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�িমকা: 
িবে�ারণ ও অি�-�ঘ �টনা�বণ িবপ�নক পদাথ �, �যমন-িবে�ারক, সং�িচত �াস, �পে�ািলয়ামসহ 

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

�ব �-ইিতহাস: ি��শ সরকার ক��ক ভারতবেষ � ২৬-২-১৮৮৪ ি��াে� The Indian 
Explosives Act  জাির করা হয়। �সই সময় িবিভ� িবে�ারক ম�দাগাের ও িবে�ারক �তিরর 
কারখানায় �মাগত িবে�ারেণর ঘটনা ঘটেত থােক। ফেল, ি��শ সরকার Her Majesty`s 
Chief Inspector of Explosives, UK এর অ�েমাদন�েম পি�মবে�র ইসা�ের 
বা�েদর কারখানায় একজন �পািরনেটনেড� ও িকরিক (kirkee) �ত Chief Inspector 
of Explosives িনেয়াগ কেরন। তৎকােল উ� কম �কত�া�য় ি�েটেনর Her Majesty`s 
Chief Inspector of Explosives �ারা পিরচািলত হেতন। এ�প �ব�ায় 
সে�াষজনকভােব কায ��ম পিরচালনায় অ�িবধা �ি� হওয়ায় ি��শ সরকার িনরাপ�া সং�া� কায ��ম 
পিরচালনায় ১৮৯৮ ি��াে� �াধীন ক��প� (Independent Authority) িহেসেব Chief 
Inspector of Explosives in India িনেয়াগ কেরন এবং ত�র অধীেন িবে�ারক 
পিরদশ �ক (Inspector of Explosives) িনেয়াগ কের Department of 
Explosives এর �চনা কেরন। পরবত�েত উ� দ�র সম� ভারেত অিফস পিরচালনা কের। �ধান 
িবে�ারক পিরদশ �ক এর পদিব ১৯০২ ি��াে� চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন ইি�য়া এর �েল  
Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives in India রাখা হয়। 
পরবত�েত ভারত এবং পািক�ান �াধীন হওয়ার পর ‘হার �ািজি�জ’ কথা� বাদ িদেয় চীফ ই�েপ�র 
অব এ�ে�ািসভস ইন ইি�য়া এবং ‘চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন পািক�ান’ রাখা হয়। 
অ��পভােব, ১৯৭১ ি��াে� বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর ‘চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন 
পািক�ান’ এর �েল ‘চীফ ই�েপ�র অব এ�ে�ািসভস ইন বাংলােদশ’ করা হয়।  
 
�শাসিনক ম�ণালয় : ১৯০৫ ি��াে�র �েব � িবে�ারক পিরদ�র �রা� ম�ণালেয়র অধীন িছল। ১৯০৫ 
ি��াে�র পর কমাস � এ� ই�াি� ম�ণালেয় �ানা�িরত হয়। পািক�ান আমেল এই দ�র� িশ� 
ম�ণালেয়র অধীেন িছল। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পরও এ দ�র� িশ�ম�ণালেয়র অধীন িছল। 
পরবত�েত দ�র� িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয় �� করা হয়। পািক�ান এবং ভারেত 
অ��প দ�র �’�টা িশ� ম�ণালেয়র অধীেন কায ��ম পিরচালনা করেছ। 
 
�পে�ািলয় আইন, ২০১৬ ও �পে�ািলয়াম �� স ১৯৩৭ এর �ব �-ইিতহাস : ১৮৯৮ ি��াে� �ধান 
িবে�ারক পিরদশ �কেক দ�র �ধান কের িডপাট �েম� অব এ�ে�ািসভস গঠন করা হয়। �স সমেয় 
িবে�ারক ছাড়াও িবিভ� দাহ� তরল হেত অি�-�ঘ �টনা ও িবে�ারণ সংঘ�ত হওয়ার কারেণ এবং 
িবে�ারক �তীত অ� সকল অি�-�ঘ �টনা ও িবে�ারণ �বণ রাসায়িনক �ে�র িনরাপদ হ�া�িলং ও 
জনসাধারেণর জানমাল র�ার �ােথ � ১৭-২-১৮৯৯ ি��াে� �থম �পে�ািলয়াম অ�া�, ১৮৯৯ (VIII OF 

1899 ) জাির করা হয়। �স সমেয় �চিলত কাব �াইড অব ক�ালিসয়াম �ল� েক এ আইেনর আওতায় 
আনা হয়।  

 

১৯০৪ এবং ১৯০৫ ি��াে� �পে�ািলয়াম অ�া� ও উ� অ�াে�র আওতায় জাির�ত 
�পে�ািলয়াম �� স �েয়ােগর জ� �ধান িবে�ারক পিরদশ �কেক দািয়� �দান করা হয়। �স সময় িবিভ� 
রােজ�র জ� িক�টা িভ�তর �পে�ািলয়াম �� স �চিলত িছল।  
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 িবিভ� রােজ�র আইেনর তারতে�র কারেণ মােঝ মােঝ িবিভ� ধরেনর জ�লতা �দখা িদত। 
উ� জ�লতা িনরসেনর জ� �ধান িবে�ারক পিরদশ �ক, ১৮৯৯ ি��াে�র �পে�ািলয়াম অ�া� রিহত 
কের এবং িবিভ� রােজ� িব�মান �পে�ািলয়াম আইন রিহত কের সম� ভারেতর জ� এক� একক 
আইন �চলেনর উে�াগ �হণ কেরন। ফেল �পে�ািলয়াম অ�া�, ১৯৩৪ এবং �েব � �চিলত �পে�ািলয়াম 
িবিধ�েলা রিহত কের ৩০-৩-১৯৩৭ ি��াে� �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭ জাির করা হয়।            
১৮-৩-১৯৩৭ ি��াে� �পে�ািলয়াম অ�া�, ১৯৩৪ এর আওতায় ক�ালিসয়াম কাব �াইড �� স জাির করা 
হয়। উ� আইন এবং িবিধমালা�েলা িবিভ� সমেয় সংেশাধেনর মা�েম �েগাপেযািগ করা হেলও 
ঐিতেহ�র কথা িবেবচনা কের উ� আইনস�েহর এবং িবিধমালার নামকরেণর পিরবত�ন করা হয়িন। 

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

জ� পাইপলাইন �াপেনর �েয়াজিনয়তা �দখা �দয়। তৎে�ি�েত পাইপলাইেনর িনরাপ�া 
িনি�তকরেণর জ� িবে�র অ�া� �দেশর পাইপলাইেনর িনরাপ�া সং�া� িবিধ-িবধান পয �ােলাচনা 
কের �পে�ািলয়াম অ�া�, ১৯৩৪ এর আওতায় �াচারাল �াস �স� � �� স ১৯৬০ জাির করা হয়। উ� 
িবিধমালা� সংেশাধনীর মা�েম হালনাগাদ কের �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৪ 
পয �� সংেশািধত) জাির করা হয়। স�িত �পে�ািলয়াম আইন, ১৯৩৪ রিহত কের ১১ �াবণ, ১৪২৩ 
ব�া�/২৬ �লাই, ২০১৬ তািরেখ �পে�ািলয়াম আইন, ২০১৬ জাির করা হেয়েছ। 

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

জাতীয় পদাথ � িনয়�েণর জ� ১৮৭৫ ি��াে� Explosives Act, 1875 জাির করা হয়।  উ� 
আইন  �ারা ��ট ি�েটেন বা�দ ও অ�া� িবে�ারক �� িনয়ি�ত হেতা। ভারতবেষ � ি��শ শাসনামেল 
িবিভ� িবে�ারক �াগািজন ও িবে�ারক �বহােরর িবিভ� খিনেত �মাগত িবে�ারণ ঘটার কারেণ 
তদািন�ন ি��শ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ ি��াে� সব ��থম ভারতবেষ � িবে�ারক আইন, ১৮৮৪ জাির 
কেরন। ১৮৯৮ ি��াে� িডপাট �েম� অব এ�ে�ািসভস কায ��ম �� করার পর তৎকােল চীফ ই�েপ�র 
১৯১৮ ি��াে� সব ��থম িবে�ারক িবিধমালা, ১৯১৮ জািরকরেণর উে�াগ �হণ কেরন। পরবত�েত 
িবে�ারক �ে�র  উৎপাদন, ম�দ, পিরবহন, �বহার ইত�ািদ �ি� পাওয়ার কারেণ জনগেণর 
জানমােলর িনরাপ�ার �ােথ � ১৯১৮ ি��াে� িবে�ারক িবিধমালা জাির করা হয়। িবে�ারেকর �বহার 
�ি� পাওয়ায় িবে�ারক িবিধমালা� সংেশাধন�ব �ক �েগাপেযািগ করার �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। 
তৎে�ি�েত ১৯১৮ ি��াে�র িবে�ারক িবিধমালা রিহতকরণ�ব �ক িবে�ারক িবিধমালা, ১৯৪০ জাির 
করা হয়। উ� িবে�ারক িবিধমালা, ১৯৪০ �ায় ৬৫ বছর কায �কর িছল। ন�ন ন�ন িবিভ� ধরেনর 
িবে�ারক আিব�ার হওয়ার কারেণ জনগেণর জানমােলর িনরাপ�ার কথা িবেবচনা কের এবং এ উপ-
মহােদশ ও িবে�র অ�া� �দেশর িবে�ারক সং�া� িনরাপ�া িবষয়ক আইেনর িবিধ-িবধান 
পয �ােলাচনা কের ১৯৪০ ি��াে�র িবে�ারক িবিধমালা রিহতকরণ�ব �ক িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৫ 
জাির করা হয়। 
ভারত সরকার ক��ক জাির�ত �গেজট িব�ি� নং এম-১২৭২ (১), তািরখ: ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং 
বাংলােদশ সরকােরর ��াপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তািরখ: ০৩/১০/১৯৮৯ �ারা 
�কােনা আধাের সং�িচত অব�ায় বা তরল অব�ায় �কােনা �াস রাখা হেল িবে�ারক আইন, ১৮৮৪ 
এর আওতায় উ� �াস ভিত� িসিল�ারেক িবে�ারক িহসােব �ঘাষণা করা হয়। তৎে�ি�েত ১৯৪০ 
ি��াে� �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৪০ জাির করা হয়। পরবত�েত, উ� িবিধমালা� সংেশাধন�ব �ক 
�াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ জাির করা হয়। উ� িবিধমালা �ারা সকল ধরেনর �াস ভিত� িসিল�ার 
হ�া�িলং কায ��ম িনয়ি�ত হেতা। পরবত�েত বাংলােদেশ এলিপিজ কায ��ম ও িসএনিজ’র কায ��ম 
�ি� পাওয়ায় সরকােরর িনেদ �েশ এলিপিজ ও িসএনিজ’র ��ে� িনরাপ�া িবষয়ক আইনকা�ন �িনিদ �� 
কের িবে�ারক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় তরলী�ত �পে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ 
ও সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫ জাির করা হয়। 
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২। িবে�ারক পিরদ�র ক��ক �শািসত আইন ও িবিধমালাস�হঃ 

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

১. িবে�ারক  আইন, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পয �� সংেশািধত )                                                                           
২. িবে�ারক  িবিধমালা, ২০০৪                    
৩. �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পয �� সংেশািধত)        ১. এর আওতায় �ণীত 
৪. �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পয �� সংেশািধত) 
৫. তরলী�ত �পে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ 
৬. সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫  
৭. এেমািনয়াম নাইে�ট িবিধমালা, ২০১৮                                                                 
৮. �পে�ািলয়াম আইন, ২০১৬                       
৯. �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ২০১৮                                                    ৮. এর আওতায় �ণীত                                                                  
১০. কাব �াইড িবিধমালা, ২০০৩                      
১১. �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পয �� সংেশািধত)                   

 
৩। িবিধব� দািয়� : 
 িবে�ারক পিরদ�র অ�ে�দ নং ২ এ উি�িখত আইনস�হ ও তদধীন �ণীত িবিধমালাস�হ �েয়াগ ও 
�শাসেনর  িনিমে� িন��প দািয়� পালন কের:  
 
৩.১।  িবে�ারক িবিধমালা, ২০০৪: �ধানত: বাংলােদেশ �তল ও �াস অ�স�ান কােজ িনেয়ািজত �দশীয় ও 

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

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

থাকেল উ� �াস�ণ � আধার জানমােলর জ� িবপ�নক িবধায় সরকার িবে�ারক অ�া�, ১৮৮৪ এর 
অধীন �াস�ণ � িসিল�ারেক িবে�ারক মেম � গ� কের ��াপন জাির কের। পরবত�েত, �াস িসিল�ার 
িবিধমালা, ১৯৯১ জাির করা হয়। �াস ম�দ বা পিরবহেনর জ� অ��ন ৫০০ িমিলিলটার িক� অেনা��  
১০০০ িলটার জলধারণ �মতাস�� �কােনা ধাতব আধারেক িসিল�ার এর সং�া �দান করা হেয়েছ। 
�াস িসিল�ার িবিধমালার অধীন �ধান কায �াবিলর মে� �যেকােনা ধরেনর খািল বা �াস�ণ � িসিল�ার 
আমদািন, িসিল�াের �াস ভিত�, �াস�ণ � িসিল�ার ম�েদর জ� অ�েমাদন �দান করা হয়। 
বাংলােদেশ �কান ধরেনর বা �কান ��া�াড � ��িসিফেকশেনর �াস িসিল�ার ও ভা�ভ আমদািন ও 
�বহার করা হেব, �সমেম � �ািধকার �দান করা হয়। �াস িসিল�ার িনম �াণ কারখানার অ�মিত �দান 
করা হয়। �িত� ব� িলং �াে� িসিল�ার পরী�া �কে�র অ�েমাদন �দান করা হয়। �াস িসিল�ার 
িনম �াণ কারখানা, �াস�ণ � িসিল�ার ম�দাগার, িসিল�ার পরী�া �ক�, �াস ভিত�র ব� িলং �া� িনিদ �� 
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সময় অ�র অ�র পিরদশ �ন করা হয়। �ায়ী �াস, সংেকািচত �াস, তরলী�ত �াস, িবষা� �াস সহ 
িবিভ� ধরেনর �াস সািভ �েসর িসিল�ােরর পয �ায়�� পরী�েণর ধরন ও �ময়াদ িনধ �ারণ করা হয়। 

 

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

 

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

 

৩.৫। সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ) িবিধমালা, ২০০৫: যানবাহেন �চিলত �ালািনর পাশাপািশ িবক� 
�ালািন িহেসেব িসএনিজ এর �চলন �� হওয়ায় সরকার ক��ক িবে�ারক অ�াে�র অধীন িসএনিজ 
িবিধমালা, ২০০৫ জাির করা হয়। এ িবিধমালায় �ধানতঃ �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক িসএনিজ �ারা 
চালােনার �পা�র �ি�য়া, �পা�র সর�ামািদর মান, িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন �পা�র সর�াম, 
িসিল�ার ও আ�সাি�ক য�পািত আমদািন, িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর �াপন প�িত সং�া� 
িবষয়�েলা �াধা� �পেয়েছ। এ িবিধমালায় িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর �ল-আউট নকশা অ�েমাদন 
এবং পিরদশ �ন�ব �ক িনরাপ�া িবিধিবধান পিরপালন সােপে� ির�েয়িলং ��শেনর লাইেস� �দান করা 
হয়। 

 

৩.৬। �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ২০১৮: �পে�ািলয়াম অ�া�, ২০১৬ এবং �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ২০১৮ এ 
�পে�ািলয়াম অথ � তরল হাইে�াকাব �ন বা হাইে�াকাব �েনর িম�ণ এবং তরল হাইে�াকাব �ন স�িলত দাহ� 
িম�ণ (তরল, আঠােলা বা ক�ন) িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ। এ িবিধমালার অধীন �পে�ািলয়াম বা 
��লনীয় তরল পদাথ � আমদািন, ম�দাগাের ম�দ, �পে�ািলয়াম িফিলং ��শেনর অ�েমাদন, 
�ল/জলপেথ �াংকাের �পে�ািলয়াম পিরবহন, �পে�ািলয়াম িরফাইনাির/�াে�র লাইেস�/অ�েমাদন, 
�পে�ািলয়াম �াংেকর ব�বহ (earthing) পরী�ণ এবং �পে�ািলয়াম �তলবাহী �াংকােরর/��াপ 
�ভেসল এর �াংেক �লাক �েবশ এবং অি�ময় কােয �র (hotwork) উপেযািগতা যাচাই�ব �ক 
�াস�� পরী�ণ সনদ �দান করা হয়। 

 

৩.৭। কাব �াইড িবিধমালা, ২০০৩: ক�ালিসয়াম কাব �াইড ��লনীয় ক�ন পদাথ � (Inflammable 
solid) যা পািনর সং�েশ � অ�ািস�িলন �াস উৎপ� কের। উ� �ােসর ��লনীয় �বিশে��র কারেণ 
কাব �াইেডর �বহার িনয়�েণর উে�ে� �পে�ািলয়াম অ�াে�র অধীন কাব �াইড িবিধমালা, ২০০৩ জাির 
করা হয়। এ িবিধমালার অধীন কাব �াইড আমদািন, পিরবহেনর অ�েমাদন এবং অ�ািস�িলন �াস 
�জনােরশন ��া� এবং তৎসং�� ম�দাগাের কাব �াইড ম�েদর লাইেস� �দান করা হয়। 
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৩.৮। �া�িতক �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১: উ� চাপ িবিশ� �াস পাইপলাইেনর িডজাইন, িনম �াণ, পাইপ 

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

 
৩.৯। এেমািনয়াম নাইে�ট িবিধমালা, ২০১৮: এেমািনয়াম নাইে�ট িবে�ারক �তিরর উপাদান। এেমািনয়াম 

নাইে�ট সার িহেসেব, খিনেত এেমািনয়াম নাইে�ট �েয়ল (ANFO) িবে�ারক �তিরেত এবং 
�মিডেকল নাই�াস অ�াইড উৎপাদেন �ব�ত হয়। উ� রাসায়িনক পদােথ �র ম�দ, উৎপাদন, �বহার 
ও পিরবহেনর জ� অ�মিত �দান করা হয়। 

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

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

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

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

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

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

 * িবে�ারক আমদািনর লাইেস�/পারিমট 
 * িবে�ারক পিরবহেনর লাইেস� 
 * �াস িসিল�ার আমদািনর লাইেস� 
 * �াসাধার আমদািনর পারিমট 
 
৪.৩। অ�েমাদন �দান: 
 * �পে�ািলয়াম িরফাইনাির/��ি�ং �াে�র অ�েমাদন 

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

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

 

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

 

৬। অ�মিত/স�িত �দান: 
*  িবে�ারক �াগািজেন �বহােরর অ�পেযাগী বা িবপ�নক িবে�ারেকর িবন�করণ �ি�য়া/প�িত 

িনধ �ারণ ও িবন�করেণর স�িত �দান। 
*  বাংলােদেশ খিনজ পদাথ � অ�স�ান, �নাপাথর ও কয়লা খিনেত িবে�ারক �বহারকাির �টারেদর 

�িশ�ণ ও পরী�া �হণ�ব �ক সনদপ� �দান করা হয়। 
 

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

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

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

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

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

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

৮। তদ�া��ান: 
* িবে�ারক, �াস িসিল�ার, �াসাধার, �াস পাইপলাইন বা উহার আ�ষি�ক �াপনািদ, �পে�ািলয়ামসহ 

��লনীয় তরল পদাথ � বা অ�েকােনা িবপ�নক পদাথ � হেত �� �ঘ �টনার কািরগির তদ� করা । 
 

৯।  িবেশষ� িহেসেব দািয়� পালন: 
* ১৯০৮ সােলর িবে�ারক �� অ�া� ও ১৮৭৮ সােলর আম �স অ�াে�র অধীন মামলার �বামাজাতীয় 

আলামত পরী�া এবং িবেশষে�র মতামত �দান । 
* ১৮৭৮ সােলর আম �স অ�াে�র অধীন কিতপয় লাইেস� �দান সং�া� �াপাের �জলা �শাসন ও �িলশ 

ক��প�েক িবেশষে�র �সবা �দান ।  
 

১০। উপেদ�ার �সবা �দান: 
  

* জন-িনরাপ�া িনি�তকরেণর উে�ে� িবপ�নক পদাথ � (িবে�ারক, �াস, �পে�ািলয়ামসহ ��লনীয় 
তরল পদাথ �, এলিপিজ, ক�ালিসয়াম কাব �াইডসহ ��লনীয় ক�ন পদাথ �, জারকপদাথ � ইত�ািদ) সং�া� 
িনরাপ�া (safety) আইন ও িবিধ-িবধান �ণয়ন/সংেশাধেনর িবষেয় সরকােরর িনকট ��াব ��রণ।   
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* িবপ�নক পদােথ �র িনরাপ�া িবিধ-িবধান �ণয়ন ও হালনাগাদ করার লে�� আ�জ�ািতক ও িবেদশী 
সং�ার   সােথ �যাগােযাগ র�া করা। 

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

 

১১।  জনবল ও সাংগঠিনক কাঠােমা: 
িবে�ারক পিরদ�র িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র এক� সং�� দ�র। এ দ�েরর �ধান 
কায �ালয় �া�ন �ক�ীয় মহাকরণ সিচবালয়, �ফজ-২, �স�নবািগচা, ঢাকায় অবি�ত। �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �ক, বাংলােদশ িবে�ারক পিরদ�েরর দ�র �ধান। দ�েরর �মাট জনবল ১০৪ জন। তার মে� 
�থম ��িণর পদ ৩১�, ২য় ��িণর পদ ০২, ৩য় ��িণর পদ ৪৮� ও চ�থ � ��িণর ২৩� পদ রেয়েছ।    

 
  িবে�ারক পিরদ�েরর প�চ� িবভাগীয় অিফস চ��াম, �লনা, রাজশাহী, িসেলট ও বিরশােল অবি�ত। 
 

িবে�ারক পিরদ�েরর িবিধব� কােজর পিরিধ �মাগত �ি� পাওয়ায় ১১১৫� পদ �ি�র ��াব ও 
সাংগঠিনক কাঠােমা �নিব ��ােসর ��াব �শাসিনক ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। ��াব� অ�েমাদন 
হেল িনরাপ�া সংি�� িবিধ-িবধােনর স�ক �েয়াগ ও �শাসন এবং দ�েরর তদারিক �ি� করা স�ব 
হেব।                                      

 

১২।      রাজ� আয় ও �য়: 
 িবে�ারক পিরদ�র রাজ� আদায়কারী �িত�ান নয়। অ�ে�দ নং ২ এ  বিণ �ত িনরাপ�া আইন ও 
িবিধমালাস�েহর �শাসেনর মা�েম জনসাধারেণর জীবন ও স�েদর িনরাপ�া িনি�তকরণ এ দ�েরর �ল ল��  
এবং উে��। যিদ এ দ�র� সফলতার সােথ কত�� স�াদন করেত পাের, তেব মানব জীবন ছাড়াও �কা� 
�কা� টাকার স�দ িবন�  হওয়ার হাত হেত র�া �পেত পাের। অিধক�, লাইেস� িফ ও অ�া� �কার িফ 
িহেসেব এ দ�র এক� উে�খেযা� অংেকর রাজ� উপাজ�ন কের থােক। আয় �েয়র িহেসেব বত�মােন এ দ�র 
এক� �য়�র সং�া।  
 

িবে�ারক পিরদ�র ক��ক ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর আয় ও �েয়র পিরসং�ান িন��প: 
অথ � বছর আয় (টাকা) �য় (টাকা) 

২০১৯-২০২০  ৭,৫০,৩০,০০০/- ২,৮০,৫১,০০০/- 
 
১৩। ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর কায ��ম: 
 

�িমক 
সং�া 

স�ািদত কােজর িববরণ  অথ � বৎসর 
২০১৯-২০২০ 

০১ �া� প�ািদর সং�া  ৪৬,৫৬৬ 
০২ জাির�ত প�ািদর সং�া ৪৭,৬৯৫ 
০৩ �বামাজাতীয় আলামত পরী�াে� িবেশষ� িহেসেব মতামত �দােনর �িতেবদেনর 

সং�া  
৫৫৪ 

০৪ �াগািজেন িবে�ারক ম�েদর জ� লাইেস� ম�েরর সং�া (২২ ফরেম) - 
০৫ শট � ফায়ারাস � এর পারিমট ম�র - 
০৬ আমদািন�ত এলিপিজ িসিল�ােরর সং�া ১৫,২৯,৯৩০ 
০৭ আমদািন�ত কে�ািজট এলিপিজ িসিল�ােরর সং�া ৪,১২,৬০৭ 
০৮ আমদািন�ত এলিপিজ �তীত অ�া� িসিল�ােরর সং�া ৩,১৮,৬৩৮ 
০৯ িসএনিজ িকট� ও য�পািত আমদািনর অনাপি�পে�র সং�া ৩ 
১০ অ�মিত�া� �দেশ �তির এলিপিজ িসিল�ার বাজারজাতকরেণর সং�া  ২০,৭৫,৮৯০ 
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১১ িসিল�ার পরী�ণ �কে�র সং�া - 
১২ িসিল�াের �াস ভিত�র ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ঙ’ ফরেম) ৭ 
১৩ এলিপিজ িসিল�ার িনম �াণ কারখানা ২ 
১৪ �াসাধাের �াস ম�েদর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ঘ’’ ফরেম) ১৫ 
১৫ এলিপিজ িসিল�ার ম�েদর লাইেসে�র সং�া (‘চ’ ফরেম) ৬৯৬ 
১৬ �র��েলেটড প�িতেত এলিপিজ িসিল�ার ম�েদর লাইেসে�র সং�া (‘ঞ’ ফরেম) ৫ 
১৭ �াসাধাের এলিপিজ �তীত অ�া� �াস পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া (‘গ’ ফরেম) ৫ 
১৮ �াসাধাের এলিপিজ পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া (‘জ’ ফরেম) ৩৪ 

১৯ িবে�ারক আমদািনর লাইেসে�র সং�া  ১০ 
২০ িবে�ারক পিরবহেনর লাইেসে�র সং�া  ১১ 
২১ ফ�া�রী/ই�াি�জ এ ক�চামাল িহেসেব �বহােরর িনিমে� সালফার আমদািনর 

পিরমাণ (অনাপি�র সং�া ২৭৫) 
৩৫,৬৩৩.৯৫ 
�মি�ক টন 

২২ �াসাধার আমদািনর সং�া (পারিমট ৫৯�) ১৮৯ 
২৩ ক�ালিসয়াম কাব �াইড আমদািনর পিরমাণ (অনাপি�পে�র সং�া ১০�) ৪২৬.৫০ 

�মি�ক টন  
২৪ নন-��া�াড � িসিল�াের �াস ভিত�র সং�া (অ�মিতপে�র সং�া ৬৩�) ১,০৮৪ 
২৫  �পে�ািলয়াম ম�েদর ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ট’, ‘ঠ’, ‘ঞ’ এবং ‘ঝ’ ফরেম) ৩৪৩ 
২৬ এম/এল ফরম লাইেসে�র অধীন ��লনীয় তরল পদাথ � (�কিমক�াল) আমদািনর 

অনাপি� �দােনর সং�া 
৩,৮১৮ 

২৭ �লপেথ �পে�ািলয়াম পিরবহেনর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘ও’ ফরেম) ৭০ 
২৮ জলপেথ বাে� �পে�ািলয়াম পিরবহেনর জ� ম�র�ত লাইেসে�র সং�া (‘এন’ 

ফরেম) 
৪ 

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

- 

৩০ লাইেস��ত �া�ণ/ির�েয়িলং ��শন/�াপনা/জলযান/�লযান ইত�ািদ পিরদশ �েনর সং�া ১,১৩১ 
৩১ �পে�ািলয়াম �াে� মা�ষ �েবশ ও অি�ময় কােজর উপেযািগতা যাচােয়র উে�ে� 

পরীি�ত �াে�র সং�া 
৭,৪৪৯ 

৩২ �াস পাইপ লাইন �াপেনর অ�েমাদেনর সং�া ৯৫ 
৩৩ অ�েমািদত �াস পাইপ লাইেন �াস স�ালেনর অ�েমাদেনর সং�া ৯৮ 
৩৪ এলিপিজ বটিলং ��াে�র লাইেসে�র সং�া (‘ঙ’ ফরেম) ৭ 
৩৫ এলিপিজ (অেটা�াস) িফিলং ��শেনর লাইেসে�র সং�া (‘ঙ’ ফরেম) ৪০ 
৩৬ িসএনিজ িসিল�ার পরী�া �কে�র সং�া - 

 
১৪। আইন/িবিধমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ- 
 

(ক)  ১৯৩৪ সােলর �পে�ািলয়াম আইনেক অিধকতর সংেশাধন/সংেযাজন কের �পে�ািলয়াম আইন, 
২০১৬ িহেসেব জাির হেয়েছ। 

(খ)  �পে�ািলয়াম িবিধমালা, ১৯৩৭�ক অিধকতর সংেশাধন/সংেযাজন ও �েগাপেযািগ কের �পে�ািলয়াম 
িবিধমালা, ২০১৮ জাির হেয়েছ।  

(গ)  তরলী�ত �পে�ািলয়াম �াস (এলিপিজ) িবিধমালা, ২০০৪ সংেশাধন কের হালনাগাদ করা হেয়েছ,  
যা �ড়া� �গেজট আকার �কাশ করা হেয়েছ, যােত �র��েলেটড প�িত ও যানবাহেন এলিপিজ 
�পা�র কায ��ম, �পা�র সর�ামািদর মান, িসিল�ার ও �টকেনালিজ অ�� �� কের িবিধমালা� 
আ�জ�ািতক মানস�� করা হেয়েছ। 
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(ঘ)  এেমািনয়া নাইে�ট এক� িবে�ারক। উ� রাসায়িনক পদাথ �� ম�দ, উৎপাদন, �বহার ও 
পিরবহেনর জ� উপমহােদশীয় িবিধর আেলােক এেমািনয়াম নাইে�ট িবিধমালা, ২০১৮ জাির 
হেয়েছ। 

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

(চ) �াসাধার ও িসিল�ার এর ৪� আ�জ�ািতক ��া�াড � ��িসিফেকশনেক বাংলােদেশ �েয়ােগর জ� 
অ�েমাদন। 

 

 
১৫।  অ�া� অজ�ন: 

 

(ক)  িবে�ারক পিরদ�েরর �কােনা িনজ� �-স�ি� িছল না। স�িত গণ�ত� অিধদ�র হেত ঢাকা 
মহানগেরর আগারগ�ও- এ ১০ কাঠার এক� �ট পাওয়া িগেয়েছ। যা এ দ�েরর অ��েল �রিজি�ও 
স�� হেয়েছ। 

(খ) ফাইবার �াস িনিম �ত িসিল�াের এলিপিজ ভিত�র অ�েমাদন �দান করা হেয়েছ।  
(গ) ফাইবার �াস �ারা এলিপিজ িসিল�ার �তিরর এক� ��া� অ�েমাদন করা হেয়েছ। 

 
১৬।  �িশ�ণ:  

�িমক 
ন�র 

�িশ�ণ/কম �শালার িবষয় 

১ Innovation in Management of Mineral and Energy 
Resources in Using Modern Explosive Technology” 
শীষ �ক �িশ�ণ 

২ “PPR 2008 and Public Procurement Management” 
শীষ �ক �িশ�েণ অংশ�হণ  
�সবা সহজীজরেণ স�মতা �ি�র লে�� অ�ি�ত �িশ�ণ  

৩ ‘Project Management’ 
৪ �সবা সহজীজরেণ স�মতা �ি�র লে�� অ�ি�ত �িশ�ণ  
৫ জাতীয় ��াচার �কৗশল (NIS)’ এবং  অিফস �ব�াপনা সং�া� �িশ�ণ 
৬ �মৗিলক �িশ�ণ �কাস �   
৭ নিথ �ব�াপনা (নিথ িবন�করণ, নিথ ��িণিব�াস), সিচবালয় িনেদ �শমালা (পে�র 

�কারেভদ), সরকাির  কম �চারী (িনয়িমত উপি�ত) িবিধমালা, ২০১৯ 
৮ সরকাির কম �চারী (��লা ও আপীল) িবিধমালা, ২০১৮ 
৯ জাতীয় ��াচার �কৗশল  
১০ ই-নিথ 
১১ জাতীয় ত� বাতায়ন ও ই-নিথ 

 
 
১৭।  �ঘ �টনার তদ�: 
 
 এলিপিজ এবং এলিপিজ �তীত অ�া� �াস িসিল�ার, �পে�ািলয়াম, িসএনিজ এবং �াস পাইপলাইন 
সং�া� সংঘ�ত �ঘ �টনার তদ� করা হেয়েছ। �ঘ �টনার �ান, কারণ এবং �য়�িতর িববরণ িনে� উে�খ করা 
হেলা: 
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�িমক 
ন�র 

িশেরানাম ও       
তািরখ 

�ঘ �টনার �ান �ঘ �টনার কারণ �য়�িতর           
পিরমাণ 

০১ এলিপিজ 
সং�া� �ঘ �টনা 
 

ঢাকা �জলার শহর� 
হাজারীবাগ গনক�লী 
এলাকায় বড়বািড় 
নামক �ােন এক� 
খাবােরর �দাকান  
০২-০৮-২০১৯ 

খাবােরর �দাকােনর এলিপিজ 
িসিল�ােরর �র�েলটেরর চািব �খালা 
িছল। ব� খাবােরর �দাকােন �াস জমা 
হেয় অি�কা� ঘেট। 

৩ জন অি� দ� 
হয়। 

০২ এলিপিজ 
সং�া� �ঘ �টনা 

ঢাকা �জলার শহর� 
�পনগর আবািসক 
এলাকা ১১ নং �রােডর 
�ব � মাথা               
িঝলপাড় বি� 
৩০-১০-২০১৯ 

একজন �াস �ব�ন িবে�তা এলিপিজ 
িসিল�ার �থেক �ব�েন �াস ভিত� 
কের িবি� করিছেলন। �ব�েন �াস 
ভিত�র একপয �ােয় িসিল�ার� িবকট 
শে� িবে�ািরত হয়। 

৭ জন িশ� 
িনহত ও ১৫ 
জন আহত 

০৩ এলিপিজ 
সং�া� �ঘ �টনা 

��ীগ� �জলার সদর 
উপেজলাধীন 
�খবাস�র �মৗজা 
এলিপিজ �গাডাউন 
১৬-০৯-২০২০ 

এলিপিজ িসিল�ার হইেত অি�কা� ৪০০০ �  
িসিল�ার �েড় 
যায়। ৩ � 
�াক, ১� 
�টে�া 
ভ�ী�ত 
হেয়েছ। 

০৪ ৩১/৭/২০০১৯ চ��াম �জলার 
সীতা�� উপেজলাধীন 
শীতল�ের অবি�ত 
�াক কেপ �ােরশেনর 
শীপ ��িকং ইয়ােড � 

�া�ার �াংেক �� িবষা� �াস 
�াংেকর িছ� িদেয় পা� �েম �েবশ 
কের এবং পা� �েমর নীেচর অংেশ 
�াস জেম থােক। �িমকরা �তল 
খালােসর উে�ে� পা� �েম নীেচ 
নামেল িবষা� �ােস (কাব �ন 
মেনাঅ�াইড এবং হাইে�ােজন 
সালফাইড) এ আ�া� হেয় �ঘ �টনা� 
সংঘ�ত হয়। 

০৩ জন �িমক 
িনহত এবং ০৪ 
জন আহত 
হেয়েছ। 

০৫ ৩১/৮/২০১৯ চ��াম �জলার 
সীতা�� উপেজলাধীন 
�সানাইছিড় বােরা 
আউিলয়া� িজিব 
�েবদার ‘শীপ ��িকং’ 
ইয়ােড � 

�িম হেত �ায় ৬০-৭০ �ট উ�তায় 
জাহােজর �ীল ওয়�ার লাগােনার সময় 
�েয়াজনীয় িনরাপ�া�লক �ব�া �হণ 
না করায় উ� �ঘ �টনা সংঘ�ত হেয়েছ। 

০২ জন �িমক 
িনহত, ০৩ জন 
আহত। 

০৬ ১২/১০/২০১৯ চ��াম �জলার 
সীতা�� উপেজলাধীন  
�িমরা অবি�ত 
ওডি�উডি�উ ��িডং 
এ� শীপ ��িকং-১ এ। 

�িমকরা �কান �কার িপিপ ছাড়া 
পির�ার করার উে�ে� �াংেকর নীেচ 
নামেল িবষা� �ােসর (কাব �ন 
মেনাঅ�াইড এবং হাইে�ােজন ) এ 
আ�া� হেয় �ঘ �টনা� সংঘ�ত হয়। 

০২ জন �িমক 
িনহত 

০৭ ৩১/৭/২০১৯ চ��াম �জলার 
সীতা�� উপেজলাধীন 
শীতল�ের অবি�ত 

�া�ার �াংেক �� িবষা� �াস 
�াংেকর িছ� িদেয় পা� �েম �েবশ 
কের এবং পা� �েমর নীেচর অংেশ 

০৩ জন �িমক 
িনহত এবং ০৪ 
জন আহত 
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�াক কেপ �ােরশেনর 
শীপ ��িকং ইয়ােড � 

�াস জেম থােক। �িমকরা �তল 
খালােসর উে�ে� পা� �েম নীেচ 
নামেল িবষা�ত �ােস (কাব �ন 
মেনাঅ�াইড এবং হাইে�ােজন 
সালফাইড) এ আ�া� হেয় �ঘ �টনা� 
সংঘ�ত হয়। 

হেয়েছ। 

০৮ ৩১/৮/২০১৯ চ��াম �জলার 
সীতা�� উপেজলাধীন 
�সানাইছিড় বােরা 
আউিলয়া� িজিব 
�েবদার ‘শীপ ��িকং’ 
ইয়ােড � 

�িম হেত �ায় ৬০-৭০ �ট উ�তায় 
জাহােজর �ীল ওয়�ার লাগােনার সময় 
�েয়াজনীয় িনরাপ�া�লক �ব�া �হণ 
না করায় উ� �ঘ �টনা সংঘ�ত হেয়েছ। 

০২ জন �িমক 
িনহত, ০৩ জন 
আহত। 

০৯ ১২/১০/২০১৯ চ��াম �জলার 
সীতা�� উপেজলাধীন  
�িমরা অবি�ত 
ওডি�উডি�উ ��িডং 
এ� শীপ ��িকং-১ এ। 

�িমকরা �কান �কার িপিপ ছাড়া 
পির�ার করার উে�ে� �াংেকর নীেচ 
নামেল িবষা� �ােসর (কাব �ন 
মেনাঅ�াইড এবং হাইে�ােজন ) এ 
আ�া� হেয় �ঘ �টনা� সংঘ�ত হয়। 

০২ জন �িমক 
িনহত 

১০ িসএনিজ 
িসিল�ার 
িবে�ারণজিনত 
অি�-�ঘ �টনা 
 
১৯/০৮/২০১৯ 

�িম�া �জলার সদর 
দি�ণ থানাধীন 
িরভারিভউ িসএনিজ 
িফিলং ��শন �া�েণ 
রি�ত বােস সংঘ�ত 
�ঘ �টনা। 
বােসর িনব�ন নং 
ঢাকা-জ-১১-০০১১ 

িসিল�ােরর মাঝ বরাবর অংেশর ��� 

কম থাকায় �াস িফিলং/ভিত� করার 

সময় �ােসর চাপ সহ� করেত না 

পারায় িসিল�ার�  িবে�ািরত হয়। 

০১ জন পা� 

কম �চারী িনহত 

হন। িনহত 

�ি�র নাম 

�খারেশদ আলম 

(২৭ বছর)। 

আহত ০৭ (সাত) 

জন। 

 

১১  পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

চ��াম �জলার 
�কাতয়ালী থানাধীন 
পাথরঘাটা এলাকায় 
�ক িফ� �রােড 
ব�তল ভবন। 
১৭-১১-২০১৯ 

রাইজার হইেত ভবেন সরবরাহ�ত 
�াস পাইপলাইেন িক� অংশ মিরচা 
ধের পাইপলাইেনর িথকেনস �ব পাতলা 
হেয় যাওয়ার কারেণ �ােসর চােপ 
পাইপলাইন িলেকজ হেয় �াস িনঃ�ত 
হেয় নীচতলার সবক� কে�  ছিড়েয় 
পেড়। ব� এক� ঘের �মামবািত 
ধরােনার জ� িদয়াশলাই কা� 
�ালােনার সে� সে� িবকট শ� হেয় 
িবে�ারণ ঘেট। 

৭ জন িনহত 
এবং ১৫ জন 
আহত 

১২ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

গাজী�র �জলার গাছা 
থানাধীন �বাড � বাজাের 
অবি�ত রা�িন 
�র�ের� ও �ি� 
�র�ের�। 
০৮-০৯-২০১৯ 

উভয় �র�েরে� রা�া করা �লা আব� 
িছল। ঐ �র�েরে� �া�িতক �াস 
িসএনিজ ও এলিপিজ �বহার করা 
হেতা। িসএনিজ এর িচকন পাইপ �ফেট 
অথবা �া�িতক �ােসর লাইন  িলেকজ 
হেয় ভবেনর �বইজেম� অবি�ত 

১৭ জন আহত 
হেয়েছ এবং ১ 
জন িনহত 
হেয়েছ। 
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�র�েরে� �াস জমা হয়। উ� �াস 
জমা হেয় িবে�ারণ িম�ণ �তির কের। 
�হােটল পির�ার কের ব� করার সময় 
�ব�িত�ক �ইচ অন করার সময় 
�ােক�র মা�েম িবে�ারণ� ঘেট। 

১৩ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

চ��াম �জলা শহর� 
চা�গ�ও থানাধীন  
�কিব আমান আলী 
সড়ক। 
৩০-০৯-২০১৯ 

�াস লাইেনর �লার �ইচ �ক মত ব� 
না করায় �লা �থেক �াস িন:�ত হয়। 
পরবত�েত িদয়াশলাই �ালােনার সােথ 
সােথ আ�েনর সং�েশ � এেস িবকট 
শে� িবে�ারণ ঘেট। 

আহত ৫জন 
এবং                         
িনহত ১ জন।  

১৪ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

গাজী�র �জলার শালনা 
কাটরা ম�ল বাড়ী। 
১৮-০৮-২০১৯ 

�ােসর �লার চািব �খালা থাকায় �াস 
ঘের জমা হয়। ব� ঘের ইেলকি�ক�াল 
�ইচ অন করার সােথ সােথ িবে�ারণ 
ঘেট। 

৩ জন িনহত হয় 
এবং ১ জন 
আহত হয়। 

 
১৫ পাইপলাইন 

সং�া� �ঘ �টনা 
ঢাকা �জলার শহর� 
মগবাজার �মাড় এক� 
ভবেন। 
২৪-০৭-২০১৯ 

এক� খাবােরর �দাকােনর �বিসেনর 
পািনর লাইন �টপােতর ��েনর সােথ 
সং�� িছল। ��েনর পাইপলাইন 
িলেকজ হেয় �া�িতক �াস ব� ঘের 
জমা হয়।  ব� ঘের �ইচ �দয়ার সময় 
�াক� �থেক িবে�ারণ ঘেট। 

২ জন আহত 
হয়। 

১৬ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

চ��াম �জলার ব�র 
থানাধীন হািলশহর। 
১৫-০৭-২০১৯ 

�াস লাইেনর �লা ব� না করার ফেল 
�লা হেত �াস িন:�ত হয়। ঘের 
�ভি�েলশেনর �ব�া না থাকায় ব� 
ঘের ব� অব�ায় �ইচ �দয়ার সময় 
আ�েনর সং�েশ � এেস িবকট শে� 
িবে�ািরত হয়। 

৩ জন আহত। 

১৭ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

সাভার �জলার 
আ�িলয়া। 
০৪-০৭-২০১৯ 

রা�া �শেষ ঘেরর �লা� ব� না করায় 
�াস িলক হেত থােক। পরবত�েত 
�লা� অন করার সােথ সােথ জেম 
থাকার �ােসর সং�েশ � আসামা� 
িবে�ারেণর �ি� হয়। 

১ জন িনহত 
এবং ৪ জন 
আহত হয়। 

১৮ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

নারায়ণগ� �জলার 
ফ��া থানা। 
১৭-০২-২০২০ 

�া�িতক �ােসর চাপ না থাকায় 
�া�িতক �ােসর �লা �বহার করা হত 
না এবং �লার চািব �খালা িছল। হঠাৎ 
�ােসর চাপ �বেড় যাওয়ায় আ�ন 
�ালােনার সােথ সােথ িবে�ারণ ঘেট। 

১ জন িনহত হন 
এবং ৬ জন  
আহত হন। 

১৯ পাইপলাইন 
সং�া� �ঘ �টনা 

বায়�ল সালাত জােম 
মসিজদ পি�মত�া, 
ফ��া, নারায়ণগ�।  
০৫-০৯-২০২০  

মসিজেদর এিস এবং িসিলং ফ�ান চা� 
অব�ায় িব��ৎ চেল যায়। নামাজ �শেষ 
ধম�য় আেলাচনা চলাকােল িব��ৎ 
আসেল �কােনা একজন �স�ী িব��েতর 
�ইচ অন করামা� �িল�সহ িবকট 
শে� িবে�ারণ ঘেট।  

�ঘ �টনা�েল ১ 
জন িশ� মারা 
যায় এবং ৫৪ 
জন �স�ী দ� 
হয়। িকৎসাধীন 
অব�ায় �বিশর  
ভাগ �স�ী মারা 
যায়। 
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২০ এলিপিজ 

�তীত 
অ�া� 
িসিল�ার 
�ঘ �টনা 
 
১৪/৭/২০১৯ 

কলশী িদঘীরপাড় 
এলাকা, হািলশহর 
ব�র থানা, �জলা : 
চ��াম। 

�ঘ �টনা কবিলত ভবেন �াস লাইন 
সংেযাগ িছেলা। আব� ঘের �াস 
িনগ �মণ হেয় জমা হয়। পরবত�েত 
ভবেনর নীচ তলায়  বসবাসরত 
�কান একজেনর �ালােনা আ�েনর 
সং�েশ � িবে�ারণ সংঘ�ত হয় 
মেম � �তীয়মান হয়। 

�ঘ �টনায় ৩জন 
িনহত, ৩ জন 
��তর আহত হয়। 
উ� ভবেনর িনচ 
তলােত সম� 
�দয়াল �ভে� যায়। 

 
১৮।  িবিভ� সভা/�সিমনাের অংশ�হণ: 
 �ালািন �স�র সংি�� �মাট ১৩০ � সভা/�সিমনাের অংশ�হণ করা হেয়েছ।  
 

১৯।  জনসেচতনতা�লক কায ��ম: 
(ক)  �দিনক পি�কায় িব�াপন: এলিপিজ িসিল�ার িনরাপেদ �বহার স�েক� জনসাধারেণর সেচতনতা 

�ি�র জ� �দিনক ইে�ফাক, আমােদর সময়, ন�ন সময়, �ভােরর কাগজ, �দিনক জনক�, 
�গা�র, বাংলােদশ �িতিদন পি�কায় িনয়িমতভােব সতক�করণ িব�ি� �কাশ করা হেয়েছ। 

  
(খ)  িবিভ� �টিলিভশন চ�ােনেল �িলং-এ �চার: এলিপিজ িসিল�ার িনরাপেদ �বহার স�িক�ত 

িবে�ারক পিরদ�র ক��ক িনধ �ািরত সতক�বাণী একা�র �িভ, চ�ােনল আই, ইনেডেপনেড�, 
িনউজ-২৪, সময় �িভ, িজ�িভ, �মাহনা �িভ, আর�িভ, য�না �িভ, মাই �িভ এর �িলং-এ 
�চার করা হেয়েছ ।  

 

(গ)  িলফেলট, ি�কার, �পা�ার িবতরণ: এলিপিজ িসিল�ার িনরাপেদ �বহার স�েক� জনসাধারেণর 
সেচতনতা �ি�র জ� এলিপিজ অপােরটরস এেসািসেয়শনস অব বাংলােদশ ক��ক িনধ �ািরত 
�কা�ািনর সহায়তায় িবিভ� বাস ��া�, �রলওেয় ��শন, ল�ঘাট, মসিজদ, �ল ও কেলেজ এবং 
�িড়ল িব�েরাড বি� এলাকা, �মাহা�দ�র বি� এলাকা, যা�াবািড় বি� এলাকা, িমর�র বি� 
এলাকা, বা�া, দি�ণ বন� এলাকা, উ�রা, দি�ণ খান এলাকা, �করাণীগে�র িন� আেয়র 
মা�েষর বসবােসর এলাকা, নারায়ণগে�র িবিভ� এলাকায় জনসাধারেণর মােঝ িলফেলট, ি�কার, 
�পা�ার িবতরণ করা হেয়েছ (সংলাগ-ক)।  

 
 

 
(�মাঃ ম��ল হািফজ) 

উপসিচব, আইিড: ১৫২৭৫ 
�ধান িবে�ারক পিরদশ �ক (অ.দা.) 

িবে�ারক পিরদ�র 

�স�নবািগচা, ঢাকা-১০০০। 
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