গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তৃপক্ষ
প্রজ্ঞাপি
তানরখ : . . . . . বঙ্গাব্দ/ . . . . . . . . . নিস্টাব্দ

এস, আর, ও, িাং . . . -আইি/২০১৮। নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ (২০১৩ সদির ৪৩ িাং
আইি) এর ধারা ৮৭ এর সনিত পঠিতব্য এবাং উক্ত ধারায় প্রেত্ত ক্ষমতাবদল বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য
কর্তৃপক্ষ, সরকাদরর পূব ৃানুদমােিক্রদম, নিম্নরূপ প্রনবধািমালা প্রণয়ি কনরল, যথাাঃ নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা, ২০১৮

প্রথম অধ্যায়: প্রারনিক
১.

নশদরািাম ও প্রবতৃি

(১) এই প্রনবধািমালা নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা, ২০১৮ বনলয়া অনিনিত িইদব।
(২) আমোনি ও নবক্রয় সাংনিষ্ট কমৃকাণ্ডসি খাদ্য উৎপােি, প্রনক্রয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, মমাড়কজাতকরণ, পনরবিি,
গুোমজাতকরণ, নবতরণ, প্রেশৃি ও নবপণি এর সকল পয ৃায়দক পনরব্যপ্ত কনরয়া এই প্রনবধািমালা প্রদয়াগ করা িইদব।
(৩) এই প্রনবধািমালা অনবলদে কায ৃকর িইদব।
২. সাংজ্ঞা
আইি এ উনিনখত সাংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এই প্রনবধািমালায় অনুরুপ অদথ ৃ ব্যবহৃত িইদব এবাং নবষয় বা প্রসদঙ্গর পনরপনি নকছু িা থানকদল
এই প্রনবধািমালায়ক. “আইি” অথ ৃ নিরাপে খাদ্য আইি ২০১৩ (২০১৩ সাদলর ৪৩ িাং আইি) মক বুঝাইদব এবাং নিরাপে খাদ্য সম্পনকৃত সকল
প্রনবধািমালা উক্ত আইদির প্রদয়াগদক সঞ্চানরত কনরবার জন্য নবষেিাদব প্রবনতৃত িইদব;
খ. “নবজ্ঞাপি” অথ ৃ মলদবনলাং ব্যনতত প্রতযক্ষ অথবা পদরাক্ষ অন্য ময মকাি উপাদয় পদের প্রসাদরর জন্য গণদযাগাদযাগ, পুনষ্টগুি বা
স্বাস্থ্যসুনবধা োনব কনরয়া খাদ্যদ্রব্য বা উিার সনিত সম্পনকৃত উপকরণসমূি প্রচাদরর মাধ্যদম খাদ্যদ্রব্য নবক্রয় বা গ্রিণ করা;
গ. “কর্তৃপক্ষ” অথ ৃ আইদির ধারা ৫ এর অধীি প্রনতনিত বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তৃপক্ষ;
ঘ. “খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ” অথ ৃ মকন্দ্রীয় বা স্থ্ািীয় সরকার এর মসই সকল সাংস্থ্া যািার োনয়ত্ব িইদতদে নিরাপে খাদ্য সাংনিষ্ট আইি
প্রণয়ি, প্রদয়াগ ও বাস্তবায়ি করা;
ঙ. “নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থ্াপিা পদ্ধনত” অথ ৃ মসই পদ্ধনতদক বুঝাইদব যািা নিরাপে খাদ্য নিনিত কনরবার জন্য প্রাসনঙ্গক গুরুত্বপূণ ৃ
নবপনত্তসমূিদক নচনিত, যাচাই এবাং নিয়ন্ত্রণ কনরদব;
চ. “পনরেশৃি” অথ ৃ কর্তৃপক্ষ অথবা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সাংস্থ্া কর্তৃক গৃিীত সকল ধরদণর পেদক্ষপ যািা খাদ্য আইদির সনিত সম্পুরক নক
িা তািা যাচাই কনরবার জন্য পনরচানলত িইদব;

ে. “নবভ্রানিকর নবজ্ঞাপি” অথ ৃ মসই সকল নবজ্ঞাপিদক বুঝাইদব যািা মযদকাি উপাদয় মযমি উপস্থ্াপি, যন্ত্র বা মকাি ব্যনক্তর নিকট
মপৌোইবার উপদযাগী যন্ত্র সদৃশ অন্য নকছুর মাধ্যদম মকাি ব্যনক্তর নিকট মপৌোয় এবাং উিার প্রতারণামূলক প্রকৃনতর কারদণ উক্ত ব্যনক্ত
বা ব্যনক্তবদগরৃ অথ ৃনিনতক আচরণদক মিনতবাচকিাদব প্রিানবত কনরয়া থাদক, ক্ষনতগ্রস্থ্ কনরয়া থাদক অথবা মকাি প্রনতদ্বন্দ্বীদক ক্ষনতগ্রস্থ্
কনরয়া থাদক;
জ. “প্রতযািার (Recall and Withdrawal)” অথ ৃ মিাক্তার নিকট মপৌোইবার সিাবিা রনিয়াদে অথবা মিাক্তার নিকট
ইদতামদধ্যই মপৌৌঁোইয়াদে এমি মকাি অনিরাপে খাদ্য বাজার, মজুে এবাং মিাক্তাবৃদের নিকট িইদত অপসারণ করা এবাং মিাক্তাবৃেদক
তৎসম্পনকৃত নবষদয় অবনিতকরণ;
ঝ. “ঝনৌঁ ক” অথ ৃ স্বাস্থ্যগত মিনতবাচক প্রিাদবর সিাবিা এবাং উক্ত প্রিাদবর মাত্রা যািা উক্ত ঝনৌঁ ক বা নবপনত্তর পনরণাম;
ঞ. “ঝনৌঁ ক নিরূপণ” অথ ৃ নবজ্ঞািনিনত্তক প্রনক্রয়ায় নবপনত্ত নচনিতকরণ, নবপনত্তর ববনশষ্টকরণ, ব্যাপকতা নিরূপণ এবাং ঝনৌঁ কর মেনণনবন্যাস
করা;
ট. “ঝনৌঁ ক নিনত্তক খাদ্য পনরেশৃি” অথ ৃ খাদ্যবানিত মরাগ সৃনষ্ট কনরদত পাদর এমি ঝনৌঁ কপূণ ৃ নবষদয়র আদলাদক পনরেশৃি করা;
ঠ. “ক্ষুদ্র ও মাঝানর খাদ্য ব্যবসায়ী” অথ ৃ জাতীয় নশল্প িীনতমালা ২০১৬ অনুসাদর ক্ষুদ্র ও মাঝানর খাদ্য ব্যবসায় নিদয়ানজত ব্যনক্ত বা
ৃ বুঝাইদব;
ব্যনক্তবগদক
ড. “উৎস সিাক্তকরণ(Traceability)” বনলদত তথ্য-প্রমাদণর নিনত্তদত উৎপােি, প্রনক্রয়াকরণ, নবতরণ ও নবপণদির সুনিনে ৃষ্ট
ধাপসমূি পয ৃাদলাচিার মাধ্যদম উৎপানেত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবাং উপাোিসমুদির আনে উৎস সন্ধাি কনরবার সক্ষমতাদক বুঝাইদব;
৩. নিরাপে খাদ্য আইি ২০১৩ এর বাধ্যবাধকতা (Compliance)ঃাঃ
(১) আইদির আদলাদক খাদ্য উৎপােি, প্রনক্রয়াকরণ এবাং সরবরাি শৃঙ্খদল জিস্বাস্থ্য ঝনৌঁ ক প্রনতদরাধ, নিরসি ও হ্রাদসর জন্য খাদ্য
ব্যবসায়ীদক নিনিত কনরদত িইদব ময তাঁর খাদ্য ব্যবসায় নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ্া নবদ্যমাি রনিয়াদোঃ
ক. ঝনৌঁ কপূণ ৃ খাদ্য নচনিত ও প্রতযািার কনরবার প্রনক্রয়া নবদ্যমাি রনিয়াদে
খ. প্রমাণক কাগজপত্র সাংরক্ষণ ও প্রেশৃদির ব্যবস্থ্া রনিয়াদে;
গ. খাদ্য কমীদের স্ব স্ব কাদজর সনিত সম্পনকৃত নবষদয় প্রদয়াজিীয় প্রনশক্ষণ এবাং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থ্া রনিয়াদে,
ঘ. জিস্বাদস্থ্যর জন্য ঝনৌঁ কপূণ ৃ িইদত পাদর এমি খাদ্যদ্রব্য সম্পদকৃ কর্তৃপক্ষদক অবনিত কনরবার পদ্ধনত ও প্রমাণক ব্যবস্থ্া রনিয়াদে।
(২) আমোনিকৃত খাদ্য বাজারজাতকরদণর মক্ষদত্র খাদ্য ব্যবসানয়দক অবশ্যই আইদির সাংনিষ্ট নবধাদির আবনশ্যক শতৃ অনুসরণ কনরদত
িইদব।

নদ্বতীয় অধ্যায়: খাদ্য ব্যবসায়ীর োনয়ত্ব

৪. খাদদ্যর নিরাপেতা রক্ষা
(১) নিরাপে খাদ্য আইি ২০১৩ এর অধ্যায় ৫ অনুসাদর, স্বাদস্থ্যর জন্য ক্ষনতকর খাদ্য বা মানুদষর মিাদগর অনুপদযাগী খাদ্য যািাদত
উৎপােি ও বাজারজাত করা িা িয় তািা খাদ্য ব্যবসায়ী নিনিত কনরদবি।
(২) প্রানিক পয ৃাদয় সকল খাদদ্যর মক্ষদত্র খাদ্য ব্যবসায়ী নিম্নবনণ ৃত নবষয়সমূি অনুসরণ কনরদবি:
ক. খাদ্য ব্যবিাদরর সাধারণ নিয়মাবলী এবাং প্রাথনমক উৎপােি, প্রনক্রয়াজাতকরণ, স্থ্ািাির, গুোমজাতকরণ ও নবতরদণর প্রনতটি
পয ৃায় সম্পদকৃ মিাক্তাদক অবনিতকরদণর ব্যবস্থ্া থানকদত িইদব।
খ. মিাক্তাদের জন্য সরবরািকৃত তথ্য, মযমি মলদবদল প্রেত্ত তথ্য নকাংবা মকাি নিনে ৃষ্ট খাদদ্যর মাধ্যদম স্বাস্থ্যগত প্রিাব সম্পনকৃত বা
নবদশষ ধরদণর খাদ্যদ্রব্য সম্পনকৃত মকাি তথ্য যািা মিাক্তাদক পেেিীয় খাদ্য নিব ৃাচদি সিায়তা কনরদত পাদর।
গ. যনে মকাি খাদদ্যর ব্যাচ/ চালাদির একটি অাংশ অনিরাপে িয় তািা িইদল সম্পূণ ৃ ব্যাচ/ চালািদকই অনিরাপে নিদসদব নবদবচিা
কনরদত িইদব। তদব মকাি মূল্যায়দি ব্যাচ বা চালাদির অবনশষ্ট খাদ্য নিরাপে প্রমানণত িইদল তািদল তািা বাে মেওয়া যাইদব।
৭. উৎস সিাক্তকরণ
(১) খাদ্য উৎপােি, প্রনক্রয়াজাতকরণ ও নবতরণসি সকল পয ৃাদয় খাদদ্যর স্থ্ািাির অনুসরণ (Trace) কনরবার নিনমত্ত খাদ্য ব্যবসায়ী
একটি পদ্ধনত ও োনলনলক প্রমাণক সাংরক্ষণ ব্যবস্থ্া প্রবতৃি কনরদবি যািাদত উৎপাোি িইদত মিাগ পয ৃি খাদদ্যর অবস্থ্া নচনিত করা
সিবপর িয়।
(২) নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ এর ধারা ৩২, ৪৪, ৫৪, অনুসাদর খাদ্য ব্যবসায়ী যািাদের নিকট িইদত খাদ্য, মৎস্য খাদ্য, পশুখাদ্য,
খাদ্য উৎপােিকানর পশু অথবা খাদ্য বা পশুখাদদ্যর সাংদযাজি দ্রব্য বা উপকরণ অথবা উক্ত উদেদশ্য যািারা সরবরাি কনরদবি উক্ত
সরবরািকানরগণদক সিাক্ত কনরদত সক্ষম থানকদবি।
(৩) খাদ্য ব্যবসায়ী তািাদের খাদ্যদ্রব্য বা খাদদ্যাপকরণ অন্য মকাি ব্যবসায়ীর কাদে সরবরাি কনরদল তািা নচনিত কনরবার পদ্ধনত ও
প্রনক্রয়া থানকদত িইদবএবাং এই সম্পনকৃত তথ্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণকানর সাংস্থ্ার নিকট চানিোমত সরবরাি কনরদত িইদব।
(৪) খাদ্য ব্যবসায়ী নিনিত কনরদবি ময, বাজারজাতকৃত খাদ্য, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য যথাযথিাদব মলদবনলাং করা িইদব এবাং তািার
উৎস সিাক্ত কনরবার নিনমত্ত সাংনিষ্ট েনললপত্র, তথ্য ও মলদবদলর মাধ্যদম নচনিত কনরবার ব্যবস্থ্া থানকদব।
(৫) এই প্রনবধাদির ধারা ১১ এর নবধাি অনুসাদর খাদ্য ব্যবসায়ী নিনিত কনরদবি ময, সরবরািকানর কর্তৃক সাংরনক্ষত েনললপদত্রর
মাধ্যদম খাদ্য ও মমাড়কীকদরণর উৎস সিাক্ত কনরবার উপদযাগী ব্যবস্থ্া থানকদব।
৮. নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থ্াপিা পদ্ধনত
(১) নিরাপে খাদ্য আইি ২০১৩ এর ধারা ৩৩ অনুসাদর খাদ্য ব্যবসায়ী নিনিত কনরদবি ময উৎপােি, প্রনক্রয়াজাতকরণ ও নবতরদণর
সকল স্তর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধনত সম্পনকৃত নবধাদির সনিত সাংগনতপূণ ৃ িাদব পনরচানলত িইদব।
(২) আইদির ১৩.৪ (ক) ধারা অনুসাদর, খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপে ও স্বাস্থ্যসম্মতিাদব খাদ্য উৎপােি, প্রনক্রয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও নবপণদি
উৎকৃষ্ট পদ্ধনতর (Good Agricultural Practices, Good Aquacultural Practices, Good
Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices) অনুশীলিসি গ্রিণদযাগ্য ব্যবস্থ্া, নবপনত্ত
নবদিষণ (Hazard Analysis), সাংকট-কালীি খাদ্য নিরাপেতায় জরুরী সাড়া (Food Safety Emergency
Response), অবনশষ্টাাংশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনত (Residual Control System), সাংকটপূণ ৃ ধাদপ নিয়ন্ত্রণ (critical
control points) ও খাদদ্যর অনিরাপেতার উৎস নিরীক্ষা পদ্ধনত (Food Safety Auditing System) এবাং

সাংনিষ্ট নবষদয়র অনুশীলি, যািা এতেসাংক্রাি নবদ্যমাি আইদি নিধ ৃানরত মািেণ্ড ও বাধ্যবাধকতা প্রনতপালি নিনিতকদল্প খাদ্য ব্যবসা
পনরচালিার জন্য অনুদমানেত নিদে ৃশিায় (approved guidance or directives) বনণ ৃত নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থ্াপিা
পদ্ধনত নিনিত কনরদবি।
(৩) এই ধারার (১) ও (২) িাং উপ-ধারা বাস্তবায়দি খাদ্য ব্যবসায়ী নিম্ননলনখত িীনতমালার নিনত্তদত আত্মনিয়ন্ত্রদণর আনুিানিক পদ্ধনত
প্রবতৃি, বাস্তবায়ি ও রক্ষণাদবক্ষণ কনরদবি:
ক. ময সকল নবপনত্ত প্রনতদরাধ, অপসারণ ও গ্রিণদযাগ্য মাত্রায় কমাইয়া আিা প্রদয়াজি তািা নচনিত করা;
খ. নবপনত্ত প্রনতদরাধ, অপসারণ ও গ্রিণদযাগ্য মাত্রায় কমাদয় আনিবার নিনমত্ত মকাি একটি নিনে ৃষ্ট পয ৃাদয় বা পয ৃায়সমূদি মযই সাংকটপূণ ৃ
নিয়ন্ত্রণ ধাপ রনিয়াদে তািা নচনিত করা;
গ. সাংকটপূণ ৃ নিয়ন্ত্রণ ধাদপ সীমাদরখা প্রবতৃি করা যািা নচনিত নবপনত্ত প্রনতদরাধ, অপসারণ ও গ্রিণদযাগ্য মাত্রায় কমাইয়া আনিবার
মাধ্যদম গ্রিণদযাগ্যতা ও অগ্রণদযাগ্যতাদক আলাো কনরদব;
ঘ. সাংকটপূণ ৃ নিয়ন্ত্রণ ধাদপ কায ৃকর পনরবীক্ষণ পদ্ধনত প্রবতৃি করা ও তািা বাস্তবায়ি করা;
ঙ. সাংকটপূণ ৃ নিয়ন্ত্রণ ধাদপ পনরবীক্ষণ যখি নিদে ৃশ কদর ময মকাি নবষয় নিয়নন্ত্রত িইদতদে িা, তখি তািা সাংদশাধদির ব্যবস্থ্া গ্রিণ
করা;
চ. ক িইদত ঙ পয ৃি উপ-ধারায় উনিনখত উদদ্যাগসমূি যথাযথিাদব কায ৃকর রনিয়াদে নক িা তািা নিয়নমত যাচাইদয়র জন্য পদ্ধনত
প্রবতৃি করা;
ে. খাদ্য ব্যবসাদয়র স্বপদক্ষ প্রদয়াজিীয় প্রমাণক কাগজপত্র ও িনথ সাংরক্ষণ করা যািাদত উপ-ধারা ক িইদত চ মত উনিনখত নবষয়সমূি
যথাযথিাদব প্রেশৃি করা যায়।
(৪) যখি মকাি খাদ্যপে বা উৎপােদির প্রনক্রয়ায় পনরবতৃি করা িইদব তখি খাদ্য ব্যবসায়ী তািা পয ৃাদলাচিা কনরদবি এবাং সাংনিষ্ট
পদ্ধনতর সাদপদক্ষ তা পনরমাজৃি কনরদব।
(৫) উৎস সিাক্তকরণ পদ্ধনতর অাংশ নিদসদব খাদ্য ব্যবসায়ী কাঁচামাল নচনিতকরণ, প্রনক্রয়াজাতকরণ, উৎপােি ও নবতরণ কায ৃক্রম
যাচাইদয়র জন্য প্রমাণক কাগজপত্র সাংরক্ষণ কনরদবি।
(৬) আইদির নবধাদির সাদথ সমাঞ্জস্যপূণ ৃ প্রমাণক কাগজপত্র কর্তৃপদক্ষর চানিো মমাতাদবক মপশ কনরদব।
(৭) খাদ্য ব্যবসায়ী খাদ্য ব্যবসা পনরচালিা সাংনিষ্ট প্রমাণক কাগজপত্র নিয়নমতিাদব িালিাগাে নিনিত কনরদব।
৯. ক্ষুদ্র ও মাঝানর খাদ্য ব্যবসায়ীর অব্যািনত প্রানপ্ত
(১) এই প্রনবধাদির অনুদেে ৮ এ উদিনখত আবশ্যক শতৃ নবষদয় ক্ষুদ্র ও মাঝানর আকৃনতর খাদ্য ব্যবসায়ীর মক্ষদত্র নকছু ব্যনতক্রম উপযুক্ত
কর্তৃপক্ষ অনুদমােি কনরদত পানরদব।
(২) খাদ্য ও খাদ্য ঝনৌঁ ক নবদবচিায় মকাি মকাি মক্ষদত্র খাদ্য ব্যবসায়ী অব্যািনত পাইদত পাদর, তদব শতৃ থাদক ময, এই অব্যািনত এই
প্রনবধাদির উদেশ্যদক মকাি প্রকাদরই ব্যিত কনরদব িা।
(৩) নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ এর ধারা ৩৩ এবাং নিরাপে খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পনরদবশ সাংরক্ষণ ও প্রনক্রয়াকরণ) প্রনবধািমালা ,২০১৮
অনুসাদর, ক্ষুদ্র ও মাঝানর খাদ্য ব্যবসায়ী অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সম্পনকৃত আবশ্যক শতৃসমূি পূরণ কনরদব।

১০. প্রমাণক সাংরক্ষণ
(১) খাদ্য ব্যবসায়ী নিম্ননলনখত নবষদয়র প্রমাণক সাংরক্ষণ কনরদব:
ক. ব্যবসায়ীর িাম ও ঠিকািা
খ. খাদদ্যর যথাযথ নববরণ
গ. খাদদ্যর পনরমাণ ও প্রকৃনত
ঘ. লট, ব্যাচ ও চালাি (যািা প্রদযাজয) সিাক্ত কনরবার স্মারক
ঙ. প্রদতযকটি মলিদেি/ সরবরাদির তানরখ।
চ. সাংনিষ্ট অন্যান্য
(২) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক অন্য মকাি ব্যবসায়ীদক খাদ্য, প্রাণীখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য সরবরাি সম্পনকৃত:
ক. মক্রতার িাম ও ঠিকািা,
খ. সরবরািকৃত পদের প্রকৃনত,
গ. লট, ব্যাচ ও চালাি (যািা প্রদযাজয) নচনিত কনরবার স্মারক,
ঘ. প্রদতযকটি মলিদেি/ সরবরাদির তানরখ।
(৩) খাদ্য ব্যবসায়ী এই ধারার ১ ও ২ িাং উপ-অনুদেদে উদিনখত প্রমাণক তথ্য নিম্ননলনখত সমদয়র জন্য সাংরক্ষণ কনরদবি:
ক. মযই সকল খাদদ্যর মময়ােকাল ৩ মাদসর অনধক মসইগুদলা মময়ােকাল অনতক্রাি িইবার পদর নুন্যতম ৩ মাস পয ৃি সাংরক্ষণ কনরদত
িইদব;
খ. দ্রুত পচিশীল খাদ্য মযইগুদলাদত কদতানেদির মদধ্য ব্যবিার কনরদত িইদব তািা উদিখ িাই অথবা ৩ মাদসর কম সমদয়র মদধ্য
ব্যবিাদরর নিদে ৃশ রনিয়াদে এবাং মযই খাদ্য প্রানিক মিাক্তার নিকট মপৌোইদত িইদব, মসইগুদলার মক্ষদত্র সরবরাদির তানরখ িইদত ৬
মাস পয ৃি;
গ. খাদ্য ব্যবসার অন্যান্য তথ্য-প্রমাণক ৫ বৎসর।
১১. অনিরাপে খাদ্য প্রতযািার
(১) আইদির ধারা ৪৩ অনুসাদর, আমোনিকৃত, উৎপানেত, প্রনক্রয়াজাতকৃত বা নবতরণকৃত মকাি খাদ্য মািব স্বাদস্থ্যর জন্য ক্ষনতকর
িয় অথবা িইদত পাদর বা নিরাপে খাদ্য আইদির সনিত সামঞ্জস্যপূণ ৃ িয় বনলয়া নবদবনচত িয় বা নবদবনচত িওয়ার উপযুক্ত কারণ
থাদক, তািা িইদল উক্ত খাদ্য সম্পদকৃ নিম্ননলনখত পেদক্ষপ গ্রিণ কনরদত িইদব:
ক) উক্ত খাদ্য বাজাদরর মযই স্থ্াদি প্রাথনমক খাদ্য ব্যবসানয়র নিয়ন্ত্রদণর বানিদর নগয়াদে উক্ত স্থ্াি িইদত প্রতযািার কনরদত িইদব এবাং
উক্ত পে যািাদত মিাক্তার নিকট িা মপৌোয় তািা নিনিত কনরদত িইদব;
খ) ১(ক) এর নববরণ অনুসাদর খাদ্য দ্রব্য প্রতযািার কনরবার মক্ষদত্র অনুসৃত পদ্ধনত সম্পদকৃ কর্তৃপক্ষদক অবনিত কনরদত িইদব;
(২) ময স্থ্দল উক্ত খাদ্য মিাক্তার নিকট মপৌোইদত পাদর অথবা ইদতামদধ্য মপৌৌঁোইয়াদে, মসই মক্ষদত্র খাদ্য ব্যবসায়ী:
ক) ইদতামদধ্য ময বাজাদর খাদ্য মিাক্তাবৃদের নিকট সরবরাি করা িইয়াদে উক্ত বাজার িইদত উক্ত খাদ্য প্রতযািার কনরদব;
খ) উক্ত খাদ্য প্রতযািার কনরবার কারণ মিাক্তাবৃেদক অবনিত কনরদব;

গ) ২(ক) এর নববরণ অনুসাদর খাদ্য প্রতযািাদরর মক্ষদত্র গৃিীত পেদক্ষপ সম্পদকৃ কর্তৃপক্ষদক অবনিত কনরদব।
(৩) যনে উপযুক্ত কারণ থানকয়া থাদক অথবা নবশ্বাস কনরবার যুনক্তসঙ্গত কারণ থাদক ময মকাি একটি খাদ্য যািা বাজাদর সরবরাি
করা িইয়াদে উিা মািব স্বাদস্থ্যর পদক্ষ ক্ষনতকর তািা িইদল খাদ্য ব্যবসায়ী তািা কর্তৃপক্ষদক তাৎক্ষনিকিাদব অবনিত কনরদব।
(৪) প্রনিক মিাক্তার ঝনৌঁ ক নিরসদি গৃিীত উদদ্যাগ সম্পদকৃ খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষদক অবনিত কনরদব এবাং অনিরাপে খাদ্য বাজার
িইদত অপসারদণর মক্ষদত্র কর্তৃপক্ষদক বা সিদযানগতাকানর মকাি ব্যনক্তদক বাঁধা প্রোি কনরদব িা।
(৫) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক সরবরািকৃত মকাি খাদ্যজাত ঝনৌঁ ক পনরিাদর অথবা ঝনৌঁ ক কনমদয় আনিবার মক্ষদত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃিীত
পেদক্ষপ বাস্তবায়দি খাদ্য সরবরািকানরগণ সিদযানগতা কনরদব।
(৬) খাদ্য ব্যবসায়ীদক প্রতযািারকৃত খাদ্যদ্রব্য নবজ্ঞািসম্মত, স্বাস্থ্যসম্মত ও পনরদবশ-বান্ধব পদ্ধনতদত সাংনিষ্ট অন্য মকাি আইদির ব্যতযয়
িা ঘটাইয়া অপসারণ, ধ্বাংস বা নিস্পনত্ত কনরদত িইদব এবাং গৃিীত কায ৃক্রদমর প্রনতদবেি কর্তৃপদক্ষর নিকট োনখল কনরদত িইদব।
১২. প্রনশক্ষণ
(১) খাদ্য ব্যবসায়ীদক নিনিত কনরদত িইদব ময কমৃকতৃা-কমৃচানরগণ যথাযথিাদব প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত এবাং নিরাপে খাদ্য আইি ও উিার
নবনধ-নবধাি মমাতাদবক তািাদের কতৃব্য সম্পােি কনরয়া থাদক।
(২) খাদ্য ব্যবসায়ী তািাদের কমৃকতৃা-কমৃচানরগণদক প্রদয়াজিীয় প্রনশক্ষণ প্রোদির ব্যবস্থ্া কনরদবি এবাং প্রনশক্ষণ কমৃসূনচসমূি সম্পদকৃ
িালিাগাে তথ্য সাংরক্ষণ কনরদবি।
(৩) খাদ্য ব্যবসায়ীদক নিনিত কনরদত িইদব ময, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও স্থ্ািািদরর সনিত সম্পৃক্ত কমৃকতৃা-কমৃচানরগদণর যথাযথ প্রনশক্ষণ
রনিয়াদে এবাং ময কাদজ তািারা নিদয়ানজত মসইসকল কমৃকাদে স্বাস্থ্যসম্মত পনরদবশ সাংরক্ষণ ও প্রনক্রয়াকরণ সম্পনকৃত তািাদের
জ্ঞাি ও েক্ষতার প্রনতফলি ঘটাইয়া থাদকি।
(৪) কমৃকতৃা-কমৃচানরবৃে কর্তৃক গৃিীত প্রনশক্ষদণর েনললপত্র খাদ্য ব্যবসায়ী সাংরক্ষণ কনরদবি যািাদত প্রামানিত িয় ময তত্ত্বাবধাি
ব্যনতত তািাদের স্ব স্ব কমৃ সম্পােদির মযাগ্যতা রনিয়াদে। উক্ত েনললপত্র ময মকাি কর্তৃপক্ষ বা সাংনিষ্ট খাদ্য নিয়ন্ত্রক সাংস্থ্া কর্তৃক
পনরেশৃদির সময় তািাদের নিকট উপস্থ্াপিদযাগ্য নিদসদব সাংরক্ষণ কনরদত িইদব।
১৩. মজুেকরণ, নবতরণ ব্যবস্থ্া ও ব্যবিাদরর ব্যবস্থ্া
(১) খাদ্য ব্যবসায়ী নিনিত কনরদবি ময, মকাি নিনে ৃষ্ট খাদ্যদ্রদব্যর মক্ষদত্র নবদশষ মজুেকরণ ব্যবস্থ্া এবাং/অথবা ব্যবিাদরর নবদশষ অবস্থ্া
রক্ষা করা প্রদয়াজি মসই সকল খাদ্যদ্রদব্যর মক্ষদত্র উক্ত ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িইয়াদে।
(২) নবদশষিাদব সাংরনক্ষত এবাং নবদশষিাদব নিদে ৃনশত খাদ্যদ্রব্য নবতরদণর মক্ষদত্র প্রদয়াজিীয় নবদশষ ব্যবস্থ্া রক্ষা কনরবার নবষয়টি
খাদ্য ব্যবসায়ী নিনিত কনরদত িইদব।

র্ততীয় অধ্যায়: নবজ্ঞাপি
১৪. নবজ্ঞাপি
(১) খাদ্যদ্রদব্যর নবজ্ঞাপি নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ এর ধারা ৪২ অনুসরণপূব ৃক প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রচার কনরদত িইদব।
(২) খাদ্য ব্যবসায়ীদক নিনিত কনরদত িইদব ময:
ক. তািাদের খাদ্যদ্রদব্যর জন্য ব্যবহৃত বা প্রচানরত নবজ্ঞাপদি মকাি প্রকার নমথ্যা বা নবভ্রানিকর তথ্য িাই যািার দ্বারা মক্রতা প্রিানবত
এবাং প্রতানরত িইদত পাদর। উক্ত নবধাি মমাড়ক, আোেক, মলদবল, মমাির, সময়সূনচ বা খাদ্য তানলকার মক্ষদত্র প্রদযাজয িইদব িা
যদতাক্ষি িা উিাদত অন্য মকাি প্রকার পদের নবজ্ঞাপি অথবা নবপণি প্রসাদরর বা নবপণি মযাগাদযাদগর নবষয় যুক্ত করা িইদব;

খ. খাদ্যদ্রদব্যর নবজ্ঞাপি মািেদণ্ডর সনিত সামঞ্জস্যপূণ ৃ িইদত িইদব যািা অনতনরক্ত মিাগ করাদক উৎসানিত অথবা অনুদমােি কনরদব
িা এবাং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুদমানেত িইদত িইদব।গ. আকৃনত ও উপাোি এমিনক পুনষ্টগুি ও স্বাস্থ্যসুনবধাসি মকাি পদের বস্তুগত ববনশষ্ট
সেনলত নবপণি মযাগাদযাগ িইদব সঠিক এবাং উিা উক্ত ববনশষ্ট সম্পদকৃ মিাক্তানেগদক নবভ্রাি কনরদব িা অথবা উক্ত পে ব্যবিারদকও
নবভ্রাি কনরদব িা;
ঘ. নবজ্ঞাপি ইনঙ্গতপূণ ৃ, ভ্রাি, অষ্পষ্ট, প্রতারণামূলক অথবা অনতরনঞ্জত িইদব িা অথবা নবভ্রানিকর িইদব িা।(১) নবজ্ঞাপদি নমথ্যা
অথবা নবভ্রানিকর নববরণ, শব্দ, মাকৃা, েনব অির্ভৃক্ত থানকদব িা। (২) নবজ্ঞাপি নবভ্রানিকর নক িা তািা নিধ ৃারণ কনরবার মক্ষদত্র কর্র্র্তপৃ ক্ষ
উক্ত খাদদ্যর ববনশষ্টদক প্রনতফনলত কদর এমি মকাি নবদশষ তথ্য মযমি ইিার সিজলিযতা, প্রকৃনত, গঠি, পদ্ধনত ও প্রস্তুদতর তানরখ,
ব্যবিার, পনরমাণ, সনবস্তার নববরণ, মিৌগনলক অথবা বানণনজযক উৎসসি উিার সকল ববনশষ্টযদক নবদবচিা কনরদব।

চতুথ ৃ অধ্যায়
খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার মেনণনবন্যাস এবাং নিবন্ধিকরণ
১৫। খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার মেনণনবন্যাস।- কর্তপৃ ক্ষ নিরাপে খাদদ্যর প্রাপ্যতা নিনিত কনরবার উদেদশ্য খাদ্য
ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার মেনণনবন্যাস কনরদত পানরদব।
১৬। খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি।- (১) আইদির ধারা ১৩ এর উদেশ্য পূরণকদল্প এবাং নিরাপে খাদদ্যর
প্রাপ্যতা নিনিত কনরবার লদক্ষয, মকাি ব্যনক্ত কর্তপৃ দক্ষর নিবন্ধি গ্রিণ ব্যনতদরদক মকাি খাদ্য ব্যবসা পনরচালিা বা খাদ্য
স্থ্াপিার কায ৃক্রম কনরদত পানরদবি িা।
(২) মকাি খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিা পনরচালিার লদক্ষয সাংনিষ্ট সাংস্থ্ার নিকট িইদত লাইদসন্স বা অনুমনত, উিা
ময িাদমই অনিনিত িউক িা মকি, গ্রিণ কনরবার পর কর্তপৃ দক্ষর নিকট িইদত সাংনিষ্ট খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি
গ্রিণ কনরদত িইদব।
(৩) মকাি খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধদির জন্য ফরম-১ এবাং খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধদির জন্য ফরম-২ অনুযায়ী কর্তপৃ দক্ষর
নিকট আদবেি কনরদত িইদব।
(৪) উপ-প্রনবনধ (৩) এর অধীি আদবেি প্রানপ্তর ৩০ (নত্রশ) নেদির মদধ্য কর্তপৃ ক্ষ আদবেি ফরদম উনিনখত তথ্য
সম্পদকৃ নিনিত িইদল উপযুক্ত শতৃ সাদপদক্ষ ফরম-৩ অনুযায়ী খাদ্য ব্যবসা এবাং ফরম-৪ অনুযায়ী খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি
প্রোি কনরদব।
(৫) উপ-প্রনবনধ (৪) এর অধীি ময উদ্দেদ্দে খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি প্রোি করা িইয়াদে মসই উদেশ্য ব্যতীত অন্য
মকাি উদেদশ্য উক্ত স্থ্াপিা ব্যবিার করা যাইদব িা:
তদব শতৃ থাদক ময, ময উদেদশ্য খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি গ্রিণ করা িইয়ানেল মসই উদেশ্য ব্যতীত অন্য মকাি উদেদশ্য
উক্ত স্থ্াপিা ব্যবিার কনরদত চানিদল কর্তপৃ দক্ষর নিকট আদবেি কনরদত িইদব এবাং কর্তপৃ ক্ষ উক্তরূপ আদবেি প্রানপ্তর পর
যনে সন্তুষ্ট িয় ময, প্রস্তানবত উদেদশ্য খাদ্য-স্থ্াপিার ব্যবিার খাদ্যদ্রব্য বা খাদদ্যাপকরদণর মকাি ক্ষনত কনরদব িা তািা িইদল
উপযুক্ত শতৃ সাদপদক্ষ অনুমনত প্রোি কনরদত পানরদব।
১৭। খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধদির মময়াে।– (১) খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধদির মময়াে িইদব
উিা ইসুযর তানরখ িইদত ৫ (পাঁচ) বৎসর।

(২) খাদ্য ব্যবসা ও খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধদির মময়াে উত্তীণ ৃ িইবার কমপদক্ষ ৩০ (নত্রশ) নেি পূদব ৃ উিার মময়াে
বৃনদ্ধ/পুিাঃনিবন্ধদির আদবেি কনরদত িইদব।

পঞ্চম অধ্যায়
খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার ননবন্ধন বানিল
১৮। খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনার ননবন্ধন বানিল, ইিযানি।- (১) ক ান খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থাপনা পনরির্শন াদ্দল
পনরির্শ বা র্তপশ দ্দের েমিাপ্রাপ্ত ব্যনির নন ট যনি প্রনিয়মান হয় কয, খাদ্য ব্যবসায়ী বা িাহার প্রনিনননি, খাদ্য মী বা
মশচানর র্তশ এই প্রনবিানমালার নবিানাবনল যথাযথভাদ্দব প্রনিপালন রা হইদ্দিদ্দে না, িাহা হইদ্দল সংনিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী
বা খাদ্য-স্থাপনার মানল দ্দ ফরম-৫ অনুসাদ্দর কনাটির্ প্রিান নরদ্দি হইদ্দব।
(২) উপ-প্রনবনি (১) এর অিীন কনাটির্ প্রানপ্তর পর সংনিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মানল কনাটিদ্দর্ প্রিত্ত
ননদ্দি শর্না কমািাদ্দব পিদ্দেপ গ্রহণ নরদ্দি ব্যথ শ হইদ্দল ফরম-৬ অনুযায়ী সি শিামূল কনাটির্ প্রিান নরদ্দি হইদ্দব।
(৩) উপ-প্রনবনি (২) Gর অধীি সি শিামূল কনাটির্ প্রানপ্তর পর সংনিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মানল
কনাটিদ্দর্ বনণ শি সমদ্দয়র মদ্দে সংদ্দর্ািনী পিদ্দেপ গ্রহণ নরদ্দি ব্যথ শ হইদ্দল র্তপশ ে িাহার ননবন্ধন বানিল নরদ্দি পানরদ্দব
এবং ফরম- ৭ অনুযায়ী সংনিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য-স্থাপনার মানল দ্দ অবনহি নরদ্দব ।
(৪) উপ-প্রনবনধ (৪) এর অধীি মকাি খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি বানতল করা িইদল উিা অনবলদে খাদ্য
ব্যবসা পনরচালিার লাইদসন্স বা অনুমনত প্রোিকারী সাংস্থ্া বা প্রনতিািদক নলনখতিাদব অবনিত কনরদত িইদব।
(৫) মকাদিা খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি বানতল করা িইদল উক্ত খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিা পনরচালিা
সাংক্রাি লাইদসন্সটি বা অনুমনতটি পুিাঃনিবন্ধি গ্রিণ পয ৃি স্থ্নগত বনলয়া গে িইদব।

ফরম-১
[প্রনবনধ ১৬ (৩) দ্রষ্টব্য]
খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধদির আদবেি

১।

আদবেিকারীপ্রনতিাদির িাম/

২।

নপতার িাম

৩।

মাতার িাম

৪।

বতৃমাি ঠিকািা

৫।

স্থ্ায়ী ঠিকািা

৬।

মযাগাদযাদগর িের ও ইমমইল-

৭।

জাতীয় পনরচয়পত্র িের পাসদপাট ৃ িের/
(ব্যনক্তর মক্ষদত্র)

৮।

মেড লাইদসন্স (প্রনতিাদির মক্ষদত্র)

৯।

টিআইএি িের (যনে থাদক)

১০।

ময খাদ্য ব্যবসা পনরচালিা কনরদত ইচ্ছুক

আবেদনকারীর পাসবপার্ট
সাইবের এক কপপ ছপে

.............................উৎপােি/প্রস্ত্ত্ততকরণ/প্রনক্রয়াকরণ/
/নবক্রয়/নবতরণ/আমোনি/পনরবিি/গুোমজাতকরণ/প্যাদকনজাং
খাদদ্যর উপাোি নবক্রয়/সরবরাি/মযাগাি/মজুে

মঘাষণা
আনম/আমরা এই মদমৃ মঘাষণা কনরদতনে ময, উপনর-বনণ ৃত তথ্য আমার/আমাদের জািামদত সতয ও সঠিক।
আনম/আমরা নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩, নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা, ২০১৮ এবাং উক্ত
আইদির অধীি প্রণীত অন্যান্য নবনধমালা, প্রনবধািমালা, আদেশ, নিদষধ, নিদে ৃশিা, ইতযানে মানিয়া চনলদত বাধ্য থানকব।
আদবেিকরীর স্বাক্ষর
(..............................................)
তানরখ:..........................

ফরম-২

আবেদনকারীর পাসবপার্ট
সাইবের এক কপপ ছপে

[প্রনবনধ ১৬ (৩) দ্রষ্টব্য]
খাদ্য স্থ্াপিার নিবন্ধদির আদবেি

১।

আদবেিকারীপ্রনতিাদির িাম/

২।

নপতার িাম (প্রদযাজয মক্ষদত্র)

৩।

মাতার িাম (প্রদযাজয মক্ষদত্র)

৪।

বতৃমাি ঠিকািা

৫।

স্থ্ায়ী ঠিকািা

৬।

মযাগাদযাদগর িের ও ইমমইল-

৭।

জাতীয় পনরচয়পত্র িের পাসদপাট ৃ িের/
(ব্যনক্তর মক্ষদত্র)

৮।

মেড লাইদসন্স (প্রনতিাদির মক্ষদত্র)

৯।

টিআইএি িের (যনে থাদক)

১০।

খাদ্য স্থ্াপিার পূণ ৃ নববরণ

১১।

ময সকল উদেদশ্য খাদ্য স্থ্াপিা ব্যবিার করা
িইদব উিার নবস্তানরত নববরণ
মঘাষণা

আনম/আমরা এই মদমৃ মঘাষণা কনরদতনে ময, উপনর-বনণ ৃত তথ্য আমার/আমাদের জািামদত সতয ও সঠিক।
আনম/আমরা নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩, নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা, ২০১৮ এবাং উক্ত
আইদির অধীি প্রণীত অন্যান্য নবনধমালা, প্রনবধািমালা, আদেশ, নিদষধ, নিদে ৃশিা, ইতযানে মানিয়া চনলদত বাধ্য থানকব।
আদবেিকরীর স্বাক্ষর
(................................................)
তানরখ:..........................

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
বাাংলাদেশ নিরাপে খােয কর্তৃপক্ষ
ফরম-৩
[প্রনবনধ ১৬ (৪) দ্রষ্টব্য]
খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধি

.....................................................খাদ্য উৎপােি/প্রনক্রয়াকরণ/প্রস্তুতকরণ/প্যাদকনজাং/গুোমজাতকরণ/পনরবিি/
আমোনি/নবতরণ/নবক্রয়/মজুে/দযাগাি/সরবরাি/খাদদ্যর
উপাোি
নবক্রয়
কনরবার
উদেদশ্য
.......................................................ব্যনক্ত/প্রনতিাি, ঠিকািা............................................................
মযাগাদযাদগর িের..................................................... বরাবর নিম্নবনণ ৃত শতৃ সাদপদক্ষ নিবন্ধি প্রোি করা িইল১।

এই নিবন্ধি শুধুমাত্র...................... খাদ্য উৎপােি/প্রনক্রয়াকরণ/প্রস্তুতকরণ/প্যাদকনজাং/গুোমজাতকরণ/
পনরবিি/আমোনি/নবতরণ/নবক্রয়/মজুে/দযাগাি/সরবরাি/খাদদ্যর উপাোি নবক্রয় কনরবার মক্ষদত্র প্রদযাজয িইদব।

২।

এই নিবন্ধদির মময়াে িইদব..............................তানরখ পয ৃি।

৩।

এই নিবন্ধি .............................................তানরদখর মদধ্য িবায়ি কনরদত িইদব।

৪।

মকাি কারদণ .....................খাদ্য ব্যবসার লাইদসন্স বানতল িইদল এই নিবন্ধি স্বয়াংনক্রয়িাদব বানতল িইদব।

৫।

খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩, নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা, ২০১৮ এবাং
উক্ত আইদির অধীি প্রণীত অন্যান্য নবনধমালা, প্রনবধািমালা, আদেশ, নিদষধ, নিদে ৃশিা, ইতযানে মানিয়া চনলদত বাধ্য
থানকদব।

৬।

কর্তপৃ ক্ষ বা তদকর্তক
ৃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মকাি ব্যনক্তদক খাদ্য ব্যবসা সাংনিষ্ট ময মকাি নবষদয় পনরেশৃি, তেি, িমুিা সাংগ্রি
বা পরীক্ষাকরদণ সিদযানগতা কনরদত বাধ্য থানকদব।

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
বাাংলাদেশ নিরাপে খােয কর্তৃপক্ষ
ফরম-৪
[প্রনবনধ ১৬ (৪) দ্রষ্টব্য]
খাদ্য-স্থ্াপিার নিবন্ধি
.......................................................ব্যনক্ত/প্রনতিাি,
ঠিকািা............................................................
মযাগাদযাদগর িের.....................................................,................................(স্থ্াপিা/কদক্ষর নবস্তানরত নববরণ)
বরাবর...............................খাদ্যউৎপােি/প্রনক্রয়াকরণ/প্রস্তুতকরণ/প্যাদকনজাং/গুোমজাতকরণ/পনরবিি/আমোনি/নবতরণ/নবক্রয়
/মজুে/দযাগাি/সরবরাি/খাদদ্যর উপাোি নবক্রয় কনরবার উদেদশ্য নিম্নবনণ ৃত শতৃ সাদপদক্ষ নিবন্ধি প্রোি করা িইল১।

এই নিবন্ধি শুধুমাত্র...................... খাদ্য উৎপােি/ প্রনক্রয়াকরণ/ প্রস্ত্ত্ততকরণ/ প্যাদকনজাং/ গুোমজাতকরণ/ পনরবিি/
আমোনি/ নবতরণ/ নবক্রয়/ মজুে/দযাগাি/সরবরাি/খাদদ্যর উপাোি নবক্রয় কনরবার মক্ষদত্র প্রদযাজয িইদব।

২।

এই নিবন্ধদির মময়াে িইদব..............................তানরখ পয ৃি।

৩।

এই নিবন্ধি .............................................তানরদখর মদধ্য িবায়ি কনরদত িইদব।

৪।

মকাি কারদণ .....................খাদ্য স্থ্াপিার লাইদসন্স বানতল িইদল এই নিবন্ধি স্বয়াংনক্রয়িাদব বানতল িইদব।

৫।

খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩, নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা, ২০১৮ এবাং উক্ত
আইদির অধীি প্রণীত অন্যান্য নবনধমালা, প্রনবধািমালা, আদেশ, নিদষধ, নিদে ৃশিা, ইতযানে মানিয়া চনলদত বাধ্য থানকদব।

৬।

কর্তপৃ ক্ষ বা তদকর্তক
ৃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মকাি ব্যনক্তদক খাদ্য-স্থ্াপিা পনরেশৃি ও সিদযানগতা কনরদত বাধ্য থানকদব।

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃ ক্ষ
ফরম-৫
[প্রনবনধ ১৮ (১) দ্রষ্টব্য]
m~Î b¤^i-----------------

ZvwiLt

welq t নিরাপে খাদ্য সাংক্রাি খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা নবষদয় Dbœqb †bvwUk
cÖwZ------------------------------------------------(Lv`¨ e¨emvqx(গণ)’i bvg)
Lv`¨ ব্যবসায়ী/খাদ্য স্থ্াপিার bvg ও ঠিকািা t-------------------------------------------------------------------------------------Lv`¨ e¨emvqx(গণ)’i স্থ্ায়ী wVKvbvt---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lv`¨ e¨emvqx(গণ)’i অস্থ্ায়ী wVKvbv t--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Avcbvi Lv`¨ e¨emv cÖwZôvb/খাদ্য স্থ্াপিা (wVKvbv) Z`šÍKv‡j wbivc`v Lv`¨ (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) cÖwewagvjv
201৮ Gi -----------------aviv cÖwZcvj‡b wb‡¤œv³fv‡e e¨_© nBqv‡Qb g‡g© cÖZxqgvb nBqv‡Q| (Lv`¨ e¨emv cÖwZôv‡bi
¯’vcbv msµvšÍ, e¨Z¨q A_ev Lv`¨ e¨emvqxi AvPiY hvnv AvB‡bi j•Nb Zvnv D‡j−L Kwi‡Z nB‡e Ges Zvnv Øviv
evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) cÖweধািgvjv 201৮ Gi †Kvb cÖwewa f½ Kiv n‡q‡Q Zvi D‡j−L
Ki‡Z n‡e)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. GB †bvwU‡ki 1 bs µwg‡K ewY©Z AvB‡bi j•Nb ms‡kvabK‡í Avcwb wb‡¤œv³ c`‡¶c Aek¨B MÖnY Kwi‡eb|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 2 bs µwg‡K ewY©Z e¨e¯’vw` AvMvgx --------------------------- Zvwi‡Li g‡a¨ Aek¨B MÖnY Kwi‡Z nB‡e| Ab¨_vq Bnv
GKwU Aciva wn‡m‡e MY¨ nB‡e|
wbivc` Lv`¨ cwi`k©K/¶gZvcÖvß Kg©KZ©vi ¯^vÿi
bvgt
ZvwiLt
†Uwj‡dvb bst

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃ ক্ষ
ফরম-৬
[প্রনবনধ ১৮ (২) দ্রষ্টব্য]
m~Î b¤^i-----------------

ZvwiLt

welqt wbivc` Lv`¨ সাংক্রাি খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা অপ্রনতপালি Ae¨vnZ _vKv msµvšÍ mZK©xKiY|
1| cÖwZ------------------------------------------------( Lv`¨ e¨emvqx(গণ)’i bvg)
wVKvbvt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lv`¨ e¨emv cÖwZôv‡bi/খাদ্য স্থ্াপিার bvg ------------------------------------------------------------Lv`¨ e¨emv cÖwZôv‡bi/খাদ্য স্থ্াপিার wVKvbv-------------------------------------------------------2. wbivc` Lv`¨ KZ©„c‡¶i Gb‡dvm©‡g›U wefvM GB g‡g© wbwðZ nBqv‡Q †h, Avcbv‡K dig-৫ g~‡j MZ ----------ZvwiL
RvixK…Z †bvwU‡mi †cÖw¶‡Z wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ wbivc` Lv`¨ msµvšÍ খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা প্রনবধািমালা
h_vh_িাদব প্রনতপালি K‡ibwb|
3. wbivc` Lv`¨ KZ©c
„ ‡¶i Gb‡dvm©‡g›U wefvM wb¤œewY©Z Kvi‡Y Avcbvi G‡nb Kg©Kv‡Û mš‘ó bq ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(KviY D‡j−L Kwi‡Z nB‡e)
4. GgZve¯’vq Avcbv‡K wbivc` খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবavbgvjvi j•NbRwbZ Kvi‡Y mZK© Kiv hvB‡Z‡Q|
AvMvgx ------------Zvwi‡Li g‡a¨ AÎ †bvwU‡ki ৩য় পনরদেদে Dwj−wLZ নবষয় প্রনতপালি করার Rb¨ wb‡`©k †`Iqv nBj|
Ab¨_vq Avcbvi নবরু‡× AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv nB‡e|
wbivc` Lv`¨ cwi`k©K/¶gZvcÖvß Kg©KZ©vi ¯^v¶i
bvgt
ZvwiLt
wVKvbvt
†Uwj‡dvb bst
B-‡gBjt

d¨v·t

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ KZ©„cÿ
dig-৭
[cÖweavb ১৮(৩) `ªóe¨]
সুত্রাঃ .........................

তানরখাঃ ............................

welqt Lv`¨ e¨emv/Lv`¨-¯’vcbvর নিবন্ধি বানতদলর মিাটিশ।
প্রাপ ঃ---------------------------------------------------------------------(Lv`¨ e¨emvqx/cÖwZwbwai bvg)
Lv`¨ e¨emv/Lv`¨-স্থ্াপিার bvg ও ঠিকািা-----------------------------------------------------------------নিবন্ধি cÖ`vbKvix KZ©„c‡¶i bvg I িের t --------------------------------------------------------Lv`¨ e¨emvqxi বিশমান wVKvbv I †gvevBj মফাি b¤^i t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rbve,
Avcbvi সেয় অবগনত ও কায ৃাদথ ৃ জািাদিা যাইদতদে ময, নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা
এর জন্য Avcbv‡K dig-৫ Abymv‡i একটি মিাটিশ (নং-..........., িানরখঃ ...........) প্রোি করা িয়। মিাটিদশ উদিনখত
শতৃ প্রনতপালদি ব্যথ ৃ িওয়ায় আপিাদক ফরম-৬ Abyhvqx mZK©xKiY †bvwUk (স্মার নং-........, িানরখঃ........) cÖ`vb
Kiv nq| নকন্তু আপনি Avcbvi Lv`¨ e¨emv/Lv`¨-¯’vcbvq নিরাপে খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রনবধািমালা প্রনতপালি
কনরদত e¨_© nBqv‡Qb| ফদল আপিার Lv`¨ e¨emv/Lv`¨-¯’vcbv †fv³vi Rxeb I ¯^v‡¯’¨i Rb¨ SzuwKc~Y© িওয়ায় বাাংলাদেশ
নিরাপে খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেত্ত নিবন্ধি এতদ্দ্বারা বানতল করা িইল।

২।

নিবন্ধি বানতদলর তানরখ িইদত আপনি খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিা পনরচালিা কনরদত পানরদবি িা।

৩।

এই মিাটিদশর ব্যতযয় ঘটাইয়া আপনি খাদ্য ব্যবসা বা খাদ্য-স্থ্াপিা পনরচালিা কনরদল আপিার নবরুদদ্ধ wbivc` Lv`¨
AvBb, 2013 Gi অধীি আইিানুগ ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িইদব।

¶gZvcÖvß Kg©KZ©vi ¯^v¶i, নসল ও তানরখ
evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ কর্তৃপদক্ষর আদেশক্রদম,

(‡gvnv¤§` gvndzRyj nK)
‡Pqvig¨vb

