গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
িবদুয্ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়
�ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ
��াপন
Explosives Act, 1884 এর section 5, 7, 9(4) এবং 9A(6) এ �দ� �মতাবেল সরকার, �াসপূণ র্
আধারেক িবে�ারক িহসােব েঘাষণা সং�া� ৩রা অে�াবর, ১৯৮৯ ি��া� েমাতােবক ১৮ই আি�ন, ১৩৯৬ ব�া� তািরেখর
��াপন নং এস, আর, ও ৩৩৯ আইন/৮৯ এর সিহত পিঠত�, িনমণরূপ িবিধমালা �ণয়ন কিরল, যাহা উ� Act এর section
18 এর িবধান েমাতােবক ২০েশ েসে��র, ২০০৩ ইং েমাতােবক ৫ই আি�ন, ১৪১০ বাং তািরেখর ��াপন নং এস, আর, ও
২৮০/২০০৩ �ারা �াক-�কাশনা কিরয়ািছল, যথাঃ�থম অ�ায়
�ারি�ক
হইেব।

১। সংি�� িশেরানাম।- এই িবিধমালা তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ নােম অিভিহত
২। সং�া।- িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী েকান িকছু না থািকেল, এই িবিধমালায়(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(৫ক)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

‘‘আইন’’ অথ র্ Explosives Act, 1884 (IV of 1884);
‘‘উদি�িত পরী�ণ’’ অথ র্ েকান িসিল�ােরর পরী�া চােপর সমপিরমাণ জলচাপ �েয়াগ কিরয়া উ�
িসিল�ােরর েয পরী�া করা হয় েসই পরী�া
‘‘উপযু�’’ অথ র্ �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ উপযু� বিলয়া িবেবিচত েকান �ি�, এবং েকান সর�ামািদও
ইহার অম�ভুর্� হইেব ;
‘‘এলিপিজ’’ অথ র্ এলিপ �াস বা তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস যাহা বািণিজয্ক িবউেটন, বািণিজয্ক
ে�ােপন এবং উহােদর িম�ণ;
‘‘এলিপিজ মজুদ’’ অথ র্ এলিপিজ ভিতর্ �াসাধার েকান �ােন কাহারও অিধকাের রাখা, তেব অনুরূপ
�াসাধার পিরবহন এই সং�ার অম�ভুর্� হইেব না;
‘‘এলিপিজ সািভর্স’’ অথ র্ এলিপিজ �ারা েকান কায র্ স�াদেনর উে�ে� এলিপিজ মজুদ, পিরবহন বা
সরবরােহর ে�ে� িবিভ� য�পািতর সম�েয় �িতি�ত �ব�া;’’
‘‘কায র্চাপ’’ অথ র্ �াস তরলীকৃত হওয়ার পর উ� তরল হইেত সৃ� স�ৃ� বা� (Saturated
Vapour) কতৃক
র্ ৬৫ িড�ী েসি�ে�ড তাপমা�ায় িসিল�াের বা �াসাধাের �যু� চাপ;
‘‘�াসাধার’’ অথ র্ এক হাজার িলটােরর অিধক জলধারণ �মতাস�� েকান ধাতব আধার যাহা
এলিপিজ মজুদ বা পিরবহেনর কােজ �বহৃত হয়;
‘‘�াসপূণ র্ িসিল�ার’’ অথ র্ এমন িসিল�ার যাহােত এলিপিজ এইরূেপ ভিতর্ করা হইয়ােছ েয, �াসপূণ র্
অব�ায় উ� িসিল�ােরর অভয্ম�রভােগর �িত বগ র্ েসি�িমটাের উ� এলিপিজ ৫০ িড�ী েসি�ে�ড
তাপমা�ায় েগেজর মােপ অনূয্ন ২ িকেলা�াম চাপ �েয়াগ কের;
‘‘�াস’’ অথ র্ তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস;
‘‘জলধারণ �মতা’’ অথ র্ ১৫ িড�ী েসি�ে�ড তাপমা�ায় িলটােরর িহসােব জলধারণ �মতা;
‘‘েজলা কতৃপর্ �’’ অথ র্ েডপুিট কিমশনার, তেব অিতির� েডপুিট কিমশনারও এই সং�ার অম�ভুর্�
হইেবন;
‘‘েটয়ার ওজন’’ অথ র্ িসিল�ােরর সিহত �ায়ীভােব সংল� য� বা িফিটংস ও ভােল্ভর ওজনসহ
িসিল�ােরর ওজন;
‘‘�াংক কাট র্’’ অথ র্ হস� বা য�চািলত েকান যান যাহার সিহত একিট �াংক যু� থােক ;
‘‘তফিসল’’ অথ র্ অ� িবিধমালার েকান তফিসল;
‘‘ধারণপা�’’ অথ র্ এলিপিজ মজুদ বা পিরবহেনর জ� �বহৃত িসিল�ার বা �াসাধার;
‘‘ধারা’’ অথ র্ আইেনর েকান ধারা;
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(17) ‘‘িনরেপ� পিরদশর্ণকারী’’ অথ র্ এই িবিধমালার উে��পূরণকে�, �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ িনরেপ�
পিরদশর্নকারী বিলয়া �ীকৃত েকান �ি� বা সং�া, তেব সংিশ�� ধারণপা� িনমর্াতা বা তাঁহার
অধীন� েকান �ি� বা উ� িনমর্াণকােয র্র �াথ র্ সংিশ�� েকান �ি� বা সং�া ইহার অম�ভুর্�
হইেবন না;
(18) ‘‘পয র্া�’’ অথ র্ েকান সর�ামািদ বা গৃহীত �ব�া �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ পয র্া� বিলয়া িবেবিচত;
(19) ‘‘পূরণ অনুপাত’’ অথ র্ ১৫ িড�ী েসি�ে�ড তাপমা�ায় েকান িসিল�াের েয পিরমাণ তরলেযা� �াস
পূরণ করা যায় েসই পিরমাণ �ােসর ওজন ও উ� তাপমা�ায় উ� িসিল�াের েয পিরমাণ পািন রাখা
যায় েসই পিরমাণ পািনর ওজেনর অনুপাত;
(20) ‘‘পরী�া চাপ’’ অথ র্ উদি�িত পরী�ণ বা উদি�িত �সারণ পরী�েণ �যু� চাপ;
(২১) ‘‘পিরবহন যান’’ অথ র্ এলিপিজপূণ র্ ধারণপা� পিরবহেনর জ� �বহৃত যান;
(২২) ‘‘�ধান পিরদশর্ক’’ অথ র্ The Chief Inspecter of Explosives in Bangladesh;
(২৩) ‘‘ফরম’’ অথ র্ তফিসল ২ েত িবধৃত েকান ফরম;
(২৪) ‘‘িবে�ারক পিরদশর্ক’’ অথ র্ সহকারী িবে�ারক পিরদশর্ক, তেব উপ-�ধান িবে�ারক পিরদশর্কও
এই সং�ার অম�ভুর্� হইেবন;
(২৫) ‘‘ৈবদুয্িতকভােব সংযু� (Earthing)’’ অথ র্ এমন �ব�া �ারা সংযু� যাহার মা�েম িবদুয্ৎ ভূিমেত
�বািহত হইেত পাের;
(২৬) ‘‘�ি�’’ অথ র্ েকান �ি�সংঘ, �বসা �িত�ান, েকা�ানী এবং সংিবিধব� েকান সং�াও ইহার
অম�ভুর্� হইেব;
(২৭) ‘‘মজুদাগার’’ অথ র্ �াংক �তীত অ�িবধ ধারণপাে� েপে�ািলয়াম মজুেদর জ� �বহৃত েকান ভবন
এবং েকান �াপনার অংশিবেশষ, তেব Petroleum Act, 1934 (Act XXX of 1934) এর
section 7, 8 এবং 9 এ উিল�িখত অ�াহিত�া� েপে�ািলয়াম মজুতকরেণ �বহৃত েকান ভবন এই
সং�ার অম�ভুর্� হইেব না;
(২৮) ‘‘েযা�’’ অথ র্ �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ েযা� বিলয়া িবেবিচত েকান �ি� বা সর�াম;
(২৯) ‘‘যান’’ অথ র্ এমন বাহন যাহার মা�েম �াংেক বা �াংক �তীত েকান ধারক �ারা এলিপিজ
পিরবহন করা হয়;
(৩০) ‘‘িরফুেয়িলং ে�শন’’ অথ র্ �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী সরবরােহর জ� িবেশষভােব িনিমর্ত �াপনা;
(৩১) ‘‘লাইেস�’’ অথ র্ িবিধ ১১১ এর অধীন �দ� েকান লাইেস�;
(৩২) ‘‘লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �’’ অথ র্ তফিসল ১ এর কলাম (৪) এ উিল�িখত েকান কমর্কতর্া;
(৩৩) ‘‘�াপনা’’ অথ র্ �াসাধার বা িসিল�াের এলিপিজ মজুদ বা িসিল�াের �াস ভিতর্ বা েরিটকুেলেটড
প�িতেত মজুদ ও �বহােরর জ� িবেশষভােব িনধ র্ািরত �া�ণ’;
(৩৪) ‘‘সংর�ণীয় পূতর্কমর্’’ অথ র্ মানুষ বা গৃহপািলত জীবজ�র বসবাস বা অব�ােনর জ� বা জনসমােবেশর
জ� �বহৃত েকান ভবন বা �ান অথবা এমন েকান �ান েযখােন েপে�ািলয়াম অথবা অ�েকান দাহয্
পদাথ র্ মজুদ করা হয়, তেব েকান ডক, জাহাজঘাট, চুিল�, কয়লা মজুদ �া�ণ, েরললাইন, সড়ক, পাকর্
এবং উ� চাপস�� ৈবদুয্িতক লাইনও ইহার অম�ভুর্� হইেব;
(৩৫) ‘‘সংরি�ত এলাকা’’ অথ র্ এমন এলাকা েযখােন এই িবিধমালার িবধানাবলী এবং লাইেসে�র শতর্
অনুসাের েকান �াপনা অথবা সািভর্স ে�শন অথবা মজুদাগার হইেত েকান সংর�ণীয় পূতর্ কেমর্র
অব�ান পয র্ম� িনরাপদ দূর� বজায় রাখা হয়;
(৩৬) ‘‘�ীকৃত’’ অথ র্ �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ �ীকৃত;
(৩৭) ‘‘িসিল-◌ার’’ অথ র্ অনূয্ন ৫০০ িমিলিলটার িক� অনূ�র্ ১০০০ িলটার জল ধারণ�মতাস�� েকান
আব� ধাতব আধার যাহা এলিপিজ মজুদ বা পিরবহেনর কােজ �বহৃত হয়।
ি�তীয় অ�ায়
সাধারণ িবধানাবলী
৩। এলিপিজ এর উপর িনয়�ণ।- (১) এই িবিধমালার িবধানাবলী অনুসরণ �িতেরেক েকান �ি�(ক)
(খ)
(গ)

এলিপিজ আমদািন, পিরবহন বা মজুদ কিরেত;
েকান �াসাধাের বা িসিল�াের এলিপিজ পূরণ কিরেত;
েকান �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ সরবরাহ কিরেত পািরেবন না;
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(২)
এই িবিধমালার িবধান অনুযায়ী েকান উে�ে� লাইেস� �হণ আব�ক হইেল লাইেসে�র শতর্ �িতপালন
�িতেরেক েকান �ি�(ক) এলিপিজ আমদািন, পিরবহন বা মজুদ কিরেত;
(খ) েকান �াসাধাের বা িসিল�াের এলিপিজ পূরণ কিরেত; এবং
(গ) েকান �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ সরবরাহ কিরেত পািরেবন না।
(৩) লাইেস� �তীত েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ ও �বহার করা যাইেব না।
৪। এলিপিজ সরবরাহ ও ে�রেণ বাধা-িনেষধ।- (১) এলিপিজ মজুেদর লাইেস�ধারী বা তদ্কতৃক
র্ �মতা �া�
�িতিনিধ বা ব�র কতৃপর্ � বা পিরবহনকারী িহসােব েরলওেয় কতৃপর্ � �িতেরেক অ� েকান �ি�েক উহা সরবরাহ করা
যাইেব না।
(২) এলিপিজ মজুেদর জ� লাইেস��া� নেহন এমন েকান �ি�র িনকট উহা ে�রণ করা যাইেব নাঃ
তেব শতর্ থােক েয, এই িবিধমালার িবধান অনুসাের মজুেদর জ� লাইেস� �েয়াজন হইেব না এমন পিরমাণ এবং
�িতর�া বািহনীেক এলিপিজ সরবরাহ বা ে�রেণর ে�ে� এই িবিধ �েযাজয্ হইেব না।
৫। এলিপিজ গ�যু�করণ।- (১) এলিপিজ এমন ৈবিশে�য্র সতক�করণ রাসায়িনক পদাথ র্ সংেযােগ গ�যু� কিরেত
হইেব েযন বাতােস িন� ��লন সীমার এক-প�মাংশ ঘনে� উ� পদােথ র্র �ত� গ� অনুভব করা যায়।
(২) গ�যু�করণ এলিপিজ �বহার বা অিধকতর �ি�য়াকরণ �ধান পিরদশর্েকর িনকট �িতকর িবেবিচত হইেল
িতিন গ�যু�করণ এলিপিজ �বহার বা অিধকতর �ি�য়াকরেণ গ�যু�করণ অ�াহিত �দান কিরেত পািরেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, উ�রূপ অ�াহিতর ে�ে� এলিপিজ মজুদ �া�েণ বা পিরবহন যােন বড় আকােরর একিট েনািটশ
লাগাইেত হইেব েয, গ�িবহীন এলিপিজ মজুদ বা পিরবহন করা হইেতেছ।
৬। িসিল�াের এলিপিজ পূরণকারীর িসিল�ার পরী�া েক� থািকবার বা�বাধকতা।- িসিল�াের এলিপিজ পূরণকারী
�েতয্ক �ি�র, �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত, িসিল�ােরর পয র্ায়বৃ� পরী�ার জ� একিট পরী�া েক� থািকেত হইেব।
৭। কমর্চারীেদর �িশ�ণ ।- িসিল�াের বা �াসাধাের এলিপিজ মজুদ, পূরণ, পিরচালন, �য়ংি�য় যােনর �ালানী
িহসােব এলিপিজ সরবরাহ (refueling) এবং �াসাধাের এলিপিজ পিরবহন ও আদান-�দােনর সিহত জিড়ত কমর্চারীগণেক
সংিশ�� কােজর িবষেয় �িশ�ণ�া� হইেত হইেব এবং িন�বিণ র্ত িবষয়সমূেহর উপর পির�ার ধারণা থািকেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)

এলিপিজ সনা�করণ, উহার ৈবিশ�য্ ও উহা হইেত সৃি�ত� িবপদ;
িসিল�ার বা �াসাধােরর ভাল্ভ, িনরাপদ য�াংশ, ভাল্ভ র�া গাডর্ এবং টুিপসহ ধারণপা� স�ে� েমৗিলক
�ান; এবং
এলিপিজ কায র্�ম হইেত উ�ূত পিরি�িতেত করণীয় জর�রী �ব�া।

৮। সনা�করণ ও সতক�করণ েলেবল, ইতয্ািদ।- (১) এলিপিজ মজুদ বা পিরবাহী �াসাধার, পিরবহন যান, মজুদ
�াপনা ও িসিল�াের �াস ভিতর্ প�াে� িবপ�নক পদাথ র্ সং�া� জািতসংেঘর সুপািরশকৃত িনে�া� আকৃিতর েলেবল
লাগাইেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

অনিধক ২০,০০০ িলঃ ধারণ �মতাস�� �াসাধােরর ে�ে� ১৬৯ বগ র্ েস.িম. (১৩ েস. িম. × ১৩
েস.িম.);
২০,০০১ হইেত ১,০০,০০০ িলঃ পয র্ম� ধারণ �মতাস�� �াসাধােরর ে�ে� ২৮৯ বগ র্ েস.িম. (১৭ েস.
িম.× ১৭ েস. িম.);
১,০০,০০০ িলটােরর েবশী ধারণ �মতাস�� �াসাধােরর ে�ে� ৪০০ বগ র্ েস. িম. (২০ েস. িম. ×
২০ েস. িম.);
অ�া� এলিপিজ মজুদাগার, �াপনা, পিরবহন যান ও িরফুেয়িলং ে�শেনর ে�ে� ২৮৯ বগ র্ েস. িম. (১৭
েস. িম. × ১৭ েস. িম.)।
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(২) ভূ-গভর্� �াংেকর ে�ে� উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত েলেবল �া�েণর মে� সহেজ দৃ�মান হয় এমন �ােন
�দশর্ন কিরেত হইেব।
(৩) এলিপিজ মজুদাগার, েশাধনাগার ও পিরবহন যােন ‘‘ধূমপান বা আগুন িনিষ�’’ সতকর্বাণীস�িলত সাইনেবাডর্
অথবা েলেবল লাগাইেত হইেব, যাহার �িতিট অ�েরর ে��ফল হইেব অনূয্ন ২৫ বগ র্ েস. িম.।
(৪) �িতিট লাইেস�কৃত �া�েণ লাইেস�ধারীর নাম ও লাইেস� ন�র �া�েণর সাইনেবােডর্ বা অ�িবধভােব
িলিপব� কিরয়া রািখেত হইেব।
৯। ধূমপান, আগুন এবং বািত �ালােনা, ইতয্ািদ িনিষ�।- এলিপিজ েশাধন, মজুদ, অথবা হয্া�িলং করা হয় এইরূপ
েকান �ােন অথবা এলিপিজ পিরবহন যােন বা উহার সি�কেট ধূমপান করা এবং িদয়াশলাই, আগুন, বািত �ালােনা বা
এলিপিজেত আগুন �ালাইেত স�ম এমন েকান দাহয্ পদাথ র্ আনায়ন করা যাইেব না।
১০। দুঘ র্টনা �িতেরােধ িবেশষ সতকর্তা।- (১) েকান �ি� এলিপিজ েশাধন, মজুদ বা হয্া�িলং করা হয় এইরূপ েকান
�ােন এবং পিরবহন যােন ও ধারণপাে� অি�কা- বা িবে�ারণ ঘটাইেত পাের এমন েকান কায র্ কিরেবন না বা কিরেত েচ�া
কিরেবন না বা অ� কাহােকও উ� কায র্ কিরেত িদেবন না।
(২) এলিপিজ মজুদ, হয্া�িলং ও পিরবহেনর দািয়ে� িনেয়ািজত �েতয্ক �ি� সব র্দা(ক) এই িবিধমালার িবধানাবলী এবং লাইেসে�র শতর্াবলী পালন কিরেবন;
(খ) অি�কা- এবং িবে�ারণজিনত দুঘ র্টনা �িতেরাধকে� সকল পূব র্ সতকর্তা অবল�ন কিরেবন;
(গ) েকান �ি�েক উপ-িবিধ (১) এ বিণ র্ত কায র্ ঘটাইেত �িতেরাধ কিরেবন;
(ঘ) সরাসির সূেয র্র আেলােত বা অ� েকানভােব িসিল�ারেক উ�� কের এমন �ােন এলিপিজ িসিল�ার
মজুদ কিরেবন না।
১১। অ�া� বয়� এবং েনশা�স� েলাক িনেয়ােগ িবিধিনেষধ।- �াসাধাের এলিপিজ ভিতর্, �াসাধার হইেত এলিপিজ
খালাস, িফিলং প�াে� িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্, এলিপিজ পিরবহন কায র্�ম এবং এই িবিধমালার আওতায় লাইেস�কৃত
েকান �াংগেণ ১৮ বৎসেরর কম বয়� বা অ�কৃিত� েকান �ি�েক িনেয়াগ করা যাইেব না।
১২। উপযু� �ি�র অধীেন কায র্পিরচালনা।- লাইেসেযা� বা লাইেস�কৃত েয েকান এলিপিজ �াপনা, মজুদাগার,
িফিলং প�াে� িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্, িফিলং ে�শেন �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ সরবরাহ এবং পিরবহন
যােনর সকল কায র্�ম একজন উপযু� �ি� কতৃক
র্ বা তাঁহার অধীেন পিরচািলত হইেব িযিন সংিশ�� লাইেসে�র শতর্াবলী
স�েকর্ িবেশষভােব অবিহত।
১৩। িসিল�ার বা �াসাধার �বহােরর িনয়ম।- (১) এলিপিজ মজুদ, পিরবহন বা উহা �ালানী িহসােব �বহােরর
ে�ে� িসিল�ার বা �াসাধার এমনভােব রািখেত হইেব েযন উহার Safety Relief Valve বা�ীয় অংেশর সিহত সরাসির
সংযু� অব�ায় থােক।
(২)
িসিল�ার �বহার প�িত ও সতকর্তামূলক �ব�ার িনেদ র্শনা �েতয্ক িসিল�ােরর গােয় এমনভােব িলিপব�
বা েলেবল আকাের সংযু� কিরেত হইেব েয উহা েভা�া সাধারেণর সহেজ দৃি�েগাচর হয়।
তৃতীয় অ�ায়
এলিপিজ আমদািন
১৪। এলিপিজ আমদািন লাইেস�।- (১) এই িবিধমালার অধীন �দ� লাইেস� �তীত েকান �ি� বাংলােদেশ
এলিপিজ আমদািন কিরেত পািরেবন না।
(২) এলিপিজ মুজেদর লাইেস�ধারী নেহন এমন �ি�েক এলিপিজ আমদািনর লাইেস� ম�র করা যাইেব না।
১৫। সাধারণ অ�াহিত।- এই অ�ােয়র েকান িবধান িন�িলিখত ে�ে� �েযাজয্ হইেব না, যথাঃ
(ক)
(খ)

েকান ধারণপাে� বা িসিল�াের রি�ত অনূ�র্ ২৫০ িলটার এলিপিজ;
েকান �য়ংি�য় যােনর �ালানী �াংেক রি�ত এলিপিজ।

5

১৬। সমু� পেথ আমদািন।- সমু� পেথ চ��াম, মংলা এবং সরকার কতৃক
র্ �া--◌ং েপ�ইস (Landing Place)
িহসােব েঘািষত েকান �ান �তীত অ� েকান পেথ এলিপিজ আমদািন করা যাইেব না।
১৭। এলিপিজ পিরবাহী জাহােজর মা�ার বা এেজ� কতৃক
র্ �েদয় েঘাষণা।- (১) এলিপিজ বহনকারী জাহােজর
মা�ারেক ব�ের �েবেশর পূেব র্ ব�র কতৃপর্ ে�র িনকট তফিসল ২ এ উিল�িখত ফরম ‘ক’ েত একিট েঘাষণা �দান কিরেত
হইেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, জাহাজ আগমেনর পূেব র্ উ� জাহােজর এেজ� তাঁহার �া�ের উ�রূপ েঘাষণা �দান কিরয়া
থািকেল মা�ারেক এইরূপ েঘাষণা �দান কিরেত হইেব না।
(২) জাহােজর মা�ার উ�রূপ েঘাষণা অনিতিবলে� ব�র কতৃপর্ �ে�র িনকট �দান কিরেবন এবং ব�র কতৃপর্ �
��ততম প�ায় েঘাষণািট ব�েরর কা�মস্ কিমশনােরর িনকট ে�রণ কিরেবন।
১৮। এলিপিজ বহনকারী জাহােজর েনা�র।- (১) এলিপিজ বহনকারী জাহাজেক ব�র কতৃপর্ � কতৃক
র্ িনধ র্ািরত
এলাকায় েনা�র কিরেত হইেব এবং সাধারণ বা িনিদ র্� আেদশ �তীত এবং উ�রূপ আেদেশ আেরািপত শতর্ পালন �িতেরেক
েনা�র এলাকা তয্াগ করা যাইেব না।
(২) এলিপিজবাহী জাহােজর েনা�র এলাকা িবে�ারকবাহী বা েপে�ািলয়ামবাহী জাহােজর েনা�র এলাকা হইেত
পৃথক হইেত হইেব এবং উ� েনা�র এলাকা িবে�ারক বা েপে�ািলয়ামবাহী জাহােজর েনা�র এলাকা হইেত এমন দূরে�
হইেত হইেব েযন িবে�ারক বা েপে�ািলয়ামবাহী জাহােজ েকান িবে�ারণ বা অি� দুঘ র্টনা ঘিটেল এলিপিজবাহী জাহাজ
েকানভােব �িত�� না হয়।
১৯। আমদািন লাইেস� উপ�াপন।- �েতয্ক এলিপিজ আমদািনকারক িনেজ বা �িতিনিধর মা�েম কা�মস্
কিমশনােরর িনকট এলিপিজ আমদািনর লাইেস� উপ�াপন কিরেবন।
২০। এলিপিজ বহনকারী িসিল�ার বা �াসাধােরর বা�বাধকতা।- িসিল�াের বা বহনেযা� েকান আধাের এলিপিজ
আমদািন করা হইেল, উ� িসিল�ার বা আধার এই িবিধমালা এবং, ে��মত, �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ এবং �াসাধার
(Pressure Vessel) িবিধমালা, ১৯৯৫ এর সংিশ�� িবধানাবলী অনুযায়ী হইেত হইেব।
২১। এলিপিজ অবতরেণর জ� কা�মস্ কিমশনােরর অনুমিত।- (১) েকান আমদািনকৃত এলিপিজ কা�মস্
কিমশনােরর অনুমিত �তীত অবতরণ করােনা যাইেব না।
(২) কা�মস্ কিমশনার আমদািনর লাইেস� �াি�র পর এবং, �েয়াজেন, অনুস�ােনর পর যিদ এই মেমর্ স�� হন েয,
আইনানুযায়ী এলিপিজ আমদািন করা হইেতেছ, তেব িতিন উহা অবতরেণর অনুমিত �দান কিরেবন।
(৩) িব�মান েকান আইন বা িবিধমালায় এলিপিজ আটক সং�া� কা�মস্ কিমশনােরর েকান �মতােকই এই িবিধ
�ারা �ভািবত করা যাইেব না।
চতুথ র্ অ�ায়
এলিপিজ পিরবহন
�থম অংশ
সাধারণ
২২। দুঘ র্টনা �িতেরাধকরণ।- (১) এলিপিজ পিরবহন, েবাঝাইকরণ ও খালাসকরেণর সময় যাহােত অি� বা
িবে�ারণজিনত দুঘ র্টনা না ঘেট েসই জ� সব র্দা সতকর্তামূলক �ব�া �হণ কিরেত হইেব।
(২) এলিপিজ েবাঝাইকরণ, খালাসকরণ ও পিরবহেনর কােজ িনেয়ািজত েকান �ি� ধূমপান কিরেবন না অথবা
িদয়াশলাই, আগুন, বা িবে�ারণ সৃি�কারী েকান সর�াম �বহার কিরেত পািরেবন না।
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২৩। িছ�যু� ��িটপূণ র্ ধারণপা� �বহােরর উপর িনেষধা�া।- (১) এই িবিধমালার িবধান অনুসাের েকান িসিল�ার
সনা�করণ রং এ রি�ত না থািকেল এবং িসিল�ার বা �াসাধােরর ভাল্ভ ও অ�া� িফিটংস্সহ উহা উ�ম অব�ায় না থািকেল
েকান �ি� এলিপিজ পিরবহেনর জ� উহা �বহার কিরেত পািরেবন না।
(২) এলিপিজ পিরবহেনর কােজ েকান িছ�যু� ধারণপ� �বহার করা যাইেব না।
২৪। যা�ী এবং দাহয্ পে�র সিহত এলিপিজ পিরবহেন িনেষধা�া।- েকান জাহােজ যা�ী বা অ� েকান দাহয্ পদাথ র্
বহন করা হইেল িবিধ ৩৬ এর িবধানাবলী অনুসরণ �তীত উ� জাহােজ বা যােন এলিপিজ পিরবহন করা যাইেব নাঃ
তেব শতর্ থােক েয, এলিপিজ ভিতর্ িসিল�ার পিরবহেনর ে�ে� �ািকং এর উে�ে� ডােনজ �বহাের এই িবিধর
িবধান �েযাজয্ হইেব না।
২৫। রা�ীকােল েবাঝাই ও খালাসকরেণর উপর িনেষধা�া।- (১) িনরাপদ ৈবদুয্িতক আেলার �ব�া না থািকেল
সূয র্াস� ও সূেয র্াদেয়র ম�বত� সমেয় েকান জাহাজ, ধারণপা� বা যােন এলিপিজ েবাঝাই বা খালাস করা যাইেব না।
(২) েকান যােন এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার েবাঝাই বা খালাসকরেণর কােজ ভােরা�লনকারী েকান চু�কীয় েকৗশল
�বহার করা যাইেব না।
(৩) েকান যােন এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার েবাঝাই বা খালাসকরেণর কােজ েকান ে�ন অথবা ফকর্িল� �াক �বহার করা
হইেল েচইন অথবা তােরর রিশর যেথাপযু� েদালা �বহার কিরেত হইেব।
২৬। িসিল�ার পিরবহেন বাধা িনেষধ।- (১) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার েকান ি�চ� যােন পিরবহন করা যাইেব না।
(২) েকান যােন িসিল�ার পিরবহেনর ে�ে� িসিল�ােরর েকান অংশ উ� যােনর বািহের থাকা চিলেব না।
(৩) যােনর েয অংেশ িসিল�ার রাখা হয় েসই অংেশ েকান ধারােলা বস্� রাখা যাইেব না।
(৪) িসিল�ার যাহােত যােনর বািহের পিড়য়া না যায় বা যান চলাকােল িসিল�ার আঘাত�া� হইয়া �িত�� না হয়
তদুে�ে� িসিল�ারেক উ� যােন সতকর্তার সিহত �াপন ও �েয়াজনীয় �ব�া �হণ কিরেত হইেব।
(৫) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার েকান অিত ��লনীয় বা �য়কারী পদােথরর্ সিহত একে� বহন করা যাইেব না।
(৬) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার অ� েকান �াসপূণ র্ িসিল�ােরর সিহত একে� পিরবহন করা যাইেব না।
ি�তীয় অংশ
েনৗপেথ পিরবহন
২৭। েনৗযােন বাে� এলিপিজ পিরবহেনর শতর্াবলী।- (১) লাইেস�কৃত জাহাজ বা অ�িবধ েনৗযান �তীত জলপেথ
বাে�র মা�েম এলিপিজ পিরবহন করা যাইেব না।
(২) জাহাজ বা েনৗযােনর এমন অংেশ এবং এমনভােব এলিপিজ মজুদ কিরেত হইেব যাহা �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্
অনুেমািদতঃ
তেব শতর্ থােক েয, এই িবিধ এলিপিজ আমদািনকারী জাহােজর ে�ে� �েযাজয্ হইেব না।
২৮। �াংকিবিশ� েনৗযান িনমর্ােণর শতর্াবলী।- �াংেক এলিপিজ বহনকারী �েতয্কিট জাহাজ বা অ� েকান েনৗযান
অব�ই ই�াত অথবা েলৗহ �ারা িনিমর্ত হইেব এবং যানিটর আকােরর অনুপােত উহা �েকাে� িবভ� কিরয়া মজবুতভােব
িনমর্াণ কিরেত হইেব।
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২৯। �াংেকর িডজাইন, িফিটংস্, ধারণ�মতা এবং উহা িচি�তকরণ, ভিতর্করণ ইতয্ািদ।- জলপেথ চলাচলকারী
যােনর �াংেকর িডজাইন, িফিটংস, িচি�তকরণ, ভিতর্করণ এবং ধারণ�মতা ইতয্ািদর ে�ে� প�ম অ�ােয় বিণ র্ত িবধানাবলী
পিরপালন কিরেত হইেব।
৩০। জাহােজর মা�ােরর িবেশষ দািয়�।- বাে�র মা�েম েনৗযােন এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে� িন�বিণ র্ত িবষেয়
উ� যােনর মা�ার বা দািয়��া� অ� েকান কমর্কতর্া দায়ী থািকেবন, যথাঃ(ক)
(খ)

যােন এলিপিজ ভিতর্ ও খালাসকরেণর সময় দুঘ র্টনা এড়ােনার জ� �েয়াজনীয় সতকর্তামূলক �ব�া
�হণ;
এলিপিজ েবাঝাইকৃত েনৗযান বা উহা টািনবার জ� �বহৃত েকান েনৗযান, �ীমার বা টােগঃ (অ) ১৫ েসঃ িমঃ �ােসর সাদা বৃ�যু� ১ বগ র্ িমটার ে���ফল িবিশ� লাল পতাকা সূেয র্াদয় হইেত
সূয র্াস� পয র্ম� সমেয় �দিশর্ত থািকেব;
(আ) সূয র্াস� হইেত সূেয র্াদয় পয র্ম� ব�র কতৃপর্ �ে�র িনেদ র্শনা অনুসাের সতকর্তামূলক বািত
�দিশর্ত থািকেব;
(ই) �াংেক এলিপিজ বহনকারী েনৗযান সব র্দা একজন দািয়�শীল �িতিনিধর িনয়�ণ এবং �ি�গত
ত�াবধােন থািকেব;
(ঈ) পয র্া� অি� �িতেরাধক সর�ামািদ জর�রী অব�ায় �বহােরর জ� সব র্দা �স্�ত রািখেত হইেব।
�া�াঃ এই িবিধর উে�� পূরণকে� �ধান পিরদশর্ক অি� �িতেরাধক সর�ামািদ িনধ র্ারণ কিরয়া
িদেবন।

৩১। িসিল�াের এলিপিজ পিরবহেনর সেব র্া� পিরমাণ।- এলিপিজ বহনকারী িসিল�ােরর ওজন িবেবচনা কিরয়া,
েনৗযােনর িনরাপদ পিরবহন সীমা অিত�ম না কিরেল, অ� িবিধমালার িবধান অনুসরণ সােপে� েকান েদশীয় েনৗযান বা
�ীমার বা েমাটরচািলত েনৗযােন এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার পিরবহন করা যাইেত পাের।
৩২। েডেকর নীেচ এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার পিরবহন।- (১) বায়ু চলাচেলর পয র্া� �ব�া না থািকেল েডকযু� েকান
েনৗযােনর েডেকর নীেচ এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার বহন করা যাইেব না।
(২) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার এমন অব�ােন মজুদ কিরেত হইেব যাহােত েসফিট িরিলফ �ব�া িসিল�ােরর বায়বীয়
অংেশর সিহত যু� থােক।
হইেব।

(৩) েখােলর তাপমা�া যাহােত ৬০° েসলিসয়াস অিত�ম না কের েসই িবষেয় সতকর্তামূলক �ব�া �হণ কিরেত

(৪) একই
যাইেব না, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

েখাল বা কামরায় এলিপিজপূণ র্ িসিল�ােরর সিহত িনে�া� িবপদজনক পদাথ র্সমূহ একে� মজুদ করা
িবে�ারক;
��লনীয় কিঠন পদাথ র্;
জারক পদাথ র্;
�য়কারক পদাথ র্; এবং
তুলা বা অ�া� আঁশযু� বস্�।

র্ িনমর্ােণর িবধান।- (১) েদশী েনৗযান �তীত অ�া� েনৗযােন,
৩৩। এলিপিজপূণ র্ িসিল�ােরর বাহেন খাড়া পািটশন
েডেকর প�াৎভােগ েখাল এবং নািবকেদর বসবাস কে�র ম�বত� �ােন, একিট বা� িনেরাধী মজবুত িনি�� খাড়া েব�নী
�াপন কিরেত হইেব।
(২) েদশী েনৗযােন েডেকর প�াৎভােগ েখাল এবং নািবকেদর বসবাস কে�র ম�বত� �ােন মজবুত িনি�� খাড়া
েব�নী থািকেব এবং েয সমস� েনৗযােনর প�াৎভােব উঁচু পাটাতন থােক েসই সমস� েনৗযােনর উ� উঁচু পাটাতেনর িঠক
সামেন খাড়া েব�নী �াপন কিরেত হইেব।
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র্
৩৪। আগুন, বািত এবং ধূমপােনর ে�ে� িনেষধা�া।- (১) েকান েনৗযােনর খাড়া মজবুত পািটশেনর
প�াৎভাগ �তীত
অ� েকান �ােন আগুন বা েকান ধরেনর উ�ু� বািত আনা বা ধূমপান করা যাইেব না।
(২) েনৗযােন সচরাচর �বহৃত হয় এইরূপ সকল ধরেনর বািত খাড়া েব�নীর প�াৎভােগ বহন কিরেত হইেব।
৩৫। অি� িনব র্াপক সর�ামািদর �ব�া।- এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার বহনকারী যােনর েডেকর প�াৎভােগ বা অ� েকান
সুিবধাজনক �ােন এলিপিজর আগুন অিতসহেজ িনব র্াপেণ কায র্কর এমন ধরেণর অনূয্ন ২ (দুই) িট অি�িনব র্াপণ য�
তাৎ�িণকভােব �বহােরর জ� সব র্দা �স�ত রািখেত হইেব।
৩৬। েডেকর উপের পিরবহন।- (১) এলিপিজ পিরবহেনর জ� িনিমর্ত না হইেলও িন�িলিখত শতর্ সােপে� বা�ীয়
জলযান বা েমাটরচািলত েনৗযােনর েডেকর উপর এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার পিরবহন করা যাইেত পাের; যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

যেথাপযু�ভােব িনরাপদ প�িতেত রাখা না হইেল েকবলমা� একসািরেত িব�স� থািকেব;
প�াগ বা কয্াপ যথাস�ব িসিল�াের সেব র্া� অংেশ সংযু� কিরেত হইেব;
�াংক, ভাল্ভ, ফায়ার হাইে��স, �ীম পাইপ, েডক লাইন, �াংক পির�ারকরণ িছ� এবং িসঁিড়সহ
েডেকর যাবতীয় িফিটংস্ যেথ� দূরে� থািকেত হইেব;
যথাযথভােব ডােনজকৃত অথবা সুিব�স�ভােব স্�পাকাের মজবুতভােব যােনর সিহত আটকাইয়া
রািখেত হইেব;
এলিপিজপূণ র্ িসিল�ারসমূহ তাপেরাধক সািময়ানা বা অ�িবধভােব সূেয র্র সরাসির রি� হইেত দূরে�
রািখেত হইেব; এবং
ধূমপান বা �ােচরকািঠ �ালােনার স�া� িবপদ স�ক�য় সতকর্তামূলক েনািটশ টানাইয়া রািখেত
হইেব।

(২) �াসপূণ র্ িসিল�ার সািরব�ভােব এবং যা�ী চলাচেলর পথ বা েডেকর জায়গার �াপাের যেথাপযু� সতকর্তা
অবল�ন করা হইেল উপ-িবিধ (১) এর িবধান সােপে� সেব র্া� ৫০০ িলটােরর অিধক নেহ এমন সীিমত পিরমাণ এলিপিজ
যা�ীবাহী যােন বহন করা যাইেব।
৩৭। েদশীয় েনৗযােন িসিল�াের এলিপিজ পিরবহন।- (১) িবিধ ৩২ এবং িবিধ ৩৬ �িতপালন �িতেরেক েদশীয়
িনিমর্ত েনৗযােন এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার বহন করা যাইেব না।
(২) েডকিবহীন েনৗযােনর ে�ে� প�াৎভােগ নািবক বসবােসর �ান হইেত ১.২০ িমটােরর মে� এবং েডকযু�
েনৗযােনর ে�ে� েডেকর উপর এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার রাখা যাইেব না।
(৩) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার বহনকারী েদশীয় েনৗযােন যা�ী বহন করা যাইেব না।
তৃতীয় অংশ
সড়ক পেথ পিরবহন
৩৮। যা�ীবাহী যােন এলিপিজ পিরবহেন িবিধিনেষধ।- সড়কপেথ যা�ীবাহী েকান যানবাহেন এলিপিজ পিরবহন করা
যাইেব না।
৩৯। এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার পিরবহনকারী যান।- িসিল�াের এলিপিজ পিরবহেনর কােজ িনেয়ািজত �িতিট যান(ক) মজবুতভােব িনিমর্ত হইেব;
(খ) উহার পা�র্ ও প�াৎভােগর উ�তা পয র্া� হইেত হইেব; এবং
(গ) উ�ম অব�ায় র�ণােব�ণ কিরেত হইেব।
৪০। সড়কপেথ িসিল�াের এলিপিজ �াস পিরবহন।- সড়কপেথ িসিল�াের এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে� িন�রূপ
িবধানাবলী অনুসরণ কিরেত হইেব, যথাঃ(ক) অনুেমািদত ৩০ িলটার পয র্ম� এলিপিজ �ারা পূরণকৃত িসিল�ার দুই স�েরর েবশী রাখা যাইেব না;
(খ) ৩০ িলটােরর অিধক এলিপিজ �ারা পূরণকৃত িসিল�ার এক স�েরর েবশী রাখা যাইেব না;
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(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)

িসিল�ােরর শীেষ র্ ভারী েবাঝা রাখা যাইেব না;
এলিপিজ বহনকারী যােন েতজি�য় বা িবে�ারক পদাথ র্ পিরবহন করা যাইেব না;
আব� েকান যােন এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার পিরবহন করা হইেল িসিল�ার েবাঝাইকৃত কামরায় পয র্া�
বায়ু চলাচেলর �ব�া রািখেত হইেব;
�েতয্ক পিরবহন যােন কমপে� ৭ েকিজ ধারণ �মতাস�� কাব র্ন ডাই অ�াইড বা ১১ েকিজ ধারণ
�মতাস�� �াই েকিমকয্াল ধরেনর অি�িনব র্াপক চালেকর সহজলভয্ �ােন রািখেত হইেব;
এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার পিরবহন ও হয্া�িলংেয়র সময় �েয়াজনীয় সতকর্তা অবল�ন এবং হস�চািলত
অি�িনব র্াপক �বহার স�েকর্ যােনর চালক ও কমর্চারীেক �িশ�ণ�া� হইেত হইেব;
এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার �ারা যান ভিতর্ ও খালাস কিরবার সময় ধূমপান এবং উ�ু� আেলা �বহার
করা যাইেব না; এবং
��লনীয় এলিপিজ বহন করা হইেতেছ মেমর্ যােনর িতন পাে�র্ ��ভােব বাংলায় সতকর্ সংেকত
�দশর্ন কিরেত হইেব।

৪১। সড়কপেথ �াসাধাের এলিপিজ পিরবহন।- সড়কপেথ �াসাধাের এলিপিজ বহনকারী যান �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্
িলিখতভােব অনুেমািদত হইেত হইেব।
৪২। �াংেক এলিপিজ পিরবহন।- অ� িবিধমালার শতর্ািদ পূরণসােপে� লাইেস�কৃত না হইেল েকান �ি� �াংেক
এলিপিজ পিরবহন কিরেত পািরেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, েরলওেয় �াংকােরর মা�েম এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে� ইহা �েযাজয্ হইেব না।
৪৩। �াংক ে�ইলার বা �ল �াংকার এর িডজাইন, য�াংশ, িচ�করণ, পূরণ�মতা ইতয্ািদ।- প�ম অ�ােয়র
িবধানাবলী �াসাধাের এলিপিজ বহনকারী যােনর িডজাইন, য�াংশ, িচি�তকরণ এবং পূরণ�মতা ইতয্ািদর ে�ে� পিরপালন
কিরেত হইেব।
৪৪। সড়ক �াংকােরর িডজাইন স�িকর্ত িবধানাবলী।- (১) সড়ক �াংকােরর ে�ে� সাধারণ িডজাইন স�িকর্ত
িন�রূপ �া�া এবং িবধান এই অ�ােয়র ে�ে� �েযাজয্ হইেব, যথাঃ(অ) িভ�রূপ �া�া না থািকেল যান বিলেত একিট ে�ইলারেক বুঝাইেব;
র্
(আ) এই িবিধমালার উে�� পূরণকে� ‘‘ে�ইলার’’ বিলেত একিট আিটকুেলেটড
যােনর অংশিবেশষ
ে�ইলার বুঝাইেব না;
(ই) সড়ক �াংকার বা ে�ইলােরর ‘‘�াংক’’ বিলেত উহার একই েচিসেসর উপর �ািপত এক বা একািধক
�াংকেক বুঝাইেব;
(ঈ) েকান �াংক যােনর েচিসেসর অিবে�� অংশ হইেব অথবা েচিসেসর সিহত দৃঢ়ভােব সংযু� থািকেব;
(উ) কমেপািজট যােনর েকান �াংক অপসারণেযা� হওয়া সে�ও, ে�ডেলর সিহত দৃঢ়ভােব সংযু�
থািকেল দফা (ঈ) পিরপালেনর জ� িবেবিচত হইেব।
(2)

সড়ক �াংকােরর ে�ে� িনরাপদ িডজাইন স�িকর্ত িন�রূপ িবধানাবলী �েযাজয্ হইেব, যথাঃ(ক) যাি�কভােব চািলত যােনর ে�ে�-

(খ)

(অ) ইি�ন অম�দ র্াহ ধরেনর হইেব;
(আ) েযখােন �ালানী মা�াকষ র্েণর �ভাব ইি�েন �েবশ কের েসইখােন ��ত কায র্কর একিট
িবি��করণ ভাল্ভ ��ভােব িচি�ত এবং �ালানী সরবরাহকারী পাইেপর সহেজ �েবশেযা�
�ােন সংযু� কিরেত হইেব;
র্
(ই) ৈবদুয্িতক েজনােরটর, েমাটর, �াটাির, সুইচিগয়ার, িফউজসহ যােনর ইি�ন এবং সকল িনগমন
�ব�া কায র্করভােব �াংক এবং যােনর �ধান অংশ হইেত অি� িনেরাধী ঢাল বা অনুেমািদত
অি�-�িতেরাধী কামরায় েব�নী �ারা পৃথককৃত থািকেব।
দফা (ক) এ উিল�িখত সর�াম �াইভােরর কে�র প�ােত �ািপত হইেল উ� ক�েক একিট
�হণেযা� ঢাল িহসােব িবেবচনা করা যাইেত পাের, যিদ উ� কে�র স�ণ র্ প�াৎভাগ, েমেঝ এবং
ছাদ জুিড়য়া অি�িনেরাধী পদাথ র্ �ারা িনিমর্ত হয় এবং প�াৎভাগ ও ছাদ িচি�ত হয় এবং উ�
ক�িটর প�াৎভাগ েচিসেসর অ�ভাগ পয র্ম� িনেচর িদেক িব�ত থােক;

10

(গ)

�াইভার ক� দফা (খ) এ বিণ র্ত শতর্সমূহ পূরণ না কিরেল েয অি�িনেরাধী ঢাল �াপন কিরেত হইেব
উহা �াংেকর উপর হইেত েচিসেসর তল পয র্ম� িব�ত ও িনি�� হইেত হইেব;

(ঘ)

অি�িনেরাধী ঢােল জানালা থািকেল উহা অি�িনেরাধী তারেবি�ত গ�াস বা অ�িবধ তাপ িনেরাধী
পদােথ র্র ে�েম এমনভােব আটকােনা থািকেব যাহােত উহা েখালা না যায়;

(ঙ)

দফা (ক) এ উিল�িখত সর�াম �াইভােরর কে�র প�ােত �ািপত হইেল উহা স�ণ র্রূেপ অনুেমািদত
েকান অি�িনেরাধী কে�র মে� থািকেব;

(চ)

যানবাহেন �বহৃত �ালানীর জলনা� যিদ ১৫০° ফাঃ (৬৫° েসলিসয়াস) তাপমা�ার িনেচ হয় তেব
িনে�া� শতর্ািদ পূরণ না কিরেল �ালানী �াংক অি�িনেরাধী ঢােলর িপছেন �াপন করা যাইেব নাঃ
(অ)
(আ)
(ই)
(ঈ)

�ালানী �াংকিট নীচ হইেত মজবুত �ীল গাডর্ বা যােনর ে�ম �ারা সুর�া কিরেত হইেব;
�ালানী �াংেক ভিতর্ মুেখর কভার তালাযু� থািকেব;
�ালানী �াংেকর আেধয় উে�ালেন �বহৃত য� অি�িনেরাধী ঢােলর সামেন �ািপত হইেব।
ইি�ন�ারা চািলত পাে�র ে�ে� �াইভােরর কে�র বািহর হইেত ইি�ন ব� কিরবার �ব�া
রািখেত হইেব।

(৩) সড়ক �াংকােরর ে�ে� িনরাপদ িডজাইন সং�া� ৈবদুয্িতক এবং ি�র িবদুয্ৎ িবেরাধী ৈবিশে�য্র িবষেয়
িন�বিণ র্ত শতর্াবলী পালন কিরেত হইেব, যথাঃ(অ)
(আ)
(ই)
(ঈ)
(উ)
(ঊ)

ৈবদুয্িতক �ব�ায় সহেজ �াপনেযা� �াটারী থািকেত হইেব;
তাৎ�িণকভােব �াপনেযা� িবি��করণ সুইচ থািকেত হইেব;
ৈবদুয্িতক তার এমনভােব �ািপত এবং রি�ত থািকেব যাহােত দুঘ র্টনাজিনত বা অ�তয্ািশত �িত
এড়ােনা যায়;
েচিসেসর সিহত �াংক ৈবদুয্িতকভােব িনরিবি�� অব�ায় থািকেত হইেব;
আিথ র্ং এর জ� যানিটেত ভূ-সংেযাগ তার রািখেত হইেব;
টায়ার ি�র িবদুয্ৎ িবেরাধী ধরেনর হইেত হইেব এবং উহার ৈবদুয্িতক �িতেরাধ ি�িটশ �য্া�াড র্
ে�িসিফেকশন ২০৫০ বা উহার সমতু� মান অনুসাের হইেত হইেব।

(৪) সড়ক �াংকােরর িনরাপদ িডজাইন সং�া� অ�া� সাধারণ িবধানাবলী িন�রূপ, যথাঃ(ক)

কয্ােবর প�াৎভাগ এবং বহনকারী �াংেকর মে� কমপে� ১৫ িস.িম. ফাঁকা দূর� বজায় রািখেত
হইেব;

(খ)

�াংকােরর প�াৎভাগ একিট শ� �ীল বা�ার �ারা সংরি�ত থািকেব এবং বা�ারিট(অ)

এমনভােব সংযু� থািকেব যাহােত ধা�াজিনত চাপ একমা� যােনর কাঠােমােত স�ািরত হয়
অথবা সংযু� যান বা ে�ইলােরর ে�ে� �াংকােরর চাকা বহনকারী কাঠােমােত স�ািলত হয়;
(আ) যােনর প�ােত �ািপত �াংক হইেত কমপে� ৭.৫০ েস.িম. প�ােত �ািপত থািকেত হইেব;
(ই) যােনর উভয় পাে�র্ �াংকােরর সেব র্া� ���াপী �সািরত থািকেব;
(গ)

যানিট সেব র্া� েয পিরমাণ এলিপিজ ধারেণর জ� িডজাইনকৃত উ� ওজন অব�ই পিরবহন সং�া�
�ীকৃত িবিধ অনুসাের উ�রূপ ধরেণর যােনর ে�ে� ইহার সেব র্া� ে�াস ওজন এবং খািল যােনর ওজেনর
মে� েয �বধান থােক ইহার অিধক হইেব না।

৪৫। যান িচি�তকরণ।- সড়ক �াংকার এবং েরল �াংকােরর �াংক সু��ভােব িচি�ত থািকেত হইেব যাহােত
বহনকৃত মালামােলর ধরণ বুঝা যায়।

11

৪৬। অি�-�িতেরাধ।- (১) �েতয্কিট যােনর িবএস ৩৪৬৫ অথবা সমতু� �য্া�ােডর্র অনূয্ন ৯ েকিজ ধারণ
�মতাস�� শু� পাউডার ধরেনর �বহারেযা� দুইিট অি�িনব র্াপক য� রািখেত হইেব।
(২) উ� অি�িনব র্াপক যে�র অভয্ম�র� পদাথ র্সমূহ যাহােত জমাট বািধয়া যাইেত না পাের উহা িনি�তকরেণর
উে�ে� অি�িনব র্াপক য�গুিল পয র্াবৃ� পরী�া কিরেত হইেব।
(৩) এলিপিজ বহনকােল যােন কতর্�রত েকান �ি� ধূমপান কিরেত বা েদয়াশলাই বা আগুন ধরাইেত স�ম এমন
ধরেনর য� �বহার কিরেত পািরেবন না।
(৪) আগুন, কৃি�ম আেলা, অি� বা িবে�ারণ সৃি�কারী েকান সর�াম এলিপিজ বহনকারী যােন রাখা বা বহন করা
যাইেব না।
৪৭। সড়ক পেথ চািলত যােনর ে�ে� �েয়াজনীয় িনেদ র্শনা ।- (১) সড়কপেথ চািলত যােনর জ� মািলকেক সুদ�
চালক িনেয়াগ কিরয়া তাহােক যান চালনা িবষেয় এবং িনরাপেদ এলিপিজ হয্া�িলং সং�া� িবষেয় যেথাপযু� �িশ�ণ �দান
কিরেত হইেব।
(২) অপােরটেরর িনজ� �া�ণ সীমার মে� েকান যােন এলিপিজ েবাঝাই বা ইহা হইেত এলিপিজ খালাসকরেণর
সময় যােনর চালক বা অ� েকান েযা� �ি�েক উ�রূপ কায র্ স�ণ র্রূেপ স�� হওয়া পয র্ম� উপি�ত থািকেত হইেব।
(৩) �াহেকর �া�েণ যান খালাস কিরবার সময় চালকেক যানিটর সে� থািকেত হইেব যাহােত জর�রী �েয়াজেন
িতিন তৎ�ণাৎ খালাসকরণ ব� কিরেত পােরন।
(৪) খািল বা এলিপিজ ভিতর্ যান চলম� অব�ায় থািকেল চালক অিনবায র্ �েয়াজন �তীত উহা থামাইেত এবং যান
হইেত অবতরণ কিরয়া অ�� গমন কিরেত পািরেবন নাঃ
তেব শতর্ থােক েয, অিনবায র্ �েয়াজেন উ� যান থামাইেত এবং অবতরণ কিরেত হইেল সড়েকর পাে�র্ িনরাপদ
েকান �ােন থামােনা যাইেব এবং অবতরণ কিরয়া এমন দূরে� গমন করা যাইেব েয �ান হইেত যানিট সহেজ দৃি�েগাচর হয়।
(৫) িনয়িমত দূর যা�ার ে�ে� েকান যান সারারাত থামাইয়া রািখবার �েয়াজন েদখা িদেল চালক উহার িনরাপ�ার
িনিমর্ত �েয়াজনীয় �ব�া �হণ কিরেবন এবং �েয়াজন হইেল �ানীয় পুিলশ �শাসেনর সহেযািগতা �হণ কিরেবন।
(৬) েকান যান এলিপিজ েবাঝাইকৃত অব�ায় িনিব র্ে� রাস�ায় চলাচেল উপেযাগী এবং িনরাপেদ মালামাল
খালাসকরেণ স�ম আেছ িক না িনি�তকরেণর উে�ে� যানিট িনয়িমতভােব পরী�া কিরেত হইেব।
(৭) েযা� �ি� �ারা িনিদ র্� সময় অম�র অম�র িনয়িমতভােব যান পরী�া কিরেত হইেব এবং উহার পিরচালন
�ব�া তদারিক কিরেত হইেব।
(৮) যান ভিতর্ অথবা খালাসকরণ কায র্�ম শুর� কিরবার পূেব র্ যাহােত েকান অ�াভািবক বা ঝুিঁ কপূণ র্ পিরি�িত হইেত
না পাের েসইজ� ভিতর্ বা খালাসকরণ �া�েণর পািরপাি�র্ক অব�া পিরদশর্ন কিরেত হইেব।
(৯) �ল �াংকােরর �ািকং ে�ক সব র্দা চালু থািকেব এবং �েয়াজেন পা� চালােনা �তীত অ� সময় উ� সড়ক
যােনর ইি�ন ব� থািকেব।
(১০) �েয়াজনীয় ে�ে� হুইল েচক ব�ক �বহার কিরেত হইেব।
(১১) �েযাজয্ ে�ে� সতক�করণ েনািটশ টাংগােনা থািকেব।
(১২) �ল যােন এলিপিজ �ানাম�র সং�া� কায র্�ম শুর� কিরবার পূেব র্ উ� যােন সৃ� ি�র িবদুয্ৎ মু�করেণর
িনিমে� যানিটর সিহত ভূ-সংেযাগ �দান কিরেত হইেব এবং যান ভিতর্ অথবা খালাসকরণ কায র্�ম স�ণ র্ না হওয়া পয র্ম�
উ�রূপ সংেযাগ বহাল রািখেত হইেব।
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(১৩) এলিপিজ �ানাম�রকরণ স�ণ র্ হওয়ার পর যােনর সিহত �ািপত সকল ভূ-সংেযাগ িবি�� কিরেত হইেব এবং
যানিট িনরাপদ অব�ায় চলাচল িনি�তকরেণর উে�ে� পু�ানুপু�ভােব পরী�া কিরেত হইেব।
(১৪) িহমািয়ত এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে� এলিপিজ ধারণকৃত �াংেক �যু� িনরাপদ কায র্কর চাপমা�ার িন� মা�ায়
চাপ সীিমত রাখা স�িকর্ত িনেদ র্শনা অনুসাের কায র্কর প�িত অনুসরণ কিরেত হইেব।
(১৫) িহমািয়ত এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে� অনুেমািদত প�িত অনুসাের �াংেকর অভয্ম�রীণ চাপ �াসকরেণর
িনিম� �াংেক বায়ু চলাচল �ব�া রািখেত হইেব।
(১৬) িহমািয়ত এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে� �েতয্কিট যােন িহমািয়ত এলিপিজ পিরবহন স�িকর্ত িলিখত িনেদ র্শনা
রািখেত হইেব।
প�ম অংশ
পাইপলাইেনর মা�েম পিরবহন
৪৮। �েয়াগ।- েকান েশাধনাগার এবং �াপনার �া�ণ �তীত অ�� পাইপলাইেনর মা�েম এলিপিজ পিরবহেনর
ে�ে� এই অ�ােয়র িবধানসমূহ �েযাজয্ হইেব।
৪৯। �াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ এর �েয়াগ ।- এই অ�ােয় িভ�রূপ েকান িবধান করা না হইেল
এলিপিজ পিরবহেনর ে�ে�, �ধান পিরদশর্েকর অনুেমাদন সােপে�, �াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ এর িবধান
অনুসাের �েতয্কিট পাইপলাইন িডজাইন, িনমর্াণ, �াপন, পরী�ণ এবং উহােত �াস স�ালন ও সংর�ণ কিরেত হইেব।
(২) �াকৃিতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ এর িবধান অথবা েকান �চিলত িবিধিবধান বা িনেদ র্শনার আওতা
বিহভূর্ত েকান সুিনিদ র্� ে�ে� �ধান পিরদশর্েকর অনুেমাদন �হণ কিরেত হইেব।
৫০। �েয়াজনীয় অনুেমাদন।- (১) �ধান পিরদশর্েকর িলিখত অনুেমাদন �তীত এলিপিজ পিরবহেনর েকান
পাইপলাইন �াপন করা যাইেব না।
(২) পাইপলাইন �াপেনর পর িনয়িমতভােব সকল পাইপলাইন পরী�া কিরেত হইেব এবং সেব র্া� কায র্কর চাপমা�ায়
উহার িনি��তা �মাণ কিরেত হইেব।
(৩) বািহয্ক �য়-�িত হইেত পাইপলাইন এবং পাইিপং �ব�ােক সুর�া কিরেত হইেব।
৫১। অনুেমাদেনর জ� দরখাস�।- (১) িবিধ ৫০ এর অধীেন েকান অনুেমাদেনর �েয়াজন হইেল �স�ািবত
পাইপলাইন িনমর্ােণর কাজ শুর� কিরবার কমপে� ৩০ িদন পূেব র্ �ধান পিরদশর্েকর িনকট দরখাস� দািখল কিরেত হইেব।
(২) উপিবিধ (১) এ উিল�িখত দরখােস�র সিহত িন�বিণ র্ত কাগজপ� ও ত�ািদ স�িলত িনধ র্ািরত ে�েল অংিকত
�স�ািবত পাইপলাইেনর ৩ (িতন) েসট নকশা সংেযাজন কিরেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)

�ািপত� পাইেপর ে�িসিফেকশন, �ােসর সেব র্া� কায র্করী চাপমা�া, �স�ািবত পাইপলাইেনর �বাহ
এবং িব�াস (route alignment);
�ািপত� পাইপ লাইেনর �িত িকেলািমটার অথবা ইহার অংশ িবেশেষর জ� সরকার কতৃক
র্ িনধ র্ািরত
িফ, ে�জারী চালােনর মা�েম জমা �দান সং�া� চালােনর মূল কিপঃ

তেব শতর্ থােক েয, দািখলকৃত দরখাস� িবেবচনার সুিবধােথ র্ �ধান পিরদশর্ক দরখাস�কারীেক
�েয়াজনীয় আরও ত� ও কাগজপ� দািখেলর িনেদ র্শ িদেত পািরেবন।
৫২। পাইপলাইেনর িনরাপ�ার জ� সতর্কতামূলক �ব�া �হণ।- (১) �বহারজিনত কারেণ বা অ� েকান বস্�র
চােপ, পাইপ লাইন বাঁকা হওয়া বা ন� হওয়া বা অ� েকান ধরেনর �িতর স�াবনা হইেত র�ার িনিমে� সতকর্তামূলক �ব�া
�হণ কিরেত হইেব।
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(২) তরল ধারণকৃত উভয় �ােম� আব�কৃত পাইেপর েকান অংেশ েসফিট ভাল্ভ লাগাইেত হইেব।

প�ম অ�ায়
এলিপিজ ধারণপা�
�থম অংশ
�ারি�ক
৫৩। ধারণপাে�র িডজাইন এবং িনমর্াণ।- (১) এলিপিজ িসিল�ার, �াসাধার এবং উহােদর ভাল্ভ এমনভােব
িডজাইনকৃত, পরীি�ত এবং িচি�ত হইেত হইেব েযন উহা সংিশ�� কােয র্ িনরাপদ ও উপেযাগী হয় এবং উহা িনমর্াতা কতৃক
র্
�তয্ািয়ত ও �ধান পিরদশর্ক কতৃক
অনুেমািদত
হয়।
র্
(২) িসিল�ার, �াসাধার এবং ভােল্ভর িনমর্াতা কতৃক
র্ তফিসল-৩ এ উিল�িখত ত� স�িলত পরী�ণ ও পিরদশর্ন
সনদ িনরেপ� পিরদশর্নকারী কতৃক
র্ �িত�া�িরত হইেত হইেব এবং উ� সনদ অনুেমাদেনর জ� �ধান পিরদশর্েকর িনকট
উপ�াপন কিরেত হইেব।
(৩) এলিপিজ িসিল�ার, �াসাধার এবং উহােদর ভােল্ভর �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশেনর নাম ও ন�েরর তািলকা �ধান
পিরদশর্ক সরকারী েগেজেট িব�ি�র মা�েম �কাশ ও �চার কিরেবন।
(৪) ধারণপা� ই�াত, এলুিমিনয়াম বা শংকর (কে�ািজট) ধাতু �ারা িনিমর্ত হইেব।
(৫) এলিপিজ সািভর্েস �বহৃত িসিল�ার েজাড়াযু� (welded) হইেত পািরেব।
৫৪। ধারণপাে� িবিভ� ত� িলখন।- (১) এলিপিজ ভিতর্, মজুদ ও পিরবহেনর কােজ �বহারেযা� �িতিট িসিল�ার
বা �াসাধাের িন�বিণ র্ত ত�ািদ িলিপব� কিরেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)

িনমর্াতা ও পিরদশর্নকারীর নাম অথবা পিরিচিত িচ� ;
ধারণপা� িনমর্ােণর তািরখ;
ধারণপাে�র �িমক ন�র ;
েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুসাের ধারণপা� �স্�ত করা হইয়ােছ তাহার নাম ও ন�র ;
িডজাইন চাপ, কায র্চাপ এবং পরী�ণ চাপ ;
�ীকৃত পরী�া েকে�র �তীক িচ�সহ েশষ উদি�িত পরী�ণ বা অ� েকান পরী�েণর তািরখ;
এলিপিজ িনেদ র্শক;
জলধারণ �মতা; এবং
েটয়ার ওজন।

(২) িসিল�ােরর ে�ে� উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত ত�ািদ িন�বিণ র্ত শতর্ানুসাের িসিল�ােরর সহেজ দৃ�মান অংেশ
সু�� ও �ায়ীভােব িলিপব� কিরেত হইেব, যখাঃ(ক)
(খ)

চূড়াম� তাপ �েয়াগ প�িতর েশেষ সকল ত�ািদ িলিপব� কিরেত হইেব;
�স্�তকারীর ত�ািদ �তীত অ�া� সকল ত�ািদ িসিল�ােরর গলায় এবং গা� েদওয়ােলর
সমাম�রাল বরাবর িলিপব� কিরেত হইেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, �স্�তকারীর নাম, �তীক িচ� িসিল�ােরর তলেদেশ িলিপব� করা যাইেব;

(গ)

অ�া� ত�ািদর সিহত পরী�ণ তািরখ এবং �ীকৃত পরী�া েকে�র �তীক িচ� ছাপ মািরয়া
িলিপব� কিরবার মত পয র্া� জায়গা রািখেত হইেবঃ

তেব শতর্ থােক েয, বিণ র্ত ত�ািদ সীল, েখাদাই বা অ� েকান উপযু� প�িত অনুসরণ কিরয়া
করা যাইেব।
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(৩) �াসাধােরর ে�ে� উপ-িবিধ (১) এ বিণ র্ত ত�ািদ একিট ধাতব পােত িলিপব� কিরয়া উ� আধােরর সিহত
�ায়ীভােব সংযু� কিরেত হইেব।
(৪) এলিপিজ িসিল�ােরর ে�ে� ওজন িহসােব �ােসর েমাট পিরমাণ িসিল�াের িলিপব� কিরেত হইেব এবং
িসিল�ােরর গােয় ছাপ মািরয়া বা �িতিট িসিল�ােরর ত�সহ েলেবল সংযু� কিরেত হইেব।
৫৫। িসিল�ার বা �াসাধােরর ভাল্ভ।- (১) িসিল�ার বা �াসাধাের উহার কায র্ চােপ িডজাইনকৃত এবং পরী�ণ চাপ
অিত�ম কিরেত স�ম এইরূপ ব�করণ (shut-off) ভাল্ভ থািকেব।
(২) ভাল্ভিট ধারণপাে�র গলায় �াঁচ কাটা �র সাহাে� এইরূেপ সংযু� থািকেব েযন উহা িসিল�ার বা �াসাধােরর
সিহত �ায়ীভােব সংযু� না থােক এবং সংযু� কিরবার জ� উহােদর ম�বত� �ােন অ� েকান পদাথ র্ লাগান না হয়।
(৩) এলিপিজ ভিতর্, মজুদ ও পিরবহেনর কােজ �বহারেযা� িসিল�ার বা �াসাধােরর সে� সংযু� ভাল্ভ ও
র্ পেথর সিহত এইরূপ �াঁচকাটা � সংযু� থািকেব যাহা বাম িদেক ঘুরাইয়া আটকােনা যায়।
অ�া� সংেযাগ পাইেপর িনগমণ
(৪) ঢালাই েলাহা বা ই�াত িনিমর্ত ভাল্ভ �াথিমক ব�করণ ভাল্ভ (primary shut-off valve) িহসােব �বহার করা
যাইেব না।
৫৬। িসিল�ার বা �াসাধােরর ভােল্ভর িচ�।- (১) িসিল�ার বা �াসাধােরর ভােল্ভ ছাপ মািরয়া, েখাদাই কিরয়া বা
অনুরূপ অ� েকান প�িত অবল�ন কিরয়া �� ও �ায়ীভােব িন�বিণ র্ত ত�ািদ িলিপব� কিরেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

�য্া�াডর্ ে�িসিফেকশেনর বণ র্না;
�স্�েতর পয র্ায় ও বৎসর;
�স্�তকারীর �তীক; এবং
িডজাইন চাপ।

৫৭। �াসাধাের সংযু� য�াংশ।- (১) �িতিট �াসাধাের িন�বিণ র্ত য�াংশ সংযু� থািকেত হইেব যথাঃ�ানেহাল (manhole);
�াসাধােরর বা�ীয় অংেশ (vapour space) সংযু� চাপ �শমন ভাল্ভ (pressure relief valve);
র্ নল (drain);
িনগমণ
ধারক েগজ (content gauge) বা �াসাধাের রি�ত �ােসর সেব র্া� সীমা িনেদ র্শক (maximum
level indicator);
(ঙ) �াসাধােরর বা�ীয় অংেশ সংযু� ে�সার েগজ (pressure guage);
(চ) �াসাধাের রি�ত �ােসর তাপমা�া িনণ র্েয়র �ব�া; এবং
(ছ) �াসাধাের অিতির� �াস ভিতর্র কারেণ বা অ� েকান অ�াভািবক পিরি�িতেত পািরপাি�র্ক
তাপমা�া বৃি�র ফেল আধােরর বা�ীয় চাপ বৃি� িনেদ র্েশর জ� সংেকত ে�রেণর �ব�াসহ
চাপমা�া িনেদ র্শক।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

হইেব।

(২) সকল য�াংশ সংযু� আধােরর িডজাইন চােপ ও িডজাইন তােপ এলিপিজ এর জ� �বহার উপেযাগী হইেত

(৩) �াসাধার েয �য্া�াডর্ বা িডজাইন েকাড অনুসাের িনিমর্ত, �াসাধােরর সে� সংযু� য�াংশ ও সংযুি� উ�রূপ
�য্া�াডর্ বা িডজাইন েকাড অনুসাের িডজাইনকৃত হইেব।
(৪) �িতিট �াসাধাের উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত য�াংশ ছাড়াও অিতির� �বাহ ভাল্ভ (�বাহ িনয়�ণ ভাল্ভ)
[excess flow valve বা �বাহ িনয়�ণ ভা� (flow control valve), �াসাধােরর িভতের বা বািহেরর গােয়র সিহত সংযু�
থািকেত হইেব, এবং দূর িনয়ি�ত ব�করণ ভাল্ভ (remote controlled shut-off valve), উ� চাপ ও উ� েলেভল এয্ালামর্
�াংেকর সি�কেট সংযু� কিরেত হইেবঃ
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তেব শতর্ থােক েয, �াসাধার বা পা�র্বত� �াপনার িনরাপ�ার �েয়াজেন �ধান পিরদশর্ক অ� েকান য�াংশ
আব�ক মেন কিরেল তাহার �ব�াও রািখেত হইেব।
(৫) িহমািয়ত মজুদ �াংেকর ে�ে� শূ�তা �শমন ভাল্ভ (vaccum relief valve) এর �ব�া রািখেত হইেব।
৫৮। চাপ �শমন �ব�া।- (১) �িতিট িসিল�ার বা �াসাধােরর বা�ীয় অংেশ একিট চাপ �শমন �ব�া সংযু�
কিরেত হইেব।
র্ �মতা এমন হইেব েযন �াসাধােরর
(২) চাপ �শমেনর িনরাপ�া ভােল্ভর (safety valve) েমাট িনগমণ
অভয্ম�ের েয েকান অব�ায় সেব র্া� িনধ র্ািরত কায র্ চােপর শতকরা ১২০ ভাগ পয র্ম� চাপ সীিমত রাখা যায়।
(৩) িবিধ ৫৫ এ বিণ র্ত প�িতেত িসিল�ােরর ব�করণ ভাল্ভ (shut-off valve) সে� চাপ �শমন �ব�া সংযু�
থািকেত হইেব।
(৪) �াসাধােরর িনরাপদ �শমন �ব�া(ক)

�াসাধার েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুসাের িনিমর্ত েসই �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুযায়ী হইেত
হইেব;
র্
(খ) িনরাপদ �শমন ভাল্ভ এর মা�েম িনগমেণর
হার সিঠক রািখবার জ� চাপ �শমন �ব�ার সংেযাগ
যেথাপযু� আকােরর হইেত হইেব;
র্ পথ
(M) �শমন ভাল্ভ এর সে� ল�া সুদৃঢ় অবল�নযু� েভ� পাইপ সংযু� থািকেব, যাহার িনগমণ
�াসাধােরর শীষ র্ হইেত অনূয্ন ২ িমটার উে�র্ এবং ভূ-পৃ� হইেত অনূয্ন ৩.৫ িমটার উে�র্ থািকেব
এবং উহার সিহত সংযু� বৃি�-িনেরাধী টুিপ (rain cap) থািকেব; এবং
(N) �িতিট �শমন ভােল্ভ সু��ভােব িনে�া� ত� িলিপব� কিরেত হইেব, যথাঃর্
(অ) ভাল্ভ হইেত িনগমেণর
জ� ধায র্কৃত চাপ; এবং
র্
(আ) িনগমণ �মতা।
৫৯। সনা�করণ রং।- (১) এলিপিজ �বহায র্ �িতিট িসিল�ার লাল রেঙ রি�ত কিরেত হইেব।
(২) েকান �ি� েকানভােব �াস িসিল�ােরর রং পিরবতর্ন কিরেত পািরেব নাঃ
তেব শতর্ থােক েয, �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ অনুসাের এবং এক �াস সািভর্স হইেত অ� �াস
সািভর্েস �বহােরর জ� িসিল�ােরর সনা�করণ রেঙর পিরবতর্ন বা িসিল�ােরর র�ণােব�েণর জ� পুনরায় রি�ত
কিরবার ে�ে� এই িবিধ �িতব�কতা সৃি� কিরেব না।
(৩) িসিল�াের �াস ভিতর্কারী িবিভ� �িত�ােনর িসিল�ার সহেজ সনা� কিরবার সুিবধােথ র্ িসিল�ােরর কলার, ফুট
িরং অথবা িসিল�ােরর িন�াংশ অথবা উ� ৩ িট অংশ �ধান পিরদশর্েকর িলিখত পূব র্ানুেমাদন�েম িবিভ� রেঙ রি�ত কিরেত
হইেব।
৬০। �াসাধােরর বািহয্ক সুর�া।- �াসাধার হালকা রেঙ রি�ত কিরেত হইেব এবং ইহার উপিরতল �িতফলন�ম
রািখেত হইেব।
৬১। িসিল�াের েলেবল সংযুি�।- (১) �িতিট িসিল�ােরর েলেবেল �ােসর নাম এবং িসিল�াের �াস পূরণকারীর
নাম এবং িঠকানা িলিপব� কিরেত হইেব।
(২) এলিপিজপূণ র্ �েতয্ক িসিল�াের িন�বিণ র্ত িনরাপ�া িচ� এবং সতকর্বাণী সংযু�করণসহ িন�িলিখত িবধানসমূহ
অনুসরণ কিরেত হইেব, যথাঃ
‘‘(ক)
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অিত ��লনীয় �াস

েখালা িশখা িনিষ�

ধূমপান িনিষ� ’’;
(খ) িসিল�ােরর রং পিরবতর্ন করা যাইেব না;
(গ) িসিল�ােরর সি�কেট েকান ��লনীয় পদাথ র্ মজুদ বা উ� পদােথ র্র সিহত একই কে� রাখা যাইেব
না;
(ঘ) �াস ভিতর্ িসিল�ার আনুভূিমক রাখা যাইেব না;
(ঙ) ৈতল বা অনুরূপ িপি�লকারক পদাথ র্ িসিল�ার সংযু� য�াংেশ বা ভােল্ভ �বহার করা যাইেব না;
এবং
(চ) িসিল�ােরর গলায় পরী�েণর েয তািরখ িলিপব� থািকেব পরী�েণর েসই তািরখ অিত�াম� হইয়া
থািকেল ঐ িসিল�ার �হণ করা যাইেব না।
ি�তীয় অংশ
ধারণপা� পিরদশর্ন ও পরী�ণ
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৬২। ধারণপা� পরী�ণ।- (১) েকান ধারণপা� বািহয্ক দৃে� উ�ম অব�ায় থািকেল অথার্ ৎ েকান কাটা িচ� বা গতর্ না
থািকেলও এবং উপর ও তলেদেশ েকান �িট না থািকেলও এই অ�ােয় বিণ র্ত িবিধ অনুসাের পয র্াবৃ� পরী�ণ কিরেত হইেব।
(২) �ধান পিরদশর্ক সরকারী েগেজেট জারীকৃত িব�ি�র মা�েম �াসাধার বা িসিল�ার পরী�েণর ধরন এবং
িনধ র্ািরত সময় অম�র পয র্াবৃ� পরী�েণর েময়াদ িনধ র্ারণ কিরেবন।
৬৩। ধারণপা� ভিতর্র উপর িবিধিনেষধ।- েকান �ি� এলিপিজ �ারা েকান ধারণপা� ভিতর্ কিরেবন না, যিদ না(ক) ধারণপা� এবং উহার ভাল্ভ মানসূচক িবিনেদ র্শ বা েকাড অনুসাের িনিমর্ত হইয়া থােক; এবং
(খ) �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ িনধ র্ািরত েময়ােদ উ� ধারণপাে�র উপি�িত পরী�ণ এবং এই অ�ােয় বিণ র্ত
অ�া� পরী�ণ স�� হইয়া থােক।
৬৪। �াসাধার পরী�ণ েকে�র অনুেমাদন।- (১) �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত পরী�া েক� �তীত
�াসাধােরর পয র্াবৃ� পরী�ণ করা যাইেব না।
(২) �াসাধাের পয র্াবৃ� পরী�ণ ও পয র্েব�ণ েকে� তফিসল ৪ এ বিণ র্ত সুিবধািদ থািকেত হইেব।
(৩) �াসাধােরর পয র্াবৃ� পরী�ণ ও পয র্েব�ণ েকে�র অনুেমাদন লােভ ই�ক �ি�েক �স�ািবত েকে�র অব�ান,
েল-আউট নকশা এবং তফিসল ৪ এ বিণ র্ত সুিবধািদর িববরণসহ সরকার কতৃক
র্ িনধ র্ািরত িফসহ আেবদন কিরেত হইেব।
৬৫। �াসাধার পরী�েণর শতর্।- (১) �াসাধার পরী�েণর ে�ে� সংি�� �াসাধার �থেম খািল কিরয়া যেথাপযু�
য�পািত ও সুেযা� �ি�র �ারা �াসাধারি�ত �াস এইরূপভােব িনগতর্ কিরেত হইেব যাহােত �াস হইেত েকান উৎপাত,
র্ িবষি�য়া বা দুঘ র্টনা সৃি� হওয়ার স�াবনা না থােক।
দুগ�,
(২) �াসাধার পির�ার কিরবার পর �াসাধােরর বিহভর্াগ এবং অভয্ম�রভােগর ��িটসমূহ �থেম সেরজিমেন পরী�া
কিরেত হইেব।
(৩) �াসাধার পরী�েণর সময় েটয়ার ওজন শতকরা ৫ ভােগর েবশী �াস পাইেল বা অ� েকান ��িট পাওয়া েগেল
উ� �াসাধার পুনরায় �বহার করা যাইেব না।
(৪) উদি�িত পরী�ণ কিরবার পূেব র্ �িতিট ধারণপা� বা� বা যথাযথ �াবক �ারা েধৗত কিরয়া স�ণ র্রূেপ পির�ার
কিরেত হইেব।
(৫) িসিল�ােরর অভয্ম�রভােগ উহার গােয় মিরচা বা অ� েকান অবাি�ত পদাথযুর্ � থািকেল উহা িন�বিণ র্ত েয
েকান �ণালীেত পির�ার কিরেত হইেব, যথাঃ
(ক) �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত ধরেনর িবে�ারণ ও তােরর �াশ �েয়াগ;
(খ) অনিধক এক ঘ�া�াপী অনিধক ৩০০০ েসি�ে�ড তাপমা�াস�� চুিল�েত িসিল�ারিট দ� কিরবার পর
উ� মিরচা বা অবাি�ত পদাথ র্ বা� বা যথাযথ �াবক �ারা েধৗতকরণ।
(৬) উপ-িবিধ (১), (৪) ও (৫) এ িবধৃত প�িতেত �াসাধার পির�ার কিরবার পর ি�িটশ �য্া�াডর্ ইনি�িটউশেনর
�াসংিগক েকাড অব �াকিটস অনুসাের আধােরর বিহভর্াগ ও অভয্ম�রভাগ সেরজিমেন পরী�া কিরেত হইেব।
(৭) অ� িবিধেত িবধৃত পরী�ার পর িনধ র্ািরত উদি�িত পরী�ণ কিরেত হইেব।
(৮) উদি�িত পরী�ণ ি�িটশ �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন ৫৪৩০ অনুসাের কিরেত হইেব এবং অনূয্ন ৩০ েসেক�
সময়�াপী িসিল�াের �যু� পরী�া চাপ অ�াহত রািখেত হইেব।
(৯) উদি�িত পরী�েণর ে�ে�, পরী�া চাপ �যু� থাকাকােল উ� চাপ �াস পাইেল িছ� দৃ� হইেল বা আকৃিতর
িবকৃিত ঘিটেল উহা �বহার করা যাইেব না।
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(১০) পরী�া সমাপনােম� �াসাধােরর অভয্ম�রভাগ স�ণ র্রূেপ শু� কিরেত হইেব।
৬৬। �বহার অনুপেযাগী ধারণপা� িবন�করণ।- (১) েকান �াসাধার বা িসিল�ার পয র্াবৃ� পরী�েণ উ�ীণ র্ না হইেল
বা েটয়ার ওজন শতকরা ৫ ভােগরও েবশী �াস পাইেল বা অ� েকান ��িটর কারেণ �বহার অনুপেযাগী বিলয়া িনধ র্ািরত হইেল
পরী�ণ েকে� উ� �াসাধার বা িসিল�ারেক এইরূপ খ- খ- কিরয়া �িতিট খ- চয্া�া বা িবকৃত বা রূপাম�িরত কিরেত হইেব
েযন উ� খ-গুিল ঝালাই বা অ� েকানভােব পর�রযু� কিরয়া একিট নুতন িসিল�ার বা �াসাধার �স্�ত করা না যায়।
(২) িবন�করেণর পূেব র্ ধারণপাে� িলিপব� সকল ত� িবকৃত কিরয়া েফিলেত হইেব।
(৩) িবন�কৃত এইরূপ ধারণপাে�র িবষয় সংর�ণীয় েরকেডর্ িলিপব� কিরেত হইেব এবং িবন� কিরবার পর এক
বৎসরকাল উ� েরকডর্ সংর�ণ কিরেত হইেব।
(৪) িবন�কৃত ধারণপাে�র িববরণী �িত বৎসর জানুয়াির, এি�ল, জুলাই এবং অে�াবর মােসর পেহলা তািরেখ �ধান
পিরদশর্েকর িনকট ে�রণ কিরেত হইেব।
(৫) েকান ধারণপা� �াস উৎপাদেন �বহৃত হইয়া থািকেল বা �াস মজুদ, পিরবহন, �বহার �তীত অ� েকান
উে�ে� �বহৃত হইয়া থািকেল এবং পরী�েণ �বহার অনুপেযাগী বিলয়া িনধ র্ািরত হইেল এই িবিধসমূেহ বিণ র্ত উপােয় উহা
িবন� কিরেত হইেব।
৬৭। পরী�া ইতয্ািদর েরকড।র্ - �াসাধার পয র্েব�ণকারী ও পরী�ণকারী পরী�ােকে� িন�বিণ র্ত ত�ািদস�িলত
েরকডর্ সংর�ণ কিরেত হইেব, যথাঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)

�াসাধার িনমর্াতা ও মািলেকর নাম;
�াসাধােরর ন�র;
�াসাধােরর �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন;
পূব র্বত� উদি�িত �সারণ পরী�েণর তািরখ;
র্
িনমর্াতা কতৃক
যিদ থােক;
র্ �দ� পরী�ণ িরেপাট র্ ও সািটিফেকট,
পরী�া চাপ;
সেব র্া� কায র্ চাপ;
জলধারণ �মতা;
েটয়ার ওজন;
িচি�ত েটয়ার ওজন ও পরী�ায় �া� েটয়ার ওজেনর মে� পাথকর্ য্, যিদ থােক;
�াসাধােরর বািহয্ক দৃ�মান অব�া;
সংযু� ভােল্ভর �কার; এবং
মম��, যিদ থােক।
তৃতীয় অংশ
ধারণপা� ও য�াংশ আমদািন

৬৮। ধারণপা� য�পািত, ইতয্ািদ আমদািন।- (১) েকান �ি�(ক) এলিপিজ ভিতর্, মজুদ ও পিরবহেণর কােজ �বহারেযা� িসিল�ার �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ এর িবিধ
৪৩(৫) এর উপ-িবিধ(৫) এর অধীন �দ� লাইেস� �তীত; বা
(খ) এই িবিধমালার চতুদ র্শ অ�ােয় উিল�িখত �য়ংি�য়যান এলিপিজেত রূপাম�েরর য�পািত �ধান িবে�ারক
পিরদশর্ক কতৃক
র্ �দ� লাইেস� �তীত; আমদািন কিরেত পািরেবন না।
(২) েকান �ি� �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ এর িবিধ ১৪ এর উপ-িবিধ(২) এর অধীন বা �ধান িবে�ারক পিরদশর্ক
কতৃক
র্ �দ� পারিমট �তীত এলিপিজ ভিতর্, মজুদ ও পিরবহেনর কােজ �বহারেযা� েকান �াসাধার বা েরিটকুেলেটড
সািভর্েসর জ� �বহৃত য�পািত আমদািন কিরেত পািরেবন না।
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ষ� অ�ায়
এলিপিজ মজুদ
�থম অংশ
সাধারণ
৬৯। এলিপিজ মজুেদ বাধা-িনেষধ।- (১) লাইেস� �তীত েকান �ি� এলিপিজ মজুদ কিরেত পািরেবন না।
যথাঃ-

(২) উপ-িবিধ (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, লাইেস� �তীত িন�বিণ র্ত ে�ে� এলিপিজ মজুদ করা যাইেব,
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

িসিল�াের অনিধক ১২৫ (একশত পঁিচশ) িকেলা�াম এলিপিজ মজুদকরণ;
১০ (দশ) িট �াসপূণ র্ িসিল�াের এলিপিজ মজুদকরণ;
েমাটরযােনর �ালানীর আধার িহসােব সংযু� ধারণপাে� (িসিল�াের/আধাের) এলিপিজ মজুদকরণ;
ব�র এলাকার সীমানার মে� ব�র কতৃপর্ ে�র আেরািপত শতর্াবলী সােপে� জাহােজ বহনকৃত মাল
িহসােব এলিপিজ বহন।

৭০। অি� �িতেরােধ গৃহীত� �েয়াজনীয় �ব�া।- (১)
�ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত িনরাপদ �ান �তীত
েকান এলিপিজ মজুদাগার বা �াপনা �া�েণ েকান �ি� ধূমপান কিরেত পািরেবন না।
(২) েকান �ি� এলিপিজ মজুদাগার অথবা �াপনায় িদয়াশলাই, িফউজ অথবা অি� বা িবে�ারণ ঘটাইেত স�ম
এমন েকান বস� বা সর�াম বহন কিরেত পািরেবন না।
(৩) �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত িনরাপদ �ান �তীত েকান এলিপিজ মজুদাগার বা �াপনা �া�েণ �ােস
আগুন ধরাইেত স�ম এমন েকান আগুন, চুিল� বা অ� েকান আেলা বা তােপর উৎস �াপন করা যাইেব না।
(৪) �েতয্ক এলিপিজ �াপনা বা মজুদাগাের িনমণবিণ র্ত সতকর্বাণী এবং �তীক �বহার কিরেত হইেব, যথা ◌ঃ‘‘(ক)

অিত ��লনীয় �াস
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েখালা িশখা িনিষ�

ধূমপান িনিষ� ’’;
৭১। অি� িনয়�ণ।- (১) আগুন িনভােনার জ� �েতয্ক �াপনা বা মজুদাগাের পয র্া� পিরমােণ অি�- িনব র্াপক য�পািত এবং
সর�াম মজুদ রািখেত হইেব।
(২) সকল অি�-িনব র্াপক য�পািত ও সর�াম �বহােরর জ� সদাসব র্দা �স�ত রািখেত হইেব।
(৩) �াপনা বা মজুদাগােরর কােজ িনেয়ািজত জনবলেক উপেরা� য�পািত এবং সর�াম �বহাের দ� হইেত হইেব।
(৪) উপ-িবিধ (১) অনুসাের অি�কা- েমাকােবলা বা �িতেরােধর য�পািত এবং সর�াম �েয়াজেনর তুলনায় অ�তুল
বিলয়া �ধান পিরদশর্েকর িনকট িবেবিচত হইেল িতিন উ� �াপনা বা মজুদাগােরর জ� নূয্নতম পিরমাণ য�পািত ও সর�াম
িনধ র্ািরত কিরয়া িদেত পািরেবন।
৭২। �াপনা বা মজুদাগােরর পির��তা।- এলিপিজ মজুদাগার বা �াপনার িভতেরর এলাকা এবং েকান �াপনা,
�াসাধার বা মজুদাগােরর চতুপর্াে�র্ সংর�ণীয় পূতর্কমর্ এলাকা সবসময় পির�ার-পির�� রািখেত হইেব এবং তৃণলতা, ময়লা
ও আবজর্না মু� রািখেত হইেব।
৭৩। অননুেমািদত �ি�র �েবশ িনিষ�।- (১) �েতয্ক �াপনা এবং মজুদাগােরর সংরি�ত এলাকার পিরসীমা
বরাবর কমপে� ২ িমটার উঁচু কিরয়া েব�নীর �ব�া কিরেত হইেব।
(২) েকান �াপনা বা মজুদাগােরর অভয্ম�ের অননুেমািদত �ি�র �েবশ িনিষ� কিরবার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
কিরেত হইেব।
৭৪। শুধুমা� এলিপিজ মজুদকরণ।- �ধান পিরদশর্েকর িলিখত অনুেমাদন �িতেরেক েকান মজুদাগার বা �াপনা
এলিপিজ মজুদ ছাড়া অ�িবধ কােজ �বহার করা যাইেব না।
ি�তীয় অংশ
�াসাধাের এলিপিজ মজুদ
৭৫। �াসাধােরর িডজাইন।- এলিপিজ মজুেদর কােজ �বহৃত �াসাধার অ� িবিধমালার প�ম অ�ােয়র িবধান
অনুসাের িডজাইনকৃত, িনিমর্ত এবং পরীি�ত হইেত হইেব।
৭৬। �াংক ও পাইপ লাইেনর িভি� এবং ভারবহন।- �াসাধার ও পাইপ লাইেনর উপাদান, ৈতরীর িনয়ম-কানুন
প�িত ও িবস�ািরত িডজাইন এবং িনমর্াণ েকৗশল �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ �ীকৃত েকান েকাড বা মানসূচক িবিনেদ র্শ অনুযায়ী
হইেত হইেব।
৭৭। �াসাধােরর পূরণ�মতা।- ৬৫ িড�ী েসলিসয়াস তাপমা�ায় েকান �াসাধােরর জলধারণ �মতার শতকরা ৯৭
ভােগর েবিশ মা�ায় এলিপিজ �ারা পূরণ করা যাইেব না।
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৭৮। �াপনা সুর�াকরণ।- (১) �েতয্ক �াপনার সংরি�ত এলাকার পিরসীমা বরাবের অনূয্ন ২ িমটার উঁচু এমন
েব�নীর �ব�া কিরেত হইেব যাহােত পয র্া� বায়ু চলাচেলর �ব�া থােক।
হইেব।

(২) েয েকান �াপনার অভয্ম�ের অননুেমািদত �ি�বেগরর্ �েবশ িনিষ� কিরবার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ কিরেত

৭৯। �াসাধােরর অব�ান এবং �েয়াজনীয় িনরাপ�া দূর�।- (১) এলিপিজ মজুেদর �িতিট �াসাধার হইেত েকান
��লন উৎস বা ভবন বা অনুরূপ �াপনা বা জনসমাগম�ল বা অ� েকান �াসাধােরর পার�িরক নূয্নতম িনরাপদ দূর�
িনমণবিণ র্ত সারণী অনুসাের বজায় রািখেত হইেব, যথাঃ-

�িমক
নং

�াসাধােরর জলধারণ
�মতা (িলটাের)

(১)
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

(২)
অনূ�র্ ২০০০
২০০১-৭৫০০
৭৫০১-১০০০০
১০০০১-২০০০০
২০০০১-৫০০০০
৫০০০১-১২০০০০

(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)

১২০০০১-৩৫০০০০
৩৫০০০১-৪৫০০০০
৪৫০০০১-৭৫০০০০
৭৫০০০১-৩৮০০০০০
৩৮০০০০০ এর ঊে�র্

‘‘সারণী-১
[িবিধ ৭৯ ���]
সাধারণ মজুেদর ে�ে� নূয্নতম দূর� (িমটাের):
জনসমাগম�ল, ভবন, অ�া� �াপনা বা দুইিট �াসাধােরর সব র্িনমণ দূর� (িমটাের)
�ায়ী ��লেনর উৎস হইেত সব র্িনমণ
দূর� (িমটাের)
ভূ-উপর�
ভূ-িনমণ� অথবা মািট
ভূ-উপর�
ভূ-িনমণ� অথবা
�ারা আবৃত
মািট �ারা আবৃত
(মাউে�ড)
(মাউে�ড)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
৫
৩
১
১
১০
৩
১
১
১০
৫
১.৫
১
১৫
৭.৫
২
১
২০
১০
২
১
২৫
১৫
২ িমটার অথবা
১
পাশাপািশ �ািপত
�াসাধােরর �ােসর
সমি�র ১/৪ অথবা
দুইিট পাশাপািশ
�ািপত �াসাধােরর
মে� বড়িটর
�ােসর অেধ র্ক এর
মে� েযিট েবিশ
৩০
১৫
ঐ
১
৪০
১৫
ঐ
১
৬০
১৫
ঐ
১
৯০
১৫
ঐ
১
১২০
১৫
ঐ
১

সারণী-২
[িবিধ ৭৯ ���]
বটিলং প�য্া�, মজুদ টািমর্নাল, �াস �েসস প�য্া�, েপে�ািলয়াম িরফাইনারীর ে�ে� নূ�তম দূর� (িমটাের):
(ক) ১০০ টেনর ঊে�র্হইেত/পয র্ম�
মজুদ
মজুদ এবং
িসিল�ােরর
�াংক-�াক
�াংক
পা�/
অি�
�াসাধার
অপােরশন
মজুদ,
ভিতর্ ও
ওয়াগন
কমে�সার
িনব র্াপক
এর ভবন
সরবরাহ ও খালাসকরেণর চলাচল/ভিতর্র
েশড
পা� ক�
�তীত
িফিলং েশড
�ান
�ান
অ�া�
ভবন/�াপনার
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(১)
(২)
মজুদ
সারণী-১
�াসাধার
মজুদ এবং
সারণী-১
অপােরশন
এর ভবন
�তীত
অ�া�
ভবন/�াপনার
সীমানা �াচীর
িসিল�ােরর
৩০
মজুদ,
সরবরাহ ও
িফিলং েশড
�াংক-�াক
৩০
ভিতর্ ও
খালাসকরেণর
�ান
�াংক
৫০
ওয়াগন
চলাচল/ভিতর্র
�ান
পা�/
১৫
কমে�সার
েশড
অি� িনব র্াপক
৬০
পা� ক�
(খ) অনূ�র্ ১০০ টেনর ে�ে�হইেত/পয র্ম�

(১)
মজুদ �াসাধার
মজুদ এবং অপােরশন এর
ভবন �তীত অ�া�
ভবন/�াপনার সীমানা �াচীর
িসিল�ােরর মজুদ, সরবরাহ
ও িফিলং েশড
�াংক-�াক ভিতর্ ও
খালাসকরেণর �ান
অি� িনব র্াপক পা� ক�

সীমানা
�াচীর
(৩)
সারণী-১

(৪)
৩০

(৫)
৩০

(৬)
৫০

(৭)
১৫

(৮)
৬০

---

৩০

৩০

৫০

৩০

---

৩০

১৫

৩০

৫০

১৫

৬০

৩০

৩০

৩০

৫০

৩০

৬০

৫০

৫০

৫০

৫০

৩০

৬০

৩০

১৫

৩০

৩০

---

৬০

---

৬০

৬০

৬০

৬০

---

িসিল�ােরর
মজুদ, সরবরাহ
ও িফিলং েশড

�াংক-�াক ভিতর্
ও খালাসকরেণর
�ান

অি� িনব র্াপক
পা� ক�

(২)
সারণী-১
সারণী-১

মজুদ এবং
অপােরশন এর ভবন
�তীত অ�া�
ভবন/�াপনার
সীমানা �াচীর
(৩)
সারণী-১
---

(৪)
সারণী-১
১৫

(৫)
১৫
১৫

(৬)
৩০
---

সারণী-১

১৫

১৫

১৫

৩০

১৫

১৫

১৫

১৫

৩০

৩০

---

৩০

৩০

---

মজুদ
�াসাধার

সারণী-৩
[িবিধ ৭৯ ���]
েমাটরযােন �ালািন সরবরােহর উে�ে� �ািপত িফিলং ে�শেনর মজুদ য�পািত এবং িডসেপনিসং ইউিনেটর ে�ে� নূ�তম
দূরত (িমটাের):
হইেত/পয র্ম� এলিপিজ মজুদ
এলিপিজ মজুদ
এলিপিজ
িফিলং
েপে�ািলয়াম িফিলং ে�শেনর িবিভ�

23

�াসাধার

েপে�ািলয়াম
িডসেপনসার
ইউিনট

এলিপিজ
মজুদ
�াসাধােরর
িফল পেয়�
এবং এলিপিজ
�াংক-�াক
এর
খালাসকরেণর
�ান
এলিপিজ
িডসেপনসার

িফিলং
ে�শেনর
সীমানা �াচীর

সারণী-১

৯ িমটার (ভূউপর�/
মাউে�ড ৭৫০০
িলটােরর ঊে�র্)
৬ িমটার (ভূউপর�/
মাউে�ড অনূ�র্
৭৫০০ িলটার)
৩ িমটার (ভূগভর্�)
৯ িমটার (অনূ�র্
২০০০০ িলটার
ভূ-উপর� আধার
অথবা ভূ-গভর্�/
মাউে�ড আধার)
১৫ িমটার (ভূউপর�)
২০০০০
িলটােরর ঊে�র্র
ে�ে� সারণী-১)

�াসাধােরর িফল
পেয়� এবং
এলিপিজ �াংক�াক এর
খালাসকরেণর
�ান

িডসেপনসার

ে�শেনর
সীমানা
�াচীর

�াপনা

৯ িমটার (ভূউপর�/
মাউে�ড ৭৫০০
িলটােরর ঊে�র্)

সারণী-১

৬ িমটার (ভূউপর�/ মাউে�ড
অনূ�র্ ৭৫০০
িলটার)
৩ িমটার (ভূগভর্� আধার)
---

৯ িমটার (অনূ�র্
২০০০০ িলটার
ধারন�মতা ভূউপর� আধার বা
ভূ-গভর্�/
মাউে�ড আধার)
১৫ িমটার
(২০০০০
িলটােরর ঊে�র্
ভূ-উপর�
আধােরর ে�ে�)
৬

৯

৬

৬

৬

৬

---

৬

৬

৬

৬

৯

৬

---

৩

৪

৬

৬

---

৬

৬

৬

৬’’;

েপে�া েপে�ািলয়াম েপে�ািলয়াম
িলয়াম
মজুদ
িডসেপনসার
মজুদ
�াংেকর
ইউিনট
�াংেক েভ� পাইপ
র িফল
পেয়�
৯
৯
৯

(২) িবেশষ পািরপাি�র্ক অব�ার কারেণ উপ-িবিধ (১) এ বিণ র্ত দূর� �াস বা বৃি�করণ যথাথ র্ িবেবিচত হইেল �ধান
পিরদশর্ক উপ-িবিধ (১) এ বিণ র্ত দূর� �াস বা বৃি� কিরেত পািরেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, �াস-বৃি�র কারণ এবং পািরপাি�র্ক অব�া িলিখতভােব েরকডর্ভু� কিরয়া রািখেত হইেব।
(৩) একিট �াসাধােরর উপর অ� একিট �াসাধার �াপন করা যাইেব না।
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(৪) একই �ােন দলভু� �াসাধােরর সং�া ৬ (ছয়) এর অিধক হইেত পািরেব না।
৮০। বা�ওয়াল, ি�ল ওয়াল ইতয্ািদ িনমর্াণ।-েকান �াপনা বা �াপনা সংল� গুর��পূণ র্ এলাকার �েয়াজনীয়
িনরাপ�া িনি�তকরেণর লে�য্ �ধান পিরদশর্ক, �েয়াজন অনুসাের, এলিপিজ মজুেদর কােজ �বহৃত �াসাধােরর চািরিদেক
�াস পেকট সৃি� �িতেরাধকে� বা�ওয়াল, ি�ল ওয়াল, পৃথকীকরণ কাব র্স (Kerbs) অথবা অ� েকান �ব�া �হেণর িনেদ র্শ
�দান কিরেত পািরেবন।
৮১। েব�নী িনমর্াণ।- (১) েকান �ােন �াসধােরর পাি�ং সর�াম বা �াসাধাের �াসভিতর্ বা খালাস বা �াসাধােরর
সিহত সংযু� সরাসির বা�ীকরণ �ব�া থািকেল উ� �ােনর অনুেমািদত নকশায় িবিনিদ র্� িনরাপ�ামূলক পিরসীমা বরাবর
কমপে� ২(দুই) িমটার উঁচু েব�নীর �ব�া কিরেত হইেব।
র্ পথ রািখেত হইেব েযন উ� দরজা েব�নীর বািহেরর
(২) �েতয্কিট েব�নীেত দরজািবিশ� এইরূপ দুইিট িনগমণ
িদেক খুিলবার �ব�া থােক এবং �য়ি�য়ভােব ব� না হয়।
৮২। অি�িনব র্াপণ �ব�া।- এলিপিজ মজুেদর জ� �বহৃত সকল �াসাধারেক অি�কা- হইেত র�ার জ�
িন�িলিখত �ব�া �হণ কিরেত হইেব, যথাঃ(ক) মজুদ এলাকায় পয র্া� পািন এবং অি��িতেরাধ �ব�া রািখেত হইেব; তেব এতদুে�ে�
হস�চািলত বা �য়ংি�য় জলে�পন য�, েহাস পাইপ বা সহেজ �ানাম�রেযা� েকান সর�াম এবং
�ায়ী মিনটর �বহার করা যাইেব;
(L) পািনর �বাহ িনয�েণর �ব�া িবিধ ৭৯ েত উিল�িখত িনরাপদ দূরে�র বািহের রািখেত হইেব;
(M) জলে�পন য� এমন জায়গায় �াপন কিরেত হইেব েযখােন অিত সহেজই সবসময় �েবশ করা যায়
এবং সমস� �াসাধােরর িনরাপ�া িবধান করা যায;
(ঘ) পয র্া� ৈদেঘ র্য্র েহাস পাইপ সু�ুভােব �বহারেযা� অব�ায় সব র্দা �স্�ত রািখেত হইেব এবং
র্ মুখ েনাজলসহ একিট কি�েনশন েসট এর সিহত আব� রাখাসহ
�েতয্কিট েহাস পাইেপর িনগমণ
ভালভােব র�ণােব�ণ ও িনিদ র্� সময় পরপর পিরদশর্ন কিরেত হইেব;
(ঙ) সহেজ �ানাম�রেযা� সর�াম এবং �া্য়ী জলে�পন য� এমনভােব িডজাইনকৃত হইেব যাহােত
অি�িনব র্াপেনর উে�ে� কায র্করভােব উহারা �াসাধােরর উপর পয র্া� পিরমােণ পািন �বািহত
কিরেত পাের; এবং
(চ) ৯ (নয়) িকেলা�াম ধারণ�মতা স�� অনূয্ন ২(দুই) িট শু� রাসায়িনক পাউডারপূণ র্ অি�িনব র্াপন য�
�াপনার �েবশ পেথর িনিদ র্� �ােন �াপন কিরেত হইেব।
৮৩। �াস ভিতর্ এবং খালােসর সর�ামািদ।- (১) �াসভিতর্ ও খালােসর জ� �বহৃত পাে�র ে�ে� িন�বিণ র্ত
শতর্াবলী অনুসরণ কিরেত হইেব; যথাঃ(ক) পা�সমূহ পিজিটভ িডসেপ�সেম� বা েসি�িফউগাল ধরেনর হইেব;
(খ) পাে�র িডজাইন, উপকরণ ও িনমর্াণ এমন হইেব েযন উহা তরলীকৃত এলিপিজ এর �কৃিত ও
�াসাধােরর জ� �ীকৃত সেব র্া� চাপ �বহার উপেযাগী হয় এবং পা� পিরচালনার ফেল িনরাপ�া
িবি�ত না হয়;
(গ) পিজিটভ িডসেপ�সেম� পাে� একিট বাইপাস ভাল্ভ অথবা স�া� অিতির� চাপ �িতেরােধর
উপযু� অ� েকান �ব�া রািখেত হইেব।
(২) কে�সােরর িডজাইন, উপকরণ ও িনমর্াণ এমন হইেত হইেব েযন উহা এলিপিজ এর �কৃিত এবং �াসাধােরর
জ� �ীকৃত সেব র্া� চােপ �বহােরর উপেযাগী হয় এবং কে�সার পিরচালনার ফেল িনরাপ�া িবি�ত না হয়।
(৩) �াস ভিতর্ বা খালােসর সময় স�া� জর�রী ে�ে� �ােসর �বাহ ��ত ব� কিরবার জ� িবিধ ৭৯ েত বিণ র্ত
িনরাপদ দূরে�র বািহের একিট উপযু� �ব�া রািখেত হইেব।
(৪) �ীকৃত সীমার অিতির� এলিপিজ ভিতর্ �িতেরাধ কিরবার জ� একিট �য়ংি�য় সংেকত �দান �ব�া অথবা
�য়ংি�য় ব�করণ (Shut off) �ব�া রািখেত হইেব।
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(৫) এলিপিজ ভিতর্ বা খালােসর জ� �বহায র্ েহাস পাইেপর িডজাইন এমনভােব হইেত হইেব েযন উ� েহাস পাইপ
উহােত �বািহত �ােসর চােপর চারগুণ চাপ সহয্ কিরবার �মতা স�� হয়।
(৬) সকল েহাস পাইপ যাি�কভােব এবং ৈবদুয্িতকভােব িনরিবি�� হইেত হইেব।
৮৪। �াস ভিতর্ ও খালােসর ে�ে� সতকর্তা।- (১) �াসাধাের �াস ভিতর্ বা খালােসর পূেব র্(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

�েতয্কিট �াসাধার বা পিরবহন যান এই িবিধমালার শতর্াবলী পালন কের িক না তাহা পরী�া
কিরয়া েদিখেত হইেব;
�াসাধােরর আেশপােশ �াস ভিতর্ বা খালােসর জ� িবপ�নক অব�া িবরাজমান িক না তাহা
সেরজিমেন পরী�া কিরয়া েদিখেত হইেব;
�েয়াজনেবােধ সতকর্তামূলক েনািটশ �দশর্ন কিরেত হইেব;
�াস ভিতর্ বা খালােসর জ� �বহায র্ পাইেপর সংেযাগ ও ভাল্ভসমূহ িনরাপেদ �বহার উপেযাগী
আেছ িক না এবং �াস পিরচালনা বা অ�িবধ কােজ �বহৃত ভাল্ভ বা অ�া� য�াংশ যুগপৎভােব
েখালা আেছ িক না তাহা পরী�া কিরয়া েদিখেত হইেব।

(২) �াসাধাের �াস ভিতর্ বা খালােসর সময়(ক)
(খ)
(গ)

পরী�া কিরয়া িনি�ত হইেত হইেব েয, �াসাধারিট উহার িনরাপদ ধারণ �মতার েচেয় েবিশ ভিতর্
করা হয় নাই;
এই অ�ােয়র িবিধমালা স�েকর্ ওয়ািকবহাল এমন একজন �ি� কতৃক
র্ �াস ভিতর্ বা খালােসর
স�ণ র্ সময়�াপী উপি�ত থািকয়া এই অ�ােয়র িবধানাবলী যথাযথ অনুসরণ িনি�ত কিরেত
হইেব;
েকান �াসাধাের �াস ভিতর্র কাজ সামিয়কভােব ব� কিরবার �েয়াজন েদখা িদেল উ� সমেয়র
জ� েহাস পাইপ সংিশ�� �াসাধার হইেত িবি�� রািখেত হইেব।

(৩) িন�বিণ র্ত ে�ে� �াস ভিতর্ বা খালােসর কাজ ব� কিরেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(ই)

�াসাধাের বা �াস ভিতর্র কােজ �বহৃত পাইেপ েকান �কার িছ� েদখা িদেল;
িনকটবত� �ােন েকান অি� দুঘ র্টনা ঘিটেল; এবং
এলিপিজ ভিতর্ বা খালােসর সময় িনকটবত� �ােন ব�পােতর স�াবনা েদখা িদেল বা ব�পাত
ঘিটেল।

(৪) পিরবহন যােন �ািপত �াসধাের �াস ভিতর্র ে�ে� এই িবিধর অ�া� উপিবিধেত বিণ র্ত সতকর্তা ছাড়াও
িন�িলিখত সতকর্তা অবল�ন কিরেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

েয �ােন যানিট পাকর্ করা হইেব েসই �ানিট স�ণ র্ভােব সমতল হইেত হইেব;
�াস ভিতর্ বা খালােসর সময় যানিট যাহােত আকি�ক নড়াচড়া কিরেত না পাের তদলে�য্ যােনর
ে�ক কায র্কর রাখাসহ �েয়াজনীয় অ�া� �ব�া �হণ কিরেত হইেব;
�েয়াজেন পা� চালােনার সময় ছাড়া ইি�ন ব� রািখেত হইেব;
�াস �ানাম�র পিরচালনার জ� �েয়াজনীয় নয় বা উ� কােজর জ� িবেশষভােব িডজাইনকৃত
নেহ এমন ধরেনর চািলকা ইউিনট (driving unit) বা ৈবদুয্িতক য�পািত িবি�� রািখবার
উে�ে� উহা ব� কিরয়া রািখেত হইেব;
�াস �ানাম�র পিরচালনা কায র্�ম শুর� কিরবার পূেব র্ যােনর উপর �ািপত �াসাধারিটেক ভূিমর
সিহত ৈবদুয্িতকভােব সংযু� (Earthing) কিরেত হইেব।

৮৫। ৈবদুয্িতক য�পািত।- (১) েকান িবদুয্ৎ স�ালন লাইন এলিপিজ মজুেদর জ� �বহৃত �াসাধােরর উপর িদয়া
অিত�ম কিরেব না এবং এলিপিজপূণ র্ �াসাধারবাহী যান উ� লাইেনর নীেচ পািকর্ং করা যাইেব না।
(২) এলিপ �াস মজুেদর আধােরর িনরাপ�া এলাকার মে� �ািপত সকল ৈবদুয্িতক তার অনুেমিদত ধরেনর িবদুয্ৎ
অপিরবাহী পদাথ র্ �ারা আবৃত এবং �াস িনেরাধী ধাতব পাইেপর িভতের আবৃত অব�ায় রািখেত হইেব।
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(৩) ধাতব পাইপিট এমন হইেব েযন উহা েকান কারেণ িবদুয্তািয়ত হইেল, এইরূপ িবদুয্ৎ পাইেপর এক �াম� হইেত
অ� �ােম� �বািহত হইেত পাের।
(৪) ধাতব পাইপিটেক �াসাধার হইেত দূের ভূিমর সিহত ৈবদুয্িতকভােব সংযু� কিরেত হইেব।
(৫) এলিপ �াস পাি�ং কে� �ািপত সকল ৈবদুয্িতক িমটার, িবতরণ েবাড,র্ সুইচ, িফউস, প�য্াগ এবং সেকট-র
(ক)
(খ)
(গ)

অি�-িনেরাধক হইেত হইেব;
ি�িটশ �য্া-◌াডর্ ে�িসিফেকশন ন�র ৫৩৫৪ অনুযায়ী হইেত হইেব; এবং
সকল সর�াম ভূিমর সিহত ৈবদুয্িতকভােব সংযু� রািখেত হইেব।

(৬) �ািপত ৈবদুয্িতক বািত, যাহা সহেজ �ানাম�রেযা� নেহ, অি�িনেরাধী দুই স�র িবিশ� কাঁেচর খাচায় আব�
রািখেত থািকেব।
(৭) এলিপিজপূণ র্ আধার মজুেদর �ােন �বহৃত বহনেযা� ও �য়ংস�ণ র্ সকল ৈবদুয্িতক বািত �ধান পিরদশর্ক
কতৃক
র্ অনুেমািদত হইেত হইেব।
(৮) এলিপিজপূণ র্ আধার মজুদাগােরর অভয্ম�ের ে�ম��ফ ৈবদুয্িতক বািত বা উহার সর�ামািদ �তীত অ� েকান
ৈবদুয্িতক িমটার, েবাডর্, সুইচ, িফউজ, প�য্াগ, সেকট, সাধারণ ৈবদুয্িতক বািত বা েখালা বািত �াপন বা �বহার করা যাইেব
না।
৮৬। �াস ভিতর্ বা খালােসর �ােন আেলার �ব�া।- সি�য় এবং পয র্া� অনুেমািদত ধরেনর কৃি�ম বািতর �ব�া না
থািকেল রাি�কােল েকান �াসাধাের এলিপিজ ভিতর্ বা খালােসর কাজ করা যাইেব না।
৮৭। ভূ-সংেযাগকরণ।- (১) এলিপিজ মজুেদর জ� �বহৃত �িতিট �াসাধারেক ৈবদুয্িতকভােব ভূিমর সিহত সংযু�
কিরেত হইেব।
(২) এলিপিজ পিরবহেনর পাইপ লাইনসমূহেক ৈবদুয্িতকভােব িনরবি�� হইেত হইেব এবং ভূিমর সিহত
ৈবদুয্িতকভােব সংযু� কিরেত হইেব।
৮৮। ভূ-সংেযাগ পিরদশর্ন ও পরী�ণ।- (১) �েতয্ক লাইেস�ধারী িবিধ ৮৭ েত বিণ র্ত ভূ-সংেযাগ এই অ�ােয়র সিহত
সাম��পূণ র্ ও সেম�াষজনক অব�ায় আেছ িক না তাহা �িত ১২ মােস অম�তঃ একবার েকান উপযু� �েকৗশলী �ারা
পিরদশর্ন এবং পরী�া করাইেবন।
(২) উপিবিধ (১) এর অধীনকৃত পরী�ায় যিদ েদখা যায় েয, ভূ-সংেযাগ সেম�াষজনক অব�ায় নাই তাহা হইেল
উহােক সেম�াষজনক অব�ায় আিনবার জ� লাইেস�ধারী উপযু� �েকৗশলীর িনেদ র্শ েমাতােবক অনিধক ১৫ িদেনর মে�
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ কিরেবন।
�া�াঃ এই িবিধর উে�� পূরণকে� ভূ-সংেযাগকরণ �ব�ায় �বহৃত েকান তার বা অ�িবধ পদােথ র্র �িতেরাধ
�মতা ৫ (পাঁচ) ওহেমর কম হইেল উহার অব�া সেম�াষজনক নেহ বিলয়া গ� হইেব।
(৩) উপযু� �েকৗশলীর পিরদশর্ন ও পরী�ার ফলাফল স�িলত �িতেবদন উ� পরী�ণ তািরেখর পরবত� ১৮ মাস
পয র্ম� লাইেস�কৃত �া�েণ সংর�ণ কিরেত হইেব এবং িবিধ ১২৪ এ উিল�িখত েকান কমর্কতর্ােক তাহার চািহদা েমাতােবক
উহা �দশর্ন কিরেত হইেব।
(৪) এই িবিধর উে�� পূরণকে� উপযু� �েকৗশলী তাহার পিরদশর্ন ও পরী�েণর ফলাফল স�িলত �িতেবদেনর
একিট কিপ সংিশ�� িবে�ারক পিরদশর্ক ও অপর একিট অনুিলিপ �ধান পিরদশর্েকর িনকট অিবলে� সরবরাহ কিরেবন।
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তৃতীয় অংশ
িসিল�াের এলিপিজ মজুদ
৮৯। িসিল�াের এলিপিজ মজুদ।- (১) এই িবিধমালার িবধান ও লাইেসে�র শতর্াবলী অনুসরণ �তীত েকান �ি�
এলিপিজপূণ র্ িসিল-◌ার মজুদ কিরেত পািরেবন না।
তেব শতর্ থােক েয, েকান �ােন েমাট �াস মজুেদর পিরমাণ অনিধক ১০০ (একশত) িকেলা�াম হইেল, েসইে�ে�
লাইেস� বা উহার শতর্াবলী অনুসরেণর �েয়াজন হইেব না।
(২) েকােনা লাইেস�ধারী লাইেস�েযা� পিরমাণ এলিপিজ এই িবিধমালার অধীন লাইেস��া� নেহন এমন েকান
�ি� বা �িত�ােনর িনকট সরবরাহ কিরেত পািরেবন না।
(৩) েকােনা লাইেস�ধারী অ� লাইেস�ধারীেক লাইেসে� উিল�িখত পিরমােণর েবিশ পিরমাণ এলিপিজ সরবরাহ
কিরেত পািরেবন না।
৯০। এলিপিজপূণ র্ িসিল-◌ার মজুেদ পালনীয় শতর্াবলী।- (১) এলিপিজ িসিল-◌ার মজুদাগােরর েল-আউট নকশায় এমন
ধরেনর �ব�া রািখেত হইেব যাহােত মজুদাগার হইেত অিতসহেজ জর�রী অব�ায় অিত��ত িসিল-◌ার অপসারণ করা যায়
এবং লাইেসে�র শতর্াবলী অনুসাের িনরাপ�া দূর� বজায় রাখা যায়।
(২) অিত ��নীয় অথবা �য়কারী েকান বস্�র সাি�ে� এলিপিজ িসিল�ার রাখা যাইেব না।
(৩) মজুদাগােরর বািহের িসিল�ার মজুদ করা হইেল(ক)
(খ)
(গ)

উহা পির�ার ও শু� সমতল �ােন খাড়াভােব রািখেত হইেব;
অননুেমািদত �ি�র �েবশািধকার �িতেরাধ কিরেত হইেব;
যানবাহন �ারা আকি�কভােব �িত�� হওয়া �িতেরােধর �ব�া কিরেত হইেব।

(৪) েমেঝেত পয র্া� েভি�েলটেরর �ব�া স�িলত েকান মজুদাগাের এলিপিজপূণ র্ িসিল-◌ার মজুদ কিরেত হইেব।
(৫) ভবেনর মািটর নীেচ নদ র্মা, গতর্ ইতয্ািদ জায়গায় েযখােন �াস জমা হইেত পাের েসই�ান হইেত দূের ভূ-তল বা
উহার উপেরর স�ের �াসপূণ র্ িসিল�ার মজুদ কিরেত হইেব।
(৬) েকান িসিল-◌ারেক অতয্িধক তােপ রাখা যাইেব না।
(৭) মজুদাগােরর িভতের এবং বািহের সহজলভয্ �ােন পয র্া� পিরমােণ অি�িনব র্াপক য� রািখেত হইেব।
(৮) �াসপূণ র্ িসিল�ার মজুেদর সময় উহােদর ভাল্ভ ব� কিরয়া রািখেত হইেব; এমনিক খািল িসিল�ােরর ে�ে�ও
এই শতর্ �েযাজয্ হইেব।
(৯) মজুদাগাের িসিল�ারসমূহেক এমনভােব সাজাইেত হইেব যাহােত সকল িসিল-◌ার পিরদশর্েনর সময় নাগােলর
মে� থােক এবং অিত সহেজই েকান িসিল-◌ারেক সরােনা যায়।
(১০) িসিল�ার এমনভােব রািখেত হইেব যাহােত উহার েসফিট িরিলফ ভাল্ভ বা�ীয় অংেশর সােথ সরাসির সংেযাগ
অব�ায় থােক।
(১১) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার মজুদ অথবা পিরবহেনর সময় উহােত ভা� কয্াপ বা প�াগ �বহার কিরেত হইেব।
(১২) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার মজুদাগােরর অভয্ম�ের ে�ম��ফ ৈবদুয্িতক বািত বা উহার সর�ামািদ �িতত
অ�েকান ৈবদুয্িতক িমটার, েবাড,র্ সুইচ, িফউজ, প�য্াগ, সেকট, সাধারণ ৈবদুয্িতক বািত বা েখালা বািত �াপন বা �বহার করা
যাইেব না।
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৯১। এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার নাড়াচাড়া।- এলিপিজ ভিতর্ িসিল�ার নাড়াচাড়ার সময় িন�িলিখত শতর্াবলী অনুসৃত হয়
িক না তাহা িনি�ত হইেত হইেব, যথাঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

এলিপিজ িসিল-◌ার নাড়াচাড়া করার সময় �েয়াজনীয় সকল সাবধানতা অবল�ন কিরেত হইেব
যাহােত িসিল-◌ার এবং উহার ভাল্ভ �িত�� না হয়;
এলিপিজ িসিল�ারেক আঘাত করা, ধা�া িদয়া েফিলয়া েদওয়া, েমাচড়ােনা, অথবা তাপ �েয়াগ
কিরয়া �িত�� করা যাইেব না;
এলিপিজপূণ র্ িসিল�ারেক সবসময় খাড়াভােব নাড়াচাড়া কিরেত এবং িসিল�ার এমনভােব রািখেত
হইেব যাহােত েসফিট িরিলফ ভাল্ভ বা�ীয় অংেশর সিহত সরাসির সংেযাজন অব�ায় থােক;
এলিপিজ িসিল�ারেক গড়াইয়া যাওয়া, উ�াইয়া পড়া এবং উপর হইেত নীেচ পিতত হওয়া েথেক
র�া কিরেত হইেব;
এলিপিজ ভিতর্ িসিল�ারেক যত�ণ পয র্ম� না �াসমু� করা হইেব তত�ণ পয র্� উহােক �াসপূণ র্
িসিল�ার বিলয়া গ� কিরেত হইেব।
স�ম অ�ায়
বহনেযা� পাে� �াস ভিতর্

৯২। বহনেযা� পাে� এলিপিজ ভিতর্েত বাধা িনেষধ।- (১) এই িবিধমালার িবধান অনুসরণ �তীত েকান �ি�
বহনেযা� পাে� এলিপিজ ভিতর্ কিরেত পািরেব না।
(২) এই িবিধমালার অধীন িসিল-◌াের এলিপিজ ভিতর্র জ� ম�রকৃত লাইেস� �তীত এবং লাইেসে�র শতর্
অনুসরণ �িতেরেক েকান �ি� িসিল�াের বা অ�েকান বহনেযা� পাে� এলিপিজ ভিতর্ কিরেত পািরেব না।
(৩) �ধান পিরদশর্েকর অনুমিত �িতত েকান �ি� এমন েকান িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ কিরেবন না যাহা(অ) িবিধ ৫৩ অনুসাের �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত নেহ;
(আ) িবিধ ৫৯ অনুসাের সনা�করণ রং এ রি�ত নেহ;
(ই) অ�েকান �ি� কতৃক
র্ এলিপিজ �ারা ভিতর্ করা হইয়ািছল; এবং
(ঈ) অ� েকান �াস �ারা ভিতর্ করা হইয়ািছলঃ
(৪) েকান এলিপিজ �াস ভিতর্র লাইেস�ধারী তাহােদর িনজ� �াে�র িসিল�ার �তীত অ� েকান �াে�র িসিল�াের
ভিতর্ কিরেত পািরেবন না।
(৫) েকান এলিপিজ �াস ভিতর্র লাইেস�ধারী কতৃক
র্ এলিপিজ মজুেদর লাইেস� নাই এমন েকান �ি�র িনকট
লাইেস�েযা� বা তদূ�র্ পিরমাণ এলিপিজ সরবরাহ কিরেত পািরেবন না।
(৬) েকান �ি� �িশ�ণ�া� �ি� �তীত এলিপিজ িসিল�ার পিরবহণ বা �ানাম�র কিরেত পািরেবন না।
তেব শতর্ থােক েয, েমাটর যােন �ালানী আধাের (িসিল�ার/�াসাধার) এলিপিজ িবিভ� িফিলং
ে�শন হইেত পুনভিতর্করেণর ে�ে� িবিধ ৯২ (৩) (ই) �িতব�কতা সৃি� কিরেব না।
৯৩। িসিল�ার ভিতর্র ভবন বা প�াটফমর্।- (১) িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্র উে�ে� িনিমর্ত ভবন বা অনুেমািদত
উ�ু� �ান �তীত অ� েকান ভবন বা উ�ু� �ােন এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেব না এবং েমেঝর নীেচর ক� বা ভবেনর উপেরর
তলাসমূেহ িসিলনডাের এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেব না।
(২) েমেঝেক মািটর েলেভেলর কাছাকািছ বা গাড়ী ম� পয র্ম� উঁচু করা যাইেব।
(৩) েমেঝেক উচু করা হইেল, নীেচর খািল �ানেক ভালভােব ভরাট কিরেত হইেব বা েখালা রাখা হইেল বায়ু চলাচল
িনি�তকরেণর জ� ইহােক গতর্িবহীন ও বাধািবহীন রািখেত হইেব।
(৪) েমেঝর নীেচর খািল জায়গােক েকান িকছু মজুেদর জ� �বহার করা যাইেবনা এবং উ� খািল �ান পির�ার
এবং দাহয্ বস্� মু� রািখেত হইেব।
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(৫) ভবন এলাকা বা েমেঝ যতদূর স�ব �াস জমা হইেত পাের এমন নালা বা গতর্ মু� কিরেত হইেব।
(৬) বহন �ব�া বা য�পািতর জ� ভবেনর েমেঝেত নালা বা গতর্ রাখা আব�ক হইেল উহােক নেলর মা�েম
ভবেনর বািহেরর সিহত পয র্া� বাযু চলাচেলর �ব�া কিরেত হইেব।
(৭) িসিল�ার ভিতর র্ জ� আবৃত ম� �বহার করা হইেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, মে�র দুই পা�র্ উ�ু� রািখেত হইেব অথবা িবক� িহসােব �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্
অনুেমািদত ধরেনর বায়ু চলাচল �ব�া �াপন কিরেত হইেব।
(৮) যিদ পিরেবি�ত েঘর েদওয়া েকান সুরি�ত এলাকায় এলিপিজ ভিতর্র কাজ করা না হইেল উ� এলাকা
পিরেব�েনর জ� অনূয্ন ২(দুই) িমটার উচু পিরেব�ণীর �ব�া কিরেত হইেব।
র্ পথ রািখেত হইেব
(৯) ভবন বা েঘরা এলাকায় বাস�বতার িনিরেখ দূর� বজায় রািখয়া কমপে� দুইিট বিহগমন
যাহােত দরজা বা েগট বািহেরর িদেক েখালা যায় এবং �য়ংি�য়ভােব ব� না হয় এবং তাৎ�িণকভােব িভতর িদক হইেত
খুিলেত পারা যায়।
(১০) নালী, নালা বা বা� চলাচল নলসমূহ অ� উে�ে� �বহৃত মািটর নীেচর নদ র্মা �বাহ পেথর মে� বা িনকেট
েফলা যাইেব না।
(১১) ভিতর্করণ এলাকায় বা ভবেনর পািন িন�াশন �ব�া বািহেরর পািন িন�াশন �ব�ায় �বািহত হইেল উহােক
কায র্কর ও িনি��ভােব আব� কিরেত হইেব।
(১২) কনি�ট বা ইেটর েদয়ােলর িভতর �ািপত পাইপসমূহেক, িভতের মু�ভােব নড়াচড়া কিরেত পাের এমনভােব
েকিসং-এর মা�েম সুরি�ত কিরেত হইেব।
(১৩) মজুদ এলাকা ও কােজর �ানেক পয র্া� আেলািকত কিরেত হইেব।
(১৪) অি�িনব র্াপন য�পািত �েবশ ও �বহােরর সুিবধা রািখেত হইেব।
(১৫) এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার ভিতর্ এলাকায় মজুদ করা যাইেব না।
৯৪। িনরাপ�া দূর�।- ভবন বা উ�ু� �ােনর ভিতর্করন এলাকা িবিধ ৭৯ এ িনেদ র্িশত নূয্নতম দূরে� �ািপত হইেব
এবং পিরসীমা হইেত কমপে� ১০ িমটার দূের হইেত হইেব।
৯৫। ভিতর্র পূেব র্ িসিল�ার পয র্েব�ণ/ পিরদশর্ন।- (১) এলিপিজ ভিতর্র পূেব র্ সকল িসিল�াের বায়ুেক এলিপিজ বা�
�ারা �িত�ািপত কিরয়া অপসািরত কিরেত হইেব এবং বায়ু অপসারেণর জ� নাইে�ােজন বা পািন �বহার করা যাইেব।
(২) িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্র পূেব র্ িসিল�ার যাি�ক কারেণ �িত�� এবং বিহয্ক আঘােতর কারেণ গতর্ বা �েয়র
মা�েম �িত�� হইয়ােছ িক না তাহা সেরজিমেন পয র্েব�ণ কিরেত হইেব এবং েযেকান অিনরাপদ িসিল-◌ার বািতল কিরেত
হইেব।
(৩) সেরজিমেন পয র্েব�েণর সময় িসিল�ােরর পয র্ায়বৃ� পরী�ার সময় উপি�ত িক না যাচাই এবং িসিল�ার ভা�ও
পয র্েব�েণর আওতায় আিনেত হইেব।
৯৬। ভিতর্করণ প�িত।- (১) িসিল�াের সিঠক মা�ায় এলিপিজ ভিতর্ কিরেত হইেব এবং অিতির� ভিতর্ �িতেরােধর
�ব�া রািখেত হইেব।
(২) ভিতর্করণ ওজেন বা আয়তেনর িহসােব হইেব।
(৩) িসিল�ােরর সােথ �ায়ীভােব তরেলর সীমা িনেদ র্শক েগজ সংযু� থািকেল িসিল�ারেক আয়তন মািফক ভিতর্
করা হইেবঃ
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তেব শতর্ থােক েয, িনরাপ�ার �েয়াজনেক �� না কিরয়া েকান িসিল�াের িনধ র্ািরত ওজনমা�ার কম
এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেব না।
হইেব।

(৪) িসিল�ােরর ভা� হইেত সংেযাগ অপসারেনর পর খুব কম �াস িনগতর্ হয় এমন প�িতর পিরক�না কিরেত

(৫) মূ� শীষ র্ (header) ভিতর্করন পাইপ হইেত িনগতর্ �েতয্ক শাখা পাইপ লাইেনর েশষ �ােম� ভিতর্করণ
ইউিনেটর পূেব র্ সহজগ� �ােন ব�করন ভা� �াপন কিরেত হইেব এবং ভিতর্করণ মে� তরল সরবরাহ লাইেন একিট
অনুেমািদত জর�রী ব�করণ িডভাইস �াপন কিরেত হইেব।
৯৭। ভিতর্র িনধ র্ািরত মা�া।- ি�িটশ �য্া�াড র্ ে�িসিফেকশন নং িবএস ৫৩৫৫ এ িনধ র্ািরত ভিতর্করণ অনুপােতর
অিতির� এলিপিজ েকান পাে� ভিতর্ করা যাইেবনা।
(২) িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্র সেব র্া� পিরমান এমন হইেব না যাহােত পিরবহন বা �বহােরর সময় ৬৫ িড�ী
েসলিসয়াস তাপমা�ায় স�সারেণর ফেল অভয্ম�রীণ তরল িসিল�ােরর ধারণ �মতার ৯৭% এর েবশী �ান অিধকার কের।
৯৮। এক িসিল�ার হইেত অ� িসিল�াের �াস ভিতর্ িনিষ�।- েকান �ি� িব�য় বা িবতরেনর উে�ে� পা�
�বহার �তীত িসিল�ােরর ৈবষ�মূলক চােপর সাহাে� আ�াবণ প�িতেত এক িসিল�ার হইেত অ� িসিল�াের এলিপিজ
সহানাম�র কিরেত পািরেবন না।
৯৯। ভিতর্করেণর পর পিরদশর্ন ।- িসিল�াের �াস ভিতর্র পর �েতয্ক িসিল�ার ও ভা� পিরদশর্ন কিরেত হইেব
যাহােত উহা িছ�মু� ও �বহােরর জ� উপযু� মেমর্ িনি�ত হওয়া যায়।
১০০। ৈবদুয্িতক সংেযাগ।- (১) িসিল-◌াের �াস ভিতর্ প�য্াে�র সকল ৈবদুয্িতক তার ও সর�ামািদ িবে�ারণ
িনেরাধী হইেত হইেব।
(২) িবিধ ৮৫, ৮৬, ৮৭ এবং ৮৮েত �েযাজয্ িবধানাবলী অনুসরণ কিরেত হইেব।
অ�ম অ�ায়
�থম অংশ
�য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ িবতরণ ে�শন (Dispensing Station)
১০১। �াসাধােরর অব�ান।- �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ
Station) এ �ািপত� �াসাধােরর অব�ান এই িবিধমালার িবধান অনুযায়ী হইেত হইেব।
হইেব।

িবতরণ ে�শন (Dispensing

১০২। মজুদ পাে�র িনমর্াণ পিরক�না।- মজুদ পাে�র িনমর্াণ পিরক�না এই িবিধমালার ৫ম অ�ােয়র িবধান অনুযায়ী

১০৩। মজুদ পাে�র র�া �ব�া।- এলিপিজ মজুেদর ভু-উপির� আধার অব�ােনর কারেণ কায র্করভােব সুরি�ত না
হইেল, বািহয্ক আঘাত �িতেরােধর লে�য্ উপযু� �িতব�েকর সাহাে� সুরি�ত কিরেত হইেব।
১০৪। িডসেপনসার।- েমাটর যােন বা অ�েকান �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী পা� িহসােব �ায়ীভােব �ািপত িসিল�াের
এলিপিজ সরবরাহকারী িডসেপনসাের (Dispensing unit) িন�িল�িখত য�াংশ অম�র্ভূ� থািকেত হইেবঃ(ক) তরল �বাহ হইেত বা�েক আলাদা কিরবার জ� িমটািরংেয়র পূেব র্ একিট বা� পৃথকীকরণ �ব�া
(Vapour separator) রািখেত হইেব;
(খ) সরবরাহকৃত তরেলর আয়তন পিরমাপক এইরূপ িমটার েযন িমটােরর ম�িদয়া �বািহত তরল মজুদ
আধাের িফিরয়া আিসেত না পাের;
(গ) বা� পৃথকীকরণ �ব�ার পের এবং িমটােরর মে� বা� সৃি� �িতেরােধর জ� একিট অম�রকলন
(differential) ভাল্ভ;
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(ঘ) েমাটর যােন বা অ�েকান �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী পাে� এলিপিজ সরবরাহ কিরবার জ�
ভিতর্করণ নজলসহ একিট নমনীয় েহাস;
(ঙ) এলিপিজ সরবরাহ কিরবার জ� �বহৃত েহাস েমাটর যােনর সিহত সংযু� থাকা অব�ায় হঠাৎ
েমাটর যানিট ধািবত হইেল িডসেপনসার হইেত �য়ংি�য়ভােব নমনীয় েহাসিটেক িবি�� কিরবার
উে�ে� একিট েহাস িবিছ�করন কাপিলং (hose breaking coupling);
(চ) েহাস িবিছ�করণ কাপিলংিট িবি�� হইেল �াস িনগমর্ন সব র্িন� পয র্ােয় রািখেত েহাস িবিছ�করণ
কাপিলংেয়র উভয় �ােম� একিট য� (device);
(ছ) পিরচালনার সময় িডসেপনিসং �ব�ায় েয েকান অংেশ ব� ভা�সমূেহর মে� তরল এলিপিজ
আটকাইবার ফেল সৃ� অিতির� চাপ �িতেরােধর জ� েসফিট িরিলভ ভাল্ভ;
(জ) দূের �ািপত ৈবদুয্িতক পা�েক িনয়�েণর জ� একিট সুইচ;
(ঝ) হাতল বা সুইচ অবনত করা হইেলই েকবল মা� এলিপ �াস সরবরাহ হইেব এমন একিট িবেশষ হাতল
বা সুইচ (dead man’s hand);
(ঞ) িডসেপনিসং ইউিনেটর নীেচ তরল ও �াস েফরত পাইলাইেনর েশষ �ােম� �ািপত এমন জর�রী
ব�করণ ভাল্ভ যাহা েমাটর যােনর ধা�ার ফেল বা অ� েকান কারেণ িডসেপনিসং ইউিনট িব�স�
হইেল �য়ংি�য় হইেব;
(ট) সকল ৈবদুয্িতক তার এবং সর�ামািদ িবে�ারণ িনেরাধী ধরেনর হইেব।
১০৫। ভিতর্করণ নজ্ল্।- ভিতর্করণ নজ্ল্ ভিতর্করণ ভােল্ভর সিহত মানানসই হইেত হইেব এবং িন�িলিখত সর�ামািদ
�ারা সি�ত হইেত হইেব ◌ঃ(ক) গাড়ীেত ভিতর্করণ ভােল্ভর সােথ ভিতর্করণ নজল বায়ু িনেরাধীভােব সংযু� হইেব যাহােত �াস
�দানকারী �ি�র িনরবি�� �য়াস ছাড়াই নজলেক ভালেভর সােথ দৃঢ়ভােব আটকাইয়া রািখেত
পাের;
(খ) ইিতবাচক সাট-অফ্ ি�য়াশীল েকৗশল;
(গ) েমাটর যােন বা অ�েকান �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী পাে�র ভােল্ভর সােথ নজ্ল্এর সংেযাগ
যথাযথভােব না হইেল �াস �বাহ ব� রািখবার �ব�া।
১০৬। িডসেপনসােরর অব�ান।- (১) িডসেপনসারেক অ�া� �াপনা হইেত �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ িনধ র্ািরত িনরাপদ
দূরে� �াপন কিরেত হইেব।
(২) গাড়ীর আঘােত িব�স� হইবার স�বনা হইেত র�া কিরেত পাের এমনভােব িনিমর্ত কনি�ট িভেতর উপর
িডসেপনসারেক �াপন কিরেত হইেব।
(৩) েকান ভবেনর অভয্ম�ের িডসেপনসার �াপন করা যাইেব না।
১০৭। িচ� এবং িব�ি�।- (১) �েতয্ক িডসেপ�ার হইেত দৃ�মান সি�কটবত� �ােন িন�রূপ িব�ি� সু��ভােব
�দশর্ন কিরেত হইেব, যথাঃ(K) ইি�ন এবং সকল ৈবদুয্িতক য� ব� রাখুন;
(L) হাতে�ক �বহার কর�ন;
(M) িডসেপনিসং েহাস িবি�� কিরবার পর ইি�ন পুনরায় চালু কর�ন।
১০৮। বহনেযা� পাে� এলিপিজ ভিতর্করেণ িবিধ-িনেষধ।- �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী সরবরােহর কােজ িনেয়ািজত
এলিপিজ িবতরণ ে�শন (Dispensing Station) হইেত েমাটর যােন বা অ�েকান �য়ংি�য় ইি�েনর সােথ সংযু� �ালানী
ধারণপা� �তীত অ� েকান বহনেযা� পাে� এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেবনা ।
১০৯। কিতপয় ে�ে� এলিপিজ সরবরােহ িবিধ-িনেষধ।- েমাটর যান বা অ�েকান �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব
�বহায র্ এলিপিজ িসিল-◌ার সিঠকভােব �ািপত না থাকার ফেল উহার েসফিট িরিলফ ভাল্ভ উহার বা�ীয় অংেশর সােথ
সরাসির সংযু� অব�ায় না থািকেল উ� িসিল-◌াের এলিপিজ সরবরাহ করা যাইেব না।
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১১০। েমাটরগাড়ী রাখায় িবিধ-িনেষধ।- �ালানী ভিতর্করেণর উে�� �িতত েকান েমাটরযান িডসেপনসােরর ৩
(িতন) িমটােরর মে� থামাইয়া রাখা যাইেব না।
ি�তীয় অংশ
�য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ িবতরণ ে�শেন অনুসরণীয় িনেদ র্শাবলী
১১০ক। এলিপিজ ভিতর্করেণ পালনীয় িনেদ র্শনা।- �ালানী সরবরােহ �বহৃত িডসেপনসােরর সি�কেট এবং সহেজ
দৃ�মান অব�ােন িনমণবিণ র্ত িনেদ র্শনাসমূহ টা�ােনা থািকেব, যথা:িনি�ত হউন েয,(ক) অনুেমািদত সনা�করণ েলেভল যথােপাযু� �ােন �াপন করা হইয়ােছ;
(খ) �ালানী সং�েহর উে�ে� দ�ায়মান যােনর অব�ান হইেত ৬ িমটােরর মে� েকান ধূমপান করা হয় না এবং
অি��িল� সৃি�র স�াবনা নাই;
(গ) যানিটর হস�চািলত ে�ক দৃঢ়ভােব �েয়াগ করা আেছ;
(ঘ) েমাটরযান ইি�েনর ��লন ও ৈবদুয্িতক �ব�া এবং সট র্ওেয়ভ েযাগােযাগ সর�ামসহ েবতার ব� করা হইয়ােছ;
(ঙ) েমাটরযােন �ািপত িসিল�ার পয র্াবৃ� পরী�ণ েময়ােদর মে� রিহয়ােছ এবং পরী�ণ প�িত িবিধব� িবধান
অনুসাের স�� করা হইয়ােছ এবং েসই মেমর্ পিরদশর্ন �তয্য়ন �হণ করা হইয়ােছ;
(চ) যানিটর এলিপিজ সর�ামািদেত েকান িছ� নাই; এবং
(ছ) �ালানী সংেযাগ উ�ম অব�ায় রিহয়ােছ এবং উহার িডসেপ�ার িফলার নজেলর সিহত সাম��পূণ র্।
১১০খ। ভিতর্করণ প�িত।- েমাটরযােন সংযু� �ালানী ধারণপাে� �ালানী ভিতর্করেণল সময় িনমণবিণ র্ত প�িত
অনুসরণ কিরেত হইেব, যথাঃ(ক) েমাটরযােন �ালানী সরবরােহর সংেযাগ �ল হইেত ময়লা �িতেরাধকারী িছিপ অপসারণ কিরেত হইেব;
(খ) �ালানী সরবরাহ নলিট িফল পেয়ে� যু� কিরেত হইেব;
(গ) ভিতর্করণ কায র্�ম চলাকােল েমাটরযানিট দৃি�র অেগাচের রাখা যাইেব না;
(ঘ) মজুদ আধার হইেত েমাটরযােনর িসিল�াের এলিপিজ সরবরােহর সময় িরফুেয়িলং ভা� ধীের ধীের খুিলেত হইেব
এবং ভিতর্করণ ধা�ার ও �ােসর ��ত তাপমা�া �াস েরাধকে� এলিপিজ ধীের ধীের েমাটরযােন সরবরাহ
কিরেত হইেব;
(ঙ) ভিতর্করণ সমা� হইেল িরফুেয়িলং ভা� ব� কিরেত হইেব;
(চ) ভিতর্করণ নেলর অ�ভাগ িদয়া িনগতর্ �ােসর পিরমাণ যাহােত যথাস�ব সব র্িনমণ পয র্ােয় থােক েসই উে�ে�
ভিতর্করণ নল সতকর্তার সিহত িবি�� কিরেত হইেব; এবং
(ছ) েহাস পাইপিট িডসেপনসােরর যথা�ােন রািখেত হইেব।
১১০গ। �ালানী ভিতর্কৃত যান পয র্েব�ণ।- েকান যান �ালানী ভিতর্�ল হইেত চিলয়া যাওয়ার পূেব র্ যথাযথভােব
পয র্েব�ণ কিরেত হইেব, যাহােত ��িটজিনত কারেণ যানিটেত অথবা িডসেপি�ং পেয়ে� েকান িনঃসরণ না থােক।
১১০ঘ। এলিপিজ ে�শেনর িনরাপ�া ও র�ণােব�ণ।- (১) এলিপিজ ে�শেনর সর�ামািদ ও য�পািত সু�ভােব
র�ণােব�ণ ও সি�য় রািখেত হইেব।
(২) এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর লাইেস�ধারী িনয়িমতভােব িনমণবিণ র্ত িনরাপ�া পরী�ণ, পয র্েব�ণ ও জরীেপর
�ব�া �হণ কিরেবন, যথা:(ক)

িবিধ ১১০ঙ অনুসাের িরফুেয়িলং ে�শেনর য�পািত এবং সর�ামািদ �িত ৩ (িতন) মােস অম�তঃ
একবার পয র্েব�ণ কিরেত হইেব; এবং

(খ)

িবিধ ১১০চ অনুসাের িরফুেয়িলং ে�শন জরীপ কিরেত হইেব।

(৩) এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর েকান কমর্চারী কতৃক
র্ উ� ে�শেনর ঝুিঁ কপূণ র্ য�পািত বা সর�াম অথবা
পিরি�িত দৃি�েগাচর হইেল িতিন উহা এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর লাইেস�ধারীেক অিবলে� অবিহত কিরেবন।
(৪) �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ িনধ র্ািরত �ি� �তীত েকান য�পািতর সীল ভা�া বা পুনঃ সীলকরণ করা যাইেব না।
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১১০ঙ। য�পািত ও সর�ামািদর পয র্েব�ণ ও পরী�ণ।- (১) েযা� �িশ�ণ�া� �ি� িরফুেয়িলং ে�শেনর য�পািত
ও সর�ামািদর পয র্েব�ণ ও পরী�ণকােল �েয়াজনীয় িনরাপ�ার �ব�া �হণ কিরেবন।
(২) ফরম ‘‘ট’’ েত িবধৃত েচকিল� অনুসরেণ উপ-িবিধ (১) এর অধীন পয র্েব�ণ ও পরী�েণর �ব�া কিরেত হইেব।
(৩) পয র্াবৃ� পয র্েব�ণ ও পরী�ণকােল সনা�কৃত েকান ��িট যত শী� স�ব েকান �িশ�ণ�া� �ি� কতৃক
র্
েমরামত কিরেত হইেব।
১১০চ। িনরাপ�া িবষয়ক বািষ র্ক জরীপ।- (১) িবিধ ১১০ঘ এর উপ-িবিধ (২) এর িবধান অনুসাের এলিপিজ িরফুেয়িলং
ে�শেনর িনরাপ�া িবষয়ক বািষ র্ক জরীপ কায র্ েকান েযা� �ি� কতৃক
র্ স�াদন কিরেত হইেব।
(২) িনরাপ�া সং�া� বািষ র্ক জরীেপর সময় েযা� �ি� ‘ফরম-ট’ েত উিল�িখত িবষেয় পয র্েব�ণ ছাড়াও
অ�া� পয র্েব�ণ ও পরী�ণ যিদ থােক, উহা উ� জিরেপর পিরপূরক িহসােব িবেবচনা কিরেত হইেব।
(৩) িনরাপ�া সং�া� বািষ র্ক জরীেপ, অ�া� িবষেয়র মে� িন�বিণ র্ত িবষয়সমূহ অম�ভুর্� থািকেব, যথা:(ক) �েতয্ক পাে� �াস িনরাপ�া সংিশ�� েসফিট এবং সাধারন ও জর�রী সাটডাউন িডভাইস পরী�ণ ও
পয র্েব�ণ;
(খ) সকল এলিপিজ আধার, মজুদ �াসাধার বা িসিল�ােরর িরিলফ ভােল্ভর কয্ািলে�শন ও িরিসিলং পরী�ণ;
(গ) কয্াসেকড মজুদাগাের মজুদকৃত িসিল�ারসমূহ িবিধ ১৪৬ এর িবধান অনুসাের পরী�া করা হইয়ােছ িকনা
তাহা পয র্েব�ণ;
(ঘ) �াস িডেট�েরর কায র্�মতা পরী�ণ;
(ঙ) �য়ংি�য় ফায়ার িসে�েমর কায র্�মতা পরী�ণ; এবং
(চ) ফায়ার ফাইিটং ইকুয্ইপেমে�র (েফাম িসে�ম, কাব র্ন-ডাই অ�াইড ও �াই পাউডার) কায র্�মতা
পরী�ণ।
(৪) লাইেস�ধারী িনরাপ�া িবষয়ক বািষ র্ক জরীপকােল �া� ��িটসমূহ েকান েযা� �ি�েক িদয়া সংেশাধন
কিরবার �ব�া �হণ কিরেবন।
১১০ছ। এলিপিজ ে�শন পিরদশর্ন।-(১) �েতয্ক লাইেস�ধারী েকান এলিপিজ ে�শেনর য�পািত এবং সর�ামািদর
িনরাপ�া িনি�ত ও িনরাপদ পিরচালনার িবষেয় �তয্য়েনর উে�ে� িনি�ত কিরেবন েয, উ� ে�শনিট চালু হইবার পর �িত
২ (দুই) বৎসর অম�র একবার েকান েযা� �ি� কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ।
(২) উপ-িবিধ (১) অনুসাের েকান েযা� �ি� কতৃক
র্ পিরদশর্ন স�� করা হইেল িতিন ফরম-‘ঠ’ অনুযায়ী একিট
সনদপ� ইসুয্ কিরেবন।
(৩) েকান এলিপিজ ে�শন পিরদশর্েনর সময় েযা� �ি� ‘ফরম-ড’ েত বিণ র্ত পিরদশর্ন েচক-িল� অনুযায়ী
পিরদশর্ন িববরণী িলিপব� কিরেবন।
১১০জ। লগবুক।- (১) এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর লাইেস�ধারী এলিপিজ ে�শেন সব র্দা একিট হালনাগাদ লগবুক
সংর�ণ কিরেবন।
(২) িন�বিণ র্ত িবষয়ািদর িববরণ লগবুেক িলিপব� কিরেত হইেব, যথা:(ক) সকল ঝুিঁ কপূণ র্ য�পািত, সর�ামািদ এবং পিরি�িতর িববরণ;
(খ) িবিধ ১১০ঘ হইেত িবিধ ১১০চ এর িবধানসমূহ অনুসাের স�ািদত পয র্েব�ণ এবং গৃহীত জরীেপর
িববরণ;
(গ) িবিধ ১১০ছ অনুসাের স�ািদত পিরদশর্েন দৃ� িবষেয়র িববরণ;
(ঘ) িবিধ ১১০ঙ হইেত ১১০ছ এর িবধানাবিল অনুসাের সংেশািধত ��িটসমূেহর িববরণ;
(ঙ) অিধক চাপ �িতেরাধক �ব�ায় অ�তয্ািশত ঘটনাবলীর িববরণ;
(চ) এলিপিজ �াপনায় েকান য�পািত িবকল হওয়া সং�া� িববরণ; এবং
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(ছ) িনরাপ�া িনি�তকরণ এবং িনয়�ণ েকৗশেলর সীল ভা�া সং�া� িববরণ।
(৩) এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেন কায র্ স�াদন ও েমরামতকারী �ি� তাহার পিরচয়সহ তদ্কতৃক
র্ কায র্ স�াদেনর
িববরণ লগবুেক িলিপব� কিরেবন।
১১০ঝ। ঝুিঁ কপূণ র্ বা িবপ�নক এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শন।-(১) �ধান পিরদশর্ক বা তদ্কতৃক
র্ �মতা�া� েকান
ঁ
র্
কমর্কতর্া কতৃক
র্ েকান এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শন ঝুিকপূণ বা িবপ�নক িহসােব িচি�ত হইেল, িতিন উ� ে�শন হইেত
এলিপিজ সরবরাহ কিরেবন না।
(২) িন�বিণ র্ত ে�ে� েকান এলিপিজ ে�শন ঝুিঁ কপূণ র্ বা িবপ�নক হইেত পাের, যথা:(ক) িবিধ ১১০ছ অনুসাের েকান এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শন পিরদশর্ন করাইয়া লইেত �থ র্ হওয়া; বা
(খ) িবকল বা ঝুিঁ কপূণ র্ সর�ামািদ বা য�পািতর অনবরত �বহার করা; বা
(গ) সীলিবহীন িনরাপ�া বা িনয়�ণ য�ািদর �বহার করা।
১১০ঞ। জর�রী পিরক�না এবং প�িত।-(১) �েতয্ক এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর জ� একিট জর�রী কায র্
পিরক�না সংরি�ত থািকেত হইেব যাহােত িন�বিণ র্ত পিরি�িতর উ�ব হইেল উহা িকরূেপ সমাধান হইেব উহার িনেদ র্শনা
অম�র্ভু� থািকেব, যথা:(ক) �ােসর সরবরাহ �াস বা িবি�ত হইেল;
(L) �ােসর ৈবিশ�য্ মানস�ত না হইেল;
(M)
অিতির� বা িন�মা�ায় �াস গ�যু� হইেল;
(N)এলিপিজ সর�ামািদ বা য�পািতেত বড় ধরেণর ��িট েদখা িদেল;
(O) দুঘ র্টনা বা অ� েকান জর�রী অব�া যাহা এলিপিজ ে�শেনর সিহত জিড়ত বা জিড়ত হওয়ার আশ�া
থািকেল;
(P) সাধারণ জর�রী অব�া েদখা িদেল; এবং
(Q) এলিপিজ সরবরাহ ে�শেনর অব�ান বা �বহার হইেত সৃ� অ� েকান িবপদ েদখা িদেল।
(২) জর�রী কায র্ পিরক�না েকান এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর পিরচালনা সং�া� হইেল উহােত অ�া� িবষেয়র
মে� িনমণবিণ র্ত িবষয়াবলী অম�ভুর্� হইেব, যথা:(ক) জর�রী অব�ার সৃি� হইেল উপযু� র�ণােব�ণ এবং পিরচালন কমর্চারীেদরেক তাহােদর দািয়�
স�েকর্ অবিহতকরণ; এবং
(খ) ফায়ার সািভর্স, পুিলশ, �াস সরবরাহকারী সং�াসহ উপযু� কতৃপর্ � বা সং�ার সিহত েযাগােযাগ �াপন;
এবং
(গ) এলিপিজ সর�ামািদ ও য�পািত পৃথক রািখবার এবং জর�রী অব�া েমাকােবলার লে�য্ �েয়াজনীয়
পিরক�না ও �ব�া �হণ।
১১০ট। এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর কমর্চারীেদর �িশ�ণ।- (১) এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর লাইেস�ধারী উ�
ে�শেনর কমর্চারীেদর িনমণবিণ র্ত িবষেয় �িশ�ণ �দান কিরেবন, যথা:(ক)
(খ)
(গ)

এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর র�ণােব�ণ ও পিরচালনার জ� েয কায র্ প�িত উ� ে�শেন িব�মান
রিহয়ােছ তাহা সকল কমর্চারী কতৃক
র্ অনুসরেণর বা�বাধকতা;
দফা (ক) এ উিল�িখত কায র্প�িতর স�া� িবপদ িচি�তকরণ এবং উহা িনরসেনর উপযু� �ব�া �হণ;
এবং
দফা (ক) েত উিল�িখত কায র্ প�িত, জর�রী পিরক�না বাস�বায়ন এবং এতদ্সং�াম� অ�া� কােয র্
স�মতা অজর্ন।

(২) এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর লাইেস�ধারী এলিপিজ ে�শেনর কমর্চারীেদর জ� �িত ৩ (িতন) বৎসের
একবার পুনঃ�িশ�েণর �ব�াসহ �িশ�ণরত েকান কমর্চারীর পয র্া� ত�াবধান িনি�ত কিরেবন।
(৩) এই িবিধর িবধান অনুসাের �িশ�ণ ও পুনঃ�িশ�ণ �দান করা হইয়ােছ এইরূপ কমর্চারীগেণর নােমর তািলকা ও
তাহােদর উপযু�তা মূ�ায়েনর ফলাফল সংর�ণ কিরেত হইেব।
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১১০ঠ। িনরাপদ পিরচালনা এবং এলিপিজ সর�ামািদ ও য�পািত �বহােরর দািয়তব।- এই িবিধমালার
উে��পূরণকে�, লাইেস�ধারী বা তৎকতৃক
র্ িনেয়ািজত �িতিনিধ এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর িনরাপদ পিরচালনা, িনরাপদ
উপােয় সংর�ণ এবং উহার সর�ামািদ ও য�পািত সু�ু �বহার িনি�ত কিরবার লে�য্ �েয়াজনীয় পদে�প �হণ কিরেবন।
১১০ড। সেব র্া� ভিতর্র পিরমাণ।- গািড়েত সংযু� েকান িসিল�ােরর িসিল�ার ধারণ �মতার ৮০ শতাংেশর েবিশ
ভিতর্ করা যাইেব না।
১১০ঢ। অি� উৎস িনিষ�।- (১) এলিপিজ ভিতর্ কায র্�ম চিলবার সমেয় েকান অি� উৎস ভিতর্ সংেযােগর ৬ িমটার
এর মে� আনা যাইেব না।
(২) �ালানী ভিতর্ �ােনর কাছাকািছ জায়গায় এই মেমর্ একিট সতকর্বাণী �াপন কিরেত হইেব েয, ‘‘�ালানী সরবরাহ
কায র্�েমর ৬ িমটার এর মে� ধূমপান বা েখালা আগুন িনিষ�’’ এবং উ� সতকর্বাণী এমনভােব �দশর্ন কিরেত হইেব যাহােত
উহা ৩০ িমটার দূর� হইেত সহেজ পাঠেযা� হয়।
(৩) ‘‘েমাটর ব�করণ’’, ‘‘ধূমপান িনিষ�’’, ‘‘েখালা আগুন িনিষ�’’, ‘‘দাহয্ �াস’’ অিভ�ি� স�িলত সতকর্বাণী
িরফুেয়িলং ে�শন ও কমে�সার এলাকায় �াপন কিরেত হইেব।’’;
নবম অ�ায়
লাইেস�
১১১। লাইেসে�র দরখাস� ইতয্ািদ।- (১) এই িবিধমালার অধীন েকান লাইেস� পাইেত ই�ক �ি� লাইেস�
�দানকারী কতৃপর্ ে�র িনকট িনে�র েটিবেল উিল�িখত িবষয় অনুযায়ী তফিসল-২ এ উিল�িখত িনধ র্ািরত ফরেম দরখাস�
দািখল কিরেবন, যথাঃ�িমক নং

‘‘েটিবল

িবষয়

তফিসল ২ এর
�েযাজয্ ফরম
(৩)
‘‘খ’’

(১)
(১)

(২)
এলিপিজ আমদািনর লাইেসে�র জ� আেবদন

(২)

এলিপিজ মজুদকরণ অথবা এলিপিজ মজুদ ও
িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ কিরবার লাইেস� ম�র
বা উ� লাইেস� সংেশাধেনর আেবদন

‘‘ঘ’’

(৩)

�াসাধাের এলিপিজ পিরবহেনর লাইেসে�র জ�
আেবদন

‘‘ছ’’

(৪)

েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ ও
�বহােরর জ� লাইেসে�র আেবদন
রূপাম�র কারখানা �াপেনর জ� আেবদন

‘‘ঝ’’

(৫)

‘‘ঢ’’’’;

(২) েকান �াপনায় �াসাধাের এলিপিজ মজুদ, িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ এবং এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার মজুেদর
লাইেস� পাইেত ই�ক �ি� উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত দরখােস�র সিহত িন�বিণ র্ত ত�ািদ স�িলত ৫ েসট নকশা দািখল
কিরেবন, যথাঃ(ক) লাইেসে�র জ� �স�ািবত �াংগেণর সীমানার বািহেরর চতুপর্ াে�র্ অনূয্ন ১০০ িমটার দূরে� অবি�ত
�াপনািদর িচ�সহ উ� �াংগেণর এবং উহােত অবি�ত মজুদাগােরর এবং �াসাধােরর অব�ােনর
ৈরিখক িচ� এবং উ� �াংগণ, মজুদাগার এবং �াসাধােরর অব�ান ও িনমর্াণ পিরক�না;
(খ) কে�সার, িসিল�ার ও �াসাধাের এলিপিজ মজুেদর মজুদাগার, িডসেপি�ং ইউিনট, িসিল�াের �াস
ভিতর্ এলাকা সং�া� ত�ািদ;
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(গ)

উ� �াংগণ ও উহােত অবি�ত সুিবধািদর িনরাপ�া িবধােনর জ� এই িবিধমালার �েযাজয্ িবধানাবলী
পালেনর পিরক�নার ৈরিখক িচ�;
নকশায় িন�িলিখত িবষয়গুিল পির�ারভােব সি�েবিশত থািকেত হইেব, যথাঃ-

(ঘ)
(অ)
(আ)
(ই)
(ঈ)
(উ)
(ঊ)
(ঋ)

েয উপােয় িবিধেত িনধ র্ািরত শতর্গুিল �িতপািলত হইয়ােছ;
অনুেমািদত� �া�ণ এলাকা পির�ারভােব রি�তকরণ বা অ�ভােব িনেদ র্িশতকরণ;
পিরেব�ন এবং সংরি�ত পূতর্ািদ;
এলিপিজ মজুেদর সকল আধার, মজুদাগার, িফিলং েশড, কে�সর, িডে�ি�ং ইউিনট ইতয্ািদর
অব�ান ও ধারণ�মতা এবং �াপনার অম�গতর্ সকল ইমারত ও অ�া� িনমর্াণািদ;
পিরেব�নীসমূহ;
র্ নল ইতয্ািদ;
সকল পা� ভাল্ভ, পূরণ এবং িন�াশন �ান, �াস িনগমন
র্
�াপনায় ভিতর্কৃত এলিপিজপূণ িসিল�ার মজুেদর জ� সংরি�ত এলাকা।

(৩) �াসাধাের জলপেথ বা �লপেথ এলিপিজ পিরবহেনর লাইেস� পাইেত ই�ক �ি� উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত
দরখােস�র সিহত িন�বিণ র্ত ত�ািদ স�িলত িনিদ� ে�েল অংিকত ৫ খানা বা �েযাজয্ হইেল ৫ েসট নকশা দািখল কিরেবন,
যথাঃ(ক)
(খ)

�াসাধার এবং সংিশ�� পিরবহন যােনর ৈরিখক িচ� (ে�চ) এবং উভেয়র িবস�ািরত িববরণ;
উ� �াসাধার এবং সংিশ�� পিরবহন যােন অবি�ত সুিবধািদর িনরাপ�া িবধােনর জ� এই িবিধমালার
�েযাজয্ িবধানাবলী পালেনর পিরক�নার ৈরিখক িচ�।

(৪) েকান ে�ে� �ধান পিরদশর্ক �িতত অ� েকান কমর্কতর্া লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � হইেল, লাইেস� �দােনর
পূেব র্ উপ-িবিধ (২) এ উিল�িখত নকশা �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত হইেত হইেব।
(৫) উপ-িবিধ (১) এর অধীেন দািখলকৃত দরখাস� িবেবচনার সুিবধােথ র্ �ধান পিরদশর্ক দরখাস�কারীেক
�েয়াজনীয় ত� ও কাগজপ� সরবরােহর িনেদ র্শ িদেত পািরেবন এবং �েয়াজনেবােধ িতিন িনেজ উপেরািল�িখত পিরবহন যান
বা �াংগণ পিরদশর্ন কিরেত পািরেবন বা একজন িবে�ারক পিরদশর্কেক উপেরা� পিরবহন যান বা �াংগণ পিরদশর্ন কিরবার
জ� িনেদ র্শ �দান কিরেত পািরেবন।
(৬) উপ-িবিধ (২) এর অধীন দািখলকৃত নকশা িনরী�া এবং �া�ণ পিরদশর্ন, যিদ করা হয়, স�� কিরয়া �ধান
পিরদশর্ক যিদ এই মেমর্ স�� হন েয, িনরাপেদ এলিপিজ মজুদ বা পিরবহন করা যাইেব, তেব িতিন একখানা বা এক েসট,
যাহা �েযাজয্, নকশা অনুেমাদন কিরয়া েফরত িদেবন ।
(৭) লাইেস� �াথ� উপ-িবিধ (৬)-এর অনুেমািদত নকশা, �ািথ র্ত লাইেসে�র শতর্ এবং সংিশ�� িবিধিবধান অনুসাের
�স�ািবত মজুদাগার/�াপনা/�া�ণ অথবা পিরবহণ যােনর িনমর্াণ স�� কিরয়া িনে�া� ছক অনুসাের িনমর্াণ স��করেণর
�িতেবদন এবং সংিশ�� িবিধিবধান পালেনর অ�ীকারপ� লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র িনকট দািখল কিরেবনঃ
িনমর্াণ স��করণ �িতেবদন ও অ�ীকারপ�
এই মেমর্ অবিহত কিরেতিছ েয,(ক)
(খ)
(গ)

.................................................... �ািপত এলিপিজ মজুদাগার/�াপনা ও তদি�ত �া�ণ �ধান
িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ/িবে�ারক পিরদশর্ক, কতৃক
র্ অনুেমািদত নকশা ন�র ........ .................
তািরখ ............................. অনুসাের িনমর্াণ করা হইয়ােছ।
িবিধ ৮ (১) অনুসাের িনরাপ�া েলেবল, িবিধ ৮ (৩) অনুসাের একিট সাইনেবাডর্, িবিধ ৮ (৪) অনুসাের
লাইেস� ন�র �া�েণ লটকােনা হইয়ােছ।
�িতিট �াংক �িত বগ র্ েসি�িমটাের....................... িকেলা�াম চােপ পািন �ারা পরী�া করা হইয়ােছ
এবং পরী�েণ �াংেক েকান িছ� ধরা পেড় নাই এবং �াংকিট উ� চাপসহেন স�ম বিলয়া �তীয়মান
হইয়ােছ।

এই মেমর্ অ�ীকার কিরেতিছ েয,
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(ক)
(খ)
(গ)

িবিধ ১২৪ অনুসাের �ািধকৃত েয েকান কমর্কতর্া চািহবামা� মূল লাইেস� বা উহার �ামািণক অনুিলিপ
েদখাইেত বা� থািকব;
�স�ািবত মজুদাগার/�াপনা/�া�ণিট/পিরবহন যান, ইতয্ািদ সংিশ�� িবিধিবধান ও লাইেসে�র শতর্াবলী
স�েকর্ স�ক ধারণাস�� একজন েযা� �ি�র ত�াবধােন িবিধ ৭ এ উিল�িখত কমর্চারীেদর �েয়াজনীয়
�িশ�ণ �দােনর �ব�া �হণ কিরব;
িবিধ ১২৭ এর িবধান অনুসরেনর উে�ে� �ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ এবং িবে�ারক পিরদশর্ক
এর েটিলেফান ন�রসহ তাহােদর দ�েরর পূণ র্ িঠকানা লাইেস�কৃত মজুদাগার/�া�ণ/�াপনা/পিরবহন যােন
সংর�ণ করা হইেব।

তািরখঃ

দরখাস�কারীর নাম ও �া�র

(৮) উপ-িবিধ (৭)-এ উিল�িখত �িতেবদন এবং অ�ীকারপ� �াি�র পর লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � সংিশ��
মজুদাগার/�াপনা/�া�ণ/ পিরবহণ যান পিরদশর্ন কিরেব এবং অনুেমািদত নকশা, �ািথতর্ লাইেসে�র শতর্াবলী এবং সংিশ��
িবিধিবধান অনুসাের িনমর্াণ স�� করা হইেল দরখাস� �াি�র পরবত� ৪৫ (পঁয়তািল�শ) িদেনর মে� িনে�র েটিবেল
উিল�িখত িবষয় অনুযায়ী তফিসল ২ এর িনধ র্ািরত ফরেম �ািথতর্ লাইেস� ম�র কিরেব, যথাঃ�িমক নং

েটিবল

িবষয়

তফিসল ২ এর
�েযাজয্ ফরম
(৩)
‘‘গ’’

(১)
(১)

(২)
এলিপিজ আমদািনর লাইেস�

(২)

�াপনায় এলিপিজ মজুদ এবং
েমাটরযােনর সিহত সংযু� িসিল�াের
�ালানী িহসােব অথবা
হস�াম�রেযা� িসিল�াের এলিপিজ
ভিতর্র লাইেস�

‘‘ঙ’’

(৩)

এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার অিধকাের
রািখবার লাইেস�

‘‘চ’’

(৪)

জলপেথ/�লপেথ �াসাধাের এলিপিজ
পিরবহেনর জ� লাইেস�

‘‘জ’’

(৫)

েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ
মজুদ ও �বহােরর জ� লাইেস�

‘‘ঞ’’’’;

তেব শতর্ থােক েয, �ািথতর্ লাইেস� ম�র না করা হইেল কারণ উেল�খপূব র্ক উ� সময়সীমার মে� তাহার
দরখাস�কারীেক িলিখতভােব জানাইেত হইেব।
(৯) লাইেস� ম�েরর �িতিট দরখােস�র সিহত, সরকার কতৃক
র্ সময় সময় েগেজেট িব�ি� মারফত িনধ র্ািরত িফ,
দািখল কিরেত হইেব।
১১২। েজলা �শাসকেক অবিহতকরণ, ইতয্ািদ।- (১) এই িবিধমালার অধীন লাইেস� ম�েরর িবষেয় েজলা
�শাসকেক অবিহত কিরেত হইেব।
(২) েকান �ােন এলিপিজ মজুদ বা িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্র �াপনা িনমর্ােণর �াপাের সংিশ�� েজলা �শাসেকর
আপি� থািকেল সরকােরর স�িত �িতেরেক েসই �ােনর জ� লাইেস� ম�র করা যাইেব না।
১১৩। লাইেসে�র েময়াদ।- েয পি�কা বৎসের লাইেস� ম�র করা হইেব েসই বৎসেরর ৩১ েশ িডেস�র পয র্ম� উহা
বহাল থািকেবঃ
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তেব শতর্ থােক সামিয়ক েকান িবেশষ �েয়াজেন �� েময়ােদর জ� লাইেসে�র আব�কতা েদখা িদেল ৩১ েশ
িডেস�েরর পূেব র্র েকান তািরখ পয র্ম� সামিয়ক েময়ােদর লাইেস� ম�র করা যাইেব।
১১৪। লাইেস� স�েকর্ েরকড র্ সংর�ণ।- িবিধ ১১১ এর অধীেন ম�রীকৃত লাইেস� ও তৎসংযু� অনুেমািদত নকশার
একিট কিরয়া অনুিলিপ লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � সংর�ণ কিরেবন এবং একিট েরিজ�াের সংে�েপ উহার িববরণ িলিপব�
কিরয়া রািখেবন।
১১৫। লাইেসে� িলিপব� শতর্ পিরবতর্ন, ইতয্ািদ।- (১) �ধান পিরদশর্ক েকান িবেশষ পিরি�িতেত এই িবিধমালার
িবধােনর সিহত সংগিত রািখয়া েকান লাইেসে�র শতর্ পিরবতর্ন বা বজর্ন বা অিতির� শতর্ আেরাপ কিরেত পািরেবন।
১১৬। লাইেস� সংেশাধন।- (১) এই িবিধর অ�া� িবধান সােপে�, লাইেস�ধারীর দরখাে�র �র ে�ি�েত লাইেস�
�দানকারী কতৃপর্ � লাইেস� সংেশাধন কিরেত পািরেবন।
(২) লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �ে�র িলিখত পূব র্ানুেমাদন �তীত লাইেস�কৃত মজুদাগার, সািভর্স ে�শন, �াপনা,
পিরবহন যান েকানরূপ রদবদল করা যাইেব না।
�া�াঃ অ� িবিধেত ‘‘�াপনা’’ বিলেত মজুদ �াংক হইেত িনগতর্ ও �াংেক সমা� পাইপ এবং ভিতর্ ও খালাস
কিরবার পাইেপর সিহত সংযু� সকল সুিবধািদ, প�ন, েজিট অ�া� অবতরণ সুিবধািদ অম�ভুর্� হইেব ।
(৩) লাইেস� সংেশাধেনর উে�ে� লাইেস�ধারী িন�বিণ র্ত কাগজািদসহ দরখাস� কিরেবনঃ
(ক)
(খ)
(গ)

সরকার কতৃক
র্ সময় সময় েগেজট িব�ি� মারফত িনধ র্ািরত িফ ;
েয লাইেস� সংেশাধন করা হইেব উহার মূল কিপ এবং তৎসংযু� অনুেমািদত নকশা;
লাইেস�কৃত �াংগেণ েমৗিলক েকান পিরবতর্েনর ে�ে� ��ািবত পিরবতর্ন নকশায় �দশর্ন কিরয়া
িবিধ ১১১-এর উপ-িবিধ (৩) অনুসাের অংিকত ৫ খানা বা �েযাজয্ হইেল ৫ (পাঁচ) েসট নকশা।

(৪) লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � লাইেস� সংেশাধেনর দরখাস� �াি�র ৪৫ িদেনর মে� তৎস�েকর্ �েয়াজনীয়
িস�াম� �হণ কিরেবন এবং �ািথতর্ সংেশাধন �তয্া�ান কিরেল উহার কারণ স�েকর্ উ� সমেয়র মে� দরখাস�কারীেক
িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।
১১৭। লাইেস� নবায়ন।- (১) আইন বা িবিধমালার েকান িবধান অথবা লাইেসে�র েকান শতর্ লি�ত না হইেল
লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � েকান লাইেস� অনূয্ন এক পি�কা বৎসর এবং অনিধক িতন পি�কা বৎসেরর জ� নবায়ন
কিরেত পািরেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ ম�রীকৃত েকান লাইেস� তৎকতৃক
র্ �মতা �া� েকান িবে�ারক
পিরদশর্ক নবায়ন কিরেত পািরেবন।
(২) লাইেস� নবায়েনর উে�ে� লাইেস�ধারী সংিশ�� লাইেসে�র েময়াদ েয পি�কা বৎসের েশষ হয় েসই
বৎসেরর ২রা িডেস�র বা তৎপূেব র্ িন�বিণ র্ত কাগজািদসহ লাইেস� নবায়নকারী কতৃপর্ ে�র িনকট দািখল কিরেবন, যথাঃ(ক) লাইেসে�র মূল কিপ এবং সংযু� অনুেমািদত নকশা;
(খ) উপ-িবিধ (৩) অনুসাের নবায়ন িফ।
(৩) �িত পি�কা বৎসেরর জ� লাইেস� নবায়েনর িফ হইেব উ� লাইেসে�র জ� �েদয় িফ-এর সমপিরমাণ অথ র্।
(৪) লাইেস� নবায়েনর দরখাস� উপ-িবিধ (২) এ উিল�িখত সমেয়র পের দািখল করা হইেল ি�গুণ নবায়ন িফ �দান
কিরেত হইেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, একটানা একািধক বৎসেরর জ� নবায়েনর আেবদন করা হইেল শুধুমা� নবায়েনর �থম বৎসেরর
জ� ি�গুণ িফ �েদয় হইেব।
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(৫) লাইেসে�র েময়াদ েশষ হইবার পর লাইেস� নবায়নকারী কতৃপর্ ে�র নবায়েনর দরখাস� দািখল করা হইেল
উ� কতৃপর্ � উহা নবায়ন কিরেবন না।
(৬) িনধ র্ািরত সমেয়র মে� নবায়নকারী কতৃপর্ ে�র িনকট লাইেস� নবায়েনর দরখাস� দািখল করা হইেল লাইেস�
নবািয়ত না হওয়া পয র্ম� অথবা নবায়েনর আেবদন �তয্া�ান করা হইয়ােছ মেমর্ আেবদনকারীেক অবিহত না করা পয র্ম�
লাইেস�িট বহাল আেছ বিলয়া গ� হইেব।
(৭) লাইেস� নবায়েনর আেবদন �াি�র নববই িদেনর মে� লাইেস� নবায়নকারী কতৃপর্ � তাঁহার িস�াম�
আেবদনকারীেক অবিহত কিরেবন এবং নবায়ন �তয্া�ান কিরেল উ� সমেয়র মে� উহার কারণ স�েকর্ আেবদনকারীেক
িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।
১১৮। লাইেস� বািতল, ইতয্ািদ।- (১) েকান লাইেস�ধারী আইন বা এই িবিধমালার েকান িবধান বা লাইেসে�র েকান
শতর্ ভংগ কিরেল অথবা লাইেস�কৃত �াপনা, মজুদাগার, সািভর্স ে�শন আইনানুগভােব �বহােরর অিধকার হারাইেল অথবা
লাইেস�কৃত যােনর ে�ে� মািলকানা হারাইেল লাইেস� �দানকারী বা নবায়নকারী কতৃপর্ � সংিশ�� লাইেস� বািতল
কিরেত পািরেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, েকান লাইেস� বািতল কিরবার পূেব র্ তৎস�েকর্ কারণ দশর্ােনার জ� লাইেস�ধারীেক অম�তঃ
দশ িদেনর একিট িলিখত েনািটশ �দান কিরেত হইেব এবং উ� েনািটেশ �স�ািবত বািতেলর কারণ উেল�খ কিরেত হইেব।
(২) উপ-িবিধ (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, েকানে�ে� �ধান পিরদশর্ক যিদ এই মেমর্ স�� হন েয, আইন বা
এই িবিধমালার িবধান বা লাইেসে�র েকান শতর্ ভংগ হইবার ফেল জনসাধারেণর িনরাপ�া িবি�ত হইয়ােছ বা হইবার আশংকা
েদখা িদয়ােছ, তাহা হইেল িতিন কারণ দশর্ােনার েনািটশ জািরর পূেব র্ বা িবষয়িট অিন�� অব�ায়ও উ� লাইেস�
সামিয়কভােব বািতেলর আেদশ িদেত পািরেবন, তেব এইরূপ আেদশ ছয় মােসর অিধক বহাল রাখা যাইেব না।
(৩) উপ-িবিধ (১) এর অধীন �দ� েনািটেশর ে�ি�েত লাইেস�ধারী েকান ব�� েপশ কিরেল, উহা িবেবচনােম�,
লাইেস� �দানকারী বা নবায়নকারী কতৃপর্ � সংিশ�� লাইেস� বািতল কিরেত বা সামিয়ক বািতেলর আেদশ, যিদ থােক,
�তয্াহার কিরেত বা উ� লংঘন স�েকর্ যথাযথ �ব�া �হেণর জ� লাইেস�ধারীেক �েয়াজনীয় িনেদ র্শ িদেত পািরেবন।
(৪) এলিপিজ মজুেদর েকান লাইেস� উপ-িবিধ (৩) এর অধীেন বািতল করা হইেল এবং বািতলকরেণর সময় উ�
লাইেসে�র অধীন এলিপিজ মজুদ থািকেল, উ� এলিপিজ স�েকর্ িক �ব�া �হণ কিরেত হইেব েস িবষেয় লাইেস�
বািতলকারী কতৃপর্ � বািতলকরণ আেদেশ �েয়াজনীয় িনেদ র্শ িদেবন এবং িনেদ র্শ�া� �ি� উ� িনেদ র্শ পালেন বা�
থািকেবন।
১১৯। লাইেস� হস�াম�র িনিষ� ।-(১) এই িবিধমালার অধীন ম�রীকৃত েকান লাইেস� হস�াম�র করা যাইেব না।
(২) েকান লাইেস�কৃত পিরবহন যান, মজুদাগার বা মজুদ �াপনার মািলকানা পিরবতর্ন হইেল নতুন মািলক
মািলকানা হস�াম�র সং�া� �মাণপ�সহ উ� হস�াম�েরর অনিধক ৩০ (ি�শ) িদেনর মে� নতুন লাইেসে�র জ� পূব র্
অনুেমািদত অনুরূপ নক্শায় নতুন মািলেকর নাম, িঠকানা ইতয্ািদ িলিপব� কিরয়া �া�িরত ৫ (পাঁচ) কিপ নক্শা এবং
�েয়াজনীয় লাইেস� িফ-সহ িনধ র্ািরত ফরেম লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র িনকট আেবদন কিরেবন।
১২০। আপীল।- (১) �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ লাইেস� ম�র, সংেশাধন বা নবায়েনর আেবদন �তয্া�াত হইেল বা
লাইেস� সামিয়ক বািতল বা বািতেলর আেদশ �দ� হইেল উহার িবর�ে� সরকােরর িনকট এবং িবে�ারক পিরদশর্ক কতৃক
র্
লাইেস� নবায়েনর আেবদন �তয্া�াত হইেল উহার িবর�ে� �ধান পিরদশর্েকর িনকট আপীল করা যাইেব।
(২) বািতেলর আেদশ �দােনর তািরেখর চার স�ােহর মে� উহার একিট অনুিলিপসহ আপীেলর দরখাস� দািখল
কিরেত হইেব।
১২১। লাইেস� হারােনা, ইতয্ািদ।- েকান লাইেস� হারাইয়া েগেল অথবা উহা েকানভােব িবন� বা �বহার অনুপেযাগী
হইেল, লাইেস�ধারী অনুেমািদত নকশার একিট কিপ এবং সরকার কতৃক
র্ সময় সময় েগেজট িব�ি� মারফত িনধ র্ািরত িফ
�দান কিরয়া দরখাস� কিরেল লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � একিট ডুিপ�েকট লাইেস� �দান কিরেবন।
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১২২। লাইেস� উপ�াপন, ইতয্ািদ।- (১) আইেনর ধারা ১৩-এর অধীন �ািধকৃত েকান কমর্কতর্া েকান লাইেস� তলব
কিরেল, লাইেস�ধারী বা উ� লাইেসে�র বেল পিরচািলত কমর্কা--র ভার�া� �ি� উ� লাইেস� বা উপ-িবিধ (২) এর অধীন
�দ� অনুেমািদত নক্শাসহ �ামািণক অনুিলিপ উপ�াপন কিরেবন।
(২) লাইেস�ধারীর আেবদেনর ে�ি�েত লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � লাইেসে�র �ামািণক অনুিলিপ �দান কিরেত
পািরেবন, যিদ(ক)
(খ)

�িতিট অনুিলিপর জ� মূল লাইেস� িফ-এর ২০% িফ �দান করা হয়; এবং
সংিশ�� অনুেমািদত নকশার অনুিলিপ দািখল করা হয়।

১২৩ । িফ জমা েদওয়ার প�িত।- এই পিরে�েদর অধীন �েদয় সকল িফ ‘‘১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১’’ েকােড ে�জারী
চালােনর মা�েম জমা িদয়া চালােনর মূল কিপ (১ম কিপ) দািখল কিরেত হইেব।
দশম অ�ায়
�মতা
১২৪। আইেনর অধীন পিরদশর্ন, আটক ইতয্ািদ �মতা �েয়াগকারী কমর্কতর্া।- (১) উপ-িবিধ (২) এর িবধানসােপে�,
িন�বিণ র্ত ছেকর ি�তীয় কলােম উিল�িখত েযেকান কমর্কতর্া উ� ছেকর তৃতীয় কলােম উিল�িখত এলাকার মে� আইেনর
ধারা ৭ (১) এ উিল�িখত �মতা �েয়াগ কিরেত পিরেবনঃ�িমক
কমর্কতর্া
নং
১
২
(১) �ধান পিরদশর্ক, িবে�ারক পিরদশর্ক ও সহকারী িবে�ারক
পিরদশর্ক

এলাকা
৩
সম� বাংলােদশ

(২)
(৩)
(৪)

েজলা �ািজে�ট
েজলা �ািজে�েটর অধীন সকল �ািজে�ট
েমে�াপিলটন এলাকায় পুিলশ কিমশনার ও তাহার অধীন ই�েপ�র
পদময র্াদার িনে� নেহ এমন পুিলশ কমর্কতর্া

� -� েজলা
� -� অিধে��
সংি�� েমে�াপিলটন এলাকা

(৫)

েমে�াপিলটন এলাকা �তীত অ�া� এলাকায় ই�েপ�র
পদময র্াদার িনে� নেহ এমন পুিলশ কমর্কতর্া

� -� এলাকা

(২) �ধান পিরদশর্ক, িবে�ারক পিরদশর্ক বা সহকারী িবে�ারক পিরদশর্কেকর উপেদশ অনুসরণ �িতেরেক েকান
�ািজে�ট বা পুিলশ কমর্কতর্া এলিপিজ ভিতর্, মজুদ বা পিরবহেনর কােজ �বহায র্ েকান �াসাধার, িসিল�ার বা �াস ভিতর্র
েকান সর�াম হইেত �াস অপসারণ বা অ�িবধভােব ইহােক িনি�য় কিরেত পািরেবন না।
একাদশ অ�ায়
দ�
১২৫। দ-।- (১) েকান �ি�(ক) িবিধ ১১১ এর িবধান লংঘন�েম িবনা লাইেসে� বা িবিধমালার েকান িবধান বা লাইেসে�র েকান শতর্
লংঘন�েম িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ কিরেল িতিন অনূয্ন দুই বৎসর িক� অনিধক ৫ বৎসর কারাদ-- এবং
অনিধক ৫০,০০০ টাকা অথ র্ দ--ও দ-নীয় হইেবন; এবং উ� অথ র্ দ- অনাদায়ী থািকেল অিতির� অনিধক ৬
মাস কারাদ-- দ-নীয় হইেব;
(খ) িবিধ ৮৯ এর িবধান লংঘন�েম এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার িবনা লাইেসে� অিধকাের রািখেল িতিন অনূয্ন ৬ মাস
িক� অনিধক ২ বৎসর কারাদ-- এবং অনিধক ২০,০০০ টাকা অথ র্দ--ও দ-নীয় হইেবন; এবং উ� অথ র্দঅনাদায়ী থািকেল অিতির� অনিধক ৩ মাস কারাদ-- দ-ণীয় হইেবন।
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(গ) িবিধ ৮৯ এর িবধান লংঘন�েম �াসাধাের এলিপিজ মজুদ কিরেল িতিন অনূয্ন ৬ মাস িক� অনিধক ৫ বৎসর
কারাদ-- এবং তদুপির অনিধক ২০,০০০ টাকা অথ র্ দ-- দ-নীয় হইেবন; এবং উ� অথ র্দ- অনাদায়ী থািকেল
অনিধক ৬ মাস কারাদ-- দ-নীয় হইেবন;
(ঘ) িবিধ ২৭ বা ৪২ এর িবধান লংঘন�েম িবনা লাইেসে� �াসপূণ র্ আধার পিরবহন কিরেল, িতিন অনূয্ন ১ বৎসর
িক� অনিধক ৫ বৎসর কারাদ-- এবং তদুপির অনিধক ৩০,০০০ টাকা অথ র্ দ-- দ-নীয় হইেবন; এবং উ� অথ র্দঅনাদায়ী থািকেল অিতির� অনিধক এক বৎসর কারাদ-- দ-নীয় হইেবন;
(ঙ) অ� েকান িবধান লংঘন কিরেল, িতিন অনূয্ন ৩ মাস িক� অনিধক ২ বৎসর কারাদ-- এবং তদুপির অনিধক
১০,০০০ টাকা অথ র্দ-- দ-নীয় হইেবন; এবং উ� অথ র্দ- অনাদায়ী থািকেল অিতির� অনিধক ৩ মাস কারাদ-দ-নীয় হইেবন;
�া�া।- এই উপ-িবিধর উে�� পূরণকে� িসিল�াের বা �াসাধাের �াস ভিতর্ আইেনর ধারা ১৭ এর িবধান
অনুসাের িবে�ারক ৈতরী (Manufacturing an Explosives) বিলয়া গ� হইেব।
(২) �াসপূণ র্ �াসাধার হইেত আইেনর ধারা ৮(১) এ উিল�িখত ধরেনর েকান দুঘ র্টনা ঘিটেল �াসপূণ র্ �াসাধােরর
দািয়ে� িনেয়ািজত �ি� িবিধ ১২৭ অনুসাের েনািটশ �দােন �থ র্ হইেল িতিন আইেনর ধারা ৮(২) অনুসাের দ-নীয় হইেবন।
১২৬। েকা�ানী কতৃক
র্ অপরাধ সংঘটন।- িবিধ ১২৫ এ উিল�িখত েকান িবধান বা শতর্ লংঘনকারী যিদ েকান
েকা�ানী হয়, তাহা হইেল উ� েকা�ানীর মািলক, পিরচালক, �ােনজার, সিচব বা অ� েকান কমর্কতর্া বা এেজ� উ� িবধান
বা শতর্ লংঘন কিরয়ােছন বিলয়া গ� হইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন েয, উ� লংঘন তাহার অ�ােত হইয়ােছ বা
উ� লংঘন েরাধ কিরবার জ� িতিন যথাসা� েচ�া কিরয়ােছন।
�া�া- এই িবিধেত(ক) ‘‘েকা�ানী’’ বিলেত েকান সংিবিধব� সং�া, বািণজয্ �িত�ান, সিমিত বা সংগঠনেকও বুঝাইেব; এবং
(খ) বািণজয্ �িত�ােনর ে�ে� ‘‘পিরচালক’’ বিলেত েকান অংশীদার বা পিরচালনা েবােডর্র সদ�েকও বুঝাইেব।
�াদশ অ�ায়
দুঘ র্টনা ও তদ�
১২৭। দুঘ র্টনার েনািটশ।- েকান এলিপিজ হইেত আইেনর ধারা ৮(১) এ উিল�িখত ধরেণর েকান িবে�ারণ বা অি�কা, অতঃপর দুঘ র্টনা বিলয়া উিল�িখত, ঘিটেল এলিপিজ এর দািয়ে� িনেয়ািজত �ি� উহার সংবাদ অিবলে� এবং স�া�
��ততম প�ায় িনকটতম থানা এবং �ধান পিরদশর্েকর িনকট ে�রণ কিরেবন এবং উ� সংবাদ পাওয়ার পর থানার ভার�া�
কমর্কতর্া অিবলে� িবষয়িট েজলা �ািজে�েক অবিহত কিরেবন।
১২৮। দূঘ র্টনার �ংসাবেশষ অপসারেণ িবিধ-িনেষধ।- �ধান পিরদশর্ক অথবা তাহার �িতিনিধ দুঘ র্টনা�ল পিরদশর্ন
না করা পয র্ম� অথবা আর েকান পিরদশর্ন বা পরী�াকায র্ চালাইবার �েয়াজন নাই মেমর্ �ধান পিরদশর্ক এর িনকট হইেত
িনেদ র্শ না পাওয়া পয র্ম� দুঘ র্টনা�েলর �ংসাবেশষ অপিরবিতর্ত অব�ায় রািখেত হইেব; তেব উ� দুঘ র্টনার ফেল আহত
�ি�র উ�ারকায র্ অথবা দুঘ র্টনায় িনহত �ি�র অপসারণ অথবা �িত�� েযাগােযাগ �ব�া পুনঃ�াপেনর জ� �েয়াজনীয়
পদে�প �হণ করা যাইেব।
১২৯। দূঘ র্টনা তদম�।- (১) আইেনর ধারা ৯(১) এর অধীেন সংিশ�� েজলা �ািজে�ট বা তাহার অধীন� অ� েকান
�ািজে�ট বা েমে�াপিলটন এলাকায় পুিলশ কিমশনার বা তাহার অধীন� েকান পুিলশ কমর্কতর্া েকান তদম�কায র্ পিরচালনা
শুর� কিরবার পূেব র্ �ধান পিদশর্ক এবং সংিশ�� অ�া� �ি�েক উ�রূপ তদম� স�েকর্ অনূয্ন ৩ িদেনর িলিখত েনািটশ
�দান কিরেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, িবেশষ পিরি�িতেত, �ািজে�ট বা পুিলশ কতৃপর্ � উ� সময় অেপ�া কম সমেয়র েনািটশ �দান
কিরয়া তদম� শুর� কিরেত পািরেবন।
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(২) তদম�কারী কতৃপর্ � যথাস�ব �ধান পিরদশর্ক বা তাঁহার �িতিনিধর উপি�িতেত তদম� কিরেবন, তেব উপিবিধ (১) এর অধীন েনািটশ পাওয়ার পরও �ধান পিরদশর্ক বা তাঁহার �িতিনিধ উপি�ত না থািকেল এবং তদম�কারী কতৃপর্ �
অতয্াব�ক মেন কিরেল তদম� কায র্ চালাইেত পািরেবন।
(৩) তদেম�র সময় �ধান পিরদশর্ক বা তাঁহার �িতিনিধ দুঘ র্টনার সিহত সংিশ�� েয েকান �ি�েক িজ�াসাবাদ
কিরেত বা সংিশ�� কাগজপ�, সর�াম বা অ�া� িজিনসপ� পরী�া কিরেত পািরেবন এবং উ� �ি� তাহার িজ�াসাবােদর
উ�র িদেত বা ে�� িবেশেষ সংি�� কাগজপ�, সর�াম বা িজিনসপ� উপ�াপন কিরেত বা� থািকেবন।
(৪) এই িবিধর অধীন অনুে�য় তদম�কায র্ দুঘ র্টনা সংঘিটত হওয়ার ি�শ িদেনর মে� স�� কিরেত হইেব এবং
তদম�কারী কতৃপর্ � দুঘ র্টনার কারণ এবং পিরি�িত বণ র্না কিরয়া তদম� সমাপেনর ১৫ িদেনর মে� তদেম�র একিট
�িতেবদন সরকােরর িনকট এবং উহার একিট অনুিলিপ �ধান পিরদশর্েকর িনকট ে�রণ কিরেবন।
�েয়াদশ অ�ায়
েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ ও পাইেপর মা�েম সরবরাহ
১৩০। এলিপিজ �াি� িনি�তকরণ।- (১) েকান িশ�কারখানা বা বহুতল বাস ভবেনর মািলক কতৃক
র্ এলিপিজ �াি�
িনি�ত না হইয়া েকান িশ�-কারখানা বা বহুতল বাস ভবেন েরিটকুেলেটড এলিপিজ প�িত (System) �াপন করা যাইেব না।
(২) �া� (Bulk Storage) এবং গু� িসিল�াের (Manifold Cylinders) েরিটকুেলেটড এলিপিজ প�িতেত
এলিপিজ মজুদ করা যাইেব।
যথা:-

১৩১। �া� �াপন প�িত।- (১) �াংেক এলিপিজ মজুেদর ে�ে� িনমণবিণ র্ত প�িতেত �াংক �াপন করা যাইেব,
(ক) ভূ- উপর� (above ground);
(খ) ভূ-গভর্� (under ground);
(গ) অধ র্ ভূ-গভর্� (Semi Burried); এবং
(ঘ) মাউে�ড (ভূ-উপর�হ িক� বািল�ারা আবৃত) প�িত।

(২) ১০,০০০ িলটার এর উে�র্ এলিপিজ মজুেদর ে�ে� ভূ-গভর্� �াংক বা মাউে�ড প�িতেক অ�ািধকার �দান
কিরেত হইেব।
(৩) ভূ-উপর� �াংক �াপেনর ে�ে� শ� িভি�র উপর এবং ভূ-গভর্� বা অধ র্ ভূ-গভর্� বা মাউে�ড প�িতেত �াংক
�াপেনর ে�ে� কং�ীট িপেটর উপর �াপন এবং িপট ও �াংেকর ম�ি�ত ফাঁকা �ান পির�ার বািল �ারা ভিতর্ কিরেত হইেব।
১৩২। �াংক বা গু� িসিল�ার �াপেনর �ান িনব র্াচন।-(১) এলিপিজ মজুদ �াপনায় পয র্া� বায়ু চলাচল কিরেত পাের
এমন ভূ-উপর� েলেভেল মূল ভবেনর বািহের �াংক বা গু� িসিল�ার �ািপত হইেত হইেব।
(২) �া� বা গু� িসিল�ার েকান বসত বািড়র িভতর, িবি�ং এর েবইসেম�, েকান গভীর নালা বা অ� েকান নীচু
�ােনর িনকেট েযখােন িছ� হইেত িনঃসৃত এলিপিজ বাতােসর সিহত িমিশয়া যাইেত বাধা�� হয় এমন েকান �ােন �াপন করা
যাইেব না।
(৩) �াপনার চািরিদেক কমপে� ১ (এক) িমটার �শস� জায়গা পাকা কিরেত হইেব এবং পাকা অংেশর বািহেরর
িদেক কমপে� ২ (দুই) িমটার পিরমাণ জায়গা বৃ�, গু� ও ল�া ঘাস মু� রািখেত হইেব।
(৪) পুন:ভিতর্করেণর জ� আগত গাড়ী যাহােত সহেজ �া� বা গু� িসিল�ােরর সি�কেট যাতায়াত কিরেত পাের
এবং জর�রী মুহূেতর্ অি�িনব র্াপেনর যানবাহন যাতায়াত কিরেত পাের এইরূপ পথ থািকেত হইেব।
(৫) �া� বা গু� িসিল�ার এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত যানবাহন, নাশকতা বা অনিভ�তা বা অ� েকান
কারেণ মজুদ িসে�েমর য�পািত, পাইপ ও অ�া� য�াংেশর েকানরূপ �িত সািধত না হয় এবং এতদুে�ে� �া� বা গু�
িসিল�ার এর চািরিদেক িনরাপ�া েবড়া (Fencing) �াপন কিরেত হইেব।
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(৬) গু� িসিল�ার েয ক� বা �া� েয �ােন �াপন করা হইেব েসই �ােন �াকৃিতকভােব পয র্া� বাতাস চলাচেলর
�ব�া থািকেত হইেব।
১৩৩। �াংক বা গু� িসিল�ােরর ধারণ �মতা িনব র্াচন।- (১) �াংক বা গু� িসিল�ােরর ধারণ �মতা এমনভােব
িনব র্াচন কিরেত হইেব যাহােত সকল সময় এলিপিজ সরবরাহ লাইেন পয র্া� চােপ এলিপিজ সরবরাহ বজায় থােক।
(২) উপ-িবিধ (১) এর উে�� পূরণকে�, �াংেকর আয়তন এমন হইেত হইেব যাহােত �াংকি�ত তরল এলিপিজ এর
বা�ীভবেনর হার �ােসর সেব র্া� চািহদার সমান বা উহা হইেত েবশী থােক।
১৩৪। েরিটকুেলেটড প�িতেত �ািপত �া� বা গু� িসিল�ার এর িডজাইন।- (১) েরিটকুেলেটড প�িতেত �ািপত
�াংক বা গু� িসিল�ার �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত ও িডজাইনকৃত হইেত হইেব এবং উহা িনমণবিণ র্ত িবিনেদ র্শ
অনুযায়ী হইেত হইেব, যথা:(ক) �াংেকর ে�ে�:
CODE OF CONSTRUCTION

DESIGN PRESSURE
RADIOGRAPHY
HEAT TREATMENT
COATING
MECHANICAL TEST
CHEMICAL
CYLINDER
MATERIALS

COMPOSITION
MAKING

OF
RAW

X-RAY TEST OF WELDED CYLINDER

ASME Section VIII Div-2 or other
indentical standard specification
approved by Chief Inspector of
Explosives in official gazzate
notification .
17.5 kg/cm (g)
100%
Yes (6800 C-8400 C)
450 Microns total
Must be maintained at 34 bar for
30 minites.
H.R coil must be tested at
chemical lab. Test result should be
submitted to Chief Inspector of
Explosives for custom clearance.
100%

(খ) িসিল�ােরর ে�ে�:
CODE OF CONSTRUCTION

DESIGN PRESSURE
RADIOGRAPHY
HEAT TREATMENT
COATING

DOT 4 BA, BS 5045 part-2 IS
3196 Part-1. AS 2469, AS 2470,
ISO4706, ASNZ3509, DOT
4BW, AS/NZ-3509.
17.5 kg/cm (g)
100%
Yes
40
Microns
with
Zinc
galvanizing and 40 microns with
powder coating.

(২) েরিটকুেলেটড এলিপিজ প�িতেত বা�ীয়ভবন য�, উহার ভা�, চাপ িনয়�ণ য�, িমটািরং িডভাইসসহ সকল
ধরেনর পিরচালন য�পািত �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ , সাধারণ বা িবেশষ আেদশ, �ারা িনধ র্ািরত িবিনেদ র্শ অনুযায়ী হইেত হইেব।
১৩৫। �া� বা িসিল�ােরর �য়েরাধ �ব�া।- (১) মিরচার কারেণ �া�, িসিল�ার, গু� িসিল�ার বা উহার সিহত
সংযু� য�পািত �য় হইয়া মজুদ �ব�ােক িবপ�নক অব�ায় েফিলেত না পাের েসইজ� যথাযথ �য়েরাধী �ব�া থািকেত
হইেব।
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(২) ভূ-গভর্� �া� এর ে�ে� �য়েরােধর জ� েকেথািডক র�া �ব�া থািকেত হইেব।
১৩৬। ৈবদুয্িতক ও ি�র িবদুয্ৎ হইেত সৃ� িবপেদর সতকর্তা।- (১) �া� ও গু� িসিল�ার এলাকায় অি�িনেরাধ বা
িবে�ারণ িনেরাধ য�পািত �বহার কিরেত হইেব এবং উ� উে�ে� �া� ও গু� িসিল�াের আিথংর্ �ব�া থািকেত হইেব।
(২) �া� ও গু� িসিল�ােরর সরাসির উপর িদয়া (Overhead) এবং উহার পিরসীমার ১.৫ িমটার এর মে� েকান
ৈবদুয্িতক তার �াপন করা যাইেব না।
১৩৭। গু� িসিল�ােরর মজুদ কায র্�ম।- (১) গু� িসিল�ার প�িতেত এলিপিজ মজুেদর ে�ে� সমসং�ক িসিল�ার
স�িলত একিট সি�য় (Active) এবং একিট অেপ�মান (Standby) িসিল�ার গু� থািকেব।
(২) �েতয্ক গু� িসিল�ার পর�র আম�ঃসংেযাগ অব�ায় থািকেব এবং উহােত অেটা েচ�অভার েরগুেলটর সংযু�
থািকেত হইেব যাহােত অেপ�মান গু�িট সচল হয়।
(৩) গু� িসিল�ার �াপেনর জ� িনমণবিণ র্ত শতর্ পালন কিরেত হইেব, যথা:(ক) গু� িসিল�ােরর বাি�েলর অম�ভুর্� �েতয্কিট িসিল�ােরর জলধারণ �মতা ১২৫ (একশত পঁিচশ)
িলটার এর উে�র্ হইেব না;
(খ) দুইিট গুে�র আম�ঃদূর� হইেব িনমণরূপ, যথা:(অ) ১০০০ েকিজর ে�ে� ৩ িমটার;
(আ) ৪০০০ েকিজর ে�ে� ৫ িমটার;
(ই) ৮০০০ েকিজর ে�ে� ৭ িমটার;
(ঈ) ১২০০০ েকিজর ে�ে� ৯ িমটার;
(উ) ১২০০০ েকিজর উে�র্ ১০ িমটার;
(ঊ) FRR (2H2M) েদওয়াল থািকেল ৩ িমটার;
(গ) েরিটকুেলেটড প�িতেত �ািপত এলিপিজ �া�েণ যাহােত েকান বিহরাগত �ি� �েবশ কিরেত না
পাের েসই জ� তালা েদওয়া উপযু� েঘরার �ব�া কিরেত হইেব;
(ঘ) �ািপত� ভবেনর দরজা, জানালা বা েভি�েলটার িরিলফ ভা� হইেত কমপে� ১ িমটার দূের �াপন
কিরেত হইেব;
(ঙ) এক বা একািধক িসিল�ার জানালার সি�কেট �াপন কিরেত হইেল জানালার িনমণ�াম� হইেত ১৫
েস.িম. দূের িসিল�ােরর ভা� এর অব�ান হইেত হইেব;
(চ) আগুেনর উৎস, দাহয্ তরল এর মজুদ বা অ� েকান দাহয্ পদাথ র্ হইেত ৫ িমটার দূের িসিল�ার রািখেত
হইেব;
(ছ) বািহয্ক আগুেনর উৎস, যাি�ক বা সরাসির েভ� �ব�া হইেত কমপে� ১.৫ িমটার দূের �াপন
কিরেত হইেব;
(জ) ভবেনর বিহ র্েদয়ােলর মে� িবেশষভােব �স্�তকৃত ক� এই অ�ােয়র অধীন িনরাপ�া �ব�া �েয়াগ
কিরয়া গু� িসিল�ার �াপন করা যাইেব এবং উহা এই িবিধমালার উে�ে� পূরণকে�, বিহরা�ণ
মজুদ িহসােব গ� করা যাইেব এবং উ� ে�ে� িনমণবিণ র্ত িনরাপ�া �ব�া বজায় রািখেত হইেব,
যথা:(অ) উ� ক� পােশর ভবন হইেত FRR (2H2M) েদওয়াল �ারা পৃথক হইেত হইেব এবং উ�
FRR েদয়ােলর েকান অংশ ভবেনর িদেক উ�ু� থািকেত পািরেব না;
(আ) উ� কে�র েমেঝ মসৃন হইেত হইেব যাহােত িসিল�ার নাড়াচাড়ার সময় �াকর্ সৃি� কিরেত
না পাের;
(ই) ক�িটর ১.৫ িমটার �� দরজা থািকেব এবং উ� দরজািটর অব�ান ভবেনর িবপরীত িদেক
হইেব এবং উহা বািহেরর িদক িদয়া েখালা যায় এইরূপ হইেব;
(ঝ) েরিটকুেলেটড প�িতেত �বহৃত সকল মালামাল, য�াংশ, িফিটংস ও অ�া� িবষয়ািদ, িবিধ ১১০ঙ
এ উিল�িখত িনেদ র্শনা �িতপালন সােপে�, েরিটকুেলেটড প�িতর উৎপাদনকারী �িত�ােনর িনজ�
িডজাইন অনুযায়ী হইেত হইেব;
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(ঞ) িসিল�ার গুে�র সিহত সংযু� পাইপ, িফিটংস, িসিল�ােরর েরগুেলটর এর সিহত সংেযাগকারী েহাস
পাইপ ও অ�া� য�াংশ িসিল�ােরর অভয্ম�রীণ চােপর ১.৫ গুন চাপ সহেনর উপেযাগী হইেত
হইেব;
(ট) �েতয্কিট িসিল�ার ও �ধান পাইপ এর সিহত সংেযাগকারী েহাস পাইপ ও উহার সংেযাগ�ল সহেজ
পয র্েব�ণ করা যায় এইরূপ পয র্া� জায়গা থািকেত হইেব;
(ঠ) িসিল�ােরর সিহত সংেযাগকারী েহাস পাইপসমূহ এলিপিজ কায র্�েম �বহােরর উপযু� ধরেনর
হইেত হইেব;
(ড) কা� আয়রন এবং অয্ালুমিনয়াম �ারা িনিমর্ত েকান িফিটংস �বহার করা যাইেব না; এবং
(ঢ) পাইিপং িসে�েমর েকান নড়াচড়ার স�াবনা রিহয়ােছ এমন য�াংশ বা চুলার সিহত সংেযােগর
পাইপ ি�িত�াপক ধরেনর হইেত হইেব এবং উ� পাইপসমূেহ ঘষ র্ণজিনত �য় হইেত র�া কিরবার
�ব�া থািকেত হইেব।
১৩৮। �া� হইেত পাইেপর মা�েম এলিপিজ সরবরাহ।- এলিপিজ পাইেপর মা�েম পিরবহেণর সময় িনমণবিণ র্ত
ধােপ চাপ �াসকরণ, অিতির� চাপ �শমন, ও �েয়াজেন, সরবরাহ ব� কিরেত হইেব, যথা:(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)

বা�ীকরণ: মজুদ �ব�া হইেত পাইেপ �েবেশর মুহুেতর্ �াংেকর ে�ে� তরল এলিপিজেক বাে�
পিরণতকরণ;
�থম ধাপ েরগুেলটর: �থম ধাপ েরগুেলটরিট �ারা �াস চাপ ৮০-১০০ িপএসআইিজ হইেত ৫
িপএসআইিজেত নামাইয়া আনা;
ি�তীয় ধাপ েরগুেলটর: পাইিপং িসে�েমর েশষ ধােপ রা�া ঘের �েবেশর পূেব র্ উ� েরগুেলটরিট
�াপন এবং উহার এলিপিজেক ৫ িপএসআইিজ চাপ হইেত চুলার জ� উপযু� ০.৫ িপএসআইিজ
চােপ নামাইয়া আনা;
চাপ �শমন ভা�: চাপ বৃি� িনয়�েণর উে�ে� �য়ংি�য় চাপ �শমন ভা� �াপন;
িনমণচাপ ভা�: পাইপ ফািটয়া যাওয়ার ফেল চাপ হঠাৎ কিময়া েগেল উহা িনয়�েণর উে�ে�
�য়ংি�য়ভােব বে�র উে�ে� িনমণচাপ ভা� �াপন;
িবি��করণ ভা�: জর�রী �েয়াজেন হােত ব� কিরবার উে�ে� মজুদ �া� এর সি�কেট হস�
চািলত িবি��করণ ভা�সমূহেক িবি�ং এর বািহের েখালা জায়গায় �াপন; এবং
ে�সার েগজ: পাইেপ চাপ পয র্েব�েণর জ� সুিবধাজনক �ােন ে�সার েগজ �াপন।

১৩৯। বা�ীয়ভবন য� (Vapourizer)।- �াংক বা গু� িসিল�ার হইেত(ক)

Lipuid Off Take (LOT) প�িতেত এলিপিজ �হণ করা হইেল,

(খ)

Vapour Off Take (VOT) প�িতেত এলিপিজ �হণ কিরবার ে�ে� অতয্� ঠা�া আবহাওয়ায়
(১০ িড�ী েসি�ে�ড) বা এলিপিজ বা� �বহােরর পিরমােণর হার উহার বা�ীভবেনর হার হইেত
অিতির� হইেল,

উ� �াংক বা গু� িসিল�ােরর পর বা�ীয়ভবন য� �াপন কিরেত হইেব।
১৪০। গু� িসিল�ার হইেত পাইেপর মা�েম এলিপিজ সরবরাহ।- গু� িসিল�ার হইেত চুলা পয র্ম� এলিপিজ
পিরবহেণর সময় িনমণবিণ র্ত ধােপ চাপ�াসকরণ, অিতির� চাপ �শমন, ও �েয়াজেন, সরবরাহ ব� কিরেত হইেব, যথা:(ক)

�াস সরবরাহ উৎস �য়ংি�য়ভােব খািল গু� িসিল�ার হইেত অেপ�মান মজুদ গুে� �ানাম�র
(switching) কিরেত হইেব এবং উ� উে�ে� �থম ধােপ চাপ �শমন হইয়া ৮০-১০০
িপএসআইিজ হইেত ১৬-১৮ িপএসআইিজেত নামাইয়া আিনেত হইেব; তেব অেটােচ�ওভার
েরগুেলটর এর পিরবেতর্ সাধারণ েচ�ওভার সুইস এবং ে�সার েরগুেলটর একই সে� অথবা
পৃথকভােব �াপন করা যাইেব;
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(খ)

১৬ িপএসআইিজেত েয কায র্চাপ িনধ র্ািরত থােক উহার অিতির� চাপ পাইপ লাইেন স�ািলত হইেল
উ� ভা� �য়ংি�য়ভােব ব� হওয়ার �ব�া থাকাসহ ি�তীয় ধাপ চাপ �শমন েরগুেলটর িহসােব
�ােসর কায র্চাপ ১৬-১৮ হইেত ৫ িপএসআইিজেত নামাইয়া আিনবার �ব�া থািকেত হইেব;

(গ)

চাপ �শমন েরগুেলটর িহসােব �াস িমটােরর পূেব র্ িনমণচাপ িনেরাধ ভা� �াপন কিরেত হইেব এবং
উ� উে�� �াস চাপেক ৫ িপএসআইিজ হইেত চাপ �শমন কিরয়া ০.৫ িপএসআইিজেত নামাইয়া
আিনবার �ব�া রািখেত হইেব;

(ঘ)

েকান ��িটর কারেণ (েযমন-পাইপ ফািটয়া েগেল বা িছ� হইয়া েগেল, ইতয্ািদ) পাইপ লাইেন �ােসর
চাপ ০.৫ িপএসআইিজ এর িনেচ নািময়া েগেল উহা �য়ংি�য়ভােব ব� হইয়া পাইেপ �াস সরবরাহ
ব� কিরবার �ব�া থািকেত হইেব;

(ঙ)

িবি�ং এর বািহের ও �া� এর িনকট জর�রী মুহুেতর্ এলিপিজ ব� কিরবার জ� হস�চািলত
িবি��করণ ভা� �াপন কিরেত হইেব;

(চ)

চুলার আেগ, িমটােরর আেগ, েরগুেলটেরর আেগ, রাইজার এর �ােন বা পাইপ লাইেনর শুর�েত এবং
জর�রী েমরামেতর �েয়াজন হয় এমন �ােন আইেসােলশন সাট-অফ ভা� পাইপ লাইেনর িবিভ�
�ােন �াপন কিরেত হইেব; এবং

(ছ)

পাইেপ চাপ পয র্েব�েণর জ� সুিবধাজনক �ােন ে�সার েগজ লাগাইেত হইেব।

১৪১। পাইপ িনব র্াচন।- (১) েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ সরবরােহর ে�ে� িনমণবিণ র্ত পাইপ �বহার কিরেত
হইেব, যথা:(ক) ই�ােতর পাইপ (ASTM A106 বা API5L Grade-B);
(খ) তামার পাইপ (EN 1057); এবং
(গ) পিল ইিথিলন পাইপ (ASTM D2513 বা ISO 4437) ।
যাইেব।

(২) উ� ও ম� ঘনে�র পিল ইিথিলন (িপঃইঃ) পাইপ ৬০ িপএসআইিজ চােপর নীেচ পিরবহেণর ে�ে� �বহার করা

(৩) েজাড়ািবহীন তামার পাইপ ২০ িপএসআইিজ চােপর নীেচর ে�ে� �বহার করা যাইেব, তেব কা� আয়রন বা
অয্ালুিমিনয়াম পাইপ �বহার করা যাইেব না।
যথা:-

১৪২। েরিটকুেলেটড প�িতর কায র্চাপ (Working Pressure)।- েরিটকুেলেটড প�িতর কায র্চাপ হইেব িনমণরূপ,
(ক)

পাইেপর অভয্ম�রীণ চাপ ও বািহয্ক আঘাত সহেন স�ম পাইপ ও অ�া� য�পািত বা উপকরণ
পাইেপর মা�েম �াস পিরবহণ �ব�ায় �বহৃত হইেত হইেব;

(খ)

দাহয্ বা িবে�ারণ ঘটাইেত স�ম �াস িনগতর্ হইেত না পাের েরিটকুেলেটড প�িত এইরূপ িলক��ফ
হইেত হইেব;

(গ)

ঝুিঁ ক এড়ােনার উে�ে� ভবেনর অভয্ম�ের �ািপত পাইেপর চাপ ৫ িপএসআইিজ এর মে� রািখেত
হইেব, তেব ঝালাইকৃত পাইপ বা িনগতর্ হইবার সুেযাগ নাই এইরূেপ �ািপত পাইেপর ে�ে� ৫
িপএসআইিজ এর েবশী চাপ �বহার করা যাইেব;

(ঘ)

সকল এলিপিজ �া�, িসিল�ার বা পাইেপর কায র্চাপ ২৫০ িপএসআইিজ চাপ সহেন স�ম হইেত
হইেব; এবং
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(ঙ)

েরিটকুেলেটড প�িতেত �বহৃত পাইপ ও অ�া� য�াংেশর চাপ উহার কায র্চােপর ১.৫ গুণ েবশী চােপ
চাপ পরী�ণ করাইেত হইেব এবং পাইপ ও অ�া� য�াংশ উ� কায র্চােপর সিহত সাম��পূণ র্ হইেত
হইেব।

১৪৩। পাইপ ও ভা� �াপন।-(১) ি�িত�াপক েহাস পাইপ �বহােরর ে�ে� িনমণবিণ র্ত শতর্পূরণ কিরেত হইেব, যথা:(ক)

িসিল�ার েহাস পাইেপর সাহাে� সংযু� য�াংশ একই কে� �ািপত হইেত হইেব;

(খ)

ি�িত�াপক েহাস পাইপ যথাস�ব ২ িমটােরর মে� সীিমত রািখেত হইেব;

(গ)

র্ িসিলং বা েমেঝর নীচ িদয়া �বািহত হইয়া
ি�িত�াপক েহাস পাইপ দরজা, জানালা, েদওয়াল, পািটশন,
েকান ক� হইেত উহার বারা�ায় বা অনুরূপ েকান �ােন �বািহত হইেত পািরেব না;

(ঘ)

ি�িত�াপক েহাস পাইপ সহেজ পয র্েব�ণেযা� �ােন �াপন কিরেত হইেব;

(ঙ)

ি�িত�াপক েহাস পাইপ ৫০ িড�ী েসি�ে�েডর উপেরর তাপমা�ায় �বহার করা যাইেব না; এবং

(চ)

ি�িত�াপক েহাস পাইেপর উপের েকান বািহয্ক চাপ যাহােত না পেড় এবং উহা পাকােনা, িগট বা
েপঁচােনা অব�ায় না থােক এইরূেপ �াপন কিরেত হইেব।

(৩) িনমণবিণ র্ত শতর্পূরণ সােপে� পাইপ �াপন কিরেত হইেব, যথা:(ক)

পাইপ এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত বািহয্ক অিত গরম বা অিত ঠা�ার �ভােব পাইপ
লাইেনর অিত সংেকাচন বা অিত স�সারণ না ঘেট এবং �ােসর ভা�ন বা ঘনীভবন না ঘেট;

(খ)

�য়কারী আবহাওয়া ও পদােথরর্ সং�শর্ এবং যথাস�ব েদয়ােলর অভয্ম�ের বা ঢাকা অব�ায় পাইপ
লাইন �াপন করা যাইেব না;

(গ)

পাইপ লাইন িলফট গহবর, িচমনী, বায়ু চলাচেলর পথ, ইতয্ািদর িভতর বা উ�রূপ পেথর সি�কেট
�াপন করা যাইেব না;

(ঘ)

অনূ�র্ ১২ িমিলিমটার �াস িবিশ� পাইপ লাইন �াপেনর ে�ে� �িত ৫০ েসি�িমটার পর পর �া� এর
মা�েম উহা দৃঢ়ভােব আটকাইেত হইেব;

(ঙ)

দফা (ঘ) এ উিল�িখত উপেরর পাইপসমূহেক সুিবধাজনক দূরে� �া� িদয়া আটকাইেত হইেব যাহােত
পাইপ ঝুিলয়া না যায় বা নড়াচড়া কিরেত না পাের;

(চ)

পাইপ লাইন ও ইেলকি�ক ওয়য্ািরং এর মে� কমপে� ৫০ িমিলিমটার ফাঁকা থািকেত হইেব;

(ছ)

পাইপ লাইন অব�ই ইেলকি�ক ওয়য্ািরং এর নীচ িদয়া �বািহত হইেত হইেব;

(জ)

এলিপিজ পাইপ লাইন ও গরম বা�বাহী পাইপ লাইন পাশাপািশ �াপন কিরবার �েয়াজন হইেল দুিট
পাইপ লাইেনর মে� কমপে� ১৫০ িমিলিমটার ফাঁকা রািখেত হইেব এবং এলিপিজ লাইন বা�
লাইেনর নীেচ �ািপত হইেত হইেব;

(ঝ)

পাইপ লাইন এইরূেপ �াপন কিরেত হইেব যাহােত বষ র্ার সময় পাইেপর অংশিবেশষ পািনর সং�েশর্
না আেস;

(ঞ) পাইপ লাইন ভবেন �েবেশর পূেব র্ �� কাঁচ িবিশ� একিট েলাহার বাে� একিট েমইন ভা� �াপন কিরেত
হইেব;
(ট) এলিপিজ পিরবহণ পাইপ লাইন �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত রেঙর হইেত হইেব; এবং
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(ঠ) ি�রভােব �ািপত য�পািত ি�রভােব �ািপত পাইেপর মা�েম সংযু� হইেত হইেব।
১৪৪। �াস িমটািরং।- �াস িমটার এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত(ক) উহা হইেত সহেজ িমটার িরিডং েনওয়া যায়;
(খ) উহা আঘাত�া� না হয়;
(গ) উহা অিতির� তাপ বা বৃি�র পািনর সং�েশর্ না আেস; এবং
(ঘ) উহা আগুেনর উৎস হইেত কমপে� ১ িমটার দূের অবি�ত থােক।
১৪৫। পাইেপর আকার।- (১) ভবেন �ািপত সকল চুলা বা অ�া� য�পািতর চািহদা পূরণ করা যায় পাইেপর আকার
এইরূপ হইেত হইেব।
(২) �াস পিরবহেনর ে�ে� পাইেপর অভয্ম�ের ১৫% এর েবশী চাপ �াস এবং �ােসর গিত সেব র্া� ২০ িমটার/েস.
এর েবশী হইেত পািরেব না।
১৪৬। েরিটকুেলেটড প�িতর চাপসহন �মতার পরী�া।- (১) �াংক ও িসিল�ােরর িডজাইন তাপমা�া অনুযায়ী
�াংক বা িসিল�ােরর অভয্ম�ের �ােসর সেব র্া� চােপর ১.৫ গুণ চােপ েরিটকুেলেটড প�িতর পাইপ ও সকল িফিটংস পরী�া
কিরেত হইেব।
(২) বাতাস বা নাইে�ােজন বা এলিপিজ �বহার কিরয়া উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত পরী�া স�� কিরেত হইেব।
(৩) চাপ পরী�ার সমেয় সংেবদনশীল ে�সার েগজ �বহার কিরেত হইেব।
(৪) েকান সংেযাগ �ল বা য�পািত হইেত �াস িনঃসৃত হইেতেছ িকনা তাহা পরী�ার জ� েখালা আগুন �বহার করা
যাইেব না।
(৫) পাইেপর েকান অংেশ �াস িনঃসরণ পরী�া কিরবার জ� সাবােনর �বণ বা অনুরূপ পদাথ র্ �বহার করা যাইেব।
(৬) ��িটপূণ র্ পাইপ বা য�াংশ স�ণ র্ �িত�াপন কিরেত হইেব এবং উহা সংযু� অব�ায় েমরামত করা যাইেব না।
১৪৭। অি�িনব র্াপন �ব�া।-(১) ফায়ার সািভর্েসর গাড়ী ভবেন �েবেশর জ� �েয়াজনীয় সুিবধা রািখেত হইেব।
(২) কমপে� ২িট বহনেযা� ৬ েকিজ ধারণ�মতা স�� �াই েকিমকয্াল পাউডার ফায়ার এ�িটংগুইসার
(মেনািমটার টাইপ) �া� বা গু� িসিল�ার মজুদ �ব�ার ৪ িমটােরর মে� �ােকেট দৃ�মান �ােন সংর�ণ কিরেত হইেব।
(৩) �া� বা গু� িসিল�ার মজুদ রিহয়ােছ এইরূপ ভবেন সতকর্ সংেকত ‘‘ধূমপান িনেষধ’’ েনািটশ দৃ�মান �ােন
ঝুলাইয়া বা সাইনেবাডর্ আকাের �াপন কিরেত হইেব।
(৪) ফায়ার সািভর্স ও িসিভল িডেফ� িবভাগ হইেত ভবেন কমর্রত িনরাপ�া �হরীেদর অি�িনব র্াপন িবষেয় �িশ�ণ
�দােনর �ব�া �হণ কিরেত হইেব।
(৫) অি� িনরাপ�া �ব�া িনি�ত করণােথর্র্ ফায়ার সািভর্স ও িসিভল িডেফ� িবভােগর িনেদ র্শনা বাস�বায়ন
কিরেত হইেব।
১৪৮। েরিটকুেলেটড প�িতর েমরামত ও র�ণােব�ণ এর দায়-দািয়তব।- েরিটকুেলেটড প�িতর েমরামত ও
র�ণােব�ণ এর দায়-দািয়� �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ িনধ র্ািরত ফরেম উ� প�িত �বহারকারী এবং �াপনকারীর মে�
স�ািদত চুি� অনুযায়ী িনধ র্ািরত হইেব এবং উ� চুি�র অনুিলিপ �ধান পিরদশর্ক বরাবর ে�রণ কিরেত হইেব:
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তেব শতর্ থােক েয, �বহারকারী কতৃক
র্ উ� প�িত �াপন করা হইেল, উ� �বহারকারী উ� প�িতর েমরামত বা
র�ণােব�েণর জ� দায়ী থািকেবন।
১৪৯। েরিটকুেলেটড প�িত �বহারকারীর �িত িনেদ র্শনা।- েরিটকুেলেটড প�িত সরবরাহকারী �ি� কতৃক
র্
িনমণণবিণ র্ত িবষেয় েরিটকুেলেটড প�িত �বহারকারীেক �েয়াজনীয় িনেদ র্শনা বা �িশ�ণ �দান কিরেত হইেব, যথা:(ক) েরিটকুেলেটড প�িতর পিরচালন প�িত;
(খ) প�িতর িলেকজ সনা�করণ প�িত;
(গ) িলেকজ েদখা িদেল উহা �িতেরাধ কিরবার প�িত;
(ঘ) অি�কা� সৃি� হইেল উহা �িতেরাধ কিরবার প�িত; এবং
(ঙ) েরিটকুেলেটড প�িতর েকান অংশ ন� বা অচল হইেল �েয়াজনীয় েমরামত বা �িত�াপেনর স�েকর্ স�ক
ধারণা �দান।
১৫০। েরিটকুেলেটড প�িত �াপনকারী �িত�ােনর অনুেমাদন।- �ধান পিরদশর্েকর অনুেমাদন �হণ �িতেরেক েকান
েরিটকুেলেটড প�িত �াপন করা যাইেব না।
১৫১। েরিটকুেলেটড প�িত পিরদশর্ন।- (১) েকান েরিটকুেলেটড প�িতর য�পািত, সর�ামািদ এবং উহােদর মজুদ
�ব�ার িনরাপ�া িনি�ত ও িনরাপদ পিরচালনার ে�ে� �তয্য়েনর লে�য্ েরিটকুেলেটড প�িত লাইেস�ধারী িনি�ত
কিরেবন েয, উ� �াপনািট চালু হইবার অনূয্ন ২ (দুই) বৎসর অম�র অম�র একবার েকান েযা� িনরেপ� পিরদশর্নকারী
কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ।
(২) উপ-িবিধ (১) অনুসাের েকান েযা� িনরেপ� পিরদশর্নকারী কতৃক
র্ পিরদশর্ন স�� করা হইেল িতিন �ধান
পিরদশর্ক কতৃক
র্ িনধ র্ািরত ফরেম একিট সনদপ� ইসুয্ কিরেবন।
(৩) পিরদশর্েনর সময় েযা� িনরেপ� পিরদশর্নকারী �ি� ফরম-‘ড’ েত বিণ র্ত পিরদশর্ন েচক-িল� অনুযায়ী
পিরদশর্ন কায র্ািদর িববরণী িলিপব� কিরেবন।
চতুদ র্শ অ�ায়
�য়ংি�য় যােনর ইি�নেক এলিপিজ �ারা চালােনার জ� রূপাম�র
১৫২। রূপাম�রকরণ কারখানা �াপেনর অনুেমাদন। (১) �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক এলিপিজ �ারা চালােনার
উপেযাগী কিরবার উে�ে� রূপাম�র কারখানা �াপেন আ�হী �ি�েক তফিসল-১ এ িনধ র্ািরত লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র
িনকট অনুেমাদেনর জ� সরকার কতৃক
র্ িনধ র্ািরত িফ �দান সােপে� ফরম ‘ঢ’ অনুযায়ী আেবদন কিরেত হইেব।
(২) উপ-িবিধ (১) এর অধীন আেবদন �াি�র পরবত� ১৫ (পেনর) কায র্িদবেসর মে� উ� কতৃপর্ �, এই িবিধমালার
িবধান অনুসাের, উ� আেবদন এবং উহার সিহত দািখলকৃত ত� ও কাগজপ� যাচাই-বাছাই ও পরী�ােম� এবং
আেবদনকারীর কািরগরী সাম�র্ িবেবচনা কিরয়া উ� আেবদন অনুেমাদন বা উহা বািতল কিরেত পািরেব।
(৩) লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত আেবদনকারীর িনকট হইেত উপ-িবিধ (২) এ
উিল�িখত ত� ও কাগজািদ অিতির� ত� বা কাগজপ� তলব কিরেত পািরেব, এবং, �েয়াজেন, আেবদনকারীর সংিশ��
রূপাম�র কারখানা পিরদশর্ন কিরেত পািরেব।
১৫৩। রূপাম�র �ি�য়া।-(১) েকান �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক এলিপিজ �ারা চালােনার জ� রূপাম�রকরণ কায র্�ম
দ� �েকৗশলগত �ণালীেত পয র্া� �ানস�� েযা� �ি� বা �েকৗশলী বা তাহােদর সরাসির ত�াবধােন কমর্রত এলিপিজেত
রূপাম�েরর িবষেয় �িশ�ণ�া� অ� েকান েটকিনিশয়ান বা কমর্চারী �ারা স�ািদত হইেত হইেব, এবং তদুে�ে� রূপাম�র
কারখানায় েযা� �ি� বা �েকৗশলী বা েটকিনিশয়ান বা কমর্চারী থািকেত হইেব।
(২) �ািপত� ফুেয়ল িম�ার যাহার মা�েম ইি�েনর িভতের বায়ু ও িনয়ি�ত পিরমাণ �ালানী িম�ণ �েবশ কিরেব
তাহা িনিদ র্� ইি�েনর সিহত সাম�য্�পূণ র্ হইেত হইেব।
(৩) যা�ী ক�েক �াস িনেরাধী করা না হইেল, উহােক উ� কিরবার জ� ইি�ন ক� হইেত বায়ু আহরণ কের
এইরূপ ধরেনর �য়ংি�য়যােন রূপাম�র সর�ামািদ �াপন করা যাইেব না।
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১৫৪। �য়ংি�য় যােনর এলিপিজ �ালানী �ব�া।- (১) এলিপিজ �ারা চািলত �য়ংি�য় যােন �ালানী সরবরােহর
জ� �বহৃত য�পািত এলিপিজ সািভর্েসর উপেযাগী হইেত হইেব।
(২) উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত েকান �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক এলিপিজেত রূপাম�করণ �ি�য়ায় চাপ �শমন
ভা�, �য়ংি�য় ব�করণ ভা� ও হস� চািলত একিট ব�করণ ভা�যু� িসিল�ার, ��াদ �বাহ (Back Flow) �িতেরােধ
েচক ভা�যু� ভিতর্করণ লাইন, িসিল�ােরর ভািটেত (down stream) হস�চািলত একিট ভা�, েকান কারেণ ইি�ন ব� হইয়া
েগেল �য়ংি�য়ভােব ব� হওয়া উপেযাগী একিট �য়ংি�য় ভা�, চাপ িনয়�ক (Pressuse regulator), ফুেয়ল িম�ার এবং
িনণ র্েয়র জ� তাপমা�া েগজ থািকেত হইেব।
১৫৫। রূপাম�র সর�ামািদর মান।-(১) রূপাম�র সর�ামািদর ধরন ইি�েনর �মতার সিহত যথাযথভােব খাপ
খাইেত হইেব, সর�ামািদ িনব র্াচন এবং উহা �াপন কিরবার সময় উহার �স্�তকারীর িনেদ র্শনা অনুসাের কিরেত হইেব।
(২) ইি�ন �েকাে� �বহৃত য�াংশসমূহ ১২০ িডি� েসি�ে�ড এবং অ�া� উপকরণ ৮২ িড�ী েসি�ে�ড পয র্ম�
তাপমা�ায় কায র্পেযাগী হইেত হইেব।
(৩) �ালানী স�ালন য�াংেশ িনমণবিণ র্ত িবষয়সমূহ েলেবল বা েখাদাইকৃত থািকেত হইেব, যথা:(ক) �স্�তকারীর নাম বা সংেকত (Logo);
(খ) েয মান সূচক িবিনেদ র্শ অনুযায়ী য�াংশিট �স্�ত করা হইয়ােছ উহার নাম ও ন�র;
(গ) িডজাইন কায র্চাপ;
(ঘ) সিঠক সংেযাজেনর জ� �ালানী �বােহর িদক িনেদ র্শনা; এবং
(ঙ) য�াংেশর �মতা বা, �েযাজয্ ে�ে�, ৈবদুয্িতক েরিটং।
১৫৬। এলিপিজ ধারণপাে�র অব�ান।-(১) ধা�াজিনত আঘােত যাহােত িবন� না হয় এলিপিজ ধারণপা� এইরূেপ
সুরি�ত অব�ােন �ািপত হইেত হইেব।
(২) এলিপিজ ধারণপাে�র েকান অংশ বা উহার সিহত সংযু� েকান সর�াম �য়ংি�য় যােনর বািহের �সািরত
থািকেত পািরেব না।
(৩) �য়ংি�য় যােনর িপছেনর বা�ােরর খাড়া �ােম�র প�ােত বা স�ুখ এে�েলর সামেন �ালানী সরবরােহর
ধারণপা� বা উহার সিহত সংেযািজত সর�াম �াপন করা যাইেব না।
(৪) এলিপিজ ধারণপা� �য়ংি�য় যােনর িনেমণ সংেযাজেনর ে�ে� রা�ার েলেভল ও ধারণপাে�র মে� অনূয্ন ২০০
িম.িম ফাঁকা দূর� বজায় রািখেত হইেব।
(৫) এলিপিজ ধারণপা� এইরূেপ �ািপত হইেব যাহােত উহার তাপমা�া েকান ভােব ৪৫ িড�ী েসি�ে�েডর উপের না
র্ নেলর মে� ৭.৫ েস.িম. এর কম ফাঁকা জায়গা রাখা না হয়।
উেঠ এবং েকান ে�ে�ই এলিপিজ ধারণপা� ও বজর্য্ েধায়া িনগমণ
(৬) এলিপিজ ধারণপা� এইরূেপ �ািপত হইেব যাহােত ভা� হইেত �াস িনগতর্ হইেল তাহা চালক বা যা�ী কে�
�েবশ কিরেত না পাের।
১৫৭। এলিপিজ ধারণপাে� সংযু� য�াংশ।-(১) ধারণপাে�র আকােরর সিহত সাম��পূণ র্ একিট বহুমুখী ভা�
(Multi Valve) সংযু� থািকেব।
(২) উপ-িবিধ (১) এ উিল�িখত বহুমুখী ভাে� িনমণবিণ র্ত ভা� থািকেব এবং উহা চু�েকর সাহাে� কাজ কের এইরূপ
দ� সংযু� থািকেত হইেব যাহােত ধারণপাে� �ালানীর পিরমাণ িনণ র্য় করা যায়, যথা:(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

নন িরটান র্ ভা�যু� ভিতর্করণ সংেযাগ (Filling Connection) এবং ভিতর্করণ ভা� (Filler valve);
অিতির� �বাহ (Excess flow) িনয়�ক ভা�;
�শমন ভা�;
�য়ংি�য় ভিতর্ িনয়�ক ভা� (80% Stop valve);
ি�ং িনয়ি�ত চাপ �শমন ভা� (Spring Loaded pressure Relief Valve);
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(চ) �য়ংি�য়ভােব এলিপিজ িবি��করণ ভা� (solenoid valve); এবং
(ছ) তাপীয় িফউজ ভা� (Thermal fuse valve)।
র্ পেয়ে� �� ও �ায়ীভােব ‘‘বা�’’ এবং ‘‘তরল’’ িলিপব� কিরেত হইেব।
(২) িসিল�াের বা� বা তরল িনগমন
স�ম।

(৩) ভিতর্করণ সংেযাগ �ব�ায় একিট ভিতর্করণ কয্াপ আব� থািকেব যাহা িসিল�ােরর িডজাইন চাপ সহয্ কিরেত

(৪) দূরবত� ভিতর্করণ সংেযাগ �য়ংি�য় যােনর বািহের সুরি�ত এবং বায়ু চলাচল �ব�া রিহয়ােছ এইরূপ �ােন
সংযু� থািকেব।
(৫) �য়ংি�য় যােনর সােথ ভিতর্করণ সংেযাগ এইরূেপ সংযু� থািকেব যাহােত সংযুি�র �ায়ী েকান িবচুয্িত না
ঘটাইয়া �য়ংি�য় যােনর স�ুখ ও প�াৎ িদেক ৫০ েকিজ আেরািপত বল সহয্ কিরেত স�ম হয়।
(৬) িসিল�ােরর সিহত হস�চািলত শাট অফ ভা� সংযু� থািকেব যাহা অিতির� �বাহ ভা� (Excess flow
Valve) এর ভািটেত (down stream) সংযু� হইেব। শাট অফ ভা� এর সিহত অিতির� �বাহ ভা� একীভূত থািকেল
উহা সরাসির িসিল�ােরর সােথ সংযু� হইেব। ইি�ন ব� অব�ায় দহন সুইচ (igniton Switch) ব� বা চালু েয েকান
অব�ায় ভালেভর িনয়�ণ �ব�া ইি�েন �ালানী �াস �বাহ �য়ংি�য়ভােব ব� কিরেব এবং ইি�ন চালু না হওয়া পয র্ম� উহা
ব� থািকেব।
(৭) উপ-িবিধ (৬) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, তরল ইনেজকশন �ব�ায় (Liquid Injection system) �াস
বুদবুদ েশাধন কিরবার জ� �ালানী পূণ র্ চ�ায়েনর �েয়াজন হইেল এলিপিজ �ারা ইি�ন চালু হইবার পূেব র্ অনূয্ন ১০ েসেক�
ব�করণ ভা� েখালা থািকেব।
(৮) তরল পিরমাপক িনেদ র্শক (liquid level indicator) ধারনপাে�র জ� উপযু� হইেত হইেব এবং উহা
যেথাপযু� অব�ােন �াপন কিরেত হইেব।
(৯) ি�ং িনয়ি�ত চাপ �শমন ভা� ধারনপাে�র বা�ীয় অংেশর সিহত এইরূেপ সংযু� থািকেব যাহােত পা�র্বত�
�ােন িনঃসরণ কিরেত পাের এবং উ� তােপ (অি�দুঘ র্টনায়) অথবা অতয্িধক চােপ এই ভা� কায র্কর থােক।
(১০) �য়ংি�য় ভিতর্ িনয়�ক (automatic Filling level limiter) ধারণপাে�র জ� উপযু� হইেত হইেব এবং
যেথাপযু� �ােন এইরূেপ �াপন কিরেত হইেব যাহােত ধারণপা� ৮০% এর অিধক ভিতর্ হইেত না পাের।
(১১) বহুমুখী ভাে� একিট এলিপিজ িবি��করণ ভা� সংযু� কিরেত হইেব যাহােত ইি�ন ব� থাকা অব�ায় বা
দুঘ র্টনায় িসিল�ার হইেত ইি�েন এলিপিজ পিরবহন লাইন ভাি�য়া যাওয়া অব�ায় �য়ংি�য়ভােব মজুদ িসিল�ার হইেত
এলিপিজ �বাহ ব� হয়।
(১২) তাপীয় িফউজ ভা� অি� দুঘ র্টনায় অিত উ� তাপমা�ায় ধারণপা� খািল কিরবার ে�ে� কায র্কারী হইেব।
১৫৮। ব�র্া�াদন।- উপযু� �ােন �াপেনর মা�েম বা পৃথক বেমর্র সাহাে� ধারণপা� ও তৎসংযু� য�াংশেক
যেথাপযু�ভােব আ�ািদত কিরেত হইেব যাহােত ঘূণ র্ায়মান �াফট এর িবচুয্িতর ফেল এবং ধাবমান বস্� বা বািহর হইেত
িনি�� েকান বস্�র আঘােত বা অ� েকানভােব এলিপিজ ধারণপা� �িত�� হইেত না পাের।
১৫৯। বায়ু চলাচল �ব�া।- (১) গাড়ীর �েকাে�র িভতের এলিপিজ ধারণপা� �ািপত হইেল বহুমূখী ভা�েক এইরূেপ
আ�ািদত রািখেত হইেব যাহােত বহুমুখী ভা� হইেত িনগতর্ �াস গাড়ীর �েকাে� �েবশ না কের এবং উ� কে� পয র্া� বায়ু
চলাচেলর �ব�া রািখেত হইেব।
র্ হইেত পাের েসইজ� বহুমুখী ভালেভর আ�াদেন িনগমন
র্
(২) িনগতর্ েকান �াস যাহােত িনরাপেদ বািহের িনগিমত
পাইপ �াপেনর �ব�া কিরেত হইেব।
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(৩) বায়ু চলাচল �ব�া এলিপিজ ধারণপাে�র চাপ �শমন �ব�া বা চাপ �শমন �ণালীর (channel) পিরচালন
�াহত কিরেব না।
১৬০। ধারণপ� �াপন।-(১) �িতিট ধারণপাে�র তাক (Rack) যানবাহেনর গােয়, তালায় বা কাঠােমার সিহত এইরূপ
প�িতেত দৃঢ়ভােব সংযু� কিরেত হইেব যাহােত যােনর ল�ালি� অে�র িদেক �াস ভিতর্ ধারণপাে�র ওজেনর িবশগুণ ি�রবল
(static force) এবং অ� েয েকান িদেক আটগুন ি�রবল সহয্ কিরয়া সড়ক দুঘ র্টনা, িপছলাইয়া পড়া, িঢলা হইয়া যাওয়া বা
ঘূণ র্েনর ফেল ধারণপাে�র �িত �িতহত হয়।
(২) সংযুি�করণ প�িত এমন হইেব যাহােত ধারণপাে�র েখাল (shell) পীড়ন বা �য় �া� না হয়।
(৩) ধারণপা� আটকাইবার উপকরণ ও প�িতেত ধারণপা� ও আটকাইবার কাঠােমার মে� �াসেকট (gasket)
এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত আে�ালনজিনত �য় না হয়।
র্ ভা� বা অ�া� সংযু� য�াংেশর উপর আেরাপ করা যাইেব না।
(৪) এলিপিজ ধারণপাে�র ভর িনগমণ
(৫) এলিপিজ ধারণপা�েক েকান অব�ােতই গাড়ীর সিহত ওেয়ি�ং এর মা�েম সংযু� করা যাইেব না।
(৬) এলিপিজ ধারণপা�েক েকান অব�ােতই গাড়ীর সিহত এমনভােব সংযু� করা যাইেব না যাহােত উহা গাড়ীর গঠন
কাঠােমার অংেশ পিরণত হয়।
১৬১। এলিপিজ ধারণপাে�র উপিরতেলর �ি�য়াকরণ।- (১) এলিপিজ ধারণপা� �াপেনর পূেব র্ ে�ইনেলস ি�ল
ধারণপা� �তীত অ� েকান ি�ল ধারণপাে�র উপিরতেল বািহয্ক �য় �িতেরােধর লে�য্ �য় �িতেরাধী রং লাগাইেত হইেব
র্ যেথাপযু�ভােব �স্�ত কিরেত হইেব।
এবং �বহােরর পূেব র্ ধারণপাে� বিহগা�
(২) সকল ধারণপাে�র গােয় �াথিমক আবরণ িহসােব এয্ালকাইড িজংক ে�ােমট বা সমমােনর �াথিমক আবরণ
�বহার কিরেত হইেব।
প�দশ অ�ায়
এলিপিজ িনয়�ণ য�
১৬২। িনয়�ণ যে�র সাধারণ িবধানাবলী।- ধারণপা�ি�ত এলিপিজ চাপ �াস কিরয়া ইি�েন সরবরােহর উে�ে�
এলিপিজ বায়ু িম�েণ রূপাম�েরর জ� এই অ�ােয় বিণ র্ত �েয়াজনীয় এলিপিজ িনয়�ণ সর�াম, সামি�কভােব বা উপকরণ
িহসােব েযভােবই থাকুক না েকন, থািকেত হইেব।
১৬৩। িনয়�ণ যে�র য�াংশ।-(১) িনয়�ণ য� নূয্নপে� িনমণবিণ র্ত য�াংশ সম�েয় গিঠত হইেব, যথা:(ক) সািভর্স সাট অফ ভা�;
(খ) �য়ংি�য় সাট অফ ভা�;
(গ) এলিপজ সিলনেয়ড ভা�;
(ঘ) েরগুেলটর;
(ঙ) িরিডউসার /বা�ীয়ভবন য� (Reducer/Vaporiser)
(চ) ছাকনী (filter)
(ছ) �াস-বায়ু িম�ণ য�;
(জ) �ালানী পিরবতর্ন �ব�া (fuel chage-over);
(ঝ) �ালানী িনব র্াচক িনয়�ক (fuel selection control); এবং
(ঞ) চাপ িনেদ র্শক (pressure indicator) |
(২) সকল সময় ভা�েক সহেজ �বহার কিরবার উে�ে� ইি�ন �েকা� িসিল�ার ভা� ও অ� েকান ভা� বা
য�াংেশর মে� উ� চাপ পাইপ লাইেন যতদুর স�ব েরগুেলটেরর কােছ একিট সািভর্স সাট অব ভা� �াপন কিরেত হইেব এবং
এই ভাে�র �কৃিত িচহৃি◌তকরেণর জ� �ায়ীভােব ‘‘এলিপিজ সািভর্স সাট অব ভা�’’ বা অনুরূপ শে�র েলেবল লাগাইেত
হইেব এবং ভালেভর ব� ও েখালা িদক িনেদ র্শক িচ� সু��ভােব িচহৃি◌ত থািকেত হইেব।
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(৩) ইি�ন ব� অব�ায়, এমনিক দহন সুইচ (ignition switch) চালু থািকেলও ইি�েন �ালানী �াস �বাহ
�য়ংি�য়ভােব ব� রািখবার জ� এই �ি�য়ায় একিট এলিপিজ সাট অব ভা� �াপন কিরেত হইেব।
(৪) তরল এলিপিজেক উ�� কিরয়া বাে� পিরণত কিরয়া এবং এলিপিজ ও বায়ুর িম�ণেক সিঠক অনুপােত রািখয়া
ইি�েন উহার �বাহেক িনয়�েণর জ� বা�ীয়ভবন য� �াপন কিরেত হইেব এবং উহা �াস ইি�ন ঠা�া কিরবার পািন ও
ৈবদুয্িতক সািভর্েসর সিহত যু� থািকেব।
(৫) বা�ীয়ভবন য� ধারণপাে�র িডজাইন চােপ হইেত হইেব এবং উহা এলিপিজর �য়কারী �ভাব �িতেরােধ স�ম
এমন পদাথ র্ �ারা ৈতরী হইেত হইেব।
(৬) বা�ীয়ভবন যে�র ধরন অনুসাের ধারণপাে�র চাপেক দুই বা িতন ধােপ কমাইয়া িম�ােরর উপেযাগী হয় এমন
কায র্করী চােপ রািখেত হইেব।
(৭) বা�ীয়ভবন যে�র খুব কােছ বেনেটর িনেচ এলিপিজ ব�করণ সিলনেয়ড �াপন কিরেত হইেব এবং এলিপিজ
র্ পাইেপর ৈদঘ র্য্ ৩০েসিম এর কম হইেত হইেব।
িনগমণ
(৮) ইি�ন ব� অব�ায় বা ইি�ন েপে�াল �ারা চািলত হইেল এই �ব�ায় ইি�েন �াস �বাহ ব� থািকেব, পুনরায়
এলিপিজ �ারা চালনা কিরেত হইেল েকিবেন �ািপত সুইেচর সাহাে� বা�ীয়ভবন য� সিলনেয়ড কায র্কর কিরেত হইেব।
(৯) গাড়ীর িনয়�ণ য� এমনভােব সংযু� কিরেত হইেব যাহােত(ক) গাড়ী ঝুিঁ কপণ র্ অব�ায় িনরাপদ থােক;
(খ) উহা গািড়েত সুিবধাজনক �ােন ও িনরাপেদ থােক;
(গ) উহা িনয়িমত র�ণােব�ণ, উপেযাজন এবং পিরদশর্েনর সুিবধা হয়;
র্ �ব�া হইেত যতদূর স�ব েবশী দূরে� �ািপত হয় এবং েযে�ে� দূর� ১৫
(ঘ) উহা বজর্য্ ধুয়াঁ িনগমন
েস.িম. এর কম েসইে�ে� এমনভােব আ�ািদত থােক, েযন উহা িবিকিরত তাপ হইেত র�া পায়
র্ �ব�া অকায র্কর হইেল িনগতর্ বজর্য্ ধুয়ার
ঁ �িতকর �ভাব হইেত
এবং েকান কারেণ ধুয়াঁ িনগমণ
র�া পায়;
(ঙ) উহা যুি�যু�ভােব সংঘষ র্জিনত আঘাত হইেত সুরি�ত থােক;
(চ) সকল েহাস পাইপ পয র্া�ভােব নড়াচড়ার �ব�া থােক; এবং
(ছ) জল চ�ায়ন �ব্�া (water recycling system) বা, ে��মত, পািন স�ালন প�িত
�স্�তকারীর িনেদ র্শ অনুযায়ী সংযু� হয় এবং মূল যে�র পািনর �বাহ ব� হয় এমন �বাহ িনয়�ণ
ভা� �াপন করা না হয়।
(১০) এলিপিজ �ালানী লাইেনর েশষ �ােম� েরগুেলটেরর য�াংেশর জ� �িতকর এমন ÿ◌ু� ÿ◌ু� ভাসমান
পদাথ র্ �ালানী হইেত দূর কিরেত স�ম এইরূপ একিট ছাকুনী সংযু� কিরেত হইেব।
(১১) ইি�েনর �েয়াজন অনুযায়ী সিঠক অনুপােত বাতাস ও �ােসর িম�ণ ৈতরীর ‘�াস-বায়ু িম�ণ য� (gas–air
mixture)’ িনরাপদভােব যথাস�ব কাবু র্েরটেরর কােছ সংযু� কিরেত হইেব এবং ইে�কশান টাইপ যােনর ে�ে� সরাসির
বায়ু �েবেশ মুেখর সিহত সংযু� কিরেত হইেব এবং দূরবত� অংেশ সংযু� করা হইেল যেথাপযু� ভােব সুরি�ত কিরেত
হইেব, যাহােত উহা িনজ ওজন ও আেরািপত ভর বহেন স�ম হয়।
(১২) �াস-বায়ু িম�ণ যে�র িনমণমূখী �বােহ েকান বাতাস-ছাকুনী (air-filter) সংযু� থািকেব না ।
(১৩) �ােসর সিহত বায়ু িম�েণর পূেব র্ই েকান অি��িল� �িতহত কিরবার জ� অি��িলংগ �িতহতকারী ভা�
(Anti- backfire valve) সংযু� কিরেত হইেব।
(১৪) ি�-�ালানী চািলত ইি�েনর ে�ে� ইি�ন ও �িতিট �ালানী পাে�র মাঝখােন �য়ংি�য় ব�করণ ভা� �াপন
কিরেত হইেব, যাহােত েকান এক �কার �ালানীর �েয়াজন না হইেল উহার �বাহ ব� রাখা যায় এবং অ� �কার �ালানীর
�বাহ িনরবি�� থােক এবং উ�রূপ ভা� িবিধ ১৬৩ এর উপ-িবিধ (৩) এ উিল�িখত �য়ংি�য় সাট অব ভা�-এর অনুরূপ ও
স�রক হইেব।
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(১৫) ি�-�ালানী চািলত ইি�েনর ে�ে� দুইিট �ালানীর েয েকানিট িনব র্াচেনর জ� কমপে� িতনিট �ােন
সু��ভােব িচহৃি◌ত উ� দুইিট �ালানীর নাম স�িলত িনব র্াচক সুইচ (selection switch) �াপন কিরেত হইেব, িনব র্াচক
সুইচ গাড়ীচালক বা য�চালেকর নাগােলর মে� �ািপত হইেব এবং উ� ে�ে� ইেলক�িনক ফুেয়ল ইনেজকশন স�িলত
�য়ংি�য় যােনর ে�ে� দুইিট �ােন সুইচ �াপন �হণেযা� হইেব।
(১৬) েরগুেলটর বা িফল পেয়ে� িবেশষতঃ ইি�ন �েকাে� সহেজ দৃি�েগাচর হয় এমন �ােন এলিপিজ িসিল�ােরর
চাপ িনেদ র্েশর জ� একিট চাপ িনেদ র্শক িমটার �াপন কিরেত হইেব এবং একিট অিতির� েগজ বা ইেলক�িনক েগজ
গাড়ীচালেকর কে� �াপন করা যাইেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, উ� কে� িসিল�ার বা পাইপ হইেত �াস িনঃসরণ বে�র জ� েগজেক পৃথক রািখেত হইেব।
১৬৪। এলিপিজ �ালানী লাইন।-(১) এলিপিজ �ালানী লাইন �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ �ীকৃত �য্া�াডর্ িবিনেদ র্শ
অনুযায়ী িনিমর্ত হইেত হইেব।
(২) এলিপিজ পাইিপং েপটােনা েলাহা বা ই�াত অথবা তামার উপাদান �ারা ৈতরী হইেত হইেব এবং উহােত ঢালাই
েলাহার পাইপ িফিটংস �বহার করা যাইেব না ।
১৬৫। চাপ সহনীয় নমনীয় েহাস পাইপ।- (১) এলিপিজ েত �বহােরর জ� নমনীয় েহাস পাইপ েয িবিনেদ র্শ অনুযায়ী
িনিমর্ত উহার শতর্াবলী পালন কিরেত হইেব।
(২) �িতিট েহাস পাইেপর সংেযাগ�েল ৩৫০ িপএসআই কায র্চাপ ��ভােব িচি�ত থািকেব এবং উহা এলিপিজ
�বহােরর েবাঝােনার জ� ‘‘এলিপ’’ বা অ� েকান িচ� �ারা িচি�ত কিরেত হইেব।
(৩) �াপেনর পূেব র্ েহাস পাইেপর সর�ামািদ ২৫০ িপএসআই চােপ পরীি�ত হইেত হইেব।
১৬৬। �য়ংি�য় যােন পাইপ এবং েহাস �াপন।-(১) এলিপিজ �ালানী লাইন যােনর অভয্ম�ের চালক বা যা�ী
বিসবার �ােন �াপন করা যাইেব না ।
(২) সকল �ালানী লাইন এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত উহা ঘষ র্ণ, দুঘ র্টনাজিনত কারেণ বা �য়ংি�য়যােনর
চাকা বা টায়াের বািহর হইেত িনি�� ব�র আঘাত �িতহত কিরেত পাের।
(৩) �ালানী লাইন সংি��র পেথ একিট পাইেপর মা�েম �াপন কিরেত হইেব এবং উ� লাইন �াপেনর ে�ে�
পাইেপ েকানরূপ েজাড়া েদওয়া যাইেব না।
(৪) বহুমুখী ভা� এবং এলিপিজ সিলনেয়ড ৬ িম.িম �ােসর কপার পাইপ �ারা সংযু� থািকেব যাহা �য়ংি�য়যােনর
বািহের �াপন কিরেত হইেব এবং িফিলং পেয়� এবং বহুমুখী ভাে�র মে� ৮ িম.িম কপার পাইপ �ারা সংযু� থািকেব।
(৫) যিদ ধারণপা� যােনর মে� �াপন করা হয় তেব �ালানী লাইেনর পথ বায়ু িনেরাধী একিট বাে�র মে� �াপন
কিরেত হইেব।
(৬) �ালানী লাইন ৬০০ িমিল িমটার এর কম নয় এমন �বধােন মজবুতভােব আটকােনা থািকেব এবং
�য়ংি�য়যােনর বজর্য্ ধুয়াঁ িনগমর্ন �ান হইেত অনূয্ন ২৫০িম.িম দূের থািকেত হইেব।
১৬৭। সংযুি� এবং সংেযাগ।- (১) �ালানী লাইেনর সংেযাগ এলিপিজ �বহার উপেযাগী হইেত হইেব।
(২) ৫ িপএসআই এর অিধক তেব অনিধক ১২৫ িপএসআই কায র্করী চােপ �বহৃত বা�ীয়ভবন য� �বহােরর ে�ে�
সংযুি�সমূহ নূ�তম ১২৫ িপএসআই চােপ িডজাইনকৃত হইেত হইেব।
(৩) ৫ িপএসআই অিধক চােপ এলিপিজ তরল বা বা�ীয় পিরবাহী েহাস, েহাস সংযুি� এবং নমনীয় সংেযাগসমূহ
এলিপ �ােসর বা� বা তরল উভয়িবধ �িতকর �ভাব মু� হইেব এমনভােব িনিমর্ত হইেত হইেব।

55

(৪) ১২৫ িপএসআই এর অিধক কায র্চােপ তরল এলিপ-�াস অথবা বা� এলিপিজ �াস এ �বহৃত সংযুি�সমূহ
অনূয্ন ২৫০ িপএসআই েত িডজাইনকৃত হইেত হইেব।
(৫) সকল সংেযাগ �াপেনর পর �ালানী সংেযাগসমূহ অনূয্ন ৭০০ িপএসআই চাপ সহন �মতা স�� হইেব এইরূেপ
িডজাইনকৃত হইেত হইেব।
১৬৮। রূপা�র য�পািতর ধরণ।- েকান রূপাম�র কারখানা বা �ি� এলিপিজ রূপাম�র য�পািত �বহার কিরেত
পািরেবন না, যিদ নায�পািতগুিল UNECF67 বা UNECE115 বা �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ �ীকৃত েকান িবিনেদ র্শ অনুযায়ী
হয়;
(আ) েয �য়ংি�য় যান রূপাম�র করা হইেব তাহার জ� িনরাপদ হয়;
(&ই) রূপাম�র েযা� �য়ংি�য় যােনর জ� উপযু� হয়।
(A)

১৬৯। উপযু� �েকৗশলী।- (১) উপযু� �েকৗশলী এলিপিজ রূপাম�র কােজ েযা� মেমর্ �ধান পিরদশর্ক বা তৎকতৃক
র্
�ীকৃত �িত�ান হইেত েযা� �েকৗশলীরূেপ অনুেমাদন �হণ কিরেত হইেব।
(২) উপযু� �েকৗশলীর িনমণবিণ র্ত েযা�তা থািকেত হইেব, যথা:(ক)
(খ)
(গ)

সরকার কতৃক
র্ অনুেমািদত িব�িব�ালয় হইেত ৪ বৎসর েময়ািদ যাি�ক �েকৗশল িবষেয় সণাতক িড�ী;
সরকার কতৃক
র্ অনুেমািদত েকান �িত�ান হইেত সংিশ�� িবষেয় যথাযথ �িশ�ণ�া�; এবং
করণীয় কােয র্ উপযু� এবং কায র্প�িত ও জর�ির কায র্ পিরক�না বাস�বায়েনর উপযু� মেমর্ �ধান
পিরদশর্ক বা সরকার কতৃক
র্ �ীকৃত েকান �িত�ান হইেত লাইেস��া�।

(৩) উপযু� �েকৗশলী তাহার েযা�তা ও অিভ�তা সং�া� সকল সনদসহ েযা� �েকৗশলী িহসােব �ীকৃিতর
জ� �ধান পিরদশর্ক এর িনকট আেবদন কিরেবন এবং �ধান পিরদশর্ক এর িনকট েযা� িবেবিচত হইেল িতিন
অনুেমাদন �দান কিরেবন অ�থায় আেবদন �তয্া�ান কিরেবন।
যথা:-

(৪) উপযু� �েকৗশলী �য়ংি�য় যান এলিপিজেত রূপাম�েরর সময় িনমণিলিখত িবষয়াবলী �িতপালন কিরেবন,
�ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ �ীকৃত বা জারীকৃত েকান েকাড অব �াকিটস, িবিনেদ র্শ বা গাইড লাইন
অনুসাের পিরপূণ র্ কািরগরী দ�তার সিহত রূপাম�র য�পািত �াপন;
(আ) রূপাম�র য�পািতর িনমর্াতা কতৃক
র্ �দ� িনেদশর্না অনুসরণ;
(B) অ� �য়ংি�য় যােন �বহৃত রূপাম�র য�পািত �বহার কিরেবন না;
(C) �িতিট �য়ংি�য় যােনর রূপাম�র য�পািতসহ রূপাম�র সং�া� সকল ত�ািদ একিট েরিজ�াের
কমপে� ১০ বৎসর পয র্ম� সংর�ণ কিরেবন;
(D) রূপাম�েরর পর উপযু� �েকৗশলী িনমণরূেপ একিট সনদপ� �য়ংি�য় যােনর মািলকেক �দান
কিরেবন, যথা ‘‘এই মেমর্ িন�য়তা �দান করা যাইেতেছ েয, তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ)
িবিধমালা, ২০০৪ এর িনেদ র্শনা অনুযায়ী উ� �য়ংি�য় যােনর িনব�ন
ন�র................................ , �য়ংি�য় যানিট আমার ত�াবধােন এলিপিজ রূপাম�র য�পািত
�াপন, পয র্েব�ণ ও পরী�া করা হইয়ােছ এবং জনসাধারেণর �বহােরর জ� িনরাপদ’’;
(E) রূপাম�িরত �য়ংি�য় যােনর মািলক উপ-িবিধ ৩ এর দফা (&&&&&উ) েত উিল�িখত সনদ সকল
সময় �য়ংি�য় যােন সংর�ণ কিরেবন।
(A)

ষ�দশ অ�ায়
িবিবধ
১৭০। সাধারণ অ�াহিত।- সরকার, �ধান পিরদশর্েকর সুপািরশ�েম েকান �ি�েক এই িবিধর েয েকান িবধান,
িলিখত আেদশ �ারা এবং উহােত উিল�িখত শতর্ সােপে�, যিদ থােক, হইেত অ�াহিত িদেত পািরেবন।
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১৭১। িবিধমালার অপয র্া�তার ে�ে� মানসূচক িবিনেদ র্শ বা িবিধ িবধান �েয়াগ।- �াসাধার বা িসিল�াের �াস ভিতর্,
েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ ও �বহার, �য়ংি�য় যানেক এলিপিজেত রূপাম�েরর উে�ে� কারখানা �াপন অথবা
িসিল�ার, �াসাধার বা েরিটকুেলেটড প�িতেত �ািপত এলিপিজ মজুদ ও পিরবহন সর�াম পরী�ণ প�িত, র�ণােব�ণ ও
েমরামেতর িবষেয় এই িবিধমালার েকান িবধান অপয র্া� �তীয়মান হইেল, উ� িবষেয় �ধান পিরদশর্েকর অনুেমাদন সােপে�,
িবে�র অ�া� েদেশ �চিলত মানসূচক িবিনেদ র্শ বা িবিধ-িবধান অনুসরণ করা যাইেব।
১৭২। �াসাধার, ইতয্ািদর িনরাপ�ার জ� িনেদ র্শ �দােনর �মতা।- এলিপিজ এর েকান িসিল�ার বা �াসাধার,
এলিপিজ পিরবহন যান, িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ প�য্া�, এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শন বা এলিপিজ মজুেদর �া�েণর
িনরাপ�ার জ� �েয়াজনীয় মেন কিরেল �ধান পিরদশর্ক বা েকান িবে�ারক পিরদশর্ক, উ� এলিপিজ িসিল�ার, �াসাধার,
যান বা �া�ন েমরামত করা বা অ� েকান �ব�া �হেণর জ� অনূয্ন ১৫ (পেনর) িদেনর িলিখত িনেদ র্শ িদেত পািরেবন এবং
সংিশ�� �াসাধার, যান বা �া�েণর মািলক বা লাইেস�ধারী উ� িনেদ র্শ পালেন বা� থািকেবন।
১৭৩। �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ এবং �াসাধার (Pressure Vessel) িবিধমালা, ১৯৯৫ এর �েয়াগ।- (১)
এই িবিধমালার প�ম ও ষ� অ�ােয়র েকান িবধান অপয র্া� �তীয়মান হইেল �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ বা �াসাধার
(Pressure Vessel) িবিধমালা, ১৯৯৫, যাহা �েযাজয্, এর িবধান অনুসরণ কিরেত হইেব।
(২) এই িবিধমালার েকান িবধােনর সিহত �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ বা �াসাধার (Pressure Vessel)
িবিধমালা, ১৯৯৫ এর েকান িবধান সাংঘিষ র্ক হইেল, এই িবিধমালার িবধান �াধা� পাইেব।’’;
তফিসল-১
লাইেস�
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
�িমক
নং
(১)
১।

ফরম

েয উে�ে� লাইেস� �দ�

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �

(২)
‘গ’

(৩)
এলিপিজ �াস আমদািন

(৪)
�ধান পিরদশর্ক

২।

‘ঙ’

�ধান পিরদশর্ক

৩।

‘চ’

�াপনায় এলিপিজ মজুদ এবং েমাটর
যােনর সােথ সংযু� িসিল�াের �ালানী
িহসােব
অথবা
হস�াম�রেযা�
িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্
িসিল�াের তরলীকৃত এলিপিজ মজুদ

৪।

‘জ’

জলপেথ বা �লপেথ �াসাধাের এলিপিজ
পিরবহন

৫।

‘ঞ’

েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ ও
�বহােরর জ� লাইেস�

�ধান পিরদশর্ক অথবা
তৎকতৃক
র্ �মতা �া�
েকান িবে�ারক
পিরদশর্ক
�ধান পিরদশর্ক
�ধান পিরদশর্ক
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তফিসল- ২
ফরমসমূহ
ফরম ‘ক’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১৭ ���]
এলিপিজবাহী জাহাজ ব�ের �েবেশর পূেব র্ মা�ার বা এেজ� কতৃক
র্ �দ� েঘাষণাপ�
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

জাহােজর নাম
জাহােজ বহনকৃত এলিপিজ এর েমাট পিরমাণ
ব�ের েয পিরমাণ এলিপিজ খালাস করা হইেব
েয ভােব এলিপিজ বহনকৃত [বাে�/�ানাম�রেযা�
আধাের/ িন�চাপ িহমািয়ত আধাের/ িসিল�াের]
এলিপিজ মজুেদর লাইেস� ন�র, লাইেস�কৃত
পিরমাণ এবং মজুদ �া�েণর অব�ান
মম��

তািরখঃ----------------

:
:
:
:
:
:

কয্াে�েনর �া�র
আমদানীকারক বা এেজে�র �া�র
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ফরম ‘খ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
এলিপিজ আমদািনর লাইেসে�র জ� আেবদন
১।
২।
৩।
৪।
৫।

আমদািনকারেকর নাম ও িঠকানা
আমদািনত� এলিপিজ এর পিরমাণ
আমদািনত� এলিপিজ এর উপাদান
আমদািনত� এলিপিজ এর বা�ীয় চাপ
আমদািনত� এলিপিজ(ক) গ�যু� িক না
(খ) গ�যু� করা হইেল িক পদাথ র্ �ারা
গ�যু� করা হইয়ােছ ইহার �চিলত ও
রাসায়িনক নাম

:
:
:
:
:
:

৬।

এলিপিজ মজুেদর লাইেস� ন�র, লাইেস�কৃত
পিরমাণ এবং মজুদ �া�েণর অব�ান
:

৭।

এলিপিজ িকভােব আমদািন হইেব বাে� বা
হস�াম�রেযা� ধারণপাে�

৮।

�ানাম�রেযা� ধারণপাে�র ধরন(১) �ানাম�রেযা� �াসাধার
(২) �ানাম�রেযা� িন�চাপ িহমািয়ত আধার
(৩) িসিল�ার
�ানাম�রেযা� ধারণপা�(ক) েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুসাের
ৈতরী উহার নাম, ন�র ইতয্ািদ
(খ) আধােরর ধরণ, সনা�করণ রং
(গ) িনরেপ� পিরদশর্নকারীর নাম,
িঠকানা ও �তীক

৯।

(ঘ) ভাল্ভ েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন
অনুসাের ৈতরী উহার নাম ও নং

তািরখ

:
:
:
:
:
:
:
:

(ঙ) �ােসর পূরণ অনুপাত
(চ) সব র্েশষ কৃত উদি�িত বা �েযাজয্ অ�
পরী�ার তািরখ

:
:

(ছ) আধােরর ন�র (েরােটশন ন�র)

:
আমদািনকারেকর �া�র

দাবীর সমথের্ ন কাগজপ� দরখােস�র সিহত দািখল কিরেত হইেব।
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ফরম ‘গ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১৪ ���]
এলিপিজ আমদািনর লাইেস�
নং

িফ

এত�ারা...........................................................................................................................েক,
Explosives Act, 1884 ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবধানাবলী
সােপে� ------------- ব�েরর মা�েম -------------�াপনায় ে�রেণর উে�েশ ---------- িকেলািলটার/ টন তরলীকৃত
েপে�ািলয়াম �াস আমদািনর জ� লাইেস� ম�র করা হইল।
ধারণপাে�র ধরন

ধারণপাে�র সং�া

ধারণপাে�র িববরণ
�িতিট ধারণপাে�র জলধারণ �মতা

েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুসাের
ধারণপা� িনিমর্ত উহার নাম ও
সং�া

এই লাইেস� .................................. তািরখ পয র্ম� বলবৎ থািকেব।

তািরখ

�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।
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ফরম ‘ঘ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
এলিপিজ মজুদকরণ অথবা মজুদকরণ ও িসিল�াের উ� �াস ভিতর্ কিরবার জ� লাইেস� ম�র বা সংেশাধেনর দরখাস�
১।
২।

৩।
৪।

৫।
৬।

দরখাস�কারীর পূণ র্ নাম ও িঠকানা
:
েয �া�েণ এলিপিজ মজুদ করা হইেব এবং িসিল�াের
�াস ভিতর্ করা হইেব উহার অব�ান
েজলা
:
উপেজলা/থানা
:
�াম /শহর/েমৗজা
:
খিতয়ান ও দাগ নং/েহাি�ং নং
:
মজুত� এলিপিজ এর পিরমাণ �াসাধাের
:
মজুদাগাের িসিল�াের
:
মজুেদর উে�� [েযমনঃ বহনেযা� িসিল�াের ভিতর্/
েমাটরযােনর �ালানী িহসােব উ� যােন সংযু� িসিল�াের
ভিতর্/আধাের বা পাইপ লাইেন সরবরােহর উে�ে�]

েকান ফরেম লাইেস� �েয়াজন
ফরেম উিল�িখত সকল শতর্াবলী পালন কের িক না
অথবা উহা পালেনর উপেযািগতা আেছ িক না
৭।
�া�েণ ইেতাপূেব র্ মজুদকৃত এলিপিজ এর পিরমাণ
৮। এলিপিজ আমদািনর �স�ািবত পিরমাণ
৯। অিতির� ত� যিদ থােক
১০। ম��

:
:
:
:
:
:

আিম/ আমরা এই মেমর্ �তয্য়ন কিরেতিছ েয, উপির-উ� ত�াবলী যাচাই করা হইয়ােছ এবং উহা সতয্। আিম/ আমরা
অংগীকার কিরেতিছ েয, Explosives Act, 1884 ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা,
২০০৪ এবং ম�রীত� লাইেসে�র শতর্ পালন কিরয়া উপেরা� �া�েণ এলিপিজ মজুদ কিরব। আিম/ আমরা অবিহত আিছ
েয, উ� আইেনর বা িবিধমালার েকান িবধান এবং লাইেসে�র েকান শতর্ লংঘনকারী সেব র্া� ১০ (দশ) বৎসর পয র্ম� কারাদ-এবং ৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা পয র্ম� অথ র্দ-- দ-নীয় হইেবন।

দরখাস�কারীর �া�র

টীকাঃ দরখােস�র সােথ দািখলত� কাগজপ�ঃ
(১) িবিধ ১১১ (২) অনুযায়ী ৫খানা নকশা;
(২) িবিধ ১১১ (৯) অনুযায়ী �েয়াজনীয় িফ �দােনর ে�জারী চালান।
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ফরম ‘ঙ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
�াপনায় এলিপিজ মজুদ এবং েমাটর যােনর সােথ সংযু� িসিল�াের �ালানী িহসােব অথবা হস�াম�রেযা� িসিল�াের
এলিপিজ ভিতর্র লাইেস�
নং

িফ

এত�ারা..........................................................................................................................েক,
Explosives Act, 1884 (IV of 1884) ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর
িবধানাবলী এবং অিধক�, অপর পৃ�ায় বিণ র্ত শতর্াবলী সােপে�---------------------------িলটার এলিপিজ এতদসংযু�
নকশায় �দিশর্ত ও িন�বিণ র্ত �াপনায়/ িরফুেয়িলং ে�শেন মজুেদর জ� এবং ----------------------------------- িসিল�াের
উ� �াস ভিতর্র জ� লাইেস� ম�র করা হইল।
এই লাইেস� ৩১ েশ িডেস�র,

তািরখ পয র্ম� বলবৎ থািকেব।

তািরখ

�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।

নকশা নং ................

তািরখ................

উপেরািল�িখত �াপনা/ িরফুেয়িলং ে�শেনর বণ র্না

আিম এই মেমর্ �তয্য়ন কিরেতিছ েয, এত�ারা লাইেস�কৃত �া�ণিট..........................তািরেখ
.......................... কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ িযিন �া�ণিট এতদ্সংযু� অনুেমািদত নকশা অনুসাের এবং লাইেসে�র
শতর্ ............ এবং িবিধ ................. এর পিরপালন েদিখেত পাইয়ােছন মেমর্ �তয্ায়ন কিরয়ােছন।
�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।
নবায়েনর তািরখ

েময়াদ উ�ীণ র্ হওয়ার তািরখ

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �ে�র �া�র

লাইেস�কৃত �া�ণ পিরদশর্নকােল এতদ্সংযু� বণ র্না এবং শতর্ েমাতােবক পাওয়া না েগেল এই লাইেস�িট বািতল
বিলয়া গ� হইেব এবং উপর� েয সমস� িবধানাবলী ও শতর্ সােপে� এই লাইেস� ম�র করা হইয়ােছ উহার েয েকানিট
ভংেগর জ� সেব র্া� ১০ (দশ) বৎসর পয র্ম� কারাদ- এবং ৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা পয র্ম� অথ র্দ- হইেব।
লাইেসে�র শতর্াবলী
১।

লাইেস�কৃত �াপনা �াসাধাের �াস মজুদ, িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ এবং সরাসির তৎসংিশ�� কায র্�ম �তীত
অ�েকান কােজ �বহার করা যাইেব না।
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২।

�াসাধাের এলিপিজ মজুদ এবং িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ েকবলমা� �াপনার মে� এতদ্সংযু� অনুেমািদত
নকশায় িনধ র্ািরত �ােন এবং েশেড কিরেত হইেব।

৩।

এলিপিজ মজুেদর �িতিট �াসাধাের এবং পাইপসমূহ েকান ভবেনর বািহের এবং উহা উ�মভােব িডজাইনকৃত িভি�র
উপর �ািপত হইেব ।

৪।
৫।

�াসাধােরর য�াংশ সব র্দা সেব র্া�ম অব�ায় র�ণােব�ণ কিরেত হইেব।
এলিপিজ মজুেদর �াসাধার অ� েকান সুিবধািদ, ভবন, সীমানা েব�নী বা সংর�ণীয় পূতর্কমর্ হইেত, তরলীকৃত
েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ৭৯ েত িনধ র্ািরত, দূর� সব র্দা বজায় রািখেত হইেব।

৬।

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র িলিখত পূব র্ অনুমিত �তীত লাইেস�কৃত �াপনায় েকানরূপ রদ-বদল করা যাইেব না।
�া�াঃ এই শেতর্ ‘‘�াপনা’’ বিলেত মজুদ আধার হইেত িনগতর্ ও �াসাধাের সমা� পাইপ এবং ভিতর্ ও খালাস
কিরবার পাইেপর সিহত সংযু� সকল সুিবধািদ, প�ন, েজিট ও অ�া� অবতরণ সুিবধািদ অম�র্ভূ� হইেব।

৭।

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � �া�েণর িনরাপ�ার �েয়াজেন েকান েমরামত কিরবার জ� যিদ লাইেস�ধারীেক
িলিখত িনেদ র্শ �দান কেরন তেব লাইেস�ধারী েনািটেশ িনিদ র্� েময়াদ, যাহা েনািটশ �াি�র তািরখ হইেত একমােসর
কম নেহ, এর মে� লাইেস�কৃত �া�েণ উ�রূপ েমরামত কায র্ স�াদন কিরেবন।

৮।

এলিপিজ মজুদ বা ভিতর্ এলাকায় যাহােত অননুেমািদত েকান �ি� �েবশ না কিরেত পাের েসইিদেক যেথ� সতর্কতা
অবল�ন কিরেত হইেব।

৯।

এলিপিজ �াপনার িভতের ও চতুপর্াে�র্ যাহােত �াস জিমেত না পাের তাহার জ� সকল সতকর্তামূলক �ব�া �হণ
কিরেত হইেব।

১০।

লাইেস�কৃত �া�েণ েকান িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেব না, যিদ না(১) এইরূপ িসিল�ার ও ইহার ভাল্ভ �ধান পিরদশর্ক কতৃক
র্ অনুেমািদত ধরেনর এবং তৎকতৃক
র্ �ীকৃত েকান
�য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুযায়ী ৈতরী হইয়া থােক; এবং
(২)

িসিল�ারিটেক তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ৬৫ অনুসাের পয র্েব�ণ ও
পরী�ণ করা হয়।

১১।

িসিল�াের �াস ভিতর্র পূেব র্ ভাল্ভ ও য�াংশসহ �িতিট িসিল�ার যথাযথভােব পয র্েব�ণ কিরয়া িনি�ত হইেত হইেব
েয, তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর �েযাজয্ িবধানাবলী উহার ে�ে� পিরপালন করা
হইয়ােছ এবং �াস ভিতর্র জ� ে�রেণর পূেব র্ িসিল�ারিটেক স�ণ র্ খািল কিরেত হইেব।

১২।

অি�কা- বা িবে�ারণজিনত দুঘ র্টনা �িতেরাধকে� সব র্দা যথাযথ সতকর্তামূলক �ব�া লইেত হইেব; পয র্া� অি�িনব র্াপণ সর�ামািদ তাৎ�িণক �বহােরর জ� সদা �স্�ত রািখেত হইেব।

১৩।

লাইেস�কৃত �া�েণ েকান দুঘ র্টনা, অি�কা- অথবা িবে�ারণ ঘিটেল এবং েসই দুঘ র্টনায় জীবননাশ বা �ি� অথবা
স�ি�র ভয়�র �িত হইেল তাহা িনকটতম �ািজে�ট িকংবা িনকটতম থানার ভার�া� অিফসারেক এবং �ধান
িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ -েক স�া� ��ততম প�ায় অবিহত কিরেত হইেব।

১৪।

েকান িসিল�াের ি�িটশ �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন নং িবএস ৫৩৫৫ এ বিণ র্ত পূরণ অনুপােতর অিতির� এলিপিজ ভিতর্
করা যাইেব না।

১৫।

যখন েকান িসিল�ােরর ভাল্ভ পিরবতর্ন �েয়াজন হয় তখন িসিল�ােরর গােয় িলিপব� মূল েটয়ার ওজন যাচাই
কিরেত হইেব; এবং আব�কীয় �ব�া �হণ কিরেত হইেব।

১৬।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবধান অনুসাের েকান িসিল�ার লাল রং এ রি�ত না
হইেল উহােত এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেব না।
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১৭।

�াপনায় �াস সংেকাচন এবং ভিতর্র কােজ �বহৃত ৈবদুয্িতক সর�াম, েযমন েমাটর, সুইচ, বািত ইতয্ািদ ি�িটশ
�য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন নং িবএস ৪৬৮৩ অনুসাের িনিমর্ত অি�-িনেরধী ধরেনর হইেব।

১৮।

�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক কতৃক
র্ �ীকৃত েকান �য্া-◌াডর্ ে�িসিফেকশন অনুযায়ী িনিমর্ত নেহ অথবা অ� েকান
িফিলং প�য্াে� বা অ� েকানভােব এলিপিজ ভিতর্ করা হইয়ািছল এমন িসিল�াের, লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র
িনকট হইেত িলিখত পূব র্ানুমিত �তীত এলিপিজ ভিতর্ করা যাইেব না।

১৯।

লাইেস�কৃত �াপনায় �াসাধাের এলিপিজ ভিতর্ ও খালাশ, িসিল�াের এলিপিজ ভিতর্, িফিলং ে�শেন �য়ংি�য়
ইি�েনর �ালানী িহসােব এলিপিজ সরবরাহ ইতয্িদ সকল কায র্�ম একজন উপযু� �ি� কতৃক
র্ বা তাহার অধীেন
পিরচািলত হইেব িযিন এই লাইেসে�র শতর্াবলী স�েকর্ িবেশষভােব অবিহত থািকেবন।

২০।

লাইেস�কৃত �া�েণ কমর্রত �েতয্ক �ি� অি�কা- অথবা িবে�ারণ ঘটাইেত পাের এমন েকান কায র্ কিরেবন না বা
কিরেত েচ�া কিরেবন না অথবা কাহােকও কিরেত িদেবন না। �েতয্েক লাইেসে�র শতর্াবলী পালন কিরেবন,
অি�কা- এবং িবে�ারণজিনত দুঘ র্টনা �িতেরাধকে� সকল পূব র্ সতর্কতা অবল�ন কিরেবন।

২১।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১২৪ এ উিল�িখত কমর্কতর্ােক লাইেস�কৃত
�া�েণ সকল যুি�সংগত সমেয় �েবশ কিরেত িদেত হইেব এবং িবধানাবলী ও লাইেসে�র শতর্াবলী যথাযথভােব
পালন করা হইেতেছ িক না িনরূপেণর জ� উ� কমর্কতর্ােক সকল সুেযাগ সুিবধা িদেত হইেব।
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ফরম ‘চ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
এলিপিজপূণ র্ িসিল�ার অিধকার রািখবার লাইেস�

নং

িফ

এত�ারা--------------------------------------------------------------------------------------------েক,
Explosives Act, 1884 (IV of 1884) ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর
িবধানাবলী এবং অপর পৃ�ায় বিণ র্ত শতর্াবলী সােপে�, এতদসংযু� নকশায় �দিশর্ত ও িন�বিণ র্ত �াংগেণ এলিপিজপূণ র্
িসিল�ার অিধকাের রািখবার লাইেস� ম�র করা হইল।
এই লাইেস� ৩১ েশ িডেস�র,

সাল পয র্ম� বলবৎ থািকেব।

তািরখঃ -------------নকশা নং -----------------

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �
তািরখ-------------

লাইেস�কৃত �াংগেণর অব�ান ও বণ র্না

আিম এই মেমর্ �তয্য়ণ কিরেতিছ েয, এত�ারা লাইেস�কৃত �া�ণিট...................... তািরেখ
....................................কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ িযিন �া�ণিট এতদসংযু� অনুেমািদত নকশা অনুসাের এবং
লাইেসে�র শতর্ নং .......... এবং িবিধ............. এর পিরপালন েদিখেত পাইয়ােছন মেমর্ �তয্ায়ন কিরয়ােছন।
�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।
নবায়েনর তািরখ

েময়াদ উ�ীণ র্ হওয়ার তািরখ

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র �া�র

পিরদশর্নকােল এতদসংযু� বণ র্না ও শতর্াবলী অনুসাের লাইেস�কৃত �া�ণ পিরদৃ� না হইেল এই লাইেস� বািতল
হইয়া যাইেব এবং েয সমস� িবিধ ও শতর্াবলীর অধীন এই লাইেস� ম�র করা হইয়ােছ উহার েকান একিটর লংঘেনর �থম
অপরােধর জ� িতন মাস পয র্ম� েজল বা পাঁচ হাজার টাকা পয র্ম� জিরমানা অথবা উভয়িবধ দ- আেরাপ করা যাইেত পাের
এবং পরবত� �েতয্ক অপরােধর জ� ছয় মাস পয র্ম� েজল বা দশ হাজার টাকা পয র্ম� জিরমানা অথবা উভয়িবধ দ- আেরাপ
করা যাইেত পাের।
শতর্াবলী
১।

অদাহয্ বস্� �ারা িনিমর্ত মজুদাগাের এই লাইেসে�র সিহত সংযু� অনুেমািদত নকশায় এলিপিজপূণ র্ িনখুতঁ িসিল�ার
মজুদ কিরেত হইেব।

২।

�াসপূণ র্ িসিল�ার মজুদ �তীত অ� েকান উে�ে� লাইেসে�কৃত �াংগণ �বহার করা যাইেব না।
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৩।

র্
মজুদাগার হইেত বায়ু িনগমেনর
জ� উহার েমেঝর কাছাকািছ েদয়ােল এবং ছােদ বা ছাদসংল� েদয়ােল পযা�
র্
র্
িনগমন পথ থািকেব। বায়ু িনগমন পথগুিল তামার ৈতরী জাল বা অনুরূপ জাল �ারা আ�ািদত কিরেত হইেব। এইরূপ
জােলর �িত েসি�িমটাের অনূয্ন ১১িট ফাঁস থািকেব।

৪।

১০০ হইেত ৫০০ িকেলা�াম এলিপিজ এর মজুদাগার েকান ভবেনর অংশ িবেশষ বা উহার সংল� হইেল, মজুদাগার
উ� ভবন হইেত মজবুত �াচীর �ারা পৃথকীকৃত হইেত হইেব এবং মজুদাগােরর �েবেশর জ� সরাসির এবং �ত�
পথ থািকেব। এইরূপ মজুদাগার িসঁিড়র নীেচ অবি�ত হইেব না।
৫০০ িকেলা�ােমর অিধক এলিপিজ এর গজুদাগার এবং েকান ভবন, জনসমাগম�ল বা রাস�ার মে� িন�িলিখত
ফাঁকা দূর� বজায় রািখেত হইেব এবং উ� ফাঁকা জায়গায় েকান অননুেমািদত েলাকজন �েবশ কিরেত েদওয়া যাইেব
নাঃ-

৫।

�ােসর পিরমাণ (িকেলা�াম)
৫০১-১০০০
১০০১-৪০০০
৪০০১-৮০০০
৮০০১-১২০০০
১২০০০ এর ঊে�র্

....
....
....
....
....

নূয্নতম দূর� (িমটাের)
৩
৫
৭
৯
১০◌ঃ

তেব শতর্ থােক েয, উপেরা� দূর� �ধান পিরদশর্ক �াস কিরেত পােরন, যিদ �াসকৃত দূরে�র েশষ�ােম�
(ক)
(খ)

�াচীর েদওয়া হয় বা অ� েকান িবেশষ সাবধানতা অবল�ন করা হয়, অথবা
িবেশষ পািরপাি�র্ক অব�ার কারেণ �ধান পিরদশর্ক স�� হন েয, এইরূপ �াসকরণ যথাথ।র্

৬।

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র িলিখত পূব র্ানেমাদন �তীত লাইেস�কৃত �া�েণর েকানরূপ রদবদল করা যাইেব না।
অনুেমািদত েকান রদবদল এই লাইেসে�র সিহত সংযু� নকশায় েদখাইেত হইেব।

৭।

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � �া�েণর িনরাপ�ার জ� �েয়াজেন েকান েমরামত কিরবার জ� যিদ লাইেস�ধারীেক
িলিখত িনেদ র্শ �দান কেরন, তেব লাইেস�ধারী েনািটেশর িনিদ র্� েময়াদ, েনািটশ �াি�র তািরখ হইেত এক মােসর কম
নেহ এর মে� লাইেস�কৃত �া�েণ উ�রূপ েমরামত কায র্ স�াদন কিরেবন।

৮।

এলিপিজ িসিল�ার িনে�া� প�িতেত স্�িপকৃত রাখা যাইেত পাের (ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

�াসপূণ র্ িসিল�ার এমনভােব রািখেত হইেব যাহােত উহার েসফিট িরিলফ ভাল্ভ বা�ীয় অংেশর সিহত সরাসির
সংেযাগ অব�ায় থােক;
�াসপূণ র্ িসিল�ার উল�ভােব িতন তােকর েবশী উ�তায় রাখা যাইেব না;
খািল িসিল�ার আনুেভৗিমকভােব রাখা যাইেত পাের তেব েস ে�ে� সাত তােকর েবশী উ�তায় রাখা যাইেব না;
মজুদকৃত িসিল�ােরর তাক যাহােত ি�র থােক েসইজ� স্�প �ােম� অবল�েনর �ব�া কিরেত হইেব;
�িতিট িসিল�ােরর িনকট যাহােত সহেজ যাওয়া যায় েসই উে�ে� এক বা দুই সািরেত রি�ত দুই স্�প
িসিল�ােরর মে� অথবা অনুরূপ েকান স্�প এবং েদওয়ােলর মে� অনুয্ন ৬০ েসিমঃ �শস� পথ রািখেত
হইেব।

৯।

এলিপিজ মজুদাগার �া�েণ েকান �ি� ধুমপান কিরেবন না অথবা িদয়াশলাই, আগুন, বািত বা এলিপিজেত আগুন
�ালাইেত স�ম এমন েকান পদাথ র্ আনা যাইেব না।

১০।

এলিপিজ মজুদ �া�েণ েকান �ি� অি�কা� অথবা িবে�ারণ ঘটাইেত পাের এমন েকান কায র্ কিরেবন না বা
কিরেত েচ�া কিরেবন না অথবা কাহােকও কিরেত িদেবন না। লাইেস�ধারী অি�কা- বা িবে�ারণজিনত দুঘ র্টনা
�িতেরাধকে� সকল পূব র্-সতকর্তা অবল�ন কিরেবন।

১১।

তাৎ�িণকভােব �বহােরর জ� পয র্া� অি�-িনব র্াপণ সর�ামািদ �স্�ত রািখেত হইেব। মজুদাগােরর �েবশ পেথ
পয র্া� শু� েকিমকয্াল বা কাব র্ন ডাই অ�াইডপূণ র্ অি�িনব র্াপক য� রািখেত হইেব।
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১২।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবধান অনুসাের েকান িসিল�ার লাল রং এ রি�ত না
হইেল উহা অিধকাের রাখা যাইেব না।

১৩।

লাইেস�কৃত �া�েণ েকান দুঘ র্টনা, অি�কা- অথবা িবে�ারণ ঘিটেল এবং েসই দুঘ র্টনায় জীবননাশ বা �ি� অথবা
স�ি�র ভয়�র �িত হইেল তাহা িনকটতম �ািজে�ট িকংবা িনকটতম থানার ভার�া� অিফসারেক এবং �ধান
িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ, ঢাকােক স�া� ��ততম প�ায় অবিহত কিরেত হইেব।

১৪।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১২৪ েত উিল�িখত কমর্কতর্ােক লাইেস�কৃত
�া�েণ সকল যুি�সংগত সমেয় �েবশ কিরেত িদেত হইেব এবং িবধানাবলী ও লাইেসে�র শতর্াবলী যথাযথভােব
পালন করা হইেতেছ িক না িনরূপেণর জ� উ� কমর্কতর্ােক সকল সুেযাগ-সুিবধা িদেত হইেব।

১৫।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) মজুদ �া�েণ যাহােত অননুেমািদত েকান �ি� �েবশ না কিরেত পাের
েসইিদেক যেথ� সতকর্তা অবল�ন কিরেত হইেব।
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ফরম ‘ছ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
�াসাধাের এলিপিজ পিরবহেনর লাইেসে�র আেবদন প�
১।

আেবদনকারীর পূণ র্ নাম ও িঠকানা

:

২।

েয যােন এলিপিজ পিরবহন করা হইেব উহা যাহার
নােম িনবি�ত তাহার নাম ও িঠকানা

:

৩।

েয জলযােন/�লযােন এলিপিজ পিরবহন করা হইেব
উহারনাম
িনব�ন ন�র
ে�াসটন/ েমাট ওজন
নীট টন/ পিরবাহী ওজন
�েকাে�র সং�া এবং �েতয্কিট �েকাে�র
�তয্ািয়ত ধারণ �মতা (িলটাের)

৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

:

:
:
:
:

�াসাধােরর ধরন:
[সাধারণ তাপীয় চােপর আধার/ িন�চাপ িহমািয়ত আধার]
জলযােন/�লযােন িনরাপ�া িচ� আেছ িক না
:
অি�-িনব র্াপণ সর�ামািদর বণ র্না
:
পিরবহেনর সংিবিধব� িবধানাবলী স�েকর্ স�ক
�ানস�� চালক ও ত�াবধায়ক যানিটেত
িনেয়ািজত িক না
:
অ� েকান ত� (যিদ থােক)
:

আিম/ আমরা এই মেমর্ �তয্য়ন কিরেতিছ েয, উপেরর ত�াবলী যাচাই করা হইয়ােছ এবং উহা সতয্। আিম/ আমরা
অংগীকার কিরেতিছ েয, Explosives Act, 1884 ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা,
২০০৪ এর িবধানাবলী এবং ম�রীত� লাইেসে�র শতর্ পালন কিরয়া উপেরা� যােন এলিপিজ পিরবহন কিরব। আিম/ আমরা
অবিহত আিছ েয, উ� আইন বা িবিধমালার েকান িবধান এবং লাইেসে�র েকান শতর্ লংঘনকারী সেব র্া� ১০ (দশ) বৎসর
পয র্ম� কারাদ-- এবং ৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা পয র্ম� অথ র্দ-- দ--ত হইেব।

তািরখ-------------

টীকাঃ দরখােস�র সিহত দািখলত� কাগজপ� (১) িবিধ ১১১ (৩) অনুযায়ী ৫ খানা নকশা ;
(২) িবিধ ১১১ (৯) অনুযায়ী �েয়াজনীয় িফ �দােনর ে�জারী চালান।

দরখাস�কারীর �া�র।
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ফরম ‘জ’
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১১১ ���]
জলপেথ/ �লপেথ �াসাধাের এলিপিজ পিরবহেনর জ� লাইেস�
নং

িফ

এত�ারা......................................................................................................................... েক,
Explosives Act, 1884 (IV of 1884) ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর
িবধানাবলী এবং অিধক�, অপর পৃ�ায় বিণ র্ত শতর্াবলী সােপে� �াসাধাের িন�বিণ র্ত জলযােন/ �লযােন এলিপিজ পিরবহেনর
জ� লাইেস� ম�র করা হইল।
এই লাইেস� ৩১ েশ িডেস�র, ................ তািরখ পয র্ম� বলবৎ থািকেব।
তািরখ

�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।

নকশা নং ................

তািরখ................
পিরবহন যােনর বণ র্না

জলযান/ �লযােনর নাম
:
িনব�ন নং
:
ে�াস টন
:
জলযান/ �লযােনর �স্�তকারেকর নাম :
িনব�ন নং
:
ইি�ন নং
:
েচিসস নং
:
ধারণ�মতা
:
আিম এই মেমর্ �তয্য়ন কিরেতিছ েয, এত�ারা লাইেস�কৃত পিরবহন যানিট ...............
তািরেখ
............................. কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ িযিন যানিট এতদ্সংযু� অনুেমািদত নকশা অনুসাের এবং লাইেসে�র
শতর্ নং ..............ও িবিধ ............... এর পিরপালন েদিখেত পাইয়ােছন মেমর্ �তয্ায়ন কিরয়ােছন।
�ধান িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ।
নবায়েনর তািরখ

েময়াদ উ�ীণ র্ হওয়ার তািরখ

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�র �া�র

লাইেস�কৃত পিরবহন যান পিরদশর্নকােল এতদ্সংযু� বণ র্না এবং শতর্ েমাতােবক পাওয়া না েগেল এই লাইেস�িট
বািতল হইয়া যাইেব এবং েয সমস� িবধানাবলী ও শতর্ সােপে� এই লাইেস� ম�র করা হইয়ােছ উহার েয েকানিট ভংেগর
জ� সেব র্া� ১০ (দশ) বৎসর পয র্ম� কারাদ- এবং ৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা পয র্ম� অথ র্দ- হইেব।
লাইেসে�র শতর্াবলী
১।

লাইেস�কৃত যানিট �াসাধাের এলিপিজ �তীত যা�ী বা অ� েকান বস্� পিরবহেনর জ� �বহার করা যাইেব না।

২।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবধানাবলী এবং লাইেসে�র শতর্াবলী স�ে� স�ক
ধারণাস�� দািয়�শীল �ি�েকই েকবল যানিট চালনা কিরেত বা উহার সাব র্�িণক দািয়ে� িনেয়ািজত রািখেত
হইেব।
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৩।

�াসাধাের এলিপিজ পিরবহন যােন েকান অি�কা- এবং িবে�ারণজিনত দুঘ র্টনা �িতেরাধকে� সব র্দা সতকর্তা
অবল�ন কিরেত হইেব।

৪।

এলিপিজ পিরবহেনর লাইেস�কৃত যােন ধূমপান করা অথবা আগুন, কৃি�ম আেলা বা এলিপিজেত আগুন ধরাইেত
স�ম এমন েকান বস্� বহন করা যাইেব না।

৫।

সংর�ণীয় পূতর্কমর্ হইেত লাইেস�কৃত যান সব র্দা িনরাপদ দূর� বজায় রািখয়া েনা�র বা পািকর্ং কিরেত হইেব।
িনরাপ�া েজােনর মে� এলিপিজ ভিতর্ বা খালােসর সময় �তীত অ� েকান সমেয় েকান েলাক বা যান অব�ান
কিরেব না।
লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ ে�রর িলিখত পূব র্ানুেমাদন �তীত লাইেস�কৃত পিরবহন যােনর েকানরূপ রদবদল করা
যাইেব না। অনুেমািদত েকান রদবদল এই লাইেসে�র সিহত সংযু� নকশায় েদখাইেত হইেব।

৬।
৭।

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ � �া�েণর িনরাপ�ার �েয়াজেন েকান েমরামত কিরবার জ� যিদ লাইেস�ধারীেক
িলিখত িনেদ র্শ �দান কেরন তেব লাইেস�ধারী েনািটেশর িনিদ র্� েময়াদ, েনািটশ �াি�র তািরখ হইেত এক মােসর
কম নেহ, এর মে� লাইেস�কৃত পিরবহন যােনর উ�রূপ েমরামতকায র্ স�াদন কিরেবন।

৮।

লাইেস�কৃত যােনর �াসাধাের এলিপিজ ভিতর্ বা �াসাধার হইেত খালােসর পূেব র্(ক) উহার ইি�ন ব� কিরেত হইেব এবং যথাযথ সুইচ বা অ�ভােব �াটারী িবি�� কিরেত হইেব;
(খ) ৈবদুয্িতক তােরর সাহাে� �াসাধাের এলিপিজ ভিতর্ বা �াসাধার হইেত এলিপিজ খালােসর পাইেপর সিহত
উহার েচিসেসর সংেযাগ �াপন কিরেত হইেব।

৯।

লাইেস�কৃত যােন তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ৮ অনুসাের অনূয্্যন ২িট
কিরয়া সনা�করণ ও সতক�করণ েলেবল লাগাইেত হইেব।

১০।

এলিপিজ হইেত সৃ� অি�-িনব র্াপেণর উপেযাগী পয র্া� অি�-িনব র্াপণ সর�াম সুিবধাজনক �ােন সব র্দা কায র্কর অব�ায়
�স্�ত রািখেত হইেব। এই সর�াম সুগম ও িনরাপদ �ােন তালািবহীন অব�ায় রািখেত হইেব যাহােত অি�কা--র
সময় তাৎ�িণকভােব উহা �বহার করা যায়।

১১।

লাইেস�কৃত যােন সব র্দা মূল লাইেস� বা উহার �ামািণক অনুিলিপ রািখেত হইেব এবং তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস
(এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১২৪ এ কতৃ�
র্ �া� েকান কমর্কতর্া উহা চািহবামা� তাহােক েদখাইেত হইেব।

১২।

তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১২৪ এ কতৃ�
র্ �া� েকান কমর্কতর্ােক সকল
যুি�স�ত সমেয় লাইেস�কৃত যান পিরদশর্ন কিরেত িদেত হইেব এবং িবধানাবলী ও লাইেসে�র শতর্াবলী
যথাযথভােব পালন করা হইেতেছ িক না উহা িনরূপেণর জ� উ� কমর্কতর্ােক সকল সুেযাগ-সুিবধা �দান কিরেত
হইেব।

১৩।

লাইেস�কৃত যােন েকান দুঘ র্টনা, অি�কা- অথবা িবে�ারণ ঘিটেল এবং েসই দুঘ র্টনায় জীবননাশ বা �ি� অথবা
স�ি�র গুর�তর �য়-�িত হইেল তাহা িনকটতম �ািজে�ট বা িনকটবত� থানার ভার�া� অিফসারেক এবং �ধান
িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ, ঢাকােক অিবলে� স�া� ��ততম প�ায় অবিহত কিরেত হইেব।

১৪।

মািটর সিহত ৈবদুয্িতক সংেযােগর (Earthing) জ� একিট শ� এবং নমনীয় তার সব র্দা লাইেস�কৃত যােন বহন
কিরেত হইেব। তারিট কমপে� ৫ িমটার দীঘ র্ হইেব এবং উহার উভয় �ােম� উপযু� �া� বা ি�প থািকেত হইেব।

১৫।

িবদুয্ৎ চািলত পা� িন�বিণ র্ত শতর্াবলী অনুসাের হইেবঃ(ক) েমাটর, সুইচ, িগয়ার এবং পাে�র খাঁচার সকল �কার ৈবদুয্িতক তার �াপন �ব�া এমনভােব িনিমর্ত হইেব
েযন উহা অি�-িনেরাধী হয় এবং ি�িটশ �য্া�াডর্ িবিনেদ র্শ ন�র িবএস ৪৬৮৩ এর শতর্াবলী পূরণ কের; এবং
(K) একিট ডবল েপাল সুইচ সহজ নাগােলর মে� পা� হইেত অনূয্ন ৪ িমটার দূের �াপন কিরেত হইেব এবং
অব�ই এমনভােব সংযু� কিরেত হইেব যাহােত িবদুয্ৎ সরবরাহ হইেত পা�িটেক স�ণ র্ভােব িবি�� করা
যায়।
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‘‘ফরম ‘ঝ’
[িবিধ ১১১ এর উপ-িবিধ (১) ও (৮) ���]

ছিব
পাসেপাট র্ সাইজ

েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদকরেণর আেবদনপ�
দরখাস�কারীর পূণ র্ নাম
দরখাস�কারীর পূণ র্ িঠকানা
েরিটকুেলেটড �ব�া �াপনকারী �িত�ােনর সরকারী
অনুেমাদন/ম�রী পে�র ন�র ও তািরখ (সতয্ািয়ত ফেটাকিপ
সংযু� কিরেত হইেব)
৪।
(ক) িডলােরর নাম ও িঠকানা
(খ) ি�ি�পােলর নাম ও িঠকানা
৫। �স�ািবত েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ �া�েণর অব�ানেজলা
উপেজলা/থানা
�াম/শহর/েমৗজা
কারখানা/বহুতল ভবেনর নাম ও েহাি�ং নং
খিতয়ান ও দাগ নং/প�ট নং
৬। �স�ািবত েরিটকুেলেটড প�িতর বণ র্না(ক) �বহৃত িসিল�ােরর ধারণ�মতা ও সং�া
(খ) �স�ািবত �াসাধােরর সং�া ও ধারণ�মতা
(গ) ভয্াপারাইজােরর ধরণ ও �মতা ঘনিমটার/ঘ�া
৭। �াস মজুদ করা হইেল উহার ধরণ�াসাধাের/ �াস িসিল�াের
৮। (ক) েয �াস েকা�াণীর িনকট হইেত এলিপিজ
সরবরাহ েনওয়া হইেব উহার নাম
(খ) সরবরাহকারী �াস পাইপ লাইেনর �াস ও কায র্ চাপ
৯। ফরেম উিল�িখত সকল শতর্াবলী �স�ািবত �া�েণ পালন
কের িক না অধবা উহা পালেনর উপেযািগতা আেছ িক না
১০। �া�েণ ইিতপূেব র্ িসিল�াের/আধাের এলিপিজ মজুদ,
আধাের এলিপিজ ভিতর্ করা হইয়েছ িকনা।
১১। অিতির� ত�, যিদ থােক
১২। মম��
১।
২।
৩।

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

আিম/ আমরা এই মেমর্ �তয্য়ন কিরেতিছ েয, উপেরর ত�াবলী যাচাই করা হইয়ােছ এবং উহা সতয্। আিম/আমরা
অংগীকার কিরেতিছ েয, Explosives Act, 1884 ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা,
২০০৪ এবং ম�রীত� লাইেসে�র শতর্ পালন কিরয়া উপেরা� �া�েণ এলিপিজ িসিল�াের বা আধাের এলিপিজ মজুদ কিরব।
আিম/আমরা অবিহত আিছ েয, উ� অয্া� বা িবিধমালার েকান িবধান এবং লাইেসে�র েকান শতর্ ল�নকারী �থম অপরােধর
জ� ২ (দুই) বৎসর পয র্ম� কারাদ� বা ৫০,০০০ (প�াশ হাজার) টাকা পয র্ম� অথ র্দ� অথবা উভয় দ� এবং পরবত� �েতয্ক
অপরােধর জ� ৫ (পাচ) বৎসেরর কারাদ� বা ১,০০,০০০ (এক ল�) টাকা জিরমানা অথবা উভয় দে� দ�নীয়।
তািরখ :
টীকাঃ আেবদেনর সিহত দািখলত� কাগজপ�:
(১) িবিধ ১১১(২) অনুযায়ী ৫ খানা নকশা ;
(২) িবিধ ১১১(৯) অনুযায়ী �েয়াজনীয় িফ �দােনর ে�জারী চালান ।

আেবদনকারীর �া�র
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ছিব
পাসেপাট র্ সাইজ

ফরম ‘ঞ’
[িবিধ ১১১ এর উপ-িবিধ (৮) ���]
েরিটকুেলেটড প�িতেত এলিপিজ মজুদ ও �বহােরর লাইেস�
নং

িফ:

এত�ারা Explosives Act, 1884 ও তদধীন �ণীত তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর
িবধানাবলী এবং অপর পৃ�ায় বিণ র্ত শতর্াবলী সােপে�, এতদ্সংযু� নকশায় �দিশর্ত ও িন�বিণ র্ত �া�েণ, গু� িসিল�ার/�াংক বা বা�
আকাের মজুদ ও পাইেপর মা�েম এলিপিজ সরবরাহ এর লাইেস� ম�র �সে�।
এই লাইেস� ৩১ েশ িডেস�র, ২০

সাল পয র্ম� বলবৎ থািকেব।

তািরখ: ২৫/১১/২০১৩ ি�ঃ।
নকশা নং ১০১-২(চ)-০২৫৩

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �
তািরখ: ২৫/১১/২০১৩ ি�ঃ।
লাইেস�কৃত �া�েণর অব�ান ও বণ র্না

আিম এই মেমর্ �তয্ায়ন কিরেতিছ েয, এত�ারা লাইেস�কৃত মজুদাগার/�া�ণ .......................... তািরেখ
....................................................... কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ িযিন মজুদাগারিট এতদ্সংযু�
অনুেমািদত নকশা অনুসাের এবং লাইেসে�র শতর্ নং ..................... এবং িবিধ ...............এর পিরপালন
েদিখেত পাইয়ােছন মেমর্ �তয্ায়ন কিরয়ােছন।
লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �
নবায়েনর তািরখ

েময়াদ উ�ীণ র্ হওয়ার তািরখ

লাইেস� �দানকারী কতৃপর্ �ে�র �া�র

পিরদশর্নকােল এতদ্সংযু� বণ র্না ও শতর্াবলী অনুসাের লাইেস�কৃত �া�ণ পিরদৃ� না হইেল এই লাইেস� বািতল হইয়া যাইেব
এবং েয সমস� িবিধ ও শতর্াবলীর অধীন এই লাইেস� ম�র করা হইয়ােছ উহার েকান একিটর ল�েনর �থম অপরােধর জ�
২(দুই) বৎসর পয র্ম� েজল বা ৫০,০০০ টাকা পয র্ম� জিরমানা অথবা উভয়িবধ দ� আেরাপ করা যাইেত পাের এবং পরবত�
�েতয্ক অপরােধর জ� ৫ বৎসর পয র্ম� েজল বা ১(এক) ল� টাকা পয র্ম� জিরমানা অথবা উভয়িবধ দ� আেরাপ করা যাইেত
পাের।
শতর্াবলীঃ
১।
২।

মজুদ �াংক/িসিল�ার গু� এলিপিজ মজুদ �াপনায় পয র্া� বায়ু চলাচল কিরেত পাের এমন ভূ-উপেরা� (Ground
level) েলেভেল মূল ভবেনর বািহের �ািপত কিরেত হইেব।
িবি�ং বাউ�ারীর িভতের িবেশষভােব ৈতরী কে� এই অনুে�েদ উিল�িখত িনরাপ�া �ব�া �েয়াগ কিরয়া িসিল�ার
গু� �াপন করা যাইেব। উ� প�িতেত বিহরা�ণ মজুদ িহসােব গ� করা যাইেব। এই ে�ে�ও বিহরা�ণ মজুদ
�ব�ার জ� �েযাজয্ িনরাপ�া দূর� ও িনরাপ�া �ব�া বজায় রািখেত হইেব।
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৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।

ক�িটর েমেঝ মসৃন হইেত হইেব। িসিল�ার নাড়াচাড়ার সময় �াকর্ সৃি� কিরেত পাের এমন খসখেস হইেব না।
ক�িটর ১.৫ িমটার �� দরজা থাকেব যাহা ভবেনর িবপরীত িদেক হইেব এবং বািহেরর িদেক খুিলেব।
�া� বা িসিল�ার গু� েকান বসত বািড়র িভতর, িবি�ং এর েবইসেম�, েকান গভীর নালা বা অ� েকান নীচু �ােনর
িনকেট েযখােন িছ� হইেত িনঃসৃত এলিপিজ বাতােস িমিলয়া যাইেত বাধা�� হয় বা হেয় থােক এমন �ােন �াপন করা
যাইেব না ;
�ল, হাসপাতাল, বৃ�ািনবাস বা েলাকসমাগম হয় এমন �ােনর ১০০ িমটােরর মে� এলিপিজ মজুেদর �াপনা ও িফিলং
পেয়� �াপন করা যাইেব না;
�াপনার চািরিদেক কমপে� ১ িমটার �শস� জায়গা পাকা কিরেত হইেব এবং পাকা অংেশর বািহেরর িদেক কমপে�
২ িমটার পিরমাণ জায়গা বৃ� গু� ও ল�া ঘাস মু� রািখেত হইেব;
পূন:ভিতর্করেণর জ� আগত গাড়ী যাহােত সহেজ �া� বা িসিল�ার গুে�র কােছ যাতায়াত কিরেত পাের এবং জর�রী
মুহূেতর্ অি�িনব র্াপেনর যানবাহন যাতায়াত কিরেত পাের এমন পথ থািকেত হইেব;
�াংেকর চািরপাে�র্ িবিধ ৭৯ এর সারিণ ১, ২ ও ৩ এ উিল�িখত িনরাপ�া দূর� বজায় রািখেত হইেব;
�া� বা িসিল�ার গু� এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত যানবাহন, নাশকতা বা অনিভ�তা বা অ� েকান
কারেণ মজুদ িসে�েমর য�পািত, পাইপ ইতয্ািদর েকানরূপ �িত সািধত না হয়। এতদুে�ে� �া� বা িসিল�ার গু�
এর চািরিদেক িনরাপ�া েবড়া (Fencing) িদেত হইেব;
র্
র্
মজুদাগার হইেত বায়ু িনগমেণর
জ� উহার েমেঝর কাছাকািছ েদয়ােল এবং ছােদ বা ছাদসংল� েদয়ােল পয র্া� িনগমণ
র্ পথগুিল তামার ৈতরী জাল বা অনুরূপ জাল �ারা আ�ািদত কিরেত হইেব। এইরূপ জােলর
পথ থািকেব। বায়ু িনগমণ
�িত েসি�িমটাের অনূয্ন ১১িট ফাঁস থািকেব।
১০০ হইেত ৫০০ িকেলা�াম এলিপিজ এর মজুদাগার েকান ভবেনর অংশিবেশষ বা উহার সংল� হইেল মজুদাগার উ�
ভবন হইেত মজবুত �াচীর �ারা পৃথকীকৃত হইেত হইেব এবং মজুদাগােরর �েবেশর জ� সরাসির এবং �ত� পথ
থািকেব। এইরূপ মজুদাগার িসঁিড়র নীেচ অবি�ত হইেব না।
৫০০ িকেলা�ােমর অিধক এলিপিজ এর মজুদাগার এবং েকান ভবন, জনসমাগম�ল বা রাস�ার মে� িনমণণিলিখত
ফাঁকা দূর� বজায় রািখেত হইেব এবং উ� ফাঁকা জায়গায় েকান অননুেমািদত েলাকজন �েবশ কিরেত েদওয়া যাইেব
না:
�ােসর পিরমাণ (িকেলা�াম)
নূয্নতম দূর� (িমটাের)
৫০১ - ১০০০
....
৩
১০০১ - ৪০০০
....
৫
৪০০১ - ৮০০০
....
৭
৮০০১ - ১২০০০
....
৯
১২০০০ এর ঊে�র্
....
১০
তেব শতর্ থােক েয, উপেরা� দূর� �ধান পিরদশর্ক �াস কিরেত পােরন, যিদ �াসকৃত দূরে�র েশষ �ােম�:-

(ক) �াচীর েদওয়া হয় বা অ� েকান িবেশষ সাবধানতা অবল�ন করা হয়, অথবা
(খ) িবেশষ পািরপাি�র্ক অব�ার কারেণ �ধান পিরদশর্ক স�� হন েয, এইরূপ �াসকরণ যথাথ।র্
১৩। �াসাধাের এলিপিজ মজুদ এতদসংযু� অনুেমািদত নকশায় �দিশর্ত িনধ র্ািরত �ােন এবং েশেড কিরেত হইেব।
১৪। এলিপিজ মজুেদর �িতিট �াসাধাের এবং পাইপসমূহ েকান ভবেনর বািহের এবং উহা উ�মভােব িডজাইনকৃত িভি�র উপর
�ািপত হইেব।
১৫। �াসাধােরর য�াংশ সব র্দা সেব র্া�ম অব�ায় র�ণােব�ণ কিরেত হইেব।
১৬। গু� িসিল�ার/�াংক প�িতেত এলিপিজ মজুেদর ে�ে� সমসং�ক িসিল�ার স�িলত দুইিট িসিল�ার গু� থািকেব,
একিট সি�য় (Active) এবং অ�িট অেপ�মান (Standby)। �েতয্ক গুে�র িসিল�ারগুিল পর�র আম�ঃসংেযাগ
অব�ায় থািকেব। এই মজুদ �ব�ায় এমন একিট িডভাইস (Auto changeover regulator) সংযু� থািকেত হইেব
যাহােত অেপ�মান গু�িট সচল হয়। পরবত�েত সািভর্স ে�াভাইডার কতৃক
র্ িনঃেশষ গুে�র িসিল�ারগুিল অপসারণ কিরয়া
ভিতর্ িসিল�ার পুন�াপন কিরেবন।
১৭। িসিল�ার গু� �াপেনর জ� িনমণিলিখত িবষয়গুিল িবেবচনায় িনেত হইেব যথা:(ক) িসিল�ার গু� এর বাি�েলর েকান িসিল�ােরর জলধারণ�মতা ১২৫ িলটার এর েবশী হইেত পািরেব না;
(খ) �ািপত� ভবেনর দরজা, জানালা বা েভি�েলটার িরিলফ ভা� হইেত কমপে� ১িমটার দূের �াপন কিরেত
হইেব;
(গ) এক বা একািধক িসিল�ার জানালার কােছ �াপন কিরেত হইেল জানালার িনমণ�াম� হইেত ১৫ েস.িম. দূের
িসিল�ােরর ভা� এর অব�ান হইেত হইেব;
(ঘ) আগুেনর উৎস, দাহয্ তরল এর মজুদ বা অ� েকান দাহয্ পদাথ র্ হইেত ৫ িমটার দূের িসিল�ার রািখেত হইেব;
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(ঙ)

বািহয্ক আগুেনর উৎস, যাি�ক েভ� �ব�া বা সরাসির েভ� �ব�া হইেত কমপে� ১.৫ িমটার দূের �াপন
কিরেত হইেব;
(চ) গু� িসিল�ােরর সােথ সংযু� পাইপ, িফিটংস, িসিল�ােরর েরগুেলটর এর সােথ সংেযাগকারী েহাস পাইপ
ইতয্ািদ িসিল�ােরর অভয্ম�রীণ চােপর েদড় গুণ চাপ সহয্ কিরবার উপেযাগী হইেত হইব;
(ছ) েরিটকুেলেটড িসে�েম �বহৃত সকল মালামাল, য�াংশ িফিটংস ইতয্ািদ িবিধ ১৩০(১), (২) এ উিল�িখত
িনেদ র্শনা �িতপালন সােপে� েরিটকুেলেটড িসে�েম �াপনকারী সং�ার িনজ� িডজাইন অনুযায়ী হইেত
পািরেব;
(জ) �েতয্কিট িসিল�ার ও �ধান পাইপ এর সােথ সংেযাগকারী েহাস পাইপ ও উহার সংেযাগ �ল সহেজ
পয র্েব�ণ করা যায় এইরূপ পয র্া� জায়গা থািকেত হইেব।
১৮। �া�/গু� িসিল�ার হইেত পাইেপর মা�েম এলিপিজ সরবরাহ িসিল�ার কয্াসেকড েথেক চুলা পয র্ম� পিরবহণ কিরবার
ে�ে� িনরাপ�ার িবষয়িট িবেবচনাপূব র্ক পাইেপর মা�েম পিরবহেণর সময় কেয়কিট ধােপ িবিভ� ধরেনর ভা� ও
িনরাপ�া িডভাইস যু� কিরেত হইেব। উ� িডভাইসমূেহর সাহাে� চাপ �াসকরণ ও �েয়াজন মুহুেতর্ সরবরাহ ব�
কিরবার ও অিতিরি� চাপ �শমন কিরবার �ব�া থািকেত হইেব। যথা:(ক) অেটােচ� ওভার েরগুেলটর (Auto-Changeover Regulator): এই পয র্ােয় �াস সরবরাহ উৎস
�য়ংি�য়ভােব খািল িসিল�ার �েল হইেত অেপ�মান মজুদ �েল �ানাম�র (switching) কিরেব।
তাহাছাড়া এই পয র্ােয় �থম ধাপ (First stage) চাপ �শমন হইয়া ৮০-১০০ িপএসআইিজ হইেত ১৬-১৮
িপএসআইিজ-েত নামাইয়া আিনেব;
(খ) উ�চাপ িনরাধী ভা� (Over pressure shut-off valve): এই পয র্ােয় ১৬ িপএসআইিজ-েত েয কায র্চাপ
িনধ র্ািরত থােক তাহার অিতির� চাপ পাইপ লাইেন স�ািলত হইেল উ� ভা� �য়ংি�য়ভােব ব� হইয়া
যাইেব। তাহাছাড়া ি�তীয় ধাপ চাপ �শমন েরগুেলটর িহসােব �ােসর কায র্চাপ ১৬-১৮ হইেত ৫ িপএসআইিজেত নািময়া আিনেব;
(গ) িনমণচাপ িনেরাধী ভা� (Under pressure shut-off valve): এই ভা�িট তৃতীয় ধাপ চাপ �শমন
েরগুেলটর িহসােব �াস িমটােরর আেগ �াপন কিরেত হইেব। এই পয র্ােয় �াস চাপেক ৫ িপএসআইিজ হইেত
চাপ �শমন কিরয়া ০.৫ িপএসআইিজ-েত নামাইয়া আিনেব। তাহাছাড়া েকান ��িটর কারেণ (েযমন-পাইপ
ফািটয়া েগেল বা িছ� হইয়া েগেল) পাইপ লাইেন �ােসর চাপ ০.৫ িপএসআইিজ এর িনেচ নািময়া েগেল উহা
�য়ংি�য়ভােব ব� হইয়া পাইেপ �াস সরবরাহ ব� কিরেব;
(ঘ) িবি��করণ ভা� (Emergency shut-off Valve) : িবি�ং এর বািহের ও মজুদ �া� এর িনকট জর�রী
মুহুেতর্ ব� কিরবার জ� হােত িবি��করণ ভা� থািকেত হইেব;
(ঙ) আইেসােলশন সাটঅফ ভা� (Isolation shut-off Valve): আইেসােলশন সাটঅফ ভা� পাইপ লাইেনর
িবিভ� �ােন �াপন করেত হইেব। েযমন-চুলার আেগ, িমটােরর আেগ, েরগুেলটর এর আেগ, রাইজার এর �ােন,
বা পাইপ লাইেনর শুর�েত এবং জর�রী েমরামেতর �েয়াজন হয় এমন �ােন;
(চ) ে�সার েগজ: পাইেপ চাপ পয র্েব�েণর জ� সুিবধাজনক �ােন ে�সার েগজ লাগাইেত হইেব।
১৯। বা�ীয়ভবন য� (vaporiser)।- �াংক/িসিল�ারগু� যিদ Lipuid Off Take (LOT) প�িত স�� হয় তাহা হইেল
মজুদ �াংক বা িসিল�ার গু� এর পর বা�ীয়ভবন য� �াপন কিরেত হইেব। তাহাছাড়া যিদ অতয্ম� ঠা�া আবহাওয়া
(১০ েসি�ঃ) এর ে�ে� বা এলিপিজ বা� �বহােরর পিরমােণর হার উহার বা�ীভবেনর হােরর চাইেত েবশী হয়
েসইে�ে�ও বা�ীয়ভবন য� �াপন কিরেত হইেব।
২০। লাইেস�কৃত �া�েণ েকান দুঘ র্টনা, অি�কা� অথবা িবে�ারণ ঘিটেল এবং েসই দুঘ র্টনায় জীবননাশ বা �ি� অথবা
স�ি�র ভয়�র �িত হইেল তাহা িনকটতম �ািজে�ট িকংবা িনকটতম থানার ভার�া� অিফসারেক এবং �ধান
িবে�ারক পিরদশর্ক, বাংলােদশ, ঢাকা-েক স�া� �ততম প�ায় অবিহত কিরেত হইেব।
২১। তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১২৪ এ উিল�িখত কমর্কতর্ােক লাইেস�কৃত �া�েণ
সকল যুি�স�ত সমেয় �েবশ কিরেত িদেত হইেব এবং িবধানাবলী ও লাইেসে�র শতর্াবলী যথাযথভােব পালন করা
হইেতেছ কী না িনরূপেণর জ� উ� কমর্কতর্ােক সকল সুেযাগ-সুিবধা িদেত হইেব।
২২। তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) মজুদ �া�েণ যাহােত অননুেমািদত েকান �ি� �েবশ না কিরেত পাের েসই
িদেক যেথ� সতকর্তা অবল�ন কিরেত হইেব।
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ফরম ‘ট’
[িবিধ ১১০ঙ এর উপ-িবিধ (২) ���]
এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শেনর িনরাপ�া যাচাই এবং পরী�ণ ছক
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

�াসাধারিটর গােয় উৎপাদনকারী �িত�ান, �িমক ন�র, পরী�ণ তািরখ, ধারণ�মতা
ইতয্ািদ স�িলত ডাটা েপ�ট সংযু� আেছ কী না
�াসাধারিট উপযু� িভেতর উপর �াপন করা হইয়ােছ কী না এবং
িভেতর চতুরিদেক ঘাস, আবজর্না ইতয্ািদ আেছ কী না
এলিপিজ পাে�র বাইপাস ভাল্ভ িলক ি� ও ভাল অব�ায় আেছ কী না
জর�রী ব�করণ সুইঁ চ �িতে�ে� আলাদাভােব কায র্�ম কী না
�াপনায় �কৃতভােবই �াস িনঃসরণ যাচাই করা হইয়ােছ কী না
িডে��ােরর েহাস পাইপ, ে�াবস এবং েগজ িনরাপদ অব�ায় আেছ কী না
সেব র্া� পূরণ চাপ অনুেমািদত সীমার মে� (২৫০ িপএসআই) আেছ কী না
মজুদ আধােরর গােয় সংযু� চাপ �শমন ভাল্ভ অনুেমািদত ধরেনর ও কায র্কর কী না
জর�রী ব�করণ ভাল্ভ কায র্কর আেছ কী না
আধােরর গােয় সংযু� তাপ ও চাপ পিরমাপক �াজগুিল সিঠকভােব কাজ কের কী না
সতকর্বাণী/�তীক দৃ�মান �ােন যেথাপযু�ভােব �দিশর্ত আেছ কী না
�া�ণিট পির�ার পির�� ও সংরি�ত এবং �েবশ িনয়ি�ত কী না
�াস গ�যু� করা হইয়ােছ কী না
পিরদশর্ন সনদ �া�েণ �দিশর্ত কী না
িনিদ র্� সময় অম�র অম�র িনরাপ�া যাচাই লগ বইেয় সংর�ণ করা হয় কী না
ফরম ‘ঠ’
[িবিধ ১১০ছ এর উপ-িবিধ (২) ���]
এলিপিজ ে�শন পিরদশর্েনর সনদপ�

................................................ এলিপিজ ে�শেনর জ� ..................................................... তািরখ
হইেত.............................. পয র্ম� ২৪ মাস েময়ােদ এই সনদ জারী করা হইল।
............................... �ােন এলিপিজ �াপনািট ............................... কতৃক
র্ পিরদশর্ন করা হইয়ােছ। �াপনার
সর�ামািদ এবং কায র্�ম িনরাপদ ।
পিরদশর্নকারীর নাম, পদবী ও �া�র

75

ফরম ‘ড’
িবিধ ১১০ছ এর উপ-িবিধ (৩) ���]
এলিপিজ িরফুেয়িলং ে�শন পিরদশর্ন েচক িল�
১। সংেযাগ �াস পাইপ লাইন

২। কমে�সার েব�নী

৩। কমে�সার

৪। মজুেদর ধারণপা�

৫। মূ� ব�করণ ভাল্ভ

তািরখ:

িছ�
েগজ
�য়
‘�েবশ িনেষধ’ সংেকত
ধূমপান িনেষধ �তীক
�য়ংি�য়ভােব চালু হওয়ার সতকর্ সংেকত
িবপ�নক সংেকত
পিরচালন প�িত
ঁ
বািত এবং সুইচ
�িতকর পদাথ র্ মু�
সুরি�ত েব�নী
�াস িনঃসরণ হয় কী না
�শমন ভাল্ভ িসলকরণ ও িসলকরেণর তািরখ
িনরাপ�া সর�ামািদর সুর�ার �ব�া
েগজ
ৈবদুয্িতক েবােড র্র সুর�ার �ব�া
পাইপ লাইন ও পাইপ লাইেনর ধারেকর
(Bracket) অব�া
গাডর্ (Guards)
ব�করণ চাপ
�াস িনঃসরণ (বাস�ব অব�ার ে�ি�েত চালু কমে�সার
এর েভ� পাইপ এর িনঃসরণ যাচাই ও উহার অম�ভুর্�)
�াস িনঃসরণ
�শমন ভা� িসলকরণ ও িসলকরেণর তািরখ
েগজ
সকল ধারক েব�নীর (Bracket) সুর�র �ব�া
ভাল্ভ (অব�া/কায র্�মতা)
েব�নী/দরজা
ধূমপান িনেষধ সংেকত
�েবশ িনেষধ সংেকত
�য়
চাপ পরী�েণর তািরখ
�াস িনঃসরণ
অব�া কায র্�মতা
�তীক িচ�
আেবদনকারীর �া�র
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ছিব
পাসেপাট র্ সাইজ

ফরম ‘ঢ’
[িবিধ ১৫২ ���]
�য়ংি�য় যােনর ইি�নেক এলিপিজ �ারা চালােনার জ� রূপাম�র কারখানা �াপেনর জ� আেবদন
১।

আেবদনকারীর নাম

:

২।

আেবদনকারীর িঠকানা

:

৩।

সরকারী অনুেমাদন ন�র ও তািরখ
(কিপ সংযু� কিরেত হইেব)

:

৪।

�স�ািবত ওয়াকর্শেপর অব�ান-

:

�ান

:

েরাড নং

:

থানা

:

র্ ইউিনভাস র্ল এেজ�ী
েশাহজাহান সাজু
১৩৭০, িডিট েরাড, ধিনয়ালাপাড়া, চ��াম।

েজলা
(েল-আউট ও পািরপাি�র্ক িচ�স�িলত ৫ খানা নকশা
সংযু� কিরেত হইেব)
৫।

ইমারত এবং অ�া� বিহঃ কাঠােমার ধরন/বণ র্না

:

৬।

অেটােমাবাইল/েমকািনকয্াল ইি�িনয়ার এবং েটকিনকয্াল
র্
�ি�সহ েলাকবেলর স�ণ র্ তািলকা (অগােনা�াম
সংযু�
কিরেত হইেব)
সর�ামািদর স�ণ র্ তািলকা ও বণ র্না

:

৭।
৮।
৯।

ইি�ন এলিপিজেত রূপাম�েরর জ� েটকিনকয্াল
েলাকবেলর পূব র্ অিভ�তা এবং েযা�তা
অিতির� ত�, যিদ থােক

:

:

AviwcwRwmGj Gi cÎ bs
ZvwiL :
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তফিসল-৩
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ৫৩ (২) ���]
িনরেপ� পিরদশর্নকারী কতৃক
র্ িসিল�ার ও ভাল্ভ পিরদশর্ন ও পরী�ণাে� �েদয় �তয্ায়ন পে� উেল��নীয় ত�ািদ
ক- িসিল�ােরর ে�ে�
১।

িনরেপ� পিরদশর্নকারীর নাম, িঠকানা ও �তীক

:

২।

পিরদশর্েনর �ান ও তািরখ

:

৩।

িসিল�ােরর ন�র

:

৪।

িসিল�ার �স্�তকারীর নাম, িঠকানা ও �তীক

:

৫।

িসিল�ার েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন/ েকাড
অনুসাের ৈতরী উহার নাম ও ন�র

:

৬।

িসিল�ােরর ধরন, বিহ�র্াস, উ�তা, জল ধারণ�মতা
ও েটয়ার ওজন
:

৭।

িসিল�ােরর গাে�র িন�তম পূর�

:

৮।

িসিল�ােরর �স্�ত �ি�য়া

:

৯।

িসিল�ােরর িডজাইন ে�সার

:

১০।

উদি�িত পরী�ার তািরখ, পরী�া চাপ ও ফলাফল :

১১।

িসিল�ার �স্�িতেত �বহৃত ধাতব উপকরেণর
নাম ও শতকরা হার

১২।

িসিল�ার �স্�িতেত �বহৃত ধাতব পদােথরর্ েভৗত
ৈবিশ�য্
:

১৩।

অিতির� ত� (যিদ থােক)

:

:

খ- ভােল্ভর ে�ে�
১।

িনরেপ� পিরদশর্নকারীর নাম, িঠকানা ও �তীক

:

২।

পিরদশর্েনর �ান ও তািরখ

:

৩।

ভাল্ভ �স্�তকারীর নাম, িঠকানা ও �তীক

:

৪।

ভাল্ভ েয �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুসাের
�স্�ত করা হইয়ােছ উহার নাম ও ন�র

:

৫।

ভােল্ভর েটনসাইল ে�ংথ ও উহার িবিভ�
অংেশর চা�ষ পরী�ার ফলাফল

:

৬।

অিতির� ত� (যিদ থােক)

:
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তফিসল-৪
[তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ৬৪ ���]
এলিপিজ ধারণপা� পরী�া েকে�র জ� �েয়াজনীয় সুিবধািদর িববরণ
১।

সাধারণ শতর্।- এলিপিজ ধারণপা� িনরাপদ পিরচালন �ব�া িনি�ত কিরবার উে�ে� �িতিট পরী�া েকে�
�েয়াজনীয় সং�ক কমর্চারী এবং িবিভ� প�িতেত পরী�েণর জ� পয র্া� সর�ামািদ থািকেব।

২।

�ব�াপক।- পরী�া কায র্ পিরচালনার দািয়ে� িনেয়ািজত �ি�, অতঃপর �ব�াপক বিলয়া উিল�িখত, যথাযথ
েযা�তাস�� হইেবন। এলিপিজ সািভর্েসর ধারণপা� হইেত স�া� িবপদ, পরী�ণ ও পিরদশর্েনর উে��, পরী�া
�ণালী, সর�াম ও পরী�ার ফলাফল িলিপব�করেণর উপর তাহার �িশ�ণ থািকেত হইেব। তাহাছাড়া পরী�া
েকে�র সিহত সংিশ�� যাি�ক �েকৗশলগত বা রাসায়িনক �েকৗশলগত িবষেয় এবং এলিপিজ ও ধারণপাে�র ে�ে�
�েযাজয্ �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন, েকাড বা িবধানাবলী স�েকর্ও তাহার স�ক �ান থািকেত হইেব।

৩।

কমর্চারী।- পরী�া েকে� পিরদশর্ন ও পরী�ণ কােজ িনেয়ািজত �েতয্ক কমর্চারী তাহার িনজ কােজর জ�
�েয়াজনীয় েযা�তার অিধকারী হইেবন এবং তাহার কােজর সিহত জিড়ত স�া� িবপদ এবং িবপেদর সময় করণীয়
স�েকর্ তাহার স�ক �ান থািকেত হইেব।

৪।

সর�াম।- পরী�া েকে� িন�বিণ র্ত সর�ামািদ থািকেত হইেব (ক) এলিপিজ িসিল�ার ও �াসাধার সং�া� �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন বা েকাড এবং তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস
(এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪, �াস িসিল�ার িবিধমালা ১৯৯১, �াসাধার (Pressure Vessel) িবিধমালা,
১৯৯৫ এর একিট কিরয়া অনুিলিপ;
(খ) উদি�িত পরী�েণর জ� ি�িটশ �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন নং িবএস ৫৪৩০ েত উিল�িখত য�পািত;
(ঘ) িসিল�ার বা �াসাধােরর অভয্ম�রভাগ পয র্েব�েণর জ� �েয়াজনীয় িন� েভাে�জ বািত;
(ঙ) ওজন লইবার সর�াম;
(চ) িসিল�ার ও �াসাধার নড়াচড়া (handling) কিরবার পয র্া� সর�াম;
র্ করােনার জ� �েয়াজনীয় সর�াম;
(ছ) িসিল�ার ও �াসাধােরর অভয্ম�র� �াস িনগমণ
(জ) িসিল�ার ও �াসাধােরর অভয্ম�রভাগ শু� কিরবার সর�াম;
(ঝ) িচি�তকরণ ও ছাপ মািরবার সর�াম;
(ঞ) এই িবিধমালা বা সংিশ�� �য্া�াডর্ ে�িসিফেকশন অনুসাের েকান পরী�ার জ� �েয়াজনীয় অ� েকান
সর�াম।

৫।

অ�া� সুিবধািদ।- (১) এলিপিজ িসিল�ােরর বািহয্ক পরী�ার জ� পরী�া েকে� পয র্া� আেলার �ব�া থািকেত
হইেব।

(২) অ�বহৃত এলিপিজ িসিল�ার বা �াসাধার হইেত �াস অপসারেণর জ� পরী�া েকে� এইরূপ বায়ু চলাচেলর
�ব�া থািকেব যাহােত িনগতর্ �াস হইেত েকান উৎপাত বা িবপেদর স�াবনা না থােক।
(৩) পরী�া েকে�র কায র্ািদ পিরচালনার জ� ইহােত পয র্া� জায়গা থািকেব।
(৪) পরী�া েক�েক যথাস�ব পির�� ও শু� রািখেত হইেব এবং এতদুে�ে� �েয়াজনীয় �ব�া রািখেত হইেব।

রা�পিতর আেদশ�েম

