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গণপ্রিািন্ত্রী বাংলাবিি সেকাে
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এস, আে, ও,নং . . . -আইন/২০20।- জনোপি খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সবনে ৪৩ নং আইন) এে ধাো ৮৭ ও ৪৩
এে সজহি পঠিিব্য এবং উক্ত ধাোে প্রিত্ত ক্ষমিাববল বাংলাবিি জনোপি খাদ্য কর্তপড ক্ষ, সেকাবেে
পূব ডানুবমািনক্রবম, জনম্নরূপ প্রজবধানমালা প্রণেন কজেল,যথািঃপ্রথম অধ্যাে
প্রােজিক
১। জিবোনাম ও প্রবিডন।- (১) এই প্রজবধানমালা জনোপি খাদ্য (খাদ্য প্রিযাহাে) প্রজবধানমালা, ২০২০ নাবম অজিজহি
হইবব।
(২) আমিাজন ও জবক্রেসংজিষ্ট কমডকাণ্ডসহ খাদ্য উৎপািন, প্রজক্রোিািকেণ, প্রস্তুিকেণ, রমাড়কীকেণ,
পজেবহন, গুিামিািকেণ, জবিেণ, প্রিিডন ও জবপণন এে সকল পয ডােবক পজেব্যাপ্ত কজেো এই প্রজবধানমালা প্রবোগ
কো হইবব।
(3) এই প্রববধানমালা অববলদে কার্ যকর হইদব।
২। সংজ্ঞা।–(১) আইন এ উজিজখি সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এই প্রজবধানমালাে অনুরূপ অবথ ড ব্যবহৃি হইবব এবং জবষে বা
প্রসবেে পজেপজি জকছু না থাজকবল এই প্রজবধানমালাে(ক)“আইন”অথ ড জনোপি খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সাবলে ৪৩ নং আইন) রক বুঝাইবব এবং জনোপি খাদ্য
সম্পজকডি সকল প্রজবধানমালা উক্ত আইবনে প্রবোগবক সঞ্চাজেি কজেবাে িন্য জবিিিাবব প্রবজিডি
হইবব;
(খ) “কর্তপ
ৃ ক্ষ” অথ ড বাংলাবিি জনোপি খাদ্য কর্তপড ক্ষবক বুঝাইবব;
(গ) “প্রিযাহাে (Recall and Withdrawal)” অথ ড রিাক্তাে জনকট রপৌছাইবাে সিাবনা েজহোবছ
অথবা রিাক্তাে জনকট ইবিামবধ্যই রপৌৌঁছাইোবছ এমন রকান অজনোপি, সংবিাধনবযাগ্য বা আইন ও
প্রজবধানমালা লঙ্ঘবনে আওিাে েজহোবছ এমন খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাবদ্যাপকেণ বািাে,
সংেক্ষণাগাে, সেবোহশৃঙ্খল এবং রিাক্তাবৃবেে জনকট হইবি অপসােণ কো;
(ঘ) “খাদ্যব্যবসাে বা খাদ্যজিল্প কর্তক
ড প্রিযাহাে (Industry Recall)” অথ ড রকান অজনোপি বা
সংবিাধনবযাগ্য খাদ্য পুনোে উৎপািন, জবক্রে বা ব্যবহাে হইবি জবেি থাকা অথবা জবপণনকৃি খাদ্য
বা খাদ্যপণ্য বা খাবদ্যাপকেণ বািাে, সংেক্ষণাগাে, সেবোহশৃঙ্খল বা রিাক্তাবৃবেে জনকট হইবি উক্ত
খাদ্যব্যবসাে বা খাদ্যজিল্প কর্তক
ড প্রিযাহাে বুঝাইবব;
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(ঙ) “কর্তপ
ৃ ক্ষ কর্তক
ৃ প্রত্যাহার”(Authority Implemented Recall)’’ অথ ড রকান
খাদ্যব্যবসাে/খাদ্যজিল্প কর্তক
ড অজনোপি, সংবিাধনবযাগ্য বা আইন ও প্রজবধানমালা লঙ্ঘবনে আওিাে
েজহোবছ এমন খাদ্য প্রিযাহাবে অজনচ্ছুক, অপােগ হইবল বা জবলম্ব কজেবল উপযুক্ত কর্তপড ক্ষ কর্তক
ড
আইবনে ধাো 43(২) রমািাববক প্রিযাহাে;
(চ) “মজুদ পুনরুদ্ধার (Stock Recovery)’’ অথ ড খাদ্যজিল্প বা ব্যবসা প্রজিষ্ঠাবনে রকান খাদ্য বা
খাদ্যপবণ্যে প্রিযাজিি মান বা জনোপিিা প্রজিপাজলি না হইবল সংজিষ্ট খাদ্যজিবল্পে জনিস্ব জনেন্ত্রবণ
উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যটিে সংবিাধন, অপসােণ অথবা মান প্রজিপালন কো;
(ছ) “ননরাপদ খাদ্য কমৃকত্ৃা” অথ ড বাংলাবিি জনোপি খাদ্য কর্তপড বক্ষে চাকুজে প্রজবধানমালা, ২০১৮ অনুযােী
জনবোগকৃি কমডকিডা;
(ি)“প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যনিল্প (Recalling Food Busniess or Food
Industry)’’ অথ ড প্রিযাহাে কায ডক্রম বাস্তবােনকােী খাদ্যব্যবসাে বা খাদ্যজিল্পবক বুঝাইবব;
(ঝ) “প্রত্যক্ষ সংয াগ (Direct Account)” অথ ড রকান খাদ্যব্যবসাে বা খাদ্যজিবল্পে সেবোহশৃঙ্খবলে
বন্টনকােী/পজেববিক যাহাে সজহি পেবিী বন্টনকােী/পজেববিবকে সোসজে রযাগাবযাগ থাজকবব;
(ঞ) “খাদ্য সরবরাহশৃঙ্খল” অথ ড প্রজক্রোকেণ বা আমিানীপেবিী খাদ্যদ্রব্য রিাক্তাে জনকট রপৌৌঁছাইবাে িন্য
পজেবহন, গুিামিািকেণ, পজেববিক/বন্টনকােীে জনকট রপ্রেণ, পাইকােী জবক্রে ও খুচো জবক্রে
ইিযাজি ধাপ বা স্তবেে সমজষ্ট;
(ট) “প্রত্যাহারকৃত্ খাদ্য” অথ ড খাদ্যব্যবসাে/খাদ্যজিল্প বা উপযুক্ত কর্তপড ক্ষ কর্তক
ড প্রিযাহাে রঘাজষি
অজনোপি, সংবিাধনবযাগ্য বা আইন ও প্রজবধানমালা লঙ্ঘবনে আওিাে েজহোবছ এমন খাদ্য বা
খাদ্যপণ্য বা খাবদ্যাপকেণবক বুঝাইবব। প্রিযাহােকৃি খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাবদ্যাপকেবণে ব্যাচ নম্বে,
লট নম্বে, বােবকার্/জকউআেবকার্, উৎপািন ও রমোি উত্তীবণ ডে িাজেখ ও ব্র্যান্ড ইিযাজি সুজনজি ডষ্ট
হইবব।
(২) এমন রকান িব্দ বা অজিব্যজক্ত যাহাে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা এ প্রজবধানমালাবি উবিখ নাই, রসই রক্ষবে
জনোপি খাদ্য আইবন রয অবথ ড ব্যবহৃি হইোবছ রসই অবথ ডই ব্যবহৃি হইবব।
৩। উযেশ্য।- এ জবজধমালাে উবেশ্য হইল, বাংলাবিবি খাদ্য বা খাদ্যদ্রবব্যে প্রিযাহাবেে জিক জনবি ডিনা ও পজেচালনা
সংক্রান্ত সংজ্ঞা, বাধ্যবাধকিা, নীজি ও কায ডপ্রণালী সেবোহ কো।
৪। অন্যান্য আইযনর অনত্নরক্তত্া।- এই প্রজবধানমালাে জবধানাবজল খাদ্য প্রিযাহাে জবষবে আপািি বলবৎ অন্যান্য
আইন, জবজধমালা ও প্রজবধানমালাে বজণ ডি জবধানাবজলে অজিজেক্ত জহসাবব গণ্য হইবব।

জিিীে অধ্যাে
খাদ্য প্রিযাহাে
5। খাদ্য প্রত্যাহাযরর সাধারণ িত্ৃাবনল।– (1) খাদ্যদ্রব্য প্রিযাহাবেে রক্ষবে জনম্নবজণ ডি সাধােণ িিডাবজল অনুসেণ
কজেবি হইবব, যথািঃ(ক) খাবদ্যে প্রিযাজিি মান বা জনোপিিা বা ঝজৌঁ ক জনেন্ত্রণ প্রজিপাজলি না হওোে জবষবে খাদ্যব্যবসাে
সিকডবািডা অথবা উপযুক্ত কর্তপ
ড বক্ষে জনবি ডিনা রপৌছাবনাে সাবথ সাবথ প্রিযাহাে কায ডক্রম শুরু কজেবি
হইবব;
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(খ) সবেহিনক বা জ্ঞাি ত্রুটিযুক্ত বা অজনোপি খাদ্য অপসােণ অথবা খাবদ্যে প্রিযাজিি মান পুনরুদ্ধাবেে
িন্য খাদ্যব্যবসাে বা খাদ্যজিল্প কর্তক
ড খাদ্যদ্রব্য প্রিযাহাে কজেবি হইবব। এই রক্ষবে জনবম্নাক্ত জবষেসমূহ
জবববচয, যথা:(১) রকানও জবষাক্ত বা জবপজ্জনক বা অননুদমাবেত বা মাত্রাবতবরক্ত রাসায়বনক পিাথ ড বা রকান
রিৌি পিাবথ ডে উপজিজি যাহা স্বািযঝজৌঁ ক বা মৃত্যযে কােণ হইবি পাবে;
(২) খাদ্য বা খাদ্যপবণ্যে ভুল বা জবভ্রাজন্তকে িথ্য প্রিান বা অবঘাজষি, অননুবমাজিি বা মাোজিজেক্ত
উপািান ব্যবহাে যাহাে ফবল স্বািযঝজৌঁ ক তিেী হইবি পাবে;
(৩) কাজেগজে বা প্রজক্রো জবচ্যযজিে ফলাফল যা খাদের অবনরাপেতা ততরী কদর বা জবপবিে কােণ
হইবি পাবে বা স্বাস্থ্যঝবুঁ ক ততরী কদর;
(৪) খাদ্য বা খাদ্যপবণ্যে জবষবে অজিবযাগ বা রকানও জনজি ডষ্ট খাদ্য গ্রহণ বা ব্যবহাবেে কােবণ
অসুিিা বা স্বািযঝজৌঁ কে অন্যান্য অজিবযাগ ইিযাজি।
(২) খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রিযাহাবেে রেজণজবন্যাস।–খােবাবহত ববপবির সাংস্পদশয আবসদল বক ধরদনর পবরণবত ঘটিবি
পাবে রেজণজবন্যাসটি রস জবষবে ধােণা প্রিান কজেবব। রযই জনোমবকে উপে জিজত্ত কজেো রেজণজবন্যাস কো হইোবছ
রসইগুজল হইল খাদ্যদ্রব্যটিে িন্য কাজিি িনবগাষ্ঠী কর্তক
ড (বযমন: জিশু, বেস্ক বা সাধােণ িনগণ) খাদ্যটি গ্রহণ
কজেবাে ফবল রকান অসুিিা সৃজষ্ট হইোবছ জকনা বা উক্ত খাদ্য রকান আইন বা প্রজবধান লঙ্ঘবনে আওিাে েজহোবছ
জক-না, যথা:
(ক) খাদ্য রেজণ-1 এমন একটি পজেজিজি রযখাবন একটি খাবদ্যে সংস্পবিড আজসবল বা গ্রহবণে ফবল মাোত্মক
স্বািযঝজৌঁ ক বা মৃত্যযে কােণ হইবি পাবে;
(খ) খাদ্য রেজণ-2 এমন একটি পজেজিজি রযখাবন রকানও খাবদ্যে সংস্পবিড আজসবল বা গ্রহবণে ফবল
স্বাবিযে অিােী জবরূপ পজেণজি ঘটিবি পাবে বা স্বাবিযে গুরুিে পজেণজি ঘটিবাে সিাবনা খুবই কম;
(গ) খাদ্য রেজণ-3 এমন একটি পজেজিজি রযখাবন রকানও খাবদ্যে সংস্পবিড আজসবল বা গ্রহণ কজেবাে ফবল
স্বাবিযে রকান জবরূপ পজেণজি ঘটাইবি পাজেবব না; িবব খাদ্যটি রকান আইন বা প্রজবধানমালা লংঘবনে
আওিাে েজহোবছ;
(ঘ) খাদ্য প্রিযাহাবেে উক্ত রেজণজবন্যাস প্রিযাহােকৃি খাদ্য বা খাবদ্যাপকেবণে জবিেণ ব্যবিাে জনবম্নাক্ত
স্তেসমূহবকও অন্তভুডক্ত কজেবব।, যথািঃ(১) প্রস্তুিকােক/ আমিাজনকােক;
(২) জবিেণকােী/সেবোহকােী;
(৩) পাইকােী জববক্রিা;
(৪) খুচো জববক্রিা রযমন: রহাবটল, রেবস্তাোঁ, ও অন্যান্য প্রজিষ্ঠান এবং
(৫) রিাক্তা।
(৩) খাদ্য প্রিযাহাে পজেকল্পনা।– খাদ্যব্যবসাে বা খাদ্যজিল্প কর্তক
ড খাদ্য প্রিযাহাে পজেকল্পনাে জনবম্নাক্ত জবষেসমূহ
অন্তভুডক্ত হইবব:
(ক) খাে প্রতযাহার দ্রুত এবাং কার্ যকর কবরবার বনবমি খােব্যবসায়/খােবশল্প একটি ববস্তাবরত বলবখত পবরকল্পনা
প্রণয়ন কবরদব এবাং সাংবিষ্ট সকলদক অববহত কবরদত হইদব । পবরকল্পনায় বনদনাক্ত ববষয় অন্তর্ভযক্ত থাবকদব র্থা:
(১) প্রতযাহারকৃত খাদের সরবরাহশৃঙ্খদলর সকল প্রতযক্ষ সাংদর্াে/পবরদবশক ও ববতরণ ধাপসমূহ
বিবিত ও অববহতকরণ;
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(২) সংজিষ্ট সকবলে িাজেত্ব-কিডব্য জনধ ডােণ;
(৩) একটি দ্রুত ও কার্ যকর প্রতযাহার বনবিতকদল্প স্বাভাববককমযকাদল এবাং এর বাবহদরও গর্ গকান
সমে খাদ্যদ্রব্য প্রিযাহাে কায ডক্রম পবরিাবলত হওয়ার বনদে যশনা;
(৪) খােদ্রব্য প্রতযাহার অববহত কবরবার গকৌশল এবাং ব্যাবি বনধ যারণ;
(৫) প্রিযাহােকৃি খাদ্য পজেবহন, জবিেণ, রফেি আসা/অপসাজেি খাদ্য মজুি ও সংেক্ষণ পদ্ধজি
জনধ ডােণ;
(৬) প্রিযাহােকৃি খাদ্যদ্রব্য জনষ্পজত্তকেবণে উপাে জনধ ডােণ।
(খ) প্রিযাহাবেে অগ্রেবত এবাং কার্ যকাবরতা মূল্যায়দনর উপায় প্রতযাহাদরর পবরকল্পনায় ববণ যত থাবকদব। খাে
ব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহার কার্ যকদরর সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ বিবিত কবরদব ও দূষণ/অবনরাপেতার উৎস সনাক্ত করদণর
পদ্ধবত বনধ যারণ কবরদব এবাং প্রতযাহার অগ্রেবত ও মূল্যায়ন বরদপাট য কর্তপয দক্ষর বনকট োবখল কবরদব।
(৪) খাে প্রতযাহাদরর তথ্য আোন-প্রোন ও গর্াোদর্াে ব্যবস্থ্াপনা (Food Recal Communication)।–
(ক) খােব্যবসায়/খােবশল্প খাে প্রতযাহার সাংক্রান্ত তথ্য আোন-প্রোন ও গর্াোদর্াে সম্পন্নকরদণর বনবমি
কার্ যকবর গকৌশল প্রণয়ন কবরদব এবাং প্রতযাহাদরর ববষয়টি বনে োবয়দে সাংবিষ্ট খাে ব্যবসায়/খােবশদল্পর সকল
শাখাদক এবাং সরকারদক অবতদ্রুত অববহত কবরদব। খাে প্রতযাহাদরর তথ্য আোন-প্রোন, গর্াোদর্াদের মাধ্যম ও
উপকরদণ বনদনাক্ত ববষয়সমূহ বনদে যবশত/ বিবিত থাবকদব, র্থা:(1) প্রতযাহারকৃত খাে (বববরণসহ);
(২) প্রতযাহাদরর কারণ গর্মন উৎপাবেত/আমোবনকৃত খাদের ঝবুঁ ক বা ববষাক্ত রাসায়বনক বা
েীবাণু ইতযাবের উপবস্থ্বত অথবা আইন বা প্রববধাদনর লঙ্ঘন ইতযাবে;
(৩) ববক্রয় বা ব্যবহাদরর েন্য প্রস্তুত এমন গ াবষত প্রতযাহারদর্াগ্য খাে অপসারণ/ েব্দকরণ
সম্পবকযত তথ্যাবে;
(৪) প্রতযাহারকৃত খাদের সরবরাহকারী, মজুতকারী, পাইকারী ও খুিরা ববদক্রতা এবাং
ব্যবহারকারী/ গ্রহণকারীর করণীয়;
(৫) প্রতযাহারকৃত খাদের সাংদশাধন, সাংরক্ষণ, অপসারণ বা গেরত প্রোন, েব্দকরণ ও ধ্বাংসকরণ
ইতযাবে তথ্য।
(খ) খাে প্রতযাহাদরর তথ্য আোন প্রোন ও গর্াোদর্াে গসই সকল উপাদয় সম্পন্ন করা র্াইদত পাদর, র্থা:তেবনক পবত্রকার মাধ্যদম েণববজ্ঞবি, গটবলদোন, েযাক্স, ই-গমইল, ক্ষুদে বাতযা, গটদলক্স, গটবলগ্রাম, সামাবেক
গর্াোদর্াে মাধ্যম, অন্যান্য ইদলট্রবনক মাধ্যম, ববদশষ বাহক মারেত বা অন্যদকান গ্রহণদর্াগ্য উপাদয় তথ্য আোন
প্রোন ইতযাবে;
(ে) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহার সাংক্রান্ত বনদে যশনাববল ও প্রদয়ােনীয় তথ্য সকল শাখায়
এবাং প্রদয়ােন অনুর্ায়ী সাংবিষ্ট খােবশদল্পর বনবে যষ্ট সরবরাহ, ববতরণ ও ববক্রয় স্থ্াপনাসমূদহ েরুরী বভবিদত গপ্ররণ
কবরদব;
( ) খাে প্রতযাহাদরর গ াষণা গভাক্তা সাধারণদক অববহত কবরবার বনবমি প্রতযাহারকারী খােবশল্প পবত্রকায়
ববজ্ঞাপন প্রকাশ কবরদব এবাং অন্য গকান র্থার্থ উপাদয় গভাক্তা তথা ব্যবহারকারীদের অববহত কবরদব। খােবশল্পসমূহ
েণববজ্ঞবিদত প্রতযাহারকৃত খাে বা খােপণ্য ব্যবহার কবরদল ব্যবহারকারীর বক বক ক্ষবত হইদত পাদর এবাং ক্ষবত
প্রবতকাদরর উপায়সমূহ ববশেভাদব উদেখ কবরদবন। এই সাংবাে প্রকাদশর উদেশ্য হইগব খাে গ্রহণকারী বা
ব্যবহারকারীদের গুরুতর স্বাস্থ্যঝবুঁ ক ও বনরাপেতা সম্পদকয সদিতন করা;
(ঙ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহাদরর ববষদয় দ্রুত কর্তপয ক্ষ/ সরকারদক অববহত কবরদব ।
কর্তপয ক্ষ প্রদয়ােদন (খাে ব্যবসায়/খােবশল্প কর্তক
য েণববজ্ঞবি প্রকাদশ কালদক্ষপণ বা প্রকাবশত ববজ্ঞবি অপর্ যাি েণ্য
হইদল) উহার পদক্ষ গপ্রসববজ্ঞবি বা েণববজ্ঞবি োবর কবরদব।
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6। প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশদল্পর বাধ্যবাধকতা: খাে বা খােপণ্য প্রতযাহাদরর বাধ্যবাধকতাসমূহ:(ক) খাে প্রতযাহাদরর সকল তথ্য ও েবললাবে এবাং প্রতযাহাদরর কার্ যকাবরতা মূল্যায়ন ও এ সাংক্রান্ত বরদপাট য
সাংরক্ষণকরণ;
(খ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/ খােবশল্প প্রতযাহারকৃত খাে বা খােপণ্য সঠিকভাদব বিবিত কবরয়া
আলাোভাদব সাংরক্ষণ কবরদব এবাং প্রতযাহারকৃত খাদের সাংদশাধন, অপসারণ, ধ্বাংশ বা আইনেত বাঁধা বনষ্পবি না
হওয়া পর্ যন্ত বা কর্তপয দক্ষর অনুদমােন ব্যবতদরদক উক্ত খাে পুনরায় উৎপােন, সরবরাহ, বাোরোত, ববক্রয় বা ব্যবহার
না কবরবার ববষয়টি বনবিত কবরদব।

তৃতীয় অধ্যায়
খাদ্য প্রত্যাহার বাস্তবায়ন পদ্ধতত্
7। খােব্যবসায়/খােবশল্প কর্তক
য প্রতযাহার।– (১) খাে প্রতযাহাদরর প্রাথবমক কার্ যক্রম র্থা;
(ক) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প খাে প্রতযাহাদরর ববষদয় বলবখতভাদব বনরাপে খাে কমযকতযা বা
কর্তপয দক্ষর োবয়েপ্রাি কমযকতযাদক অববহত কবরদব;
(খ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহাদরর গক্ষদত্র এই প্রববধাদন ববণ যত বববধববধান পালন কবরদব
এবাং প্রতযাহার সাংবিষ্ট র্াবতীয় তথ্যাবে বলবখতভাদব বনরাপে খাে কমযকতযা বা কর্তপয দক্ষর োবয়েপ্রাি কমযকতযার
বনকট োবখল কবরদব;
(ে) বনরাপে খাে কমযকতযা বা কর্তপয দক্ষর োবয়েপ্রাি কমযকতযা খােব্যবসায়/খােবশদল্পর সাদথ প্রাথবমক
গর্ােদর্াে স্থ্াপন কবরদবন এবাং প্রতযাহার কার্ যক্রম শুরু হইদল প্রতযাহাদরর কারণ, প্রতযাহার কার্ যসম্পােন সময়সীমা
এবাং প্রতযাহাদরর ব্যাবিসহ প্রতযাহার সাংবিষ্ট সার-সাংদক্ষপ কর্তপয দক্ষর বনকট দ্রুত গপ্ররণ কবরদবন এবাং কর্তপয দক্ষর
বসদ্ধান্ত/ বনদে যশাববল প্রতযাহাকারী খােব্যবসায়/খােবশল্পদক অববহত কবরদবন।
(2) খাে প্রতযাহার ববজ্ঞবি, পবরকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন পদ্ধবত র্ািাইকরণ: বনরাপে খাে কমযকতযা বা কর্তপয দক্ষর
োবয়েপ্রাি কমযকতযা প্রতযাহার ববজ্ঞবি, পবরকল্পনা এবাং প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশদল্পর প্রতযাহার সাংবিষ্ট
তথ্যাবে র্ািাই কবরদবন এবাং প্রদর্ােয গক্ষদত্র সদরেবমদন পবরেশযন কবরদবন। প্রতযাহার সাংবিষ্ট কর্তপয দক্ষর োবয়েপ্রাি
কমযকতযা প্রতযাহাদরর তথ্যাবে (গ াবসয়ার) প্রদয়ােদন ইদলকট্রবনক মাধ্যদম গপ্ররণ কবরদত পাবরদবন। খাে
ব্যবসায়/খােবশল্পর প্রতযাহার ববজ্ঞবি, পবরকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন পদ্ধবতদত বনদনাক্ত ববষয়সমূহ অন্তর্ভযক্ত হইদব।

(ক) খাে প্রতযাহাদরর একটি ববজ্ঞবি থাবকদব এবাং প্রতযাহার ববজ্ঞবিদত গর্ সকল তথ্যাবে অন্তর্ভযক্ত হইদব:(১) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্পর নাম ও ঠিকানা ইতযাবে;
(২) প্রতযাহারকৃত খাে বা খােপদণ্যর পূণ য বববরণ (খাদের নাম, ব্রান্ড, ব্যাি নের, লট নের,
প্রতযাহারকর্ত খাদের পবরমাণ/ সাংখ্যা, প্যাদকট/বাদক্সর গকা , উৎপােদনর তাবরখ, গময়াদোিীদণ যর বা
ব্যবহাদরর গশষ তাবরখ এবাং খােটি শনাক্তকরদণ সক্ষম গকান গকা (বার গকা বা বকউআর গকা ) বা
প্রাসবিক বণ যনামূলক তথ্য;
(৩) প্রতযাহাদরর কারণ সাংবিষ্ট বববরণ ও সম্ভাব্য ঝবুঁ ক ইতযাবে;
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(৪) প্রিযাহােকােী খাদ্যব্যবসাে/খাদ্যজিবল্পে রযাগাবযাবগে িথ্য (খাদ্য সেবোহকােী, মজুিকােী,
পাইকােী জববক্রিা ইিযাজিে সজহি রযাগাবযাবগে িন্য রটজলবফান, রমাবাইল, ই-রমইল, ফযাক্স ইিযাজি);
(৫) প্রিযাহােকৃি খাবদ্যে সেবোহ, জবিেণ বা ইবিামবধ্য অবজিষ্ট খাদ্য অপসােণ/ধ্বংস এবং
ব্যবহাে/গ্রহণ বন্ধ ও িব্দকেবণে জনবি ডিনা সম্বজলি িথ্যাজি।
(খ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহারকৃত খাদের মজুত ও সরবরাহশৃঙ্খদলর সুবনবে যষ্ট ও
সঠিক তাবলকা প্রস্তুত কবরদব। প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প তাঁর উৎপাবেত/আমোবনকৃত খাে
সরবরাহশৃঙ্খদলর সকল ধাদপ/স্তদর গর্ােদর্াে ও নেরোবরর ব্যবস্থ্া কবরদব এবাং গর্ই সকল সরবরাহ স্থ্ান
(Distribution Point) হইগত প্রতযাহাদরর তাৎক্ষবণক সাড়া (Response) পাওয়া র্ায় নাই গসই সকল
স্থ্াদন অববলদে গর্ােদর্াদের মাধ্যদম প্রতযাহার কার্ যকর কবরদব;
(ে) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প খাে প্রতযাহাদরর ববজ্ঞবিদত গকান অপ্রাসবিক তথ্য, বববৃবত বা
ববজ্ঞাপন অন্তর্ভযক্ত কবরদত পাবরদব না;
( ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প খাে প্রতযাহাদরর বনয়মকানুন অনুসরণপূব যক প্রতযাহারকৃত খাে
সরবরাহশৃঙ্খল ও বাোর হইদত কার্ যকরভাদব অপসারণ কবরদব।
(3) প্রতযাহারকৃত খাদের প্রাপক, প্রতযক্ষ সাংদর্াে/পবরদবশদকর তাবলকা ও তথ্যাবে।
(ক) প্রতযাহাকারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প বনবে যষ্ট সমদয়র মদধ্য (24 ণ্টা, ববেত সিাহ, ববেত মাস
ইতযাবে) সরবরাহশৃঙ্খদলর গর্ই সকল স্থ্াদন প্রতযাহারকৃত খাে গপ্ররণ কবরয়াদে তাহার একটি তাবলকা প্রণয়ন কবরদব
এবাং অববলদে কর্তপয ক্ষ বরাবদর গপশ কবরদব। তাবলকায় বনদনাক্ত তথ্য অন্তর্ভযক্ত থাবকদব র্থা:(১) প্রাপদকর নাম ও ঠিকানা এবাং প্রাপক প্রবতষ্ঠাদনর োবয়দে থাকা গকান ব্যবক্ত বা প্রাপক কর্তক
য
বনদয়াবেত প্রবতবনবধ, কমযকতযা, কমযিারীর গর্ােদর্াদের তথ্য গর্মন: নাম ও ঠিকানা, পেবব, গটবলদোন,
গমাবাইল, ই-গমইল ইতযাবে।
(খ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহারকৃত খাদের পবরমাণ এবাং প্রদতযক প্রাপক বা
সরবরাহশৃঙ্খদলর প্রতযক্ষ সাংদর্াদের বনকট সরবরাদহর তাবরখ, খাে গেরত পাঠাদনা/অপসারদণর তাবরখ, প্রাবি স্বীকার
পত্র ইতযাবে পরবতী র্ািাইদয়র প্রদয়ােদন সাংরক্ষণ কবরদব;
(ে) গর্খাদন একটি খাে বা খােপদণ্যর সরবরাহ তাবলকা সহেলভয নয়, ববদশষ কদর ক্ষুদ্র খাে ব্যবসায়
এবাং বনয়বমত তেবনক কমযকাদলর পদর গর্ইসকল প্রাপক খাে বা খােপণ্য গ্রহণ কবরয়াদে তাহাদের বনকট
প্রতযাহারকৃত খাদের সরবরাহ তাবলকা গপ্ররণ কবরদব।
(৪) প্রতযাহাদরর েবললাবে ও প্রমাণক: -(১) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহাদরর সকল েবলল, প্রমাণক ও
তথ্যাবে (সেটকবপসহ) সাংরক্ষণকরতঃ বনদনাক্ত ববষয়সমূহ র্ািাই কবরদব র্থা:(ক) প্রতযাহারকর্ত খাদের প্রকৃত পবরমাণ/সাংখ্যা ইতযাবে;
(খ) সরবরাহশৃঙ্খদলর প্রতযক্ষ সাংদর্াে/পবরদবশক এবাং পরবতী সাংদর্াে/পবরদবশক কর্তক
য খাে প্রতযাহাদরর
তাবলকা, গেরত বা অপসারণকৃত খাদের পবরমাণ, গপ্ররদণর সময় ও তাবরখ এবাং সরবরাহ গ্রহণ/গেরদতর প্রাবি
স্বীকারপত্র ইতযাবে;
(ে) খাে প্রতযাহার সাংক্রান্ত তথ্য গপ্ররণ ও গর্াোদর্াদের তথ্যাবে, গর্াোদর্াদের তাবরখ, গর্াোদর্াদের পদ্ধবত
গর্মন: গটবলদোন, েযাক্স অথবা ই-গমইল ইতযাবে;
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( ) প্রবতটি প্রতযক্ষ সাংদর্াে/পবরদবশক কর্তক
য গৃহীত পেদক্ষপ গর্মন ববক্রয় বন্ধ, প্রতযাহারকৃত খাে
পৃথকীকরণ, অপসারণ, গেরত প্রোন ইতযাবে;
(২) প্রতযাহাদরর োবয়দে বনদয়াবেত বনরাপে খাে কমযকতযা বা কর্তপয দক্ষর োবয়েপ্রাি কমযকতযা প্রতযাহার
সাংবিষ্ট েবললাবে পর্ যদবক্ষণ কবরদবন।
(5) প্রতযাহাদরর কার্ যকাবরতা র্ািাইকরণ:(ক) কর্তপয ক্ষ বা সরকার গকাদনা খােব্যবসায়/খােবশদল্পর খাে প্রতযাহাদরর কার্ যকাবরতা র্ািাই কবরদবন।
খাে প্রতযাহাদরর কার্ যকাবরতা র্ািাই কার্ যক্রদমর অন্তর্ভযক্ত ববষয় র্থা: (১) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশদল্পর
সরবরাহ তাবলকা পর্ যাদলািনা করা; (২) প্রতযাহাদরর কার্ যকাবরতা র্ািাইদয়র েন্য প্রদর্ােয গক্ষদত্র কর্তপয দক্ষর
োবয়েপ্রাি কমযকতযা সদরেবমদন খােব্যবসায়/খােবশল্প, প্রতযক্ষ পবরদবশক বা সরবরাহশৃঙ্খদলর অন্যান্য
পবরদবশকদক সদরেবমদন পবরেশযন কবরদবন এবাং প্রতযাহার সাংবিষ্ট তথ্য ও েবললাবে র্ািাই ও মূল্যায়ন কবরদবন
এবাং প্রবতদবেন প্রস্তুত কবরদবন;
(খ) প্রতযাহারকারী খােব্যবসায়/খােবশল্প খাে প্রতযাহাদরর গক্ষদত্র এই প্রববধাদন ববণ যত ববধানাববল
র্থার্থভাদব পালন কবরয়াদেন বকনা কর্তপয ক্ষ উহা র্ািাই কবরদবন এবাং বনদনাক্ত ববষয়সমূহ পর্ যদবক্ষণ কবরদবন,
র্থা:(১) প্রতযাহারকৃত খাদের সাংদশাধন (পুনঃপ্রবক্রয়াকরণ, পুনঃদলদববলাং ইতযাবে) অথবা অপসারণ, ধ্বাংস
ইতযাবে;
(২) খাে উৎপােন প্রবক্রয়া অথবা প্রবক্রয়াকরণ পদ্ধবত সাংদশাধন করা হইয়াদে বকনা তথা ভববষ্যদত
েনস্বাদস্থ্যর েন্য ক্ষবতকর খাে উৎপােন না হওয়া বনবিত করা;
(৩) প্রতযাহারকরণ পদ্ধবত ও পবরকল্পনায় গকান সমস্যা বা অসাংেবত থাবকদল উহা মূল্যায়ন করা ও
প্রবতদবেদন বলবপবদ্ধ করা;
(ে) সরবরাহশৃঙ্খদলর গর্ই সকল স্থ্াদন বা প্রতযক্ষ সাংদর্াে/পবরদবশদকর গর্ই সকল এলাকা/স্থ্াপনায়
প্রতযাহার কার্ যক্রম অকার্ যকর ববলয়া েণ্য হইয়াদে গসই সকল স্থ্াদন কর্তপয ক্ষ পুনরায় প্ররতযাহাদরর বনদে যশনা প্রোন
কবরদবন;
( ) প্রতযাহারকরণ গনাটিশ োবরর পর র্বে সাংবিষ্ট খােব্যবসায়/খােবশল্প, প্রতযাহার ববলবেত কদর বা
প্রতযাহাদর ব্যথ য হয় তদব কর্তপয ক্ষ আইনানুে ব্যবস্থ্া গ্রহণ কবরদব।
(6)

কর্তপ
য দক্ষর সমন্বয় এবাং তোরবক।-

(ক) খাে প্রতযাহাদরর গক্ষদত্র কর্তপয ক্ষ সাংবিষ্ট খােব্যবসায়/খােবশল্প, সাংস্থ্া, স্থ্ানীয় সরকার, বসটি
কদপযাদরশন ইতযাবে এবাং তাদের মন্ত্রণালয় সবহত সমন্বয় কবরদত পাবরদব;
(খ) খাে প্রতযাহাদরর তাবলকা ও সাংবিষ্ট তথ্যাবে েনেদণর েন্য উন্মুক্ত থাবকদব এবাং কর্তপয দক্ষর েির,
ওদয়ব সাইদট সাংরবক্ষত থাবকদব র্াহা িাবহবা মাত্র কর্তপয ক্ষ কর্তক
য সরবরাহ করা হইদব;
(ে) খাে প্রতযাহার কার্ যক্রম সম্পন্ন হইদল এবাং প্রতযাহারকৃত খাে র্থা বনয়দম সাংদশাধন বা অপসারণ বা
ধ্বাংস বা আইনেত বাধা বনষ্পবি হইদল এবাং কর্তপয ক্ষ কর্তক
য প্রতযাহাদরর কার্ যকাবরতা র্ািাই কবরয়া সদন্তাষেনক
প্রতীয়মান হইদল প্রতযাহাকারী ও কর্তপয দক্ষর গর্ৌথ সম্মবতদত খাে প্রতযাহাদরর সমাবি হইদব এবাং
খােব্যবসায়/খােবশল্প এবাং কর্তপয ক্ষ উহা েনেণদক অববহত কবরদবন।
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৪থ ড অধ্যাে
কর্তপ
ৃ ক্ষ কর্তক
ৃ প্রত্যাহার
8।
(ক) “আইন”- এে ধাো 43 (২) অনুসেবণ কর্তপড ক্ষ রকাবনা খাদ্য প্রিযাহাবেে িন্য সংজিষ্ট খােব্যবসায়/
খােবশল্প বা ব্যজক্তবক জনবি ডি প্রিান কজেববন এবং প্রজবধানমালা রমািাববক সংজিষ্ট খাদ্য বা খােপণ্য বা
খাবদ্যাপকেণ প্রিযাহাবেে প্রবোিনীে ব্যবিা গ্রহণ কজেববন;
(খ) কর্তপয ক্ষ কর্তক
য খাে প্রতযাহার বাস্তবায়নকাদল খােব্যবসায়/খােবশল্প প্রতযাহাদরর শতযাববল ও এই
প্রববধানমালায় ববণ যত ববধানাববল অনুসরণ কবরদব;
(ে) কর্তপয ক্ষ খাে প্রতযাহার তোরবক কবরদব এবাং উহার কার্ যকাবরতা র্ািাই কবরদব এবাং আইন ও বববধর
ব্যতযদয়র গক্ষদত্র প্রদয়ােনীয় আইনানুে ব্যবস্থ্া গ্রহণ কবরদব।
৫ম অধ্যাে
ববভ্রাবন্তকর তথ্য প্রিার
9 | ববভ্রাবন্তকর তথ্য প্রিার ।- (১) এই প্রববধানমালার গকাদনা বববধর ব্যতযয় টাইয়া গলদবদল ববভ্রাবন্তকর, অসতয বা
বমথ্যা বনভযরতামূলক তথ্য সবন্নদবশ করা র্াইদব না এবাং উক্ত তথ্য ব্যবহার কবরয়া গকাদনা ববজ্ঞবি বা ববজ্ঞাপন প্রস্তুত,
মুদ্রণ বা প্রিার করা র্াইদব না।
(২) গকাদনা ব্যবক্ত উপ-প্রববধান (১) এর ববধান লাং ন কবরদল উহা আইদনর ধারা ৪৩ এর লাং ন ববলয়া েণ্য হইদব।
পঞ্চম অধ্যায়
ববববধ
10। অ-প্রদর্ােযতা।- Pure Food Rules 1967 এর গর্ই সকল ববধান এই প্রববধানমালার ববধাদনর সবহত
সম্পবকযত তাহা এই প্রববধানমালা কার্ যকর হইবার সদি সদি অপ্রদর্ােয হইগব।
11। ইাংদরবে অনুবাে প্রকাশ।- এই প্রববধানমালা প্রবতযদণর পর কর্তপয ক্ষ, প্রদয়ােনদবাদধ, সরকাদরর পূব যানুদমােনক্রদম,
সরকাবর গেদেদট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রববধানমালার বাাংলা পাদঠর ইাংদরবেদত অনূবেত একটি বনভযরদর্াগ্য পাঠ
(Authentic English Text) প্রকাশ কবরদত পাবরদব: তদব শতয থাদক গর্ বাাংলা পাঠ ও ইাংদরবে পাদঠর
মদধ্য ববদরাদধর গক্ষদত্র বাাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইদব।

বাাংলাদেশ বনরাপে খাে কর্তপয দক্ষর আদেশক্রদম
গমা: আব্দুল কাইউম সরকার
গিয়ারম্যান।
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