযা ে এফং ভে ভে (Periodic) রাইয়ন্সকৃত ম্যাগামজন
মযদঘন কযা ে। তািাড়া ম্যাগামজয়ন ব্যফায অনুয়মাগী ফা মফজ্জনক মফয়ফাযয়কয িমত মনধ ঘাযণ
কয়য মফনষ্টকযয়ণয অনুভমত প্রদান কযা ে।

৩.২।

গ্যা মমরিায মফমধভারা, ১৯৯১: মকান ধাতফ আধায়য মকান গ্যা ংকুমিত ফা তযরীকৃত অফস্থাে
থাকয়র উক্ত গ্যাপূণ ঘ আধায জানভায়রয জন্য মফজ্জনক মফধাে যকায মফয়ফাযক অযাক্ট, ১৮৮৪ এয
অধীন গ্যাপূণ ঘ মমরিাযয়ক মফয়ফাযক ফয়র গণ্য কয়য প্রজ্ঞান জাযী কয়য। যফতীয়ত গ্যা মমরিায
মফমধভারা, ১৯৯১ জাযী কযা ে। গ্যা ভজুদ ফা মযফয়নয জন্য অন্যযন ৫০০ মভমরমরটায মকন্তু অনুর্ধ্ঘ
১০০০ মরটায জরধাযন ক্ষভতাম্পন্ন মকান ধাতফ আধাযয়ক মমরিায এয ংজ্ঞা প্রদান কযা য়েয়ি।
গ্যা মমরিায মফমধভারায অধীন প্রধান কাম ঘাফমরয ভয়ধ্য মম মকান ধযয়নয োমর ফা গ্যাপূণ ঘ মমরিায
আভদামন, মমরিায়য গ্যা বমতঘ, গ্যাপূণ ঘ মমরিায ভজুয়দয জন্য অনুয়ভাদন প্রদান কযা ে।
ফাংরায়দয় মকান ধযয়নয ফা মকান স্টযািাড ঘ মিমমপয়কয়নয গ্যা মমরিায  বাআমদ আভদামন 
ব্যফায কযা য়ফ ম ভয়ভঘ প্রামধকায প্রদান কযা ে। গ্যা মমরিায মনভঘাণ কাযোনায অনুভমত প্রদান
কযা ে। প্রমতটি ফটমরং লায়ন্ট মমরিায যীক্ষা মকয়েয অনুয়ভাদন প্রদান কযা ে। গ্যা মমরিায
মনভঘাণ কাযোনা, গ্যাপূণ ঘ মমরিায ভজুদাগায, মমরিায যীক্ষা মকে, গ্যা বমতঘয ফটমরং লান্ট মনমদ ঘষ্ট

ভে অতয অতয মযদঘন কযা ে। স্থােী গ্যা, ংয়কামিত গ্যা, তযরীকৃত গ্যা, মফলাক্ত গ্যা 
মফমবন্ন ধযয়নয গ্যা ামবঘয়য মমরিায়যয ম ঘােবৃত্ত যীক্ষয়ণয ধযন  মভোদ মনধ ঘাযণ কযা ে।
৩.৩। গ্যাাধায মফমধভারা, ১৯৯৫: গ্যাপূণ ঘ ধাতফ আধাযয়ক মফয়ফাযক ময়য়ফ মর্ালনা প্রদান এফং মফয়ফাযক
অযায়ক্টয প্রদত্ত ক্ষভতাফয়র যকায গ্যাাধায মফমধভারা, ১৯৯৫ জাযী কয়য। ১০০০ মরটায়যয মফম
জরধাযন ক্ষভতাম্পন্ন মকান ধাতফ আধায মা গ্যা ভজুদ ফা মযফয়নয কায়জ ব্যফহৃত োে
তায়দযয়ক এ মফমধভারাে গ্যাাধায ময়য়ফ ংজ্ঞামেত কযা য়েয়ি। গ্যাাধায মফমধভারায আতাে
প্রধান কাম ঘাফমরয ভয়ধ্য গ্যাাধায আভদামনয াযমভট, গ্যাাধায়য গ্যা ভজুদ, মযাড ট্াংকায়যয ভাধ্যয়ভ
গ্যাাধায়য গ্যা মযফয়নয অনুয়ভাদন প্রদান উয়িেয়মাগ্য। তািাড়া গ্যাাধায়যয কতমদন অতয মক
ধযয়নয ম ঘােবৃত্ত (Periodic) যীক্ষণ কযা য়ফ তা মনধ ঘাযণ কযা ে। গ্যাাধায়য গ্যা ভজুয়দয
রাইয়ন্সকৃত স্থানা এফং গ্যা মযফন মান ভে ভে মযদঘন কযা ে।
৩.৪।

তযরীকৃত ময়রামরোভ গ্যা (এরমমজ) মফমধভারা, ২০০৪: এরম গ্যা পূয়ফ ঘ গ্যা মমরিায মফমধভারা,
১৯৯১ দ্বাযা মনেমন্ত্রত মির। মকন্তু এরম গ্যা ব্যফায িভাগত বৃমি াোে স্বতন্ত্র মফমধভারা প্রণেয়নয
প্রয়োজন মদো মদে পয়র যকায মফয়ফাযক অযায়ক্টয অধীন তযরীকৃত ময়রামরোভ গ্যা (এরমমজ)
মফমধভারা, ২০০৪ জাযী কয়য। এ মফমধভারায আতাে প্রধান কাম ঘাফমরয ভয়ধ্য আধায়য গ্যা ভজুদ 
মমরিায়য গ্যা বমতঘ, এরমমজ মযফুয়েমরং মস্টয়নয অনুয়ভাদন, গ্যাপূণ ঘ মমরিায ভজুদ, মযাড
ট্াংকায়যয ভাধ্যয়ভ গ্যাাধায়য এরম গ্যা মযফয়নয অনুয়ভাদন প্রদান কযা ে। উক্ত অনুয়ভাদয়নয
পূয়ফ ঘ ভজুদাগায/স্থানা/মযফুয়েমরং মস্টন  মযাড ট্াংকায মযদঘন কযা ে। মনমদ ঘষ্ট মভোদায়ত
রাইয়ন্সকৃত ভজুদ স্থানা  এরমমজ মযফন মানগুমর মযদঘন কযা ে। প্রমতটি এরমমজ ফটমরং
লায়ন্ট মমরিায যীক্ষা মকয়েয অনুয়ভাদন প্রদান কযা ে।

৩.৫। ংকুমিত প্রাকৃমতক গ্যা (মএনমজ) মফমধভারা, ২০০৫: মানফায়ন প্রিমরত জ্বারামনয াাাম মফকল্প
জ্বারামন ময়য়ফ মএনমজ এয প্রিরন শুরু োে যকায কর্তক
ঘ মফয়ফাযক অযায়ক্টয অধীন মএনমজ
মফমধভারা, ২০০৫ জাযী কযা ে। এ মফমধভারাে প্রধানত স্বেংমিে মায়নয ইমিনয়ক মএনমজ দ্বাযা
িারায়নায রূাতয প্রমিো, রূাতয যিাভামদয ভান, মএনমজ মযফুয়েমরং মস্টন রূাতয যিাভ,
মমরিায  আনুামেক মন্ত্রামত আভদামন, মএনমজ মযফুয়েমরং মস্টয়নয স্থান িমত ংিাত
মফলেগুমর প্রাধান্য ময়েয়ি। এ মফমধভারাে মএনমজ মযফুয়েমরং মস্টয়নয মর-আউট নকা অনুয়ভাদন
এফং মযদঘনপূফ ঘক মনযাত্তা মফমধমফধান মযারন ায়য়ক্ষ মযফুয়েমরং মস্টয়নয রাইয়ন্স প্রদান কযা
ে।
৩.৬। ময়রামরোভ মফমধভারা, ১৯৩৭: ময়রামরোভ অযাক্ট এফং ময়রামরোভ মফমধভারা ১৯৩৭ এ ময়রামরোভ
অথ ঘ তযর াইয়রাকাফ ঘন ফা াইয়রাকাফ ঘয়নয মভশ্রণ এফং তযর াইয়রাকাফ ঘন ম্বমরত দায মভশ্রণ (তযর,
আঠায়রা ফা কঠিন) ময়য়ফ ংজ্ঞামেত কযা য়েয়ি। এ মফমধভারায অধীন ময়রামরোভ ফা প্রজ্বরনীে
তযর দাথ ঘ আভদামন, ভজুদাগায়য ভজুদ, ময়রামরোভ মপমরং মস্টয়নয অনুয়ভাদন, স্থর/জরয়থ
ট্াংকায়য ময়রামরোভ মযফন, ময়রামরোভ মযপাইনাযী/লায়ন্টয রাইয়ন্স/অনুয়ভাদন, ময়রামরোভ
ট্াংয়কয ফজ্রফ (earthing) যীক্ষণ এফং ময়রামরোভ ততরফাী ট্াংকায়যয/স্ক্র্যা vessel-এ
ট্াংয়ক মরাক প্রয়ফ এফং অমিভে কায়ম ঘয (hotwork) উয়মামগতা মািাই পূফ ঘক গ্যাভৄক্ত যীক্ষণ
নদ প্রদান কযা ে।
৩.৭।

কাফ ঘাইড মফমধভারা, ২০০৩: কযারমোভ কাফ ঘাইড প্রজ্বরনীে কঠিন দাথ ঘ (Inflammable
solid) মা ামনয ংিয়ঘ এযামটিমরন গ্যা উৎন্ন কয়য। উক্ত গ্যায়য প্রজ্বরনীে তফময়ষ্টযয কাযয়ণ
কাফ ঘাইয়ডয ব্যফায মনেন্ত্রয়নয উয়েয়ে ময়রামরোভ অযায়ক্টয অধীন কাফ ঘাইড মফমধভারা, ২০০৩ জাযী
কযা ে। এ মফমধভারায অধীন কাফ ঘাইড আভদামন, মযফয়নয অনুয়ভাদন এফং এযামটিমরন গ্যা
মজনায়যন লান্ট  ংযুক্ত ভজুদাগায়য কাফ ঘাইড ভজুয়দয রাইয়ন্স প্রদান কযা ে।

৩.৮। প্রাকৃমতক গ্যা মনযাত্তা মফমধভারা, ১৯৯১: উচ্চ িা মফমষ্ট গ্যা াই রাইয়নয মডজাইন, মনভঘাণ,
াই রাইয়নয Route Alignment, যীক্ষণ, ক্ষেয়যাধ, মযিারনা  যক্ষণায়ফক্ষণ ংিাত
মফলে মনেন্ত্রয়ণয জন্য ময়রামরোভ অযায়ক্টয অধীন প্রাকৃমতক গ্যা মনযাত্তা মফমধভারা, ১৯৯১ যকায
কর্তক
ঘ জাযী কযা ে। এ মফমধভারায অধীন উচ্চ িা মফমষ্ট (প্রমত ফগ ঘ মমন্টমভটায়য ৭ মকমজ ফা
তয়তামধক িায়) প্রাকৃমতক গ্যা াই রাইয়নয অনুয়ভাদন এফং অনুয়ভাদন অনুায়য স্থায়নয য িা
ন ক্ষভতা  মনমিদ্রতা মািাই (Hydrostatic test) যীক্ষণ ম্পন্ন কযা য়র গ্যা
ঞ্চারয়নয অনুভমত প্রদান কযা ে।
৪।

দপ্তয়যয কাম ঘাফরীাঃ

৪.১।

মর-আউট, াইট  মনভঘাণ নকা মনযীক্ষণ  নকা অনুয়ভাদন:
* মফয়ফাযক ভজুদ প্রােণ ফা ম্যাগামজন
* মমরিায়য গ্যা(এরমমজ, অমক্সয়জন, াইয়রায়জন, মলামযণ, নাইয়রায়জন, কাফ ঘন-ডাই-অক্সাইড,
অযায়ভামনো) গ্যা বমতঘয লান্ট
* গ্যাপূণ ঘ মমরিায ভজুদাগায (এরমমজ  এরমমজ ব্যতীত অন্যান্য গ্যা)
* মএনমজ মযফুয়েমরং মস্টন
* এরমমজ মযফুয়েমরং মস্টন
* ময়রামরোভ স্থানা/মডয়া
* ময়রামরোভ ভজুদাগায
* ময়রামরোভ মযফয়ণয ট্াংকরযী, মফয়ফাযক মযফয়ণয মযাড বযান, এরমমজ মযফয়ণয মযাড
ট্াঙ্কায,ংকুমিত গ্যা/িায়োয়জমনক তযর মযফয়ণয মযাড ট্াঙ্কায
* ময়রামরোভ মপমরং মস্টন
* অযামটিমরন গ্যা মজনায়যন লায়ন্ট ংযুক্ত/স্বতন্ত্র কযারমোভ কাফ ঘাইড ভজুদাগায

৪.২।

রাইয়ন্স প্রদান:
* ৪.১ এ উমিমেত প্রােণ/ইউমনট/মান এয রাইয়ন্স প্রদান।
* মফয়ফাযক আভদামনয রাইয়ন্স/াযমভট
* মফয়ফাযক মযফয়ণয রাইয়ন্স
* গ্যা মমরিায আভদামনয রাইয়ন্স
* গ্যাাধায আভদামনয াযমভট

৪.৩।

অনুয়ভাদন প্রদান:
* ময়রামরোভ মযপাইনাযী/য়ফস্দমিং স্দযায়ন্টয অনুয়ভাদন
* ম ঘাবৃত্ত যীক্ষয়ণয জন্য মমরিায যীক্ষা মকয়েয অনুয়ভাদন
* মমরিায মনভঘাণ কাযোনায অনুয়ভাদন
* উচ্চিা গ্যা াই রাইয়নয গ্যা ঞ্চারয়নয অনুয়ভাদন

৪.৪।

অনামত্ত প্রদান:
* মএনমজ মকট  মন্ত্রামত আভদামন
* ময়রামরোভভুক্ত প্রজ্বরনীে তযর আভদামন
* কযারমোভ কাফ ঘাইড আভদামন
* টামোভ মলায়যট, মযড পপযা, ারপায, অযায়ভামনোভ নাইয়রট, টামোভ নাইয়রট, মামডোভ
নাইয়রট, নাইয়রায়লুয়রাজ আভদামন

৫।
1.
2.
3.
4.

যীক্ষণ:
মফয়ফাযক মযদপ্তয়যয মনজস্ব যীক্ষাগায়য মফয়ফাযক, মফাভাজাতীে আরাভত যীক্ষণ।
মফয়ফাযক ম্যাগামজন, ময়রামরোভ মডয়া  গ্যাাধায়যয ফজ্রফ যীক্ষণ।
উচ্চিা গ্যা াই রাইয়নয ক্ষেয়যাধ ব্যফস্থা, িান ক্ষভতা  মনমিদ্রতা যীক্ষণ।
ময়রামরোভ ততরফাী ট্াংকায়যয ট্ায়ঙ্ক মরাক প্রয়ফ  অমিভে কায়ম ঘয উয়মামগতা মািাই/যীক্ষণ।

৬।

অনুভমত/ম্মমত প্রদান:
* মফয়ফাযক ম্যাগামজয়ন ব্যফায়যয অনুয়মাগী ফা মফজ্জনক মফয়ফাযয়কয মফনষ্টকযণ প্রমিো/িমত
মনধ ঘাযণ  মফনষ্টকযয়ণয ম্মমত প্রদান।
* ফাংরায়দয় েমনজ দাথ ঘ অনুন্ধান, চুনাাথয  কেরা েমনয়ত মফয়ফাযক ব্যফাযকাযী শুটাযয়দয
প্রমক্ষণ  যীক্ষা গ্রণপূফ ঘক নদে প্রদান কযা ে।

৭।

মযদঘন:
মফয়ফাযক ততমযয কাযোনা, ভজুয়দয ম্যাগামজন, মযফন মান  ব্যফায়যয ে ইতযামদ ।
গ্যা মমরিাযয/গ্যাাধায মনভঘাণ কাযোনা, মমরিায/গ্যাাধায়য গ্যা বমতঘয মস্টন, গ্যাপূণ ঘ
মমরিায ভজুদাগায, গ্যাাধায স্থানা, মমরিায যীক্ষা মকে ইতযামদ।
গ্যা মপল্ড, প্রাকৃমতক গ্যা প্রমিোকযণ স্দান্ট, উচ্চিা গ্যা াই রাইয়ন কয়ম্পায  মযগুয়রটয
মস্টন, িা প্রভন ব্যফস্থা, বাআমদয়স্টন, গ্যা াই রাইয়নয ক্ষেয়যাধ ব্যফস্থা ইতযামদ।
ময়রামরোভ উৎাদন মকে, ময়রামরোভ মাধনাগায, ময়রামরোভ মভশ্রণাগায, ময়রামরোভ
প্রজ্বরনীে তযর দাথ ঘ ভজুদ স্থানা/ভজুদাগায, ময়রামরোভ মডয়া, ময়রামরোভ মযফাী মান/অয়ের
ট্াংকায ইতযামদ
কযারমোভ কাফ ঘাইড ভজুদাগায  উা য়ত উৎন্ন এযামটিমরন গ্যা লান্ট ইতযামদ, এফং
উয়যামিমেত দাথ ঘ িাড়া অন্যান্য মফজ্জনক দাথ ঘ, মমভন-টামোভ মলায়যট, পপযা, ারপায
ইতযামদ ভজুদাগায, ব্যফায  উৎাদন মকে, মমভন-ম্যাি পযাক্টযী, মকমভকযার লান্ট ইতযামদ মযদঘন।

*
*
*
*
*
*
৮।

তদতানুষ্ঠান:
* মফয়ফাযক, গ্যা মমরিায, গ্যাাধায, গ্যা াইরাইন ফা উায আনুলমেক স্থানামদ, ময়রামরোভ
প্রজ্বরনীে তযর দাথ ঘ ফা অন্য মকান মফজ্জনক দাথ ঘ য়ত সৃষ্ট দুর্ ঘটনায কামযগযী তদত কযা ।

৯।

মফয়লজ্ঞ ময়য়ফ দামেত্ব ারন:
* ১৯০৮ ায়রয মফয়ফাযক দ্রব্য এযাক্ট  ১৮৭৮ ায়রয আভঘ অযায়ক্টয অধীন ভাভরায মফাভাজাতীে
আরাভত যীক্ষা এফং মফয়লয়জ্ঞয ভতাভত প্রদান ।
* ১৮৭৮ ায়রয আভঘ এযায়ক্টয অধীন কমতে রাইয়ন্স প্রদান ংিাত ব্যাায়য মজরা প্রান  পুমর
কর্তঘ ক্ষয়ক মফয়লয়জ্ঞয মফা প্রদান ।

১০।

উয়দষ্টায মফা প্রদান:
* জন-মনযাত্তা মনমিত কযায উয়েয়ে মফজ্জনক দাথ ঘ (মফয়ফাযক, গ্যা, ময়রামরোভ প্রজ্বরনীে
তযর দাথ ঘ, এরমমজ, কযারমোভ কাফ ঘাইড প্রজ্বরনীে কঠিন দাথ ঘ, জাযক দাথ ঘ ইতযামদ) ংিাত
মনযাত্তা (safety) আইন  মফমধ-মফধান প্রণেন/ংয়াধয়নয মফলয়ে যকায়যয মনকট প্রস্তাফ মপ্রযণ।
* মফজ্জনক দায়থ ঘয মনযাত্তা মফমধ-মফধান প্রণেন  ারনাগাদ কযায রয়ক্ষয আতজঘামতক  মফয়দী
ংস্থায ায়থ মমাগায়মাগ যক্ষা কযা।
* মযরয়ে কর্তঘ ক্ষ, ফন্দয কর্তঘ ক্ষ, মফাভমযক মফভান িরাির কর্তঘ ক্ষ, গ্যা মফতযণ  মফনণ
মকাম্পানী প্রভৃমত ংস্থায়ক মফজ্জনক দায়থ ঘয মনযাদ ব্যফায, যািমরং, ভজুদ  মযফয়নয ব্যাায়য
মফয়লজ্ঞ যাভঘ প্রদান।

১১।

জনফর  াংগঠমনক কাঠায়ভাাঃ
মফয়ফাযক মযদপ্তয মফদুযৎ, জ্বারামন  েমনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ংযুক্ত দপ্তয। এ দপ্তয়যয দয দপ্তয
প্রাক্তন মকেীে ভাকযণ, মপজ-২, মগুনফামগিা, ঢাকাে অফমস্থত। প্রধান মফয়ফাযক মযদঘক, ফাংরায়দ
মফয়ফাযক মযদপ্তয়যয দপ্তয প্রধান। দপ্তয়যয মভাট জনফর ১০৪ জন। তায ভয়ধ্য প্রথভ মশ্রণীয দ ৩১টি, ২ে মশ্রণীয

দ ০২, ৩ে মশ্রণীয দ ৪৮টি  িতুথ ঘ মশ্রণীয ২৩টি দ আয়ি।
উায াঁিটি মফবাগীে অমপ মথািয়ভ িট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী  ময়রয়ট অফমস্থত। ফমযার অমপটি
াভমেকবায়ফ খুরনা অমপয় অস্থােীবায়ফ কাম ঘিভ মযিারনা কযয়ি।
দপ্তয়যয মফমধফি কায়জয মযমধ িভাগত বৃমি াোে ২৭১টি দ সৃমষ্টয প্রস্তাফ  াংগঠমনক কাঠায়ভা
পুনমফ ঘন্যায়য প্রস্তাফ প্রামনক ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ি। প্রস্তাফটি অনুয়ভাদন য়র মনযাত্তা মফমধয ঠিক
প্রয়োগ  প্রান এফং দপ্তয়যয তদাযমক বৃমি কযা ম্ভফ য়ফ।
১২।

যাজস্ব আে  ব্যোঃ
মফয়ফাযক মযদপ্তয যাজস্ব আদােকাযী প্রমতষ্ঠান নে। উয়যয ২নং অনুয়েয়দ ফমণ ঘত মনযাত্তা আইন 
মফমধভয়য প্রায়নয ভাধ্যয়ভ জনাধাযয়ণয জীফন  ম্পয়দয মনযাত্তা মনমিত কযাই এয ভর রক্ষয 
উয়েে। মমদ এ দপ্তযটি পরতায ায়থ কতঘব্য ম্পাদন কযয়ত ায়য তয়ফ ভানফ জীফন িাড়া মকাটি মকাটি
টাকায ম্পদ মফনষ্ট োয াত য়ত যক্ষা ময়ত ায়য। অমধকন্তু, রাইয়ন্স মপ  অন্যান্য প্রকায মপ
ময়য়ফ এ দপ্তয একটি ফড় অংয়কয যাজস্ব উাজঘন কয়য থায়ক। আে ব্যয়েয ময়য়ফ ফতঘভায়ন এ দপ্তয একটি
স্বেম্বয ংস্থা।
মফয়ফাযক মযদপ্তয কর্তক
ঘ ২০১৬-২০১৭ অথ ঘ ফিয়যয আে  ব্যয়েয মযংখ্যান মনম্নরূ:
অথ ঘ ফিয
আে
ব্যে
২০১৬-২০১৭
৬,৮৮,৭৬,০০০/২,০৫,৩৯,৮০০/১৩।

২০১৬-২০১৭ অথ ঘ ফিয়যয কাম ঘিভাঃ

িমভক
ম্পামদত কায়জয মফফযণ
নং
০১ প্রাপ্ত োমদয ংখ্যা
০২ জামযকৃত োমদয ংখ্যা
০৩ মফাভাজাতীে আরাভত
মফয়লজ্ঞ ময়য়ফ ভতাভত প্রদায়নয প্রমতয়ফদয়নয
ংখ্যা
০৪ ম্যাগামজয়ন মফয়ফাযক ভজুয়দয জন্য রাইয়ন্স ভঞ্জুয়যয ংখ্যা (২২ পযয়ভ)
০৫ ট ঘ পাোযা ঘ এয াযমভট ভঞ্জুয
০৬ আভদামনকৃত এরমমজ মমরিায়যয ংখ্যা
০৭
০৮ আভদামনকৃত এরমমজ ব্যতীত অন্যান্য মমরিায়যয ংখ্যা
০৯ মএনমজ মকটস্  মন্ত্রামত আভদামনয অনামত্তয়েয ংখ্যা
১০ অনুভমতপ্রাপ্ত মদয় ততময এরমমজ মমরিায ফাজাযজাতকযয়ণয ংখ্যা
১১ মমরিায যী ণ মকয়েয ংখ্যা
১২ মমরিায়য গ্যা বমতঘয ভঞ্জুযকৃত রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (‘ঙ’ পযয়ভ)
১৩ এরমমজ মমরিায মনভঘাণ কাযোনা
১৪ গ্যাাধায়য গ্যা ভজুয়দয জন্য ভঞ্জুযকৃত রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (‘র্’’ পযয়ভ)
১৫ এরমমজ মমরিায ভজুয়দয রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (‘ ’
)
(‘ঞ’
)
১৬
(‘ ’
)
১৭
(‘ ’
)
১৮
১৯ মফয়ফাযক আভদামনয রাইয়য়ন্সয ংখ্যা
২০ মফয়ফাযক মযফয়নয রাইয়য়ন্সয ংখ্যা
২১ পযাক্টযী/ইিামিজ এ কাঁিাভার ময়য়ফ ব্যফায়যয মনমভয়ত্ত ারপায আভদামনয
মযভাণ (অনামত্তয ংখ্যা ২৬৩)

অথ ঘ ফৎয
২০১৬-২০১৭
৪৬,৩৭২
৪৫,৭৪৯
৪১৮
১১
৩২,৮০,৬০১
২,১১,০৯২
৩,৩৬,৪৩০
৩৪
২০,০৮,৫০০
১০
৮
৩
১৬
৯৩৫
৫
১৩
৩৯
১০
১২
৪৮,৪৯৪.৮৭৪
মভমরক টন

২২
২৩

গ্যাাধায আভদামনয ংখ্যা (াযমভট ৬৬টি)
কযারমোভ কাফ ঘাইড আভদামনয মযভাণ (অনামত্তয়েয ংখ্যা ৩৮টি)

২৪
২৫

নন-স্টযািাড ঘ মমরিায়য গ্যা বমতঘয ংখ্যা (অনুভমতয়েয ংখ্যা ৩৯টি)
ময়রামরোভ ভজুয়দয ভঞ্জুযকৃত রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (‘মক’, ‘এর’, ‘এভ’ এফং ‘মজ’
পযয়ভ)
এভ/এর পযভ রাইয়য়ন্সয অধীন প্রজ্বরনীে তযর দাথ ঘ (য়কমভকযার) আভদামনয
অনামত্ত প্রদায়নয ংখ্যা
স্থরয়থ ময়রামরোভ মযফয়নয জন্য ভঞ্জুযকৃত রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (‘’ পযয়ভ)
জরয়থ ফায়ে ময়রামরোভ মযফয়নয জন্য ভঞ্জুযকৃত রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (‘এন’
পযয়ভ)
বাভান ফায়জঘ ময়রামরোভ ভজুয়দয জন্য ভঞ্জুযকৃত রাইয়য়ন্সয ংখ্যা (য়িার
পযয়ভ)
রাইয়ন্সকৃত প্রােণ/মযফুয়েমরং মস্টন/স্থানা/জরমান/স্থরমান ইতযামদ মযদঘয়নয
ংখ্যা
ময়রামরোভ ট্ায়ঙ্ক ভানুল প্রয়ফ  অমিভে কায়জয উয়মামগতা মািায়েয উয়েয়ে
যী
ট্ায়ঙ্কয ংখ্যা
গ্যা াই রাইন স্থায়নয অনুয়ভাদয়নয ংখ্যা
অনুয়ভামদত গ্যা াই রাইয়ন গ্যা ঞ্চারয়নয অনুয়ভাদয়নয ংখ্যা

২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩

১২২
১,৮৯৯.১০
মভমরক টন
৫৭৯
৪৩৫
৩,২২৬
২৬০
১১
১
১,৪৬৮
৯,০৯৯
৭৭
৭১

১৪। আইন/মফমধভারা (Statutory Instrument) ারনাগাদকযণাঃ(ক) ১৯৩৪ ায়রয ময়রামরোভ আইনয়ক অমধকতয ংয়াধন/ংয়মাজন কয়য ময়রামরোভ আইন
২০১৬ ময়য়ফ ভান জাতীে ংয়দ া য়েয়ি।
(ে) ময়রামরোভ মফমধভারা, ১৯৩৭মক অমধকতয ংয়াধন/ংয়মাজন  যুয়গায়মাগী কয়য ফমধ ঘত
আকায়য জামযয অয়ক্ষাে আয়ি।
(গ) এরমমজ মফমধভারা, ২০০৪ ংয়াধন কয়য ারনাগাদ কযা য়েয়ি। মা চূড়াত মগয়জট
শ
কযা য়েয়ি। মায়ত মযটিকুয়রয়টড িমত  মানফায়ন এরমমজ রূাতয কাম ঘিভ, রূাতয
যিাভামদয ভান, মমরিায  মটকয়নারমজ অ
কয়য মফমধভারাটি আতজঘামতক ভায়নয কযা
য়েয়ি।
(র্) এয়ভামনোভ নাইয়রট একটি মফয়ফাযক। উক্ত যাােমনক দাথ ঘটি ভজুদ, উৎাদন, ব্যফায 
মযফয়নয জন্য উভায়দীে মফমধয আয়রায়ক একটি মফমধভারা প্রণেন কয়য আইন ভন্ত্রণারয়ে
মপ্রযণ কযা য়েয়ি এফং প্রাক প্রকায়য জন্য চুড়াত অফস্থাে আয়ি।
(ঙ) এর.এন.মজ আভদামন, ভজুদ, মযফয়নয জন্য যকায ইয়তাভয়ধ্য ভয়লোরীয়ত টামভঘনার  াই
রাইন মনভঘায়ণয কাজ ায়ত মনয়েয়ি। উক্ত স্থায়ন মনযাদ ভজুদ, মযফন  ব্যফায়যয জন্য একটি
মফমধভারা প্রণেন কযায কাজ অে দপ্তয়য প্রমিোধীন আয়ি।
(ি) গ্যাাধায  মমরিায এয ৪টি আতজঘামতক স্টযািাড ঘ মিমমপয়কনয়ক ফাংরায়দয় প্রয়োয়গয জন্য
অনুয়ভাদন।
১৫।
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স্বাক্ষমযত
(য়ভাাঃ াভসুর আরভ)
প্রধান মফয়ফাযক মযদঘক, ফাংরায়দ।

