পেট্রোলিয়োম আইন, ২০১৬
( ২০১৬ সট্নর ৩২ নং আইন )
[২৬ জুিোই, ২০১৬]
Petroleum Act, 1934 রলিতক্রট্ম কলতেয় সংট্ োধনসি উিো েুনঃ প্রণয়ট্নর উট্েট্ ে প্রণীত
আইন
পেট্িতু পেট্রোলিয়োম এবং অনেোনে প্রজ্জ্বিনীয় েদোর্থ আমদোলন, েলরবিন, মজুদ, উৎেোদন, প োধন,
লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোর উেট্েোগীকরণ, লবেণন ও লবতরণ সম্পলকথ ত
লবধোন প্রণয়নকট্ে Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934) রলিতক্রট্ম কলতেয়
সংট্ োধনসি উিো েুনঃপ্রণয়ন করো সমীচীন ও প্রট্য়োজনীয়;
পসট্িতু এতদ্দ্বোরো লনম্নরূে আইন করো িইি :-

প্রর্ম অধেোয়
প্রোরলিক
সংলিপ্ত ল ট্রোনোম
ও প্রবতথ ন

১। (১) এই আইন পেট্রোলিয়োম আইন, ২০১৬ নোট্ম অলিলিত িইট্ব।

সংজ্ঞো

২। লবষয় বো প্রসংট্গর েলরেলি পকোট্নো লকছু নো র্োলকট্ি এই আইট্ন,-

(২) ইিো অলবিট্ে কোেথকর িইট্ব।

(১) ‘‘আমদোলন’’ অর্থ স্থি, জি বো আকো েট্র্ বোংিোট্দট্ পেট্রোলিয়োম
আনয়ন;
(২) ‘‘আড়তদোর (stockist)’’ অর্থ পকোট্নো বেলি, লেলন, সরকোট্রর
অনুট্মোদনক্রট্ম, পকোট্নো ততি লবেণন পকোম্পোলন কততথ ক প্রর্ম বো লিতীয়
পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম মজুট্দর উট্েট্ ে, এবং এট্জন্ট ও লিিোরট্দর মট্ধে
লবতরট্ণর কোট্জ আড়তদোর লিসোট্ব লনট্য়োলজত;
(৩) ‘‘এট্জন্ট’’ অর্থ ততি লবেণন পকোম্পোলনর পিট্ে, পকোট্নো বেলি, লেলন,
সরকোট্রর অনুট্মোদনক্রট্ম, পকোট্নো ততি লবেণন পকোম্পোলন কততথ ক লিতীয় বো
তত তীয় পশ্রলণর পেট্রোলিয়োট্মর বেবসো কলরবোর উট্েট্ ে এট্জন্ট লিসোট্ব
লনট্য়োলজত;
(৪) ‘‘লিিোর’’ অর্থ পকোট্নো বেলি, লেলন, সরকোট্রর অনুট্মোদনক্রট্ম, পকোট্নো

ততি লবেণন পকোম্পোলন কততথ ক প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োট্মর বেবসো কলরবোর
উট্েট্ ে লিিোর লিসোট্ব লনট্য়োলজত;
(৫) ‘‘তত তীয় পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম’’ অর্থ এমন পেট্রোলিয়োম েোিোর জ্বিনোঙ্ক
৬২ লিলি পসলন্টট্িট্ির লনট্ম্ন নট্ি;
(৬) ‘‘ততি লবেণন পকোম্পোলন’’ অর্থ সরকোর কততথ ক িমতোপ্রোপ্ত পকোট্নো
পকোম্পোলন, সংস্থো বো অনে পকোট্নো বেলি, বো তদ্কততথ ক িমতোপ্রোপ্ত পকোট্নো
পকোম্পোলন, সংস্থো বো অনে পকোট্নো বেলি েোিোর বোংিোট্দট্ পেট্রোলিয়োম
লবেণট্নর অলধকোর রলিয়োট্ছ;
(৭) ‘‘লিতীয় পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম’’ অর্থ এমন পেট্রোলিয়োম েোিোর জ্বিনোঙ্ক
অনযেন ২৩ লিলি এবং অনলধক ৬১ লিলি পসলন্টট্িি;
(৮) ‘‘েলরবিন’’ অর্থ বোংিোট্দট্ র মট্ধে স্থি, জি বো আকো েট্র্ এক স্থোন
িইট্ত অনেস্থোট্ন পেট্রোলিয়োম স্থোনোন্তরকরণ;
(৯) ‘‘পেট্রোলিয়োম’’ অর্থ তরি িোইট্রোকোবথন বো িোইট্রোকোবথট্নর লমশ্রণ, ও
তরি িোইট্রোকোবথন সেলিত প্রজ্জ্বিনীয় েদথ ো ও লমশ্রণ (তরি, আঠোট্িো বো
কঠিন);
(১০) ‘‘প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম’’ অর্থ এমন পেট্রোলিয়োম েোিোর জিনোঙ্ক
২৩ লিলি পসলন্টট্িট্ির লনট্ম্ন;
(১১) ‘‘প্রধোন লবট্ফোরক েলরদ থক’’ অর্থ প্রধোন লবট্ফোরক েলরদ থক,
বোংিোট্দ (Chief Inspector of Explosives in Bangladesh);
(১২) ‘‘পেট্রোলিয়োট্মর জ্বিনোঙ্ক (flashing point)’’ অর্থ পে পকোট্নো
পেট্রোলিয়োট্মর পিট্ে, এমন পেট্রোলিয়োম েোিো(ক) সবথলনম্ন তোেমোেোয় এমন েলরমোণ বোষ্প উৎেন্ন কট্র েোিোট্ত প্রজ্জ্বিন
প্রট্য়োগ করো িইট্ি উিো িণস্থোয়ী ঝিক (Momentary flash) সতলি কট্র;
এবং
(খ) এই আইন ও তদ্ধীন প্রণীত লবলধ অনুসোট্র লনধথোলরত িয়;
(১৩) ‘‘প ৌজদোরী কোেথলবলধ’’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898
(Act No V of 1898);
(১৪) ‘‘লবলধ’’ অর্থ এই আইট্নর অধীন প্রণীত লবলধ;
(১৫) ‘‘বেলি’’ অট্র্থ পে পকোট্নো বেলি বো প্রলতষ্ঠোন, পকোম্পোলন, অং ীদোরী
কোরবোর, োমথ বো অনে পকোট্নো সংস্থোও ইিোর অন্তিুথ ি িইট্ব;

(১৬) ‘‘মজুদকরণ’’অর্থ পকোট্নো স্থোট্ন পেট্রোলিয়োম সংরিণ করো, তট্ব
েলরবিট্নর সময় পকোট্নো স্থোট্ন পেট্রোলিয়োম রোখো িইট্ি উিো ইিোর অন্তিুথ ি
িইট্ব নো;
(১৭) ‘‘পমোটরেোন’’ অর্থ চোলিকো লি উৎেোদট্ন পেট্রোলিয়োম বেবহৃত িয়
এমন পকোট্নো জিেোন, স্থিেোন বো উট্ড়োজোিোজ েোিোর িোরো জি, স্থি বো
আকো েট্র্ পকোট্নো মোনুষ, জীবজন্তু বো েণেসোমিী, েলরবিন করো িয়;
(১৮) ‘‘িোইট্সন্স’’ অর্থ এই আইট্নর অধীন প্রদত্ত িোইট্সন্স;
(১৯) ‘‘িোইট্সলন্সং কততথ েি’’ অর্থ ধোরো ১১ এর অধীন গঠিত িোইট্সলন্সং
কততথ েি।

আইট্নর প্রোধোনে

৩। আেোতত বিবৎ অনে পকোট্নো আইন বো আইট্নর মেথোদোসম্পন্ন অনে
পকোট্নো আইনগত দলিট্ি লিন্নতর েোিো লকছু ই র্োকুক নো পকন, এই আইট্নর
লবধোনোবিী প্রোধোনে েোইট্ব।

লিতীয় অধেোয়
পেট্রোলিয়োট্মর উের লনয়ন্ত্রণ
পেট্রোলিয়োম
আমদোলন,
েলরবিন, মজুদ ও
লবতরণ

৪। পকোট্নো বেলি (ক) ধোরো ৩১ এর অধীন প্রণীত লবলধর লবধোনবিী অনুসরণ বেতীত
পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ বো লবতরণ, বো
(খ) িোইট্সন্স ও উিোট্ত লবধতত তথ প্রলতেোিন বেতীত প্রর্ম পশ্রলণর
পেট্রোলিয়োম আমদোলন, এবং পকোট্নো পেট্রোলিয়োম েলরবিন, মজুদ বো
লবতরণ, কলরট্ত েোলরট্ব নো।

পেট্রোলিয়োম
উৎেোদন, প োধন,
লমশ্রণ, ইতেোলদ

৫। ধোরো ৩১ এর অধীন প্রণীত লবলধর লবধোনোবিী অনুসরণ বেতীত,
পেট্রোলিয়োম উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম

কলতেয় পিট্ে
িোইট্সট্ন্সর
প্রট্য়োজন িইট্ব নো

৬। এই অধেোট্য় েোিো লকছু ই র্োকুক নো পকন, লনম্ন বলণথত পিট্ে িোইট্সট্ন্সর
প্রট্য়োজন িইট্ব নো, ের্ো :-

েুনঃবেবিোর করো েোইট্ব নো।

(ক) অনলধক ২০০০ (দুই িোজোর) লিটোর েলরমোণ লিতীয় ও তত তীয় পশ্রলণর
পেট্রোলিয়োম মজুদ বো েলরবিন :
তট্ব তথ র্োট্ক পে, উি পেট্রোলিয়োম ১০০০ (এক িোজোর) লিটোর বো উিোর
কম ধোরণ িমতোসম্পন্ন েোট্ে সংরিণ (contain) কলরট্ত িইট্ব;
(খ) লবক্রট্য়র উট্ে ে বেতীত অনলধক ২৫ (েঁলচ ) লিটোর েলরমোণ প্রর্ম
পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম মজুদ, েলরবিন বো আমদোলন:
তট্ব তথ র্োট্ক পে, উি পেট্রোলিয়োম দতঢ়িোট্ব মুখ বন্ধ পকোট্নো প্লোলিক,
েোর্র বো ধোতব েোট্ে লনম্নলিলখত েদ্ধলত অনুেোয়ী সংরিণ কলরট্ত িইট্ব,
ের্ো:(অ) প্লোলিক বো েোর্ট্রর েোট্ের পিট্ে ১ (এক) লিটোর, এবং
(আ) ধোতব েোট্ের পিট্ে ২৫ (েঁলচ ) লিটোর, েলরমোট্ণর অলধক িইট্ব নো;
(গ) বোিক (carrier) লিসোট্ব Railways Act, 1890 (Act No. IX of
1890) এর section 3 এর sub-section (6) এ সংজ্ঞোলয়ত railway
administration এর পি োজট্ত (possession) রোখো পেট্রোলিয়োম আমদোলন
বো েলরবিন।

পমোটরেোন বো লস্থর
ইলিট্নর
(stationary
engines) পিট্ে
িোইট্সন্স িিণ
িইট্ত অবেোিলত

৭। (১) আেোতত বিবৎ পকোট্নো আইন প্রলতেোিনক্রট্ম লনবন্ধন ও িোইট্সন্স
িিণ করো িইয়োট্ছ এমন পকোট্নো পমোটরেোট্নর স্বত্ত্বোলধকোরী বো উিোর চোিক
বো েোইিট বো, পকোট্নো লস্থর অন্তদথ োি ইলিট্নর স্বত্ত্বোলধকোরীর লনম্নলিলখত পিট্ে
িোইট্সন্স িিণ প্রট্য়োজন িইট্ব নো, েলদ(ক) পমোটরেোট্নর মট্ধে লনলবি অর্বো অন্তদথ োি ইলিট্নর সলিত সংেুি
জ্বোিোলন টেোংট্ক ধোরণকত ত পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন বো মজুদ করো
িয়; বো
(খ) দ ো (ক) এর অধীন অলধকোট্র রোখো পেট্রোলিয়োট্মর অলতলরি অনযর্ধ্থ
৯০ (নববই) লিটোর প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম মজুদ বো েলরবিন করো িয়:
তট্ব তথ র্োট্ক পে, উি পেট্রোলিয়োম পমোটরেোন বো ইলিট্নর চোলিকো লি
উৎেোদট্ন বেবিোট্রর জনে িইট্ত িইট্ব;
(২) উি স্বত্ত্বোলধকোরীর অনে পকোট্নো পমোটরেোন বো ইলিন র্োকো সট্ত্ত্বও,
িোইট্সন্স লবিীনিোট্ব ধোরণকত ত প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম মজুট্দর েলরমোণ
দ ো (খ)পত উলিলখত েলরমোট্ণর অলধক িইট্ব নো।

(৩) উে-ধোরো (১) এর দ ো (ক) এর অধীন িোইট্সন্স বেলতট্রট্ক প্রর্ম
পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম মজুদ বো েলরবিট্নর পিট্ে ধোরো ৬ এর দ ো (খ) এর
লবধোন অনুসরণ কলরট্ত িইট্ব, এবং উি পেট্রোলিয়োট্মর েলরমোণ ৫ (েোঁচ)
লিটোট্রর পবল িইট্ি, পে কি বো স্থোট্ন পিোক বসবোস বো কমথ সম্পোদন কট্র
বো জমোট্য়ত িয় পসই স্থোন িইট্ত লবলিন্ন স্থোট্ন মজুদ কলরট্ত িইট্ব।

প্রর্ম পশ্রলণর
পেট্রোলিয়োট্মর
আধোট্র
(receptacles)
সতকথ বোণী প্রদ থন

৮। (১) প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োট্মর সকি আধোট্রর বোলিরতট্ি অর্বো
আধোট্রর বোলিরতট্ি লিলেবদ্ধ করো দুষ্কর বো সিব নো িইট্ি উি আধোর পে
স্থোট্ন মজুদ রোখো িয় পসই স্থোট্ন ‘‘পেট্রোি’’ বো ‘‘পমোটর লিলরট’’ প্রর্ম
পশ্রলণর প্রকত লতর পেট্রোলিয়োট্মর সলিত সমোর্থক অনুরূে পকোট্নো সতকথ বোণী
এমন সুিি অিট্র, পখোদোই, অঙ্কন, ছোেো বো মুদ্রণ কলরট্ত িইট্ব েোিোট্ত
উিো সিট্জ দত েমোন িয়।
(২) উে-ধোরো (১) এর লবধোন লনম্নবলণথত পিট্ে প্রট্েোজে িইট্ব নো, ের্ো:(ক) ৯ (নয়) লিটোট্রর কম ধোরণ িমতোসম্পন্ন দতঢ়িোট্ব মুখ বন্ধ প্লোলিক,
েোর্র বো ধোতট্বর পকোট্নো আধোর েোিোট্ত লবক্রট্য়র জনে নট্ি এমন প্রর্ম
পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম র্োট্ক;
(খ) পকোট্নো পমোটরেোট্নর মট্ধে লনলবি অন্তদথ োি ইলিট্নর সলিত সংেুি টেোংক
েোিো পমোটরেোন বো ইলিট্ন চোলিকো লি উৎেোদট্নর উট্েট্ ে বেবিোট্রর
লনলমত্ত ধোরণ করো িয়;
(গ) পেট্রোলিয়োম েলরবিট্নর েোইেিোইন;
(ঘ) সম্পযণথিোট্ব িয গট্িথ স্থোলেত পকোট্নো টেোংক; বো
(ঙ) সরকোর কততথ ক, সময় সময়, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, এই ধোরোর
কোেথকোলরতো িইট্ত অবেোিলত প্রদোনকত ত এইরূে পকোট্নো পশ্রলণর আধোর।

অবেোিলত

৯। ৯৫ (েঁচোনব্বই) লিলি পসিলসয়োস ও তদযর্ধ্থ জ্বিনোট্ঙ্কর পেট্রোলিয়োম
মজুদ, েলরবিন এবং আমদোলনর পিট্ে এই আইট্নর লবধোনোবিী প্রট্েোজে
িইট্ব নো।

স্থোন েলরদ থন

১০। (১) সরকোর পকোট্নো কমথকতথ োট্ক তোিোর নোম বো েদলবট্ত, পেট্রোলিয়োম
আমদোলন, মজুদ, লবতরণ, উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর
মোধেট্ম েুনঃবেবিোট্রোেট্েোগীর স্থোন বো েলরবিনরত েোট্ন প্রট্বট্ র, এবং

এই অধেোয় ও লবলধর লবধোনোবিী অনুসোট্র উি পেট্রোলিয়োট্মর সলিত
সংলিি সকি ধোরণেোে, প্লেোন্ট এবং সরিোমোলদট্ত ের্োের্িোট্ব বেবহৃত
িইট্তট্ছ লকনো উিো লনলিত কলরবোর উট্েট্ ে উিো েলরদ থট্নর িমতো প্রদোন
কলরট্ত েোলরট্ব।
(২) উে-ধোরো (১) এর অধীন িমতোপ্রোপ্ত কমথকতথ োর প্রট্ব ও েলরদ থট্নর
কমথেদ্ধলত লবলধ িোরো লনধথোলরত িইট্ব।

তত তীয় অধেোয়
িোইট্সন্স, ইতেোলদ
িোইট্সন্স, ইতেোলদ

১১। (১) িোইট্সন্স প্রদোট্নর জনে িোইট্সলন্সং কততথ েি িইট্ব প্রধোন লবট্ফোরক
েলরদ থক বো তদ্কততথ ক এতদুট্েট্ ে িমতোপ্রোপ্ত অনে পকোট্নো লবট্ফোরক
েলরদ থক।
(২) িোইট্সট্ন্সর জনে প্রলতটি আট্বদন িোইট্সলন্সং কততথ েট্ির লনকট দোলখি
কলরট্ত িইট্ব।
(৩) িোইট্সট্ন্সর জনে আপবদন, িোইট্সন্স নবোয়ন, সংরিণ, প্রদ থন,
স্থলগতকরণ, বোলতি ও এতদ্সংলিি সকি লবষয়োলদ লবলধ িোরো লনধথোলরত
িইট্ব।

িোইট্সন্স ইসুেকরণ

১২। িোইট্সলন্সং কততথ েি, লবলধ িোরো লনধথোলরত েদ্ধলত, পময়োদ ও ট্তথ এবং
ল প্রদোন সোট্েট্ি, িোইট্সন্স ইসুে কলরট্ব।

চতু র্থ অধেোয়
পেট্রোলিয়োম েরীিণ
পেট্রোলিয়োট্মর
নমুনো সংিি

১৩। (১) সরকোর পকোট্নো কমথকতথ োট্ক তোিোর নোম বো েদলবট্ত, পেট্রোলিয়োম
আমদোলন, েলরবিন, মজুদ, লবতরণ, উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ বো
প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোট্রর স্থোট্ন প্রট্ব , েলরদ থন এবং
েরীিট্ণর লনলমত্ত উি স্থোট্ন প্রোপ্ত পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো সংিট্ির িমতো
প্রদোন কলরট্ত েোলরট্ব।
(২) েরীিট্ণর লনলমত্ত পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো সংিি, সংগতিীত নমুনোর মযিে
েলরট্ োধ, এবং নমুনো সংিট্ির জনে িমতোপ্রোপ্ত কমথকতথ োর প্রট্ব , েলরদ থন
ও েরীিট্ণর কমথেদ্ধলত লবলধ িোরো লনধথোলরত িইট্ব।

আদ থ েরীিণ
সরিোম

১৪। (১) সরকোর কততথ ক, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, এতদুট্েট্ ে
লনেুি কমথকতথ োর লনকট পেট্রোলিয়োট্মর জ্বিনোঙ্ক লনণথট্য়র আদ থ েরীিণ
সরিোম (Standard Test Apparatus) সংরলিত র্োলকট্ব।
(২) উি সরিোট্ম ‘‘আদ থ েরীিণ সরিোম’’ ব্দগুলি দতঢ়িোট্ব মুলদ্রত বো
পখোদোই করো র্োলকট্ব, এবং লবলধ িোরো লনধথোলরত েদ্ধলতট্ত উিো েোচোই ও
সংট্ োধনসি, প্রট্য়োজট্ন, উিো প্রলতস্থোেন কলরট্ত িইট্ব।
(৩) পকোট্নো বেলি েুলিসঙ্গত পে পকোট্নো সমট্য় সরকোর কততথ ক, সরকোলর
পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, লনধথোলরত ল প্রদোনেযবথক, আদ থ েরীিণ সরিোম
েলরদ থন কলরট্ত েোলরট্ব এবং উি উট্েট্ ে উি সরিোম েলরদ থট্নর
লনলমত্ত উন্মুি রোলখট্ত িইট্ব।

েরীিণ সরিোট্মর ১৫। (১) পেট্রোলিয়োট্মর জ্বিনোঙ্ক লনধথোরট্ণর জনে ধোরো ১৪ এর অধীন
সনদেে প্রদোন
লনেুি কমথকতথ োর লনকট আদ থ েরীিণ সরিোট্মর সলিত তু িনো কলরবোর
লনলমত্ত, সরকোর কততথ ক, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, লনধথোলরত ল
প্রদোনেযবথক, েলদ র্োট্ক, পকোট্নো সরিোম দোলখি করো িইট্ি উি কমথকতথ ো
উি সরিোম তু িনো কলরট্বন।
(২) েলদ পকোট্নো সরিোম আদ থ েরীিণ সরিোট্মর সলিত তু িনো কলরয়ো
লবলধ িোরো লনধথোলরত সীমোর মট্ধে েোওয়ো েোয়, তোিো িইট্ি উি কমথকতথ ো
উি সরিোট্ম একটি লবট্ ষ সংখেো এবং তু িনো কলরবোর তোলরখ দতঢ়িোট্ব
মুলদ্রত বো পখোদোই কলরয়ো লদট্বন, এবং লবলধ িোরো লনধথোলরত রট্ম একটি
সনদেে প্রদোনেযবথক এই মট্মথ প্রতেয়ন কলরট্বন পে, সরিোমটি উি তোলরট্খ
আদ থ েরীিণ সরিোট্মর সলিত তু িনো করো িইয়োট্ছ, এবং উিো লবলধ িোরো
লনধথোলরত সীমোর মট্ধে েোওয়ো লগয়োট্ছ।
(৩) উে-ধোরো (২) এ প্রদোনকত ত সনদেট্ে অনেোনে লবষট্য়র মট্ধে সরিোমটি
িোরো েলরচোলিত েরীিোর িো ট্ি কতটো শুলদ্ধকরণ আব েক তোিো
সুলনলদথ ি কলরয়ো লদট্বন।
(৩) এই ধোরোর অধীন প্রদোনকত ত সনদেে লবলধ িোরো লনধথোলরত পময়োট্দ তবধ
র্োলকট্ব।
(৪) লিন্নরূে প্রমোলণত নো িইট্ি, এই ধোরোর অধীন প্রদোনকত ত পকোট্নো সনদেে
পে পময়োট্দর জনে তবধ র্োলকট্ব পসই পময়োট্দ উি সনদেট্ে উলিলখত পে
পকোট্নো লবষট্য়র প্রমোণ লিট্সট্ব গণে িইট্ব।
(৫) এই ধোরোর অধীন পকোট্নো কমথকতথ ো কততথ ক প্রদোনকত ত সকি সনদেে

লবলধ িোরো লনধথোলরত একটি লনবন্ধন বলিট্ত সংরিণ কলরট্বন।

েরীিণ কমথকতথ ো

১৬। সরকোর পকোট্নো কমথকতথ োট্ক তোিোর নোম বো েদলবট্ত, এই আইট্নর
অধীন সংগতিীত বো পকোট্নো বেলি কততথ ক েরীিট্ণর লনলমত্ত তোিোর লনকট
আনীত পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো েরীিণ কলরট্ত, এবং উি েরীিট্ণর
িো ট্ির সনদেে প্রদোট্নর উট্েট্ ে, িমতো প্রদোন কলরট্ত েোলরট্ব।

েরীিট্ণর ধরন

১৭। এই আইট্নর অধীন পেট্রোলিয়োট্মর েরীিণ, ধোরো ১৫ এর অধীন তবধ
সনদেে প্রোপ্ত েরীিণ সরিোম িোরো, সনদেট্ে লনধথোলরত শুলদ্ধ (Correction
Specified) ের্োের্িোট্ব লবট্বচনোক্রট্ম, এবং লবলধ িোরো লনধথোলরত তথ ও
েদ্ধলত অনুসোট্র, কলরট্ত িইট্ব।

েরীিণ সনদ

১৮। (১) পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো েরীিণ কলরবোর ের, েরীিণ কমথকতথ ো
সরকোর কততথ ক, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, লনধথোলরত রট্ম প্রর্ম
পশ্রলণ, লিতীয় পশ্রলণ বো তত তীয় পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম এবং লিতীয় ও তত তীয়
পশ্রলণর পেট্রোলিয়োট্মর পিট্ে উিোর জ্বিনোঙ্ক উট্িখেযবথক একটি সনদেে
প্রদোন কলরট্বন।
(২) েরীিণ কমথকতথ ো সংলিি বেলির অনুট্রোট্ধ, লবলধ িোরো লনধথোলরত ল
প্রদোন সোট্েট্ি, উি সনদেট্ের সতেোলয়ত কলে প্রদোন কলরট্বন এবং এইরূে
সতেোলয়ত কলে মযি সনট্দ উলিলখত লবষট্য়র প্রমোণ লিসোট্ব আদোিট্ত
উেস্থোেন করো েোইট্ব।
(৩) এই ধোরোর অধীন সংগতিীত পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো বো প্রদত্ত সনদেে
পকোট্নো কোেথধোরোয় প্রমোণ লিসোট্ব িিণট্েোগে িইট্ব, এবং লিন্নরূে প্রমোলণত
নো িওয়ো েেথন্ত উি পেট্রোলিয়োম, প্রর্ম পশ্রলণ বো, পিেমত, লিতীয় এবং
তত তীয় পশ্রলণর পেট্রোলিয়োট্মর পিট্ে উিোর জ্বিনোট্ঙ্কর চয ড়োন্ত প্রমোণ লিসোট্ব
গণে িইট্ব।

েুনঃেরীিট্ণর
অলধকোর

১৯। (১) পেট্রোলিয়োট্মর মোলিক বো তোিোর প্রলতলনলধ পেট্রোলিয়োম
েরীিট্ণর িো ট্ি অসন্তুি িইট্ি, লতলন েরীিট্ণর িো ি িিট্ণর ৭
(সোত) লদট্নর মট্ধে ধোরো ১৩ এর অধীন িমতোপ্রোপ্ত কমথকতথ োর লনকট
নযতনিোট্ব পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো সংিি ও েরীিট্ণর লনলমত্ত আট্বদন
কলরট্ত েোলরট্বন।

(২) উে-ধোরো (১) এর অধীন কত ত আট্বদন, লনধথোলরত ল প্রদোনেযবথক,
দোলখি করো িইট্ি, উি মোলিক বো তোিোর প্রলতলনলধ বো তদ্কততথ ক লনেুি
পকোট্নো বেলির উেলস্থলতট্ত নযতনিোট্ব পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো সংিি কলরট্ত
িইট্ব, এবং উি মোলিক বো তোিোর প্রলতলনলধ বো তদ্কততথ ক লনেুি বেলির
উেলস্থলতট্ত েরীিণ সম্পন্ন কলরট্ত িইট্ব।
(৩) উে-ধোরো (২) এর অধীন কত ত েুনঃেরীিট্ণ েলদ প্রতীয়মোনয় িট্ে,
েযট্বথর েরীিণ ক্রটিেযণথ লছি, তোিো িইট্ি েরীিণ কমথকতথ ো ধোরো ১৮ এর
অধীন প্রদোনকত ত মযি সনদেে বোলতিেযবথক একটি নযতন সনদেে ইসুে
কলরট্বন, এবং পেট্রোলিয়োট্মর মোলিক বো তোিোর প্রলতলনলধট্ক, পকোট্নো ল
প্রদোন বেলতট্রট্ক, উিোর সতেোলয়ত কলে প্রদোন কলরট্বন।

েঞ্চম অধেোয়
অেরোধ, দণ্ড, ইতেোলদ
এই আইট্নর
লবধোন িঙ্ঘন
কলরবোর দণ্ড

২০। (১) েলদ(ক) পকোট্নো বেলি লিতীয় অধেোট্য়র পকোট্নো লবধোন বো তদ্সংলিি প্রণীত
লবলধর লবধোনোবিী িঙ্ঘনেযবথক পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ,
লবতরণ, উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম
েুনঃবেবিোর কট্রন; বো
(খ) পকোট্নো বেলি ধোরো ৪ বো ধোরো ৫ এর সলিত সংলিি ধোরো ৩১ এর অধীন
প্রণীত পকোট্নো লবলধর লবধোনোবিী িঙ্ঘন কট্রন; বো
(গ) িোইট্সন্স িিীতো বো তদ্কততথ ক পেট্রোলিয়োম আমদোলন, মজুদ, লবতরট্ণর
স্থোন বো েলরবিনরত েোট্নর লনয়ন্ত্রট্ণ বো তত্ত্বোবধোট্ন লনেুি পকোট্নো বেলি
িোইট্সট্ন্সর পকোট্নো তথ িঙ্ঘন কট্রন; বো
(ঘ) পকোট্নো পেট্রোলিয়োম আমদোলন, মজুদ, লবতরণ, উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ
বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোট্রর স্থোন বো েলরবিনরত েোট্নর
আেোতত লনয়ন্ত্রট্ণ বো দোলয়ট্ে লনেুি পকোট্নো বেলি ধোরো ১৩ এর অধীন
িমতোপ্রোপ্ত পকোট্নো কমথকতথ োট্ক (অ) উি স্থোট্ন বো, পিেমত, েোট্ন পকোট্নো পেট্রোলিয়োম েলরদ থট্নর সময় বো
উি েলরদ থট্ন েুলিসঙ্গত সিট্েোলগতো প্রদোট্ন অস্বীকোর বো অবট্িিো কট্রন,
অর্বো
(আ) পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো সংিি কলরট্ত অসিট্েোলগতো কট্রন;
(ঙ) ধোরো ২৪ এর অধীন সংঘটিত পকোট্নো দুঘথটনোর সংবোদ প্রদোট্ন বের্থ িন,

তোিো িইট্ি উি বেলির উি কোেথ িইট্ব একটি অেরোধ, এবং তজ্জনে লতলন
অনলধক ০৬ (ছয়) মোস কোরোদণ্ড বো অনলধক ১০ (দ ) িোজোর টোকো অর্থদণ্ড
বো উিয় দট্ণ্ড দলণ্ডত িইট্বন।
(২) েলদ পেট্রোলিয়োম আমদোলন, মজুদ, লবতরণ, উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ বো
প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোট্রর স্থোন বো েলরবিনরত েোট্নর
আেোতত লনয়ন্ত্রট্ণ বো দোলয়ট্ে লনেুি পকোট্নো বেলি ধোরো ১০ এর অধীন
িমতোপ্রোপ্ত পকোট্নো কমথকতথ োট্ক(অ) উি স্থোন বো, পিেমত, েোন েলরদ থট্ন বোধো প্রদোন কট্রন বো েুলিসঙ্গত
সিট্েোলগতো প্রদোট্ন বের্থ িন, অর্বো
(আ) উি পেট্রোলিয়োট্মর সলিত সংলিি পে পকোট্নো ধোরণেোে, প্লেোন্ট বো
সরিোমোলদ প্রদ থন কলরট্ত অস্বীকোর বো অবট্িিো কট্রন,
তোিো িইট্ি উি বেলির উি কোেথ িইট্ব একটি অেরোধ, এবং তজ্জনে লতলন
উে-ধোরো (১) এ বলণথত দট্ণ্ড দলণ্ডত িইট্বন।
(৩) উে-ধোরো (১) ও (২) এ উলিলখত পকোট্নো অেরোট্ধর জনে পকোট্নো বেলি
লিতীয় বোর বো েুনঃেুন একই ধরট্নর অেরোধ সংঘটন কলরট্ি লতলন
েেথোয়ক্রলমকিোট্ব উি দট্ণ্ডর লিগুণ িোট্র দলণ্ডত িইট্বন।

পেট্রোলিয়োম এবং
ধোরণেোে
বোট্জয়োপ্তকরণ

২১। ধোরো ২০ এর উে-ধোরো (১) এর দ ো (ক), (খ) বো (গ) এর অধীন
পকোট্নো অেরোধ সংঘটিত িইট্ি দণ্ড প্রদোনকোরী পমট্রোেলিটন মেোলজট্েট বো
প্রর্ম বো লিতীয় পশ্রলণর মেোলজট্েট(ক) অেরোট্ধর সলিত সংলিি পেট্রোলিয়োম, বো
(খ) পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ ও লবতরট্ণর জনে অনুট্মোলদত
েলরমোণ অট্েিো অলধক েলরমোণ পেট্রোলিয়োম আমদোলন বো, পিেমত,
েলরবিন, মজুদ বো লবতরট্ণর জনে দণ্ডপ্রোপ্ত িইট্ি, উি পেট্রোলিয়োট্মর মট্ধে
পে েলরমোণ পেট্রোলিয়োম অেরোট্ধর সলিত সংলিি পসই েলরমোণ
পেট্রোলিয়োম,
উিোর ধোরণেোেসি বোট্জয়োলপ্তর লনট্দথ প্রদোন কলরট্বন।

পকোম্পোলন কততথ ক
অেরোধ সংঘটন

২২। (১) পকোন পকোম্পোলন কততথ ক পকোট্নো অেরোধ সংঘটট্নর পিট্ে, উি
অেরোট্ধর সলিত প্রতেি সংলিিতো রলিয়োট্ছ পকোম্পোলনর এইরূে প্রট্তেক
েলরচোিক, মেোট্নজোর, সলচব, অং ীদোর, কমথকতথ ো এবং কমথচোরী উি

অেরোধ সংঘটন কলরয়োট্ছন বলিয়ো গণে িইট্ব, েলদ নো লতলন প্রমোণ কলরট্ত
েোট্রন পে, উি অেরোধ তোিোর অজ্ঞোতসোট্র িইয়োট্ছ অর্বো উি অেরোধ
পরোধ কলরবোর জনে লতলন ের্োসোধে পচিো কলরয়োট্ছন।
(২) উে-ধোরো (১) এ উলিলখত পকোম্পোলন আইনগত বেলিস্বেো লবল ি সংস্থো
(Body Corporate) িইট্ি, উি উে-ধোরোয় উলিলখত বেলিট্ক অলিেুি ও
পদোষী সোবেস্ত করো ছোড়োও উি পকোম্পোলনট্ক আিোদোিোট্ব একই কোেথধোরোয়
অলিেুি ও পদোষী সোবেস্ত করো েোইট্ব, তট্ব প ৌজদোলর মোমিোয় উিোর উের
সংলিি লবধোন অনুসোট্র পকবি অর্থদণ্ড আট্রোে করো েোইট্ব।
বেোখেো। এই ধোরোয়(ক) ‘‘পকোম্পোলন’’ অট্র্থ পকোট্নো বোলণলজেক প্রলতষ্ঠোন, অং ীদোরী কোরবোর,
সলমলত, সংঘ বো সংগঠনও অন্তিুথ ি;
(খ) বোলণলজেক প্রলতষ্ঠোট্নর পিট্ে, ‘‘েলরচোিক’’ অট্র্থ উিোর পকোট্নো
অং ীদোর বো েলরচোিনো পবোট্িথর সদসেও অন্তিুথ ি।

প্রট্ব এবং
তিোল র িমতো

২৩। (১) এই আইন বো লবলধর লবধোন অনুসরণ বেলতট্রট্ক পকোট্নো স্থোট্ন
পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ, লবতরণ, উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ
বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোর উেট্েোগী করো িইট্তট্ছ মট্মথ
লবশ্বোস কলরবোর েুলিসঙ্গত কোরণ র্োলকট্ি, সরকোর কততথ ক, সরকোলর
পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, িমতোপ্রোপ্ত পকোট্নো কমথকতথ ো উি স্থোট্ন প্রট্ব ও
তিোল কলরট্ত এবং এই আইট্নর অধীন অেরোধ সংঘটিত িইয়োট্ছ বলিয়ো
লবট্বলচত িইট্ি উি কমথকতথ ো উি পেট্রোলিয়োট্মর সকি বো উিোর অং
লবট্ ষ জব্দ, আটক বো উি স্থোন িইট্ত অেসোরণ কলরট্ত েোলরট্বন।
(২) এই আইট্ন লিন্নরূে লকছু নো র্োলকট্ি, এই আইট্নর অধীন সকি তিোল র
বেোেোট্র প ৌজদোরী কোেথলবলধর লবধোন অনুসরণ কলরট্ত িইট্ব।
(৩) উে-ধোরো (২) এর লবধোন সোট্েট্ি, এই ধোরোর অধীন িমতোপ্রোপ্ত
কমথকতথ োর িমতো প্রট্য়োট্গর েদ্ধলত লবলধ িোরো লনধথোলরত িইট্ব।

পেট্রোলিয়োমজলনত ২৪। পকোট্নো পেট্রোলিয়োম বো উিোর বোট্ষ্পর প্রজ্জ্বিট্ন, বো সিোবে লবেজ্জনক
দুঘথটনো সম্পলকথ ত অবস্থোয় পকোট্নো স্থোন বো উিোর লনকটবতী পকোট্নো স্থোট্ন পেট্রোলিয়োম
প্রলতট্বদন
রোলখবোর ট্ি উিরূে পকোট্নো প্রজ্জ্বিট্ন েলদ লবট্ফোরণ বো অলিকোট্ণ্ডর
মট্তো দুঘথটনো ঘট্ট, এবং উিোট্ত পকোট্নো বেলির মততুে ঘটিট্ি বো পকোট্নো বেলি
গুরুতরিোট্ব আিত িইট্ি বো পকোট্নো সম্পলত্ত মোরোত্মকিোট্ব িলতিস্ত িইট্ি,
তোিো িইট্ি পে বেলির কততথ ট্ে আেোতত উি পেট্রোলিয়োম রলিয়োট্ছ পসই

বেলি অলবিট্ে তোিোর লনকটতম মেোলজট্েট বো র্োনোর িোরপ্রোপ্ত কমথকতথ োট্ক
এবং লবট্ফোরক েলরদপ্তট্রর প্রধোন লবট্ফোরক েলরদ থকট্ক উি লবষট্য়
তোৎিলণকিোট্ব প্রট্য়োজনীয় তর্ে প্রদোন কলরট্বন।

পেট্রোলিয়োমজলনত ২৫। (১) েলদ পকোট্নো মেোলজট্েট্টর এইরূে লবশ্বোস কলরবোর েুলিসঙ্গত
গুরুতর দুঘথটনোর কোরণ র্োট্ক পে, পেট্রোলিয়োম বো পেট্রোলিয়োম বোট্ষ্পর প্রজ্জ্বিট্নর ট্ি সতি
অনুসন্ধোন
দুঘথটনোয় পকোট্নো বেলির মততুে িইয়োট্ছ, তোিো িইট্ি উি লবষট্য় প ৌজদোরী
কোেথলবলধর ধোরো ১৭৬ এ বলণথত েদ্ধলতট্ত অনুসন্ধোন েলরচোিনো কলরট্ত
িইট্ব।
(২) উে-ধোরো (১) এ উলিলখত দুঘথটনোয় পকোট্নো বেলির মততুে নো িইট্িও, েলদ
পকোট্নো বেলি গুরুতরিোট্ব আিত িন বো পকোট্নো সম্পলত্ত মোরোত্মকিোট্ব
িলতিস্ত িয়, তোিো িইট্ি সুরতিোি কলরবোর িমতো সম্পন্ন পকোট্নো
মেোলজট্েট উি দুঘথটনোটি অনুসন্ধোন কলরট্বন, েলদ তোিোর লবশ্বোস কলরবোর
েুলিসঙ্গত কোরণ র্োট্ক পে, পেট্রোলিয়োম বো পেট্রোলিয়োম বোট্ষ্পর প্রজ্জ্বিট্নর
কোরট্ণ উি দুঘথটনো ঘটিয়োট্ছ।
(৩) এই ধোরোর অধীন সম্পন্ন সকি অনুসন্ধোট্নর িো ি, ের্ো ীঘ্র সিব,
সরকোর এবং লবট্ফোরক েলরদপ্তট্রর প্রধোন লবট্ফোরক েলরদ থক এর লনকট
পপ্ররণ কলরট্ত িইট্ব।

অেরোট্ধর লবচোর

২৬। এই আইট্নর অধীন সংঘটিত অেরোধসমযি একজন পমট্রোেলিটন
মেোলজট্েট বো প্রর্ম বো লিতীয় পশ্রলণর মেোলজট্েট কততথ ক লবচোেথ িইট্ব।

প ৌজদোরী
কোেথলবলধর প্রট্য়োগ

২৭। এই আইট্নর অধীন কত ত পকোট্নো অেরোট্ধর অলিট্েোগ দোট্য়র, তদন্ত,
লবচোর ও আলেি লনষ্পলত্তর পিট্ে প ৌজদোরী কোেথলবলধর লবধোনোবিী প্রট্েোজে
িইট্ব।

ষষ্ঠ অধেোয়
লবলবধ
প্রলতট্বদন দোলখি

২৮। ধোরো ১০, ১৩ ও ২৩ এর অধীন িমতোপ্রোপ্ত পকোট্নো কমথকতথ ো উি
ধোরোসমযট্ির লবধোন অনুসোট্র তৎকততথ ক সম্পোলদত পকোট্নো তিোল বো
অনুসন্ধোন প্রলতট্বদট্নর একটি কলে লবট্ফোরক েলরদপ্তট্রর প্রধোন
লবট্ফোরক েলরদ থট্কর লনকট দোলখি কলরট্বন।

অনেোনে
প্রজ্জ্বিনীয়
েদোট্র্থর পিট্ে এই
আইট্নর প্রট্য়োগ

২৯। (১) সরকোর, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, লবট্ফোরক বেতীত
পকোট্নো লবেজ্জনক প্রজ্জ্বিনীয় েদোট্র্থর পিট্ে এই আইন এবং তদধীন প্রণীত
লবলধর লবধোনোবিীর সকি বো পে পকোট্নো লবধোন, পকোট্নো সংট্ োধন র্োলকট্ি
উিো লনলদথ িক্রট্ম, প্রট্য়োগ কলরট্ত েোলরট্ব, এবং উিরূে প্রট্য়োগকত ত
লবধোনোবিী এইরূট্ে কোেথকর িইট্ব পেন উি েদোর্থ পেট্রোলিয়োট্মর সংজ্ঞোয়
অন্তিুথ ি িইয়োট্ছ।
(২) উে-ধোরো (১) এর অধীন জোরীকত ত প্রজ্ঞোেন িোরো পকোট্নো প্রজ্জ্বিনীয়
েদোট্র্থর পিট্ে এই আইট্নর পকোট্নো লবধোন প্রট্য়োগ করো িইট্ি সরকোর উি
েদোট্র্থর েরীিট্ণর জনে লবট্ ষ লবধোন প্রণয়ন কলরট্ত েোলরট্ব, এবং
উিরূে লবধোন উি েরীিট্ণর লবট্ ষ প্রট্য়োজট্ন চতু র্থ অধেোট্য়র পকোট্নো
লবধোট্নর সম্পযরক লবধোন লিসোট্ব অলিট্েোলজত করো েোইট্ব।

স্থোনীয় কততথ েট্ির
িমতো
সীলমতকরণ

৩০। পকোট্নো আইন িোরো পকোট্নো স্থোনীয় কততথ েট্ির উের পেট্রোলিয়োম
েলরবিন বো মজুদ সম্পলকথ ত পকোট্নো িমতো অেথণ করো িইট্ি, সরকোর
সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো,(ক) উি আইট্নর কোেথকোলরতো, বো
(খ) েুলিেুি মট্মথ লবট্বলচতিোট্ব উি িমতো প্রট্য়োট্গর পিে,
সীলমত কলরট্ত েোলরট্ব।

লবলধ প্রণয়ট্নর
িমতো

৩১। (১) সরকোর, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো, এই আইট্নর উট্ে ে
েযরণকট্ে, লবলধ প্রণয়ন কলরট্ত েোলরট্ব।
(২) উে-ধোরো (১) এর িমতোর সোমলিকতোট্ক িু ণ্ণ নো কলরয়ো, অনেোনে
লবষট্য়র মট্ধে, লনম্নবলণথত পে পকোট্নো লবষট্য় লবলধ প্রণয়ন করো েোইট্ব, ের্ো:(ক) পেট্রোলিয়োম আমদোলনর স্থোন লনধথোরণ এবং উি স্থোন বেতীত অনে
পকোট্নো স্থোট্ন উিোর আমদোলন লনলষদ্ধকরণ;
(খ) পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন ও লবতরণ লনয়ন্ত্রণ;
(গ) প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম আমদোলনর িোইট্সট্ন্সর জনে আট্বদন
কলরবোর সময় লনধথোরণ, এবং পকোট্নো প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োট্মর পিট্ে
িোইট্সট্ন্সর জনে উি সমট্য়র মট্ধে আট্বদন করো নো িইট্ি বো িোইট্সট্ন্সর

আট্বদন প্রতেোখেোত িইট্ি এবং উি পেট্রোলিয়োম রপ্তোলন করো নো িইট্ি উিো
বোট্জয়োপ্ত বো অনে পকোট্নোিোট্ব লনষ্পলত্তকরণ;
(ঘ) পেট্রোলিয়োম েলরবিট্নর ধোরণেোে এবং েোইে িোইট্নর প্রকত লত ও অবস্থো
লনলদথ িকরণ;
(ঙ) পেট্রোলিয়োম মজুট্দর স্থোন এবং মজুদ কলরবোর তথ লনধথোরণ;
(চ) পেট্রোলিয়োম মজুদ কলরবোর ধোরণেোট্ের প্রকত লত, অবস্থোন এবং অবস্থো
লনলদথ িকরণ;
(ছ) প্রর্ম পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম আমদোলন, এবং সকি পশ্রলণর পেট্রোলিয়োম
েলরবিন ও মজুট্দর িোইট্সট্ন্সর রম ও তথ োবলি লনধথোরণসি উি
িোইট্সট্ন্সর আট্বদন েদ্ধলত, প্রট্দয় ল এবং সংলিি অনেোনে লবষয়োলদ
লনধথোরণ;
(জ) পেট্রোলিয়োম েলরবিট্নর জনে উিোর পপ্ররক, প্রোেক বো বোিট্কর
িোইট্সন্স িিণ সংক্রোন্ত লবধোনোবিী লনধথোরণ;
(ঝ) পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ ও লবতরট্ণর জনে সলিলিত
িোইট্সন্স বো উি উট্ে েসমযট্ির মট্ধে পে পকোট্নো দুইটি উট্েট্ ে পেৌর্
িোইট্সন্স ইসুে সংক্রোন্ত লবধোনোবিী প্রণয়ন;
(ঞ) পেট্রোলিয়োট্ম লনলদথ ি পকোট্নো লবষোি েদোর্থ সংেুলিকরট্ণ অনুেোত
লনধথোরণসি উি অনুেোট্তর অলতলরি লনলদথ ি পকোট্নো লবষোি েদথ ো লমলশ্রত
পেট্রোলিয়োট্মর আমদোলন, েলরবিন বো মজুদ লনলষদ্ধকরণ;
(ট) এট্জন্ট, লিিোর ও আড়তদোর লনট্য়োগ এবং িোইট্সন্স ইসুে ও উিোর
তথ োবলি লনধথোরণ;
(ঠ) এট্জন্ট বো লিিোট্রর িোইট্সন্স এবং পতি লবেণন পকোম্পোলন ও উিোর
এট্জন্ট, লিিোর বো আড়তদোট্রর মট্ধে সম্পোলদত চু লি বোলতি বো েুনবথিোি
সংক্রোন্ত লবধোন প্রণয়ন;
(ি) এট্জন্ট, লিিোর বো আড়তদোর এবং পতি লবেণন পকোম্পোলনর মট্ধে
সম্পোলদত চু লি, এবং এট্জন্ট বো লিিোর িোইট্সন্স ইসুেকরণ ও উিো বোলতি
সংক্রোন্ত লবধোন প্রণয়ন;
(ঢ) পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ এবং লবতরণ লনয়ন্ত্রট্ণর উট্েট্ ে
প্রট্য়োজনীয় অনেোনে লবষয়োলদ লনধথোরণ;
(ণ) পেট্রোলিয়োম উৎেোদন, প োধন, লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম
েুনঃবেবিোর উেট্েোগীকরট্ণর তথ োবলি লনধথোরণ;

(ত) লবলধ িোরো লনধথোলরত েরীিট্ণ উত্তীণথ িয় নোই এমন প্রর্ম পশ্রলণর
পেট্রোলিয়োম বেতীত অনে পকোট্নো পেট্রোলিয়োম পে স্থোট্ন উৎেোদন, প োধন,
লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোর উেট্েোগী করো িয়, পসই
স্থোন িইট্ত উিো অেসোরণ েদ্ধলত লনধথোরণ এবং মজুদকরণ সংক্রোন্ত লবলধলনট্ষধ আট্রোে;
(র্) পকোট্নো স্থোট্ন প্রট্ব ও েলরদ থট্নর জনে িমতোপ্রোপ্ত কমথকতথ োর
কমথেদ্ধলত লনধথোরণ;
(দ) েরীিট্ণর লনলমত্ত পেট্রোলিয়োট্মর নমুনো সংিি, সংগতিীত নমুনোর মযিে
েলরট্ োধ, এবং নমুনো সংিট্ির জনে িমতোপ্রোপ্ত কমথকতথ োর প্রট্ব , েলরদ থন
ও েরীিট্ণর কমথেদ্ধলত লনধথোরণ;
(ধ) আদ থ েরীিণ সরিোট্মর পিলসল ট্ক ন, প্রলতেোদন, সংট্ োধন এবং
প্রলতস্থোেন েদ্ধলত লনধথোরণ;
(ন) আদ থ েরীিণ সরিোম েলরদ থট্নর ল এবং উি সরিোট্মর সলিত অনে
পকোট্নো েরীিণ সরিোম তু িনোকরট্ণর ল ও উিোর েদ্ধলত লনধথোরণ;
(ে) পকোট্নো েরীিণ সরিোম তু িনো কলরবোর ের প্রট্দয় সনদেট্ের রম
এবং উি সনদেট্ের তবধতোর পময়োদসি উি সনদেট্ের পরলজট্ে ন রম
লনধথোরণ;
( ) পেট্রোলিয়োট্মর একোলধক নমুনো েরীিণ কমথকতথ ো কততথ ক েরীিট্ণর
পিট্ে, প্রোপ্ত িো ট্ির গড় ও আদ থ তোেমোেোর লবচু েলতর মোনদণ্ড লনধথোরণ;
(ব) আঠোট্িো বো কঠিন বো তিোলন অর্বো ঘনকোরী উেোদোনেুি পেট্রোলিয়োম
েরীিণ;
(ি) পেট্রোলিয়োম েরীিট্ণর সনদেট্ের রম ও উিোর ল লনধথোরণ;
(ম) েরীিণোধীন নমুনোসমযট্ির েরীিট্ণর লবলিন্ন ি পকোট্নো
পেট্রোলিয়োট্মর িট্টর অলিন্ন গুণগতমোন সম্পট্কথ সট্েি সতলি িইট্ি উি িটপক সোব-িট্ট লবিি কলরবোর এবং প্রলতটি সোব-িট িইট্ত নমুনো িিণ ও
েরীিণ, এবং উি নমুনো েরীিট্ণর িো ি অনুেোয়ী গড় িো ি িিট্ণর
লবধোন;
(ে) েুনঃেরীিট্ণর ল লনধথোরণ এবং ক্রটিেযণথ েরীিট্ণর পিট্ে উিো প রত
প্রদোট্নর েদ্ধলত লনধথোরণ;
(র) পেট্রোলিয়োম েরীিট্ণর সলিত েুি সকি কমথকতথ োর কোেথক্রম লনয়ন্ত্রণ
এবং উিরূে েরীিট্ণর সলিত প্রোসলঙ্গক লবষট্য় লবধোন প্রণয়ন।

(৩) এই আইট্নর অধীন প্রণীত লবলধ প্রোক-প্রকো নো সোট্েট্ি িইট্ব।

লনট্দথ নো প্রদোট্নর
লবট্ ষ িমতো

৩২। পেট্রোলিয়োম আমদোলন, েলরবিন, মজুদ, লবতরণ, উৎেোদন, প োধন,
লমশ্রণ বো প্রলক্রয়োজোতকরট্ণর মোধেট্ম েুনঃবেবিোর উেট্েোগীকরট্ণর প্রলক্রয়ো
িইট্ত সতি লবেদ িইট্ত জনসোধোরণট্ক রিোট্র্থ সরকোর, প্রট্য়োজট্ন, এই আইন
ও লবলধর লবধোনোবিীর সলিত সোমিসেেযণথ প্রোসলঙ্গক পে পকোট্নো লনট্দথ নো
প্রদোনসি লবট্ ষ েলরলস্থলতট্ত পকোন এিোকোর জনে প্রট্য়োজনীয় সকি বেবস্থো
িিণ কলরট্ত েোলরট্ব।

অসুলবধো দযরীকরণ ৩৩। এই আইট্নর পকোট্নো লবধোট্নর অিিতোর কোরট্ণ উিো কোেথকর
কলরবোর পিট্ে পকোট্নো অসুলবধো পদখো লদট্ি, সরকোর, এই আইট্নর উট্েট্ ের
সলিত সোমিসেেযণথ িওয়ো সোট্েট্ি, সরকোলর পগট্জট্ট প্রকোল ত আট্দ িোরো,
উি লবধোট্নর িিীকরণ, বেোখেো প্রদোন ও উি লবষট্য় করণীয় সম্পট্কথ
লনট্দথ নো প্রদোন কলরট্ত েোলরট্ব।

ইংট্রলজট্ত
অনযলদত েোঠ
প্রকো

৩৪। (১) এই আইন প্রবতথ ট্নর ের সরকোর, সরকোলর পগট্জট্ট প্রজ্ঞোেন িোরো,
এই আইট্নর ইংট্রলজট্ত অনযলদত একটি েোঠ প্রকো কলরট্ব, েোিো এই
আইট্নর অনুট্মোলদত ইংট্রলজ েোঠ (Authentic English Text) নোট্ম
অলিলিত িইট্ব।
(২) বোংিো েোঠ ও ইংট্রলজ েোট্ঠর মট্ধে লবট্রোট্ধর পিট্ে বোংিো েোঠ প্রোধোনে
েোইট্ব।

রলিতকরণ ও
পি োজত

৩৫। (১) Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934), অতঃের
রলিতকত ত Act বলিয়ো উলিলখত, এতদ্দ্বোরো রলিত করো িইি।
(২) উে-ধোরো (১) এর অধীন রলিত িওয়ো সট্ত্ত্বও, রলিতকত ত Act এর অধীন
(ক) কত ত পকোন কোেথ বো গতিীত বেবস্থো এই আইট্নর অধীন কত ত বো গতিীত
িইয়োট্ছ বলিয়ো গণে িইট্ব;
(খ) দোট্য়রকত ত পকোট্নো মোমিো বো গতিীত কোেথধোরো বো সযলচত পে পকোট্নো
কোেথক্রম অলনষ্পন্ন র্োলকট্ি উিো এমনিোট্ব লনষ্পন্ন কলরট্ত িইট্ব পেন উিো

এই আইট্নর অধীন দোট্য়রকত ত বো গতিীত বো সযলচত িইয়োট্ছ; এবং
(গ) সম্পোলদত পকোট্নো চু লি, দলিি বো ইনেু ট্মন্ট এমনিোট্ব বিোি র্োলকট্ব
পেন উিো এই আইট্নর অধীন সম্পোলদত িইয়োট্ছ।
(৩) উিরূে রলিতকরণ সট্ত্ত্বও, রলিতকত ত Act এর অধীন প্রণীত পকোট্নো
লবলধ বো প্রলবধোন, জোরীকত ত পকোট্নো প্রজ্ঞোেন, প্রদত্ত পকোট্নো আট্দ , লনট্দথ ,
অনুট্মোদন এবং সুেোলর উিরূে রলিট্তর অবেবলিত েযট্বথ বিবৎ র্োলকট্ি,
এই আইট্নর পকোট্নো লবধোট্নর সলিত সোমিসেেযণথ িওয়ো সোট্েট্ি, উিো এই
আইট্নর অনুরূে লবধোট্নর অধীন প্রণীত, জোরীকত ত, এবং প্রদত্ত বলিয়ো গণ্ে
িইট্ব, এবং পময়োদ প ষ নো িওয়ো েেথন্ত অর্বো এই আইট্নর অধীন রলিত বো
সংট্ োলধত নো িওয়ো েেথন্ত, বিবৎ র্োলকট্ব।
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