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ভূ মেকা:
মবয়ফারণ ও অমি-দুর্ঘটনাপ্রবণ মবপজ্জনক পদার্ঘ, মেেন-মবয়ফারক, সংকুমিত গ্যাস,
মপয়রামলোেসহ প্রজ্জ্বলনীে তরল পদার্ঘ, কযালমসোে কাবঘাইডসহ প্রজ্জ্বলনীে কমিন পদার্ঘ, জারক
পদার্ঘ ইতযামদ উৎপাদন, প্রমিোকরণ, পমরয় াধন, আেদামন, েজুদ, পমরবহন/সঞ্চালন ও
বযবহায়রর সেে োয়ত দুর্ঘটনা র্য়ট জন-জীবন, জাতীে সম্পদ ও পমরয়ব

মবনষ্ট না হয়ত পায়র

এবং সংমিষ্ট স্থাপনামদর ঈমিত মেোদ পূ রণ করয়ত পায়র তবোবেবশু মবপজ্জনক পদায়র্ঘর
উক্তরূপ কােঘিে

মনেন্ত্রণ করার জনয মবয়ফারক পমরদপ্তর (Department of Explosives)

সৃ মষ্ট ও লালন করা হয়ে।
পূ ব-ঘ ইমতহাস: মিমট

সরকার কতৃঘক ভারতবয়ষঘ ২৬-২-১৮৮৪ মিস্টায়ে The Indian

Explosives Act জানর করা হে। মসই সেে মবমভন্ন মবয়ফারক েজুদাগ্ায়র ও মবয়ফারক
ততমরর কারখানাে িোগ্ত মবয়ফারয়ণর র্টনা র্টয়ত র্ায়ক। ফয়ল, মিমট

সরকার Her

Majesty`s Chief Inspector of Explosives, UK এর অনু য়োদনিয়ে পমিেবয়ের
ইসাপুয়র বারুয়দর কারখানাে একজন সু পামরনয়টনয়ডন্ট ও মকরমক (kirkee) মত Chief
Inspector of Explosives মনয়োগ্ কয়রন। তৎকায়ল উক্ত কেঘকতঘাদ্বে মিয়টয়নর Her
Majesty`s Chief Inspector of Explosives দ্বারা পমরিামলত হয়তন। এরূপ বযবস্থাে
সয়তাষজনকভায়ব কােঘিে পমরিালনাে অসু মবধা সৃ মষ্ট হওোে মিমট

সরকার মনরাপত্তা

সংিাত কােঘিে পমরিালনাে ১৮৯৮ মিস্টায়ে স্বাধীন কতৃঘপক্ষ (Independent
Authority) মহয়সয়ব Chief Inspector of Explosives in India মনয়োগ্ কয়রন এবং
তাাঁর অধীয়ন মবয়ফারক পমরদ ক
ঘ
(Inspector of Explosives) মনয়োগ্ কয়র
Department of Explosives এর সূ িনা কয়রন। পরবতঘীয়ত উক্ত দপ্তর সেগ্র ভারয়ত
অমফস পমরিালনা কয়র। প্রধান মবয়ফারক পমরদ ঘক এর পদমব ১৯০২ মিস্টায়ে িীফ
ইন্সয়পক্টর অব এক্সয়লামসভস ইন ইমিো এর স্থয়ল Her Majesty`s Chief Inspector
of Explosives in India রাখা হে। পরবতঘীয়ত ভারত এবং পামকস্তান স্বাধীন হওোর
পর ‘হার েযামজমস্টজ’ কর্ামট বাদ মদয়ে িীফ ইন্সয়পক্টর অব এক্সয়লামসভস ইন ইমিো
এবং ‘িীফ ইন্সয়পক্টর অব এক্সয়লামসভস ইন পামকস্তান’ রাখা হে। অনু রূপভায়ব, ১৯৭১
মিস্টায়ে বাংলায়দ

স্বাধীন হওোর পর ‘িীফ ইন্সয়পক্টর অব এক্সয়লামসভস ইন পামকস্তান’

এর স্থয়ল ‘িীফ ইন্সয়পক্টর অব এক্সয়লামসভস ইন বাংলায়দ ’ করা হে।
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প্র াসমনক েন্ত্রণালে : ১৯০৫ মিস্টায়ের পূ য়বঘ মবয়ফারক পমরদপ্তর স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালয়ের
অধীন মিল। ১৯০৫ মিস্টায়ের পর কোসঘ এি ইিামষ্ট্র েন্ত্রণালয়ে স্থানাতমরত হে।
পামকস্তান আেয়ল এই দপ্তরমট ম ল্প েন্ত্রণালয়ের অধীয়ন মিল। বাংলায়দ

স্বাধীন হওোর

পরও এ দপ্তরমট ম ল্পেন্ত্রণালয়ের অধীন মিল। পরবতঘীয়ত দপ্তরমট মবদুযৎ, জ্বালামন ও খমনজ
সম্পদ েন্ত্রণালয়ে নযস্ত করা হে। পামকস্তান এবং ভারয়ত অনু রূপ দপ্তর দু’মটা ম ল্প
েন্ত্রণালয়ের অধীয়ন কােঘিে পমরিালনা করয়ি।
মপয়রামলে আইন, ২০১৬ ও মপয়রামলোে রুলস ১৯৩৭ এর পূ ব-ঘ ইমতহাস : ১৮৯৮
মিস্টায়ে প্রধান মবয়ফারক পমরদ ঘকয়ক দপ্তর প্রধান কয়র মডপাটঘয়েন্ট অব এক্সয়লামসভস
গ্িন করা হে। মস সেয়ে মবয়ফারক িাড়াও মবমভন্ন দাহয তরল হয়ত অমি-দুর্ঘটনা ও
মবয়ফারণ সংর্মটত হওোর কারয়ণ এবং মবয়ফারক বযতীত অনয সকল অমি-দুর্ঘটনা ও
মবয়ফারণ প্রবণ রাসােমনক দ্রয়বযর মনরাপদ হযািমলং ও জনসাধারয়ণর জানোল রক্ষার
স্বায়র্ঘ ১৭-২-১৮৯৯ মিস্টায়ে প্রর্ে মপয়রামলোে অযাক্ট, ১৮৯৯

(VIII OF 1899

) জামর করা

হে। মস সেয়ে প্রিমলত কাবঘাইড অব কযালমসোে রুলসয়ক এ আইয়নর আওতাে আনা
হে।
১৯০৪ এবং ১৯০৫ মিস্টায়ে মপয়রামলোে অযাক্ট ও উক্ত অযায়ক্টর আওতাে জামরকৃত
মপয়রামলোে রুলস প্রয়োয়গ্র জনয প্রধান মবয়ফারক পমরদ ঘকয়ক দামেত্ব প্রদান করা হে।
মস সেে মবমভন্ন রায়জযর জনয মকিু টা মভন্নতর মপয়রামলোে রুলস প্রিমলত মিল।
মবমভন্ন রায়জযর আইয়নর তারতয়েযর কারয়ণ োয়ে োয়ে মবমভন্ন ধরয়নর জমটলতা
মদখা মদত। উক্ত জমটলতা মনরসয়নর জনয প্রধান মবয়ফারক পমরদ ঘক, ১৮৯৯ মিস্টায়ের
মপয়রামলোে অযাক্ট রমহত কয়র এবং মবমভন্ন রায়জয মবদযোন মপয়রামলোে আইন রমহত
কয়র সেগ্র ভারয়তর জনয একমট একক আইন প্রিলয়নর উয়দযাগ্ গ্রহণ কয়রন। ফয়ল
মপয়রামলোে অযাক্ট, ১৯৩৪ এবং পূ য়বঘ প্রিমলত মপয়রামলোে মবমধলয়লা রমহত কয়র ৩০-৩১৯৩৭ মিস্টায়ে মপয়রামলোে মবমধোলা, ১৯৩৭ জামর করা হে।

১৮-৩-১৯৩৭

মিস্টায়ে মপয়রামলোে অযাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতাে কযালমসোে কাবঘাইড রুলস জামর করা
হে। উক্ত আইন এবং মবমধোলালয়লা মবমভন্ন সেয়ে সংয় াধয়নর োধযয়ে েু য়গ্াপয়োমগ্ করা
হয়লও ঐমতয়হযর কর্া মবয়বিনা কয়র উক্ত আইনসেূ য়হর এবং মবমধোলার নােকরয়ণর
পমরবতঘন করা হেমন।
ভারত মবভায়গ্র পর পামকস্তায়ন নযািারাল গ্যাস আমবষ্কৃত হওোর পর উক্ত গ্যাস
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পমরবহয়ণর জনয পাইপলাইন স্থাপয়নর প্রয়োজমনেতা

মদখা মদে। তৎয়প্রমক্ষয়ত

পাইপলাইয়নর মনরাপত্তা মনমিতকরয়ণর জনয মবয়ের অনযানয মদয় র পাইপলাইয়নর
মনরাপত্তা সংিাত মবমধ-মবধান পেঘায়লািনা কয়র মপয়রামলোে অযাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতাে
নযািারাল গ্যাস মসফ্মট রুলস ১৯৬০ জামর করা হে। উক্ত মবমধোলামট সংয় াধনীর োধযয়ে
হালনাগ্াদ কয়র প্রাকৃমতক গ্যাস মনরাপত্তা মবমধোলা, ১৯৯১ (২০০৪ পেঘত সংয় ামধত)
জামর করা হে। সম্প্রমত মপয়রামলোে আইন, ১৯৩৪ রমহত কয়র ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩
বোে/২৬ জুলাই, ২০১৬ তামরয়খ মপয়রামলোে আইন, ২০১৬ জামর করা হয়েয়ি।
মবয়ফারক আইন, ১৮৮৪ ও মবয়ফারক মবমধোলা, ২০০৫ এর পূ ব-ঘ ইমতহাস: মগ্রট মিয়টয়ন
মবয়ফারক জাতীে পদার্ঘ মনেন্ত্রয়ণর জনয ১৮৭৫ মিস্টায়ে Explosives Act, 1875 জানর
করা হে।

উক্ত আইন

হয়তা। ভারতবয়ষঘ মিমট

দ্বারা মগ্রট মিয়টয়ন বারূদ ও অনযানয মবয়ফারক দ্রবয মনেমন্ত্রত
াসনােয়ল মবমভন্ন মবয়ফারক েযাগ্ামজন ও মবয়ফারক বযবহায়রর

মবমভন্ন খমনয়ত িোগ্ত মবয়ফারণ র্টার কারয়ণ তদামনতন মিমট

সরকার ২৬-২-১৮৮৪

মিস্টায়ে সবঘপ্রর্ে ভারতবয়ষঘ মবয়ফারক আইন, ১৮৮৪ জামর কয়রন। ১৮৯৮ মিস্টায়ে
মডপাটঘয়েন্ট অব এক্সয়লামসভস কােঘিে শুরু করার পর তৎকায়ল িীফ ইন্সয়পক্টর ১৯১৮
মিস্টায়ে সবঘপ্রর্ে মবয়ফারক মবমধোলা, ১৯১৮ জামরকরয়ণর উয়দযাগ্ গ্রহণ কয়রন।
পরবতঘীয়ত মবয়ফারক দ্রয়বযর উৎপাদন, েজুদ, পমরবহন, বযবহার ইতযামদ বৃ মি পাওোর
কারয়ণ জনগ্য়ণর জানোয়লর মনরাপত্তার স্বায়র্ঘ ১৯১৮ মিস্টায়ে মবয়ফারক মবমধোলা জামর
করা হে। মবয়ফারয়কর বযবহার বৃ মি পাওোে মবয়ফারক মবমধোলামট সংয় াধনপূ বক
ঘ
েু য়গ্াপয়োমগ্ করার প্রয়োজনীেতা মদখা মদে। তৎয়প্রমক্ষয়ত ১৯১৮ মিস্টায়ের মবয়ফারক
মবমধোলা রমহতকরণপূ বক
ঘ মবয়ফারক মবমধোলা, ১৯৪০ জামর করা হে। উক্ত মবয়ফারক
মবমধোলা, ১৯৪০ প্রাে ৬৫ বির কােঘকর মিল। নতুন নতুন মবমভন্ন ধরয়নর মবয়ফারক
আমবস্কার হওোর কারয়ণ জনগ্য়ণর জানোয়লর মনরাপত্তার কর্া মবয়বিনা কয়র এবং এ
উপ-েহায়দ

ও মবয়ের অনযানয মদয় র মবয়ফারক সংিাত মনরাপত্তা মবষেক আইয়নর

মবমধ-মবধান পেঘায়লািনা কয়র ১৯৪০ মিস্টায়ের মবয়ফারক মবমধোলা রমহতকরণপূ বক
ঘ
মবয়ফারক মবমধোলা, ২০০৫ জামর করা হে।
ভারত সরকার কতৃক
ঘ জামরকৃত মগ্য়জট মবজ্ঞমপ্ত নং এে-১২৭২ (১), তামরখ: ২৮-০৯১৯৩৮ এবং বাংলায়দ সরকায়রর প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তামরখ:
০৩/১০/১৯৮৯ দ্বারা মকায়না আধায়র সংকুমিত অবস্থাে বা তরল অবস্থাে মকায়না গ্যাস
রাখা হয়ল মবয়ফারক আইন, ১৮৮৪ এর আওতাে উক্ত গ্যাস ভমতঘ মসমলিারয়ক মবয়ফারক
মহসায়ব মর্াষণা করা হে। তৎয়প্রমক্ষয়ত ১৯৪০ মিস্টায়ে গ্যাস মসমলিার মবমধোলা, ১৯৪০
জামর করা হে। পরবতঘীয়ত, উক্ত মবমধোলামট সংয় াধনপূ বঘক গ্যাস মসমলিার মবমধোলা,
4

১৯৯১ জামর করা হে। উক্ত মবমধোলা দ্বারা সকল ধরয়নর গ্যাস ভমতঘ মসমলিার হযািমলং
কােঘিে মনেমন্ত্রত হয়তা। পরবতঘীয়ত বাংলায়দয় এলমপমজ কােঘিে ও মসএনমজ’র কােঘিে
বৃ মি পাওোে সরকায়রর মনয়দঘয়

এলমপমজ ও মসএনমজ’র মক্ষয়ে মনরাপত্তা মবষেক

আইনকানু ন সু মনমদঘষ্ট কয়র মবয়ফারক আইন, ১৮৮৪ এর আওতাে তরলীকৃত মপয়রামলোে
গ্যাস (এলমপমজ) মবমধোলা, ২০০৪ ও সংকুমিত প্রাকৃমতক গ্যাস (মসএনমজ) মবমধোলা,
২০০৫ জামর করা হে।
২। মবয়ফারক পমরদপ্তর কতৃক
ঘ প্র ামসত আইন ও মবমধোলাসেূ হঃ
মবয়ফারক পমরদপ্তর বামণমজযক মবয়ফারক, প্রাকৃমতক গ্যাস, গ্যাস মসমলিার, গ্যাসাধার,
মপয়রামলোে ও অনযানয প্রজ্বলনীে তরল পদার্ঘ, কযালমসোে কাবঘাইডসহ প্রজ্বলনীে কমিন পদার্ঘ,
জারক পদার্ঘ ইতযামদ উৎপাদন/ততমর, আেদামন, প্রমিোকরণ, পমরবহন/সঞ্চালন, েজুদ বযবহার
ইতযামদর মনেন্ত্রণ মনম্নমলমখত আইন ও তদধীন প্রণীত মবমধোলাসেূ হ প্রয়োগ্ ও প্র াসয়নর োধযয়ে
কয়র র্ায়ক:
১. মবয়ফারক আইি, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পেঘত সংয় ামধত )
২. মবয়ফারক মবমধোলা, ২০০৪
৩. গ্যাস মসমলিার মবমধোলা, ১৯৯১ (২০০৩ পেঘত সংয় ামধত)

১. এর

আওতাে প্রণীত
৪. গ্যাসাধার মবমধোলা, ১৯৯৫ (২০০৪ পেঘত সংয় ামধত)
৫. তরলীকৃত মপয়রামলোে গ্যাস (এলমপমজ) মবমধোলা, ২০০৪
৬. সংকুমিত প্রাকৃমতক গ্যাস (মসএনমজ) মবমধোলা, ২০০৫
৭. এয়োমনোে নাইয়রট মবমধোলা, ২০১৮
৮. মপয়রামলোে আইন, ২০১৬
৯. মপয়রামলোে মবমধোলা, ২০১৮

৮.

এর আওতাে প্রণীত
১০. কাবঘাইড মবমধোলা, ২০০৩
১১. প্রাকৃমতক গ্যাস মনরাপত্তা মবমধোলা, ১৯৯১ (২০০৩ পেঘত সংয় ামধত)
৩। মবমধবি দামেত্ব :
মবয়ফারক পমরদপ্তর অনু য়েদ নং ২ এ উমিমখত আইনসেূ হ ও তদধীন প্রণীত
মবমধোলাসেূ হ প্রয়োগ্ ও প্র াসয়নর মনমেয়ত্ত মনম্নরূপ দামেত্ব পালন কয়র:
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৩.১। মবয়ফারক মবমধোলা, ২০০৪: প্রধানত: বাংলায়দয়

ততল ও গ্যাস অনু সন্ধান কায়জ

মনয়োমজত মদ ীে ও আতজঘামতক মকাম্পামনসমূ হ কততিক খনিজ সম্পে অিয সন্ধাি এবাং
আহরবণ বুবহার্ি বামণমজযক মবয়ফারক েজুয়দর েযাগ্ামজয়নর সাইট, মল-আউট নক া
অনু য়োদন, মবয়ফারক েজুদ বা অমধকায়র রাখা, মবয়ফারক আেদামন, পমরবহয়নর লাইয়সন্স
প্রদান করা হে। তািাড়াও মবয়ফারক আইয়নর অধীয়ন মকান ধরয়নর মবয়ফারক
বাংলায়দয়

বযবহার এবং আেদামন করা হয়ব, মসমবষয়ে প্রামধকার প্রদান করা হে।

মবয়ফারক েজুয়দর সাইট, মল-আউট নক া অনু য়োদনপূ বক
ঘ পমরদ ঘন কয়র লাইয়সন্স
েঞ্জু র করা হে এবং সেে সেে (Periodic) লাইয়সন্সকৃত েযাগ্ামজন পমরদ ঘন করা হে।
তািাড়া েযাগ্ামজয়ন বযবহার অয়নাপয়োমগ্ বা মবপজ্জনক মবয়ফারয়কর পিমত মনধঘারণ কয়র
মবনষ্টকরয়ণর অনু েমত প্রদান করা হে।
৩.২। গ্যাস মসমলিার মবমধোলা, ১৯৯১: মকায়না ধাতব আধায়র মকায়না গ্যাস সংকুমিত বা
তরলীকৃত অবস্থাে র্াকয়ল উক্ত গ্যাসপূ ণঘ আধার জানোয়লর জনয মবপজ্জনক মবধাে
সরকার মবয়ফারক অযাক্ট, ১৮৮৪ এর অধীন গ্যাসপূ ণঘ মসমলিারয়ক মবয়ফারক েয়েঘ গ্ণয
কয়র প্রজ্ঞাপন জামর কয়র। পরবতঘীয়ত, গ্যাস মসমলিার মবমধোলা, ১৯৯১ জামর করা হে।
গ্যাস েজুদ বা পমরবহয়নর জনয অনূ যন ৫০০ মেমলমলটার মকন্তু অয়নার্ধ্ঘ ১০০০ মলটার
জলধারণ ক্ষেতাসম্পন্ন মকায়না ধাতব আধারয়ক মসমলিার এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েয়ি।
গ্যাস মসমলিার মবমধোলার অধীন প্রধান কােঘাবমলর েয়ধয মেয়কায়না ধরয়নর খামল বা
গ্যাসপূ ণঘ মসমলিার আেদামন, মসমলিায়র গ্যাস ভমতঘ, গ্যাসপূ ণঘ মসমলিার েজুয়দর জনয
অনু য়োদন

প্রদান

করা

হে।

বাংলায়দয়

মকান

ধরয়নর

বা

মকান

স্টযািাডঘ

মেমসমফয়ক য়নর গ্যাস মসমলিার ও ভাল্ভ আেদামন ও বযবহার করা হয়ব, মসেয়েঘ
প্রামধকার প্রদান করা হে। গ্যাস মসমলিার মনেঘাণ কারখানার অনু েমত প্রদান করা হে।
প্রমতমট বট্মলং লায়ন্ট মসমলিার পরীক্ষা মকয়ের অনু য়োদন প্রদান করা হে। গ্যাস
মসমলিার মনেঘাণ কারখানা, গ্যাসপূ ণঘ মসমলিার েজুদাগ্ার, মসমলিার পরীক্ষা মকে, গ্যাস
ভমতঘর বট্মলং লান্ট মনমদঘষ্ট সেে অতর অতর পমরদ ঘন করা হে। স্থােী গ্যাস, সংয়কামিত
গ্যাস, তরলীকৃত গ্যাস, মবষাক্ত গ্যাস সহ মবমভন্ন ধরয়নর গ্যাস সামভঘয়সর মসমলিায়রর
পেঘােবৃ ত্ত পরীক্ষয়ণর ধরন ও মেোদ মনধঘারণ করা হে।
৩.৩। গ্যাসাধার মবমধোলা, ১৯৯৫: গ্যাসপূ ণঘ ধাতব আধারয়ক মবয়ফারক মহয়সয়ব মর্াষণা প্রদান
এবং মবয়ফারক অযায়ক্টর প্রদত্ত ক্ষেতাবয়ল সরকার গ্যাসাধার মবমধোলা, ১৯৯৫ জারী
কয়র। ১০০০ মলটায়রর মবম

জলধারন ক্ষেতাসম্পন্ন মকায়না ধাতব আধার ো গ্যাস েজুদ

বা পমরবহয়নর কায়জ বযবহৃত হওোে তায়দরয়ক এ মবমধোলাে গ্যাসাধার মহয়সয়ব
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সংজ্ঞামেত করা হয়েয়ি। গ্যাসাধার মবমধোলার আওতাে প্রধান কােঘাবমলর েয়ধয গ্যাসাধার
আেদামনর পারমেট, গ্যাসাধায়র গ্যাস েজুদ, মরাড টযাংকায়রর োধযয়ে গ্যাসাধায়র গ্যাস
পমরবহয়নর অনু য়োদন প্রদান উয়িখয়োগ্য। তািাড়া গ্যাসাধায়রর কতমদন অতর কী ধরয়নর
পেঘােবৃ ত্ত (Periodic) পরীক্ষণ করা হয়ব, তা মনধঘারণ করা হে। গ্যাসাধায়র গ্যাস েজুয়দর
লাইয়সন্সকৃত স্থাপনা এবং গ্যাস পমরবহন োন সেে সেে পমরদ ঘন করা হে।
৩.৪। তরলীকৃত মপয়রামলোে গ্যাস (এলমপমজ) মবমধোলা, ২০০৪: এলমপ গ্যাস পূ য়বঘ গ্যাস
মসমলিার মবমধোলা, ১৯৯১ দ্বারা মনেমন্ত্রত মিল। মকন্তু এলমপ গ্যাস বযবহার িোগ্ত বৃ মি
পাওোে স্বতন্ত্র মবমধোলা প্রণেয়নর প্রয়োজন মদখা মদে। ফয়ল, সরকার মবয়ফারক অযায়ক্টর
অধীন তরলীকৃত মপয়রামলোে গ্যাস (এলমপমজ) মবমধোলা, ২০০৪ জামর কয়র। এ
মবমধোলার আওতাে প্রধান কােঘাবমলর েয়ধয আধায়র গ্যাস েজুদ ও মসমলিায়র গ্যাস ভমতঘ,
এলমপমজ মরফুয়েমলং মস্ট য়নর অনু য়োদন, গ্যাসপূ ণঘ মসমলিার েজুদ, মরাড টযাংকায়রর
োধযয়ে গ্যাসাধায়র এলমপ গ্যাস পমরবহয়নর অনু য়োদন প্রদান করা হে। উক্ত অনু য়োদয়নর
পূ য়বঘ েজুদাগ্ার/স্থাপনা/মরফুয়েমলং মস্ট ন ও মরাড টযাংকার পমরদ ঘন করা হে। মনমদঘষ্ট
মেোদায়ত লাইয়সন্সকৃত েজুদ স্থাপনা ও এলমপমজ পমরবহন োনলমল পমরদ ঘন করা হে।
প্রমতমট এলমপমজ বটমলং লায়ন্ট মসমলিার পরীক্ষা মকয়ের অনু য়োদন প্রদান করা হে।
৩.৫। সংকুমিত প্রাকৃমতক গ্যাস (মসএনমজ) মবমধোলা, ২০০৫: োনবাহয়ন প্রিমলত জ্বালামনর
পা াপাম

মবকল্প জ্বালামন মহয়সয়ব মসএনমজ এর প্রিলন শুরু হওোে সরকার কতৃঘক

মবয়ফারক অযায়ক্টর অধীন মসএনমজ মবমধোলা, ২০০৫ জামর করা হে। এ মবমধোলাে
প্রধানতঃ স্বেংমিে োয়নর ইমঞ্জনয়ক মসএনমজ দ্বারা িালায়নার রূপাতর প্রমিো, রূপাতর
সরঞ্জাোমদর োন, মসএনমজ মরফুয়েমলং মস্ট ন রূপাতর সরঞ্জাে, মসমলিার ও আনু সামেক
েন্ত্রপামত আেদামন, মসএনমজ মরফুয়েমলং মস্ট য়নর স্থাপন পিমত সংিাত মবষেলয়লা
প্রাধানয মপয়েয়ি। এ মবমধোলাে মসএনমজ মরফুয়েমলং মস্ট য়নর মল-আউট নক া
অনু য়োদন এবং পমরদ ঘনপূ বঘক মনরাপত্তা মবমধমবধান পমরপালন সায়পয়ক্ষ মরফুয়েমলং
মস্ট য়নর লাইয়সন্স প্রদান করা হে।
৩.৬। মপয়রামলোে মবমধোলা, ২০১৮: মপয়রামলোে অযাক্ট, ২০১৬ এবং মপয়রামলোে মবমধোলা,
২০১৮ এ মপয়রামলোে অর্ঘ তরল হাইয়রাকাবঘন বা হাইয়রাকাবঘয়নর মেশ্রণ এবং তরল
হাইয়রাকাবঘন সম্বমলত দাহয মেশ্রণ (তরল, আিায়লা বা কমিন) মহয়সয়ব সংজ্ঞামেত করা
হয়েয়ি। এ মবমধোলার অধীন মপয়রামলোে বা প্রজ্বলনীে তরল পদার্ঘ আেদামন, েজুদাগ্ায়র
েজুদ, মপয়রামলোে মফমলং মস্ট য়নর অনু য়োদন, স্থল/জলপয়র্ টযাংকায়র মপয়রামলোে
পমরবহন, মপয়রামলোে মরফাইনামর/লায়ন্টর লাইয়সন্স/অনু য়োদন, মপয়রামলোে টযাংয়কর
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বজ্রবহ (earthing) পরীক্ষণ এবং মপয়রামলোে ততলবাহী টযাংকায়রর/স্ক্র্যাপ মভয়সল এর
টযাংয়ক মলাক প্রয়ব এবং অমিেে কায়েঘর (hotwork) উপয়োমগ্তা োিাইপূ বঘক গ্যাসেুক্ত
পরীক্ষণ সনদ প্রদান করা হে।
৩.৭। কাবঘাইড মবমধোলা, ২০০৩: কযালমসোে কাবঘাইড প্রজ্বলনীে কমিন পদার্ঘ (Inflammable
solid) ো পামনর সংেয় ঘ অযামসমটমলন গ্যাস উৎপন্ন কয়র। উক্ত গ্যায়সর প্রজ্বলনীে
তবম য়ষ্টযর কারয়ণ কাবঘাইয়ডর বযবহার মনেন্ত্রয়ণর উয়েয় য মপয়রামলোে অযায়ক্টর অধীন
কাবঘাইড মবমধোলা, ২০০৩ জামর করা হে। এ মবমধোলার অধীন কাবঘাইড আেদামন,
পমরবহয়নর অনু য়োদন এবং অযামসমটমলন গ্যাস মজনায়র ন লযান্ট এবং তৎসংেু ক্ত
েজুদাগ্ায়র কাবঘাইড েজুয়দর লাইয়সন্স প্রদান করা হে।
৩.৮। প্রাকৃমতক গ্যাস মনরাপত্তা মবমধোলা, ১৯৯১: উচ্চ িাপ মবম ষ্ট গ্যাস পাইপলাইয়নর মডজাইন,
মনেঘাণ, পাইপ লাইয়নর Route Alignment, পরীক্ষণ, ক্ষেয়রাধ, পমরিালনা ও
রক্ষণায়বক্ষণ সংিাত মবষে মনেন্ত্রয়ণর জনয মপয়রামলোে অযায়ক্টর অধীন প্রাকৃমতক গ্যাস
মনরাপত্তা মবমধোলা, ১৯৯১ সরকার কতৃক
ঘ জামর করা হে। এ মবমধোলার অধীন উচ্চ
িাপমবম ষ্ট (প্রমত বগ্ঘ মসমন্টমেটায়র ৭ মকমজ বা তয়তামধক িায়প) প্রাকৃমতক গ্যাস
পাইপলাইয়নর অনু য়োদন এবং অনু য়োদন অনু সায়র স্থাপয়নর পর িাপসহন ক্ষেতা ও
মনমিদ্রতা োিাই পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়ল গ্যাস সঞ্চালয়নর অনু েমত প্রদান করা হে।
৩.৯। এবমানিয়াম িাইবেট নবনিমালা, ২০১৮: এবমানিয়াম িাইবেট নববফারক ততনরর উপাোি।
এবমানিয়াম িাইবেট সার নহবসবব, খনিবত এবমানিয়াম িাইবেট ফযবয়ল (ANFO) নববফারক
ততনরবত এবাং দমনিবকল িাইোস অক্সাইি উৎপােবি বুবহৃত হয়। উক্ত রাসােমনক
পদায়র্ঘর েজুদ, উৎপাদন, বযবহার ও পমরবহয়নর জনয অনু েমত প্রদান করা হে।
৪।

দপ্তয়রর কােঘাবমল:

৪.১। মল-আউট, সাইট ও মনেঘাণ নক া মনরীক্ষণ ও অনু য়োদন:
* মবয়ফারক েজুদ প্রােণ বা েযাগ্ামজন
* মসমলিায়র গ্যাস(এলমপমজ, অমক্সয়জন, হাইয়রায়জন, মলামরণ, নাইয়রায়জন, কাবঘন-ডাইঅক্সাইড, অযায়োমনো) গ্যাস ভমতঘর লান্ট
* গ্যাসপূ ণঘ মসমলিার েজুদাগ্ার (এলমপমজ ও এলমপমজ বযতীত অনযানয গ্যাস)
* মসএনমজ মরফুয়েমলং মস্ট ন
* এলমপমজ মরফুয়েমলং মস্ট ন (অয়টা-গ্যাস মস্ট ন)
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* মপয়রামলোে স্থাপনা/মডয়পা
* মপয়রামলোে েজুদাগ্ার
* মপয়রামলোে পমরবহয়ণর টযাংকলমর, মবয়ফারক পমরবহয়নর মরাড ভযান, এলমপমজ
পমরবহয়ণর মরাড টযাঙ্কার,সংকুমিত গ্যাস/িায়োয়জমনক তরল পমরবহয়নর মরাড টযাঙ্কার
* মপয়রামলোে মফমলং মস্ট ন
* অযামসমটমলন গ্যাস মজনায়র ন লান্ট সংেু ক্ত/স্বতন্ত্র কযালমসোে কাবঘাইড েজুদাগ্ার
৪.২। লাইয়সন্স প্রদান:
* অনু য়েদ ৪.১ এ উমিমখত প্রােণ/ইউমনট/োন এর লাইয়সন্স প্রদান।
* মবয়ফারক আেদামনর লাইয়সন্স/পারমেট
* মবয়ফারক পমরবহয়নর লাইয়সন্স
* গ্যাস মসমলিার আেদামনর লাইয়সন্স
* গ্যাসাধার আেদামনর পারমেট
৪.৩। অনু য়োদন প্রদান:
* মপয়রামলোে মরফাইনামর/মেমিং লায়ন্টর অনু য়োদন
* পেঘাবৃ ত্ত পরীক্ষয়ণর জনয মসমলিার পরীক্ষা মকয়ের অনু য়োদন
* মসমলিার মনেঘাণ কারখানার অনু য়োদন
* উচ্চিাপ গ্যাস পাইপলাইয়নর গ্যাস সঞ্চালয়নর অনু য়োদন

৪.৪। অনাপমত্ত প্রদান:
* মসএনমজ মকট ও েন্ত্রপামত আেদামন
* মপয়রামলোে মশ্রমণর অতভুঘক্ত প্রজ্বলনীে তরল আেদামন
* কযালমসোে কাবঘাইড আেদামন
* পটাম োে মলায়রট, মরড ফসফরাস, সালফার, অযায়োমনোে নাইয়রট, পটাম োে
নাইয়রট, মসামডোে নাইয়রট, নাইয়রায়সলুয়লাজ আেদামন
৫।

পরীক্ষণ:
1. মবয়ফারক পমরদপ্তয়রর মনজস্ব পরীক্ষাগ্ায়র মবয়ফারক, মবাোজাতীে আলােত পরীক্ষণ।
2. মবয়ফারক েযাগ্ামজন, মপয়রামলোে মডয়পা ও গ্যাসাধায়রর বজ্রবহ পরীক্ষণ।
3. উচ্চিাপ গ্যাস পাইপ লাইয়নর ক্ষেয়রাধ বযবস্থা, িাপসহন ক্ষেতা ও মনমিদ্রতা পরীক্ষণ।
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4. মপয়রামলোে ততলবাহী টযাংকায়রর টযায়ঙ্ক মলাক প্রয়ব

ও অমিেে কায়েঘর উপয়োমগ্তা

োিাই/পরীক্ষণ।
৬।

অনু েমত/সম্মমত প্রদান:
* মবয়ফারক েযাগ্ামজয়ন বযবহায়রর অনু পয়োগ্ী বা মবপজ্জনক মবয়ফারয়কর মবনষ্টকরণ
প্রমিো/পিমত মনধঘারণ ও মবনষ্টকরয়ণর সম্মমত প্রদান।
* বাংলায়দয়

খমনজ পদার্ঘ অনু সন্ধান, িুনাপার্র ও কেলা খমনয়ত মবয়ফারক বযবহারকামর

শুটারয়দর প্রম ক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণপূ বক
ঘ সনদপে প্রদান করা হে।
৭।

পমরদ ন
ঘ :
* মবয়ফারক ততমরর কারখানা, েজুয়দর েযাগ্ামজন, পমরবহন োন ও বযবহায়রর দেে ইতযামদ

।
* গ্যাস মসমলিারর/গ্যাসাধার মনেঘাণ কারখানা, মসমলিার/গ্যাসাধায়র গ্যাস ভমতঘর মস্ট ন,
গ্যাসপূ ণঘ মসমলিার েজুদাগ্ার, গ্যাসাধার স্থাপনা, মসমলিার পরীক্ষা মকে ইতযামদ।
* গ্যাস মফল্ড, প্রাকৃমতক গ্যাস প্রমিোকরণ পস্নান্ট, উচ্চিাপ গ্যাস পাইপ লাইয়ন কয়ম্পসার
ও মরলয়লটর মস্ট ন, িাপ প্র েন বযবস্থা, ভাল্বয়স্ট ন, গ্যাস পাইপ লাইয়নর ক্ষেয়রাধ
বযবস্থা ইতযামদ।
* মপয়রামলোে

উৎপাদন

মকে,

মপয়রামলোে

ম াধনাগ্ার,

মপয়রামলোে

মেশ্রণাগ্ার,

মপয়রামলোেসহ প্রজ্বলনীে তরল পদার্ঘ েজুদ স্থাপনা/েজুদাগ্ার, মপয়রামলোে মডয়পা,
মপয়রামলোে পমরবাহী োন/অয়েল টযাংকার ইতযামদ
* কযালমসোে কাবঘাইড েজুদাগ্ার ও উহা হয়ত উৎপন্ন এযামসমটমলন গ্যাস লান্ট ইতযামদ, এবং
* উপয়রামিমখত পদার্ঘ িাড়া অনযানয মবপজ্জনক পদার্ঘ, মেেন-পটাম োে মলায়রট, ফসফরাস,
সালফার ইতযামদ েজুদাগ্ার, বযবহার ও উৎপাদন মকে, মেেন-েযাি ফযাক্টরী, মকমেকযাল
লান্ট ইতযামদ পমরদ ঘন।
৮।

তদতানু ষ্ঠান:
* মবয়ফারক, গ্যাস মসমলিার, গ্যাসাধার, গ্যাস পাইপলাইন বা উহার আনু ষমেক স্থাপনামদ,
মপয়রামলোেসহ প্রজ্বলনীে তরল পদার্ঘ বা অনযয়কায়না মবপজ্জনক পদার্ঘ হয়ত সৃ ষ্ট
দুর্ঘটনার কামরগ্মর তদত করা ।

৯।

মবয় ষজ্ঞ মহয়সয়ব দামেত্ব পালন:
* ১৯০৮ সায়লর মবয়ফারক দ্রবয অযাক্ট ও ১৮৭৮ সায়লর আেঘস অযায়ক্টর অধীন োেলার
মবাোজাতীে আলােত পরীক্ষা এবং মবয় ষয়জ্ঞর েতােত প্রদান ।
* ১৮৭৮ সায়লর আেঘস অযায়ক্টর অধীন কমতপে লাইয়সন্স প্রদান সংিাত বযাপায়র মজলা
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প্র াসন ও পুমল কতৃঘপক্ষয়ক মবয় ষয়জ্ঞর মসবা প্রদান ।
১০।

উপয়দষ্টার মসবা প্রদান:
* জন-মনরাপত্তা

মনমিতকরয়ণর

উয়েয় য

মবপজ্জনক

পদার্ঘ

(মবয়ফারক,

গ্যাস,

মপয়রামলোেসহ প্রজ্বলনীে তরল পদার্ঘ, এলমপমজ, কযালমসোে কাবঘাইডসহ প্রজ্বলনীে
কমিন পদার্ঘ, জারকপদার্ঘ ইতযামদ) সংিাত মনরাপত্তা (safety) আইন ও মবমধ-মবধান
প্রণেন/সংয় াধয়নর মবষয়ে সরকায়রর মনকট প্রস্তাব মপ্ররণ।
* মবপজ্জনক পদায়র্ঘর মনরাপত্তা মবমধ-মবধান প্রণেন ও হালনাগ্াদ করার লয়ক্ষয আতজঘামতক
ও মবয়দ ী সংস্থার

সায়র্ মোগ্ায়োগ্ রক্ষা করা।

* মরলওয়ে কতৃঘপক্ষ, বন্দর কতৃঘপক্ষ, মবসােমরক মবোন িলািল কতৃপ
ঘ ক্ষ, গ্যাস মবতরণ ও
মবপণন মকাম্পামন প্রভৃমত সংস্থায়ক মবপজ্জনক পদায়র্ঘর মনরাপদ বযবহার, হযািমলং, েজুদ
ও পমরবহয়নর বযাপায়র মবয় ষজ্ঞ পরাে ঘ প্রদান।
১১।

জনবল ও সাংগ্িমনক কািায়ো:
মবয়ফারক পমরদপ্তর মবদুযৎ, জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ েন্ত্রণালয়ের একমট সংেু ক্ত দপ্তর। এ
দপ্তয়রর প্রধান কােঘালে প্রাক্তন মকেীে েহাকরণ সনচবালয়, মফজ-২, মসলনবামগ্িা, ঢাকাে
অবমস্থত। প্রধান মবয়ফারক পমরদ ঘক, বাংলায়দ

মবয়ফারক পমরদপ্তয়রর দপ্তর প্রধান।

দপ্তয়রর মোট জনবল ১০৪ জন। তার েয়ধয প্রর্ে মশ্রমণর পদ ৩১মট, ২ে মশ্রমণর পদ ০২,
৩ে মশ্রমণর পদ ৪৮মট ও িতুর্ঘ মশ্রমণর ২৩মট পদ রয়েয়ি।
মবয়ফারক পমরদপ্তয়রর পাাঁিমট মবভাগ্ীে অমফস িট্টগ্রাে, খুলনা, রাজ াহী, মসয়লট ও
বমর ায়ল অবমস্থত।
মবয়ফারক পমরদপ্তয়রর মবমধবি কায়জর পমরমধ িোগ্ত বৃ মি পাওোে ২৯০মট পদ সৃ মষ্টর
প্রস্তাব ও সাংগ্িমনক কািায়ো পুনমবঘনযায়সর প্রস্তাব প্র াসমনক েন্ত্রণালয়ে মপ্ররণ করা
হয়েয়ি। প্রস্তাবমট অনু য়োদন হয়ল মনরাপত্তা সংমিষ্ট মবমধ-মবধায়নর সমিক প্রয়োগ্ ও
প্র াসন এবং দপ্তয়রর তদারমক বৃ মি করা সম্ভব হয়ব।
১২।

রাজস্ব আে ও বযে:
মবয়ফারক পমরদপ্তর রাজস্ব আদােকারী প্রমতষ্ঠান নে। অনু য়েদ নং ২ এ বমণঘত মনরাপত্তা

আইন ও মবমধোলাসেূ য়হর প্র াসয়নর োধযয়ে জনসাধারয়ণর জীবন ও সম্পয়দর মনরাপত্তা
মনমিতকরণ এ দপ্তয়রর েূ ল লক্ষয এবং উয়ে য। েমদ এ দপ্তরমট সফলতার সায়র্ কতঘবয সম্পাদন
করয়ত পায়র, তয়ব োনব জীবন িাড়াও মকামট মকামট টাকার সম্পদ মবনষ্ট হওোর হাত হয়ত
রক্ষা মপয়ত পায়র। অমধকন্তু, লাইয়সন্স মফ ও অনযানয প্রকার মফ মহয়সয়ব এ দপ্তর একমট
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উয়িখয়োগ্য অংয়কর রাজস্ব উপাজঘন কয়র র্ায়ক। আে বযয়ের মহয়সয়ব বতঘোয়ন এ দপ্তর একমট
স্বেম্বর সংস্থা।
মবয়ফারক পমরদপ্তর কতৃক
ঘ ২০১৮-২০১৯ অর্ঘ বিয়রর আে ও বযয়ের পমরসংখযান মনম্নরূপ:

১৩।

অর্ঘ বির

আে (টাকা)

বযে (টাকা)

২০১৮-২০১৯

৮,১৯,৯১,০০০/-

২,৬৪,৩১,০০০/-

২০১৮-২০১৯ অর্ঘ বিয়রর কােঘিে:

িমে

সম্পামদত কায়জর মববরণ

অর্ঘ বৎসর

ক

২০১৮-

সাংখুা

২০১৯

০১

প্রাপ্ত পোমদর সংখযা

৪৮,৫১৮

০২

জামরকৃত পোমদর সংখযা

৫৫,৫৭৮

০৩

মবাোজাতীে আলােত পরীোবে মবয় ষজ্ঞ মহয়সয়ব েতােত প্রদায়নর

১৬১২

প্রমতয়বদয়নর সংখযা
০৪
০৫
০৬

েযাগ্ামজয়ন মবয়ফারক েজুয়দর জনয লাইয়সন্স েঞ্জু য়রর সংখযা (২২ ফরয়ে)
টঘ ফাোরাসঘ এর পারমেট েঞ্জু র
আেদামনকৃত এলমপমজ মসমলিায়রর সংখযা

১
২২,২৭,৯৮
৩

০৭

আমোনিকতত কবম্পানজট এলনপনজ নসনলন্ডাবরর সাংখুা

০৮

আেদামনকৃত এলমপমজ বযতীত অনযানয মসমলিায়রর সংখযা

৫,৩১,১০৪
৩,৪৫,৬৫
৭

০৯

মসএনমজ মকটস ও েন্ত্রপামত আেদামনর অনাপমত্তপয়ের সংখযা

১০

অনু েমতপ্রাপ্ত মদয় ততমর এলমপমজ মসমলিার বাজারজাতকরয়ণর সংখযা

১০
২০,২৯,৬
৫০

১১

মসমলিার পরীেণ মকয়ের সংখযা

৬

১২

মসমলিায়র গ্যাস ভমতঘর েঞ্জু রকৃত লাইয়সয়ন্সর সংখযা (‘ঙ’ ফরয়ে)

৪

১৩

এলমপমজ মসমলিার মনেঘাণ কারখানা

৫

১৪

গ্যাসাধায়র গ্যাস েজুয়দর জনয েঞ্জু রকৃত লাইয়সয়ন্সর সংখযা (‘র্’’ ফরয়ে)

৬

১৫

এলমপমজ মসমলিার েজুয়দর লাইয়সয়ন্সর সংখযা (‘চ’ ফরবম)

১৬

দরনটকযবলবটি পদ্ধনতবত এলনপনজ নসনলন্ডার মজযবের লাইবসবের সাংখুা (‘ঞ’

৯০৮
৭

ফরবম)
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১৭

গুাসািাবর এলনপনজ বুতীত অিুািু গুাস পনরবহবির লাইবসবের সাংখুা (‘গ’

-

ফরবম)

১৮

গুাসািাবর এলনপনজ পনরবহবির লাইবসবের সাংখুা (‘জ’ ফরবম)

১৯

মবয়ফারক আেদামনর লাইয়সয়ন্সর সংখযা

৯

২০

মবয়ফারক পমরবহয়নর লাইয়সয়ন্সর সংখযা

২৮

২১

ফযাক্টরী/ইিামিজ এ কাাঁিাোল মহয়সয়ব বযবহায়রর মনমেয়ত্ত সালফার ৪৩,৩১৬.৭৫

৩৭

আেদামনর পমরোণ (অনাপমত্তর সংখযা ৩২৯)

মেমরক টন

২২

গ্যাসাধার আেদামনর সংখযা (পারমেট ৭৫মট)

১৩৩

২৩

কযালমসোে কাবঘাইড আেদামনর পমরোণ (অনাপমত্তপয়ের সংখযা ২৫মট)

১,৩১১.৩
মেমরক টন
ও ২০৬২
দকনজ

২৪
২৫

নন-স্টযািাডঘ মসমলিায়র গ্যাস ভমতঘর সংখযা (অনু েমতপয়ের সংখযা ৮৭মট)
মপয়রামলোে েজুয়দর েঞ্জু রকৃত লাইয়সয়ন্সর সংখযা (‘ট’, ‘ঠ’, ‘ঞ’ এবং

১,১০০
৩৯৮

‘ঝ’ ফরয়ে)
২৬

এে/এল ফরে লাইয়সয়ন্সর অধীন প্রজ্বলনীে তরল পদার্ঘ (য়কমেকযাল)

৩,০৩৭

আেদামনর অনাপমত্ত প্রদায়নর সংখযা
২৭

স্থলপয়র্ মপয়রামলোে পমরবহয়নর জনয েঞ্জু রকৃত লাইয়সয়ন্সর সংখযা (‘ও’

১৩৭

ফরয়ে)
২৮

জলপয়র্ বায়ে মপয়রামলোে পমরবহয়নর জনয েঞ্জু রকৃত লাইয়সয়ন্সর সংখযা

১৭

(‘এন’ ফরয়ে)
২৯

ভাসোন বায়জঘ মপয়রামলোে েজুয়দর জনয েঞ্জু রকৃত লাইয়সয়ন্সর সংখযা

২

(য়ে াল ফরয়ে)
৩০

লাইয়সন্সকৃত

প্রােণ/মরফুয়েমলং

মস্ট ন/স্থাপনা/জলোন/স্থলোন

ইতযামদ

১৬২০

পমরদ ঘয়নর সংখযা

৩১

মপয়রামলোে টযায়ঙ্ক োনু ষ প্রয়ব ও অমিেে কায়জর উপয়োমগ্তা োিায়ের

১২,৫২১

উয়েয় য পরীনেত টযায়ঙ্কর সংখযা
৩২

গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপয়নর অনু য়োদয়নর সংখযা

৯৯

৩৩

অনু য়োমদত গ্যাস পাইপ লাইয়ন গ্যাস সঞ্চালয়নর অনু য়োদয়নর সংখযা

৮৮

৩৪

এলনপনজ বটনলাং প্ল্ুাবের লাইবসবের সাংখুা (‘ঙ’ ফরবম)

৬

৩৫

এলনপনজ (অবটাগুাস) নফনলাং দেশবির লাইবসবের সাংখুা (‘ঙ’ ফরবম)

২৫

৩৬

নসএিনজ নসনলন্ডার পরীো দকবের সাংখুা

৬
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১৪। আইন/মবমধোলা (Statutory Instrument) হালনাগ্াদকরণঃ(ক) ১৯৩৪

সায়লর

মপয়রামলোে

আইনয়ক

অমধকতর

সংয় াধন/সংয়োজন

কয়র

মপয়রামলোে আইন, ২০১৬ মহয়সয়ব জামর হয়েয়ি।
(খ) মপয়রামলোে মবমধোলা, ১৯৩৭মক অমধকতর সংয় াধন/সংয়োজন ও েু য়গ্াপয়োমগ্ কয়র
মপয়রামলোে মবমধোলা, ২০১৮ জামর হয়েয়ি।
(গ্) তরলীকৃত মপয়রামলোে গ্যাস (এলমপমজ) মবমধোলা, ২০০৪ সংয় াধন কয়র হালনাগ্াদ
করা হয়েয়ি,

ো িূ ড়াত মগ্য়জট আকার প্রকাশ করা হয়েয়ি, োয়ত মরমটকুয়লয়টড

পিমত ও োনবাহয়ন এলমপমজ রূপাতর কােঘিে, রূপাতর সরঞ্জাোমদর োন, মসমলিার
ও মটকয়নালমজ অেভূ ক্ত
ি কয়র মবমধোলামট আতজঘামতক োনসম্পন্ন করা হয়েয়ি।
(র্) এয়োমনো নাইয়রট একমট মবয়ফারক। উক্ত রাসােমনক পদার্ঘমট েজুদ, উৎপাদন,
বযবহার ও পমরবহয়নর জনয উপেহায়দ ীে মবমধর আয়লায়ক এয়োমনোে নাইয়রট
মবমধোলা, ২০১৮ জামর হয়েয়ি।
(ঙ) এল.এন.মজ আেদামন, েজুদ, পমরবহয়নর জনয সরকার ইয়তােয়ধয েয়হষখালীয়ত
টামেঘনাল ও পাইপলাইন মনেঘায়ণর কাজ হায়ত মনয়েয়ি। উক্ত স্থায়ন মনরাপদ েজুদ,
পমরবহন ও বযবহায়রর জনয একমট মবমধোলা প্রণেন করার কাজ এ দপ্তয়র
প্রমিোধীন।
(ি) গ্যাসাধার ও মসমলিার এর ৪মট আতজঘামতক স্টযািাডঘ মেমসমফয়ক নয়ক বাংলায়দয়
প্রয়োয়গ্র জনয অনু য়োদন।
১৫। অিুািু অজিি:
(ক) নববফারক পনরেপ্তবরর দকাবিা নিজস্ব ভূ -সম্পনি নিল িা। সম্প্রনত গণপূ তি অনিেপ্তর
হবত ঢাকা মহািগবরর আগারগাাঁও- এ ১০ কাঠার একনট প্ল্ট পাওয়া নগবয়বি।
(খ) ফাইবার গ্লাস নিনমিত নসনলন্ডাবর এলনপনজ ভনতির অিয বমােি প্রোি করা হবয়বি।
(গ) ফাইবার গ্লাস দ্বারা এলনপনজ নসনলন্ডার ততনরর একনট প্ল্ুাে অিয বমােি করা হবয়বি।
১৬। প্রনশেণ:
(১)

মদয় মবমভন্ন প্রম ক্ষণ প্রমতষ্ঠায়ন এ দপ্তয়রর কেঘকতঘায়দর প্রম ক্ষণ:
(ক) সরকামর অমফস বযবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নেন সংিাত প্রম ক্ষণ;
(খ) Annual Performance Agreement Management System (APAMS)
শীষিক প্রনশেণ;
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(গ)

Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas
Pipeline মকাসঘ;

(র্)

Corrosion Control and Cathodic Protection শীষিক প্রনশেণ;

(ঙ) Financial and Economic Appraisal of Project শীষিক প্রনশেণ;
(২) মবয়দয় মবমভন্ন প্রম ক্ষণ প্রমতষ্ঠায়ন এ দপ্তয়রর কেঘকতঘায়দর প্রম ক্ষণ:
(ক)

নভবয়তিাম এ Annual Performance Agreement (APA) শীষিক

প্রনশেণ;
(খ) ফ্রাবের পুানরস এ Road Transport Safety, Guideline and
Technology for Road Transportation of Petroleum Products
শীষিক কমিশালায় অাংশগ্রহণ;
(গ)

দেি এ “Factory Acceptance Test (FAT)” পনরেশিবি অাংশগ্রহণ;

(৩) মদয় মবমভন্ন প্রম ক্ষণ প্রমতষ্ঠায়ন এ দপ্তয়রর কেঘিারীয়দর প্রম ক্ষণ:
(ক) তর্য ও মোগ্ায়োগ্ প্রেু মক্ত (আইমসমট) মকাসঘ;
(খ) সরকামর অমফস বযবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নেন সংিাত প্রম ক্ষণ;
(গ্) মেৌমলক প্রম ক্ষণ মকাসঘ।
(র্) অমফস বযবস্থাপনা ও আইমসমট মকাসঘ।

১৭।

েযর্টি িার তেে:
এলনপনজ এবাং এলনপনজ বুতীত অিুািু গুাস নসনলন্ডার, দপবোনলয়াম, নসএিনজ এবাং গুাস

পাইপলাইি সাংক্রাে সাংর্নটত েযর্িটিার তেে করা হবয়বি। েযর্িটিার স্থাি, কারণ এবাং েয়েনতর
নববরণ নিবে উবেখ করা হবলা:
নং

ম য়রানাে ও

েযর্িটিার স্থান

তামরখ
০১।

ক্ষেক্ষমতর
পমরোণ

মপয়রামলোে খূলনা
সংিাত
দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনার কারণ

েহানগ্রীর (১) টযাংকলরীয়ত মপয়রাল ভমতঘ অমিদগ্ধ হয়ত ২

খামল পুর র্ানাধীন করার সেে উহার মভন্ট পাইপ জন মনহত এবং
মের্না মপয়রামলোে ও মডপ পাইপ মদয়ে প্রিুর আয়রা ৭ জন

২০/৮/২০১ মলমেয়টড

এর মপয়রামলোে বাষ্প মবর হয়ত অমিদগ্ধ

হে।
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৮

মডয়পা।

র্ায়ক। তাড়াহুড়া করয়ত মগ্য়ে এবং মফমলং ম ড
অর্বা

অসাবধানতাব ত ও ৩মট টযাংকলমর
পাইয়পর েুয়খর আলয়ন
পুয়ড়

মডমলভামর
মলাহার অং

ও টযাংকলরীর মগ্য়ি।

মফমলং পাইয়পর মকান অংয়
মজায়র

আর্াত

মলয়গ্

অমিফু মলে সৃ মষ্ট হয়ে তা তরল
মপয়রামলোে ও এর বায়ষ্পর
সংেয় ঘ আলন ধয়র র্াকয়ত
পায়র।
(২)টযাংকলরীয়ত
সরবরায়হর

মপয়রামলোে
সেে
মবদুযৎ

পমরবাহী

তার

কােঘকরভায়ব

দ্বারা
টযাংকলরীর

টযাংয়ক/য়িমিয়সর সায়র্ সংয়োগ্
স্থান না করার কারয়ণ অর্ঘাৎ
আমদঘং সংয়োগ্ মবমেন্ন র্াকার
করয়ন আলন ধয়র র্াকয়ত
পায়র।
০২।

মপয়রামলোে িট্টগ্রাে
সংিাত
সীতাকুি
দুর্ঘটনা

মজলার ভস্মীভূ ত

টযাংয়কর

র্ানার ফায়নঘস

অয়েল

অতঘগ্ত

আনয়লামডংয়ের

তলাে দুমট

মতয়লর
পুয়ড়

মলামডং মডয়পা

জনয

পাম্প ভমস্মভূ ত

হয়ে

১৬/০১/২০ মফৌজদাহায়টর
সংেু ক্ত অবস্থাে মদখা োে। মগ্য়ি। ১০মট র্র
১৯
সমলেপুর (আেু িাহ টযাংকলরীর মলামডং পয়েয়ন্টর পুয়ড়
মগ্য়ি।
র্াটা) নােক স্থায়ন পায় ই
মব াল
আকৃমতর মনয়টাল
টাটার
মতয়লর মডয়পা।

টযাংয়কর

েয়ধয

মপয়রায়লর কারখানার

সমহত মকয়রামসন মেশ্রয়ণর কাজ অং
িলমিল। এেনসেে টযাংকলরীর হয়েয়ি।

মকিু

ক্ষমতগ্রস্ত
তয়ব

সায়র্ সংেু ক্ত পাম্প স্টাটঘ বা মকান প্রাণহামনর
িালু করার সায়র্ সায়র্ পায়ম্পর র্টনা র্য়টমন।
োয়কঘর সায়র্ মপয়রাল হয়ত
উৎপন্ন

বায়ষ্পর

সংেয় ঘ

দূ র্ঘটনা র্য়টয়ি বয়ল েয়ন হে।
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০৩।

মপয়রামলোে ঢাকা
সংিাত
দুর্ঘটনা

চকবাজারস্থ
চযনিহাট্টা

২০/০২/২০ মসনজে
১৯

মহািগরীর ওয়াবহে মুািশবির ২য় তলার সবিবশষ

আসগর

কেগুনলবত অসাংখু বনিবে, তথুািয র্ায়ী
জাবম পারনফউবমর কুাি জমা থাকায় েূ র্িটিার
সাংলগ্ন নলবকজ বা নসবপবজর কারবণ জবির

৭১
প্রাণহািী

দলি, বনিবে ও পারনফউবমর োহু হবয়বি।

হায়োর বক্স দলি বাে উক্ত কবে
ও িবকযমার েি হবয়নিল।
পারনফউম
দলিসহ

প্রাপ্ত

জমা হাসপাতাবলর
বা বাণি ইউনিট হবত

০৫নট বনিবে, এয়ার দফ্রশিার এর ০৩ জি নচনকৎসা

রাস্তার সাংবর্াগস্থল কুাি
হবত গ্রহণ
চযনিহাট্টা দমাবি।
নবউবটি/আইবসানবউবটি/
এবাং

কবরবিি
০২ জি

দরকনটফাইট নেনরট দকাবিা নচনকৎসা
কারবণ নিিঃসত ত হবয় বাতাবসর নিবয়বিি।
সাবথ নমনিত হবয় ‘নববফারক েূ র্িটিায়
নমিণ’

ততরী

হয়।

দরকনটফাইট

বাতাবস জীবিহাণীসহ
নেনরট, প্রায়

৭/নট

আইবসাবপ্রাপাইল অুালবকাহল, ভববির
নবউবটি

ইতুানের

নট
নবপযল

অিয পাত েয়েনত হবয়বি।

১.৯%-৪% এর মবিু হবলই
LEL

(Lower

Explosive

Limit) এ নববফারণ নমিণ
ততরীর

পনরববশ

সত নি

হয়।

পনলববগ নসল দমনশবির কাবজর
সময় সত ি তাবপ বা দকািা
কারবণ ইবলকনেক োকি উক্ত
‘নববফারক নমিবণর’ সাংেবশি
এবস দোতলা ভববি সকল
পারনফউম,

বনি

দে

এর

কুািগুবলা
থাবক,

নববফানরত হবত
র্া চযনিহাট্টা দমাবি

প্রাইবভটকার,
র্াতায়াতরত

নপকআপভুাি,
পথচারীবের

উপবর পবি। ওয়ানহে মুািশি
ভববির নিচতলায় প্ল্ানেবকর
17

োিার

দগািাউবি

অসাংখু

প্ল্ানেবকর

োিার

(পনলইথনলবির) দগািাউি নিল।
জ্বলে কুাি নববফানরত হবয়
রাস্তার উপর বুাপকভাবব আগুি
জ্বলবত থাবক। ফবর প্ল্ানেবকর
োিা (পনলইনথনলি) প্রথবম গবল
র্ায় এবাং আগুবি প্রজ্জ্বনলত
হবয় অিুািু রাসায়নিক দ্রববুর
সাংেবশি প্রচযর তাপ উৎপন্ন
হয়। পনলইনথনলি এর েহি
তাপ

(Heat

of

Combustion) প্রায় ৪৬৫০০
Ki/Kg র্ার করবণ আগুবির
তীব্রতা

ও

আগুবির

নশখা

িনিবয় পিার গনত ভয়াবহ
আকার িারণ কবর। আগুবি
পনলইনথনলি

োিা

decompose

কবর

কাবিি-

মবিা-অক্সাইি,

কাবিি-িাই-

অক্সাইি,

হাইবরাবজি

সায়ািাইি
(Toxic)

ইতুানে
গুাস

নবষাক্ত

ততরী

হয়।

ফবল, নববফারি ও অনগ্নকাবন্ডর
সময় চযনিহাট্টা দমািসহ ওয়ানহে
মুািশি

ভববির

পুাবসবজ ও

নিচতলায়

অিুািু ভববির

নিবচ বহু বুনক্ত নবষনক্রয়ায়,
অনক্সবজি
শ্বাসিালী

স্বল্পতায়
পযবি

র্াওয়া

এবাং
সহ

প্রচন্ড আগুবির তাবপ েগ্ধ হবয়
মততযুবরণ কবরি।
০৪।

মপয়রামলোে চট্টগ্রাম

দজলার পাম্প

রুবমর

িীবচ

সরু ০২জি

িনমক
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সংিাত
দুর্ঘটনা

পাইপনট পনরষ্কার ও গুাসমযক্ত নিহত ও ০৫ জি

সীতাকযন্ড
উপবজলািীি

বার নিল িা। কাটারমুাি পাইপনট আহত

১৫/৫/২০১ আউনলয়া এলাকায় কাটার সময় নিিঃসত ত অনক্স৯

অবনস্থত
দেি

নপ্রনময়াম এনসনটনলি নশখার এবাং পাইবপ
কবপিাবরশি নবেুমাি

িামক ইয়াবিি।

পরেবরর

হাইবরাকাবিি
সাংেবশি

গুাস
এবস

নববফারণ র্টায়। প্রবয়াজিীয়
নিরাপিা

বুবস্থা

িা

নিবয়

অসাবিািতাবশত
জাহাজনট
কাটার সময় েযর্িটিানট সাংর্নটত
হবয়বি।
০৫।

মপয়রামলোে ঢাকা
সংিাত
দুর্ঘটনা

মহািগরীর টুাাংকলরীর
দমাহাম্মেপযর থািার সম্ময খভাগ
অেিগত কলুাণপযর টুাাংকলরী

১৮/৬/২০১ এলাকায়
৯

দহাস
দলাহার
হবত

পাইবপর দতল
ততরী। সরবরাহকারী
নরজভিার টুাাংকলরীনট
পযবি

দপবোল টুাাংবক দপবোনলয়াম ভনতি করার সম্পূ ণি

পাম্প ও নসএিনজ সময় নরজাভিার টুাাংবকর নফল র্ায়।
নফনলাং দেশি।

দপবোল

পাইপ ও নিপ পাইপ নেবয় পাবম্পর নরজভিার
প্রচযর দপবোনলয়াম বাষ্প দবর টুাাংবকর
হবত থাবক। টুাাংকলরীর দহাস ঢাকিাগুবলা
পাইবপর

দলাহার

ততরী সামািু

পযবি

সম্ময খভাগ নরজাভিার টুাাংবকর কালবচ
হবয়
নফল পাইবপর মযবখর কাবি নগবয়বি। এিািা
আিবল টুাাংকলরীবত জমাকতত দপবোল পাবম্পর
নস্থর নবেযুৎ হবত ফয নলাংঙ্গ মানলক পে হবত
(Spark)

সত নি

হবয়

তরল আহত

দপবোনলয়াম বা উহার বাবষ্পর নিহবতর
সাংেবশি

অনগ্নকান্ড

র্টাবত তথু

বা
দকাি
পাওয়া

পাবর অথবা টুাাংকলরীর দহাস র্ায়নি।
পাইবপর

মািুবম

টুাাংবক

অকবটি সরবরাহ করার সময়
দহাস পাইবপর দলাহার ততরী
সম্ময খভাগ নফল পাইবপর মবিু
সাংর্য ক্তকাবল িািাচািায় র্ষিবণর
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ফবল ফয নলাংঙ্গ (Spark) সত নি
হবয় নিগিত বাষ্প হবত আগুি
িবরবি ববল প্রতীয়মাণ হয়।
উক্ত আগুি টুাাংকলরীর দহাস
পাইবপর মািুবম টুাাংকলরীবত
িনিবয় পবি।
০৬। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

ব্রহ্মণবািীয়া দজলার চযলা

এবাং

এলনপ

গুাস েযর্িটিার

ফবল

িবীিগর

০৬/০৯/২

থািািীি নসনলন্ডার পাশাপানশ অবস্থাবি একজি
নশশু
বগিহর
েনেণ থাকায় চযলার আগুবির উিাবপ নিহত হয়।
পািা
আগলাহানট চযলার সাবথ সাংর্য ক্ত প্ল্ানেবকর
িামক স্থাবি বসত গুাবসর পাইপ আগুবি পযবি

০১৮

র্র।

র্ায়। পাইবপর আগুি দ্রুত
নসনলন্ডাবরর

এলনপ

গুাবসর

সাংেবশি আবস। ফবল আগুবির
তীব্রতা আবরা দববি র্ায় এবাং
র্বরর নভতবরর তাবরর উপবর
ঝযলাবিা কাপি- দচাপি থাকায়
আগুি

দ্রুত

র্রনটর

মবিু

িনিবয় পবি এবাং অনগ্নকান্ড
সাংর্নটত হয়।
০৭। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

ঢাকা েনেণ নসনট নসনলন্ডার

১৮

ওনরাং েযর্িটিায়

কবপিাবরশবির
(ওয়াশার)নটর
কার্িকানরতা একজি
নশশুর
িলপযর
১৪িাং হানরবয়
নিল।
ফবল তাৎেনণক মততযু
আউটফল

১৬/১১/২০

ভাবভভর

দরগুবলটরনটবক

হয় এবাং ৬ (িয়)

দকায়াটিাবরর নিকবট বায়য নিবরািীভাবব

আটকাবত জি
জনিক দমািঃ হারুি সেম নিল িা। রাবত চযলা বন্ধ গুরুতরভাবব
এর বািী।

করার পর দরগুবলটর বন্ধ িা অনগ্নেগ্ধ
করায় দরগুবলটবরর পাশ নেবয় ঢাকা

হবয়

দমনিকুাল

গুাস নসনলন্ডার হবত গুাস দবর হনিল র্া ক্রমান্ববয় কবলজ
নি:সরবণ গুাস জবম বত নদ্ধ
দপবয়নিল।
র্বর হাসপাতাবলর
সত ি েযর্িটিা।
বসবাসকারী বুনক্ত গুাবসর গন্ধ বাণি
ইউনিবট
বা গুাবসর দশা দশা শব্দ শুবি নচনকৎসািীি
সবচতি িা হওয়ায় রাবত গুাস আবিি।
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নিগিত হবয় র্রনট ভনতি হয় দোতলার

র্রনট

এবাং বাতাবসর সাবথ নববফারক আসবাব পত্রসহ
নমিণ

ততরী

কবর।

আিয মানিক
র্নটকায়

হবয়বি।

৮.০০-৮.৩০ দোতলার
র্বর বসবাসকারী ভবিনটর

বুনক্তগবণর

মবিু

ইবলকনেক সয ইচ
অথবা

সকাল নবধ্বস্ত

দকাি

জ্বালাবিার

মূ ল

দকউ কাঠাবমাসহ

অি

করা নবনভন্ন

দেয়াবল

কারবণ

মুাচ ফাটল

দেখা

সাবথ

সাবথ নেবয়বি।

নববফারণ সাংর্নটত হয়।
মসমলিার, ভাল্ব ও মরলয়লটর
০৮। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা
৬/১১/২০১
৮

ঢাকা
মহািগরীর
িবীিগর হাউনজাং
দমাহাম্মেপযবরর ১৩
িাং দরাবির ৬৬
িম্বর বাসা।
গুাস নসনলন্ডার হবত
নি:সত ত গুাস জবম
সত ি েযর্িটিা।

অক্ষত মিল।
নসনলন্ডাবরর ভাবলভর o-ring
(ওয়াশার)নট ক্রযনটপূ ণি নিল, র্ার
কারবণ
দরগুবলটরনটবক
বায়য নিবরািীভাবব
আটকাবত
সেম নিল িা। রাবত রান্না দশষ
করার
পর
ভযলবশত
দরগুবলটবরর সয ইচ বন্ধ িা
করায় গুাস (এলনপনজ) দবর
হবত থাবক ও সারা র্বর গুাস
নিগিত হবয় জমা থাবক এবাং
গুাস ও বাতাবসর নমিণ
নববফারক নমিণ ততর হয় উক্ত
র্বরর দলাক দভাবরর নেবক
গুাস নিগিত হওয়ার শব্দ শুবি
দবর হবয় চযলার দরগুবলটবরর
সয ইচ বন্ধ করার দচষ্ঠা বা বল
প্রবয়াগ করার সময় auto
Stove দথবক বা অন্ধকার র্বর
ইবলকনেক সয ইচ অি করার
ফবল োকি দথবক নববফারি
সাংর্নটত হয়।
মসমলিার, ভাল্ব ও মরলয়লটর
অক্ষত মিল।

রুববল
িাবম
একজি অনগ্নেদ্ধ
অবস্থায়
হাসপাতাবল মারা
র্ায়। তার স্ত্রী
সাজিাবক ঢাকা
দমনিবকবলর বািি
ইউনিবট
ভনতি
করা হয়। দস
পবরর নেি মারা
র্ায়।
র্বরর
জািালা
দভবঙ্গ
র্ায়।
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০৯। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

ঢাকা

দজলার নসনলন্ডার

ও-নরাং গুাস হবত সত ি
আশুনলয়া থািািীি (ওয়াশার) ত্রুনটপূ ণি নিল। ফবল অনগ্ন
েযর্িটিায়
জামগি নচত্রশাইল ত্রুনটপূ ণি
ও-নরাং লাইজয দবগম ও
এ অবনস্থত বািী

ভাবভভর

দরগুবলটরনটবক

২১/১১/২০

িাং ৪৫ এ নদ্ব-তল বায়য নিবরািীভাবব

১৮

পাকা

তার

স্বামী

আটকাবত রনফকযল ইসলাম

ভববির সেম নিলিা। র্ার কারবণ অনগ্নেগ্ধ

নিচতলার

একনট দরগুবলটবরর

কে।

পাশ

হি।

নেবয় নববফারবণ

গুাস দবর হবয় আবদ্ধ দলাহার

েরজা

র্বর জমা হয়। রাবত রান্নার দবাঁবক
গুাস নসনলন্ডার হবত পর শুিযমাত্র চযলার সয ইচ বন্ধ র্বরর

নগবয়বি।

নি:সত ত গুাস জবম কবর দরগুবলটবরর সয ইচ বন্ধ িা আসবাবপত্র,
সত ি েযর্িটিা।
করায় এবাং ও-নরাং ত্রুনটপূ িি দলপ-দতাষক
হওয়ায় দরগুবলটবরর পাশ নেবয় অিুািু

ও

বুবহার্ি

গুাস দবর হবয় আবদ্ধ র্বরর নজনিসপত্র
পযবি

মবিু জমা হবয় বাতাবসর সাবথ আগুবি
নমবশ নববফারক নমিণ ততরী দগবি।
কবর। র্বরর েরজা-জািালা বন্ধ
নিল। দভার ৬:০০ র্নটকায়
লাইজয দবগম রান্নার জিু চযলা
জ্বালাবিার সবঙ্গ সবঙ্গই উক্ত
েযর্িটিানট সাংর্নটত হয়।
মসমলিার, ভাল্ব ও মরলয়লটর
অক্ষত মিল।
১০। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

ঢাকা

দজলার নসনলন্ডার

ভাবভভর

ও-নরাং েযর্িটিায়

র্বরর

কামরাঙ্গীরচর

(ওয়াশার) নট ত্রুনটপূ ণি নিল ভািানটয়া রনহমার

থািািীি
মযসনলমবাগ

এবাং

২৪/১১/২০

পারবভজ

নরাং

১৮

কন্ট্রাকটবরর

কার্িকানরতা

হানরবয় দবাি (িাম জািা

দফবলনিল। ফবল ত্রুনটপূ ণি ও- র্ায়নি)
বানি বায়য নিবরািীভাবব

দরগুবলটরনটবক পাশ্বিবতিী চারজি
আটকাবত ভািানটয়াসহ

িাং ৯ এর একতলা সেম নিলিা। র্ার কারবণ দমাট
পাকা
একনট কে।

এবাং

০৫

জি

ভববির দরগুবলটবরর পাশ নেবয় গুাস অনগ্নেগ্ধ হবয়বি,
দবর হনিল। সকাবলর রান্নার র্ার
পর দরগুবলটবরর সয ইচ বন্ধ িা জি

মবিু

০৩
ঢাকা
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গুাস নসনলন্ডার হবত কবর শুিযমাত্র চযলার সয ইচ বন্ধ দমনিবকল
নি:সত ত গুাস জবম কবর উক্ত র্বরর দলাকজি কবলবজর
সত ি েযর্িটিা।
র্বরর েরজা-জািালা বন্ধ কবর ইউনিবট
বাইবর দবনরবয়
দরগুবলটবরর

বাণি
ভনতি

নগবয়নিল। আবি।
সয ইচ

বন্ধ

িা নববফারবণ র্বরর

করায় এবাং ও-নরাং ত্রুনটপূ িি েরজা ও ইবটর
হওয়ায় দরগুবলটবরর পাশ নেবয় দেওয়াল

দভবঙ্গ

গুাস দবর হবয় আবদ্ধ র্বরর নগবয়বি।
মবিু জমা হয়। র্বরর েরজাজািালা

বন্ধ

থাকায়

দবর

হবয়

গুাস

ক্রমান্ববয়

র্বরর মবিু জমা হবয় বাতাবসর
সাবথ নমবশ নববফারক নমিণ
ততরী কবর। েযপযর ১:০০ টার
নেবক রনহমার দবাি (িাম জািা
র্ায়নি) র্বরর েরজা দখালার
সাবথ

সাবথই

আবদ্ধ

র্বর

জমাকতত গুাস র্বরর বাইবর
কনরবিাবর

অবনস্থত

জ্বলে

লাকিীর চযলা ও নসনলন্ডাবরর
চযলার আগুবির সাংেবশি আসা
মাত্রই

উক্ত

নববফারণজনিত

অনগ্নেযর্িটিানট সাংর্নটত হবয়বি।
মসমলিার, ভাল্ব ও মরলয়লটর
অক্ষত মিল।
১১।

এলনপনজ

ঢাকা

সাংক্রাে
েযর্িটিা

আশুনলয়া

দজলার নসনলন্ডাবরর
থািািীি ভাবের

দগািা

বাইপাইল এস এ পনরমাবণ গুাস
পনরবহি

সাবথ
দথবক

সাংর্য ক্ত েযর্িটিায়
স্বল্প ভািানটয়া

দবর হনিল। আকরাম দহাবসি

গনল সারারাত ক্রমাগত গুাস দবর (৩৫)

০১/১২/২০ পনিমপািা
১৮

দত হবয় উক্ত র্বর জমা হয়। লাভলী
অবনস্থত নিমিাণািীি জমাকতত
গুাস
বাতাবসর (২৮)

তার

স্ত্রী

আক্তার
এবাং

একতলা

পাকা সাংেবশি এবস নববফারক নমিণ তাবের

একমাত্র

ভববির

একনট ততরী কবর। র্বরর েরজা- সোি

আনশক
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কে।

জািালা বন্ধ থাকায় গুাস র্বরর (৮)
বাইবর

দবর

হবত

অনগ্নেগ্ধ

পাবরনি। হয়। হাসপাতাবল

গুাস নসনলন্ডার হবত র্টিার নেি দভার ৫:০০ টার ভনতির

পর

নি:সত ত গুাস জবম নেবক লাভলী আক্তার রান্নার আকরাম
সত ি েযর্িটিা।
জিু মুাবচর কানঠ জ্বালাবিার মততযুবরণ কবরি
সবঙ্গ

সবঙ্গই

নববফারণজনিত ববল জািা র্ায়।

অনগ্নেযর্িটিানট সাংর্নটত হবয়বি। নববফারবণ র্বরর
মসমলিার, ভাল্ব ও মরলয়লটর েরজা, খাট ও
অক্ষত মিল।

বুবহার্ি

অিুািু
নজনিসপত্র পযবি
ভস্মীভূ ত

হবয়

দগবি। জািালার
কাাঁচ
টযকবরা

দভবঙ্গ
টযকবরা

হবয়

দগবি।

র্বরর

সামবি

অবনস্থত
নমনিোর নফ্রবজর
দশা-রুম
সম্পূ ণিভাবব
অনগ্নেগ্ধ হয় এবাং
অনিকাাংশ
ও

নফ্রজ
অিুািু

ইবলকনেক
মালামাল

পযবি

র্ায়।
১২। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

দজলার চযলা ও নসনলন্ডার কািাকানি নতিজি অনগ্নেগ্ধ
সের উপবজলািীি থাকায় চযলার সয ইচ অি করার হয়। নতিজবিরই
হববাকালী
ফবল প্রথম েফায় দরগুবলটবর হাটযর িীচ দথবক
িিাইল

ইউনিয়বির
২৫/০১/২০ পাজারখালী
১৯

বাজাবরর
সািযখালী

আগুি িবর র্ায়। প্রথম েফায় েগ্ধ হবয়বি এবাং
আগুি নিভাবিার পর রান্নার্বরর মযখ ও হাবতর
পাবশ্বি দকাি অাংবশ অনগ্ন ফয নলঙ্গ নকিয অাংশ পযবি
গ্রাবমর থাকায় নসনলন্ডাবরর দরগুবলটর নগবয়বি।
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বািীর ও চযলার সয ইচ বন্ধ িা করায়
োহু গুাস দবনরবয় পযিরায়

একনট
রান্নার্র।

নসনলন্ডার ও চযলা আগুি িবর র্ায়।
র্বরর

দমবঝবত অথিাৎ নসনলন্ডাবরর O Ring
একই সমতবল খযব খারাপ থাকার কারবণই উক্ত
কািাকানি অবস্থাবি েযর্িটিা কারণ ববল মবি করা
নিল।

হয়।

আরএফএবলর
অবটা

চযলা

জ্বালাবিার

অল্প

নকিয েণ

পবর

নসনলন্ডাবরর
দরগুবলটবরর িীবচ
আগুি জ্বলবত দেখা
র্ায়। বানল নেবয়
চযলার আগুি ও
নসনলন্ডাবরর আগুি
নিনভবয় দফলা হয়।
তখিও

দকউ

অনগ্নেগ্ধ

হয়নি।
নকিয েণ পর চযলা
ও নসনলন্ডার সরাবত
নগবয় উক্ত কবে
থাকা

নতিজি

অনগ্নেগ্ধ হি।
১৩। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

খাগিািনি দজলার উক্ত একতলা ভববি দমসাসি নববফারণ জনিত
সের
থািািীি কুােি
এোরপ্রাইজ
এর েযর্িটিার
ফবল
েনেণ খবাং পযনিয়া মানলক ও তার সহবর্ানগ কততিক ভববির
প্রায়

এলাকায় অবনস্থত নবপেজ্জিক
১৯/০২/২০ েযইরুম/কে নবনশি দকাম্পানির
১৯

একতলা

ভাবব

নবনভন্ন সমস্ত

অাংশই

৪৫/৩৫/৩৩ নবধ্বস্ত হয় এবাং

ভববি দকনজর (বি) এলনপ গুাসপূ ণি সাতজি

দলাক

নববফারণ সাংর্নটত নসনলন্ডার হবত ১২ দকনজর অনগ্নেগ্ধ

হয়।

হয়।

নববফারবণর (দিাট)

নসনলন্ডাবর

গুাস অনগ্নেবগ্ধ
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ফবল ভববির প্রথম ভনতি/নরনফল
করার
কবের
সমস্ত েযর্িটিানট সাংর্নটত হয়।
েরজা,

জািালা,

সময় আহতবের মবিু
নচনকৎসািীি
অবস্থায় নতিজি
মততযুবরণ কবরি।

দেয়াল
নবধ্বস্ত/দভবঙ্গ র্ায়।
নদ্বতীয়
েরজা

কবের
এবাং েযনট

দেয়াল

নববফারবি

নবধ্বস্ত/
র্ায়।

দভবঙ্গ
নববফারবণর

প্রভাবব

পাশ্বিবতিী

র্র,

স্থাপিার

দেয়াল এবাং রাস্তার
পাবশ্বি

স্থানপত

নটউবওবয়বলর
উপবরর অাংশ দভবঙ্গ
র্ায়।

নববফারবণর

ফবল ভববির িাবে
ফাটল দেখা র্ায়।
১৪। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা
০৫/০৩/২
০১৯

বগুিা দজলার সের নসনলন্ডার সাংর্য ক্ত দরগুবলটবরর অনগ্নকাবন্ড
উপবজলািীি
উপশহবরর

িবজবলর ত্রুনটর কারবণ গুাস রান্নার্বরর
নলবকজ হবয় অবটাগুাস চযলা র্াবতীয়

নিকটবতিী

অি করার সাবথ সাবথ আগুি দক্রাকানরজ,

নিনশন্দারা এলাকায় িবর র্ায়।

আসবাবপত্র

মা

আগুবি

নভলা

িামক

পযবি

একতলা আবানসক

ধ্বাংস

হবয়বি।

ভবি।

রান্নার

কাবজ

বাজার

দথবক

নিবয়ানজত বুনক্ত

এলনপনজ নসনলন্ডার
ক্রয় কবর চযলার

দমািা:

সবঙ্গ

গুরুতরভাবব েগ্ধ

সাংর্য ক্ত

দরগুবলটবর
আটকাবিার

সাবলহা

দবগম অনগ্নকাবন্ড
হি।

পর
26

আরএফএল
দকাম্পািীল
চযলার

অবটাগুাস
সয ইচ

অি করার

নকিয েি পর হঠাৎ
নবকট শবব্দ আগুি
িবর র্ায়
১৫। এলনপনজ
সাংক্রাে
েযর্িটিা

গাজীপযর
বাসি

দজলার চযলা বুবহাবরর পর দরগুবলটর েযর্িটিায়

একই

থািািীি র্থার্থভাবব বন্ধ করা হয়নি। পনরবাবর

চার

ইসলামপযর

কড্ডা অথবা এলনপনজ নসনলন্ডার এবাং জবির
িামক স্থাবি শনরফ চযলা সাংবর্াগকারী পাইবপর র্বট।

২২/০৫/২০ মাবকিবটর
১৯

সানর

নভতবর সাংবর্াগ স্থল হবত এলনপ গুাস কবনলত কেনটর
বদ্ধভাবব নলক হবয় আবদ্ধ র্বরর দমবঝর সব
দসনমপাকা সনন্নকবট জমা হবয় বাতাবসর পযবি

নিনমিত
একনট

আসবাপত্র
ভনস্মভূ ত

কলিীর সাংনমিবণ নববফারক নমিণ সত নি হবয় র্ায় এবাং
কে। হবয়নিল। সত ি নববফারক নমিবণ েযই পাবশর েযইনট

একনট
েযগিটিায়

সাংর্নটত অনগ্ন

কেনটবত

জািালা

বুনতত

অপর্িাপ্ত

বায়য

চলাচল

বুবস্থা।

উক্ত

কেনটবত

স্বামী

েযই

নিবয়

েবশি

দিাট নববফারণ র্বট।

একনট

স্ত্রীসহ

প্রািহািী
েযর্িটিা

মারাত্মক কেও

েনতগ্রস্ত

হয়।

বাচ্চা
বসবাস

করত।

দিাট

কেনটর

েরজার

সনন্নকবট এলনপনজ
নসনলন্ডার
চযলার
ত্রুনটপূ ণি
কবর

দরবখ
সাবথ
সাংবর্াগ

রান্না

করা

হবতা।
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২২/৫/২০১৯
তানরখ

আিয মানিক

রাত ১০টায় উক্ত
কবে নবকট শবব্দ
আগুবির
ফয নলাংগসহ
নববফারণ

র্বট।

নববফারণ

কাবল

বসবাসরত
পনরবাবর চারজিই
অনগ্নেগ্ধ
হবয়
মততযুবরণ কবরণ।
চযলা বুবহাবরর পর
দরগুবলটর
র্থার্থভাবব

বন্ধ

করা হয়নি। অথবা
এলনপনজ নসনলন্ডার
এবাং
চযলা
সাংবর্াগকারী
পাইবপর

সাংবর্াগ

স্থল দহাবত এলনপ
গুাস

নলক

আবদ্ধ
দমবঝর

হবয়
র্বরর

সনন্নকবট

জমা হবয় বাতাবসর
সাংনমিবণ
নববফারক

নমিণ

সত নি হবয়নিল। সত ি
নববফারক

নমিবণ

অনগ্ন

েবশি

মারাত্মক
১৬।

এলনপনজ

নববফারণ র্বট।
খুলনা েহানগ্রীর

অতবজ্ঞামনক ও েুাঁমকপূ ণঘভায়ব র্টনাস্থায়ন
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বুতীত

লবনিরা র্ানাধীন

মনমেঘত

অিুািু

বাগ্োরা প্রতযা া

মকমেকযাল

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

আবামসক এলাকা।

হাইয়রায়জন গ্যাস উৎপাদয়নর মনহত হন এবং
সেে
অতযামধক
িায়প দুইজন
আহত

২৫/০৩/২

মসমলিায়রর
মেশ্রণ

েয়ধয হাইয়রায়জন গ্যাস
র্মটয়ে উৎপাদনকারী

মসমলিারমট মবয়ফামরত হয়েয়ি।

০১৮

অবস্থাে

ঢাকা

মেমডয়কযল
হাসপাতায়ল ভমতঘ
হে।

১৭।

এলনপনজ
বুতীত

চট্টগ্রাম
সীতাকযন্ড

দজলার প্রবয়াজিীয়

অিুািু

উপবজলািীি

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

মাোমনবনবরহাবট

গ্রহণ

নিরাপিা
িা

বুবস্থা েযর্িটিার

ফবল

কবর একজি

িনমক

অসাবিািতাবশতিঃ
টুাাংকনট নিহত হয়।
কাটার সময় েযর্িটিা সাংর্নটত

খাজা শীপ দব্রনকাং হবয়বি।

২৮/০৩/২০১ ইয়ািি।
৮
১৮।

বুতীত

দফণী দজলার সের গুাবসর চযলায় ত্রুনট/গুাবসর অনগ্ন-েযর্িটিার
থািািীি দফণী োঙ্ক চযলার পাইবপ নিদ্র থাকার ফবল
দোকাবি

অিুািু

দরাবির দকেীয় বি কারবণ অনগ্নকান্ড সাংর্নটত হয়। থাকা

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

মসনজবের

এলনপনজ

পাবশ্বি

পূ বি

সমস্ত

মালামাল

একনট

অনগ্নকাবন্ড

০৪/০৬/২০ হািিওয়ুার দোকাি।

ভনস্মভূ ত

১৮

এবাং

হয়
একজি

দলাক নিহত হয়।
১৯।

এলনপনজ

চট্টগ্রাম

দজলার অনগ্ন-েযর্িটিা সাংর্নটত এলাকানট অনগ্নকাবন্ড

বুতীত

ইনপবজি

থািার র্িবসনতপূ িি

অিুািু
নসনলন্ডার
েযর্িটিা

এবাং নট কাচা দোকাি
অেগিত ইনপবজি সম্ময বখ চাবয়র দোকাি/ভাঙ্গারী ও র্র পযবি র্ায়।
দরল
দগইট দোকাি, গাবমিবেবসর জযট দকাবিা
দলাক
এলাকায়
মযক্তার কাপবির গুোম এবাং একই হতাহত হয়নি।
কবলািী।

১৫/০৮/২০
১৮

১১৭

তবেযনতক
সানকিট

এলাকা

সাবথ নপিবি দলাকজি বসবাস
করত। তবেযনতক শর্ট সানকিট
শটি হবত

অনগ্নকান্ড

সাংর্নটত

হবত হবয়বি। র্িবসনতপূ িি এলাকা
29

অনগ্নকান্ড

সাংর্নটত ও গাবমিবেবসর জযট কাপি

হবয়বি।

থাকায়

আগুি

দ্রুতগনতবত

চারনেবক িনিবয় পবি এবাং
সমস্ত দোকাি ও কাচার্র পযবি
র্ায়।
২০।

এলনপনজ

দজলার অনক্সবজি

প্ল্ুাবে েযর্িটিার

ফবল

িি-সুান্ডািি একজি

নফনলাং

বুতীত

চট্টগ্রাম
সীতাকযন্ড

নফনলাং

অিুািু

উপবজলািীি

নসনলন্ডাবর (পূ বি ইনতহাস জািা মুাি নিহত হয়।

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

খানেমপািাবত

িাই এমি নসনলন্ডার) গুাস ভনতি

অবনস্থত

করা হয় । উক্ত নসনলন্ডারগুবলা

এবসানসবয়বটি

প্রনত ৫ বির অের অের

সািারিত

১৬/০৮/২০ অনক্সবজি নলনমবটি উেনস্থনত পরীেণসহ অিুািু
১৮

িামক প্ল্াে।

পরীেণকার্ি
প্রনতনট

সম্পােি

নসনলন্ডাবরর

কবর
জিু

অনক্সবজি নসনলন্ডার নিিিানরত ফরম পূ রণ করত:
ভনতি করার সময় প্রিাি নববফারক পনরেশিক এর
নসনলন্ডার

নিকট হবত অিয মনত গ্রহবণর

নববফাবরত
হবয় নবিাি
রবয়বি।
নকন্তু
েযর্িটিা র্বট।
তেেকাবল প্ল্ুাবে মজযেকতত
নসনলন্ডারগুনল পরীেবণর দকাি
দরকিিপত্র পাওয়া র্ায়নি এবাং
নসলন্ডারগুবলা

সবিবশষ

কত

সাবল পরীো করা হবয়বি তা
জািা র্ায়নি। নসনলন্ডাবর গুাস
ভনতির পূ ববি উক্ত নবনি-নবিাি
পনরপালি িা কবর গুাস ভনতি
করা

হয়।

নসলন্ডাবর

ফবল
গুাস

ত্রুনটর্য ক্ত
ভনতিকাবল

পূ রণচাবপর অনিক চাপ সহু
করবত

িা

পারায়

গুাস

নসনলন্ডারনট নববফানরত হবয়বি।
২১। এলনপনজ
বুতীত

কক্সবাজার

উনখয়া পনরতুাক্ত
থািািীি কযতযপালাং অিয পবর্াগী

ও

বুবহার েূ র্িটিায়
নসনলন্ডার সহ

১৪

নশশু
জি
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অিুািু

কুাবম্পর

হাইবরাবজি ততরীর নর-অুাক্টর আহত হয়।

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

তূ নকিপাহাি

িামক এ রুপাের কবর কনেক দসািা

স্থাি।

এর

জলীয়

দ্রববণর সাবথ
টযকরা নমনিত

অুালযনমনিয়াম
সকাল টযকরা নমনিত কবর নসনলন্ডাবর

১৭/১১/২০১৮
১৭/১১/২০

তানরবখ

১৮

৭র্নটয়া কক্সবাজার হাইবরাবজি গুাস উৎপন্ন কবর
উনখয়া
থািািীি দবলযবি
ভনতি
করবতি।
কযতযপালাং কুাবম্পর হাবরাবজি গুাস উৎপবন্নর এ
তূ নকিপাহাি

িামক প্রনক্রয়ানট একনট তাবপাৎপােী

স্থাবি দবলযবি গুাস নবনক্রয়া।
ভনতি করার সময় নবনক্রয়ায়
গুাস

পনরমাণ

নসনলন্ডার হাইবরাবজি গুাস উৎপােবির

নববফানরত
নশশুসহ

প্রচযর

হবয় সাবথ সাবথ প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন
১৪

আহত হয়।

জি হয়। অনিকন্তু কনেক দসািা
নসনলন্ডার েয়কারী নবকারক র্া
নসনলন্ডাবরর পযরুত্ব েয় কবর
এবাং

নসনলন্ডাবরর

চাপসহি

েমতা হ্রাস কবর। নসনলন্ডাবরর
মবিু উৎপানেত হাইবরাবজি
গুাবসর অিয সমূ বহর গনত শনক্ত
বত নদ্ধ পাওয়ায় নসনলন্ডাবরর গাবয়
প্রচন্ড পনরমাণ চাপ সত নি হয়।
নসনলন্ডাবরর চাপ সহিীয় মাত্রা
একসময়

অনতক্রম

করায়

নসনলন্ডার নববফানরত হয়।
২২।

এলনপনজ

ঢাকা

বুতীত

নমরপযর
থািািীি জিু নসনলন্ডাবরর মবিু জলীয় নসনলন্ডার গুাস
নমরপযর ১ িাং এ NaoH এর সাবথ অুালযনমনিয়াম ভনতিকারী মারা
ঢাকা নশো দবািি এর টযকরা নমনিত করা হয়। র্াি এবাং স্কযবলর
লুাববরটরী
স্কযল এনট তাবপাৎপেী নবনক্রয়া নবিায় একজি নশোথিী

অিুািু
নসনলন্ডার
েযর্িটিা

অুান্ড
২৫/০১/২০ প্রাাংগণ ।
১৯

মহািগরীর হাইবরাবজি গুাস উৎপােবির েূ র্িটিার

কবলজ প্রচযর

পনরমাবণ

হাইবরাবজি আহত হয়।

গুাস উৎপবন্নর সাবথ সাবথ

বণিিা: র্টিার নেি প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন
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স্কযল তাবপ

লুাববরটরী
অুান্ড

কবলজ

বানষিক

নসনলন্ডাবর

উৎপানেত

এ হাইবরাবজি গুাবসর অিয সমূ বহর

ক্রীিা গনতশনক্ত

প্রনতবর্ানগতা

বত নদ্ধ

দপবয়

নসনলন্ডাবরর গাবয় প্রচন্ড চাপ

চলাকাবল

সকাল সত নি কবর।

৮.০০ টায় কবলজ গুাস

দর্ নসনলন্ডারনট

উৎপােবি

বুবহৃত

মাবঠ অস্থানয় মবে হবয়নিল তা একনট এলনপনজ
ভুাবি রনেত েযনট নসনলন্ডার। এলনপনজ নসনলন্ডার
নসনলন্ডাবরর

মবিু দলা-প্রসার

নসনলন্ডার।

এবত

একনট
দথবক সািারণত ২৪০ নপএসআই
দবলযবি হাইবরাবজি দপ্রসাবর গুাস থাবক। এই
গুাস

ভনতি

কবর নসনলন্ডাবর

তাবপাৎপােী

নবনক্র করার সময় নবনক্রয়ায় অনিক তাপ ও চাপ
হঠাৎ নবকট শবব্দ প্রবয়াবগর ফবল নসনলন্ডাবরর
দবলযি দফালাবিার চাপ সহিীয় েমতা হ্রাস পায়
জিু

বুবহৃত এবাং

নসনলন্ডারনট

নসনলন্ডারনট

নববফানরত

হয়।

নববফানরত হয়।
২৩।

এলনপনজ
বুতীত
অিুািু
নসনলন্ডার
েযর্িটিা

চট্টগ্রাম
সীতাকযন্ড

দজলার পাম্প রুবমর িীবচ সরু পাইপ ০২ জি িনমক
কাটার সময় অনক্স-এনসনটনলি নিহত ও ০১ জি

উপবজলািীি
নশখার এবাং পাইবপ নবেুমাি আহত।
শীতলপযর এলাকায় হাইবরাকাবিি গুাস পরেবরর
অবনস্থত

সাগনরকা সাংেবশি

নশপ দব্রনকাং ইয়ািি।
১৮/২/২০১ জাহাজনটর
৯

র্টায়।

ইনিি বুবস্থা

এবস

নববফারণ

প্রবয়াজিীয়

নিরাপিা

িা

নিবয়

রুম ও পাম্প রুম অসাবিািতাবশত

জাহাজনট

সাংলগ্ন পাম্প রুবমর কাটার সময় েূ র্িটিা র্বট।
িীবচ সরু পাইপ
কাটার
নববফারণ

সময়
ও

অনগ্নকাবন্ডর
সূ ত্রপাত হয়।
২৪।

এলনপনজ

চট্টগ্রাম

দজলার অনক্সবজি

নফনলাং

প্ল্াবে েূ র্িটিার

ফবল
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বুতীত

খযলশী

অিুািু

িানসরাবাগ

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

এলাকায়

নফনলাং

নশল্প নসনলন্ডাবর গুাস ভনতি করা হয়। মুাি নিহত হয়।
নসরাজ নসনলন্ডাবর গুাস ভনতির পূ ববি একজি

আবিা

নফনলাং

অনক্সবজি নবনিনবিাি পনরপালি িা কবর মুাি আহত হয়।

নলনমবটি

এর গুাস ভনতি করা হয় ববল

১৬/৪/২০১ প্ল্াে।
৯

িি-েুান্ডািি েযইজি

থািািীি সািারণত

দভার

প্রতীয়মাি

হয়।

ত্রুনটর্য ক্ত

৬.০০টায় নসনলন্ডাবর

গুাস

ভনতিকাবল

অনক্সবজি নসনলন্ডার পূ রণ চাবপর অনিক চাপ সহু
নফনলাং করার সময় করবত

িা

পারায়

গুাস

হঠাৎ নবকট শবব্দ নসনলন্ডার নববফানরত হয়।
নসনলন্ডার
নববফারণজনিত
েূ র্িটিানট র্বট।
২৫।

এলনপনজ

িারায়ণগি দজলার েূ র্িটিা কবনলত ভববি গুাস েূ র্িটিায়

বুতীত

রূপগি

অিুািু

সাওয়ার্াট এলাকায় র্বর গুাস নিগিমণ হবয় জমা গুরুতর

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

একনট নতি তলা হয়। পরবতিীবত ভববির িীচ হয়।

উক্ত

ভবি।

তলায়

দকাি ভববির

নিচ

২২/৪/২০১৯

একজবির জ্বালাবিা আগুবির তলাবত

সমস্ত

২২/৪/২০১ তানরখ

রাত সাংেবশি নববফারণ সাংর্নটত দেয়াল

দভবঙ্গ

৯

হঠাৎ হয় মবমি প্রতীয়মাি হয়।

থািার লাইি সাংবর্াগ নিবলা। আবদ্ধ নিহত,

৩.০০টায়

বসবাসরত

৩জি
৩

জি
আহত

র্ায়।

নবকট শবব্দ ৩ তলা
ভববির িীচ তলা
নববফানরত

হয়।

সমস্ত দেয়াল দভবঙ্গ
র্ায় এবাং নতি জি
নিহত হয়।
২৬।

এলনপনজ

কলশী

নের্ীরপাি েূ র্িটিা কবনলত ভববি গুাস েূ র্িটিায়

বুতীত

এলাকা,

হানলশহর লাইি সাংবর্াগ নিবলা। আবদ্ধ নিহত,

অিুািু

বন্দর থািা, দজলা : র্বর গুাস নিগিমণ হবয় জমা গুরুতর

নসনলন্ডার
েযর্িটিা

চট্টগ্রাম।

৩জি
৩

জি
আহত

হয়। পরবতিীবত ভববির িীচ হয়।

উক্ত

তলায়

দকাি ভববির

নিচ

একজবির জ্বালাবিা আগুবির তলাবত

সমস্ত

বসবাসরত
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২৭।

১৪/৭/২০১

সাংেবশি নববফারণ সাংর্নটত দেয়াল

৯

হয় মবমি প্রতীয়মাি হয়।

মসএনমজ

টাোইল

মসমলিার

সদর

মবয়ফারণজ
মনত অমিদুর্ঘটনা

মজলার োইয়িাবায়সর

দভবঙ্গ

র্ায়।

িালক

দ্রুত অপহরি মামলার

র্ানাধীন গ্মতয়ত মাইবক্রাবাস চানলবয় নভকনটমসহ ০৩
সরকামর কুেুমদমন রাস্তায় স্থানপত েীি দব্রকার (নতি) জি নিহত
কয়লয়জর সােয়ন। অনতক্রবমর
ফবল
গািীর হি।
েযর্িটিায়
নপিবির চাকা েীি দব্রকাবরর মাইবক্রাবাবসর

EKC

সাবথ সবজাবর িাক্কা লাবগ এবাং নপিবির
৪৫ ফযট েূ বর রাস্তায় স্থানপত েযমবি

Internatio

অপর

nal

অনতক্রবমর

FZE,

বাবসর নপিবির চাকায় িাক্কা
লাবগ।
পরপর
েযইবার

Dubai.

একনট

অাংশ
মযচবি

কালভাটি র্ায়।
পযিরায়

ফবল

দকাম্পািীর
ততরীকতত

মাইবক্রাবাবসর চাকায় সবজাবর
িাক্কা

লাগায়

নসনলন্ডার

প্রচন্ড

িাক্কা

১৭/০৭/২০

নসনলন্ডারনট নববফানরত হয়।

নসনলন্ডারনটবত
লাবগ

এবাং

১৮
২৮।

দজলার কাভািি ভুাি (ঢাকা দমবো চ- েযর্িটিায় ০৩ জি

নসএিনজ

চট্টগ্রাম

গুাস

মীরসরাই

নলবকজজনি
ত েযর্িটিা

উপবজলািীি
মিুকার
নিজামপযর সরকারী অনগ্নকান্ড

১২/০২/২০ কবলজ
১৯

১৫২০৩৫) ও মাইবক্রাবাবসর নিহত, ০২ জি
সাংর্বষির

ফবল আহত এবাং ০১

সাংর্নটত

হয়। নট মাইবক্রাবাস
নসএিনজ পযবি
ভস্মীভূ ত

দগবটর ইনিবির

সাবথ

নসনলন্ডার

র্য ক্ত

সম্ময বখ।

সাংর্বষির

ফবল

এবাংনসএিনজ

পাইপনট হয়।
দফবট

গুাস

র্ায়

দবনরবয়

এদস আগুবির তীব্রতা বানিবয়
দেয়।

নসএিনজ

নসনলন্ডার

নববফানরত হয়নি।
২৯।

র্ানন্ত্রক ত্রুনটর কারবণ েযর্িটিায়

গািীর

চট্টগ্রাম

দজলার

র্ানন্ত্রক

সের

থািািীি মাইবক্রাবাসনটবত (নিবন্ধি িাং অনগ্নকাবন্ড

ত্রুনটর

লালখাি

বাজাবর চট্ট

কারবণ

মুানজবেট

দমবো

সত ি

চ-১১-১১৭৫) মাইবক্রাবাসনট

অনগ্নকাবন্ডর সূ চিা হয়। তবব আাংনশক েনতগ্রস্থ
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সাংর্নটত

কবলািীর সম্ময বখ।

অনগ্ন
েযর্িটিা।

নসএিনজ নসনলন্ডার নববফারবণর হয়।
দকাবিা আলামত পাওয়া র্ায়নি।

১৭/০৪/২০
১৯
৩০।

মজলার

গ্ামড়র

ত্রুমটর েযর্িটিায় ১৫ জি

গ্াড়ীর

িট্টগ্রাে

ইমঞ্জন

পমটো উপয়জলাধীন কারয়ণ অর্বা োইয়িাবায়সর আহত হি র্ার

ত্রুমটর

পমটো

মরমনং মসএনমজ

ইমঞ্জন

মসমলিায়রর

সায়র্ মদিু

০৪

জি

কারণ অর্বা মসন্টায়রর সম্মু য়খ।

গ্যাস সংয়োগ্ পাইয়পর মকায়না অনগ্নেগ্ধ হয়।

মসএনমজ

অং

মসমলিার

মবর হয়ে গ্াড়ীর সম্মু খ ভায়গ্

হয়ত গ্যাস

জো

মলয়কজজমন

সােয়নর

ত কারয়ণ
সৃ ষ্ট দুর্ঘটনা

োেীয়দর

মলয়কয়জর কারয়ণ গ্যাস
হে।

রাইভার
সীয়ট

অর্বা

অবস্থানরত

মকউ

মসগ্ায়রট

জ্বালায়ল

জোটবাধা

গ্যাস

আলয়নর

সংেয় ঘ

এয়স

২৫/০৬/২

মবয়ফামরত হে এবং দুর্ঘটনা

০১৯

সংর্মটত হে। তয়ব মসএনমজ
মসমলিার মবয়ফারণ র্য়টমন।

১।

৩
পাইপলাইন

ঢাকা

েহানগ্য়রর

সংিাত
দুর্ঘটনা

কদেতলী র্ানাধীন পায় র রাস্তার মনয়ি পামনর ৩ে তলাে সেস্ত
মনর
নােক

আর

এস

টাওোয়রর বযাংয়কর ২ে ও

আখড়া মরন মিল। মরয়নর পারনর গ্লাস মভংয়গ্ োে।
স্থায়ন মনয়ি মততাস গ্যায়সর পাইপ মকান

মকান

১০/০৬/২০ অবমস্থত আর এস লাইন মিল। সম্প্রমত আর এস মক্ষয়ে

মদোল

১৯

টাওোয়রর ২ে ও টাওোয়রর
৩ে

োে।

আর্ায়ত গ্যায়সর পাইপ লাইন মনহত হন এবং

ক্ষমতগ্রস্থ হয়েমিল। মটপ দ্বারা মতনজন
সকাল েুমড়য়ে গ্যাস পাইপ লাইয়নর হন।

৯.১৫ মেমনয়ট মবকট ক্ষমতগ্রস্ত অং
য়ে ভবনমট মকয়প মনেঘান
উয়ি

রাস্তা মভংয়গ্

তলায়ত মনেঘায়ণঘর সেে মবমভন্ন েন্ত্রপামত একজন পর্িামর

মবয়ফারণমট র্য়ট।
আনু োমনক

পায় র

এবং হয়েমিল

বন্ধ কয়র রাস্তার পায় র

কাজ
বয়ল

সম্পন্ন

করা এর

এলাকাবামস জােগ্াে

আহত
এিাড়া
মবমল্ডং
কয়েকমট
গ্লাস
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মবয়ফারণমট

র্য়ট। অমভয়োগ্

টাওোয়রর

দড়জা মসই ক্ষমতগ্রস্ত অং

জানালা

মভংয়গ্ মবর হে। মলয়কজ হওো গ্যাস

মগ্য়ি।

পামনর

কয়র।

পরবতঘীয়ত মভংয়গ্ োে।
মদয়ে গ্যাস

মরন হয়ত এমক্সে

বযাংয়কর মসাোয়রজ লাইয়নর
োধযয়ে বার্রুে হয়ে এমক্সে
বযাংয়ক জো হয়েমিল। বযাংয়ক
এমসর বযবস্থা র্াকাে বযাংয়কর
সেস্ত দরজা জানালা আটকায়না
মিল। ঈয়দর িু মট র্াকাে বযাংক
কয়েকমদন বন্ধ মিল। ফয়ল
মসাোয়রজ লাইন মর্য়ক আসা
গ্যাস বযাংক মর্য়ক মবর হয়ত
পায়রমন। বযংয়কর মভতয়র গ্যাস
বাতায়সর সায়র্ মেয় মবয়ফারক
ততরী কয়র। র্টনার মদন সকাল
৯.১৫
লাইয়নর

মেমনয়ট

ইয়লকমরকযাল

োয়কঘর

োধযয়ে

মবয়ফারণ র্য়ট বয়ল প্রতীেোন
হে।

১৮।

নবনভন্ন সভা/দসনমিাবর অাংশগ্রহণ:
জ্বালানি দসক্টর সাংনিি দমাট ১২৪ নট সভা/দসনমিাবর অাংশগ্রহণ করা হবয়বি।

১৯।

জিসবচতিতামূ লক কার্িক্রম:
(ক)

তেনিক পনত্রকায় নবজ্ঞাপি: এলনপনজ নসনলন্ডার নিরাপবে বুবহার সম্পবকি
জিসািারবণর সবচতিতা বত নদ্ধর জিু তেনিক ইবিফাক, আমাবের সময়, িতযি সময়,
দভাবরর কাগজ, তেনিক জিকণ্ঠ, র্য গাের, বাাংলাবেশ প্রনতনেি পনত্রকায় নিয়নমতভাবব
সতকিীকরণ নবজ্ঞনপ্ত প্রকাশ করা হবয়বি।

(খ) নবনভন্ন দটনলনভশি চুাবিবল স্ক্রনলাং-এ প্রচার: এলনপনজ নসনলন্ডার নিরাপবে বুবহার
সম্পনকিত নববফারক পনরেপ্তর কততক
ি নিিিানরত সতকিবাণী একাির নটনভ, চুাবিল
36

আই, ইিবিবপিবিে, নিউজ-২৪, সময় নটনভ, নজনটনভ, দমাহিা নটনভ, আরনটনভ, র্মযিা
নটনভ, মাই নটনভ এর স্ক্রনলাং-এ প্রচার করা হবয়বি ।
(গ) নলফবলট, নেকার, দপাোর নবতরণ: এলনপনজ নসনলন্ডার নিরাপবে বুবহার সম্পবকি
জিসািারবণর সবচতিতা বত নদ্ধর জিু এলনপনজ অপাবরটরস এবসানসবয়শিস অব
বাাংলাবেশ কততিক নিিিানরত দকাম্পানির সহায়তায় নবনভন্ন বাস েুান্ড, দরলওবয়
দেশি, লের্াট, মসনজে, স্কযল ও কবলবজ এবাং কযনিল নবশ্ববরাি বনস্ত এলাকা,
দমাহাম্মেপযর বনস্ত এলাকা, র্াত্রাবানি বনস্ত এলাকা, নমরপযর বনস্ত এলাকা, বাড্ডা,
েনেণ বিশ্রী এলাকা, উিরা, েনেণ খাি এলাকা, দকরাণীগবির নিে আবয়র মািয বষর
বসবাবসর এলাকা, িারায়ণগবির নবনভন্ন এলাকায় জিসািারবণর মাবঝ নলফবলট,
নেকার, দপাোর নবতরণ করা হবয়বি (সাংলাগ-ক)।

০৬/৮/২০১৯
(য়োঃ সােসু ল আলে)
প্রধান মবয়ফারক পমরদ ক
ঘ , বাংলায়দ ।
নববফারক পনরেপ্তর
দসগুিবানগচা, ঢাকা-১০০০।
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