
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িব���, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

�ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ 
 

��াপন 
 
 The Explosives Act, 1884 (IV of 1884) এর section 5, 7, 9(4) এবং 9A(6) এ �দ� �মতাবেল 
সরকার, �াস�ণ � Avavi‡K we‡ùviK wnmv‡e †Nvlbv msµvšÍ 3iv A‡±vei, 1989 wLªóvã †gvZv‡eK 18B Avwk¦b, 1396 
e�া� তািরেখর ��াপন নং এস, আর, ও ৩৩৯ আইন/৮৯ এর সিহত প�ত�, িন��প িবিধ ি◌��প িবিধমালা �ণয়ণ কিরল, 

যাহা উ� Act এর section 18 এর িবধান �মাতােবক ৩০ মাঘ ১৪১০ / ১২ �ফ�য়ারী ২০০৪ তািরেখর ��াপন নং এস, 
আর, ও নং ৩২ /আইন/২০০৪ �ারা �াক-�কাশনা কিরয়ািছল, যথা :- 

 
িবিধমালা 

 
�থম অ�ায় 
�ার ি◌�ক 

 
১৷ সংি�� িশরনামা৷- এই িবিধমালা সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ)িবিধমালা, ২০০৫ নােম অিভিহত হইেব৷  

 
২৷ সং�া৷- িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িক� না থািকেল, এই িবিধমালায়- 

 
(1) “অ�া�” অথ � The Explosives Act, 1884 (IV of  1884); 
 
2( ) ‘আধার’ বা ‘�াসাধার’ অথ � GK nvRvi wjUv‡ii †ekx RjaviY ÿgZvm¤úbœ †Kvb avZe Avavi 

h◌াহা িসএনিজ ম�দ বা পিরবহের কােজ �ব�ত হয়; 
 
3( ) “উদি�িত �সারণ পরী�ণ” অথ � ‡Kvb wmwjÛv‡ii cixÿv Pv‡ci mgcwigvY RjPvc cÖ‡qvM Kিরয়া 

উ� িসিল�ােরর �য পরী�া করা হয় �সই পরী�া; 
 

4( ) ‘উপ�হির�েয়িলংে�শন’ অথ � Ggb widz‡qwjs †÷kb †hLv‡b g~j widz‡qwjs †÷kb nB‡Z      
¯থানা�রাে◌� আধােরর মা�েম িসএনিজ সং�হ করা হয়; 

 
 (৫) “উপ��” বিলেত �ধান পিরদশ �K KZ©„K Dchy³ ewjqv we‡ewPZ e¨w³ ev miÄvg‡K    eySvB‡e; 
 
(৬)  “কায �PvcÓ A_© wmGbwR KZ…©K 21 wWMÖx †mjwmqvm ZvcgvÎvq, wmwjÛv‡i ev Avav‡i cÖhy³ Pvc; 
 
(৭)  “�াস�ণ �wmwjÛviÓ A_© Ggb wmwjÛvi hvnv‡Z cÖvK…wZK M¨vm GBiƒ‡c fwZ© Kiv nBqv‡Q †h, 

D� িসিল�ােরর অভ��রভােগর �িত বগ � †mw›UwgUv‡i D³ M¨vm 21 wWMÖx †mjwmqvm ZvcgvÎvq 
†গেজর মােপ অ��ন ২ িকেলা�াম চাপ �েয়াগ কিরেত পাের; 

 
(৮) “�াসিসিল�ার” বা “িসিল�ার” অথ � Ab~¨b 500 wgwjwjUvi wKš‘ Abya©Ÿ 1000 wjUvi Rj 

a◌ারণ�মতা স�� �কান আব� ধাতব আধার যাহা িসএনিজ ম�দ বা পিরবহেণর কােজ �ব�ত 
হয়;  

 
(৯)  “জলধারণ �মতা” অথ � 15 wWMÖx †mjwmqvm ZvcgvÎvq wjUv‡ii wnmv‡e RjaviY ÿgZv; 
 
(১০)  “�জলা কত �„cÿÓ A_© †WcywU Kwgkbvi; Ges AwZwi³ †WcywU KwgkbviI Bnvi AšÍfy©³ nইেবন; 
 
(১১)  “�টয়ার ওজন” অথ � wmwjÛv‡ii mwnZ ’̄vqxfv‡e msjMœ hš¿ ev wdwUsm I fvj&‡fi IRbmn 

wসিল�ােরর ওজন; 
 
(১২)  “তফিসল” অথ � GB wewagvjvi Zdwmj; 



  
 

 
(১৩) “ধারা” অথ � A¨v‡±i ‡Kvb section; 
 
(১৪)  “ধারণপা�” অথ � wmGbwR gRy` I cwien‡Yi Rb¨ e¨eüZ wmwjÛvi ev Avavi; 
 
(১৫)  “ধীরগিত ভত� (trickle filling) Ó A_© aviYcv†Î wmGbwR gRy` bv Kwiqv cÖvK…wZK M¨vm 

ি◌j◌াইন হইেত অ��ন ২ ঘ�ায় �কান যানবাহেন সরাসির �ালানী আধাের িসএনিজ ভত� Kiv;ি◌ 
 
(১৬)  “পিরদশ �KÓ A_© A¨v‡±i 7(1) avivi Aaxb miKvi KZ©„K ÿgZv cÖ̀ Ë †Kvb Kg©KZ©v; 
 
(১৭)  “পিরবহণ যান” অথ �  wmGbwR c~Y© Avavi cwien‡Yi Rb¨ e¨eüZ hvb; 
 
(১৮)  “�ধান পিরদশ �KÓ A_© æThe Chief Inspector of Explosives in Bangladesh”; 
 
(১৯)  “�া�িতক �াস” বা ‘‘�াস” অথ � cÖvK…wZKfv‡e cÖvß M¨vm hvnv Ab~¨b kZKiv 97 fvM wg‡_b;  
 
(২০) “ফরম” অথ � GB wewagvjvi †Kvb dig; 
 
(২১)  “িবে�ারক পিরদশ �KÓ A‡_© Dc-cÖavb we‡ùviK cwi`k©K Ges mnKvix we‡ùviK cwi`k©KI     

A�ভ �y³ nB‡e; 
 
(২২)  “�ি�” অথ � †Kvb e¨w³msN, e¨emv cÖwZôvb, †Kv¤cvbx Ges mswewae× †Kvb ms ’̄vI AšÍfy©³ 

�◌nইেব; 
 
(২৩)  “�লির�েয়িলংে�শন” অথ � †h †÷kb cÖvK…wZK M¨vm cvBc jvBb nB‡Z Kg‡cÖmv‡ii gva¨‡g 

M◌্যাস সং�হ কিরয়া যানবাহেনর ধারণপাে� এবং উপ�হ ��শেন �ানা�রেযা� ধারণপাে� 
িসএনিজ সরবরাহ কের; 

 
(২৪)  “ির�েয়িলংে�শন” অথ � ¯̂qswµq BwÄ‡bi R¡vjvbx mieiv‡ni Rb¨ we‡klfv‡e wbwg©Z ’̄vcbv; 
 
(২৫)  “লাইেস�” অথ � wewa 87(5) Gi Aaxb cÖ̀ Ë †Kvb jvB‡mÝ; 
 
(২৬)  “িসএনিজ” (সং�িচত �া�িতক �াস) অথ � ¯̂qswµq hv‡bi R¡vjvbx wnmv‡e e¨envh© msKzwPZ 

c◌্রা�িতক �াস যাহা �গেজর মােপ �িত বগ � ‡mw›UwgUv‡i Ab~¨b 165 ‡KwR Pvc cÖ‡qvM K‡i; 
 
(২৭)  “সংর�ণীয় �ত �Kg©Ó A_© gvbyl ev M„ncvwjZ RxeRš‘i emevm ev Ae ’̄v‡bi Rb¨ A_ev 

Rনসমােবেশর জ� �ব�ত �কান ভবন বা �ান অথবা এমন �কান �ান �যখােন �পে�ািলয়াম অথবা 
অ�েকান দা� পদাথ � gRy` Kiv nq, Ges †Kvb WK, RvnvRNvU, Pzwjø, Kqjv gRy` cÖv½Y, 
†রললাইন, সড়ক, পাক � Ges D”P Pvc m¤cbœ ‰e ỳ¨wZK jvBbI GB msÁvi AšÍfy©³ nB‡e;  

 
(২৮) “�ী�ত” অথ � cÖavb  cwi`k©K KZ…©K ¯̂xK…Z| 

 
 

ি�তীয় অ�ায়  
সাধারণ িবধানাবলী 

 
৩৷ িসএনিজ িবপণন �কা�ানীর �াকেযা�তা৷- (১) সরকার য ি◌দ �দেশর �কান  িনদ �ó AÂ†j wmGbwR‡K 

ি◌¯বয়ংি�য় ইি�েনর �ালানী  িহসােব িবপণন কিরেত �কান �কা�ানীেক  এক�� অিধকার �ধান কের,  �সে�ে� উ� 
কায �µg cwiPvjbvq AvMÖnx †Kv¤úvbxi wbgœewY©Z †hvM¨Zv I myweavw` _vwK‡Z nB‡e, h_v t- 

 
(K) এই িবিধমালার অধীন অ�েমা ি◌দত  �পা�রকরণ ওয়াক �kc; 
 



  
 

(খ) এই িবিধমালা বা �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ অথবা �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ এর অধীেন   
অ�েমা ি◌দত িসিল�ার, বা ��� মত �াসাধার পরী�া �ক�; 

 
(গ)িসএনিজির�েয়িলংে�শন এবং �পা�র কারখানার �িমক-কম �Pvix‡`i cªwkÿ‡Yi e¨e ’̄v| 
 

(২)�কানিসএনিজির�েয়িলংে�শন উপ-িবিধ (১) এ উি�িখত িবপনন �কা�ানী িনেজ বা ত�ক��ক িনেয়ািজত িডলােরর 
মা�েম পিরচালনা কিরেত পািরেব৷ �কান িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন িডলােরর মা�েম পিরচািলত হইেলও িবপনন �কা�ানী এই 
িবিধমালার িবধানাবলী এবং লাইেসে�র শত �vejx cvj‡b eva¨ _vwK‡e| 
 

৪৷ িসএনিজ কায �µg cwiPvjbvi Rb¨ Av‡e`b|- (1) wewa 3 Abymv‡i ¯̂qswµq BwÄ‡bi R¡vjvbx wnmv‡e 
c◌্র�িতক �াসেক সংেকাচনকরন, িসএনিজ ম�দ, িসিল�াের বা আধাের িসএনিজ ভত � ev weZiY A_ev Zrmswkøó wbg©vY 

ি◌e◌া �কান কায �µg cwiPvjb Kwievi Rb¨ ev ¯̂qswµq BwÄb‡K wmGbwR‡Z PvjvBevi Dc‡hvMx Kwievi Rb¨ iƒcvšÍi 
K◌ারখানা �াপন কিরেত আ�হী �কা�ানীেক সরকােরর অ�েমাদেনর জ� িনধ �vwiZ wd cÖ̀ vb mv‡c‡ÿ dig-K Abyhvqx 
A◌ােবদন কিরেত হইেব৷ 

 
(২) উপ-িবিধ (১) এর অধীন আেবদন �াি�র পর সরকার এই িবিধমালার িবধান অ�সাের আেবদনকারীর অথ �‰bwZK 

I KvwiMix mvg_© we‡ePbv Kwiqv D³ Av‡e`b Aby‡gv`b A_ev cÖZ¨vL¨vb Kwi‡Z cvwi‡e| 
 
(৩) উপ-িবিধ (৫) অ�সাের ইিত�ব � evwZj Kiv bv nB‡j Dc-wewa (2) G cÖ̀ Ë Aby‡gv`b c‡bi ermi ejer 

�◌_◌ািকেব; এবং িনধ �vwiZ wd cÖ̀ vb mv‡c‡ÿ D³iƒc Aby‡gv`‡bi mgqmxgv ch©vqµ‡g cuvP ermi Kwiqv ewa©Z Kiv 
h◌াইেব৷ 

 
(৪) অ�েমাদন �া� �কান �কা�ানী অ�েমাদেনর সময়সীমা ব�ধZ Kwi‡Z B”QyK nB‡j Aby‡gv`‡bi †gqv` DËxY© 

ি◌nওয়ার অ�� িতন মাস �ব �  miKv‡ii wbKU Av‡e`b Kwi‡Z nB‡e|�◌ 
 

(৫)ি◌�বণ �Z †h ‡Kvb Kvi‡Y miKvi †Kvb Aby‡gv`b evwZj Kwi‡Z cvwi‡e, h_v t-ি◌ 
 

(ক)  সরকার য ি◌দ মেন কের �য, অ�েমাদন�া� � ি◌� আ ি◌থ �K Am”QjZvi Kvi‡Y Av‡ivwcZ  
`◌ািয়� ও কত �e¨  m¤ú~Y©fv‡e Ges `ÿZvi mwnZ cvj‡b Aÿg; 

 
(খ)  য ি◌দ অ�েমাদন�া� �কা�ানী ক��ক অ�েমাদন পে�র �কান শত � jsNb Kiv nB‡j Ges 

wলিখতভােব িনদ �ó mg‡qi g‡a¨ cÖwZKv‡ii Rb¨ miKv‡ii wb‡`©k  cÖvß nIqvi c‡iI Dnv 

ি◌m◌ংেশাধন না করা; এবং 
 
(গ)  য ি◌দ এই িবিধমালার অধীেন ম�◌ুরী�ত িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর লাইেস� বািতল করা হয়৷ 

 
৫৷ �য়ংি�য় ইি�নেক িসএনিজেত চালাইবার উপেযাগী কিরবার জ� �পা�র কারখানা �াপন৷- (১) �য়ংি�য় 

ইি�নেক িসএনিজেত চালাইবার উপেযাগী কিরবার উে�ে� �পা�র কারখানা �াপেন আ�হী � ি◌� বা �কা�ানীেক সরকার 
িনধ �vwiZ KZ©„c‡ÿi wbKU Aby‡gv`‡bi Rb¨ wba©vwiZ wd cÖ̀ vb mv‡c‡ÿ dig-L Abyhvqx Av‡e`b Kwi‡Z nB‡e| 

 
(২) উপ-িবিধ (১) এর অধীন আেবদন �াি�র পর উপ-িবিধ (১) এ উি�িখত কত �„cÿ  GB wewagvjvi weavb 

A�সাের আেবদনকারীর কািরগরী সামথ � we‡ePbv Kwiqv D³ Av‡e`b Aby‡gv`b A_ev cÖZ¨vL¨vb Kwi‡e| 
 
(৩) �পা�র কারখানায় যেথাপ�� ও িনরাপদ �পা�রকরেণর জ� �েয়াজনীয় য�পািত থািকেত হইেব এবং উহা 

পিরচালনার জ� দ� ও অিভ� �েকৗশলী এবং অ�া� �টকিনিশয়ান থািকেত হইেব৷ 
 
(৪) �পা�র কারখানায় �পা�িরত যানবাহেনর ইিমশন (emission) মা�া পিরমােপর যেথাপ�� য�পািত ও 

সর�াম থািকেত হইেব৷ 
 

৬৷ �াস সরবরােহর িবধান৷- (১) যানবাহেনর �াস সরবরােহর ��ে�ঃ - 
 



  
 

(ক) উপ�হ ির�েয়িলং ��শন নয় এমন ির�েয়িলং ��শন এর সিহত �াস সংেযােগর জ� �ানীয় �াস 
স�ালন বা িবতরণ �কা�ানীর িনকট হইেত অ�েমাদন �হণ কিরেত হইেব; এবং 

 
(খ) �া�িতর �াস িনরাপ�া িবিধমালা, ১৯৯১ এর �েযাজ� িবধানাবলী পিরপালন কিরেত হইেব৷ 

 
৭৷ িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন িনম �vY I cwiPvjbvq evav wb‡la|- GB wewagvjvi Aax‡b gÄyixK…Z jvB‡mÝ 

e◌্যতীত  �কান � ি◌� �য়ং িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন িনম �vY Kwi‡Z cvwi‡eb bv ev Ab¨ Kvnv‡iv gva¨‡g KivB‡Z 
c◌ািরেবন না এবং �কান � ি◌� িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন পিরচালনা কিরেত পািরেবন না৷ 
 

৮৷ িসএনিজ গ���করণ৷- সতক�করণ পদাথ � ms‡hv‡M wmGbwR‡K Ggbfv‡e MÜhy³ Kwi‡Z nB‡e ‡hb evZv‡m w� 

��লন সীমার এক-প�মাংশ ঘনে� উ� পদাথ �i ¯̂Zš¿ MÜ Abyfe Kiv hvq| �◌ 
 

৯৷ সনা�করণ ও সতক �xKiY ‡j‡ej BZ¨vw`|- (1) cÖwZwU wmGbwR widz‡qwjs †÷k‡b wec¾bK c`v_© msµvšÍ 

R◌ািতসংেঘর �পািরশ�ত, ২৮৯ বগ � †m.wg.(17 ‡m. wg.17 †m. wg.) AvKv‡ii wbivcËv †j‡ej jvMvB‡Z nB‡e| 
 
(২)িসএনিজির�েয়িলংে�শেন “�মপান বা আ�ন িনিষ�” সতক �evYxm¤ŵjZ mvBb‡evW© A_ev †j‡ej jvMvB‡Z 

nইেব, যাহার �িত� অ�েরর ���ফল হইেব অ��ন ২৫ বগ � †m. wg.| 
 
(৩) লাইেস�ধারীর নাম ও লাইেস� ন�র িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন �া�েণ িলিপব� কিরয়া রািখেত হইেব৷  

 
১০৷ �মপান, আ�ন এবং বািত ইত�া ি◌দ িনিষ�৷- িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেন �মপান করা যাইেব না এবং 

িদয়াশলাই, আ�ন, বািত বা �া�িতক �ােস আ�ন �ালাইেত স�ম এমন �কান পদাথ � Avbv hvB‡e bv| 
 
১১৷ �ঘ �Ubv cÖwZ‡iv‡a we‡kl mZK©Zv|- (1) wmGbwR widz‡qwjs †÷k‡b Kg©iZ cÖ‡Z¨K e¨w³ AwMœKvÛ A_ev 

wবে�ারণ ঘটাইেত পাের এমন �কান কায � Kwi‡eb bv ev Kwi‡Z †Póv Kwi‡eb bv A_ev Kvnv‡KI Kwi‡Z w`‡eb bv| 
 
(২)িসএনিজির�েয়িলংে�শেনিনেয়ািজত �েত�ক � ি◌� সব �̀ v- 
 

(ক)  এই িবিধমালার িবধানাবলী এবং লাইেসে�র শত�vejx cvjb Kwi‡eb; 
(খ) অি�কা� এবং িবে�ারণজিনত �ঘ �Ubv cÖwZ‡ivaK‡í mKj c~e© mZK©Zv Aej¤̂b Kwi‡eb| 

   
১২ ৷ অ�া� বয়� এবং �নশা�� �লাক িনেয়াগ িনেষধ৷- ১৮ ব�সেরর কম বয়� বা অ��িত� বা �নশা�� �কান � 

ি◌�েক িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেন িনেয়াগ করা যাইেব না৷  
 

১৩৷ উপ�� � ি◌�র অধীেন কায �cwiPvjbv|- wmGbwR widz‡qwjs †÷k‡bi mKj Kvh©µg GKRb Dchy³ e¨w³ 

K�ত„K ev Zvnvi Aax‡b cwiPvwjZ nB‡e whwb mswkøó jvB‡m‡Ýi kZ©vejx m¤ú‡K© we‡klfv‡e AewnZ _vwK‡eb|    

 
 

�তীয় অ�ায় 
 

�য়ংি�য় যােনর ইি�নেক িসএনিজ �ারা চালাইবার জ� �পা�র 
 

১৪৷ �পা�তর �ি�য়া৷- (১)�কান �য়ংি�য় যােনর ইি�নেক িসএনিজ �ারা চালাইবার জ� �পা�েরর সর�ামা ি◌দ 
(kit) দ� �েকৗশলগত �ণালীেত �াপন  কিরেত হইেব৷ 

 
(২) �া�িতক �াস চািলত যানবাহন স�ে� পয �vß Ávbm¤úbœ GKRb ‡hvM¨ cÖ‡KŠkjx A_ev Zvnvi mivmwi 

Z�াবধােন কায �iZ Ab¨ †Kvb cÖ‡KŠkjx Øviv iƒcvšÍiKiY Kvh©µg m¤úvw`Z nB‡Z nB‡e| 
  
(৩) �পা�েরর সর�ামা ি◌দ (conversion kit) �টকশই এবং দ� �েকৗশলগত �ণালীেত িনম �Z nB‡Z nB‡e 

ি◌Gবং এই জ� এমন �পা�র সর�ামা ি◌দ িনব �vPb Kwi‡Z nB‡e hvnv wbæ Pvc cZ‡bi Rb¨ wWRvBbK…Z| 
 



  
 

(৪) �ািপত� �েয়ল িম�ার (fuel mixer), যাহার মা�েম ইি�েনর িভতের বা� এবং িনয়ি�ত পিরমাণ �ালানীর 

িম�ণ �েবশ  কের, িনদ �ó BwÄ‡bi mwnZ mvgÄm¨c~Y© nB‡Z nB‡e|ি◌ 
 
(৫) যা�ী ক�েক উ� কিরবার জ� ইি�ন ক� হইেত বা� আহরণ কের এমন ধরেণর যােন �পা�র সর�ামা ি◌দ 

(conversion kit) �াপন করা যাইেব না, য ি◌দ না  যা�ী ক�েক �াস িনেরাধী করা হয়৷ 
 
(৬)�যেহ�িসএনিজ ধারণ পাে�র ওজন �কান যােনর �টয়ার ওজেনর উপর �ভাব �ফেল �সইেহ� �পা�েরর �ব � 

�◌A◌্যাে�েলর (axle) ভােরর �াপাের  আইনগত ও ��তকারী ক��ক িনধ �vwiZ gvb`Û (rating) we‡ePbvq wb‡Z nB‡e| 
 
(৭)�কান অব�ায় �কান যােনর সি��ণ ভর িব�াস (critical load distribution) �ভািবত কিরবার মা�েম 

িনরাপ�া িবি�ত কিরয়া �কান যােনর ইি�নেক �পা�র করা যাইেব না৷ 
 

১৫৷ িসএনিজ �ালানী �ব�ায় যানবাহেনর �পা�র৷- য ি◌দ �কান যান �ল সর�াম িনম �Z (original 

ি◌equipment manufactured ) কারখানায় িনম �Z bv nq Ges cÖvK…wZK M¨vm‡K m‡e©v”P gvÎvq `nb Kwievi Rb¨ 

ি◌wডজাইন�ত না হয়, ত�ব উ� যানেক িসএনিজ �ালানী �ব�ায় ি�ে◌র �য �কান ধরেন �পা�র করা যাইেব, যথাঃ - 
 

K( )     ি�-�ালানী (bi-fuel) চািলত যান, যাহা �া�িতক �াস বা �ােসািলেন চেল; 

L( )     ��ত-�ালানী (duel-fuel) চািলত যান, যাহােত �া�িতক �াসেক িডেজল ইি�েন �িব� করা হয় এবং 
িডেজেলর �চনা �বােহর (pilot flow) মা�েম দহন হয়; এবং 

M( )     �িল� দহন প�িতর কাব �v‡iUi A_ev dz‡qj Bb‡RKkvb e¨e ’̄v m¤úbœ †Kej M¨vm PvwjZ (gas 

�◌dedicated) যান৷  
 

১৬৷ যােনর িসএনিজ �ালানী �ব�া৷- (১)িসএনিজ �ারা চািলত এক� যােন �ালানী সরবরােহর জ� িসএনিজ 
সাভ �‡mi Dc‡hvMx Ges Pvc-cÖkgb e¨e ’̄v I n¯Í-PvwjZ GKwU eÜKiY fvj&fhy³ aviYcvÎ, cðv`-cÖevn (back 

ি◌flow) �িতেরাধকে� �চক-ভা� ভ�� ভত �KiY ms‡hvM jvBb, aviY cv‡Îi fvj&f Gi fvwU‡Z (down stream) n Í̄-

ি◌P◌ািলত এক� ভা�ভ, �কান কারেণ ইি�ন ব� হইয়া �গেল �য়ংি�য়ভােব ব� হইয়া যাওয়ার উপেযাগী এক� �য়ংি�য় ভা�

ভ, ধারণ পাে�র চাপ �াস কিরয়া ইি�ন পিরচালন চাপমা�ায় আনয়েনর চাপ িনয়�ক (pressure regulator), ��লনীয় 
িম�ণ �তরীর এক� �েয়ল িম�ার এবং ধারণ পাে�র চাপমা�া িনণ �‡qi GKwU †MR _vwK‡e| 
 

(২) �পা�র  সর�ােমর �য �কান অংশ এই িবিধমালার চ�থ � Aa¨v‡qi weav‡bi mwnZ mvgÄm¨c~Y© nB‡Z nB‡e| 
 
১৭৷ �ব��িতক সংেযাগ �ব�া ৷- (১)িসএনিজিফিলংে�শন বা িসএনিজ চািলত যােন সম� �ব��িতক তারেক 

যথাযথভােব আটকাইয়া, িফতা �ারা �মাড়াইয়া �াপন কিরেত হইেব এবং �ব��িতক সাক �U‡K GKwU we`y¨r wbqš¿K e¨e ’̄vi 

ি◌mিহত �� রািখেত হইেব৷ 
 
(২) পিরচালনার সময় অথবা িনয়মমািফক �মরামত কােজর সময় �-সংেযাগজিনত �ঘ �Ubv cÖwZ‡ivaK†í ˆe`y¨wZK 

Z◌ােরর সংেযাগ�ল এবং �শষ �া�স�হ িব��� িনেরাধক রািখেত হইেব৷ 
 
১৮৷ উপ�� � ি◌�র ত�াবধােন �পা�র সর�মা ি◌দ (conversion kit) �াপন৷- �পা�র সর�ামা ি◌দ 

�া�িতক �াস চািলত যানবাহন স�ে� পয �vß Ávbm¤úbœ GKRb ‡hvM¨ cÖ‡KŠkjx A_ev Zvnvi mivmwi ZË¡veav‡b Ab¨ 
†কান �েকৗশলী �ারা �কান যােন �াপন কিরেত হইেব৷  
 

১৯৷ �পা�র সর�ামা ি◌দ �াপেনর পর পিরদশ �b|- (1) ‡Kvb hvb wmGbwR Øviv PvjvBevi Dc‡hvMx Kwiqv 
i◌ূপা�েরর পর �ার ি◌�ক �বহােরর �ব � m¤ú~Y© e¨e ’̄vwU evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg BbwówUDU nB‡Z GB wel‡q mdj 

�◌c◌্রিশ�ণ �া� একজন উপ�� � ি◌� কত �„K cwi`k©b Kwi‡Z nB‡e Ges GB wewagvjv Abyhvqx iƒcvšÍwiZ hv‡bi 
K◌ায �KvwiZv m‡šÍvlRbK nB‡j Dchy³ e¨w³ KZ…©K †mB g‡g© GKwU cÖZ¨vqb cÎ iƒcvšÍwiZ hv‡bi gvwjK†K cÖ̀ vb 
Kিরেত হইেব এবং �পা�িরত যােনর মািলক উ� �ত�ায়ন প� সংর�ণ কিরেবন৷ 

 
(২)িনধ �vwiZ †gqv` AšÍi GKRb Dchy³ e¨w³i aviYcvÎ, cvBc I wmGbwR e¨e ’̄vi Ab¨vb¨ hš¿vsk cixÿv 

Kিরয়া �দিখেবন �য, �সই�িল �য়, িব�িত বা পিরবত �b nBqv GB wewagvjvi mwnZ AmvgÄm¨c~Y© nBqv‡Q wK bv| 



  
 

 
২০৷ িছ� পরী�া৷- (১) চাপ িনয়�েকর স�ুখ� সম� �ব�া িছ� অ�স�ােনর জ� সাবান �ফনা (soap buble) 

প�িতেত পরী�া কিরেত হইেব; এবং চাপ িনয়�েকর উজােনর অংশ িসএনিজ �ারা অ��ন ১৬৫ িকেলা�াম/বগ � ‡mw›UwgUvi wক� 
অনিধক ২০০ িকেলা�াম/বগ � ‡mw›UwgUvi Pv‡c cy•Lvbycy•Lfv‡e cixÿv Kwi‡Z nB‡e Ges cixÿvq †Kvb wQ`ª cvIqv ‡গেল 
তাহা সংেশাধন কিরেত হইেব৷ 
 

(২)িছ� অ�স�ান পরী�া বা� চলাচল উপেযাগী উ�ু� �ােন, �কান �খালা অি�িশখা অথবা অ� �কান অি� উ�স 
হইেত কমপে� ৫ িমটার �ের স�াদন কিরেত হইেব৷ 

 
চ�থ � Aa¨vq 

�পা�র সর�ামা ি◌দর উপকরণ 
�থম অংশঃ সাধারণ 

 
২১৷ �পা�র সর�ামা ি◌দর মান৷- (১) �পা�র সর�ামা ি◌দর আকার ইি�েনর �মতার সিহত যথাযথভােব খাপ 

খাইেত হইেব, সর�ামা ি◌দ িনব �vPb Ges ’̄vcb cÖ¯ÍZKvixi wb‡`©kbv Abymv‡i Kwi‡Z nB‡e| 
 
(২) ইি�ন �েকাে� �ব�ত য�াংশস�হ ১২০ িডি� �সি�ে�ড পয �šÍ ZvcgvÎvq Kv‡h©vc‡hvMx nB‡Z nB‡e Ges 

A�া� উপকরণ ৮২ িডি� �সি�ে�ড পয �šÍ Zvc gvÎvq Kvh©‡cv‡hvMx nB‡Z nB‡e| 
 
 (৩) �াস �র�েলটেরর �থম পয �vq Ges  R¡vjvbx Avav‡ii g‡a¨ A¨vjywgwbqvg ev Zvgvi cvBc, bj ev Abyiƒc 
h�াংশ �বহার করা যাইেব না৷ 
 
 (৪) �ালানী স�ালেনর য�ােশ ি◌�ব�ণZ welq¸wj †j‡ejK…Z A_ev †Lv`vBK…Z Ae ’̄vq _vwK‡Z nB‡e, h_v t -

ি◌ 
 

(অ) ��তকারীর নাম বা সংেকত; 

(আ)  �য মান �চক িবিনদ �k Abyhvqx DcKiYwU ˆZix Dnvi bvg I bv¤v̂i;�◌ 
(ই) িডজাইন কায �Pvc; 
(ঈ) স�ক সংেযাজেনর জ� �ালানী �বােহর িদক িনেদশ �bv; Ges 
(উ) �মতা বা �ব��িতক �র�ং যাহা �েযাজ�৷ 

 
২২৷ ধারণপাে�র অব�ান৷-(১) ধারণপা� �রি�ত অব�ােন �ািপত হইেব যাহােত ধা�াজিনত আঘােত িবন� না হয়৷ 

 
(২) ধারণপাে�র �কান অংশ বা উহার সিহত সং�� �কান সর�াম �মাটর যােনর বািহের �সািরত থিকেব না৷ 

       
(৩) গাড়ীর িপছেনর বা�ােরর খাড়া �াে�র প�ােত বা স�ুখ এে�েলর সামেন �ালানী সরবরােহর ধারণপা� বা 

উহার সিহত সংেযািজত সর�াম �াপন করা যাইেব না৷ 
 

(৪)িসএনিজ ধারণপা� যােনর নীেচ সংেযাজেনর ��ে� ��� ও গাড়ীর মে�র �েয়াজনীয় ফাকঁা জায়গা �াস করা 
যাইেব না৷ 
 

(৫)িসএনিজ ধারণপা� এমনভােব �ািপত হইেব যাহােত আধােরর তাপমা�া �কান ভােব ৪৫ িডি� �সি�ে�েডর 
উপের না উেঠ এবং �কান ��ে�ই িসএনিজ ধারণপা� ও বজ�̈  ‡auvqv wbM©gb b‡ji gv‡S 7.5  †m. wg. Gi Kg duvKv RvqMv 
M◌্রহণেযা� হইেব না৷ 
 

(৬)িসএনিজ আধার এমনভােব �ািপত হইেব যাহােত ভা�ভ হইেত �াস িনগ �Z nB‡j Zvnv Pvj‡Ki K‡ÿ ev hvÎx 
K�� �েবশ কিরেত না পাের৷ 

 
২৩৷ ব��া�াদন৷- (১) উপ�� �ােন �াপেনর মা�েম বা �থক বম �i mvnv‡h¨ aviYcvÎ I Zrmshy³ hš¿vsk‡K 

�◌h�থাপ��ভােব আ�া ি◌দত কিরেত হইেব যাহােত �ন �ায়মান �া�ট এর িব�◌্�িতর ফেল এবং ধাবমান ব�◌ুত বা বািহর 
হইেত িনি�� �কান ব�র আঘােত বা অ� �কানভােব িসএনিজ ধারণপা� �িত�� হইেত না পাের৷  

 



  
 

(২) ইি�ন বা বজ�̈  a~qv wbM©gb bj nB‡Z 20 †m. wg. Gi Kg ~̀i‡Z¡ wmGbwR aviYcvÎ ’̄vwcZ nB‡j 
a◌ারণপা�েক তাপ হইেত র�ার জ� পয �vß Av”Qvw`Z Kwi‡Z nB‡e| 
   

২৪৷ বা� চলাচল �ব�া৷-(১) গাড়ীর �েকাে�র িভতের িসএনিজ ধারণপা� �ািপত হইেল উ� কে� পয �vß evqy 
Pলাচেলর �ব�া রািখেত হইেব৷ 

 
(২)িনগ �Z †Kvb M¨vm hvnv‡Z wbivc‡` evwn‡i wbM©wgZ nB‡Z cv‡i †mBRb¨ †mdwU e¨vM ’̄vc‡bi e¨e ’̄v Kwi‡Z 

nইেব৷ 
 

(৩) বা� চলাচল �ব�া িসএনিজ ধারণপাে�র চাপ �শমন �ব�া বা চাপ �শমন �ণালীর (channel) পিরচালন 
�হত কিরেব না৷ 

 
২৫৷ ধারণপা� �াপন৷- (১) �িত� ধারণপাে�র তাক (rack) যানবাহেনর গােয়, তালায় বা কাঠােমার সিহত এমন 

প�িতেত �ঢ়ভােব সং�� কিরেত হইেব যাহােত যােনর ল�াল ি◌� অে�র িদেক �াস ভত � aviYcv‡Îi IR‡bi wek¸Y 

ি◌w�রবল (static force) এবং অ� �য �কান িদেক আট�ণ ি�রবল স� কিরয়া সড়ক �ঘ �Ubv, wcQjvBqv cov, wXjv nBqv 
h◌াওয়া বা �ন �‡bi  d‡j aviYcv‡Îi ÿwZ cÖwZnZ nq| 
 

(২) সং� ি◌�করণ প�িত এমন হইেব যাহােত ধারণপাে�র �খাল (shell) পীড়ন বা �য়�া� না হয়৷ 
 

(৩) ধারণপা� আটকাইবার উপকরণ ও প�িতেত ধারণপা� ও আটকাইবার কাঠােমার মে� �াসেকট (gasket) 
এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত আে�ালনজিনত �য় না হয়৷ 

 
(4) িসএনিজ ধারণপাে�র ভর িনগ �gb fvj&f ev Ab¨vb¨ ms‡hv‡Mi Dci Av‡ivcb Kiv hvB‡e bv|  
 
5( ) িসএনিজ ধারনপা� �কান অব�া◌ােতই গাড়ীর সােথ ওেয়লিডং এর মা�েম সং��  করা যাইেব না৷ 

 
(৬)িসএনিজ ধারনপা� �কান অব�া◌ােতই গাড়ীর সােথ সং�� কিরেত হইেব যাহােত উহা গাড়ীর গঠন কাঠােমার অংেশ 

পিরণত না হয়৷  
 
২৬৷ িসএনিজ ধারনপাে�র উপিরতেলর �ি�য়াকরণ৷- (১)িসএনিজ ধারনপাে� �াপেনর �ব � ‡óBb‡jm wój 

�◌a◌ারনপা� �তীত অ� ি�ল ধারনপাে�র উপিরতেল বাি�ক �য় �িতেরােধর লে�� �য় �িতেরাধী রং লাগাইেত হইেব এবং 

�বহােরর �ব �  avibcv‡Îi  ewnM©vÎ h‡_vchy³fv‡e cȪ ÍZ Kwi‡Z nB‡e||�◌ 
 
(২) সকল ধারনপাে�র গােয় �াথিমক আবরণ িহসােব এলকাইড িজংক ��ােমট বা সমমােনর �াথিমক আবরণ 

�বহার কিরেত হইেব৷ 
 
 

ি�তীয় অংশ 
িসএনিজ িনয়�ণ য� 

 
২৭৷ িনয়�ণ যে�র সাধারণ িবধানাবলী৷-(১) ধারণপা� ি◌�ত িসএনিজর চাপ �াস কিরয়া ইি�েন সরবরােহর উে�ে� 

িসএনিজ বা� িম�েণ �পা�েরর জ� �েয়াজনীয় িসএনিজ িনয়�ণ সর�াম সামি�কভােব বা উপকরণ �য িহসােবই হউক না 
�কন, এই অংেশর িবধানাবলী পিরপালন কিরেব৷ 
 

২৮৷ িনয়�ণ যে�র য�াংশ৷-(১) িনয়�ণ য� ��নপে� ি◌�িলিখত য�াংশ �ারা গ�ত হইেবঃ - 

(K) সাভ �m mvU Ad fvj&f;ি◌ 
L( ) �য়ংি�য় সাট অব ভা�ভ; 
M( ) �র�েলটর; 

N( ) ছাকনী (filter); 
O( ) �াস-বা� িম�ণ য�; 

(P) �ালানী পিরবত �b e¨e ’̄v (fuel change-over); 



  
 

(Q) �ালানী িনব �vPK wbqš¿K (fuel selection control); Ges 

(R) চাপ িনদ �kK(pressure indicator)|�◌ 
 

(২) ইি�ন �েকাে� িসিল�ার ভা�ভ ও অ� �কান ভা�ভ বা য�াংেশর মে� উ� চাপ পাইপ লাইেন যত�র স�ব 
�র�েলটেরর কােছ এক� সাভ �m mvU Ae fvj&f ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e, hvnv‡Z me mgq fvj&f‡K  mn‡R e¨envi Kiv m¤¢e 

ি◌nয় এবং এই ভা� েভর ��িত িচি�তকরেণর জ� �ায়ীভােব ‘‘িসএনিজ সাভ �m mvU Ae fvj&fÓ ev Abyiƒc k‡ãi †j‡ej 

ি◌j◌াগাইেত হইেব এবং ভা� েভর ‘ব�’ ও ‘◌াে◌লা’ িদক িনদ �kK wPý my¯úófv‡e wPwýZ _vwK‡Z nB‡e|�◌ 
 

(৩) ইি�ন ব� অব�ায়, এমনিক দহন �ইচ (ignition switch) চা� থািকেলও ইি�েন �ালানী �াস �বাহ 
�য়ংি�য়ভা �◌ব� রািখবার জ� এই �ি�য়ায় এক� িসএনিজ সাট অব ভা�ভ �াপন কিরেত হইেব৷ 
 

(৪) �ালানী আধাের   সংরি�ত �ােসর চাপ কমাইয়া বাতাস ও �ােসর িম�ণেক �েয়াজনীয় কায �Pv‡c ivwLevi R� 

এক� �য়ংি�য় চাপ �াসকরণ িনয়�ন য� (pressure reducing regulator) �াপন কিরেত হইেব এবং ইহা �াস ইি�ন 

ঠা�া কিরবার পািন এবং �ব��িতক সাভ �‡mi mwnZ hy³ _vwK‡e| ি◌ 
 

(৫) ইি�ন ব� কিরবার পর, দহন �ইচ (ignition switch) ব� বা চা� �য �কান অব�ায় িনয়�ন �ব�া ইি�েন 
�া◌াস �বাহ ব� রািখেব৷  

 
6( )  িনয়�ণ য� এমনভােব সং�� কিরেত হইেব �যন - 
 

(ক)  গাড়ীর �িঁক�ণ � Ae ’̄vq Dnv wbivc` _v‡K; 
L( ) ইহােক �িবধাজনক �ােন িনরাপেদ সংেযাজন কিরেত হইেব; 
M( ) িনয়িমত র�ণােব�ণ, উপেযাজন এবং পিরদশ �‡bi myweav‡_© mnRMg¨ ’̄v‡b Dnv‡K ’̄vcb Kwi‡Z 

nইেব; 
N( ) ইহা বজ�̈  a~qv wbM©gb e¨e ’̄v nB‡Z hZ`~i m¤¢e †ekx `~i‡Z¡ ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e Ges ‡hB †ÿ‡Î 

`◌ূর� ১৫ �স. িম. এর কম �সই ��ে� এমনভােব আ�া ি◌দত কিরেত হইেব যাহােত উহা িবিকিরত 
তাপ হইেত র�া পায় এবং �কান কারেণ �য়া িনগ �gb e¨e ’̄v AKvh©Ki nB‡j wbM©Z eR©̈  a~qvi 
ÿিতকর �ভাব হইেত র�া  পায়; 

(O) ইহা � ি◌���ভােব সংঘষ �RwbZ AvNvZ nB‡e myiwÿZ _vwK‡e; 
(P) সকল �হাস পাইপ পয �vßfv‡e bovPovi e¨e ’̄v _vwK‡e; 

Q( ) জল চ�ায়ন �ব�া (water recycling system)/ পািন স�ালন প�িত (�েযাজ�ে�ে�) 
��তকারীর িনদ �k Abyhvqx mshy³ nB‡e Ges g~j h‡š¿i cvwbi cÖevn eÜ K‡i Ggb cÖevn 

�◌wনয়�ণ ভা�ভ �াপন করা যাইেব না৷ 
 

(৭)�র�েলটেরর য�াংেশর সামা� আেগ িসএনিজ �ালানী লাইেনর �শষ �াে� �র�েলটেরর য�াংেশর জ� �িতকর 
এমন �� �� ভাসমান পদাথ � R¡vjvbx nB‡Z GBiƒc GKwU `~i Kwi‡Z mÿg GBiƒc GKwU QvKzbx (filter) jvMvB‡Z 
nইেব৷ 
 

(৮) ইি�েনর �েয়াজন অ�যায়ী স�ক অ�পােত বাতাস ও �ােসর িম�ণ �তরীর ‘�াস-বা�িম�ণ য� (gas-air 
mixture)’ িনরাপদভা �◌সং�� থািকেত হইেব এবং �রবত�x As‡k mshy³ Kiv nB‡j h‡_vchy³fv‡e myiwÿZ Kwi‡Z 
nইেব, যাহােত উহা িনজ ওজন ও আেরািপত ভর বহেন স�ম হয়৷ 

 
(৯) �াস-বা� িম�ণ যে�র ি◌��খী  �বােহ �কান বাতাস-ছা�নী (air-filter) সং�� থািকেব না৷ 
 
(১০) �ােসর সিহত বা� িম�েণর �ব �B †Kvb AwMœùzwjs½ cÖwZnZ Kwievi Rb¨ cÖwZnZKvix hš¿ (backfire 

�◌deflector) রািখেত হইেব৷ 
 
 (১১)ি�-�ালানী চািলত ইি�েনর ��ে� ইি�ন ও �িত� �ালানী পাে�র মাঝখােন �য়ংি�য় ব�করণ ভা�ভ �াপন 
কিরেত হইেব, যাহােত �কান এক �কার �ালানীর �েয়াজন না হইেল উহার �বাহ ব� রাখা যায় এবং অ� �কার �ালাণীর 
�বাহ িনরবি�� থােক৷ উ��প ভা�ভ িবিধ ২৮(৩) এ উি�িখত �য়ংি�য় সাট অব ভা�ভ এর অ��প ও স�রক হইেব৷ 
 



  
 

 (১২)ি�-�ালানী চািলত ইি�েনর ��ে� �ই� �ালানীর �য �কান� িনব �vP‡bi Rb¨ Kgc‡ÿ wZbwU ’̄v‡b 

m◌ু��ভােব িচি�ত উ� �ই� �ালানীর নাম স�িলত িনব �vPK myBP (selection control) ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e, wbe©vPK 
m◌ুইচ গাড়ীচালক বা য�চালেকর নাগােলর মে� �ািপত হইেব৷ ইেলকে�ািনক �েয়ল ইে�কশন স�িলত যােনর ��ে� �ই� 
�ােন �ইচ �াপন �হণেযা� হইেব৷ 
 

(১৩)�র�েলটর বা িফল পেয়ে� িবেশষতঃ ইি�ন �েকাে�, কায �iZ e¨w³‡`i mn‡R `„wó‡MvPi nq  Ggb ’̄v‡b 
wসএনিজ িসিল�ােরর ছাপ িনদ �‡ki Rb¨ GKwU Pvc wb‡`©kK wgUvi ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e Ges GKwU AwZwi³ ‡MR ev 

�◌B�লক�িনক �গজ গাড়ীচালেকর কে� �াপন করা যাইেবঃ  
 
তেব শত � _v‡K †h, D³ K‡ÿ wmwjÛvi ev cvBc nB‡Z M¨vm wbtmiY e‡Üi Rb¨ †MR‡K c„_K ivwL‡Z nB‡e | 

 
 

�তীয় অংশ 
 

িসএনিজ �ালানী লাইন (পাইপ/�হাস) 
 

২৯৷ ১�কিজ/�স.িম.২ এর অিধক চাপস�� িসএনিজ �ালানী লাইন৷-(১) ১ �কিজ/�স.িম.২ এর অিধক চাপস�� 

িসএনিজ �ালানী লাইন মান�চঁক িবিনদ �k Abyhvqx wbwg©Z nB‡Z nB‡e|�◌ 
 

 (২) পাইেপর �াস ইি�েনর সব �v”P Pvwn`vi mwnZ mvgÄm¨ ivwLqv hZ ~̀i m¤¢e †QvU nB‡e|�◌ 
 

৩০৷ �ালানী লাইেনর সর�াম৷- (১) ২৫ �কিজ/�স.িম.২ এর অিধক চাপ সহনীয় অনমনীয় পাইপ এবং সংেযাগস�হ 
ই�ােতর �তরী হইেত হইেব এবং িসএনিজ �বহােরর জ� অ�েমা ি◌দত হইেত হইেব এবং উ� পাইেপর অ��ন বা�� 
পরী�ণ চাপ ৭০০�কিজ/�স.িম.২ হইেত হইেব এবং উহা কায �Kixfv‡e ÿq‡ivaK nB‡e| 
 

(২) অনিধক ২৫ �কিজ/�স.িম.২ চাপস�� �ালানী লাইন ১০০ িড�ী �সি�ে�ড পয �šÍ ZvcgvÎvq wmGbwRi Rb¨ 
h�থাপ�� ও অেভ� নমনীয় ব� �ারা িনম �Z nB‡e Ges Kvh©Pv‡ci 5 ¸b Pvc mn¨ Kwievi gZ ÿgZvm¤úbœ nB‡Z 

ি◌nইেব৷ 
 
৩১৷ চাপসহনীয় নমনীয় �হাস পাইপ৷- (১)িসএনিজেত �বহােরর জ� নমনীয় �হাস পাইপ �য িবিনদ �k Abyhvqx 

�◌wনম �Z Dnvi mKj kZ©vejx cvjb Kwi‡Z nB‡e|ি◌ 
 
(২) �িত� নমনীয় �হাস পাইেপর সংেযাগ�েল িডজাইন কায �Kix Pvc ’̄vqx Ges ¯úófv‡e wPwýZ _vwK‡e Ges Bহা 

িসএনিজ �বহােরর জ� যেথাপেযাগী �ঝােনার জ� ‘‘িসএনিজ” বা অ� �কান সং�� িচ� �ারা সনা�েযা� থািকেব৷ 
 
(৩) �াপেনর �ব � †nvm cvB‡ci miÄvgvw` m¤ú~Yiƒ‡c mshy³ Ae ’̄vq _vwK‡e Ges 275 †KwR/†m.wg.2  Pvc 

�◌Ø◌ারা পরীি�ত হইেত হইেব৷ 
 

(৪)�হাস পাইেপর পয �ve„Ë cixÿ‡Yi mgq Dnvi Zvi D‡¤§vPbKvix AveiY `ygov‡bv, †gvPov‡bv weaŸ¯Í ev ewa©Z 
nইয়ােছ িক না পিরদশ �b Kwiqv †`wL‡Z nB‡e Ges cwi`k©‡bi mgq †Kvb ÎæwU cwijwÿZ nB‡j cvBcwU evwZj Kwi‡Z 
nইেব৷ 

 
(৫) যান হইেত অপসারেণর পর �কান �েমই �ব�ত �হাস পাইপ �নরায় �বহার করা যাইেব না৷ 

 
৩২৷ যােন পাইপ এবং �হাস �াপন৷- (১)িসএনিজেত �বহােরর জ� �িত বগ �‡mw›UwgUv‡i GK wK‡jvMÖvg Gi Aিধক 

চাপসহনীয়  পাইপ এবং �হাস �াপেন িে�া� শত�vejx cvjb Kwi‡Z nB‡e, h_vt- 
  

(ক) যােনর অভ��ের চালক এবং যা�ী বিসবার অংেশ িসএনিজ �ালানী লাইন উহার আ�াদন এবং বা� 
চলাচল �ব�নীর বািহের থািকেব না; 



  
 

L( ) সকল িসএনিজ �ালানী লাইন এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত উহা ঘষ �b, `yN©Ubv ev hv‡bi 
P◌াকা/ টায়াের বািহর  হইেত  িনি�� ব�র আঘাত �িতহত কিরেত পাের এবং উ��প �র�ার জ� 
যােনর কাঠােমার �কান অংশিবেশষ �বহার করা যাইেত পাের;  

M( ) ব� �সকশেনর অভ��ের বা �েবশ করা যায় না এমন �কান �ােন অথবা তাপ, ঘষ �b ev evwn¨K 
c◌্রভাব হইেত পয �vßfv‡e myiwÿZ b‡n Ggb ’̄v‡b wmGbwR R¡vjvbx †Kvb jvBb ’̄vcb Kiv 
h◌াইেব না;  

N( ) �ালানী লাইন সংি�� উপেযাগী রা�া বরাবর যাইেব; 
O( ) অ��ন ৫০ �স.িম. �রে�র �বধােন �ািপত ি�প �ারা �ালানী লাইন �চিসস ��েমর বা যােনর গােয়র 

সিহত মজ�তভােব আটকােনা থািকেব এবং �ালানী লাইেনর �য় বা �ংেসর স�াবনা �িতেরাধ এবং 
যােনর �চিসস বা গা� এবং ি�প হইেত �র�াথ �  R¡vjvbx jvB‡b Aek¨B Kzkb (cushion) 

�◌e◌্যবহার কিরেত হইেব৷ 
P( ) �রি�ত অব�ােন অেনক�িল িসিল�ারেক একি�তভােব �াপন কিরেত হইেব এবং ক�ন স�সারণ 

এবং সংেকাচেনর কারেণ পাইপ লাইন, ভা�ভ এবং অ�া� য�াংশেক �ংেসর হাত হইেত র�াথ � 

�◌k◌াখা পাইপ�িলেক যেথ� নমনীয় হইেত হইেব; 
Q( ) �কান অব�ায়ই বজ�̈  a~qv wbM©gb e¨e ’̄v Ges R¡vjvbx jvB‡bi g‡a¨ 7.5 †m.wg. Gi Kg duvKv 

i◌াখা যাইেব না;  
R( ) �ি� বিহ� �ত �ােন, সহেজ পিরদশ �b Kiv m¤¢e bq bv ev mn‡R AcmviY Kiv hvB‡e bv GBiƒc 

¯থােন �ালানী লাইেণ �াপন করা যাইেব না৷ 
 

৩৩৷ সং� ি◌� এবং সংেযাগ৷-(১) �ালানী লাইেনর সং� ি◌� এবং সংেযাগস�হ িসএনিজেত �াবহার উপেযাগী হইেব৷ 
 

(২) সকল উপকরেণর  সং� ি◌� এবং সংেযােগর সং�া �◌ূ◌্�নতম রািখেত হইেব৷ 
 
(৩)  িসএনিজ লাইেনর সং� ি◌��িল সহজগ� এবং সহেজ পিরদশ �b Kiv hvq Ggb Ae ’̄v‡b nB‡Z nB‡e| 

 

(৪) অনমনীয় উ� চাপ স�� �ালানী লাইেনর �েত�ক সংেযাগ বা ভত �‡hvRK  wmGbwR mvwf©‡mi Rb¨ ি◌A�েমা 
ি◌দত ধরেণর হইেব এবং  �িত বগ �‡mw›UwgUv‡i Ab~¨b 700 †KwR cixÿY Pvc mn¨ Kwievi ÿgZvm¤úbœ I wQ`ªwenxb 
nইেব৷ 
 

(৫) অনিধক ১ �কিজ / �সি�িমটার২ চাপ সহনীয় সং� ি◌� এবং সংেযাগ কায �Pv‡ci cuvP¸Y Pvc mn¨ Kwievi gZ 
ÿমতাস�� হইেব৷ 

 

৩৪৷ নমনীয়তা৷-(১) ইি�ন িনব �‡Nœ bvovPvovi Rb¨ wbæ Pv‡ci †nvm cvBc ch©vß ‰`N©̈  wewkó nB‡e|ি◌ 
 

(২) উ� চােপর �ালানী লাইন এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত যােনর �চিসস এবং �ালানী উপকরণ�িলর 
পার�ািরক ঝা�ঁিন বা �ালানী লাইেনর তাপমা�ার তারত� খাপ খাওয়াইয়া িনেত পাের৷ 
 

(৩) সকল অনমনীয় �ালানী লাইেনর �য �কান �ই� উপকরেণর মে� ‘িপগেটইল’(‘Pigtail’) বা �� (bend) 
�াপন কিরেত হইেব যাহােত �েয়াজনীয় নমনীয় �বিশ��স��ন হয়৷ 
 

৩৫৷ অিতির� �বােহর ভা�ভ৷- �ালানী লাইেনর সিহত এক� ভা�ভ সং�� করা যাইেত পাের, যাহা �কান কারেণ 
�ালানী লাইেনর �কান অংেশ িছ� �দখা িদেল, িসিল�ার ি◌�ত �াস বাতােস িনগ �g‡b evav cÖ̀ vb Kwi‡Z cv‡i| 
 

 
চ�থ � Ask 

যানবাহেন �ালানী সরবরােহর সংেযাগ লাইন 

(ভত�KiY ms‡hvM jvBb)ি◌ 
 

৩৬৷ ভত �KiY ms‡hvM|-(1) hv‡b R¡vjvbx ms‡hvM D”P Pvcm¤úbœ cÖvK…wZK M¨v‡mi Dr‡mi mwnZ R¡vjvbx  

ি◌a◌ারণপাে�র িনভ �i‡hvM¨ I wbivc` ms‡hv‡Mi gva¨‡g cÖ̀ vb Kwi‡Z nB‡e| 
 



  
 

(২) ভত �KiY ms‡hvM Gb ‡RW Gm 5422 wØZxq As‡k cÖ̀ Ë cwigvc Abymv‡i wWRvBbK…Z nB‡e  hvnv‡Z 

ি◌kলাকা ধরেণর �ালানী সংেযাগ ( probe type refueling connection) �ব�া থািকেব৷ 
 

(৩) বািলকণা, পািন এবং অ�া� বাি�ক পদাথ �i cÖ‡ek cÖwZ‡iv‡ai wbwg©‡Ë fwZ©KiY ms‡hvM GKwU wbwð ª̀ cø-

�◌v�গর (captive dust plug) মে� আব� রািখেত হইেব৷ 
 

(৪) শলাকা ধরেণর ির�েয়িলং সংেযাগ অপসারেণর �ব �B fwZ©KiY ms‡hvMwU‡Z Pvc gy³Ki‡Yi e¨e ’̄v Kwi‡Z 

�◌nইেব৷ 
 

৩৭৷ ভত �KiY ms‡hvM jvB‡bi Ae ’̄vb|- fwZ©KiY ms‡hvM jvB‡bi Ae ’̄vb BwÄb K‡ÿ A_ev evqy PjvP‡ji 

ি◌e◌্যব�াস�� উপ��  �রি�ত �ােন হইেত হইেব৷ 
 

৩৮৷ নন-িরটান � fvj&f|- wmwjÛvi nB‡Z cybivq fwZ©KiY ms‡hvM jvB‡b M¨vm wdwiqv Avmv †iva Kwievi 
R� ভত�KiY ms‡hvM jvB‡b GKwU bb& -wiU©vb fvj&f mshy³ _vwK‡e Ges bb-wiU©vY fvj&fwU hZ`~i m¤¢e fwZ© ms‡hvM 

ি◌j◌াইেনর িনকেট �াপন কিরেত হইেব৷ 
 

৩৯৷ �ালানী সরবরােহ ই�ারলক �কৗশল৷- �মাটর যােনর ভত �KiY ms‡hv‡M Ggb GKwU †KŠkj mshy³ _vwK‡e 

ি◌h◌াহােত �ালানী সরবরাহ সংি�� য�াংশ কায �Ki Ae ’̄vq hv‡bi BwÄb Pvjy nB‡Z bv cv‡i| 
 

৪০৷ অিতির� চাপ �িতহতকরণ �কৗশল৷- িসিল�ার পরী�ণীয় চােপর অিধক চাপ �িতহত কিরবার জ� �েত�ক� 
িসএনিজ �ব�ায় এক� �কৗশল (device) সং�� থািকেব এবং উ� �কৗশল কায �Ki Ae ’̄vq Dnvi wWRvBb ev Ae ’̄v‡bi 
K◌ারেণ িসিল�াের ধারণ�ত পদাথ � evwni nBqv hvB‡Z cvwi‡e bv| Bnv Ggbfv‡e ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e hvnv‡Z wmwjÛv‡ii 
cরী�ণীয় চােপর �চেয় কম চাপ �েয়াগ কের৷ 
 

৪১৷ সনা�করণ পাত৷- (১)িসএনিজ ভত �KiY ms‡hvM (filling point) Gi wbK‡U Ges R¡vjvbx mieivnKvixi 

ি◌c�� পির�ারভােব ��মান �ােন িে�া� ত�া ি◌দস�িলত সনা�করণ পাত �াপন কিরেত হইেব, যথাঃ - 
 

(ক)িসএনিজর সব �v”P fwZ©KiY Pvc;�◌ 
(খ)িসিল�ার বা �াসাধােরর পিরিচিত ন�র; 
(গ)িসিল�ার বা �াসাধােরর সব �‡kl cixÿvi ZvwiL; 
(ঘ) �ািপত িসিল�ার বা �াসাধােরর �মাট জলধারণ �মতা; এবং  

            (ঙ) যােনর �রিজে�শন ন�র; 
            (চ) �পা�র কারখানার নাম ও �পা�েরর তািরখ৷ 
 
(২)  �কান �মাটরযান িসএনিজ সাভ �‡m iƒcvšÍi Kwievi 15 w`‡bi g‡a¨ iƒcvšÍiKvix KZ…©K wewa 5(1) G DwjøwLZ 

ি◌K��পে�র িনকট উপ িবিধ (১) এ বণ �Z Z_¨ `vwLj Kwi‡eb|ি◌ 
 
 

প�ম অ�ায় 
ধারণপা� 

১ম অংশঃ সাধারণ 
 

৪২৷ ধারণপাে�র িডজাইন ও িনম �vY|-(1) wmGbwR mvwf©‡m e¨envh©  aviYcvÎ Ges Dnv‡`i fvj&f wmGbwR 
m◌াভ �‡mi Rb¨ hvnv‡Z wbivc` I Dc‡hvMx nq Ggbfv‡e wWRvBbK…Z, cixwÿZ Ges wPwýZ nB‡Z nB‡e hvnv wbg©vZv 

ি◌K��ক �ত�ািয়ত এবং �ধান পিরদশ �K KZ©„K Aby‡gvw`Z nB‡e| 
 

(২) ধারণপা� ও ভা� েভর িনম �vZv KZ…©K cÖ̀ Ë Zdwmj (2) G Dwjøw_Z Z_¨m¤ŵjZ cwi`k©b I cixÿY mb` 
cিরদশ �bKvix KZ…©K cÖwZ¯̂vÿwiZ nB‡e hvnv cÖavb cwi`k©‡Ki wbKU Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dc ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e| 

 



  
 

(৩) �ধান পিরদশ �K evsjv‡`‡k wmGbwR mvwf©‡m e¨envi‡hvM¨ Aby‡gvw`Z wmwjÛvi, M¨vmvavi Ges Dnv‡`i 
f◌া� েভর ��া�াড � †¯úwmwd‡Kk‡bi bvg I b¤‡̂ii ZvwjKv miKvix †M‡R‡U weÁwßi gva¨‡g Rvix Kwi‡eb| 

 
(৪) ধারণপা� ই�াত, অ�া�িমিনয়াম বা  িমি�ত উপাদান �ারা  �তরী হইেব৷ 

 
৪৩৷ ধারণপাে� িবিভ� ত� িলখন৷-(১) িসএনিজ সািভ �m e¨envh© cÖ‡Z¨KwU aviYcv‡Î  wb‡æv³ Z_¨vw` wjwce× 

_�◌ািকেব, যথাঃ - 
(K) িনম �vZv Ges cwi`k©bKvixi bvg A_ev cÖZxK; 

L( ) ধারণপাে�র িসিরয়াল ন�র  (serial number); 
(M) িডজাইন চাপ (কায �Pvc) Ges cixÿY Pvc ; 
(N) �কান �ী�ত পরী�ণ ��শেনর �কাড মাক �mn †kl D`w ’̄wZ cÖmviY cixÿ‡Yi ZvwiL; 

(O) িসএনিজ  িনদ �kK;�◌ 
P( ) জল ধারণ�মতা; এবং 
Q( ) �টয়ার ওজন৷ 

 
(২) উপ-িবিধ (১) এ উি�িথত ত�া ি◌দ িন�বণ �Z kZ©vbymv‡i wmwjÛv‡i wmj jvMvBqv, †Lv`vB Kwiqv ev 

ি◌A��প প�িতর মা�েম িসিল�ােরর সহেজ ��মান �কান অংেশ ��� ও �ায়ীভােব িলিপব� কিরেত হইেব, যথাঃ - 
 

(ক)  �ড়া�  তাপ �েয়াগ প�িতর �শেষ সম� ত�া ি◌দ িলিপব� ক ি◌Z�◌ হইেব; 
(খ)  িন�মvZvi bvg I cÖZxK e¨ZxZ Ab¨vb¨ mKj Z_¨vw` I cÖZxK wmwjÛv‡ii Mjvq Ges mgvšÍivj 

‡দওয়াল হইেত �ের িলিপব� ক ি◌Z�◌ হইেব , তেব িনম �vZvi cÖZxK wmwjÛv‡ii Zj‡`‡kI wলিপব� 
করা যাইেত পাের;  

(গ)  অ�া� ত�া ি◌দর সিহত পরী�েণর তািরখ এবং �ী�ত পরী�া �কে�র �তীক িচ�, ছাপ মািরয়া 
িলিপব� কিরবার মত জায়গা রািখেত হইেব৷ 

  
(৩) �াসাধােরর ��ে� উপ-িবিধ (১) এ উি�িখত ত�া ি◌দ এক� ধাতব পাে� িলিপব� কিরয়া উ� আধােরর নােম 

�ায়ীভােব সং�� করা যাইেত পাের৷ 
 

৪৪৷ ধারণপা◌াে�র ভা�ভ৷-(১) ধারণপাে�র কায �Pv‡c wWRvBbK…Z Ges cixÿY Pvc cÖwZ‡iv‡a mÿg GBiƒc 

Gক� ব�নকরণ ভা�ভ (shut off valve) ধারণপাে�র সিহত �� থািকেব৷ 
 
(২) ভা�ভ সহেজ �খালা ও বে�র জ� ধারণপাে�র ভা� েভর সিহত এক� হ� চািলত চাকা সং�� থািকেব৷ 

 
(৩) ভা� ভ� ধারণপাে�র গলায় �◌্যাচ িদয়া এই�েপ সং�� থািকেব �যন উহা ধারণপাে�র সিহত �ায়ীভােব 

সংেযাজন  না হয়  এবং সং�� কিরবার জ� উহােদর ম�বত� �ােন �কান উপেযাজক ব� (adapter)  লাগােনা না হয়৷ 
 

(৪)িসএনিজ ধারণপাে�র সিহত �� ভা� েভর িনগ �gb c‡_i mwnZ cvBc Ges Ab¨ ms‡hv‡M GBiƒc cu¨vPKvUv ¯Œz 
_◌ািকেব যাহা বাম ি◌দেক �রাইয়া অ◌া◌টঁা যায়৷ 
 

(৫) ঢালাই �লাহা  বা ই�াত স�শ ভা�ভ �াথিমক ব�করণ ভা�ভ িহসােব �বহার করা যাইেব না৷ 
 
(৬)িসএনিজ ধারণপাে�র  সিহত �� ভা�ভ �ধান পিরদশ �K KZ…©K Aby‡gvw`Z gvbmu~PK wewb‡`©k Abyhvqx wbwg©Z 

nইেব৷  
 

৪৫৷ ধারণপাে�র ভা�ভ িচি�তকরণ৷-(১) ধারণপাে�র সিহত �� ভা� েভ ছাপ মািরয়া, �থাদাই কিরয়া বা অ��প 

প�িত অবল�ন কিরয়া �� ও �ায়ীভােব ি◌�বণ �Z Z_¨vw` wjwce× Kwi‡Z nB‡e, h_vt-ি◌ 
 

 (ক)�যিবিনদ �k Abymv‡i wbg©vY Kiv nBqv‡Q;�◌ 
 (খ) ��েতর ব�সর; 
 (গ)িনম �vZvi cÖZxK wPý; Ges 
 (ঘ)িডজাইন চাপ৷ 



  
 

 
৪৬৷ চাপ �শমন �ব�া ৷-(১) �েত�ক� ধারণপা� �ােসর সিহত সংেযাগ�ত এক� চাপ �শমন �ব�ার সিহত �� 

থািকেব৷  
 

(২)িসএনিজ সাভ �‡m e¨envh© Pvc cÖkgb hš¿, Dc‡i D‡ËvjbKvix e¨e ’̄vi mwnZ hy³ Kiv hvB‡e bv| ি◌ 
 

(৩) চাপ �শমন ভা�ভ এমনভােব সং�� থািকেব, যাহােত বাি�ক আঘাত হইেত �রি�ত থােক এবং চাপ িনয়�ণ 
�ব�া বািহর হইেত িনয়ি�ত হইেল চাপ �শমন ভা� ভ�েক যেথাপ�� উপােয় আব� রািখেত হইেব৷ 
 

(৪) সকল চাপ �শমন য� ব�সরাে� পরী�া ও যেথাপ��ভােব কায �ÿg ivwLevi Rb¨ iÿYv‡eÿY Kwi‡Z nB‡e| 
 
(৫)িসিল�াের চাপ �শমন �ব�ায়- 
 

K( )  িবিধ ৪৪ অ�সাের িসিল�ােরর সিহত এক� ব�করণ ভা�ভ সং�� থািকেব; 

(L)  শংকর ধা� িনম �Z GKwU PvKwZ mshy³ _vwK‡e, hvnvi MjbvsK nB‡e 1000 wWMÖx ‡mw›Uª‡MÖW; ি◌ 
(গ)  িনম �vZv KZ…©K cÖ‡Z¨KwU PvKwZ‡Z ’̄vqxfv‡e wb‡æv³ Z_¨ wjwce× _vwK‡e; h_v t- 
 

(অ)  িনম �vZvi †UªW bvg ev cÖZxK (trade mark); 

(আ) সব �v”P evwó©s Pvc; Ges�◌ 
(ই)িডে�র পিরচালন তাপমা�া৷ 
                 

(৬) �াসাধােরর িনরাপদ চাপ �শমন �ব�া ি◌দ- 
 

(ক)  �াসাধার� �য মান�চঁক িবিনদ �k  Abymv‡i wbwg©Z †mB gvbm~uPK wewb‡`©†ki kZ© Abymv‡i nB‡e;�◌ 
(খ)   �য মান�◌ূচক িবিনদ �k Abymv‡i AvaviwU wbwg©Z Dnvi kZ©vbymv‡i cÖkgb fvj&f Ggbfv‡e emvB‡Z 

�◌nইেব (set) যাহােত �ণ �v`¨‡g ¯̂qswµqfv‡e M¨m  wbM©Z Kwiqv mwVK Pvc eRvq iv‡L;�◌ 

(গ)  ভারবাহী অবল�ন�� ( weight loaded) �শমন ভা�ভ  �বহার করা যাইেব না; 
(ঘ)  �শমন ভা�ভ এমনভােব িডজাইন�ত হইেব �যন অসাবধানতাবশত িনধ �vwiZ Pv‡ci AwZwi³  Pv‡c 

M◌্যাস ভত � Kiv bv hvq;ি◌ 
(ঙ)  �য �কান আধােরর িনরাপদ �শমন ভা�ভ  হইেত িনগ �gb nvi Avav‡ii wWRvBb Pv‡ci kZKiv 110 

f◌াগ এর অিতির� নয় এমনভােব িনধ �vwiZ _vwK‡e Ges cÖkgb fvj&‡fi m¤ú~Y© wbM©gb ÿমতাস�� 
হইেব যাহােত আধােরর িডজাইন চােপর শতকরা ১২০ ভােগর অিতির�  চাপ িনয়�ণ কিরেত স�ম হয়; 

(চ)  এর সংেযাগস�হ পয �vß AvKv‡ii nB‡Z nB‡e, †hb cÖkgb wiwjd fvj&‡fi gva¨‡g  mwVK wbM©gb 
n◌ার বজায় থােক; 

(ছ)  �কান পিরবহন যােন রি�ত আধার �তীত ৪৫০০ িলটােরর অিধক জল ধারণ �মতাস�� �াসাধােরর 
�শমন ভা� েভর সিহত শ� অবল�ন�� ল�া �ভ� পাইপ সং�� থািকেব, যাহা আধােরর উপর হইেত 
অ��ন ২ িমটার উে�� এবং �িমতল হইেত কমপে� ৩.৫ িমটার উে�� থািকেব এবং উহার সিহত 
হালকাভােব জলিনেরাধী ঢাকনা (rain cap) সং�� থািকেব; এবং  ভা� েভর িনম �vZv KZ…©K cÖ‡Z¨KwU 
P◌াপ �শমন ভা� েভ িনে�া� ত� িলিপব� কিরেত হইেবঃ - 

 
(অ)  �কিজেত �িত বগ � †mw›UwgUv‡ii fvj&‡fi  wbM©gY Pvc (Kg/cm2); Ges 
(আ) ঘনিমটাের �িত িমিনেট (M3 per minute) িনগম �b ÿgZv| 

 
৪৭৷ সনা�করণ রং৷- যানবাহেন �ব�ত িসএনিজ ধারণপা� সাদা রং এ রি�ত হইেব যাহার গা� �দওয়াল বরাবর 

গলার �াে� ১০ �সি�িমটার চওড়া লাল ব�নী থািকেব৷ 
 

 
ি�তীয় অংশ 

ধারণপা� পরী�ণ ও পিরদশ �b 
 



  
 

৪৮৷ ধারণপা� পরী�ণ৷- (১)�কান ধারণপা� বাি�ক �ে� ভাল অব�ায় অথ �vr †Kvb KvUv wPýgy³ A_ev MZ©gy³  

nইেলও এই অ�ােয় বণ �Z wewa Abymv‡i ch©ve„Ë cixÿY Kwi‡Z nB‡e| ি◌ 
  

(২) �ধান পিরদশ �K miKvix †M‡R‡U RvixK…Z weÁwßi gva¨‡g aviYcvÎ cixÿ‡Yi aiY Ges wba©vwiZ mgq 
A�র পয �ve„Ë cixÿ‡Yi †gqv` wba©viY Kwi‡eb| 
 

৪৯৷ ধারণপা� ভত�i  Dci evav-wb‡la|- †Kvb e¨w³ wmGbwR Øviv aviYcvÎ fwZ© Kwi‡e bv, hw` bv-ি◌ 
 

(ক) ধারণপা� এবং উহার ভা�ভ মান�চঁক িবিনদ �k ev †KvW Abymv‡i wbwg©Z nBqv _v‡K; Ges �◌ 
(খ) �ধান পিরদশ �K KZ©„K wba©vwiZ †gqv‡` aviYcv‡Îi D`w ’̄wZ m¤cÖmviY cixÿY Ges GB Aa¨v‡q 

e�ণZ Ab¨vb¨ cixÿY m¤úbœ nBqv _v‡K| ি◌ 
 

৫০৷ ধারণপা� পরী�ণ �কে�র অ�েমাদন৷- (১)�কান পরী�ণ �কে� পয �ve„Ë cixÿY Ges aviYcv‡Îi Ab¨vb¨ 

cরী�েণর জ� তফিসল ৩ এ বণ �Z myweavw` _vwK‡Z nB‡e|ি◌ 
 

৫১৷ ধারণপা� পরী�েণর শত �|- (1) aviYcvÎ cixÿ‡Yi D‡Ï‡k¨ cÖ_‡g Dnv Lvwj Kwi‡Z nB‡e Ges h‡_vchy³ 
h�পািত ও �েযা� � ি◌�র �ারা উ� পা� ি◌�ত  �াস িনগ �Z Kwievi †ÿ‡Î GBiƒc e¨e ’̄v MÖnY Kwi‡Z nB‡e hvnv‡Z 
M◌্যাস হইেত �কান উ�পাত, �গ �Ü, welwµqv ev `yN©Ubv m„wó nIqvi m¤¢vebv bv _v‡K|  
 

(২) ধারণপা� পির�ার কিরবার পর ধারণপাে�র বিহভ �vM Ges Af¨šÍifv‡M †Kvb ÎæwU Av‡Q wK bv cixÿv Kwi‡Z 
nইেব এবং �কান আধার পরী�েণর সময় �টয়ার ওজন শতকরা ৫ ভােগর �বশী �াস পাইেল অথবা অ� �কান �� পাওয়া  
�গেল উহা �ণব �̈envi Kiv hvB‡e bv| 
 

(৩) উদ ি◌�িত স�সারণ পরী�ণ  কিরবার �ব � cÖwZwU aviYcvÎ h_vµ‡g ev®ú Dchy³ `ªveK Øviv ‡aŠZ Kwiqv 

�◌m�ণ �iƒ‡c cwi®‹vi Kwi‡Z nB‡e Ges wmwjÛv‡ii Af¨šÍifv‡M gwiPv ev Ab¨ ‡Kvb AevwÂZ c`v_© wmwjÛv‡ii Mv‡q 

h◌�ু থািকেল উহা ি◌�বণ �Z †h ‡Kvb Dcv‡q cwi®‹vi Kwi‡Z nB‡e, h_v t- ি◌ 
 

(ক)  �ধান পিরদশ �K KZ©„K Aby‡gvw`Z ai‡Yi PµvKv‡i NyY©qgvb Zv‡ii eªvk cÖ‡qvM; 

(খ)  অনিধক এক ঘ�া �াপী  অনিধক ৩০০ �সি�েগড তাপমা�া স�� �ি�েত িসিল�ার� দ� কিরবার 
পর উ� মিরচা বা অব ি◌�ত পদাথ � ev®ú ev h_vh_ ª̀veK Øviv †aŠZKiY|  

 
(৪) এই িবিধেত িব�ত প�িতেত ধারণপা� পির�ার কিরবার পর ��শ ��া�াড � Bbw÷wUDk‡bi cÖvmw½K †KvW Aব 

�াক�স অ�সাের আধােরর বিহভ �vM I Af¨šÍifvM Pvÿzlfv‡e cixÿv Kwi‡Z nB‡e| 
 
(৫) উপ-িবিধ (১) এ িব�ত পরী�ার পর িবিধ ৫১ এর অধীন িনধ �vwiZ D`w ’̄wZ cixÿY ev D`w ’̄wZ m¤cÖmviY 

cরী�ণ কিরেত হইেব৷  
 

(৬) উদ ি◌�িত স�সারণ পরী�ণ ��শ ��া�াড � †¯úwmwd‡Kkb 5430 Abymv‡i Kwi‡Z nB‡e Ges Ab~¨b 30 
†সেক� সময়�াপী িসিল�াের ��� পরী�া চাপ অ�াহত রািখেত হইেব৷ 

 
(৭) উদ ি◌�িত স�সারণ পরী�েণর ��ে�, পরী�া চাপ ��� থাকাকােল িসিল�ােরর �ায়ী �সারণ পরী�াকালীন 

সংঘ�ত �মাট �সারেণর শতকরা ৫ ভােগর �বশী হইেব না৷ 
 

(৮) উপ-িবিধ (৭) এ উি�িখত সীমা অিত�ম কিরেল �কান ধারণপাে� �াস ভত� Kiv hvB‡e bv|ি◌ 
 
(৯) পরী�া চাপ ��� থাকাকালীন সমেয় চাপ �াস পাইেল বা �কান িছ�, ��মান �� বা আ�িতর পিরবত �b N�েল 

ধারণপা� উ� পরী�ায় অকায �Ki nBqv‡Q cÖZxqgvb nB‡e| 

(১০) পরী�া সমাপনাে� ধারণপাে�র অভ��রভাগ স�ণ �iƒ‡c ï®‹ Kwi‡Z nB‡e| 
  



  
 

৫২৷ �বহার অ�পেযাগী আধার িবন�করণ৷- (১)�কানিসিল�ার পয �ve„Ë cixÿ‡Y DËxY© bv nB‡j ev †Uqvi IRb 
kতকরা ৫ ভােগরও �বশী �াস পাইেল বা অ� �কান ��র কারেণ �বহার অ�পেযাগী বিলয়া িনধ �vwiZ nB‡j mswkøó cixÿY 
†কে�ই  িসিল�ার�েক এই�প খ� খ� কিরয়া �িত� খ� চ�া�া বা িব�ত বা �পা�িরত কিরেত হইেব �যন উ� খ��িল 
ঝালাই বা অ� �কানভােব পর�র �� কিরয়া এক� �তন িসিল�ার বা �াসাধার ��ত করা না যায়৷  
 

 (২)িবন�করেণর �ব � Avav‡i wjwce× mKj Z_¨ weK…Z Kwi‡Z nB‡e|�◌ 
 

(৩)িবন��ত এই�প ধারণপাে�র িবষয় সংর�ণীয় �রকড � wjwce× Kwi‡Z nB‡e Ges webó Kwievi ci GK 

�◌e�সরকাল �রকড � msiÿY Kwi‡Z nB‡e Ges webóK…Z aviYcv‡Îi D³ weeiYx cÖwZ ermi Rvbyqvix, GwcÖj, RyjvB 
Gবং অে�াবর মােসর পেহলা তািরেখ �ধান পিরদশ �‡Ki wbKU  †cÖiY Kwi‡Z nB‡e|  
 

(৪)�কান ধারণপা� �াস উ�পাদেন �ব�ত হইয়া থািকেল বা �াস ম�দ, পিরবহন, �বহার �তীত অ� �কান 
উে�ে� �ব�ত হইয়া থািকেল এবং পরী�েণ �বহার অ�পেযাগী বিলয়া িনধ �vwiZ nB‡j GB wewamg~‡n ewY©Z Dcv‡q webó 
Kিরেত হইেব৷  
 

৫৩৷ পরী�া, ইত�া ি◌দর �রকড � msiÿY|- (1) aviYcvÎ ch©‡eÿYKvix I cixÿYKvix cixÿv‡K‡› ª̀ wbæewY©©Z 
Z�া ি◌দস�িলত �রকড � msiÿY Kwi‡eb, h_v t-  
 

(ক) ধারণপাে�র িনম �vY I gvwj‡Ki bvg; 
(খ) ধারণপাে�র ন�র (notation number);  
(গ) ধারণপাে�র ��া�াড � †¯úwmwd‡Kkb; 
(ঘ) �ব �eZx©  D`w ’̄wZ cÖmviY cixÿ‡Yi ZvwiL;  
(ঙ)িনম �vZv KZ©„K cÖ̀ Ë cixÿY wi‡cvU©  I mvwU©wd‡KU; 
(চ) পরী�া চাপ; 

(ছ) সব �v”P Kvh©Pvc;�◌ 
(জ) জলধারণ �মতা; 
(ঝ)�টয়ার ওজন; 
(ঞ) �ল �টয়ার ওজন ও পরী�ায় �া� �টয়ার ওজেনর মে� পাথ �K¨ (hw` _v‡K); 
(ট) ধারণপাে�র গাে�র ��মান অব�া; 
(ঠ) �ােসর নাম; 
(ড) সং�� ভা� েভর �কার; এবং 
(ঢ) ম��, য ি◌দ থােক৷ 

 
(২)�যেকান ধারণপাে�র ��ে� সংর�ণীয় �রকড �  Dc-wewa (1) G ewY©Z Z_¨vw`i weeiYx Ges mg‡q mg‡h 

�◌‡কান পিরবত �b nB‡j ZvnvI D³ †iK‡W© D‡jøL _vwK‡e|  
 
 

ষ� অ�ায় 
িসএনিজ ��শন, �পা�র সর�াম, িসিল�ার ও আ�ষ ি◌�ক সর�ামা ি◌দ আমদািন 

 
৫৪৷ িসএনিজ ��শন, �পা�র সর�াম, িসিল�ার ও আ�ষ ি◌�ক সর�ামা ি◌দ আমদািনেত বাধা-িনেষধ৷-(১) 

আমদািনত� িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন, িসএনিজ সাভ �‡m †gvUihvb iƒcvšÍ‡ii hš¿cvwZ I miÄvgvw`, wmGbwR mvwf©‡m 

ি◌e◌্যব�ত� �াস িসিল�ার বা �াসাধার অব�ই ন�ন এবং �ব � Ae¨eüZ nB‡Z nB‡e|�◌ 
 

(২) উপ-িবিধ (১) এ উি�িখত য�পািত, সর�াম �য �দশ হইেত আমদািন করা হইেব �সই �দেশর �চ�ার অব কমাস � 
Gi wbKU nB‡Z cÖZ¨qb cÎ (mvwU©wd‡KU Ae AwiwRb) `vwLj Kwi‡Z nB‡e| 

 
(৩) �াস িসিল�ার িবিধমালা, ১৯৯১ এর িবিধ ২৭ অ�সাের �ধান পিরদশ �K KZ©„K gÄyixK…Z jvB‡m‡Ýi kZ©vejx 

e◌্যতীত �কান � ি◌� িসএনিজ সাভ �‡mi Rb¨ e¨envh© wmwjÛvi Avg`vwb Kwi‡Z cvwi‡e bv| ি◌ 
 



  
 

(৪) �াসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ এর িবিধ ১৪ অ�সাের �কান � ি◌� �ধান পিরদশ �K KZ…©K cÖ̀ Ë cviwgU e¨ZxZ 
wসএনিজেত �বহায � †Kvb M¨vmvavi Avg`vwb Kwi‡Z cvwi‡e bv|  
 

 
স�ম অ�ায় 

িসএনিজ সংেকাচন, সংর�ণ এবং স�ালন প�িত 
�থম অংশঃ সাধারণ 

 
৫৫৷ য�পািতর ��িত৷- (১) বাি�ক �িত এবং িবনে�র স�াবনা কমােনার জ� সংেকাচন, সংর�ণ বা স�ালন 

সংি�� �িবধা ি◌দ ও সর�ামা ি◌দর  র�া কিরবার �ব�া কিরেত হইেব৷ 
 

(২) য�াংেশর গঠন ও কায � c×wZ PZz_©  Aa¨v‡qi weavbvejx Abymi‡Y nB‡Z nB‡e| 
 
(৩)িনয়�ণ সর�ামা ি◌দ এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত উহার অভ��ের বা বািহের শীতল হইয়া বরফ বা 

হাইে�ট গঠন কিরয়া �ব�া ���ণ � bv Kwi‡Z cv‡i| 
  

ি�তীয় অংশ: িসএনিজ িফিলং ��শন 
 

৫৬৷ অব�ান৷- িসএনিজ সংেকাচন সংর�ণ ও স�ালন প�িত এই িবিধমালার িবধান অ�সাের উ�ু� �ােন �াপন ও 
পিরচালনা কিরেত হইেব৷ 

 
�া�াঃ   অদা� বা �� দা� পদাথ � Øviv wbwg©Z Qv`hy³ †eóbx hvnvi Kgc‡ÿ GKw`‡K m¤ú~Y© †Lvjv Ges hvnv‡Z evqy 

Pলাচল ও �াস িনগ �g‡bi e¨e ’̄v Av‡Q GBiƒc myweavRbK ’̄v‡b ms‡KvPb, msiÿY I mÂvjb hš¿cvwZ ’̄vwcZ 
nইেল উহা আউটেডার বিলয়া গ� হইেব৷ 

 
৫৭৷ সংর�ণ প�িত ও �ব�াপনা৷-(১) �া◌াসাধার বা িসিল�ার ইউিনট�েলা শ�, মজ�ত ও যেথাপ�� িন�াশন 

�ব�া�� িভি�র উপর �াপন কিরেত হইেব৷ এই িভি� �ল এর উ�ীত �া� হইেত ২ িমটার স�ুেখ ও পাে��  কাব � AvKv‡i 

wনম �Z ’̄vb ch©šÍ hvbevnb PjvPj AbygwZ †hvM¨|ি◌ 
 
(২) উল�ভােব ম�দ�ত  িসিল�ার ইউিনট�িলর �শ�তা ১.১ িম., �দঘ �̈ 5.5 wg. Ges ‡g‡S  nB‡Z 1.6 wg. 

D◌ঁ�েত থািকেব৷ 
 
(৩)িসিল�ার�িল আ��িমকভােব রাখা হইেল, �েত�ক� ম�দ ইউিনেটর উ�তা ১.৬ িম., �দঘ �̈ 5.5 wg. Ges cȪ ’ 

h◌াহা এক� িসিল�ােরর �দঘ �̈ eivei 2 wgUvi ch©šÍ cÖk Í̄  nB‡e| 
 
(৪)িসিল�ার�িল আ��িমকভােব �াপন করা হইেল �েত�ক� ম�দ ইউিনেট এক� হইেত অপর�র ��� অ��ন ৩ 

�স. িম. হইেব এবং িসিল�ার�িলর ভা�ভ �ালানী সরবরাহ পেয়ে�র িবপরীত পাে�� একই িদেক হইেব এবং এমনভােব িব�� 
হইেব যাহােত িসিল�ার হইেত �কান �াস বাধাহীনভােব উপেরর িদেক িনগ �Z nB‡Z cv‡i| 

 
(৫) উপেরা� ভা� ভস�হ, ব�িবধ �ব�া (manifold) এবং সং�� পাইপস�হ যানবাহন, র�ণােব�ণ িগয়ার এবং  

সর�ামা ি◌দর �িত হইেত �র�ার �ব�া থািকেব৷ 
 
(৬) �েত�ক ম�দ ইউিনট ও অ�� ইউিনেটর মে� অ��ন ২ িমটার �র� বজায় রািখেত হইেব৷ 
 
(৭) ম�দাগােরর চ��াে�� অম�ণ ই�ােতর �ািলর �ব�নী বা অ��প �ব�া �ারা ম�দাগাের অন�েমা ি◌দত 

�েবশ �রাধ ও  �িত হইেত �র�া কিরেত হইেব৷ 
 

৫৮৷ ম�দ ইউিনেটর জ� িনরাপদ �র�৷- (১)িসিল�ার ম�দ ইউিনট এর অব�ান ি◌�িলিখত অ��ন িনরাপদ �রে� 
হইেব, যথাঃ - 

(অ)  �কান িনকটবত �x BgviZ ev mxgvbv †`Iqvj, ms‡KvPb hš¿vw` (compreser) ev Av¸‡bi Drm 
nইেত ১০ িমটার, তেব য ি◌দ িসিল�ার�িলর �মাট জলধারণ �মতা ৪,৫০০-১০,০০০ িলটার পয �šÍ 
nয় তেব িনরাপদ �র� ৪ িমটাের এবং �মাট জলধারণ �মতা ৪,৫০০ িলটার পয �šÍ nB‡j wbivc` 



  
 

`◌ূর� ৩ িমটাের  �াস করা যাইেত পাের এবং �াসাধােরর ��ে�  �াস�ত �র� ৫ িমটােরর কম 
হইেব না; 

      

A( ) �ালানী সরবরাহ পেয়� হইেত ৩ িমটার; 

(ই) িসিল�ার ভত �KiY GjvKv  nB‡Z 3 wgUvi (hw` _v‡K); Gesি◌ 
(ঈ) িসএনিজ ��শেনর সি�কেট বা সংল� �পে�াল পা� থািকেল তরল �ালানী  ট�াংেকর িফল পেয়� 

হইেত ১০ িমটার৷ 
 

৫৯৷ �ালানী স�ালণ পেয়ে�র িনরাপদ ���৷- িসএনিজ স�ালন পেয়� ি◌�িলিখত �রে�র মে� �াপন করা যাইেব 
না, যথাঃ - 

(অ)  �য �কান ��বলন উ�স হইেত ৬ িমটার; 
(আ)  ম�দ ইউিনট, সংেকাচন য� বা �য �কান  �কার ��লন উ�স হইেত ৪ িমটার; এবং 
B( ) য ি◌দ িসএনিজ ��শন �পে�াল পাে�র িনকটবত�x ev jv‡Mvqv nq Z‡e f~Mf©̄ ’ Zij R¡vjvbx 

U◌্যাংক এর িফল পেয়� হইেত ১০ িমটার, িব�য় ক� হইেত ৪ িমটার ও তরল �ালানী সরবরাহ 
পেয়�ট হইেত ৩ িমটার৷ 

 
 

৬০৷ সংেকাচন ইউিনেটর িনরাপদ �র�৷- সংেকাচন ইউিনট িন�বণ �Z `~i‡Z¡i g‡a¨ ’̄vcb Kiv hvB‡e bv, h_v t-ি◌ 
K( ) িসএনিজ ��শেনর সীমানা �াচীর হইেত ৩ িমটার; 
L( ) িব�য় ক� বা �কান ��লন উ�স হইেত ৪ িমটার; এবং 
M( ) িসএনিজ ��শন �পে�াল পাে�র সংল� বা সি�কেট হইেল �গভ �̄ ’ Zij R¡vjvbx U¨vs‡Ki wফল 

পেয়� হইেত ১০ িমটার এবং �ালানী সরবরাহ ইউিনট হইেত     ৩ িমটার৷ 
 

৬১৷ িনরাপ�া �র� িশিথলকরণ৷-(১) সংরি�ত �ত�Kg© AwMœ we‡ivax ‡Kvb wbwQ`ª †`Iqvj Øviv c„_KxK…Z nB‡j 
c◌্রধান পিরদশ �K wewa 58, 59 Ges 60 G DwjøwLZ `~iZ¡  n«vm Kwi‡Z cvwi‡eb| 

  
(২) �াস ম�দ�ান, সংেকাচন য� বা িডসেপি�ং পেয়�, ধারণপা� ভত �KiY ’̄vb A_ev mxgvbv †`qvj Ges AwM¥ 

ি◌wনেরাধী �দয়ােলর মে� �র� ১ িমটােরর কম হইেব না৷ 
 

৬২৷ ধারণপা� ভত�i ¯’vb|-(1) aviYcvÎ fwZ©i ’̄vbwU cÖv½‡Yi GKwU wbw`©ó RvqMvq ’̄vwcZ nB‡e Ges 

ি◌wবেশষভােব উ� �ান� �য়�িত  বা অৈবধ অ��েবশ �রােধর জ� িনয়ি�ত �েবশ পথ স�িলত �ীেলর জািলর �ব�ণী �ারা 
�র�া কিরেত হইেব৷ 
 

(২) ধারণপা� �রণ এলাকায় ম�দ�ত িসএনিজ এর পিরমাণ ৩০০ ঘন িমটার (জলধারণ �মতা ১২০০ িলটার) এর 
�বশী হইেব না৷ 
 

(৩) ধারণপা� �রণ এলাকা �াস ম�দ ইউিনট, �া�েণর সীমানা �দয়াল, জন সমাগম�ল অথবা সংরি�ত �ত�Kg© 
nইেত ৩ িমটােরর কম �রে�র মে� �াপন করা যাইেব না৷ 
 

৬৩৷ জন সমাগম�েল �ালানী সরবরাহ িনিষ�৷- জন সমাগম�েল বা রা�ায় দাড়ঁােনা যানবাহেন �কান িফিলং ��শন  
হইেত �ালানী সরবরাহ করা যাইেব না৷ 
 
 ৬৪৷ ম�দ �ব�ায় চাপ �শমন �কৗশল৷- (১) �াস ম�েদর জ� �ব�ত �েত�ক িসিল�ার বা �াসাধাের অ�েমা 
ি◌দত চাপ �শমন �ব�া ি◌দ এবং এক� অ�েমা ি◌দত িবি��করণ ভা�ভ থািকেব যাহা �াস ম�দ ইউিনেটর সহজগ� �ােন 
�ািপত হইেব এবং এই িবি��করণ ভা� ভ�র সাহাে� চাপ �শমন �ব�া ব� করা যাইেব না৷ 
 

(২) অিতির� চাপ হইেত পাইপ ও �াস ম�দ �ব�া র�ার জ� উহােত িনরাপদ �শমন �ব�া ি◌দ থািকেব৷  
 
(৩) ম�দ �ব�া ি◌দর �র�ার উে�ে� �ািপত �শমন �কৗশল পয �vß ÿgZv m¤úbœ nB‡e Ges Ggbfv‡e ’̄vcb 

Kিরেত হইেব �যন উহা উ� িসে�েমর সব �v”P Kvh©Pv‡ci AwZwi³ AbwaK kZKiv 20 fvM Pv‡c Kvh©ÿg nq|�◌ 
 

(৪)িনরাপদ �শমন �ব�ায় ি◌�বণ �Z †h †Kvb GKwU _vwK‡Z cv‡i, h_v t-             ি◌ 



  
 

 
(অ)  িসিল�ােরর সব �v”P Kvh©Pv‡ci AwZwi³ AbwaK kZKiv 20fvM Pv‡c Kvh©Kix GKwU ev÷©PvKwZ 

�◌(burst disk); 

(আ)  িনদ �ó Pv‡c ‡Lvjv hvq Ggb GKwU Pvc cÖkgb fvj&f;ি◌ 
 

(৫)িনরাপদ �শমন িডভাইস এমনভােব �াপন কিরেত হইেব যাহােত িনব �‡Nœ  †Kvb wbivc` RvqMvq m¤ú~Y© wbM©gb 

ি◌m�ব হয় এবং িনগ �Z M¨vm hvnv‡Z †Kvb Bgvi‡Zi wbæ ’̄ ‡KvU‡ii g‡a¨ ev M¨vmvavi, fvj&f A_ev hš¿vs‡ki ms¯ú‡k© 
b◌া আেস৷ 

 
(৬) সাভ �m fvj&‡fi mwnZ m¤ú„³ wbivc` fvj&f Qvov M¨vmvavi Ges wmwjÛv‡ii mwnZ mshy³ wbivc` cÖkgb 

ি◌f◌া�ভ উল�ভােব �াপন কিরেত হইেব যাহা �ি�েরাধী আবরণ �� হইেব৷ 
 

৬৫৷ িসএনিজ �ানা�র ভা�ভ৷- (১) �াস ম�দ ইউিনট এবং যানবাহেন �ালানী সরবরাহ নেলর (nozzle) মে� 

িন�বণ �Z 4 wU eÜKiY fvj&f mshy³ Kwi‡Z nB‡e, †hgb t-ি◌ 
 
(অ)  �েত�ক �াস ম�দ ইউিনেট এক� অ�েমা ি◌দত �ত কায �Ki M¨vm wew”QbœKiY fvj&f _vwK‡e, hvnv 

M◌্যাস ম�দ ইউিনেটর কােছ ই�ােতর সরবরাহ পাইেপ �াপন কিরেত হইেব এবং যাহােত �েত�ক 
ইউিনটেক আলাদাভােব ব� ও অ� ইউিনট হইেত িবি�� করা যায়৷ এই�প ভা� ভস�হ িনরাপদ 
�ব�নীর মে� থািকেব; 

(আ)  �াস ম�দ ইউিনেটর কাছাকািছ িক� বিহপ �v‡k¦© B¯úv‡Zi wbM©gY cvB‡ci ewnf©v‡M GKwU cÖavb 
e�করণ ভা�ভ �াপন কিরেত হইেব এবং এই ভা� েভর কাজ হইেব �াস ��ােরজ ইউিনটেক, উ� 
ইউিনট হইেত ভা�র িদেক সংেযাগ�া� সর�ামা ি◌দ হইেত িবি�� করা; 

(ই)  �ততার সিহত কায �Ki GKwU Riæix eÜKiY fvj&f B¯úv‡Zi wbM©gb  cvB†c ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e 
h◌াহা যােন �ালানী সরবরাহকারীর সহজগ� �ােন হয় এবং �ালানী সরবরাহ পেয়� �ব�ত না হইেল 
ভা�ভ ব� রািখেত হইেব; 

 
C( )      �ালানী সরবরােহর �েত�ক� নমনীয় �হাস পাইেপর জ� এক� ব�করণ ভা�ভ (Shut-off) 

থািকেব৷  
 

(২)�য উে�ে� ভা� ভ�িল �াপন করা হইয়ােছ �সই�িল �ণ � Pvc I ZvcgvÎvq Kvh©Ki nB‡Z nB‡e, h_v t- 
 

(ক)  িনম �vZv fvj&f¸wji Kvh©KvwiZvi nvi  fvj&‡fi Mv‡q Qvc ev Ab¨ †Kvb ’̄vqx wPý cÖ̀ vb Kwiqv 

wনদ �k Kwi‡e;�◌ 

(খ)  পাইেপর সিহত স�ক�Z Ab¨vb¨ Dcv`vb, †hgb- QvKbx (strainer), mœyevi (snuber),  Ges   

ি◌e�ধZ ms‡hv†MI Abyiƒcfv‡e wPwüZ Kwi‡Z nB‡e;ি◌ 
(গ)  �ধান িনয়�ণকারী ব�করণ ভা�ভ এবং জ�রী ব�করণ ভা�ভ ��ভােব �লেবল�� হইেব, উ� 

�লেবেলর অ�েরর পিরমাপ কমপে� ২০ �স. িম. হইেব; এবং 
(ঘ)  িপছেন হ�দ বা সাদা রং �� হইেব৷ ভা�ভ বা ভা� েভর �লেবেল ��ভােব ব� কিরবার িদক িনদ �kbv 

�◌_◌ািকেব৷ 
 
৬৬ ৷ পাইপ এবং �হাস �াপন৷-(১) �াস ম�দ ইউিনট এবং জ�রী, িবি��করণ ভা� েভর মে� সং�� শ� পাইপ, 

�উব সং�� য�াংেশ ��নতম চাপ, তাপ এবং ভার বহেনর �মতা স�� হইেব এবং ��নতম �সফ� ফ�া�র যাহােত ৮ হয় 
এমনভােব িডজাইন�ত হইেব এবং �াসেকট বা �ািকংসহ �য সব িজিনস �ব�ত হইেব তাহা �া�িতক �াস এবং উহার 
�বহােরর সিহত সাম���ণ � nq|  
 

(২) পাইপ এবং �উব�িল যত�র স�ব �সাজােসািজভােব িব�◌ৃত হইেব যাহােত �সারণ, সংেকাচন, ঝা�ঁিন, ক�ন 
বা ি�ত হওয়ার পয �vß AeKvk _v‡K Ges evwn‡ii cvBc gvwUi bx‡P ev gvwUi Dc‡iI Ggbfv‡e ’̄vcb Kiv hvB‡Z cv‡i 
h◌াহােত উপ�� অবল�ন�� হয় এবং যাি�ক �িত হইেত �রি�ত থােক৷  

 



  
 

(৩) অ� �কানভােব �রি�ত রিখবার  �ব�া না থািকেল মা�র নীেচর  পাইপ ৪৫ �স. িম. এর কম গভীের বসােনা 
যাইেব না এবং মা�র নীেচর পাইপ�িল িব�মান �ী�ত প�িতেত �য়েরােধর �ব�া কিরেত হইেব৷ �◌্যাচ�� পাইপ ও 
িফ�ংস মা�র নীেচ �াপন করা যাইেব না৷ 
 

(৪) সকল �ালানী সরবরাহ �হাস এবং য�াংশস�হ এমন ধরেনর হইেব যাহােত �ব��িতক ��লন �রাধ কিরেত 
স�ম  হয়৷ 
 

(৫) নমনীয় �হাস ��মা� জ�রী এবং িবি��করণ ভা� েভর ি◌� অিভ�েখ �বহার করা যাইেব৷ 
 
(৬) সংেযােগর পর িসে�েমর পাইপ, �উব, �হাস এবং �হাস সং�� য�াংেশর িনি��তা কমপে� উ� অংেশর 

�াভািবক কায �Pv‡c cixÿv Kwi‡Z nB‡e Ges Pvc cÖkgb fvj&f Ab~¨b cÖwZ 5 ermi AšÍi  cixÿv Kwi‡Z nB‡e| 
 

(৭) �েত�ক �ালানী সরবরাহ কায �bj Ggb wWRvB‡bi  nB‡e hvnv evwn¨K myiÿv Ges R¡vjvbx mieivn Kv‡j 

Aতক �Zfv‡e M¨vm wbM©g‡bi d‡j m„ó †h ‡Kvb cÖfve mn¨ Kwi‡Z mÿg nq|ি◌ 
 
৬৭৷ সংেকাচন য�পািত৷-(১) সংেকাচন য�পািত যাহােত  িসএনিজ �বহার এবং �াভািবক কায �Pvc I ZvcgvÎvq 

e◌্যবহার উপেযাগী হয় এমনভােব িডজাইন�ত হইেব, যাহােত ইহার এক� �শমন �ব�া থািকেব যাহা িসিল�ার এবং ঐ 

সংেকাচন কায � e¨eüZ cvB‡ci m‡e©v”P  Kvh©Pvc‡K cÖ‡Z¨K Í̄‡i wbqš¿Y Kwi‡e|�◌ 
(২)িনয়�ণ �ব�ার িডজাইন �াভািবক কায �Ki Ae ’̄vq cÖZ¨vwkZ Pvc, Zvc I mvwf©m Dc‡hvMx nB‡Z nB‡e| 

  
(৩)�কানিসএনিজে�শেনরিসএনিজ কে�সাের বাতাস �েবশ কিরেত �দওয়া যাইেব না৷ 

 
৬৮৷ চাপ মাপার য� �াপন৷-(১) সংেকাচন িনগ �gY Pvc, gRy` Pvc Ges R¡vjvbx mieivn Avav‡ii c~iY Pvc 

wনণ �‡qi Rb¨ GKwU Pvc cwigvcK(pressure gauge) ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e| 
 
 (২) চাপ পিরমাপক য� �িত িতন ব�সর  অ�র পরী�া কিরেত হইেব৷ 
 

৬৯৷ �ব��িতক য� ইত�া ি◌দ৷- (১)িবপ�নক এলাকায় �াপনেযা� সকল �ব��িতক য�পািতর ��ে� ি◌��প 
��া�াড �mg~n AbymiY Kwi‡Z nB‡e, h_v t- 

 
(ক)  িবএস-৪৬৮৩ িবে�ারক এর ��ে�  �ব��িতক  য�পািত; 
(খ)  িবএস-২২৯ �ব��িতক  য�পািতর জ� িশখািনেরাধী �ব�নী; এবং 
(গ)  িবএস-৪১৩৭ িবপ�নক ��ণীর িডিভশন-২ এলাকার ইেলকি�ক�াল য�পািত িনব �vP‡bi Rb¨ M◌াইড৷ 
 

(২)িশখািনেরাধী (flame proof) বা অ�ন �wnZfv‡e wbivc` bq GBiƒc ˆe`y¨wZK miÄvgvw` m¤úbœ wec¾bK 

ি◌Gলাকার মে� �কান ইমারত িনম �Z nB‡j Dnv A‡f`¨ e ‘̄ Øviv wbwg©Z nB‡e Ges Dnvi Ae ’̄vb Ggb nB‡e  hvnv‡Z 

ি◌M◌্যাস িনগ �gb c_ †Kvb wec¾bK GjvKvi Rb¨ wb‡`©wkZ M¨vm wbM©gb c‡_I mgvb ev e„nËi nq|  
 
 (৩) সংেকাচন য�াংশ, ম�দ �াপনা এবং সরবরাহ সর�ামা ি◌দ �ব��িতক লাইেনর নীেচ এবং ���ণ � jvB‡bi 
D�ু� অংেশর নীেচ �ািপত হইেব না৷ 
 
 

অ�ম অ�ায় 
যানবাহেন �ালানী সরবরাহ সং�া� কায �µg 
 

৭০৷ সব �v”P c~iY Pvc|-(1) ‡Kvb e¨w³ †Kvb wmwjÛv‡i ev Avav‡i Dnvi wWRvBb Pv‡ci AwZwi³  Pv‡c 

�◌wসএনিজ  ভত � Kwi‡eb bv|ি◌ 
 

(২) উপ-িবিধ (১) এর িবধান সােপে� �কান যানবাহেনর �ালানী ধারণপাে�র সব �v”P c~iY Pvc 210 ‡mjwmqvm 

�◌Z◌াপমা�ায় ১৬৫ িকেলা�াম/�স.িম.২  অথবা অ� �কান তাপমা�ায় উহার সম��৷ 
 



  
 

(৩)�কান �ালানী সরবরাহ ধারণপাে�র ি�র�ত চাপ উ� ধারণপাে�র গােয় িলিপব� ও সংেযাগ�েলর কাছাকািছ 

�ােন �দশ �Z Ges c~iYKv‡j weivwRZ ZvcgvÎvq ms‡kvwaZ Kvh©Pv‡ci †ewk nB‡e bv|ি◌ 
 
(৪)িসএনিজিবতরণ �ব�া (dispensing system) এমন সর�ামা ি◌দ স�� হইেত হইেব যাহােত �ালানী 

ধারণপাে� সরবরাহ তাপমা�ায় সংেশািধত �রণ চােপ �পৗঁছার সােথ সােথ �য়ংি�য়ভােব ব� হইয়া যায়৷ 
 
৭১৷ অি� উ�স িনিষ�৷- (১) পা�া�র কায �µg Pwjevi mg‡q †Kvb AwMœ Drm fwZ© ms‡hv‡Mi 3 wgUvi Gi g‡a¨ 

A◌ানা যাইেব না৷ 
 

(২) �ালানী ভত � ’̄v‡bi KvQvKvwQ RvqMvq GB g‡g© GKwU mZK©evYx ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e †h, R¡vjvbx mieivn 

ি◌K◌ায �µ‡gi 6 wgt Gi g‡a¨ a~gcvb ev †Lvjv Av¸b wbwl×| D³ mZK©evYx 30 wgt ~̀iZ¡ nB‡Z mn‡R cVb‡hvM¨ 
nইেত হইেব৷ 

 
(৩) “�মাটর ব�করণ”, “�মপানিনিষ�”, “�খালা আ�ন িনিষ�”, “দা� �াস”  শ�াবলী স�িলত সতক �evYx 

wর�েয়িলং ��শেন ও কমে�সার এলাকায় �াপন কিরেত হইেব এবং সত �KevYxi Ae ’̄vb Ae ’̄v Abyhvqx wba©vwiZ nB‡e|  
 

৭২৷ �ালানী সরবরাহ সংেযাগ৷- যানবাহেন �ালানী সরবরােহর জ� সকল সংেযাগ একই ধরেণর হইেত হইেব এবং 
অ�েমা ি◌দত �ালানী সরবরাহ সংেযাগ শলাকা ধরেনর (probe type) হইেব৷ 
 

৭৩৷ অি� �ঘ �Ubv cÖwZ‡iva|- R¡vjvbx mieivn GjvKvq GKwU enb‡hvM¨ AwMœ wbe©vcK _vwK‡Z nB‡e hvnvi †র�ং 
২০ িবিস এর কম হইেব না৷ 
 

৭৪৷ িসএনিজ ভত �Ki‡Y cvjbxq wb‡ ©̀kbv|- R¡vjvbx mieiv‡n e¨eüZ ‡nŠm cvB‡ci mwbœK‡U Ges mn‡R 

ি◌`◌ৃ�মান অব�ােন ি◌�িলিখত িনদ �kvbvmg~n Uv½v‡bv _vwK‡e, h_v tÑ �◌ 
   িনি�ত হউন �য,- 

K( ) অ�েমা ি◌দত সনা�করণ �লেভল যথেপা�� �ােন �াপন করা হইয়ােছ; 
L( ) �ালানী সং�েহর উে�ে� দ�ায়মান যােনর অব�ান হইেত ৬ িমটােরর মে� �কান �মপান করা হয় 

না এবং অি��িল� �ি�র স�াবনা নাই; 
M( ) যান� হ�চািলত ��ক (hand brake) �ঢ়ভােব �েয়াগ করা আেছ; 

(ঘ)   �মাটরযান  ইৈ�েনর ��লন (ignition) ও �ব��িতক �ব�া  এবং সট �I‡qf †hvMv‡hvM mর�ামসহ 
�বতার ব� করা হইয়ােছ; 

(ঙ)  �মাটরযােন �ািপত িসিল�ার পয �ve„Ë cixÿY †gqv‡`i g‡a¨ Av‡Q Ges cixÿY c×wZ wewae× 

wবধান অ�সাের স�� করা হইয়ােছ এবং �সইমম � cwi`k©b cÖZ¨qb MÖnY Kiv nBqv‡Q;�◌ 
(চ)  যান�র িসএনিজ সর�ামা ি◌দেত  �কান িছ� নাই; এবং 
(ছ)  �ালানী সংেযাগ উ�ম অব�ায় আেছ এবং  উহার িডসেপ�ার িফলার নজেলর সিহত সাম� জ��ণ �| 

 
৭৫৷ ভত �KiY c×wZ|- †gvUihv‡b mshy³ R¡vjvbx aviYcv‡Î R¡vjvbx fwZ©Ki‡Yi mgq wbæewY©Z c×wZ AbymiY 

ি◌Kিরেত হইেব, যথাঃ - 
K( ) �মাটরযােনর �ালানী সরবরােহর সংেযাগ �ল হইেত ময়লা �িতেরাধকারী িছিপ অপসারণ কিরেত 

হইেব; 
L( ) �ালানী সরবরাহ নল� িফল পেয়ে� �� কিরেত হইেব; 

(M) ধীরগিত ভত � (trickle filling) c×wZ‡Z fwZ©KiY e¨ZxZ Ab¨vb¨ c×wZ‡Z fwZ©KiY 

ি◌K◌ায �µg PjvKv‡j †gvUihvwU `„wói A‡MvP‡i ivLv hvB‡e bv;  
N( ) ম�দ িসিল�ার হইেত �মাটরযােনর িসিল�াের িসএনিজ সরবরােহর সময় ির�েয়িলং ভা�ভ আে� 

আে� �িলেত হইেব;এবং  ভত �KiY av°v I M¨v‡mi `ªæZ ZvcgvÎv e„w× ‡ivaK‡í wmGbwR 

ি◌a◌ীের ধীের �মাটরযােন সরবরাহ কিরেত হইেব; 

(O) ভত �KiY mgvß nB‡j widz‡qwjs fvj&f eÜ Kwi‡Z nB‡e;ি◌ 
(P) ভত �KiY b‡ji AMÖfvM w`qv wbM©Z M¨v‡mi cwigvY hvnv‡Z h_vm¤¢e me©wbæ ch©v‡q _v‡K 

ি◌†সই উ��ে� ভত�KiY bj mZK©Zvi mwnZ wew”Qbœ Kwi‡Z nB‡e; Gesি◌ 
Q( ) �হাস পাইপ� িডসেপ�াের যথা�ােন রািখেত হইেব৷ 



  
 

  
৭৬৷ �ালানী ভত �K…Z hvbwU ch©‡eÿY|- ‡Kvb hvb R¡vjvbx fwZ©̄ ’j nB‡Z Pwjqv  hvIqvi c~‡e© g‡bv‡hvM 

ি◌mহকাের উহা পয �‡eÿY Kwi‡Z nB‡e, hvnv‡Z ÎæwUc~Y© fwZ©KiY A_ev ÎæwUc~Y© ms‡hvM miÄvgvw` Acmvi‡Yi Kvi‡Y 
h◌ান�েত অথবা িডসেপি�ং পেয়ে� �কান িছ�  না থােক৷ 

 
৭৭৷ িসএনিজ ��শেনর িনরাপ�া ও র�ণােব�ণ৷- (১)িসএনিজে�শেনর সর�ামা ি◌দ ও য�পািত ��ভােব 

র�ণােব�ণ ও সি�য় রািখেত হইেব৷ 
 

(২)িসএনিজির�েয়িলংে�শেনর পিরচালক িনয়িমতভােব ি◌�িলিখত িনরাপ�া পরী�ণ ও পয �‡eÿY Ges Rix‡ci 
e◌্যব�া �হণ কিরেবনঃ  

 
(ক)  িবিধ ৭৮ অ�সাের ির�েয়িলং ��শেনর য�পািত এবং সর�ামা ি◌দ অ��� ৩ মাস অ�র পয �‡eÿY 

Kিরেত হইেব; এবং 
L( )     িবিধ ৭৯ অ�সাের ির�েয়িলং ��শন জরীপ কিরেত হইেব৷ 

 
(৩)িসএনিজির�েয়িলংে�শেনরেকান কম �Pvix KZ…©K D³ †÷k‡bi SuzwKc~Y© hš¿cvwZ ev miÄvg A_ev cwiw ’̄wZ 

`◌ৃি�েগাচর হইেল িতিন উহা িসএনিজ পিরচালকেক অিবলে� অবিহত কিরেবন৷ 
 

(৪) উপ�� সং�া �তীত �কান য�পািতর সীল ভা�া বা �নঃ সীলকরণ করা যাইেব না৷ 
 
৭৮৷ য�পািতর ও সর�ামা ি◌দর পয �‡eÿY I cixÿY|- (1) ïaygvÎ Dchy³ cÖwkÿY cÖvß e¨w³MYB widz‡qwjs 

†�শেনর য�পািত ও সর�ামা ি◌দর পয �‡eÿY I cixÿYKv‡j cÖ‡qvRbxq wbivcËv msµvšÍ ms¯‹v‡ii `vwq‡Z¡ _vwK‡eb|  
 

(২) ফরম-গ অ�সাের সর�ামা ি◌দ পরী�ণকােল ��তম পয �‡eÿY I cixÿ‡Yi e¨e ’̄v Kwi‡Z nB‡e| 
 

(৩) পয �ve„Ë ch©‡eÿY I cixÿYKv‡j mbv³K…Z ‡Kvb ÎæwU hZ kxNÖ m¤¢e †Kvb cÖwkÿYcÖvß e¨w³ KZ…©K 
m◌ংেশাধন কিরেত হইেব৷ 

 
৭৯৷ িনরাপ�া িবষয়ক বাষ �K Rixc|- (1) wewa 77(2)(L) Gi weavb Abymv‡i wmGbwR widz‡qwjs †÷k‡bi 

ি◌wনরাপ�া িবষয়ক বাষ �K Rixc Kvh© †Kvb †hvM¨ e¨w³ KZ…©K m¤úv`b Kwi‡Z nB‡e|ি◌ 
 
(২)িনরাপ�া সং�া� বাষ �K  Rixc m¤úvw`Z  Ab¨vb¨ ch©‡eÿY I cixÿ‡Yi AwZwi³ cwic~iK wnmv‡e 

ি◌wবেবচনা কিরেত হইেব৷ 
 

(৩)িনরাপ�া সং�া� বাষ �K Rix‡c Kgc‡ÿ wbgœewY©Z †ÿÎmg~n AšÍf~©³ _vwK‡e, ি◌ 
   

(ক)  �েত�ক� কমে�সার ইউিনেটর �াস িনরাপ�া সংি�� �সফ� এবং সাটডাউন 
 িডভাইস  পরী�ণ ও পয �‡eÿb; 
(খ)  সকল কমে�সার িরিলফ ভা� েভর ক�ািলে�শন ও িরিসিলং পরী�ণ ; 
(গ) ম�দ �াসাধার বা িসিল�ােরর �েযাজ� ��ে�  িরিলফ ভা� েভর ক�ািলে�শন ও িরিসিলং পরী�ণ; 
(ঘ)  জ�রী সাটডাউন সর�ামা ি◌দর কায �ÿgZv cixÿY; Ges 
(ঙ)  ক�াসেকড ম�দাগাের ম�দ�ত িসিল�ারস�হ িবিধ অ�সাের পরী�ণ করা হইয়ােছ িকনা তাহা 

পয �‡eÿY| 
 

(৪)িনরাপ�ািবষয়ক বাষ �K Rixc Kv‡j cÖvß ÎæwUmg~n †Kvb †hvM¨ e¨w³ KZ…©K ms‡kvab Kwi‡Z nB‡e|ি◌ 
 

৮০৷ িসএনিজ ��শেনর পিরদশ �b|-(1) †Kvb wmGbwR †÷k‡bi hš¿cvwZ Ges miÄvgvw`i wbivcËv I wbivc` 
cিরচালনা িবষেয় �ত�য়েণর লে�� ��শেনর মািলক বা পিরচালক িনি�ত কিরেবন �য, উ� ��শন� অ��ন ২ ব�সর অ�র 
একবার �কান �যা� � ি◌� ক��ক পিরদ�শb Kiv nBqv‡Q Ges GBiƒc cÖ_g cwi`k©b GB wewagvjv Kvh©Ki nBevi 1 
e�সেরর মে� স�াদন কিরেত হইেব৷ 

 



  
 

(২) এই িবিধর উপ-িবিধ(১) অ�সাের �কান �যা� � ি◌� ক��ক পিরদশ �b m¤úbœ Kiv nB‡j wZwb dig-N A�যায়ী 
এক� সনদপ� জারী কিরেবন৷ 
 

(৩) পিরদশ �‡bi mgq cwi`k©bKvix dig-O †Z ewY©Z cwi`k©b †PK-wj÷ Abyhvqx weeiYx wjwce× Kwi‡eb| 
 

৮১৷ লগ�ক-৷ (১) এই পিরে�েদর িবধান অ�সাের িসএনিজ পিরচালক �া�েণ সব �̀ v GKwU nvjbvMv` jMeyK 
m◌ংর�ণ কিরেবন৷ 

   
(২) সমেয়র �ম অ�সাের ি◌�িলিখত কায �vejx Ges NUbvmg~n jMey‡K wjwce× Kwi‡Z nB‡e, h_vt- 
 

   (ক) সকল �িঁক�ণ � hš¿cvwZ, miÄvgvw` Ges cwiw ’̄wZi weeiY; 
 (খ) এই িবিধমালার িবিধ ৭৭ হইেত িবিধ ৭৯ এর িবধানস�হ অ�সাের স�া ি◌দত পয �‡eÿY Ges M„nxZ 

Rরীেপর িববরণ;  
(গ) এই িবিধমালার িবিধ ৮০ অ�সাের স�া ি◌দত পিরদশ �‡b `„ó wel‡q weeiY; 
(ঘ)  িবিধ ৭৮ হইেত ৮০ এর িবধানাবলী  অ�সাের সংেশািধত  ��স�েহর িববরণ; 
(ঙ)  অিধক চাপ �িতেরাধক �ব�ায় অ�ত�ািশত ঘটনাবলী;  
(চ)  িসএনিজ �াপনায় �কান য�পািত িবকল হওয়া সং�া� ঘটনাবলী; 
(ছ)িনরাপ�ািনি�তকরণ এবং িনয়�ণ �কৗশেলর সীল ভা�ার যাবতীয় ঘটনাবলী৷ 
 

(৩)িসএনিজির�েয়িলংে�শেন কায � m¤ú`vb I †givgZKvix e¨w³ Zvnvi cwiPqmn M„nxZ Kvh©vw`i weeiY 
jগ�েক িলিপব� কিরেবন৷ 
 

৮২৷ �িঁক�ণ � ev wec¾bK wmGbwR mieivn †÷kb|-(1) wmGbwR cwiPvjK †Kvb SuzwKc~Y© ev wec¾bK 
wসএনিজ ��শন হইেত িসএনিজ সরবরাহ কিরেবন না৷ 
 
 (২)ি◌�িলিখত পিরি�তেত, িসএনিজ ��শন �িঁক�ণ � ev wec¾bK nB‡Z cv‡i, h_vt- 

(ক)িবিধ ৮০ অ�সাের �কান �ালানী সরবরাহ ��শন পিরদশ �b KivBqv jB‡Z e¨_© nIqv; ev  
(L) িবকল বা �িঁক�ণ � miÄvgvw` ev hš¿cvwZi AbeiZ e¨envi; ev 
M( ) সীলিবহীন িনরাপ�া বা িনয়�ণ য�া ি◌দ৷ 

 
৮৩৷ জ�রী পিরক�না এবং প�িত৷-(১) িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর পিরচালক এক� জ�রী কায � cwiKíbv 

m◌ংর�ণ কিরেবন যাহােত উহা ি◌�িলিখত অব�ায় বা�বায়ন করা যায়ঃ - 
  (ক) �ােসর সরবরাহ �াস বা িবি�ত হইেল; 

L( ) �ােসর �বিশ�� মানস�ত না হইেল; 
M( ) অিতির� বা ি◌�মা�ায় �াস গ���করণকােল; 
N( ) িসএনিজ সর�ামা ি◌দ বা য�পািতেত বড় ধরেণর �� �দখা িদেল; 
O( ) �ঘ �Ubv ev Ab¨ †Kvb Riæix Ae ’̄v hvnv wmGbwR †÷k‡bi mwnZ RwoZ ev RwoZ nIqvi 

A◌াশ�া◌া থািকেল; 
P( ) সাধারণ জ�রী অব�া �দখা িদেল; এবং 
Q( ) িসএনিজ সরবরাহ ��শেনর অব�ান বা �বহার হইেত �� অ� �কান িবপদ �দখা িদেল৷ 

 
(২) পিরচালন সং�া� জ�রী পিরক�নায় ি◌�িলিখত িবষয়াবলী অ���� হইেব, যথাঃ - 
 

(ক) জ�রী অব�ার �ি� হইেল উপ�� র�ণােব�ণ এবং পিরচালন কম �Pvix‡`i‡K Zvnv‡`i `vwqZ¡ 
mমে� অবিহত করণ; এবং 

(খ) ফায়ার সাভ �m, cywjk, M¨vm mieivnKvix ms ’̄vmn Dchy³ KZ…©cÿ ev ms ’̄vi mwnZ †hvMv‡hvM 

ি◌¯থাপন; এবং 
(গ)িসএনিজ সর�ামা ি◌দ ও য�পািত এবং কলক�া �থক রািখবার এবং জ�রী অব�া �মাকােবলার 

লে�� িব�ািরত প�িত৷ 
 



  
 

৮৪৷ কম �Pvix‡`i cÖwkÿY|-(1) wmGbwR widz‡qwjs †÷k‡bi cwiPvjK GB g‡g© wbwðZ Kwi‡eb †h mKj 
i�ণােব�ণ ও পিরচালন কায �i Rb¨ †h Kvh© c×wZ †÷k‡b we`¨gvb Av‡Q Zvnv D³ wmGbwR †÷k‡bi mKj Kg©Pvix 

�◌K��ক অ��ত হইেব৷ 
  
(২) কায �c×wZ‡Z m¤¢ve¨ wec` wPwýZ Kiv Ges Dnvi Dchy³ wbivg‡qi e¨e ’̄v _vwK‡e| 

 
(৩)িসএনিজ পিরচালক িনি�ত কিরেবন �য িসএনিজ ��শেনর সকল কম �Pvix h_vh_ cÖwkÿYcÖvß I KiYxq Kv‡h© 

Dপ�� এবং কায �c×wZ I Riæix Kvh© cwiKíbv ev¯Íevq‡b Dchy³| 
 
৮৫৷ �িশ�ণ এবং �নঃ িনরী�ণ কায �µg|-(1) wmGbwR cwiPvjK wmGbwR †÷k‡bi Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY I 

c◌ুনঃ িনরী�ণ সং�া� কায �µg cwiPvjbv Kwi‡eb ev Kwievi e¨e ’̄v Kwi‡eb| 
 
(২)িসএনিজ পিরচালক তাহার ��শেন �িশ�ণরত �কান � ি◌�র পয �vß ZË¡veavb wbwðZ Kwi‡eb| 
 
(৩)িসএনিজ পিরচালক তাহার ��শেন কম �iZ e¨w³‡`i Rb¨ cÖwZ wZb erm‡i GKevi c~bt cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v 

Kিরেবন৷ 
 

(৪)িসএনিজ পিরচালক িসএনিজ িফিলং ��শেন ি◌�িলিখত িবষয়স�িলত এক� হালনাগাদ �রকড � msiÿY Kিরেবনঃ- 
 

(ক)  িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর �য সকল কম �Pvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nBqv‡Q Zvnv‡`i bv‡gi 
Z◌ািলকা; এবং 

(খ)  কম �Pvix‡`i Dchy³Zv g~j¨vq‡bi djvdj| 
 

৮৬৷ িনরাপদ পিরচালন এবং �াস সর�ামা ি◌দ ও য�পািতর �বহােরর দািয়ত◌্ব৷- (১)িসএনিজির�েয়িলংে�শেনর 
মািলক, পিরচালক অথবা এমন �কান � ি◌� িযিন িসএনিজ প�িতর �কান সর�ামা ি◌দ বা য�পািত �বহার কেরন িতিন 
সর�ামা ি◌দ, য�পািত বা �াপনা িনরাপদভােব পিরচালনার এবং িনরাপদ উপােয় সংর�েণর জ� এই িবিধমালার িবধানাবলী 
স�ণ �iƒ‡c cvjb wbwðZ Kwievi j‡ÿ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Kwi‡eb| 
 

(২)�কান � ি◌� িযিন �কান িসএনিজ সর�ামা ি◌দ, য�পািত বা ির�েয়িলং ��শন ভাড়া বা ইজারা �দান কিরেবন 

িতিন উহা ভাড়া বা ইজারা �দওয়ার �ব � wbwðZ nIqvi j‡ÿ¨ GBiƒc c`‡ÿc MÖnY Kwi‡eb †hÑ�◌ 
 

(ক) সর�ামা ি◌দ, য�পািত ও ির�েয়িলং ��শন িনরাপদ অব�ায় আেছ; এবং 

(খ) সর�ামা ি◌দ, য�পািত ও ��শন িনরাপদ �বহার কিরবার িনিমে� সকল িনদ �kbv cÖ̀ vb Kiv nq|�◌ 
 
 

নবম অ�ায় 
লাইেস� 

 
৮৭৷ লাইেসে�র জ� দরখা�ত৷-(১) িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর জ� লাইেস� পাইেত ই�ক  � ি◌� ফরম-চ 

অ�যায়ী �ধান পিরদশ �‡Ki wbK‡U GKwU `iLv Í̄ `vwLj Kwi‡eb|  
 
(২) সরকার ক��ক সময় সময় �গেজট িব�ি�র মা�েম িনধ �vwiZ jvB‡mÝ wd  Rgv w`qv †UªRvix Pvjv‡bi Kwc 

`রখাে�র সিহত দািখল কিরেত হইেব৷ 
 

(৩) উপ-িবিধ (১) এর অধীন দরখাে�র সিহত ি◌�বণ �Z Z_¨vw` m¤ŵjZ 5 †mU bKkv `vwLj Kwi‡Z nB‡e, 

ি◌hথাঃ- 
(ক)  লাইেসে�র জ� ��ািবত �াংগণ এলাকা পির�ারভােব িচি�ত�ব �K cÖvsM‡Yi cwimxgvi PZzc©v‡k¦© 

A��ন ১০০ িমটার �রে�� অব ি◌�ত �াপনা ি◌দর িচ� ; 
(খ)  উ�ত �াংগেণ  �ািপত� কমে�সার, �াস ম�েদর ধারণপা�, িডসেপি�ং ইউিনট, �য়ংি�য় ইি�েনর 

�ালানী ধারণপা� ভত � GjvKv Ges EcMÖn wmGbwR †÷k‡b †cÖi‡Yi Rb¨ Avav‡i  wmGbwR fwZ© 

ি◌Gলাকা ��িতর অব�ান; 



  
 

(গ)  উ� �াংগণ ও উহােত অব ি◌�ত �িবধা ি◌দর িনরাপ�া িবধােনর জ� এই িবিধমালার �েযাজ� 
িবধানাবলী পালেনর পিরক�না৷  

 
(৪) উপ-িবিধ(৩) এর অধীেন দািখল�ত দরখা� িবেবচনার �িবধাথ � cÖavb cwi`k©K           `iLv Í̄Kvix‡K 

�◌c◌্রেয়াজনীয় ত� ও কাগজপ� সরবরােহর িনদ �k w`‡Z cvwi‡eb Ges cÖ‡qvRb‡ev‡a wZwb wb‡R Dc‡ivwjøwLZ cwienb 

�◌h◌ান বা �াংগণ পিরদশ �b Kwi‡Z cvwi‡eb ev GKRb we‡ùviK cwi`k©K‡K Dc‡iv³ cwienb hvb ev cÖvsMY cwi`k©b 

Kিরবার জ� িনদ �k cÖ̀ vb Kwi‡Z cvwi‡eb|  �◌ 
 
(৫) উপ-িবিধ (৩) ও (৪) এর অধীন দািখল�ত নকশা ও িবিনদ �k wbixÿv Ges cÖvsMY cwi`k©b Kwiqv cÖavb 

�◌cিরদশ �K hw` GB g‡g© mš‘ó nb †h, wmGbwR  wbivc‡` ms‡KvPb, gRy` Ges ¯̂qswµq BwÄ‡bi  R¡vjvbx  aviYcv‡Î 
Gবং ঊপ�হ িসএনিজ ��শেন ��রেণর জ� আধাের ভিত  করা যাইেব, তাহা হইেল িতিন দরখা� �াি�র ৩০ িদেনর মে� এক 
খানা বা এক �সট, যাহা �েযাজ�, নকশা অ�েমাদন কিরয়া �ফরত িদেবন  এবং ফরম-ছ অ�যায়ী আেবদনকারীেক লাইেস� 
�দান কিরেবন৷ 

 
(৬) উপ-িবিধ (৫) এ উি�িখত নকশা, �া ি◌থ �Z jvB‡m‡Ýi kZ© Ges mswkøó wewa weavb Abymv‡i    wmGbwR 

wর�েয়িলং ��শেনর িনম �vY m¤úbœ Kwiqv jvB‡mÝ cÖv_©x dig-R Abymv‡i wbg©vY m¤úbœKi‡Yi cÖwZ‡e`b Ges mswkøó wewa 
wবধান পালেনর অ�ীকারপ� লাইেস� �দানকারী কত �„c‡ÿi wbKU `vwLj Kwi‡eb|  

 
(৭) উপ-িবিধ (৬) এ উি�িখত �িতেবদন এবং অ�ীকারপ� �াি�র পর লাইেস� �দানকারী ক��প� সংি�� িসএনিজ 

ির�েয়িলং ��শন �া�ণ পিরদশ �b Kwiqv GKwU cÖwZ‡e`b `vwLj Kwi‡eb Ges `iLv¯Í cÖvwßi 30 (wÎk) w`‡bi g‡a¨ c◌্রা 
ি◌থ �Z jvB‡mÝ gÄy‡ii welqwU we‡ePbv Kwi‡eb t 

 
তেব শত � _v‡K †h, jvB‡mÝ cÖ̀ vbKvix KZ…©cÿ cÖvw_©Z jvB‡mÝ gÄyi Kwi‡Z bv cvwi‡j, KviY D‡jøLc~e©K 

Z◌া◌ঁহার িস�া� উ� সময়সীমার মে� দরখা�কারীেক িলিখতভােব জানাইয়া িদেবন৷ 
 

৮৮৷ �জলা �শাসেনর আপি�৷- �কান �ােন িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন  িনম �v‡Yi e¨vcv‡i mswkøó †Rjv cÖkvm‡Ki 
A◌াপি� থািকেল সরকােরর স�িত �িতেরেক �সই �ােন লাইেস� ম�র করা যাইেব না৷  
 
 

৮৯৷ লাইেসে�র �ময়াদ৷- �য পি�কা ব�সের লাইেস� ম�র করা হয় �সই ব�সেরর ৩১ �শ িডেস�র পয �šÍ Dnv eহাল 
থািকেবঃ  
 

তেব শত� _v‡K †h, mvgwqK †Kvb we‡kl cÖ‡qvR‡b ¯̂í †gqv‡`i Rb¨ jvB‡m‡Ýi Avek¨KZv †`Lv w`‡j 31 †k 

wডেস�েরর �ব �i †Kvb ZvwiL ch©šÍ †gqv‡`i jvB‡mÝ gÄyi Kiv hvB‡e| �◌ 
 

৯০৷ লাইেস� স��েক �রকড � msiÿY|- (1) wewa 87 Gi Aax‡b gÄyixK…Z jvB‡mÝ I Zrmshy³ Aby‡gvw`Z 
bকশার এক� কিরয়া অ�িলিপ লাইেস� �দানকারী কত �„cÿ msiÿY Kwi‡eb Ges GKwU †iwR÷ªv‡i ms‡ÿ‡c Dnvi weeiY 
wলিপব� কিরয়া রািখেবন৷ 

 
 (২) সংি�� �জলা �শাসকেক অবিহত রািখয়া এই িবিধমালার অধীন লাইেস� ম�র কিরেত হইেব৷ 
 

৯১৷ লাইেসে� িলিপব� শত� cwieZ©b BZ¨vw`|- (1) cÖavb cwi`k©K †Kvb we‡kl cwiw ’̄wZ‡Z Ges GB wবিধমালার 
িবধােনর সিহত সংগিত রািখয়া �কান লাইেসে�র শত � cwieZ©b ev eR©b ev AwZwi³ kZ© Av‡ivc Kwi‡Z c◌ািরেবন৷ 
 

৯২৷ লাইেস� সংেশাধন৷- (১) এই িবিধর অ�া� িবধান সােপে�, লাইেস�ধারীর দরখাে�র ��ি�েত লাইেস� 
�দানকারী ক��প� লাইেস� সংেশাধন কিরেত পািরেবন৷  

 
(২) লাইেস� �দানকারী কত �„c‡ÿi wjwLZ c~e©vby‡gv`b e¨ZxZ jvB‡mÝK…Z wmGbwR widz‡qwjs †÷k†bi  

†কান�প  রদবদল করা যাইেব না এবং এই�প অ�েমা ি◌দত সকল রদবদল এই লাইেসে�র সিহত সং�� সংেশািধত নকশায় 
�দখাইেত হইেব৷ 
 



  
 

 (৩) লাইেস� সংেশাধেনর উে�ে� লাইেস�ধারী ি◌�বণ �Z KvMRcÎvw`mn `iLv¯Í Kwi‡eb tি◌ 
  (ক) সরকার কত �„K mgq mgq †M‡RU weÁwß gvidZ wba©vwiZ wd ; 
  (খ)�য লাইেস�স সংেশাধন করা হইেব উহার �ল কিপ এবং ত�সং�� অ�েমা ি◌দত নকশা; 

(গ) লাইেস��ত �াংগেণ �মৗিলক �কান পিরবত �‡bi ‡ÿ‡Î cȪ ÍvweZ cwieZ©b bKkvq cÖ̀ k©b Kwiqv wবিধ 
৮৭ এর উপ-িবিধ (৩) অ�সাের অংিকত ৫ �সট নকশা৷ 
  

(৪) লাইেস� �দানকারী ক��প� লাইেস� সংেশাধেনর দরখা� �াি�র ৩০ িদেনর মে� ত�স�ক � cÖ‡qvRbxq 

�◌wস�া� �হণ কিরেবন এবং �া ি◌থ �Z ms‡kvab cÖZ¨vL¨vb Kwi‡j Dnvi KviY m¤ú‡K© D³ mg‡qi g‡a¨ `iLv¯ÍKvix‡K 
wলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷  

 
৯৩৷ লাইেস� নবায়ন৷- (১) অ�া� বা িবিধমালার �কান িবধান অথবা লাইেসে�র �কান শত � jw•NZ bv nB‡j 

j◌াইেস� �দানকারী ক��প� �কান লাইেস� অ��ন এক পি�কা ব�সর এবং অনিধক িতন পি�কা ব�সেরর জ� নবায়ন 
কিরেত পািরেবনঃ  

 
 তেব শত � _v‡K †h, cÖavb cwi`k©K KZ©„K gÄyixK…Z †Kvb jvB‡mÝ ZrKZ…©K ÿgZv cÖ̀ Ë †Kvb we‡ùviK 
cিরদশ �K bevqb Kwi‡Z cvwi‡eb|  
 

(২) লাইেস� নবায়েনর উে�ে� লাইেস�ধারী সংি�� লাইেসে�র �ময়াদ �য পি�কা ব�সের �শষ হয় �সই ব�সেরর 

২রা িডেস�র বা ত��ব � wbæewY©Z KvMRcÎvw`mn jvB‡mÝ bevqbKvix KZ©„c‡ÿiI wbKU `vwLj Kwi‡eb, h_v t-�◌ 
 (ক) লাইেসে�র �ল কিপ এবং সং��ত  অ�েমা ি◌দত নকশা; 
 (খ) উপ-িবিধ (৩) অ�সাের নবায়ন িফ৷ 

 
(৩) �িত পি�কা ব�সেরর জ� লাইেস� নবায়েনর িফ হইেব উ� লাইেসে�র জ� �েদয় িফ- এর সমপিরমাণ অথ �| 
 
(৪) লাইেস� নবায়েনর দরখা� উপ-িবিধ (২) এ উি�িখত সমেয়র পের দািখল করা হইেল ি��ণ নবায়ন িফ �েদয় 

হেইবঃ 
 

তেব শত � _v‡K †h, GKUvbv GKvwaK erm‡ii Rb¨ bevq‡bi Av‡e`b Kiv nB‡j ïaygvÎ bevq‡bi cÖ_g e�সেরর 
জ� ি��ণ িফ �েদয় হইেব৷  
 

(৫) লাইেসে�র �ময়াদ �শষ হওয়ার পর নবায়েনর দরখা� লাইেস� নবায়নকারী কত �„c‡ÿi wbKU †cŠwQ‡j D³ 

K�ত„cÿ Dnv bevqb Kwi‡eb bv|  
 

(৬) লাইেস� নবায়েনর দরখা� নবায়নকারী কত �„c‡ÿi wbKU `vwLj Kiv nB‡j jvB‡mÝ bevwqZ bv nIqv ch©šÍ 
Aথবা নবায়েনর আেবদন �ত�া�ান করা হইয়ােছ মম � Av‡e`bKvix‡K AewnZ bv Kiv ch©šÍ jvB‡mÝwU envj Av‡Q ewjqv 

�◌M� হইেব৷  
 

(৭) লাইেস� নবায়নকারী কত �„cÿ bevq‡bi Av‡e`b m¤ú‡K© Dnv cÖvwßi beŸB w`‡bi g‡a¨ M„nxZ wm×všÍ 
A◌ােবদনকারীেক অবিহত কিরেবন এবং নবায়ন �ত�া�ান কিরেল উ� িস�া� ও উহার কারণ স�ক� Av‡e`bKvix‡K 

�◌wলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷  
 

৯৪৷ লাইেস� বািতল ইত�া ি◌দ৷- (১)�কান লাইেস�ধারী অ�া� বা এই িবিধমালার �কান িবধান বা লাইেসে�র �কান 
শত � f½ Kwi‡j A_ev jvB‡mÝK…Z ’̄vcbv, gRy`vMvi, mvwf©m †÷kb AvBbvbyMfv‡e e¨env‡ii AwaKvi nvivB‡j A_ev 
j◌াইেস��ত যােনর ��ে� মািলকানা সমা� হইেল লাইেস� �দানকারী বা নবায়নকারী ক��প� সংি�� লাইেস� বািতল 
কিরেত পািরেবনঃ  
 

তেব শত� _v‡K †h, †Kvb jvB‡mÝ evwZj Kwievi c~‡e© Zrm¤c‡K© KviY `k©v‡bvi Rb¨ jvB‡mÝavix‡K Ab~¨b 
`শ িদেনর এক� িলিখত �না�শ �দান কিরেত হইেব এবং উ� �না�েশ ��ািবত বািতেলর কারণও উে�খ কিরেত হইেব৷ 
 

(২) উপ-িবিধ (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �কান ��ে� �ধান পিরদশ �K hw` GB g‡g© mš‘ó nb †h, A¨v± ev 
Gই িবিধমালার িবধান বা লাইেসে�র �কান শত � f½ nIqvi d‡j Rbmvavi‡Yi wbivcËv wewNœZ nBqv‡Q ev nB‡Z cv‡i, 



  
 

Z◌াহা হইেল িতিন উ� উপ-িবিধর অধীন কারণ দশ �v‡bvi †bvwUk Rvwii c~‡e© ev welqwU Awb®úbœ Ae ’̄vq D³ jvB‡mÝ 
m◌ামিয়কভােব বািতেলর আেদশ িদেত পািরেবন, তেব এই�প আেদশ ছয় মােসর অিধক বহাল  থািকেব না৷  
  

(৩) উপ-িবিধ (১) এর অধীন �দ� �না�েশর ��ি�েত লাইেস�ধারী �কান ব�� �পশ কিরেল, উহা িবেবচনাে� 
লাইেস� �দানকারী বা নবায়নকারী ক��প� সংি�� লাইেস� বািতল কিরেত বা সামিয়ক বািতেলর আেদশ য ি◌দ থােক, 

�ত�াহার কিরেত বা উ� ল�ন স�ক� h_vh_ e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ jvB‡mÝavix‡K cÖ‡qvRbxq wb‡`©k w`‡Z cvwi‡eb|�◌ 
 

(৪)িসএনিজির�েয়িলংে�শেনর  �কান লাইেস� উপ-িবিধ (৩) এর অধীেন বািতল করা হইেল এবং বািতলকরেণর 
সময় উ� লাইেসে�র অধীন িসএনিজ ম�দ থািকেল, উ� িসএনিজ স�ক� wK e¨e ’̄v MÖnY Kwi‡Z nB‡e †mB wel‡q 
j◌াইেস� বািতলকারী ক��প� বািতলকরণ আেদেশ �েয়াজনীয় িনদ �k w`‡eb Ges wb‡ ©̀kcÖvß e¨w³ D³ wb‡`©k cvj‡b eva¨ 

�◌_◌ািকেবন৷  
 

৯৫৷ লাইেস� হ�া�র িনিষ�৷-(১) এই িবিধমালার অধীন ম�রী�ত �কান লাইেস� হ�া�র করা যাইেব না৷ 
 
(২)�কান লাইেস��ত িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর  মািলকানা পিরবত �b nB‡j bZzb gvwjK gvwjKvbv      n�া�র 

সং�া� কাগজপ�সহ হ�া�েরর  অনিধক ৩০ (ি�শ)িদেনর মে� ন�ন লাইেসে�র জ� �ব � Aby‡gvw`Z Abyiƒc b� শায় ন�ন 
মািলেকর নাম, �কানা ইত�া ি◌দ িলিপব� কিরয়া মািলেকর �া�িরত ৫ (পাচঁ) কিপ নকশা এবং �েয়াজনীয় লাইেস� িফ-সহ 
িনধ �vwiZ di‡g jvB‡mÝ cÖ̀ vbKvix KZ©©„c‡ÿi wbKU Av‡e`b Kwi‡eb| 
 

৯৬৷ আপীল৷- (১) লাইেস� ম�র, সংেশাধন বা নবায়েনর আেবদন �ত�া�ােনর আেদশ অথবা লাইেস� সামিয়ক 
বািতল বা বািতেলর আেদশ �ধান পিরদশ �K KZ©„K RvwiK…Z nB‡j Dnvi weiæ‡× miKv‡ii wbKU Ges jvB‡mÝ bevq‡bi 
A◌ােবদন �ত�া�ােনর আেদশ �কান িবে�ারক পিরদশ �K KZ©„K RvwiK…Z nB‡j Dnvi weiæ‡× cÖavb cwi`k©‡Ki wbKU 
A◌াপীল করা যাইেব৷  

(২)িবেরাধীয় আেদশ �দােনর তািরেখর চার স�ােহর মে� উহার এক� অ�িলিপসহ আপীেলর দরখা� দািখল কিরেত 
হইেব৷  
 

৯৭৷ লাইেস� হারােনা ইত�া ি◌দ৷- �কান লাইেস� হারাইয়া �গেল অথবা উহা �কানভােব িবন� বা �বহার অ�পেযাগী 
হইেল, লাইেস�ধারী অ�েমা ি◌দত নকশার এক� কিপ এবং সরকার কত �„K mgq mgq †M‡RU weÁwß gvidZ wba©vwiZ wd 
c◌্রদান কিরয়া দরখা� কিরেল লাইেস� �দানকারী ক��প� এক� �ি�েকট লাইেস� �দান কিরেবন৷  
 

৯৮৷ লাইেস� উপ�াপন ইত�া ি◌দ৷- (১) অ�াে�র  ৭(১) ধারার  অধীেন �ািধ�ত �কান কম �KZ©v †Kvb jvB‡mÝ Zলব 
কিরেল, লাইেস�ধারী বা উ� লাইেসে�র বেল পিরচািলত কম �Kv‡Ûi fvicÖvß e¨w³ D³ jvB‡mÝ ev Dc-wewa (2) Gর অধীন 
�দ� অ�েমা ি◌দত নকশাসহ �ামািণক অ�িলিপ উপ�াপন কিরেবন৷  
 

(২) লাইেস�ধারীর আেবদেনর ��ি�েত লাইেস� �দানকারী কত �„cÿ jvB‡m‡Ýi cÖvgvwYK Abywjwc cÖ̀ vb Kwi‡Z 
c◌ািরেবন, য ি◌দ- 

(ক)  �িত� অ�িলিপর জ� �ল লাইেস� িফ-এর ২০%  িফ �দান করা হয়; এবং  
(খ)  সংি�� অ�েমা ি◌দত নকশার অ�িলিপ দািখল করা হয়৷  

 
৯৯ ৷ িফ জমা �দওয়ার প�িত৷- এই অ�ােয়র অধীন �েদয় সকল িফ “১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১”�কােডে�জারী 

চালােনর মা�েম জমা িদয়া চালােনর �ল কিপ (১ম কিপ) দািখল কিরেত হইেব৷  
 
 

 
 
 

দশম অ�ায় 
�মতা 

 
১০০৷ অ�াে�র ৭(১) ধারার অধীন পিরদশ �b, AvUK BZ¨vw` ÿgZv cÖ‡qvMKvix Kg©KZ©v|- (1) Dc-wewa(2) Gi 

wবধান সােপে�, ি◌�বণ �Z Q‡Ki cÖ_g Kjv‡g DwjøwLZ †h ‡Kvb Kg©KZ©v D³ Q‡Ki wØZxq Kjv‡g DwjøwLZ GjvKvi g‡a¨ 

ি◌A◌্যাে�র ধারা ৭(১) এ উি�িখত �মতা �েয়াগ কিরেত পিরেবনঃ - 



  
 

 
কম �KZ©v এলাকা 

�ধান পিরদশ �K, we‡ùviK cwi`k©K Ges mnKvix we‡ùviK cwi`k©K সম� বাংলােদশ 
সকল �জলা �ািজে�ট � �  �জলা 
�জলা �ািজে�েটর সাহা�কারী সকল �ািজে�ট � �  অিধে�� 
�মে�াপিলটন এলাকায় �িলশ কিমশনার ও তাহার অধীন এমন সকল �িলশ 
কম �KZ©v  hvnv‡`i c`gh©v`v BÝ‡c±‡ii bx‡P b‡n| 

সংি�� �মে�াপিলটনএলাকা 

�মে�াপিলটন এলাকা �তীত অ�া� এলাকায় সকল �িলশ কম �KZ©v 
h◌াহােদর পদ সহকারী ই�েপ�েরর নীেচ নেহ 

� �  এলাকা 

 
(২) �ধান পিরদশ �K, we‡ùviK cwi`k©K Ges mnKvix we‡ùviK cwi`k©‡Ki Dc‡`k AbymiY e¨wZ‡i‡K †Kvb 

g◌্যািজে�ট অথবা �িলশ কম �KZ©v Avavi ev wmwjÛvi nB‡Z wmGbwR Acmvib ev Ab¨weafv‡e Bnv‡K wbw¯Œq Kwi‡Z 
c◌ািরেবন না৷ 
  

একাদশ অ�ায় 
�ঘ �Ubv I Z`šÍ 

 
১০১৷ �ঘ �Ubvi †bvwUk|- wmGbwR nB‡Z A¨v‡±i 8(1) avivq DwjøwLZ ai‡Yi †Kvb we‡ùviY ev AwMœKvÛ, 

Aতঃপর �ঘ �Ubv ewjqv DwjøwLZ, NwU‡j wmGbwR  widz‡qwjs †÷k‡bi A_ev wmGbwR-c~Y©©  Avavi ev wmwjÛv‡ii `vwq‡Z¡ 
wনেয়ািজত � ি◌� উহার সংবাদ অিবলে� এবং স�া� �ততম প�ায় িনকটতম থানা এবং �ধান পিরদশ �‡Ki wbKU †cÖiY 
Kিরেবন এবং উ� সংবাদ পাওয়ার পর থানার ভার�া� কম �KZ©v Awej‡¤ ̂welqwU †Rjv g¨vwR‡÷ªU‡K AewnZ Kwi‡eb|  

১০২৷ �ঘ �Ubvi aŸsmve‡kl Acmvi‡Y evav-wb‡la|- cÖavb cwi`k©K A_ev Zuvnvi cÖwZwbwa `yN©Ubv ’̄j cwi`k©b 
b◌া করা পয �šÍ A_ev Avi †Kvb cwi`k©b ev cixÿvKvh© PvjvBevi cÖ‡qvRb bvB g‡g© cÖavb cwi`k©K Gi wbKU nB‡Z 
wনদ �k bv cvIqv ch©šÍ `yN©Ubv ’̄‡ji aŸsmve‡kl AcwiewZ©Z Ae ’̄vq ivwL‡Z nB‡e; Z‡e D³ `yN©Ubvi d‡j AvnZ e¨w³i 

�◌D�ারকা�য A_ev `yN©Ubvq wbnZ e¨w³i, AcmviY A_ev ÿwZMȪ Í †hvMv‡hvM e¨e ’̄v cybt ’̄vc‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
cদে�প �হণ করা যাইেব৷  

 

১০৩৷ �ঘ �Ubv Z`šÍ|- (1) A¨v‡±i aviv 9(1) Gi Aax‡b mswkøó †Rjv g¨vwR‡÷ªU ev Zuvnvi Aaxb ’̄ Ab¨ †কান 
�ািজে�ট, অথবা �মে�াপিলটন এলাকায় �িলশ কিমশনার বা তাহঁার অধীন� �কান �িলশ কম �KZ©v †Kvb Z`šÍKvh© cিরচালনা 

�� কিরবার �ব � NUbv ’̄‡ji `vwqZ¡cÖvß e¨w³ cÖavb cw`k©K Ges mswkøó Ab¨vb¨ e¨w³‡K D³iƒc Z`šÍ m¤ú‡K© �◌A��ন ৩ 
িদেনর িলিখত �না�শ �দান কিরেবনঃ  
 

তেব শত� _v‡K †h, we‡kl cwiw ’̄wZ‡Z, D³ g¨vwR‡÷ªU ev cywjk KZ©„cÿ D³ mgq A‡cÿv Kg mg‡qi †bvwUk 
c◌্রদান কিরয়া তদ� �� কিরেত পািরেবন৷ 
 

(২) তদ�কারী কত �„cÿ h_vm¤¢e cÖavb cwi`k©K ev Zuvnvi cÖwZwbwai Dcw ’̄wZ‡Z Z`šÍ Kwi‡eb, Z‡e Dc-wewa 
(১) এর অধীন �না�শ পাওয়ার পরও �ধান পিরদশ �K ev Zuvnvi cÖwZwbwa Dcw ’̄Z bv _vwK‡j Ges Z`šÍKvix KZ©„cÿ 
Aত�াব�ক মেন কিরেল তদ� কায � PvjvB‡Z cvwi‡eb|  

 

(৩) তদে�র সময় �ধান পিরদশ �K ev Zuvnvi cÖwZwbwa `yN©Ubvi mwnZ mswkøó †h †Kvb e¨w³‡K wRÁvmvev` Kিরেত 
বা সংি�� কাগজপ�, সর�াম বা অ�া� িজিনসপ� পরী�া কিরেত পািরেবন এবং উ� � ি◌� তাহার িজ�াসাবােদর উ�র 
িদেত বা ��� িবেশেষ সংি�� কাগজপ�, সর�াম বা িজিনসপে�র অিধকারী উহা উপ�াপন কিরেত বা� থািকেবন৷  

 

(৪) এই িবিধর অধীন অ�ে�য় তদ�কায � `yN©Ubv msNwUZ nIqvi wÎk w`‡bi g‡a¨ m¤úbœ Kwi‡Z nB‡e Ges 
Zদ�কারী কত �„cÿ `yN©Ubvi KviY Ges cwiw ’̄wZ eY©bv Kwiqv Z`šÍ mgvc‡Yi 15 w`‡bi g‡a¨ Z`‡šÍi GKwU cÖwZ‡e`b 
mরকােরর িনকট এবং উহার এক� অ�িলিপ �ধান পিরদশ �‡Ki wbKU †cÖiY Kwi‡eb| 

 
�াদশ অ�ায় 

দ� 
 

১০৪৷ দ�৷- (১)�কান � ি◌� -  

(K) িবনা লাইেসে� িসিল�াের বা আধাের  িসএনিজ ভত� Kwi‡j; A_evি◌ 

(L) এমন  �কান িসিল�াের বা আধাের িসএনিজ ভত � Kwi‡j-ি◌ 



  
 

(অ) যাহা িসএনিজ সাভ �‡mi Rb¨ Aby‡gvw`Z b‡n; evি◌ 
(আ) যাহা �কান �ী�ত ��া�াড � †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx ‰Zix b‡n; ev 
(ই) যাহা এই িবিধমালার িবধান অ�সাের পয �‡eÿY I cixÿY Kiv nq bvB; ev 
(ঈ) যাহার পয �ve„Ë cixÿ‡Yi ZvwiL AwZµvšÍÍ nBqv‡Q, 
 

িতিন অ�াে�র �ারা ৫(৩) এর (a) শত �vs‡k DwjøwLZ m‡e©v”P mxgvi `‡Ð `Ðbxq nB‡eb| 
  

�া�া৷- এই উপ-িবিধর উে�� �রণকে� িসিল�াের বা আধাের িসএনিজ ভত � Kiv A¨v‡±i aviv 5(3) (a) kZ©vs‡k 

ি◌Dি�িখত িবে�ারক �তরী (Manufacturing an Explosives) বিলয়া গ� হইেব৷  
  

(২) �াস�ণ � aviYcvÎ nB‡Z A¨v‡±i 8(1) avivq DwjøwLZ ai‡bi †Kvb `yN©Ubv NwU‡j `yN©Ubv ’̄‡ji ev M¨vmc~Y© 
a◌ারণপাে�র দািয়ে� িনেয়ািজত � ি◌� িবিধ ১০১ অ�সাের �না�শ �দােন �থ � nB‡j wZwb A¨v‡±i aviv 8(2) Abymv‡i 
`�নীয় হইেবন৷ 
 
 (৩)�কান � ি◌�, উপ-িবিধ (১) ও (২) এ উি�িখত িবষয়স�হ �তীত, এই িবিধমালার অ� �কান িবধান ল�ন 
কিরেল িতিন অ��ন ৩ মাস িক� অনিধক ২ ব�সর কারাদ� এবং ১০,০০০ টাকা পয �šÍ Rwigvbv, Abv`v‡q AwZwi³ AbwaK 3 
মাস কারাদে� দ�নীয় হইেবন৷  
 

১০৫৷ �কা�ানী কত �„K Aciva msNUb|- wewa 104 G DwjøwLZ †Kvb weavb ev kZ© j•NbKvix e¨w³ hw` †Kvb 
†কা�ানী হয়, তাহা হইেল উ� �কা�ানীর মািলক, পিরচালক, �ােনজার, সিচব বা অ� �কান কম �KZ©v ev G‡R›U D³ wবধান 
বা শত � j•Nb Kwiqv‡Qb ewjqv MY¨ nB‡e, hw` bv wZwb cÖgvY Kwi‡Z cv‡ib †h, D³ j•Nb Zvnvi AÁv‡Z nইয়ােছ অথবা 
উ� ল�ন �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসা� �চ�া কিরয়ােছন৷  
  
�া�া৷- এই িবিধেত- 

K( ) “�কা�ানী” বিলেত �কান সংিবিধব� সং�া, বািণজ� �িত�ান, সিমিত বা সংগঠনেকও �ঝাইেব; এবং  

(L) বািণজ� �িত�ােনর ��ে� “পিরচালক” বিলেত �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বাড �i m`m¨‡KI eySvB‡e| �◌ 
 
 

�েয়াদশ অ�ায় 
িবিবধ 

 
১০৬৷ িবিধমালার অপয �vßZvi †ÿ‡Î ÷¨vÛvW© †¯úwmwd‡Kkb ev †KvW cÖ‡qvM|- ¯̂qswµq hv‡bi BwÄb‡K 

wসএনিজ �ারা চালােনা উে�ে� �পা�র, �পা�র সর�ামা ি◌দর উপকরণ, িসএনিজ  ধারণপা� এবং উহার পরী�ণ ও 
পিরদশ �b,  M¨vm ms‡KvPb, msiÿY I mÂvjb c×wZ msµvšÍ †Kvb wel‡q GB wewagvjvi †Kvb weavb Ach©vß cÖZxqgvb 
nইেল উ� িবষেয় �ধান পিরদশ �‡Ki wjwLZ Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ ZrKZ©„K ¯̂xK…Z †Kvb ÷¨vÛvW©  †¯úwmwd‡Kkb  ev †কােডর 
িনয়মাবলী  �েযাজ� হইেব৷ 
 

১০৭৷ �িঁক�ণ � Kvh©µg|-(1) †Kvb we‡ùviK cwi`k©K cwi`k©bKv‡j hw` †`wL‡Z cvb †h, ¯̂qswµq hv‡bi 
Bি�নেক িসএনিজ �ারা চালাইবার জ� �পা�র �ি�য়া, ধারণপা�সহ সর�ামা ি◌দর �বহার, �াস সংেকাচন, সংর�ণ ও 
স�ালন  প�িত বা  ির�েয়িলং ��শেন যানবাহেন �ালানী সরবরাহ সং�া� �কান কায �µg SzuwKc~Y© Ges GBiæc Kvh©µg 
Rনগেণর জানমােলর জ� �িতকারক বা �কান � ি◌�র িনরাপ�ার জ� �মিক��প তাহা হইেল িতিন িনদ �ó mgq, hvnv 15 

ি◌wদেনর কম হইেব না, এর মে� উ��প িবপ�নক কায �µg eÜ ev weKí wbivc` e¨e ’̄v Abymi‡bi Rb¨ iƒcvšÍi 

K◌ারখানা, ির�েয়িলং ��শন বা �মাটরযােনর মািলকেক িলিখতভােব িনদ �‡k cÖ̀ vb Kwi‡Z cvwi‡eb|�◌ 
  
(২)   উপ-িবিধ (১) এর ��ি�েত �া� িনদ �‡ki weiæ‡× †Kvb e¨w³  wb‡`©‡k DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ cÖavb 

�◌cিরদশ �‡Ki wbKU Avcxj Kwi‡Z cvwi‡eb Ges Avcx‡ji Dci  cÖavb cwi`k©‡Ki wm×všÍB P~ovšÍ nB‡e| 
 
(৩)   উপ-িবিধ (২)  এর অধীন �েত�ক আপীল িলিখতভােব কিরেত হইেব  এবং আপীেলর সিহত  িনদ �kbvgvi 

�◌Kিপ দািখল কিরেত হইেব৷  
 



  
 

(৪)   য ি◌দ �কান � ি◌�  উপ-িবিধ (১) এর ��ি�েত �া� �কান িনদ �k  wb‡ ©̀kc‡Î DwjøwLZ wbw ©̀ó mg‡qi 

�◌g�� পালন না কেরন বা আপীেলর ��ি�েত �ধান  পিরদশ �‡Ki Av‡`k wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ cvjb Kwi‡Z e¨_© nb, Zvnv 
nইেল িতিন এই িবিধ লংঘন কিরয়ােছন বিলয়া গ� হইেবন৷  

 

 
  ১০৮৷ সাধারণ অ�াহিত৷- য ি◌দ �ধান পিরদশ �K GB g‡g© mš‘ó nb †h, †Kvb we‡kl †ÿ‡Î Z…Zxq, PZz_© I c�ম 
অ�ােয়র  �কান িবধান িনরাপেদ িশিথল করা যায়, তেব িতিন িলিখত আেদশ �ারা এবং উহােত উি�িখত শত �mv‡c‡ÿ D� 
িবধােনর �েয়াগ িশিথল কিরেত পািরেবনঃ  
 

                    তেব শত � _v‡K †h, cÖavb cwi`k©K KZ©„K Av‡ivwcZ kZ© ZrKZ©„K ¯̂xK…Z †Kvb ó¨vÛvW© †¯úwmwd‡Kkb ev †KvW 
Gর সিহত সাম���ণ �  nB‡Z nB‡e|  

 
 

তফিসল 
ফরম -ক 

[িবিধ ৪(১) ���] 

সরকারী ম�রীপে�র জ� আেবদনপ� 
 

১৷  (ক) দরখা�কারীর �ণ � bvg   t 
 (খ) �ণ � wVKvbv    t 
 (গ) জাতীয়তা     ◌ঃ 
 (ঘ) বত �gvb wVKvbv    t 
 (ঙ) বত �gvb Ae ’̄vb    t 
       (চ)      য ি◌দ �ল অব�ান বাংলােদেশর বািহের   ◌ঃ 

 হয়, তেব বাংলােদেশ মেনানীত 
এেজে�র নাম, �কানাসহ উপেরর  
উপা�ে�দ (ঘ) ও (ঙ)�ত উি�িখত ত�৷   

 
২৷ যানবাহন �পা�র ও উ�চােপ �ব�ত �ালানী  ◌ঃ 

 �বহােরর অিভ�তা ও �ান স�ক� eY©bv|  �◌ 
 
৩৷ �য অ�েল কায �µg cwiPvjbvi Rb¨ Av‡e`b Kiv nBqv‡Q t 
 তাহার নাম এবং ির�েয়িলং ��শেনর সং�া৷   
 
৪৷ আলাদা কাগেজ িনে�া� িবষেয় �কে�র িববরণ  ◌ঃ 
     (ক) সংেকাচন য�পািত/ ম�দ�াপনা /ির�েয়িলং ��শন ◌ঃ 

(অ) অ�াবর স�ি�র ধরণ ও পিরমাণ  ◌ঃ 
(আ) ইউ�িল� ও �সবার িববরণ   ◌ঃ 
B( ) সাংগঠিনক কাঠােমাসহ কািরগরী ও  ◌ঃ 

পিরচালন জনবেলর তািলকা৷ 
(C) কায � m¤úv`‡bi †gqv` Ges Pvjy   t 

কিরবার তািরখ (ন�ন �ক� হইেল)৷  
(D) ি◌�িলিখত খােত বত �gvb ev cÖv°wjZ  t  

�লধন �য় �দশীয় ��া এবং �বেদিশক  
��ার িবভাজন আলাদা কাগেজ)৷ 
1( ) য�পািতর ��, 
2( ) জিম, 
3( ) িবি�ং, 
4( ) �ব��িতক সর�াম, 

(5) অি� িনব �vcK hš¿, 
6( ) আসবাবপ�, 
7( ) যানবাহন, 

(8) িনম �vY I cÖ‡KŠkjx (bZzb cÖK‡íi Rb¨), 



  
 

9( ) িবিবধ স�দ; 
10( )   

(খ)িসএনিজ সাভ �‡mi wmwjÛvi/Avavi cixÿv †KvW tি◌ 
 (অ) পরী�া �কে�র অব�ান   ◌ঃ 
 (আ)িবিধ ৫৩ এর সিহত প�ত�  ◌ঃ 

তফিসল-৩ এ উি�িখত শত�vw` c~iY  
কের িকনা  

(ই) সাংগঠিনক কাঠােমাসহ জনবেলর   ◌ঃ 
  িব�ািরত িববরণ;     

(গ) যানবাহন বা �নৗযান �পা�র ওয়াক �kc  t 
(অ) ওয়াক �k‡ci Ae ’̄vb   t 

(আ) ইউ�িল�জ ও সাভ �‡mi weeiY  tি◌ 
(ই)  সাংগঠিনক কাঠােমাসহ কািরগরী ও  ◌ঃ 
      পিরচালন জনবেলর িববরণ       

(ঘ)িসএনিজির�েয়িলংে�শেনর মািলক পিরচালন ◌ঃ 
ও অ�া� কম �Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`v‡bi e¨e ’̄v  

(অ) �িশ�ণ �কে�র অব�ান   ◌ঃ 
(আ) সাংগঠিনক কাঠােমাসহ �লাকবেলর িববরণ ◌ঃ 
 

৫৷ �য এলাকার জ� আেবদন করা হইয়ােছ �সই এলাকার িসএনিজ-এর চািহদা ও �েয়াজনীয়তার িববরণ (বাজার জিরপ 
য ি◌দ করা হইয়া থােক তাহার িভি�েত) 

 
৬৷ �ক� ��ায়েন হইেত পাের এমন �াস ি◌�ক ত�াবলী 
 
ম��ঃ  

আিম এই মম � †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, Dc‡i ewY©Z mKj Z_¨ mZ¨ Ges mwVK| GB g‡g© Aw½Kvi Kwi‡ZwQ †h, 

�◌m◌ং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ)িবিধমালা, ২০০৪ এর িবধানাবলী মািনয়া চিলেত বা� থািকব৷ 
 

এই মম � cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, Avgiv miKv‡ii c~e©vby‡gv`b e¨Zx‡i‡K AwaKvi, myweav ev `vq Ab¨ KvnviI 

�◌wনকট সরাসির �ত��, পেরা� বা সিমিতর মা�েম িব�য়, ব�ক িদব না৷ 
 

 এই অ ি◌�কার নামা ল�ন করা হইেল সরকার এই ম�রীপ� বািতেলর সব �̄ Ë̂¡ msiÿY K‡i| 
 
তািরখ:                                       দরখা�কারীর নাম,পদবী ও �া�র 

     
 

ফরম- খ 
[িবিধ ৫(১) ���] 

 
�মাটর যান বা জলযান এবং অ�া� �ানা�রেযা� য�পািত িসএনিজেত �পা�েরর িনিমে� �পা�র কারখানা 

অ�েমাদেনর জ� দরখা�৷ 
 
১৷ আেবদনকারীর নাম     ◌ঃ 
২৷ আেবদনকারীর �কানা    ◌ঃ 
৩৷ সরকারী অ�েমাদন ন�র ও তািরখ    ◌ঃ 

(কিপ সং�� কিরেত হইেব)  
৪৷ ��ািবত ওয়াক �k‡ci Ae ’̄vb    t 
 �ান      ◌ঃ 
 �রাড নং      ◌ঃ 
 থানা      ◌ঃ 
 িজলা      ◌ঃ 
 (�ল-আউট ও পািরপাি��ক িচ� স�িলত ৫ খানা  



  
 

            নকশা সং�� কিরেত হইেব) 
৫৷ ইমারত এবং অ�া� বিহঃ কাঠােমার ধরন/বণ �bv  t 
৬৷ অেটােমাবাইল/�মকািনক�াল ইি�িনয়ার এবং �টকিনক�াল  ◌ঃ 

� ি◌�সহ �লাকবেলর স�ণ � ZvwjKv 
(অ�ােনা�াম সং�� কিরেত হইেব) 

৭৷ সর�ামা ি◌দর স�ণ � ZvwjKv I eY©bv   t 
৮৷ ইি�ন িসএনিজেত �পা�েরর জ� �ব �    t 
            অিভ�তা এবং �যা�তা  
৯৷ অিতির� ত�, য ি◌দ থােক    ◌ঃ 
 
তািরখ:                             আেবদনকারীর �া�র 
 

ফরম গ 
[িবিধ ৭৮ (২) ���য] 

িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর িনরাপ�া যাচাই এবং পরী�ণ ছক 
 

১৷ কমে�সােরর িবি��করণ চাপ যাচাই করা হইয়ােছ কী না     

২৷ জ�রী ব�করণ �ইঁচ �িতে�ে� আলাদাভােব কায �ÿg Kx bv    

৩৷ �াপনায় ��তভােবই �াস িনঃসরণ যাচাই করা হইয়ােছ কী না                        

৪৷ িড� েপ�ােরর �হাস পাইপ, ��াবস এবং �গজ িনরাপদ অব�ায় আেছ কী না    

৫৷ সব �v”P c~iY Pvc 200 †KwR/eM© †m.wg. Kx bv      �◌ 

৬৷ সতক �evYx/cÖZxK `„k¨gvb ’̄v‡b h‡_vchy³fv‡e cÖ̀ wk©Z Av‡Q Kx bv     

৭৷ �া�ণ� পির�ার পির�� ও সংরি�ত এবং �েবশ িনয়ি�ত কী না    

৮৷ �া◌াস  গ��� করা হইয়ােছ কী না       

৯৷ পিরদশ �b mb` cÖv½‡Y cÖ̀ wk©Z Kx bv        

১০৷ িনদ �ó mgq AšÍi AšÍi wbivcËv hvPvB jM eB‡q msiÿY Kiv nq Kx bv  ি◌ 

 
 

ফরম  ঘ 
[িবিধ ৮০(২) ���] 

িসএনিজ ��শন পিরদশ �b msµvšÍ m¤úbœZvi mb` 
 

................................................ িসএনিজ ��শেনর জ� .............................................. তািরখ 
হইেত.............................. পয �šÍ 24 gvm †gqv‡` GB mb` Rvix Kiv nBj| 
............................... �ােন িসএনিজ �াপনা� ...................... ক��ক  পিরদশ �b Kiv nBqv‡Q| ’̄vcbvi miÄvgvw` 
Gবং কায �µg wbivc` | 

 
 

আেবদনকারীর নাম, পদবী ও 
�া�র 

 
ফরম  ঙ 

[িবিধ ৮০(৩) ���] 
 

িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন পিরদশ �b ‡PK wj÷ 
 

১৷  সংেযাগ �াস পাইপ লাইন িছ�       

    �গজ       

    �য়       
 

২৷  কমে�সার �ব�নী  ‘�েবশিনেষধ’সংেত     



  
 

    �মপান িনেষধ �তীক     

�য়ংি�য়ভােব  চা� হওয়ার সতক � ms‡KZ   

িবপ�নক সংেকত      

পিরচালন প�িত      

বািত এবং �ইঁচ      

�িতকর পদাথ � gy³      

�রি�ত �ব�নী      
 

৩৷  কমে�সার   �াস িনঃসরণ হয় কী না       

   �শমন ভা�ভ িসলকরণ ও িসলকরেণর তািরখ    

    িনরাপ�া সর�ামা ি◌দর �র�ার �ব�া     

    �গজ       

    �ব��িতক �বাড �i myiÿvi e¨e ’̄v    �◌ 

পাইপ লাইন ও পাইপ লাইেনর ধারেকর (Bracket) অব�া  

    গাড � (Guards)       

    ব�করণ চাপ      

�াস িনঃসরণ (বা�ব অব�ার ��ি�েত চা� কমে�সার  
এর �ভ� পাইপএর িনঃসরণ যাচাই ও উহার অ�ভ �y³)   

৪৷  ম�েদর ধারণপা�  �াস িনঃসরণ       

    �শমন ভা�ভ িসলকরণ ও িসলকরেণর তািরখ   

    �গজ       

    সকল ধারক �ব�নীর (Bracket) �র�ার �ব�া    

    ভা�ভ (অব�া/কায �ÿgZv)     

    �ব�নী/দরজা      

    �মপান িনেষধ সংেকত     

    �েবশ িনেষধ সংেকত     

    �য়       

    চাপ পরী�েণর তািরখ     
 

৫৷  �� ব�করণ ভা�ভ  �াস িনঃসরণ      

    অব�া কায �ÿgZv      

    �তীক িচ�      
 

ফরম চ 
[িবিধ ৮৭(১) ���] 

িসএনিজ ির�েয়িলং �াপেনর আেবদনপ� 
 
১৷ দরখা�কারীর �ণ � bvg                  t 
২৷     দরখা�কারীর �ণ � wVKvbv                 t 
৩৷     সরকারী ম�রী পে�র ন�র ও তািরখ                      ◌ঃ   
        (সত�ািয়ত ফেটা কিপ সং�� কিরেত হইেব)          
৪৷    (ক)িডলােরর নাম ও �কানা                                               ◌ঃ 
       (খ)ি�ি�পােলর নাম ও �কানা                                             ◌ঃ 
৫৷   ��ািবত  ির�েয়িলং ��শন �া�েণর উহার অব�ান -  
 �জলা                 ◌ঃ  
 উপেজলা/থানা                  ◌ঃ  
 �াম/শহর/�মৗজা                 ◌ঃ 
        খিতয়ান ও দাগ নং/�হাি�ং নং                  ◌ঃ 
৬৷  ��ািবত  ির�েয়িলং ��শেনর ধরন- 



  
 

      (ক) সাধারণ ��শন/ �ল ��শন / উপ�হ ��শন/�া�মান ��শন       ◌ঃ 

      (খ) �াস ভত�i aiY (`ªæZ fwZ© / axi MwZ‡Z fwZ©)                       tি◌ 
৭৷ �াস ম�দ করা হইেল উহার ধরণ- 
     �াসাধাের/ �াস িসিল�াের                    ◌ঃ 
৮৷  (ক)�য �াস �কা�াণীর িনকট হইেত �া�িতক �াস 
           সরবরাহ �নওয়া হইেব উহার নাম            ◌ঃ 
      (খ) সরবরাহকারী  �াস পাইপ লাইেনর �াস  ও কায � Pvc                 t          
      (গ) অ�মিতপে�র ন�র ও তািরখ                                           ◌ঃ  
৯৷  ফরেম উি�িখত সকল শত�vejx cȪ ÍvweZ cÖv½‡Y cvjb   t 
       কের িক না অধবা  উহা  পালেনর উপেযািগতা আেছ িক না                 

১০৷ �া�েণ ইিত�ব � M¨vm ms‡KvPb, wmwjÛv‡i/Avav‡i wmGbwR gRy`, t�◌ 
     �য়ংি�য় ইি�েনর  �ালানী ধারণপাে� বা উপ�হ ��শেন ��রেণর  

     জ� আধাের  িসএনিজ   ভত � Kiv nBq‡Q wKbv|                                  ি◌ 
১১৷  অিতির� ত�, য ি◌দ থােক                             ◌ঃ               
১২৷  ম��                  ◌ঃ  
  
 আিম/ আমরা এই মম � cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, Dc‡ii Z_¨vejx hvPvB Kiv nBqv‡Q Ges Dnv mZ¨| Avwg/Avgiv 

�◌A◌ংগীকার কিরেতিছ �য,  Explosives Act, 1884 ও তদধীন �ণীত সং�িচত ��িতক �াস  (িসএনিজ)িবিধমালা, 
২০০৪ এবং ম�রীত� লাইেসে�র শত� cvjb Kwiqv Dc‡iv³ cÖv½‡Y cÖK…wZK M¨vm ms‡KvPb, wmwjÛv‡i ev Avav‡i wসএনিজ 
ম�দএবং �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী  ধারণপাে� অথবা উপ�হ িসএনিজ ��শেন ��রেণর জ� আধাের  িসএনিজ ভত� gRy` 

Kwie|  Avwg/Avgiv AewnZ AvwQ †h, D³ A¨v± ev wewagvjvi †Kvb weavb Ges jvB‡m‡Ýi †Kvb kZ© ি◌j�নকারী 

সব �v”P 10 (`k) ermi ch©šÍ Kviv`‡Û Ges  50,000 (cÂvk nvRvi) UvKv ch©šÍ  A_©̀ ‡Û `Ûbxq| �◌ 
 

  তািরখ :                                                                                               দরখা�কারীর �া�র  
 

 

�কাঃ দরখাে�তর সিহত  দািখলত� কাগজপ� ; 
(১)  িবিধ ৮৭(৩)  অ�যায়ী ৫ খানা নকশা ; 
(২)িবিধ ৮৭(২)  অ�যায়ী �েয়াজনীয় িফ �দােনর ��জারী চালান ৷ 

 
 

ফরম  ছ 
[িবিধ ৮৭(৫) ���] 

 
��িতক �াস সংেকাচন, িসিল�াের বা আধাের িসএনিজ ম�দ এবং �য়ংি�য় ইি�েনর  �ালানী ধারণপাে� অথবা উপ�হ 

িসএনিজ ��শেন ��রেণর জ� আধাের  িসএনিজ ভত�i jvB‡mÝি◌ 
 
নং          িফ 
  
  এত�ারা ........................................................... �ক, Explosives Act, 1884 (IV of 1884) ও 
তদধীন �ণীত সং�িচত ��িতক �াস (িসএনিজ)িবিধমালা, ২০০৪ এর িবধানাবলী এবং অিধক�, এই লাইেসে�র শত�vejx 
m◌ােপে�, এতদসং�� নকশায় �দশ �Z I wbæewY©Z widz‡qwjs †÷k‡b gRy†`i Rb¨ Ges ¯̂qswµq BwÄ‡bi  R¡vjvbx  

ি◌a◌ারণপাে�  অথবা উপ�হ িসএনিজ ��শেন ��রেণর জ� আধাের িসএনিজ ভত �i  Rb¨ jvB‡mÝ gÄyi Kiv nBj| ি◌ 
 
 ির�েয়িলং ��শেনর বণ �bv t ..................................................................................... 
...............................................................................................................................৷ 
 
নকশা নং ................                                        তািরঃ .............. 
 

এই লাইেস� ৩১ �শ িডেস�র,         তািরখ পয �šÍ ejer _vwK‡e| 
 
তািরখ:  .............                 �ধান িবে�ারক পিরদশ �K, evsjv‡`k 



  
 

              
নবায়েনর তািরখ �ময়াদ উ�ীণ � nIqvi ZvwiL লাইেস� �দানকারী কত �„c‡ÿi ¯̂vÿi 

   
   

 
লাইেসে�র শত�vejx 

 
১৷  লাইেস��ত �া�ণ ��িতক �াস সংেকাচন, িসিল�াের বা আধাের িসএনিজ ম�দ এবং �য়ংি�য় ইি�েনর  �ালানী  

ধারণপাে�  অথবা উপ�হ িসএনিজ ��শেন ��রেণর জ� আধাের িসএনিজ ভত� Ges mivmwi Zrmswkøó Kvh©µg 

ি◌e◌্যতীত অ� �কান কােজ �বহার করা যাইেব না ৷ 
 

২৷ লাইেস��ত �া�েণ �কান  িসিল�াের  বা আধাের এল িপ �াস ভত� Kiv hvB‡e bv, hw` bv-ি◌ 
  (ক)  এই�প িসিল�ার বা আধার ও ইহার ভা�ভ �ধান িবে�ারক পিরদশ �K KZ…©K wmGbwR mvwf©‡mi Rb¨ A�েমা 

ি◌দত ধরেনর এবং ত�ক��ক �ী�ত �কান ��া�াড � †¯úwmwd‡Kkb Abyhvqx  ‰Zix nBqv _v‡K; Ges 
  (খ)িসিল�ার বা আধার� িবিধ ৬৫ অ�সাের পয �‡eÿY I cixÿY Kiv nBqv _v‡K; ch©ve„Ë cixÿ‡Yi cieZx© 

Z◌ািরখ অিত�া�ত হইয়া থােক৷ 
 
৩৷  �কান �য়ংি�য় যােন িসএনিজ  �ালানী ভত � Kiv hvB‡e bv, hw` bv Dnvi fwZ© ms‡hvM ’̄‡ji wbKU wb‡æv³ 

ি◌Z�স�িলত এক� ��ট �ািপত থােক, যথাঃ - 
 

(ক)  িসএনিজ-এর সব �v”P c~iY Pvc;�◌ 
(খ) িসিল�ােরর/আধােরর সনা�করণ ন�র; 
(গ) িসিল�ােরর/আধােরর �শষ উদ ি◌�িত পরী�ার তািরখ; এবং 
(ঘ) িসিল�ােরর/আধােরর �মাট জল ধারন �মতা৷ 

 
৪৷ �য়ংি�য় ইি�েনর  �ালানী  ধারণপাে�  অথবা উপ�হ িসএনিজ ��শেন ��রেণর জ� আধাের  িসএনিজ ভত�i c~‡e© 

ি◌f◌া�ভ ও য�াংশসহ  �িত� ধারণপা� যথাযথভােব পয �‡eÿY Kwiqv wbwðZ nB‡Z  nB‡e †h, msKzwPZ cÖK…wZK 
M◌্যাস (িসএনিজ)  িবিধমালা, ২০০৪ এর �েযাজ� িবধানাবলী উহার ��ে� পিরপালন কের ৷   

 

৫৷  �কান িসিল�াের বা আধাের  উহার িডজাইন চােপর অিতির�  চােপ িসএনিজ  ভত � Kiv hvB‡e bv |ি◌ 
 

৬৷ (১)  হ�া�েরর সময় ভত� ms‡hvM ’̄‡ji 3 wgUv‡ii g‡a¨ wbKU †Kvb AwMœ Drm Avbv hvB‡e bv|ি◌ 
    (২)  �ালানী ভত � ’̄v‡bi KvQvKvwQ RvqMvq GB g‡g© GKwU mZK©evYx ’̄vcb Kwi‡Z nB‡e †h, R¡vjvbx mieivn 

ি◌K◌ায �µ‡gi 6 wgUv‡ii g‡a¨ a~gcvb ev †Lvjv Av¸b wbwl×| D³ mZK©evYx 30 wgUvi `~iZ¡ nB‡Z mn‡R 
cঠনেযা� হইেত হইেব৷ 

(৩) “�মাটর ব�করণ”, ’’�মপান িনিষ�”, ’ �◌খালা আ�ন িনিষ�’ ও “দা� �াস” শ�াবলী স�িলত সতক �evYx wর�ে◌িলং 
��শেন ও কমে�সার এলাকায় �াপন কিরেত হইেব৷ সত �KevYxi Ae ’̄vb Ggbfv‡e wba©vwiZ nB‡e h◌াহােত উ� 
সত�KevYx  mKj wWm‡cwÝs ’̄j  nB‡Z „̀wóvMvPi nq| 

 
 ৭৷  িসিল�াের বা আধাের িসএনিজ ম�দ এবং �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী ধারণপাে� অথবা উপ�হ িসএনিজ ��শেন 

��রেণর জ� আধাের িসএনিজ ভত� †Kej jvB‡mÝK…Z cÖv½†Yi g‡a¨ GZ`&mshy³   Aby‡gvw`Z bKkvq wba©vwiZ 

ি◌¯থােন কিরেত হইেব৷ 
 
৮৷    কে�সর,�াসাধার, িসিল�ার, িডসেপি�ং ইউিনট, ভত �Kib ’̄vb, Ab¨ ‡Kvb myweavw`i  AvšÍ-`yiZ¡  Ges Dnv nB‡Z 

ি◌fবন,সীমানা �ব�ণী বা সংর�নীয় �ত�K†g©i wbivc` `yiZ¡ msKzwPZ cÖK…wZK M¨vm (wmGbwR)  wewagvjv, 2০০৪ 
এর  িবিধ ৫৭ হইেত িবিধ ৬২ �ত িনধ �vwiZ `yiZ¡  Abhvqx me©̀ v eRvq ivwL‡Z nB‡e |    

 
৯৷  কে�সার, �াসাধার, িসিল�ার, িডসেপি�ং ইউিনেটর য�াংশ সব �̀ v m‡e©vËg Ae ’̄vq iÿYv‡eÿY Kwi‡Z  nB‡e| 
 
১০৷ লাইেস� �দানকারী কত �„c‡ÿi wjwLZ c~e© Aby†gv`b e¨ZxZ jvB‡mÝK…Z cÖv½‡Y †Kvbiƒc i`-e`j Kiv hvB‡e b◌া৷ 



  
 

  
১১৷  লাইেস� �দানকারী কত �„cÿ cÖv½‡Yi wbivcËvi Rb¨ cÖ‡qvRb g‡b K‡ib Ggb ‡Kvb †givgZ Kwievi Rb¨ hw` 

j◌াইেস�ধারীেক িলিখত িনদ �k cÖ̀ vb K‡ib Z‡e jvB‡mÝavix †bvwU‡k wbw ©̀ó †gqv`, hvnv †bvwUk cÖvwßi ZvwiL 

�◌nইেত এক মােসর কম নেহ, এর মে� লাইেস��ত �া�েণ উ��প �মরামত কায � m¤úv`b Kwi‡eb|  
 
১২৷ অি�কা� বা িবে�ারণজিনত �ঘ �Ubv cÖwZ‡ivaK‡í me©̀ v h_vh_ mZK©Zvg~jK e¨e ’̄v jB‡Z nB‡e Ges ZvrÿwYK 

e◌্যবহােরর জ� পয �vß AwMœ wbe©vcb miÄvgvw` me mgq cȪ ‘Z ivwL‡Z  nB‡e |  
 
১৩৷ লাইেস��ত �া�েণ �কান �ঘ �Ubv, AwMœKvÛ A_ev we‡ùviY NwU‡j Ges †mB ỳN©Ubvq Rxebbvk ev e¨w³ A_ev 

m�ি�র ভয়�র �িত হইেল তাহা িনকটতম �ািজে�ট িকংবা িনকটতম থানার ভার�া� অিফসারেক এবং �ধান 
িবে�ারক পিরদশ �K, evsjv‡`k, XvKv‡K m¤¢ve¨ `ªyZZg cš’vq  AewnZ Kwi‡Z nB‡e| 

 
১৪৷ িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেনর মে�  অন�েমা ি◌দত �কান � ি◌� �েবশ বা অব�ান  কিরেত না পাের �সই ি◌দেক 

যেথ� সতক �Zv Aej¤b̂ Kwi‡Z nB‡e| 
 
১৫৷ ির�েয়িলং ��শেন �াস সংেকাচন এবং িসিল�াের বা আধাের ভত �i Kv‡R e¨eüZ ‰e`y¨wZK miÄvg, †hgb 

ি◌K��সার, �ইঁচ, বািত ইত�া ি◌দ ি��শ ��া�াড �  †¯úwmwd‡Kkb bs 4683 Abymv‡i wbwg©Z  we‡ùviY-wb‡iax 
aরেণর হইেব ৷ 

 
১৬৷   িসএনিজ ির�েয়িলং ��শেন �াস সংেকাচন, �য়ংি�য় ইি�েনর �ালানী িহসােব িসএনিজ সরবরাহ ইত� ি◌দ সকল 

কায �µg GKRb Dchy³ e¨w³ KZ©„K ev Zuvnvi Aax‡b cwiPvwjZ nB‡e whwb GB jvB‡m‡Ýi kZ©vejx m¤ú‡K© 
wবেশষভােব অবিহত থািকেবন৷  

 
১৭৷  লাইেস��ত �া�েণ কম �iZ cÖ‡Z¨K e¨w³  AwMœKvÛ A_ev we‡ùviY NUvB‡Z cv‡i Ggb †Kvb Kvh© Kwi‡eb bv ev 

Kিরেত �চ�া কিরেবন না অথবা কাহােকও কিরেত িদেবন না৷ �েত�েক  লাইেসে�র শত �vejx cvjb Kwi‡eb AwMœKvÛ 
Gবং িবে�ারণজিনত �ঘ �Ubv cÖwZ‡ivaK‡í mKj c~e© mZ©KZv Aej¤b̂ Kwi‡eb| 

 
১৮৷ সং�িচত ��িতক �াস (িসএনিজ)িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১০০ �ত উি�িখত কম �KZ©v‡K jvB‡mÝK…Z cÖv½‡Y mকল 

� ি◌�স�ত সমেয় �েবশ কিরেত িদেত হইেব এবং িবধানাবলী ও লাইেসে�র শত�vejx h_vh_fv‡e cvjb Kiv 
nইেতেছ িক না িন�পেণর জ� উ� কম �KZ©v‡K mKj my‡hvM myweav w`‡Z nB‡e|  

 
 

ফরম  জ 
[িবিধ ৮৭(৬) ���] 

িন�মvY m¤úbœKiY cÖwZ‡e`b I Aw½KvicÎ 
 

 আিম দরখা�কারী এই মম � AewnZ Kwi‡ZwQ †h,-�◌ 
 

(ক)   .................................. �ািপত িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন ও তদ ি◌�ত �া�ণ �ধান িবে�ারক 
পিরদশ �K, evsjv‡`k KZ©„K Aby‡gvw`Z bKkv b¤î ....................... ZvwiL ....................... 
m◌ং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ)িবিধমালা, ২০০৪ অ�সাের িনম �vY Kiv nBqvQ; 

(খ) উ� িবিধমালার িবিধ ৯(১) অ�সাের িনরাপ�া �লেবল, িবিধ ৯(২) অ�সাের এক� সাইন �বাড �, wewa 9(3) 
A�সাের লাইেস� ন�র �া�েণ লটকােনা হইয়ােছ; এবং 

 

এই মম � Aw½Kvi Kwi‡ZwQ †h,Ñ�◌ 
 
(ক)  সং�িচত �া�িতক �াস (িসএনিজ)িবিধমালা, ২০০৪ এর িবিধ ১০০ অ�সাের �মতা�া� �য �কান কম �KZ©v 

P◌ািহবামা� �ল লাইেস� বা উহার �ামািণক অ�িলিপ �দখাইেত বা� থািকব; 
(খ) উ� িবিধমালার িবিধ ১৩ অ�সাের িসএনিজ ির�েয়িলং ��শন সং�া� িবিধিবধান ও লাইেসে�র শত�vejx 

m�ক� mg¨K aviYvm¤úbœ GKRb †hvM¨ e¨w³i ZË¡veav‡b cwiPvwjZ nB‡e;�◌ 



  
 

(গ) উ� িবিধমালার িবিধ ১০১ এর িবধান অ�সাের উে�ে� �ধান িবে�ারক পিরদশ �K, evsjv‡`k, XvKv Ges 
m◌ংি�� িবে�ারক পিরদশ �‡Ki †Uwj‡dvb b¤îmn Zuvnv‡`i `ß‡ii c~Y© wVKvbv jvB‡mÝK…Z wmGbwR 
wর�েয়িলং ��শেন সংর�ণ করা হইেব৷ 

 
তািরখ : ...................                 দরখা�কারীর নাম ও �া�র 
 
 
 
 
 
 
 

 রা�পিতর আেদশ�েম 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


