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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

প্রজ্ঞাপি 

 
তাবরখ: ................, ২০২১ 

 
িাং ২৮.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৭.১৬- ‘‘এলবপ গ্যাস সমবিত িীবতমালা, ২০২১’’ প্রজ্ঞাপিটি এতেসদে প্রকাশ করা হদলা।  

 

ভূবমকা: 
 
বাাংলাদেদশর আর্ থ-সামাবজক ও পবরদবশ সাংরক্ষদণ বলক্যুইফাইড (তরলীকৃত) পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপ গ্যাস বা এলবপবজ) একটি সম্ভাবিাময় 

জ্বালাবি। এলবপবজ বতথমাদি গৃহস্থাবল, অদ াগ্যাস, বাবণবজুক, ক্ষুদ্র বশল্প, (ববদ্যুৎ), পকবমকুাল এবাং প্রদসস ইন্ডাবির জ্বালাবি ও কাঁচামাল বহদসদব 

ব্যবহৃত হদে। এলবপবজর চাবহো বৃবির সাদর্ সাদর্ পেদশ ক্রমশঃ এলবপবজ ইন্ডাবির সাংখ্যা ও বববিদয়াগ বৃবি পাদে। এ বশল্পদক সহায়তা, 

তত্ত্বাবধাি ও তোরবকর জন্য ‘‘এলবপবজ ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি িীবতমালা-২০১৬’’, ‘‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (অদ াগ্যাস) বরফুদয়বলাং 

পেশি ও রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপি, পবরচালি এবাং রক্ষণাদবক্ষণ িীবতমালা-২০১৬’’ এবাং ‘‘এলবপ গ্যাস অপাদরশিাল লাইদসবসাং িীবতমালা-

২০১৭’’ শীর্ থক ৩টি িীবতমালা বতথমাদি কার্ থকর আদে। ববণ থত ৩টি িীবতমালাদক স্পষ্টীকরণ, প্রাদয়াবগক এবাং অবধকতর বববিদয়াগ বান্ধব করার 

লদক্ষু সমবিত করা প্রদয়াজি।  

 

এলবপ গ্যাদসর বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারদণর জন্য এলবপবজ আমোবি, রপ্তাবি, মজুে, পজটি বা Conventional Buoy Mooring 

(বসববএম) সুববধাসহ  াবম থিাল স্থাপি, ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি, অদ াগ্যাস বডসদপবসাং বা বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি, র্ািবাহদি জ্বালাবি বহদসদব 

এলবপবজ ব্যবহাদরর জন্য রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপি, পরটিক্যদলদ ড পিবতর জন্য এলবপবজ মজুে ও ব্যবহার, এলবপবজ পবরবহি এবাং জ্বালাবি ও 

কাঁচামাল বহদসদব এ গ্যাস ববতরণ ও ববপণদির লদক্ষু ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার বিদয়াদগর সাদর্ পভাক্তা স্বার্ থ ও অবধকার, 

এলবপবজর বিরাপে ব্যবহার পিবত ইতুাবে ববর্য় ওতদপ্রাতভাদব জবিত।  

 
এলবপ গ্যাদসর বিরাপে ব্যবহার, সুষ্ঠু ও প্রবতদর্াবগতামূলক বাজার সৃবষ্ট, আমোবি, রপ্তাবি, স্থাপিা বিম থাণ, ববতরণ ও ববপণি, ফ্রাঞ্চাইবজ বা 

বডবিববউ র বা বডলার বিদয়াগ, মাি বিয়ন্ত্রণ, প্ল্ুান্ট পবরচালিা ও রক্ষণাদবক্ষণ ইতুাবে ববর্য়সমুহ স্পষ্টীকরণপূব থক ইতঃপূদব থ প্রণীত উপদর 

ববণ থত ৩টি িীবতমালা সমবিত কদর এ িীবতমালা প্রণয়ি করা হদলা। 

 

২। বশদরািাম:  
 
২.১। এ িীবতমালা “এলবপ গ্যাস সমবিত িীবতমালা, ২০২১” িাদম অবভবহত হদব। 

 

৩। পিা /ব্যাখ্যা: 
 
৩.১। বলক্যুইফাইড পপদরাবলয়াম গ্যাস বা এলবপ গ্যাস অর্ থ এলবপ গ্যাস বা তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস র্াহা বাবণবজুক ববউদ ি, 

বাবণবজুক পপ্রাদপি এবাং উহাদের বমশ্রণ। 

 

৩.২। বসববএম (CBM) অর্ থ কিদভিশিাল বয়া মুবরাং (Conventional Buoy Mooring) সুববধা র্ার মাধ্যদম সাগর বা জলভাদগ 

জাহাজ পিাের করতঃ এলবপবজ বা তরল পণ্য খালাস কদর সাব-সদয়ল পাইপ লাইদির মাধ্যদম মজুোগাদর পিয়া হয়। 

 
৩.৩। এলবপবজ মজুে অর্ থ ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা, ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’ এ সাংজ্ঞাবয়ত এলবপবজ ভবতথ 

গ্যাসাধার, র্া ববদশর্ভাদব বিবম থত ট্াাংক, পর্খাদি চাপযুক্ত এলবপবজ তরল ও গ্যাদসর বমশ্রণ বহদসদব বা ক্রাইদয়াজবিক ফদম থ 

সাংরবক্ষত হয়। 

 
৩.৪। এলবপবজ পজটি অর্ থ িেী বা সাগদর বিবম থত স্থাপিা পর্খাদি জাহাজ পিাের করা র্ায় এবাং ববদশর্ ব্যবস্থায় জাহাজ পর্দক এলবপবজ 

খালাস অর্বা জাহাদজ পবাঝাই করা র্ায়। 

 
৩.৫। এলবপবজ  াবম থিাল অর্ থ এলবপবজ মজুে ট্াাংক, পাইপলাইি, পমবশিারী ও ইক্যুইপদমন্ট, বন্দর অবকাঠাদমা ইতুাবে সম্ববলত এমি 

একটি ব্যবস্থা র্ার মাধ্যদম এলবপবজ (দপ্রাদপি ও ববউদ ি) আমোবি, রপ্তাবি, আাংবশক বমশ্রণ ও ববতরণ করা হয়। 

 
৩.৬। স্যাদ লাই  এলবপবজ প্ল্ুান্ট অর্ থ এলবপবজ অপাদর র কর্তথক অঞ্চল বভবিক স্থাপিকৃত পো  বা মাঝাবর আকাদরর এলবপবজ ব বলাং 

প্ল্ুান্ট। 
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৩.৭। অদ াগ্যাস অর্ থ ইন্টারিাল কম্বাসি ইবিদির জন্য জ্বালাবি বহদসদব ব্যবহারদর্াগ্য এলবপবজ।  

 

৩.৮। অদ াগ্যাস বডসদপবসাং/বরফুদয়বলাং পেশি অর্ থ এমি একটি স্থাপিা পর্খাি পর্দক স্বয়াংবক্রয় ইবিদির (Automobile Engine) 

জ্বালাবি বহদসদব এলবপবজ সরবরাহ করা হয়।  

 
৩.৯। রূপান্তর ওয়াকথশপ অর্ থ এমি একটি ওয়াকথশপ বা কারখািা পর্খাদি এলবপবজদক জ্বালাবি বহদসদব ব্যবহার করার জন্য র্ািবাহদির 

ইন্টারিাল কম্বাসি ইবিদির প্রদয়াজিীয় র্ন্ত্রাাংদশর সাংদর্াজি/ববদয়াজি করা হদব। 

 
৩.১০। বডবিববউ ার বা বডলার অর্ থ এমি একটি প্রবতষ্ঠাি র্াদক এলবপবজ ববতরণ ও ববপণি করার জন্য এলবপ গ্যাস অপাদর র বা 

ফ্রাঞ্চাইবজ কর্তথক বিদয়াগ বা মদিািয়ি পেয়া হয়। 

 
৩.১১। ফ্রাঞ্চাইবজ অর্ থ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগের অনুগোদিক্রগে এলবপ গ্যাস অপাদর র কর্তথক বিদয়াগকৃত প্রবতষ্ঠাি অপাদর দরর 

পরড িাম বা পরড মাকথসহ স্বীয় পরড িাম বা পরড মাকথ ব্যবহার কদর এলবপবজ পবাতলজাত ও বিবে থষ্ট এলাকায় ব্যবসা পবরচালিা 

করদব। 

  
৩.১২। এলবপ গ্যাস অপাদর র অর্ থ- সারাদেদশ এক বা একাবধক স্থাদি ন্যুিতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  ি এলবপবজ ধারণ 

ক্ষমতাসম্পন্ন মজুে ট্াাংক বা ট্াাংকসমূহ স্থাপি কদর এলবপবজ পবরবহি, ববতরণ, ববপণি বা রপ্তাবি করার লদক্ষু বিম্নববণ থত স্থাপিা 

বিম থাণ এবাং/অর্বা কার্ থক্রম পবরচালিাকারী প্রবতষ্ঠাি: 

 
(ক) বিজস্ব পজটিসহ  াবম থিাল বা অদন্যর পজটি ও  াবম থিাল ব্যবহার কদর এলবপবজ আমোবি এবাং/অর্বা অভুন্তরীণ উৎস হদত 

এলবপবজ সাংগ্রহ, ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি, পবাতলজাতকরণ, অদ াগ্যাস বডসদপবসাং বা বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি, র্ািবাহদির 

ইন্টারিাল কম্বাসি ইবিদি জ্বালাবি বহদসদব এলবপবজ ব্যবহাদরর জন্য রূপান্তর ওয়াকথশপ বিম থাণ; 

 
অর্বা 

 
(খ) বিজস্ব পজটিসহ  াবম থিাল বা অদন্যর পজটি ও  াবম থিাল ব্যবহার কদর এলবপবজ আমোবি এবাং/অর্বা অভুন্তরীণ উৎস হদত 

এলবপবজ সাংগ্রহ কদর বাল্ক বববক্র; 

 
অর্বা 

 
(গ) বিজস্ব পজটিসহ  াবম থিাল বা অদন্যর পজটি ও  াবম থিাল ব্যবহার কদর এলবপবজ আমোবি এবাং/অর্বা অভুন্তরীণ উৎস হদত 

এলবপবজ সাংগ্রহ, অদ াগ্যাস বডসদপবসাং বা বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি, অদ াগ্যাস বহদসদব বববক্র; 

 
অর্বা 

 
(ঘ) বিজস্ব পজটিসহ  াবম থিাল বা অদন্যর পজটি ও  াবম থিাল ব্যবহার কদর এলবপবজ আমোবি এবাং/অর্বা অভুন্তরীণ উৎস হদত 

এলবপবজ সাংগ্রহ, ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি ও পবাতলজাতকরণ;  

 

৪। এলবপ গ্যাস অপাদর দরর পর্াগ্যতা: 
 
৪.১। প্ল্ুান্ট/স্থাপিাসহ বববভন্ন অবকাঠাদমা বিম থাদণর জন্য নিজস্ব জনে (জবমর মাবলকািা সাংক্রান্ত কাগজপত্র যেেি-েবলল, পচ থা, খাজিার 

োবখলা ইতুাবে) অর্বা বলজ গ্রহণকৃত জবমর পক্ষদত্র ন্যুিতম ২৫ বের পময়াবে পরবজোড থ চুবক্তপত্র র্াকদত হদব। 

 
৪.২। অপাদর র বহদসদব ব্যবসা পবরচালিার জন্য অবকাঠাদমা বিম থাণ ও ব্যবসা পবরচালিার আবর্ থক সামর্থ্থ ও প্ল্ুান্ট/স্থাপিাসহ বববভন্ন 

অবকাঠাদমা বিম থাদণর জন্য সমদয় সমদয় সরকার কর্তথক আবর্ থক সামদর্থ্থর বিধ থাবরত মািেদন্ডর প্রমাণপত্র র্াকদত হদব (যেেি- 

আয়কর প্রোদির সিেপত্র) এবাং পকাি ব্যাাংক বা আবর্ থক প্রবতষ্ঠাদির ঋণ পখলাবপ িা হওয়া। 
   
৪.৩। অপাদর র বহদসদব ব্যবসা পবরচালিার পক্ষদত্র প্ল্ুান্ট/স্থাপিা বিম থাদণর জন্য আদবেিকারীর আবর্ থক সক্ষমতার পদক্ষ প্রকল্প প্রস্তাদব 

উপস্থাবপত Debt-Equity Ratio এর আনুপাবতক হাদর ব্যাাংক অর্বা আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি কর্তথক বববিদয়াগ বিশ্চয়তাপত্র 

(Financial Commitment Letter for Investment) এবাং বিজস্ব অদর্ থর সক্ষমতার প্রমাণপত্র র্াকদত হদব।  

 
৪.৪। জ্বালাবি বা ববদ্যুৎ বা ভারী বশল্প বিম থাণ, পবরচালিা ও রক্ষণাদবক্ষদণর অবভজ্ঞতা অর্বা এ ধরদির অবভজ্ঞতাসম্পন্ন পেশী/ববদেশী 

প্রবতষ্ঠাদির সাদর্ Joint Venture র্াকদত হদব। 

 
৪.৫। সরকার নির্ ধানরত অন্যান্য যোগ্যতা (প্রগোজয যেগে)। 



C:\Users\USER\Downloads\LPG Policy 2021 Latest.doc 

3 

 

 

৫। ফ্রাঞ্চাইবজর পর্াগ্যতা: 
 
৫.১। এলবপবজ ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপদির জন্য ন্যুিতম ৩০০ (বতিশত) পমবরক  ি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এলবপবজ পোদরজ ট্াাংক র্াকদত 

হদব। ফ্রাঞ্চাইবজ ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি ও পবাতলজাতকরণ এবাং একটি বিবে থষ্ট এলাকায় এলবপবজ পবরবহি, ববতরণ, ববপণি ও 

ব্যবসা পবরচালিা করদত পারদব। 

 
৫.২। প্ল্ুান্ট/স্থাপিাসহ বববভন্ন অবকাঠাদমা বিম থাদণর জন্য জবমর বিজস্ব মাবলকািা সাংক্রান্ত কাগজপত্র (েবলল, পচ থা, খাজিার োবখলা 

ইতুাবে) অর্বা বলজ গ্রহণকৃত জবমর পক্ষদত্র ন্যুিতম ২৫ বের পময়াবে পরবজোড থ চুবক্তপত্র র্াকদত হদব। 

 
৫.৩। ফ্রাঞ্চাইবজ বহদসদব ব্যবসা পবরচালিার পক্ষদত্র প্ল্ুান্ট/স্থাপিা বিম থাদণর জন্য আদবেিকারীর আবর্ থক সক্ষমতার পদক্ষ প্রকল্প প্রস্তাদব 

উপস্থাবপত Debt-Equity Ratio এর আনুপাবতক হাদর ব্যাাংক অর্বা আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি কর্তথক বববিদয়াগ বিশ্চয়তাপত্র 

(Financial Commitment Letter for Investment), বিজস্ব অদর্ থর সক্ষমতার প্রমাণপত্র এবাং নিজ িাগে আয়কর 

পনরগ াগর্র প্রতযয়িপে থাকগত হগি।  

 
৫.৪। অপাদর দরর সাদর্ কমপদক্ষ ১৫ বেদরর চুবক্ত র্াকদত হদব। 

 

৫.৫। ফ্রাঞ্চাইবজ র্তবেি অপাদর দরর সাদর্ চুবক্তবি র্াকদব ততবেি পর্ থন্ত ফ্রাঞ্চাইবজ ব্যবসা পবরচালিা করদত পারদব। 

 
৫.৬| সরকার নির্ ধানরত অন্যান্য যোগ্যতা (প্রগোজয যেগে)। 

 

৬। এলবপ গ্যাস অপাদর দরর প্রনতপালিীয় শতথাববল: 
 
৬.১। সরকাদরর অনুদমােি ব্যতীত পকাি ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠাি এলবপ গ্যাস অপাদরশদির জন্য এলবপবজ ব বলাং প্ল্ুান্ট, পজটি,  াবম থিাল, 

পোদরজ ট্াাংক, অদ াগ্যাস পেশি ও র্ািবাহদির ইন্টারিাল কম্বাসি ইবিদি জ্বালাবি বহদসদব এলবপবজ ব্যবহাদরর জন্য কিভাস থি 

ওয়াকথশপ (কিভাস থি ওয়াকথশপ) স্থাপি ও অন্যান্য অবকাঠাদমা বিম থাণ করদত পারদব িা। (১৯৭৪) 

 
৬.২। এলবপ গ্যাস অপাদর র বহদসদব ব্যবসা পবরচালিার জন্য পকাি ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠািদক িীবতমালায় ববণ থত পিবতদত সরকার হদত 

প্রর্দম প্রবতটি প্ল্ুান্ট/স্থাপিা বিম থাদণর অনুমবত এবাং পরবতীদত ব্যবসা পবরচালিার অনুমবত গ্রহণ করদত হদব। প্ল্ুান্ট/স্থাপিা বিম থাণ 

এবাং ব্যবসা পবরচালিার অনুমবত গ্রহদণর পর বিধ থাবরত ফরম্যা  অনুর্ায়ী (তফবসল-১) বাাংলাদেশ পপদরাবলয়াম কদপ থাদরশদির 

(বববপবস) সাদর্ চুবক্ত সম্পাদি করদত হদব।  

 
৬.৩। অপাদর র বা তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলারদক, প্রদর্াজু মদত, এলবপবজ  াবম থিাল, পোদরজ ট্াাংক, 

ব বলাং প্ল্ুান্ট, অদ াগ্যাস পেশি ও কিভাস থি ওয়াকথশপ স্থাপি, পবরবহি, ব্যবসা পবরচালিা ইতুাবে র্াবতীয় পক্ষদত্র বিদম্নাক্ত 

আইি/বববধ/িীবতমালা অনুসরণ করদত হদব: 

(ক) ‘ববদফারক আইি ১৮৮৪’ 

(খ) ‘বাাংলাদেশ পপদরাবলয়াম আইি ১৯৭৪’ 

(গ) ‘গ্যাস বসবলন্ডার বববধমালা ১৯৯১’ 

(ঘ) ‘গ্যাসাধার বববধমালা ১৯৯৫’ 

(ঙ) ‘বাাংলাদেশ এিাবজথ পরগুদল বর কবমশি আইি ২০০৩’ 

(চ) ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’ 

(ে) ‘বাাংলাদেশ গ্যাস আইি ২০১০’  

(জ) ‘দপদরাবলয়াম আইি ২০১৬’ 

(ঝ) ‘বাাংলাদেশ পপদরাবলয়াম কদপ থাদরশি আইি ২০১৬’ 

(ঞ) ‘এলবপ গ্যাস সমবিত িীবতমালা, ২০২১’ সহ ইদতামদধ্য প্রণীত এবাং ভববষ্যদত প্রণীতব্য সাংবিষ্ট আইি, বববধমালা এবাং আদেশ 

র্র্ার্র্ভাদব অনুসরণ করদত হদব।  

উপদর উবিবখত আইি, বববধমালা ও িীবতমালার পকাি ব্যতুয় ঘ দল, প্রদর্াজু পক্ষদত্র, এলবপ গ্যাস অপাদর র বা তৎকর্তথক 

বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার োয়ী হদব। 

 
৬.৪। অপাদর র কর্তথক ফ্রাঞ্চাইবজ বিদয়াদগর পক্ষদত্র জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ অপাদর রদক আদবেি করদত হদব। িীবতমালা 

অনুর্ায়ী ফ্রাঞ্চাইবজর পর্াগ্যতা ও প্রদয়াজিীয় োবললাবে ববদবচিা কদর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ অনুদমােি প্রোি করদব। 

সরকাদরর অনুদমােিববহীি পকাি ফ্রাঞ্চাইবজ বিদয়াগ করা হদল অপাদর দরর অনুমবত বাবতলদর্াগ্য হদব।  

 
৬.৫।  অপাদর র সরাসবর অর্বা বিবে থষ্ট এলাকার জন্য জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে কর্তথক অনুদমাবেত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার 

বিদয়াদগর মাধ্যদম গৃহস্থাবল, অদ াগ্যাস, বাবণবজুক ও বশল্প কাদজ ব্যবহাদরর জন্য সমগ্র বাাংলাদেদশ অর্বা সরকার বিধ থাবরত 
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ববদশর্ অঞ্চদল এলবপ গ্যাস ববতরণ ও ববপণি করদত পারদব। এদক্ষদত্র, অপাদর র কর্তথক ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার 

বিদয়াদগর মাধ্যদম উপদর ববণ থত ব্যবসা পবরচালিার পক্ষদত্র অপাদর র ও সাংবিষ্ট ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলাদরর মদধ্য 

পেদশর প্রচবলত বববধ-ববধাি/আইি প্রবতপালিপূব থক বববপবসর বিধ থাবরত ফরদম  অনুর্ায়ী (তফবসল-১) চুবক্ত সম্পােি করদত হদব। 

অপাদর র কর্তথক প্রবতবের জানুয়াবরর মদধ্য হালিাগাে ফ্রাঞ্চাইবজ, বডলার ও বডবিববউ দরর তাবলকা বববপবস ও ববদফারক 

পবরেপ্তদর োবখল করদত হদব। বেদরর মধ্যবতী সমদয় পকাি ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলাদরর সাদর্ অপাদর দরর চুবক্ত 

বাবতল অর্বা িতুি ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার বিদয়াগ করা হদল অিনতনিলগে তা বববপবস ও ববদফারক পবরেপ্তরদক 

অববহত করদত হদব। 

 
৬.৬। অপাদর র বা তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার ব্যতীত অন্য পকউ গৃহস্থাবল, অদ াগ্যাস, বাবণবজুক ও 

বশল্প কাদজ ব্যবহাদরর জন্য এলবপ গ্যাস ববতরণ ও ববপণি করদত পারদব িা। তদব শতথ র্াদক পর্, অপাদর র বা তৎকর্তথক 

বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলারদক ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা, ২০০৪ (সাংদশাবধত 

২০১৬)’ অনুর্ায়ী লাইদসস গ্রহণ করদত হদব। 

               
৬.৭। এ িীবতমালায় উবিবখত আইি, বববধ এবাং সকল শতথ, প্রদর্াজু পক্ষদত্র, অপাদর র বা তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা 

বডবিববউ র বা বডলার পালি করদত বাধ্য র্াকদব। অপাদর র বা তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার এ 

িীবতমালায় উবিবখত আইি, বববধ এবাং শতথ পালদি ব্যর্ থ হদল সরকার এলবপ গ্যাস অপাদর র বা তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ 

বা বডবিববউ র বা বডলারদের অনুমবত বা লাইদসসসহ অপাদরশদির সকল কার্ থক্রম বদন্ধর বিদে থশ বেদত পারদব। 

 
৬.৮। এলবপ গ্যাস অপাদর র কর্তথক সারাদেদশ বিবম থত এক বা একাবধক এলবপবজ মজুে ট্াাংদকর সব থদমা  ধারণ ক্ষমতা ন্যুিতম              

৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  ি হদত হদব। 

 

৬.৯। এলবপ গ্যাস আমোবির জন্য অপাগরটরগক িছগরর শুরুগত তৎকালীি িা সেগয় সেগয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাে হদত 

অনুমবত গ্রহণ করদত হদব। (১৯৭৪) 

 

৬.১০। পবাতলজাত এলবপ গ্যাস বা বাল্ক আকাদর এলবপ গ্যাস রপ্তাবির জন্য জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ হদত অিাপবি এবাং বাবণজু 

মন্ত্রণালয় হদত অনুদমােি গ্রহণ করদত হদব। 

 

৬.১১। সরকার অনুদমাবেত পস্পবসবফদকশি (তফবসল-৩) অনুর্ায়ী এলবপ গ্যাস সাংগ্রহ, আমোবি, মজুে, প্রবক্রয়াজাতকরণ, ববপণি ও 

ববতরণ করদত হদব। অপাদর রদক আমোবিকৃত/রপ্তাবিকৃত এলবপবজর পবরমাণসহ র্াবতীয় তর্থ্ সম্ববলত প্রবতদবেি ত্রত্রমাবসক 

বভবিদত আববিকভাদব বববপবসদত পপ্ররণ করদত হদব।  

 
৬.১২। এলবপবজ  াবম থিাল, পজটি, প্ল্ুান্ট/স্থাপিা, অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি ও রূপান্তর ওয়াকথশদপ র্র্ার্র্ কর্তথপক্ষ কর্তথক অনুদমাবেত 

অবিবিব থাপণ ব্যবস্থা র্াকদত হদব এবাং বিরাপিা ব্যবস্থার পক্ষদত্র ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ 

(সাংদশাবধত ২০১৬)’ অনুসরণ করদত হদব।  

 
৬.১৩। পর্ সকল প্রবতষ্ঠািদক এ িীবতমালার পূদব থ প্রণীত িীবতমালার আওতায় প্ল্ুান্ট স্থাপি বা ব্যবসা পবরচালিার জন্য অনুমবত প্রোি করা 

হদয়দে পস সকল প্রবতষ্ঠািদক অনুমবতপদত্র ববণ থত সময় ববদশর্ ববদবচিায় সরকার কর্তথক বিধ থাবরত সমদয়র মদধ্যই এলবপবজ মজুে 

ট্াাংকসমূদহর ধারণ ক্ষমতা ন্যুিতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  দি উন্নীত কদর ব্যবসা পবরচালিার অনুদমােি গ্রহণ করদত হদব। 

অন্যর্ায়, প্রেি অনুমবত বাবতল বহদসদব গণ্য হদব।  

 
৬.১৪। পর্ সকল প্রবতষ্ঠাি প্রার্বমক অনুদমােি ব্যতীত পূব থ হদত অর্বা প্রার্বমক অনুদমােদির বভবিদত এলবপ গ্যাদসর ব্যবসা পবরচালিা 

করদে এবাং র্াদের এলবপবজ মজুে ট্াাংদকর ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  ি পিই পস সকল প্রবতষ্ঠািদক ‘‘এলবপ 

গ্যাস অপাদরশিাল সমবিত িীবতমালা, ২০২০’’ অনুর্ায়ী অপাদর র বহদসদব ব্যবসা পবরচালিার জন্য এ িীবতমালা প্রকাদশর তাবরখ 

হদত ০২(দ্যই) বেদরর মদধ্য উক্ত প্রবতষ্ঠাদির বিয়ন্ত্রদণ পবরচাবলত প্ল্ুান্ট বা প্ল্ুান্টসমূদহর এলবপ গ্যাস মজুে ট্াাংকসমূদহর ধারণ 

ক্ষমতা ন্যুিতম ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  দি উন্নীত করদত হদব। অন্যর্ায়, প্রেি অনুমবত বাবতলসহ প্রচবলত আইি অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। তদব স্থািীয় বরফাইিারী বা পপদরাদকবমকুাল প্ল্ুান্ট হদত প্রাপ্ত এলবপবজ মজুদের পক্ষদত্র ট্াাংদকর মজুে/ 

ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)  দি উন্নীতকরদণর শতথ জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ বশবর্ল করদত পারদব। 

 
৬.১৫। অনুদেে ৬.১৪ এ ববণ থত প্রবতষ্ঠাি বা উদযাক্তা এবাং সরকার অনুদমাবেত পর্ সকল ব বলাং প্ল্ুান্ট পবরচালিাকারী প্রবতষ্ঠাি 

এককভাদব ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  ি এলবপবজ ধারণ ক্ষমতার ট্াাংক বিম থাণ করদত সক্ষম হদব িা তারা জ্বালাবি ও খবিজ 

সম্পে ববভাদগর অনুমবত সাদপদক্ষ পর্ৌর্ পকাম্পাবি বা কিদসাটি থয়াম গঠিপূব থক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পমবরক  দির এলবপবজ 

মজুদের সক্ষমতা অজথি কদর একক িাদম পণ্য িাজারজাত করদত পারদব।  

 
৬.১৬। পর্ সকল প্রবতষ্ঠাি ইতঃপূদব থ প্রার্বমক অনুদমােি প্রাপ্ত তদব এলবপ গ্যাস অপাদর র বহদসদব ব্যবসা পবরচালিা শুরু কদরবি, পস সকল 

প্রবতষ্ঠাদির উপরও এ িীবতমালার সকল শতথ প্রদর্াজু হদব এবাং এলবপ গ্যাস অপাদর র বহদসদব অনুমবত গ্রহণ ব্যতীত ব্যবসা শুরু 

করদত পারদব িা।  
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৬.১৭। যকাি অপাদর র বিজস্ব বসবলন্ডার োিা অন্য পকাি অপাদর র বা প্রবতষ্ঠাযির বসবলন্ডাদর গ্যাস ভবতথ (ক্রস বফবলাং) কদর ববতরণ ও 

ববপণি করদত পারদব িা। তদব, উভদয়র সম্মবতক্রদম ববদফারক পবরেপ্তর এিং জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর পূব থানুদমােি 

সাদপদক্ষ ক্রস নিনলং বফবলাং করদত পারদব। এদক্ষদত্র ঐ সকল বসবলন্ডাদরর োয়-োবয়ত্ব বসবলন্ডাদর গ্যাস ভবতথকারী প্রবতষ্ঠাদির উপর 

বতথাদব। (দেকদহাল্ডার পর্ থাদয় আদলাচিা করদত হদব) 

 
৬.১৮। এলবপবজ পবাতলজাত ও বাজারজাত করার লদক্ষু স্ব স্ব অপাদর রদক ববদফারক পবরেপ্তদরর অনুদমাবেত বসবলন্ডার ব্যবহার করদত 

হদব, বসবলন্ডাদরর ভাল্ভ এর সাইজ ও গাদয়র রাং সুবিবে থষ্ট র্াকদত হদব। বসবলন্ডাদরর পস্পবসবফদকশি, মাি, ভাল্ভ, পরগুদল র, 

র্ন্ত্রপাবত ও এদেসবরদজর সামিস্যতাসহ ব্যবহারবববধ, র্াবতীয় তর্থ্াববল ‘গ্যাস বসবলন্ডার বববধমালা, ১৯৯১’ ও ‘তরলীকৃত 

পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা, ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’ অনুর্ায়ী প্রবতপালি করদত হদব। এোিা, ববদফারক পবরেপ্তর 

কর্তথক অনুদমাবেত স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাদির সাংবক্ষপ্ত িাম বসবলন্ডাদরর ববডর উপদরর অাংদশ Emboss, কলাদর Piercing (Window 

Cut) ও ভাল্ভ এর গাদয় পখাোই (Engrave/ Emboss) করদত হদব। 
 

৬.১৯। এলনপ গ্যাস অপাগর গির সকল স্থাপিায় নিরাপত্তার প্রগয়াজগি নিগফারক পনরদপ্তর নির্ ধানরত সংখ্যক গ্যাস নিগটক্টর স্থাপি করগত 

হগি। 

 

৬.২০। সরকার পকাি অপাদর রদক এলবপবজ বাজারজাতকরদণর জন্য সমগ্র বাাংলাদেশ বা পকাি ববদশর্ অঞ্চল বিধ থারণ কদর বেদত পারদব। 

   

 

৭। এলবপবজ প্ল্ুান্ট, অদ াগ্যাস পেশি এবাং রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপদির বিয়মাবলী: 
 

ক। এলবপবজ সংক্রান্ত স্থাপিা নিে ধাগের বিয়মাবলী: 
 
(১) সরকার তথা জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর পূব থানুদমােি ব্যতীত পকাি ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠাি এলবপ গ্যাস সংক্রান্ত স্থাপিা নিে ধাগের 

কার্ থক্রম শুরু করদত পারদব িা। 

 
(২) পজটিসহ  াবম থিাল, এলবপবজ মজুে ট্াাংক, ব বলাং প্ল্ুান্ট এবাং সাংবিষ্ট স্থাপিা বিম থাদণর পক্ষদত্র ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস 

(এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’, গ্যাস বসবলন্ডার বববধমালা, ১৯৯১ ও গ্যাসাধার বববধমালা, ১৯৯৫ র্র্ার্র্ভাদব 

অনুসরণ করদত হদব।  

 
(৩) প্রস্তাববত এলবপবজ সংক্রান্ত স্থাপিা নিে ধাগের যেগে আবাবসক/জিবহুল এলাকা পবরহার করদত হদব। 

 
(৪) এলবপবজ আমোবির সুদর্াগ-সুববধা বা আমোবিকারকদের বিক  পর্দক এলবপবজ গ্রহে, পবরবহি, এলবপবজ মজুে করণ এবাং 

ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি ও পবরচালিা পপদরাবলয়াম আইি, ২০১৬ অনুর্ায়ী উপদর্াগী স্থাদি প্ল্ুান্ট স্থাপি করদত হদব। 

 

(৫) পজটিসহ  াবম থিাল, ভূ-উপরস্থ/ভূ-গভথস্থ/মাউদন্ডড মজুে ট্াাংক, ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপদির পক্ষদত্র ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস 

(এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’ অনুর্ায়ী প্রবণতব্য িকশা পমাতাদবক জবম র্াকদত হদব।  

 
(৬) এলবপবজ প্ল্ুান্ট বা স্থাপিা বিম থাদণর পক্ষদত্র অনুমবত প্রাবপ্তর ৪ (চার) বেদরর মদধ্য এ িীবতমালার সকল শতথ পূরণ সাদপদক্ষ সাংবিষ্ট 

সরকাবর েপ্তরসমূহ পর্দক প্রদয়াজিীয় অনুদমােি, লাইদসস গ্রহণ, অিাপবিপত্র সাংগ্রহপূব থক স্থাপিা বিম থাদণর র্াবতীয় কার্ থক্রম 

সম্পন্ন কদর ব্যবসা পবরচালিার অনুমবতর জন্য জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ আদবেি করদত হদব। পর্ৌবক্তক কারদণ উবিবখত 

শতথ পূরদণ ব্যর্ থ হদল জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাে আদরা ১ (এক) বের সময় বৃবি করদত পারদব।  

 
(৭) প্ল্ুান্ট স্থাপি ও পবরচালিার পক্ষদত্র পবরদবশ অবধেপ্তর, ববদফারক পবরেপ্তর, ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল বডদফস অবধেপ্তদরর অিাপবি, 

পজলা প্রশাসক, স্থািীয় কর্তথপক্ষ, বববিদয়াগ পবাড থ (প্রদর্াজু পক্ষদত্র), িাংলাগদ  স্ট্যান্ডাি ধ এযান্ড যটনস্ট্ং ইন্সটিটিউট (ববএসটিআই) 

কর্তথক পবরমাপ র্দন্ত্রর কুাবলদেশি সিে, িাংলাগদ  এিানজধ যরগুগলটনর কনে ি (ববইআরবস)সহ সরকাদরর বববধবি সাংবশষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তর/অবধেপ্তর পর্দক প্রদয়াজিীয় অনুদমােি/লাইদসস পাওয়ার পর উক্ত প্রবতষ্ঠািদক এলবপবজ ব্যবসা পবরচালিার 

জন্য জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর অনুমবত সাদপদক্ষ বাাংলাদেশ পপদরাবলয়াম কদপ থাদরশি এর সাদর্ একটি চুবক্ত সম্পােি 

করদত হদব। 

 

(৮) বতথমাদি প্রচবলত বববধ-ববধাি এবাং প্ল্ুান্ট স্থাপদির পর ভববষ্যদত এতেসাংক্রান্ত প্রণীত আইি/বববধ/িীবতমালা ও পিবত সকল 

এলবপবজ প্ল্ুাদন্টর জন্য প্রদর্াজু হদব। 
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(৯) এতদসংক্রান্ত আগিদিকারীগক িীবতমালায় ববণ থত পিবতদত সরকার হদত প্রর্দম প্রবতটি প্ল্ুান্ট/স্থাপিা বিম থাদণর অনুমবত এবাং 

পরবতীদত ব্যবসা পবরচালিার অনুমবত গ্রহণ করদত হদব। প্ল্ুান্ট বিম থাণ এবাং ব্যবসা পবরচালিার অনুমবত প্রাবপ্তর পর বাাংলাদেশ 

পপদরাবলয়াম কদপ থাদরশদির সাদর্ চুবক্ত সম্পাদি করদত হদব।  

 
(১০) পর্ সকল প্রবতষ্ঠাি পূদব থর িীবতমালা অনুর্ায়ী প্রার্বমক অনুদমােদির বভবিদত এলবপ গ্যাদসর ব্যবসা পবরচালিা করদে এবাং প্ল্ুান্ট 

পবরচালিা/চূিান্ত অনুদমােদির অদপক্ষায় রদয়দে, পস সকল প্রবতষ্ঠািদক এ িীবতমালা প্রকাদশর তাবরখ হদত ৬(েয়) মাদসর মদধ্য 

িীবতমালার অনুদেে ৭ক(১১) এ ববণ থত শতথ ব্যতীত অন্যান্য সকল শত পূরণ কদর ব্যবসা পবরচালিার অনুদমােি গ্রহণ ও বাাংলাদেশ 

পপদরাবলয়াম কদপ থাদরশদির সাদর্ চুবক্ত সম্পাদি করদত হদব। তদব পর্ৌবক্তক কারদণ উবিবখত শতথ পূরদণ ব্যর্ থ হদল সরকার আদরা ৬ 

(েয়) মাস সময় বৃবি করদত পারদব।  

 
(১১) পর্ সকল প্রবতষ্ঠাি প্রার্বমক অনুদমােি প্রাপ্ত তদব এলবপ গ্যাস অপাদর র বহদসব ব্যবসা পবরচালিা শুরু কদরবি, পস সকল প্রবতষ্ঠাদির 

উপর এ িীবতমালার সকল শতথ প্রদর্াজু হদব এবাং সরকাদরর বিক  পর্দক ব্যবসা পবরচালিার অনুদমােি ও এলবপ গ্যাস 

অপাদর দরর লাইদসস গ্রহণ ব্যতীত তারা ব্যবসা শুরু করদত পারদব িা। 

 
(১২) এলনপনজ পনরিহগি ব্যিহাে ধ নরভার ট্াংকার ও যরাি ট্াংকার কানরেরী নদক যথগক েগথাপযুক্ত এিং এ নিষগয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত 

সকল আইি/নিয়োিলী প্রনতপালি করগত হগি।   
 

 

খ। অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপদির বিয়মাবলী: 

 
(১) জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর অনুমবত প্রাপ্ত অপাদর র ব্যতীত পকাি ব্যনক্ত িা প্রনতষ্ঠাি অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি 

করদত পারদব িা;   

 

(২) অদ াগ্যাদসর পকাি ফ্রাঞ্চাইবজ র্াকদব িা। অপাদর র এবাং বডলার এ দ্য স্তদর অদ াগ্যাস ববপণি ও ববতরণ করদত হদব।   
 
(৩) অপাদর র অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি ও পবরচালিার জন্য অদ াগ্যাস পেশি স্থাপদির সাংখ্যা উদিখপূব থক জ্বালাবি ও 

খবিজ সম্পে ববভাদগ আদবেি করদব। অনুেনত প্রানপ্তর পর অপাগরটর অগটাগ্যাস নিনলং যস্ট্ ি স্থাপগির জন্য নিলার নিগয়াে 

করগত পারগি এিং অপাগরটগরর সাগথ চুনক্তিদ্ধ হগয় অপাগরটগরর তত্ত্বাির্াগি নিলার অগটাগ্যাস যস্ট্ ি স্থাপি করগত পারগি। তগি, 

সকল নিলাগরর অগটাগ্যাস যস্ট্ ি স্থাপগির যেগে োিতীয় অনুগোদি অপাগরটগরর োধ্যগে সংনিষ্ট দপ্তর হগত গ্রহে করগত হগি। 

 

(৪) অপাদর র কর্তথক অদ াগ্যাস পেশি স্থাপদির জন্য বিদয়াগকৃত বডলাদরর তাবলকা জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ কর্তথক 

অনুদমাবেত হদত হদব। অপাদর র ও বডলাদরর মদধ্য চুবক্ত সম্পােি করদত হদব। এক অপাদর দরর বিদয়াগকৃত বডলার চুবক্তর পময়াে 

পশর্ িা হওয়া পর্ থন্ত অন্য অপাদর দরর সাদর্ চুবক্তবি হদত পারদব িা। অপাদর র কর্তথক প্রবতবের ১৫ জানুয়াবরর মদধ্য হালিাগাে 

বডলাদরর তাবলকা ববদফারক পবরেপ্তদরর বিক  োবখল করদত হদব।   

 
(৫) অদ াগ্যাস পেশি স্থাপদি িতুি স্থাদির পবরবদতথ ববযমাি বফবলাং পেশি ও বসএিবজ পেশিদক অগ্রাবধকার বেদত হদব।অদ াগ্যাস 

বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি/ব্যবসা পবরচালিা/ব্যবস্থাপিা/সাংরক্ষণ ইতুাবের পক্ষদত্র এলবপবজ বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬) 

প্রবতপালি করদত হদব এবাং অন্যান্য ববর্দয় এই িীবতমালার ৬.৩ অনুদেদে ববণ থত প্রদর্াজু সকল আইি/বববধ প্রবতপালি করদত 

হদব। 

 
(৬) অদ াগ্যাদসর মাি/েুান্ডাড থ ববএসটিআই কর্তথক বিধ থাবরত মাদির হদত হদব; 

 
(৭) ন্যুিতম দূরত্ব: 

 
(৭.১) হাইওদয়দত অনুদমাবেত একটি অদ াগ্যাস পেশদির একই বেদক ৪(চার) বকদলাবম ার ও ববপরীত বেদক ২(দ্যই) বকদলাবম াদরর মদধ্য 

অদ াগ্যাস পেশি স্থাপি করা র্াদব িা।  

 
(৭.২) বসটি কদপ থাদরশি, পজলা শহর ও পপৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকায় অনুদমাবেত একটি অদ াগ্যাস পেশদির একই বেদক ২(দ্যই) 

বকদলাবম ার ও ববপরীত বেদক ১(এক) বকদলাবম াদরর মদধ্য অদ াগ্যাস পেশি স্থাপি করা র্াদব িা। 

 
(৭.৩) বসটি কদপ থাদরশি ও পজলা শহদরর আওতা ববহভূ থত এলাকায় অনুদমাবেত একটি অদ াগ্যাস পেশদির একই বেদক ৪(চার) 

বকদলাবম ার ও ববপরীত বেদক ২(দ্যই) বকদলাবম াদরর মদধ্য অদ াগ্যাস পেশি স্থাপি করা র্াদব িা। 

 
(৭.৪) বতথমাদি ববযমাি অনুদমাবেত বফবলাং পেশিসমূদহ িীবতমালা অনুর্ায়ী পমবশিারী/র্ন্ত্রপাবতসমূদহর আন্তঃ দূরত্ব বজায় পরদখ 

অদ াগ্যাস বফবলাং স্থাপি করা হদল অনুদেে ৭ খ(৩.১), ৭ খ(৩.২) ও ৭ খ(৩.৩) এ ববণ থত ন্যুিতম দূরদত্বর শতথ প্রদর্াজু হদব িা। 
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তদব, ববদশর্ প্রদয়াজদি জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ ন্যুিতম দূরত্বসীমার শতথ বশবর্ল করদত পারদব। (বসবিয়র সবচব মদহােদয়র 

সাদর্ আদলাচিা সাদপদক্ষ) 

  
(৮) অবস্থাি: 

 
(৮.১) প্রস্তাববত অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির অবস্থাি এমি স্থাদি হদত হদব র্াদত সিদক র্ািবাহি চলাচদল ববঘ্ন সৃবষ্ট িা হয়; 

 
(৮.২) বরফুদয়বলাং পেশদির প্রােণ সিদকর বাঁক, ঢাল, সাংদর্াগ স্থল  এবাং েীজ হদত বিরাপে দূরদত্ব অববস্থত হদত হদব; 

 
(৮.৩) বরফুদয়বলাং পেশদির প্রােদণ গমি ও বাবহদরর পৃর্ক দ্যটি পর্ র্াকদত হদব; 

 
(৮.৪) বরফুদয়বলাং পেশি বাসেুান্ড, পরললাইি বা বাস  াবম থিাল হদত ন্যুিতম ১০০ বম ার দূদর হদত হদব;  

 

(৮.৫) প্রস্তাববত বরফুদয়বলাং পেশি উচ্চচাপ (High Tension) ত্রবদ্যুবতক তাদরর বিদচ স্থাপি করা র্াদব িা। 

 
(৯) আকার/আয়তি: 

 
 অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির আয়তি বসটি কদপ থাদরশি ও পজলাশহদরর আওতাভুক্ত এলাকায় ন্যুিতম ১০ কাঠা (রাস্তা বরাবর 

সমু্মখভাদগর ত্রেঘ থু  ন্যুিতম ১০০ ফু  এবাং প্রস্থ ন্যুিতম ৭০ ফু ) এবাং বসটি কদপ থাদরশি ও পজলা শহদরর আওতা ববহভূ থত এলাকায় 

ন্যুিতম ১২ কাঠা (রাস্তা বরাবর সমু্মখভাদগর ত্রেঘ থু  ন্যুিতম ১২০ ফু  এবাং প্রস্থ ন্যুিতম ৭০ ফু ) হদত হদব। (আদলাচিা সাদপদক্ষ) 

 

 
(১০) পাম্প, পপেদির পেয়াল ও সাবভ থবসাং সুববধাবের অবস্থাি:  

 
পাম্প, পপেদির পেয়াল ও সাবভ থস রুম, এয়ার কগেসার, বডসদপবসাং ইউবি সহ অন্যান্য স্থাপিার অবস্থাি/দূরত্ব/আকার‘তরলীকৃত 

পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’এ ববণ থত বিরাপে দূরত্বসীমা অনুসরণ কদর স্থাপি করদত হদব। 

 
(১১) অদ াগ্যাস পেশদির বডসদপবসাং ইউবি /বরফুদয়বলাং পদয়দন্টর অবস্থাি: 

অদ াগ্যাস পেশদির বডসদপবসাং ইউবি /বরফুদয়বলাং পদয়দন্টর অবস্থাি ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ 

(সাংদশাবধত ২০১৬)’অনুসরদণ হদত হদব। 

 
(১২) িকশা অনুদমােি ও লাইদসস গ্রহণ: 

 
ববদফারক পবরেপ্তর কর্তথক িকশা অনুদমােি ও লাইদসস গ্রহণ ব্যবতদরদক িতুি অদ াগ্যাস পেশদির বিম থাণ কাজ অর্বা পুরাতি 

অদ াগ্যাস বফবলাং পেশদির প্রােণ বা অন্যান্য স্থাপিা পবরবতথি/পবরবধ থি বা সাংদর্াজি/ববদয়াজি করা র্াদব িা। 

 
(১৩) বিরাপিা ব্যবস্থা: 

 
অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির বিরাপিা ব্যবস্থার পক্ষদত্র ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত 

২০১৬)’ অনুসরণ করদত হদব। 

 
(১৪) অদ াগ্যাস বসবলন্ডার পুিঃপরীক্ষণ: 

 
র্ািবাহদি ব্যবহৃত অদ াগ্যাস বসবলন্ডার, প্রবত ১০ (েশ) বের অন্তর অন্তর হাইদরাদ ে কদর সরকার অনুদমাবেত প্রবতষ্ঠাদির বিক  

হদত বফ দিস সাটি থবফদক  গ্রহণ করদত হদব। 

 
(১৫) পাবি বিষ্কাশি ব্যবস্থা: 

 
অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদি পাবি বিষ্কাশদির পর্ থাপ্ত ব্যবস্থা র্াকদত হদব। 

 
(১৬) রাইভ-ওদয়: 

 
অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির রাইভ-ওদয় প্রশস্ত ও পাকা হদত হদব। 

 
(১৭) আদলার ব্যবস্থা: 
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প্রস্তাববত অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদি প্রদয়াজি অনুর্ায়ী আদলার ব্যবস্থা র্াকদত হদব। প্রদয়াজদির অবতবরক্ত আদলাকসজ্জা করা 

র্াদব িা। 

 

(১৮) অন্যান্য শতথাববল: 
 
(১৮.১) অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির বডসদপবসাং ইউবিদ র বম ার বাাংলাদেশ েুান্ডাড থ এন্ড প বোং ইিবেটিউ  (ববএসটিআই) কর্তথক 

প্রতুাবয়ত হদত হদব; 

 
(১৮.২) অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদি প বলদফাি সাংদর্াগ এবাং ববশুি খাবার পাবি সরবরাদহর ব্যবস্থাসহ পুরুর্ ও মবহলাদের জন্য পৃর্ক 

আধুবিক ও স্বাস্থুসম্মত  য়দলদ র ব্যবস্থা রাখদত হদব; 

 
(১৮.৩) অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি বিম থাদণর পক্ষদত্র পসইফটি অপাদরশিাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করদত হদব; 

 
(১৮.৪) বরফুদয়বলাং পেশি পবরচালিার জন্য প্রবশবক্ষত জিবল বিদয়াগ করদত হদব। সব থদশর্ প্রযুবক্ত সম্পদকথ ধারণা লাদভর জন্য বরফুদয়বলাং 

পেশি পবরচালিায় বিদয়াবজত জিবলদক প্রবত ২(দ্যই) বের অন্তর প্রবশক্ষণ প্রোি করদত হদব; 

 

গ। রূপান্তর ওয়াকথশপ বিম থাদণর বিয়মাববল: 

 
(১) জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর অনুমবত ব্যতীত পকাি অপাদর র অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপি করদত পারদব িা;   
 
(২) ওয়াকথশপ সাংলি সিদক স্বাভাববক র্ািবাহি চলাচদল ববঘ্ন সৃবষ্ট হদব িা এমি স্থাদি অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশপ বিম থাণ করদত 

হদব; 

 
(৩) অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশদপর প্রােণ সিদকর বাঁক, ঢাল, সাংদর্াগস্থল এবাং েীজ হদত বিরাপে দূরদত্ব অববস্থত হদত হদব; 

 
(৪) অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশদপ র্ািবাহি প্রদবশ ও বাবহদরর সুগম পর্ র্াকদত হদব; 

 
(৫) অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশদপর অবস্থাি বাসেুান্ড বা বাস  াবম থিাল হদত ন্যুিতম ১০০(একশত) বম ার দূদর হদত হদব; 

 
(৬) অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশদপ পর্ থাপ্ত অবিবিব থাপণ ব্যবস্থা র্াকদত হদব; 

 
(৭) অদ াগ্যাস রূপান্তর কাদজ আমোবিকৃত বসবলন্ডার, বক  ও র্ন্ত্রপাবত ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ 

(সাংদশাবধত ২০১৬)’অনুর্ায়ী স্বীকৃত আন্তজথাবতক েুান্ডাড থ বা পকাড অনুসাদর প্রস্তুত হদত হদব; 

 
(৮) রূপান্তর কাদজ ব্যবহৃত র্ন্ত্রপাবত অদ াদমাটিভ পগ্রদডর হদত হদব; এবাং 

 
(৯) রূপান্তবরত ইবিি হদত বিগ থত পধাঁয়ার মাি পবরদবশ অবধেপ্তর কর্তথক বিধ থাবরত সীমার মদধ্য হদত হদব। 

 
(১০) এ িীবতমালার সাংবিষ্ট অাংদশর পকাি শতথ ভে করদল এলবপ গ্যাস বলবমদ ড অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশদপর অনুদমােি বাবতল 

করদত পারদব। 

 

ঘ। পজটিসহ  াবম থিাল বিম থাদণর বিয়মাববল: 

 
(১) সরকাদরর পূব থানুদমােি ব্যতীত পকাি প্রবতষ্ঠাি/ব্যবক্ত জাহাজ বা পিৌর্াি পর্দক এলবপবজ খালাস অর্বা জাহাজ বা পিৌর্াদি এলবপবজ 

পবাঝাই/ভবতথ করার জন্য পজটি বা পজটিসহ  াবম থিাল বিম থাণ করদত পারদব িা;   

 
(২) এলবপবজবাহী জাহাজ বা পিৌর্াি িের করদত সক্ষম এমি িেী বা চুাদিল বা সাগর তীরবতী স্থাদি প্রস্তাববত পজটি বা পজটিসহ 

 াবম থিাল বিম থাণ করদত হদব। 

 
(৩) প্রস্তাববত পজটি বা পজটিসহ  াবম থিাল বিম থাদণর পক্ষদত্র আবাবসক/জিবহুল এলাকা পবরহার করদত হদব। 

 
(৪) জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ পর্দক প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবত প্রাবপ্তর পর পজটি বিম থাদণর লদক্ষু বশবপাং বডপা থদমন্ট হদত অনুমবত 

এবাং বন্দর কর্তথপক্ষ, বাাংলাদেশ অভুন্তরীণ পিৌ-পবরবহি কর্তথপক্ষ ও বাাংলাদেশ পিভাল পহডদকায়া থার পর্দক অিাপবি গ্রহণ করদত 

হদব। 
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(৫)  াবম থিাল বিম থাণ করার পক্ষদত্র ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’, গ্যাস বসবলন্ডার 

বববধমালা, ১৯৯১ ও গ্যাসাধার বববধমালা, ১৯৯৫ র্র্ার্র্ভাদব অনুসরণ করদত হদব।  

 
(৬) সমদয় সমদয় সরকার কর্তথক জারীকৃত পজটি বা পজটিসহ  াবম থিাল বিম থাণ সাংক্রান্ত সকল প্রকার আদেশ/শতথাববল এ পক্ষদত্র প্রদর্াজু 

হদব। 

 

৮। অপাদর র/ফ্রাঞ্চাইবজ বিদয়াগ প্রবক্রয়া: 
 
৮.১। যকাি ব্যনক্ত িা প্রনতষ্ঠাি এলবপ গ্যাস অপাদর র নহগসগি প্ল্যান্ট স্থাপগির জন্য অনুদেে ৪, ৬ ও ৭ এ ববণ থত শতথাববল অনুসরণ কদর 

বিম্নবলবখত কাগজপত্রসহ এতেসাংদগ (ফরম-ক) এর মাধ্যদম জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ আদবেি করদব: 

  
৮.২। প্ল্ুান্ট/স্থাপিাসহ বববভন্ন অবকাঠাদমা বিম থাদণর জন্য জবমর বিজস্ব মাবলকািা সাংক্রান্ত কাগজপত্র (েবলল, পচ থা, খাজিার োবখলা 

ইতুাবে) অর্বা বলজ গ্রহণকৃত জবমর পক্ষদত্র ন্যুিতম ২৫ বের পময়াবে পরবজোড থ চুবক্তপত্র র্াকদত হদব; 

 

৮.৩। প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal/Project Proforma);  

 

৮.৪। প্রস্তাববত প্রকদল্পর উপর একটি স্বিামধন্য প্রবতষ্ঠাি কর্তথক প্রেি সম্ভাব্যতা র্াচাই প্রবতদবেি (Feasibility Study Report);  

 

৮.৫। প্ল্ুান্ট এবাং স্থাপিাসমুদহর ববদফারক পবরেপ্তর কর্তথক অনুদমাবেত িকশা (Lay-Out Plan);  

 
৮.৬। ভূবম ব্যবহাদর পজলা প্রশাসদকর অিাপবিপত্র; 

 
৮.৭। স্থািীয় কর্তথপদক্ষর অিাপবিপত্র; 

 
৮.৮। পবরদবশ অবধেপ্তর কর্তথক অবস্থািগত োিপত্র; 

 
৮.৯। ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল বডদফস হদত প্ল্ুান্ট/স্থাপিার অবি-বিব থাপি ব্যবস্থাবের অিাপবিপত্র; 

 

৮.১০। আবর্ থক সক্ষমতার পদক্ষ প্রকল্প প্রস্তাদব উপস্থাবপত Debt-Equity Ratio এর আনুপাবতক হাদর ব্যাাংক অর্বা আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি 

কর্তথক বববিদয়াগ বিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment) এবাং বিজস্ব অদর্ থর সক্ষমতার 

প্রমাণপত্র র্াকদত হদব; ঋণদখলাপী বা অভুাসগত বডফল্টার পকাি ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠাি আদবেদির অদর্াগ্য বদল ববদববচত হদবি। 

 
৮.১১। পরড লাইদসস এর সতুাবয়ত ফদ াকবপ; 

 

৮.১২। আয়কর সিে (e-TIN) এবাং সব থদশর্ বেদরর আয়কর পবরদশাদধর প্রমাণপদত্রর সতুাবয়ত ফদ াকবপ;  

 
৮.১৩। ব্যবক্ত আদবেিকারীর পক্ষদত্র জাতীয় পবরচয়পত্র এবাং প্রাবতষ্ঠাবিক আদবেিকারীর পক্ষদত্র সাটি থবফদক  অব ইিকদপ থাদরশি ও 

পমদমাদরন্ডাম এন্ড আটি থকুালস অব এদসাবসদয়শি;  

 
৮.১৪। আদবেিকারীর (প্রবতষ্ঠাদির পক্ষদত্র স্বত্বাবধকারীর) জাতীয় পরচয়পদত্রর সতুাবয়ত কবপ; 

 
৮.১৫। বাাংলাদেশ ইিদভেদমি  পডদভলপদমন্ট অর্বরটি (ববডা) এর অনুমবত (প্রদর্াজু পক্ষদত্র); 

 
৮.১৬। সরকার কর্তথক বিধ থাবরত বফ পবরদশাদধর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ; এবাং  

 
৮.১৭। সরকার বা কর্তথপদক্ষর বিদে থশিা অনুর্ায়ী অন্য পকাি কাগজপত্র।  

 
৮.১৮। প্রবতষ্ঠাদির সাাংগঠবিক কাঠাদমা (সমদয় সমদয় প্রবতস্থাপিদর্াগ্য) 

 

৮.১৯। অদ াগ্যাস কিভাস থি পসন্টার স্থাপদির জন্য (প্রদর্াজু পক্ষদত্র) বিদম্নাক্ত তর্থ্াবলী োবখল করদত হদব: 

 

(ক) অদ াগ্যাস পেশি সাংখ্যা; 

 

(খ)  প্রস্তাববত স্থাদির পল-আউ (Lay Out); 
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(গ) উদযাক্তা বা জিবদলর কাবরগবর জ্ঞাি সাংক্রান্ত তর্থ্াববল; 

 

(ঘ) অদ াগ্যাস রূপান্তর প্রবক্রয়ার পলা-চা থ (Flow Chart); 

(ঙ) অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপদির প্রস্তাববত স্থাদির পল-আউ  প্ল্ুাি; ও 

 

(চ) আমোবিতব্য র্ন্ত্রপাবত সরবরাহ উৎস ও পস্পবসবফদকশি সম্পবকথত ববস্তাবরত তর্থ্াববল 

 
৮.২০। ফ্রাঞ্চাইনজ নিগয়াগের যেগে অপাগরটরগক নিগনাক্ত তথ্যািলী দানখল করগত হগি: 

 

(ক) অনুগেগদ ৫-এ িনে ধত যোগ্যতার স্বপগে প্রগয়াজিীয় কােজপে; 

 

(খ) ব্যিসা পনরচালিার এলাকা; 

 

(ে) যস্ট্াগরজ কযাপানসটি; 

 

(ঙ) োিিাহি; 

 

(চ) ব্র্যান্ড িাে/ যেি ন্যাে; 

 

(ছ) ৮.৩ হগত ৮.১৮ অনুগেগদ িনে ধত কােজপে। 

 

৯। প্ল্ুান্ট স্থাপদির পক্ষদত্র আদবেি বিষ্পবিকরণ প্রবক্রয়া: 
 
৯.১। অনুদেে ৮ এ ববণ থত কাগজপত্রসহ আদবেি প্রাবপ্তর পর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ আদবেিটি সদরজবমি র্াচাই-এর জন্য 

বববপবস বরাবর পপ্ররণ করদব। বববপবস সদরজবমদি তেন্তপূব থক মতামতসহ একটি প্রবতদবেি জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ পপ্ররণ 

করদব। উক্ত প্রবতদবেি ও মতামত ববদির্ণ কদর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ আদবেিকারীর অনুকূদল প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবত 

প্রোি করদব অর্বা আবিকীয় কাগজপত্র োবখদলর জন্য আদবেিকারীদক অববহত করদব অর্বা আদবেি িা-মঞ্জুরপূব থক অববহত 

করদব। 

 
৯.২। প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবতপত্র হস্তান্তরদর্াগ্য িয়।  

 
৯.৩। অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির পক্ষদত্র: 

 
(1) িীবতগত অনুদমােি  

(ক) অপাদর র অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি করদত আগ্রহী হদল সাংখ্যা ও স্থাি উদিখপূব থক জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে 

ববভাদগ আদবেি করদব। আদবেি প্রাবপ্তর পর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ আদবেিটি সদরজবমদি র্াচাই কদর বববপবস বরাবর 

পপ্ররণ করদব। বববপবস সদরজবমদি তেন্তপূব থক মতামতসহ একটি প্রবতদবেি জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ পপ্ররণ করদব। 

বববপবসর তেন্ত প্রবতদবেি প্রাবপ্তর পর এলবপবজ ব্যবসায় অপাদর র বহদসদব সুিাম, অবভজ্ঞতা ও প্রমাবণত আবর্ থক সক্ষমতা 

ববদবচিা কদর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ অদ াগ্যাস পেশি সাংখ্যা বিধ থারণ কদর িীবতগত অনুদমােি প্রোি করদব।  

(খ) িীবতগত অনুদমােি গ্রহদণর পর অনুদেে-৭ (খ)এর ১-১৮ ক্রবমদক ববণ থত কার্ থক্রম গ্রহণ করদত পারদব। িীবতগত অনুমবতর 

পময়াে ২ বের হদব। িীবতগত অনুদমােি গ্রহণ কদর অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি পবরচালিা করা র্াদব িা। িীবতগত 

অনুদমােিপ্রাপ্ত অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি সাংখ্যার ন্যুিতম ১০% স্থাপি িা করা পর্ থন্ত অপাদর র অদ াগ্যাস পেশি 

পবরচালিার অনুমবতপ্রাপ্ত হদবি িা। 

  
(2) পেশি পবরচালিার অনুদমােি 

(ক) অদ াগ্যাস পেশি স্থাপদির জন্য িীবতগত অনুমবত পদত্র ববণ থত পেশি সাংখ্যার ন্যুিতম ১০% পেশি স্থাবপত হওয়ার পর 

অপাদর র অদ াগ্যাস পেশি পবরচালিার অনুমবতর জন্য জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ আদবেি করদব। প্রাপ্ত আদবেি 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ সদরজবমদি র্াচাইদয়র জন্য ববদফারক অবধেপ্তদর পপ্ররণ করদব। ববদফারক অবধেপ্তর আদববেত 

অদ াগ্যাস পেশি সাংবিষ্ট আইি/বববধ অনুর্ায়ী স্থাবপত হদয়দে বকিা তা সদরজবমদি র্াচাইয়াদন্ত মতামতসহ প্রবতদবেি োবখল 

করদব। প্রাপ্ত প্রবতদবেি ও মতামত ববদির্ণ কদর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ আদবেিকারীর অনুকূদল পেশি পবরচালিার 

চূিান্ত অনুমবত প্রোি করদব। 

(খ) িীবতগত অনুমবত প্রাপ্ত সকল অদ াগ্যাস পেশি ২ বেদরর মদধ্য স্থাপি কদর পবরচালিার জন্য ৯.৩ (২) অনুদেে অনুর্ায়ী 

চূিান্ত অনুমবত গ্রহণ করদত হদব। 

 

৯.৪। ফ্রাঞ্চাইনজর আগিদি নিস্পনত্ত প্রনক্রয়া: 
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 অপাগরটর িাংলাগদগ র যকাি নিনদ ধষ্ট এলাকার জন্য ফ্রাঞ্চাই নিগয়াে করগত ইচ্ছুক হগল অপাগরটর ৮.২০ অনুগেগদ িনে ধত 

কােজপেসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগে আগিদি দানখল করগি। আগিদগির নিষগয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাে 

েতােতসহ তদগন্তর জন্য নিনপনস িরাির যপ্ররে করগি। নিনপনস সগরজনেগি তদন্তপূি ধক েতােতসহ একটি প্রনতগিদি জ্বালানি ও 

খনিজ সম্পদ নিভাগে যপ্ররে করগি। উক্ত প্রনতগিদি ও েতােত নিগিষে কগর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাে অপাগরটরগক 

ফ্রাঞ্চাইনজ নিগয়াগের অনুেনত প্রদাি করগি অথিা আিশ্যকীয় কােজপে দানখগলর জন্য অপাগরটরগক অিনহত করগি অথিা 

আগিদি িা েঞ্জুরপূি ধক অিনহত করগি। অপাগরটরগক ফ্রাঞ্চাইনজ নিগয়াগের অনুেনত প্রদাগির আগে যকাি রকে অিকাঠাগো/প্ল্যান্ট 

স্থাপি করা োগি িা। করগল তা উগেদগোগ্য হগি। তগি, িীনতোলা জানর হওয়ার পূগি ধ এলনপনজ িটনলং প্ল্যান্ট স্থাপগির অনুেনত 

প্রাপ্ত ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাগির যেগে তা ন নথলগোগ্য। 

 

১০। ব্যবসা পবরচালিার আগিদি নিস্পনত্তর পিবত: 

 
১০.১। প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবতপ্রাপ্ত অপাদর র অনুমবতপত্র এবাং চুবক্তর শতথানুর্ায়ী প্ল্ুান্ট স্থাপদির পর বিজস্ব প্রবতষ্ঠাদির পল ার পহড 

প্যাদড এলবপ গ্যাস আমোবি, স্থািীয়ভাদব সাংগ্রহ, পবরমাণ, পবরবহি ব্যবস্থা, উৎপােি ও ববতরণ ব্যবস্থা এবাং অপাদর র কর্তথক 

বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ ার বা বডলাদরর ববস্তাবরত তর্থ্াবে উদিখপূব থক জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ আদবেি 

োবখল করদব। জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ আদবেি প্রাবপ্তর পর প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবতপদত্রর শতথাববল প্রবতপালি কদরদে 

বকিা তা বববপবসর মাধ্যদম র্াচাইপূব থক বববপবসর মতামতসহ প্রবতদবেি প্রাবপ্তর পর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ অপাদর রদক 

এলবপবজ উৎপােি ও ব্যবসা পবরচালিার অনুমবত প্রোি অর্বা প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবত বাবতল অর্বা অসমাপ্ত কার্ থক্রম সম্পদন্নর 

ববর্দয় চূিান্ত বসিান্ত প্রোি করদব। 

 
১০.২। প্ল্ুাদন্টর উৎপােি ও ব্যবসা পবরচালিার জন্য আদবেিপদত্রর সাদর্ বিম্নববণ থত কাগজপত্রাবে োবখল করদত হদব: 

 

১০.৩। প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবতপত্র এবাং চুবক্ত অনুর্ায়ী প্ল্ুান্ট ও স্থাপিাসমূদহর র্র্ার্র্ কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রতুাবয়ত As Built Drawing, 

Commissioning & Testing Report. 

 
১০.৪। পবরদবশগত োিপত্র, ববদফারক পবরেপ্তদরর লাইদসস, বাাংলাদেশ এিাবজথ পরগুদল বর কবমশি (ববইআরবস) এর লাইদসস, ফায়ার 

সাবভ থস ও বসবভল বডদফস অবধেপ্তদরর োিপত্র; 

 
১০.৫। কাবরগবর জিবদলর প্রদয়াজিীয় তর্থ্াবে (প্রদর্াজু মদত); 

 
১০.৬। প্ল্ুান্ট ও অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির পবরমাপ র্ন্ত্রগুদলার ববএসটিআই কর্তথক কুাবলদেশি সিে (প্রদর্াজু মদত); 

 

১০.৭। অদ াগ্যাস রূপান্তর ওয়াকথশপ এর As Built Drawing (প্রদর্াজু মদত) 

 
১০.৮।  প্ল্যান্ট স্থাপগির পর অপাগরটর নহগসগি অনুেনত/স্বীকৃনত 

 

১১। ব্যবসা পবরচালিার শতথাববল: 
 
১১.১। এ িীবতমালার অনুদেে- ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২ এ ববণ থত সকল শতথ, প্রদর্াজু পক্ষদত্র, সাংবিষ্টদক প্রবতপালি করদত হদব; 

 
১১.২। জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ বা তৎকর্তথক সমদয় সমদয় অবপ থত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তথপক্ষ/ব্যবক্ত, বববপবস, ববদফারক পবরেপ্তর, 

ববএসটিআই ও সাংবিষ্ট অন্যান্য কর্তথপক্ষ উৎপাবেত পদণ্যর গুণগতমাি পরীক্ষা করার সক্ষমতা সাংরক্ষণ কদর; 

 
১১.৩। জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ, বববপবস ও ববদফারক পবরেপ্তর এবাং সাংবিষ্ট অন্যান্য আইিানুগ কর্তথপক্ষ পর্ পকাদিা সময় প্ল্ুান্ট 

পবরেশ থদির ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদর এবাং পবরেশ থিকাদল চাবহো অনুর্ায়ী তর্থ্-উপাি সরবরাহ করদত প্ল্ুান্ট কর্তথপক্ষ বাধ্য র্াকদব; 

 
১১.৪। প্রবতবের বডদসম্বর মাদসর মদধ্যই পরবতী বেদরর জন্য বাবর্ থক উৎপােি পবরকল্পিা প্রণয়ি কদর বববপবসর মাধ্যদম জ্বালাবি ও খবিজ 

সম্পে ববভাগদক অববহত করদত হদব; 

 
১১.৫। এলবপবজ আমোবির বাবর্ থক পবরকল্পিা ও আমোবির পবরমাণ বববপবসর মাধ্যদম জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগদক অববহত করদত 

হদব; 

 
১১.৬। পবরদবশ বা জিস্বাদস্থুর জন্য ক্ষবতকর পকাি পণ্য উৎপােি করা র্াদব িা; 
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১১.৭। স্থাবপত  াবম থিাল ও প্ল্ুাদন্ট এলবপ গ্যাদসর গুণগতমাি পরীক্ষার জন্য ন্যুিতম প্রদয়াজিীয় র্ন্ত্রপাবত (তফবসল-৪) র্াকদত হদব। 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ, বববপবস, ববদফারক পবরেপ্তর, BSTI এবাং জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ কর্তথক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পর্ 

পকাি কর্তথপক্ষ এলবপ গ্যাদসর গুণগতমাি পরীক্ষা করদত পারদব;  

 
১১.৮। স্থাবপত ব বলাং প্ল্ুাদন্ট এলবপবজ বসবলন্ডাদরর বাবহুক ও অভুন্তরীণ পরীক্ষদণর জন্য আধুবিক র্ন্ত্রপাবত সম্ববলত পরীক্ষা পকন্দ্র র্াকদত 

হদব; 

 

১১.৯। স্থাবপত  াবম থিাল, প্ল্ুান্ট, অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশদির এলবপ গ্যাস মজুে ট্াাংদকর উপর পাবির পে ব্যবস্থা (Fixed 

Sprinkler System as per Code NFPA 15 I ASME পকাড ও েুান্ডাড থ অনুর্ায়ী) র্াকদত হদব; 

 

১১.১০। NFPA 58, ASME পকাড ও ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’ এবাং ববদফারক 

পবরেপ্তর কর্তথক জারীকৃত (হালিাগাে) প্রজ্ঞাপদি উবিবখত পকাড ও েুান্ডাড থ অনুসরণ কদর  াবম থিাল, প্ল্ুান্ট ও অদ াগ্যাস 

বরফুদয়বলাং পেশদির পপ্রসার পভদসল, বফবলাং পমবশিারীসহ সকল র্ন্ত্রপাবত আমোবি, প্রস্তুত, স্থাপি ও পবরচালিা করদত হদব;  

 
১১.১১। এলবপ গ্যাস অপাদর র বা প্রবতষ্ঠাি আন্তজথাবতক পকাড ও েুান্ডাড থ অনুর্ায়ী এবাং ববদফারক পবরেপ্তদরর বিধ থাবরত মাি ও 

পূব থানুদমােি সাদপদক্ষ এলবপ গ্যাস বসবলন্ডার প্রস্তুত বা আমোবি করদত পারদব। জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ, বববপবস, 

ববদফারক পবরেপ্তর প্রস্তুতকৃত বা আমোবিকৃত বসবলন্ডাদরর গুণগতমাি পর্ পকাি সময় পরীক্ষা কদর বববধ পমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত পারদব;  

 
১১.১২। প্ল্ুান্ট স্থাপদির অনুমবতপদত্রর শতথাবেসহ  াবম থিাল, প্ল্ুান্ট, অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং পেশি ও রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপি, পবরচালিা, 

বববিদয়াগ এবাং এলবপ গ্যাস ববতরণ ও ববপণদির জন্য ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত 

২০১৬)’ অনুর্ায়ী লাইদসস গ্রহণসহ প্রদর্াজু সকল বববধ-ববধাি র্র্ার্র্ভাদব অনুসরণ করদত হদব।  

 
১১.১৩। এলবপ গ্যাস বসবলন্ডার বা এলবপ গ্যাস পবরবহির্াি বা ব্যবহৃত পমবশিাবর বা র্ন্ত্রপাবতর দূঘ থ িার কারদণ র্বে পকাদিা ব্যবক্ত বা 

প্রবতষ্ঠাদির ক্ষবত সাবধত হয় পসদক্ষদত্র োয়ী ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠাি ক্ষবতগ্রস্তদক উপযুক্ত ক্ষবতপুরণ বেদত বাধ্য র্াকদব।  

 
১১.১৪। জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ, বববপবস, ববদফারক পবরেপ্তর এবাং জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ কর্তথক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবাং 

বাাংলাদেদশর আইি অনুর্ায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত পর্ পকাদিা কর্তথপক্ষ পর্ পকাি সময়  াবম থিাল, প্ল্ুান্ট, স্থাপিা ও অদ াগ্যাস বরফুদয়বলাং 

পেশি, রূপান্তর ওয়াকথশপ পবরেশ থি করদত পারদব এবাং পবরেশ থিকাদল র্াবচত তর্থ্-উপাি সরবরাহ করদত অপাদর র অর্বা 

বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ ার বা বডলার এবাং রূপান্তর ওয়াকথশদপর কর্তথপক্ষ বাধ্য র্াকদব। 

  

১১.১৫. এলনপনজ নসনলন্ডার ব্যিহাগরর যেগে অপাগরটগক গ্রাহগকর নিরাপত্তা নির্াগির জন্য ‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপবজ) 

বববধমালা ২০০৪ (সাংদশাবধত ২০১৬)’ অনুোয়ী নির্ ধানরত োগির যরগুগলটর, রািার যহাস পাইপ, ওনরং, নিপ ইতযনদ সরিরাহ 

নিনিত করগত হগি। 

 

১১.১৬. এলনপনজ েজুতকরে, যিাতলজাতকরে এিং নিপেগির জন্য অপাগরটর তার নিনিনিউটর িা নিলাগরর োধ্যগে যভাক্তাগদরগক িতুি 

নসনলন্ডার সরিরাগহর যেগে যরগুগলটর, রািার যহাস পাইপ, ওনরং, নিপসহ সকল েন্ত্াং  সরিরাহ করগি। পুরাতি রািার যহাস 

পাইপ, যরগুগলটর, নিপসহ অন্যান্য েন্ত্াং  নির্ ধানরত সেগয় েথােথ মূল্য গ্রহে কগর পনরিতধি করগি। 

  

১১.১৭.  যকাগিা গ্রাহক এলনপনজ সরিরাহ প্রানপ্তর জন্য একটি অপাগরটগরর সাগথ চুনক্তিদ্ধ হগি। একটি অপাগরটগরর সাগথ চুনক্তিদ্ধ থাকা 

অিস্থায় অন্য যকাম্পািীর নসনলন্ডার ব্যিহার করগি িা এেি নির্াি করা যেগত পাগর। 

 

১১.১৮.  যকাগিা যভাক্তা যে যকাগিা সেয় এলনপনজ নসনলন্ডার যিরত প্রদাি কগর চুনক্ত িানতল করগত পারগি এিং প্রদত্ত নিরাপত্তা জাোিত 

যিরত পাওয়ার নির্াি করা যেগত পাগর। 

 

১১.১৯.  যকগিা গ্রাহক এলনপনজ নসনলন্ডার সরাসনর অপাগরটগরর নিকট যথগক ক্রয় করগি। অপাগরটর নিগজ িা তার প্রনতনিনর্র োধ্যগে 

গ্রাহক পে ধাগয় নসনলন্ডার যপ ৌঁগছ নদগি। 

 

১১.২০. অপাগরটর নিজস্ব Apps (এযাপস)/িা উপযুক্ত পদ্ধনতর োধ্যগে গ্রাহক নচনিত, যসিা প্রদাি, নসনলন্ডার সংগ্রহ/সরিরাহ ইতযানদর 

জন্য প্রগয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহে করগি। 

 
১১.২১। ব্যবসা পবরচালিার অনুমবতপত্র সরকাদরর অনুমবত ব্যতীত হস্তান্তরদর্াগ্য িয়।  

 

১২। খুচরা মূল্য ও বফ বিধ থারণ: 
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১২.১। এলবপ গ্যাস/অদ াগ্যাদসর আন্তজথাবতক বাজার মূদল্যর উপর বভবি কদর উপযুু্ক্ত কর্তথপক্ষ সাংবিষ্ট পেকদহাল্ডারদের সাদর্ 

আদলাচিাক্রদম খুচরা মূল্য (Retail Price) বিধ থারদণর ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদর। 

 
১২.২। উপযুক্ত কর্তথপক্ষ কর্তথক বিধ থাবরত মাদির এলবপ গ্যাস/ অদ াগ্যাস বববক্র করদত বাধ্য র্াকদব। 

 
১২.৩। ‘‘এলবপ গ্যাস অপাদরশিাল সমবিত িীবতমালা- ২০২১’’ এ ববণ থত পসবা বা লাইদসস প্রোদির জন্য বাাংলাদেশ পপদরাবলয়াম 

কদপ থাদরশি (বববপবস) বফ বিধ থারণ করদব। 

 

১৩। অনুমবত বাবতলকরণ: 
  

অপাদর রদক প্রেি অনুমবত বিদম্নাক্ত কারদণ বাবতল করা র্াদব:  

 
১৩.১। এ িীবতমালায় উবিবখত ও পেদশর প্রচবলত পর্দকাি আইি, বববধমালা, িীবতমালা, অনুমবতপত্র বা এর অাংশ ববদশর্ এর পবরপন্থী 

কার্ থক্রম এবাং এ িীবতমালার পকাি শতথ ভে করদল; 

 
১৩.২। প্ল্ুান্ট পবরচালিায় আন্তজথাবতক পকাড ও েুান্ডাড থ এবাং পেদশ প্রচবলত বববধ-ববধাি অনুসরণ িা করদল; 

 
১৩.৩। উৎপাবেত পদণ্যর গুণগতমাি বিবশ্চতকরদণ ব্যর্ থ হদল। 

 
১৩.৪। অপাদর র বা তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ র বা বডলার এর পকাি কার্ থক্রম পবরদবশ বা জিস্বাদস্থুর জন্য 

ক্ষবতকর প্রমাবণত হদল। 

 
১৩.৫। এ িীবতমালায় উবিবখত আইি, বববধ এবাং সকল শতথ এলবপ গ্যাস অপাদর র এবাং তৎকর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা 

বডবিববউ ার বা বডলারগণ পালি করদত বাধ্য র্াকদব, ব্যর্ থতায় সরকার এলবপ গ্যাস অপাদর দরর অনুদমােি ও লাইদসস বাবতল 

করদত পারদব অর্বা উক্ত এলবপ গ্যাস অপাদর র কর্তথক বিদয়াগকৃত ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ ার বা বডলার, পর্ এ িীবতমালায় 

উবিবখত আইি, বববধ এবাং শতথ পালদি ব্যর্ থ হদয়দে পসই পক্ষদত্র সরকার এলবপ গ্যাস ববতরণ ও ববপণি বদন্ধর বিদে থশ প্রোি করদত 

পারদব। 

 

১৪। বরফাইিাবর বা পপদরাদকবমকুাল প্ল্ুান্ট বা অনুরূপ পকাি প্রদসস প্ল্ুান্ট হদত উপজাত বহদসদব প্রাপ্য এলবপবজ পকাি ক্রদমই 

পবাতলজাত কদর সরাসবর গ্রাহদকর বিক  ববক্রয় করা র্াদব িা। তদব, উক্ত এলবপবজ বাল্ক আকাদর এলবপবজ পবাতলজাতকারী 

প্ল্ুাদন্টর বিক  ববক্রয় করা র্াদব। 

 
১৫। এ িীবতমালা স্থাবপত ও স্থাবপতব্য প্ল্ুান্ট বা স্থাপিার জন্য প্রদর্াজু হদব।  

 
১৬। এ সাংক্রান্ত অন্যান্য িীবতমালায় র্াই র্াক্যক িা পকি এ িীবতমালা প্রাধান্য পাদব। 

 
১৭। এ িীবতমালা প্রদয়াজদি পবরবতথি, পবরবধ থি, সাংদর্াজি ও পবরমাজথি করা র্াদব। পবরববতথত, পবরববধ থত, সাংদর্াবজত ও পবরমাবজথত 

িীবতমালা অনুমবতপ্রাপ্ত অপাদর দরর জন্য প্রদর্াজু হদব। 

 
১৮। ইতঃপূদব থ জারীকৃত ‘‘এলবপবজ ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপদির িীবতমালা-২০১৬’’, ‘‘তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (অদ াগ্যাস) বরফুদয়বলাং 

পেশি ও রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপি, পবরচালি এবাং রক্ষণাদবক্ষণ িীবতমালা-২০১৬’’ এবাং ‘‘এলবপ গ্যাস অপাদরশিাল লাইদসবসাং 

িীবতমালা-২০১৭’’ বাবতল বদল গণ্য হদব। তদব ইতঃপূদব থ প্রণীত িীবতমালার আওতায় এ িীবতমালা জাবরর পূব থবেি পর্ থন্ত সম্পাবেত 

সকল কার্ থক্রম ত্রবধ মদম থ গণ্য হদব।   

 

১৯। এই িীবতমালা বা এর পকাি অনুদেে প্রবতপালি িা করদল িীবতমালার ৬.৩ অনুদেদে ববণ থত প্রদর্াজু আইি/বববধ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা 

গৃহীত হদব। 

 
২০। এ িীবতমালা অববলদম্ব কার্ থকর হদব। 

  

 
(দমাঃ আবিছুর রহমাি) 

বসবিয়র সবচব 
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ফরম-ক 

আদবেি ফরম 

 
এলবপ গ্যাস অপাদরশিাল সমবিত িীবতমালা, ২০২০ অনুর্ায়ী 

 
ক্রবমকিাং বণ থিা  

১। পকাম্পাবির িাম :  

২। আদবেিকারীর িাম, পেবী এবাং জাতীয়তা :  

৩। ঠিকািা :  

৪। পর্ ধরদির ব্যবসা করদত ইচ্ছুক   

৫। প্রস্তাববত প্রকদল্পর অবস্থাি 

ক) উপদজলা/র্ািা 

খ) পজলা 

গ) জবমর পবরমাণ 

ঘ) পস্ন্ুাদন্টর বাবর্ থক উৎপােি ক্ষমতা 

 
: 

: 

: 

: 

 

৬। সাংযুবক্ত   

ক) জবমর মাবলকািা সাংক্রান্ত কাগজপদত্রর সাটি থফাইড কবপ : 

খ) প্রকল্প প্রস্তাব : 

গ) প্রস্তাববত প্রকদল্পর উপর একটি স্বিামধন্য প্রবতষ্ঠাি কর্তথক প্রেি সম্ভাব্যতা র্াচাই 

প্রবতদবেি 

: 

ঘ) প্ল্ুান্ট এবাং স্থাপিাসমুদহর ববদফারক পবরেপ্তর কর্তথক অনুদমাবেত িকশা 

(Lay-Out Plan) 

: 

ঙ) ভূবম ব্যবহাদর পজলা প্রশাসদকর অিাপবিপত্র : 

চ) স্থািীয় কর্তথপদক্ষর অিাপবিপত্র : 

ে) পবরদবশ অবধেপ্তর কর্তথক অবস্থািগত োিপত্র : 

জ) ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল বডদফস কর্তথক অনুদমাবেত অবি-বিব থাপদির পল-আউ  

প্ল্ুান্ট; 

: 

ঝ) আবর্ থক সক্ষমতার পদক্ষ ব্যাাংক অর্বা আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি কর্তথক বববিদয়াগ 

বিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment) এবাং 

বিজস্ব অদর্ থর সক্ষমতার প্রমাণপত্র  

: 

ঞ) পরড লাইদসস এর সতুাবয়ত ফদ াকবপ : 

 ) আয়কর সিে (e-TIN) এবাং সব থদশর্ ৩(বতি)বেদরর আয়কর পবরদশাদধর 

প্রমাণপদত্রর সতুাবয়ত ফদ াকবপ 

: 

ঠ) ব্যবক্ত আদবেিকারীর পক্ষদত্র জাতীয় পবরচয়পত্র এবাং প্রাবতষ্ঠাবিক 

আদবেিকারীর পক্ষদত্র সাটি থবফদক  অব ইিকদপ থাদরশি ও পমদমাদরন্ডাম এন্ড 

আটি থকুালস অব এদসাবসদয়শি 

: 

ড) আদবেিকারীর (প্রবতষ্ঠাদির পক্ষদত্র স্বত্বাবধকারীর) সযদতালা ২(দ্যই) কবপ 

পাসদপা থ সাইদজর েবব 

: 

ঢ) বাাংলাদেশ ইিদভেদমি  পডদভলপদমন্ট অর্বরটি (ববডা) এর অনুমবত (প্রদর্াজু 

পক্ষদত্র) 

: 

ণ) সরকার কর্তথক বিধ থাবরত বফ পবরদশাদধর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ; এবাং  : 

ত) সরকার বা কর্তথপদক্ষর বিদে থশিা অনুর্ায়ী অন্য পকাি কাগজপত্র : 

 
আবম/আমরা এ মদম থ পঘার্ণা করবে পর্, উপদরাক্ত তর্থ্াবে সতু এবাং এতেসাংদগ উপস্থাবপত েবললাবে সঠিক। আবম/আমরা আদরা পঘার্ণা করবে পর্, র্বে 

তরলীকৃত পপদরাবলয়াম গ্যাস (এলবপ গ্যাস বা এলবপবজ) আমোবি, রপ্তাবি, মজুে, পজটিসহ  াবম থিাল স্থাপি, ব বলাং প্ল্ুান্ট স্থাপি, অদ া গ্যাস 

বডসদপবসাং/বরফুদয়বলাং পেশি স্থাপি, রূপান্তর ওয়াকথশপ স্থাপি, এলবপবজ পবরবহণ, ববতরণ ও ববপণদির লদক্ষু  াবম থিাল/পস্ন্ুান্ট/অদ াগ্যাস/রূপান্তর 

ওয়াকথশপ স্থাপি, পবরচালিা, ফ্রাঞ্চাইবজ বা বডবিববউ ার বা বডলার বিদয়াদগর মাধ্যদম ববতরণ ও ববপণদির অনুদমােি পেয়া হয়, তদব আবম/আমরা র্াবতীয় 

আইি-কানুি পমদি চলদবা। প্রবতজ্ঞা করবে পর্, এ অনুদমােদির আওতায় পকাি স্বত্ত্ব সুববধা আবম/আমরা অন্য কাদরা বিক  বববক্র, বন্ধক বা অন্য পকািরূদপ 

হস্তান্তর করদবা িা।  

 
আবম/আমরা এই মদম থ বিশ্চয়তা প্রোি করবে পর্, এ অনুদমােি সাংক্রান্ত পকাি অবেকার ভদের কারদণ মন্ত্রণালয় আমার/আমাদের অনুদমােি বাবতল করার 

সকল ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদর, তদব শতথ র্াদক পর্, সরকার এবাং পকাম্পাবির মদধ্য উদু্ভত পকাি ববদরাধ (র্বে র্াদক) এতেসাংক্রামত্ম অুাক্ট/রুলস/দরগুদলশদির 

আওতায় বিষ্পবি করা হদব।  

 
আদবেিকারীর সাক্ষর ও সীল 

 


