RvZxq wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbv Dc‡`óv cwil‡`i 2q mfvi Rb¨ Av‡jvP¨ welq
14 †deªæqvix 2017
Av‡jvP¨m~Px t evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ KZ…©c‡ÿi †KŠkjMZ cwiKíbv (2017-2021)
RvZxq wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbv Dc‡`óv cwil‡`i 06-09-2015 Zvwi‡L AbywôZ mfvq wb¤œiƒc wm×všÍ
M„nxZ nq tÒevsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U †fv³v, Drcv`K Ges Lv`¨ e¨emvqxM‡Yi cÖZ¨vkv I Lv`¨ wbqš¿YKvix ms¯’vi
mvg_©¨ we‡ePbvq G‡b mswkøó mK‡ji m‡_ civgk©µ‡g GKwU †KŠkjMZ cwiKíbv Ges †ivW-g¨vc cÖYqb
Ki‡Z n‡e|Ó
RvZxq Dc‡`óv cwil‡`i D³ wm×všÍ Abymv‡i mswkøó mK‡ji mv‡_ civgk©µ‡g GKwU †KŠkjMZ
cwiKíbv cÖYqb Kiv nq|

†KŠkjMZ cwiKíbv cÖYq‡bi wfwË wnmv‡et




miKv‡ii iƒcKí 2021;
evsjv‡`k mßg cÂevwl©K cwiKíbv;
Lv`¨ bxwZgvjv, 2006; Ges
wbivc` Lv`¨ AvBb, 2013 †Z D‡jøwLZ wb‡`©kbv I Abykvmb mg~n we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| G
mKj Abykvm‡b e„nr cwim‡i Lv`¨ wbivcËv cÖm½ _vK‡jI cywó I wbivc` Lv`¨ m¤ú‡K© ¸iæZ¡
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| wbivc` Lv‡`¨i cÖm½ G‡j Lv`¨ Drcv`b, Avg`vwb, cÖwµqvKiY, gRy`
mieivn, wecYb I weµq mswkøó mKj Kvh©µg Gi AšÍf©~³ n‡q hvq| wbivc` Lv`¨ wbwðZ Kivi
Rb¨ evsjv‡`‡k µgvš^‡q AvaywbK wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbv c×wZ cÖPjb Ki‡Z n‡e| G
e¨e¯’vcbvq ÔAwdwmqvj dzW K‡›Uªvj cø¨vbÕ Gi cvkvcvwk evsjv‡`‡k weivRgvb Av_©-mvgvwRK
cwi‡ek we‡ePbvq †bqv n‡q‡Q| RbM‡Yi Lv`¨vf¨vm ms¯‹…wZ, AcÖwZôvwbK Lv`¨-e¨emvi AvwaK¨
Ges Lv`¨ wbqš¿YKvix ms¯’vi f~wgKv I mvg_©¨ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k wbivc` Lv`¨
KZ…©c‡ÿi m`m¨e„›` Ges ÒBÝwUwUDkbvjvB‡Rkb Ae dzW †mBdwU Bb evsjv‡`k di †mBdvi
dzWÓ Gi †`kx I we‡`kx we‡klÁMY cÖv_wgK LmovwU cÖYqb K‡ib| wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi
MvBWjvBb Ges Acivci K‡qKwU †`‡ki Abyiƒc `wjj we‡ePbvq Avbv n‡q‡Q|

cÖv_wgK LmovwU MZ 30 †g 2016 Zvwi‡L AskxR‡bi mv‡_ civgk© Kiv nq Ges wjwLZfv‡e ¯^ ¯^ ms¯’vi
gZvgZ †cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| MZ 2 Ryb Ges 9 Ryb 2016 Zvwi‡L †KŠkjMZ cwiKíbvwU
h_vµ‡g RvZxq wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbv Dc‡`óv cwil` Ges †K›`ªxq wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbv mgš^q
KwgwUi mKj m`m¨/cÖwZôv‡bi wbKU †cÖiY Kiv nq| cvkvcvwk MZ 27 Ryb 2016 Zvwi‡L 45 w`‡bi
mgq w`‡q gZvgZ AvnŸvb K‡i KZ…©c‡ÿi I‡qemvB‡U †`qv nq| cÖvß gZvgZ mwbœ‡ewkZ K‡i PzovšÍ
Lmov cÖYqb Kiv n‡q‡Q| PzovšÍ LmovwU 19 †m‡Þ¤^i 2016 Zvwi‡L AbywôZ †K›`ªxq wbivc` Lv`¨
e¨e¯’vcbv mgš^q KwgwUi cÖ_g mfvq Dc¯’vcb Kiv nq| mfvq we¯ÍvwiZ fv‡e Av‡jvPbv Kiv nq Ges
gZ cÖKvk Kiv nq †h Lv`¨ Drcv`‡bi mv‡_ RwoZ ms¯’vmg~n AwaK Drcv`‡bi Dci †ekx ¸iæZ¡ cÖ`vb
K‡i‡Q| Lv‡`¨i wbivc` gvb wbwðZ KivI mgvb ¸iæZ¡c~Y©| GRb¨ Lv`¨ wbqš¿YKvix ms¯’vmg~‡ni Rbej
I KvwiMix mvg_©¨ e„w× Avek¨K Ges †KŠkjMZ cwiKíbvq †m e¨e¯’v ivLv mgxPxb n‡e| G gZvgZ‡K
mKj m`m¨MY ¯^vMZ Rvbvb Ges G e¨e¯’v †i‡L Dc¯’vwcZ †KŠkjMZ cwiKíbvwU‡Z m¤§wZ cÖ`vb

K‡ib| G mfvq me©m¤§wZµ‡g Òevsjv‡`k wbivc` Lv`¨ KZ…©c‡ÿi †KŠkjMZ cwiKíbv 2017-2021Ó
M„nxZ nq|
evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ KZ…©c‡ÿi †KŠkjMZ cwiKíbv 2017-2021 ms‡ÿ‡c Dc¯’vcb Kiv n‡jvt

iƒcKít

Rxeb I ¯^v¯’¨ myiÿvq mK‡ji Rb¨ wbivc` Lv`¨|

Awfjÿ¨t

wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbvi mv‡_ mswkøó mKj ms¯’v, Lv`¨wkí I Lv`¨ e¨emvqx Ges mykxj mgvR‡K wb‡q
h_vh_ weÁvbm¤§Z wewa-weavb ˆZix, wbivc` Lv`¨-Drcv`b-k„•Lj cwiexÿY Ges Lv`¨ e¨e¯’vcbvq
wb‡qvwRZ ms¯’vmg~‡ni Kvh©µg mgš^‡qi gva¨‡g †fv³vi Rxeb I ¯^v¯’¨ myiÿv|

bxwZ I g~j¨‡eva
KZ©„cÿ †h mKj bxwZ I g~j¨‡eva jvjb K‡i wbivc` Lv`¨ cÖm‡½ †fv³v¯^v_© msiÿY cÖ_g I me©v‡MÖ
 wm×všÍ MÖn‡Y ˆeÁvwbK civg‡k©i m‡e©vËg e¨envi
 ¯^vaxb, D¤§y³ I ¯^”Qfv‡e Kvh©µg m¤úv`b
 wbivc` Lv`¨ msµvšÍ AvBbKvby‡bi djcÖm~ I h_vh_ cÖ‡qvM
 mKj ms¯’vi mv‡_ Av‡jvPbv Ges Askx`vwii gva¨‡g Kvh© m¤úv`b
 Revew`wnZv Ges mKj K…ZK‡g©i `vq-`vwqZ¡ MÖnY
 Kvh©Ki I cÖMwZkxj wbqš¿‡Ki f~wgKv cvjb

†KŠkjMZ jÿ¨mg~n
†KŠkjMZ jÿ¨ 1 t wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbvq evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ KZ…©cÿ‡K †óU-Ae-`¨v-AvU© Ges
RvZxq ch©v‡q GKwU Dchy³ I Kvh©Ki †K›`ªxq KZ…©cÿ wn‡m‡e M‡o †Zvjv |
†KŠkjMZ jÿ¨ 2 t Lv`¨ wbqš¿Y msµvšÍ mKj bxwZgvjv, AvBb-Kvbyb Ges Lv`¨ I Lv‡`¨vcKi‡Yi
wbivc` gvb †Rvi`vi Kiv Ges cvkvcvwk mKj wbivc` Lv`¨ cwi`k©K Dchy³fv‡e cÖwkwÿZ Ges `ÿZvi
ms‡M wb‡R‡`i `vwqZ¡ cvjb Kivi welqwU wbwðZ Kiv|
†KŠkjMZ jÿ¨ 3 t Lv`¨ wbqš¿‡Yi ms‡M RwoZ mKj miKvix ms¯’v I ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb KZ…©K
djcÖm~ I avivevwnKfv‡e Lv`¨ AvBb cÖ‡qvM wbwðZ Kiv Ges GZ`msµvšÍ Kvh©µ‡gi mgš^q mvab|
†KŠkjMZ jÿ¨ 4 t wbivc` Lv`¨ bxwZgvjv cÖYqb, wewa-weavb cÖYqb, Kvh©Ki Ges cÖ‡qvM Ki‡Z
weÁvbm¤§Z c×wZi Abykxjb K‡i h_vh_ I wbi‡cÿ civgk© †`Iqvi Rb¨ RvZxq ch©v‡q weÁvbwfwËK
Dc‡`k cÖ`vb msµvšÍ c×wZMZ e¨e¯’v cÖeZ©b ev KvVv‡gv MVb|
†KŠkjMZ jÿ¨ 5 t Lv`¨ wbqš¿Y Kvh©vejx mg_©‡b Lv`¨ cixÿvMv‡ii ch©vß mÿgZv e„w×g~jK Kvh©µg
MÖnY Ges RvZxq Lv`¨ cixÿvMvi †bUIqvK© kw³kvjx Kiv| cvkvcvwk Lv`¨evwnZ †ivM Ges cï‡ivM
m„wó I we¯Ív‡ii (wWwdDkb Ges UªvÝwgkb) Dci bRi`vwi e¨e¯’vi AvaywbKvqb|

†KŠkjMZ jÿ¨ 6 t m‡e©v”Pgv‡b wbivc` Lv`¨ Kgcøv‡qÝ cÖwZcvj‡bi j‡ÿ¨ Drmvn †hvMv‡Z mKj
AskxRb we‡klZt Lv`¨wk‡íi mv‡_, cÖwZwbqZ ‡hvMv‡hvM I m¤ú„³ _vKv Ges wbivc` Lv`¨ m‡PZbZv
e„w× Kiv|
cÖwZwU †KŠkjMZ jÿ¨ ev¯Íevqb Kivi Rb¨ wK wK Kg©KvÛ cwiPvjbv Kiv cÖ‡qvRb Ges Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g
cÖvß djvd‡ji wfwË‡Z wKfv‡e Zv g~j¨vqb n‡e Zvi wb‡`©kK QK AvKv‡i †KŠkjMZ cwiKíbvq †`Lv‡bv
n‡q‡Q|

অফিফিয়াল ফুড কন্ট্রাল এন্ট্েফিে
ফিদ্যমান আইনিমূহ এিং িরকারী িংস্থািমূন্ট্হর কার্ যিন্টন তাফলকা পর্ যান্ট্লাচনান্ট্ে িংফিষ্ট িংস্থা এিং স্থানীয় িরকার
প্রফতষ্ঠান খাদ্য উৎপাদন শৃঙ্খন্ট্ল ফিফিন্নিান্ট্ি খাদ্য ফনরাপদ রাখার যর্ দাফয়ত্বপ্রাপ্ত তার একটি প্রাথফমক ধারণা ফনন্ট্চ প্রদান
করা হন্ট্লাোঃ
ক্রফমক
১।

খাদ্য ফনয়ন্ত্রণকারী িংস্থািমূন্ট্হর নাম
¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq
(স্বাস্থয অফধদপ্তর ও েনস্বাস্থয প্রফতষ্ঠান)

২।

স্থানীয় িরকার প্রফতষ্ঠান (১১ টি ফিটি
করন্ট্পান্ট্রশন এিং ৩২৩ টি যপৌরিিা)

ক্রফমক
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খাদ্য ফনয়ন্ত্রণকারী িংস্থািমূন্ট্হর নাম
K„wl m¤úªmviY Awa`ßi
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grm¨ অফধদপ্তর
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cÖvwYm¤ú` অফধদপ্তর
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কৃফষপণ্য ফিপণন অফধদপ্তর
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evsjv‡`k ÷¨vÛvW© I †Uw÷s BÝwUwUDU
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ঢাকা ওয়ািা
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চট্টগ্রাম ওয়ািা
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েনস্বাস্থয প্রন্ট্কৌশল অফধদপ্তর
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Lv`¨ Awa`ßi
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িাফণেয মন্ত্রণালয়

িংফিপ্ত দাফয়ত্বািলী
েনস্বান্ট্স্থযর েন্য িফতকর িংফিষ্ট ফিষন্ট্য় িাফি যক পফরিীিণ, খাদ্য
ব্যিিাস্থন্ট্লর স্যাফনটাফর অিস্থার িনদ প্রদান এিং িাফি যকিান্ট্ি খাদ্য
িংফিষ্ট স্বাস্থযঝফুঁ ক ফনরিন্ট্নর দাফয়ত্ব পালন। খাদ্যন্ট্িোল প্রফতন্ট্রাধকন্ট্ে
ভ্রাম্যমান আদালত িা আইনশৃঙ্খলা িংস্থান্ট্ক িহন্ট্র্াফিতা প্রদান।
স্ব স্ব অফধন্ট্িন্ট্ে খাদ্যব্যিিা পফরচালনায় লাইন্ট্িি প্রদান, নিায়ন ও
লাইন্ট্িন্ট্ির শতয প্রফতপালন পফরিীিণ ও আইনিত ব্যিস্থা গ্রহণ।
িংফিপ্ত দাফয়ত্বািলী
প্রাথফমক পর্ যান্ট্য়র খাদ্য ও উপকরণ উৎপাদন ও িম্প্রিারণ, িংরিণ,
প্রফক্রয়াকরণও িাোরোতকরণ কার্ যক্রম- শস্যফিফিক খাদ্য
প্রাথফমক পর্ যান্ট্য়র খাদ্য ও উপকরণ উৎপাদন ও িম্প্রিারণ, িংরিণ,
প্রফক্রয়াকরণও িাোরোতকরণ কার্ যক্রম - মৎস্যফিফিক খাদ্য
প্রাথফমক পর্ যান্ট্য়র খাদ্য ও উপকরণ উৎপাদন ও িম্প্রিারণ, িংরিণ,
প্রফক্রয়াকরণও িাোরোতকরণ কার্ যক্রম- প্রাণীে খাদ্য
িাোরোতকৃত খাদ্য ও উপকরন্ট্ণর ফনরাপদ ফিপণন ও িাোর তদারফক
কার্ যক্রম।
যমাড়কোতকৃত ও ফশেকারখানায় উৎপাফদত খাদ্যদ্রব্যর িঠনিত
(compositional) মান ফনধ যারণ ও িাোর মফনটফরং। যিাতলোত ও
োরকৃত পাফন উৎপাদন লাইন্ট্িি প্রদান ও ফনরাপদ ফনফিতকরণ।
স্ব স্ব অফধন্ট্িন্ট্ে ফনরাপদ পাফন িরিরাহ এিং যিাতলোত ও োরকৃত
পাফন উৎপাদন।
স্ব স্ব অফধন্ট্িন্ট্ে ফনরাপদ পাফন িরিরাহ এিং যিাতলোত ও োরকৃত
পাফন উৎপাদন।
েনস্বাস্থয সুরিায় প্রন্ট্য়ােনীয় অিকাঠান্ট্মা ততফর, রিণান্ট্িিণ ও লািিই
পদ্ধফতর উন্নয়নিহ পয়োঃ ও পাফন ফনষ্কাশন তদারফক।
িরকারী গুদান্ট্ম রফিত খাদ্য ও এর িরিরাহকারীর উৎপাদন স্থন্ট্ল খাদ্যশস্য ফনরাপদ িংরিণ, পফরিহণ ও ফিতরণ এিং মান িংরিণ।
আেোঃিংস্থা পরামশযকরন্ট্ণর মাধ্যন্ট্ম আমদাফন ও রপ্তাফন আন্ট্দশ
িাস্তিায়নকন্ট্ে আমদাফনকৃত খাদ্যদ্রব্য ও খান্ট্দ্যাপকরন্ট্ণর ফনরাপদ মান
ফনফিত করা।
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িাংলান্ট্দশ এযাটফমক এনাফেয কফমশন
যেলা প্রশািন

িন্দন্ট্র ছাড়করন্ট্ণর পূন্ট্ি য আমদাফনকৃত খাদ্যদ্রব্য ও খান্ট্দ্যাপকরণ ফনরাপদ
মান ফনফিত করা।
খাদ্যিহ অন্যান্য িকল পন্ট্ণ্যর যিোল প্রফতহত করা, যিাক্তার অফধকার
িংরিণ করা।
য কশন ও ইিন্ট্পকশন এন্ট্েফিন্ট্ক এযাফক্রফডন্ট্টশন
খাদ্য ল্যািন্ট্রটফর, িাটিফিন্ট্
প্রদান।
খাদ্য ও খান্ট্দ্যাপকরন্ট্ণ যরফডন্ট্য়শন পর্ যন্ট্িিণ ও িনদ প্রদান।
খাদ্য যিোল যরান্ট্ধ যমািাইল যকাট য পফরচালনা।

এতদব্যাফতত কফতপয় িরকারী িংস্থা পন্ট্রািিান্ট্ি খাদ্য ও খান্ট্দ্যাপকরণ ফনরাপদ রাখার যিন্ট্ে িহায়ক ভূফমকা রান্ট্খ।
যেলা ম্যাফেন্ট্েটিণ এিং ফিশুদ্ধ খাদ্য আদালতিমূহ খান্ট্দ্য যিোল এিং অফনরাপদ খাদ্য প্রিন্ট্ে আইনিত প্রফতকার
ফিধান কন্ট্র। ফনরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন্ট্ন িাংলান্ট্দশ ফনরাপদ খাদ্য কর্তপ
য ি প্রন্ট্য়ােন্ট্ন যর্ যকান উপযুক্ত
প্রফতষ্ঠানন্ট্ক (িরকারী িা যিিরকারী) ফনরাপদ খান্ট্দ্যর অরফিত (নেরফিহীন) অংন্ট্শর কান্ট্ের দাফয়ত্ব প্রদান করন্ট্ি িা
ফনন্ট্েই করন্ট্ি।

Dcmsnvit
Avkv Kiv hv‡”Q G †KŠkjMZ cwiKíbvwUi †gqv` Kv‡j wb‡¤œ ewY©Z Kvh©µg m¤úbœ n‡e| GLv‡b
we‡klfv‡e D‡jøL¨ †h †KŠkjMZ cwiKíbvwU mgq mgq cwieZ©b Kiv hv‡e|
(1) KZ„©c‡ÿi msMVb ˆZix;
(2) KwgwUmg~n Kvh©Ki KiY;
(3) cÖ‡qvRbxq wewa-weavb I bxwZgvjv cÖYqb;
(4) wewa-weav‡bi wfwË‡Z MvBWjvBb cÖYqb;
(5) weï× Lv`¨ Av`vjZ MVb I Kvh©Ki KiY;
(6) Askx`vi cÖwZôvbmg~‡ni cÖ¯‘wZ;
(7) wbivc` Lv`¨ m‡PZbZv Ges
(8) SzuwKwfwËK cwi`k©b cÖPj‡bi Ici Zzjbvg~jK AwaK `vwqZ¡|
†KŠkjMZ cwiKíbvwU RvZxq wbivc` Lv`¨ e¨e¯’vcbv Dc‡`óv cwil‡`i m`q Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ck
Kiv n‡jv|

