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রেজিস্টার্ ড নং জর্এ-1 

                 বাাংলাদেশ                                  গেদেট 

অতিতিক্ত সংখ্যা 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ প্রকাতিি 

বাি---------মাস--------তিন............তরিঃ  

[ববসিকাতি ব্যতক্ত এবং কবপাৃবিিন কর্তকৃ অবথিৃ তবতনতমবে জািীকৃি তবজ্ঞাপন ও ননাটিিসমূহ]  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবিি সিকাি  

বাংলাবিি তনিাপি খাদ্য কর্তপৃক্ষ  

প্রজ্ঞাপন 

িাতিখিঃ তিন---মাস...তরিঃ  

এস, আি, ও,নং  . . . -আইন/২০১৯।- তনিাপি খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সবনি ৪৩ নং 

আইন) এি ধািা ৮৭, ২৩-৪২, ৪৩, ৪৪ এবং ৫২(ছ)  এি সতহি পঠিিব্য এবং উক্ত ধািাে প্রিত্ত ক্ষমিাববল 

বাংলাবিি তনিাপি খাদ্য কর্তপৃক্ষ, সিকাবিি পূবাৃনুবমািনক্রবম, তনম্নরূপ প্রতবধানমালা প্রণেন কতিল,যথািঃ- 

প্রথম অধ্যাে 

১। তিবিানাম, প্রবিনৃ ও প্রবোগ।– 

(১) এই প্রতবধানমালা তনিাপি খাদ্য (নেঁবতািা) প্রতবধানমালা, ২০২০ নাবম অতিতহি হইবব। 

(২) এই প্রতবধানমালা”ক”মাস ২০২০ এি “ক” তিন হইবি / অতবলবে / প্রকাবিি ৯০িম তিন হইবি কাযকৃি 

 হইবব । 

(৩)  নেঁবতািাে খাদ্য প্রস্তুিকিণ, নমাড়কজািকিণ, পতিবহণ, সংিক্ষণ, তবিিণ, পতিববিন, প্রিিনৃ ও তবপণন এি 

 সকল পযাৃেবক পতিব্যাপ্ত কতিো এই প্রতবধানমালা প্রবোগ কিা হইবব। 

(৪) নিবতোঁিা সমূবহ তনিাপি খাদ্য তবতধ ও নীতি তনধাৃিণ, কাযকৃলাপ পতিবীক্ষণ, ও প্রবোবগি, তবকাবিি সামতিক 

 িােবদ্ধিা বাংলাবিি তনিাপি খাদ্য কর্তপৃবক্ষি উপি ন্যত থাতকবব । এই প্রতবধানমালাটি প্রতিটি খাদ্য তনেন্ত্রণ 

 সংস্থা কর্তকৃ িাহাবিি তনজ তনজ নযাগ্যিা বা এখতিোিাধীন বা কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ কাযকৃি কিা হইবব;  

 (৫) খাদ্য তনেন্ত্রণ সংস্থাসমূহ িাবিি ক্ষমিা প্রবোগ, কাজ ও কিবৃ্য সম্পািবনি নক্ষবে এই তবতধমালা এবং 

 কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ সমবে সমবে প্রিত্ত অন্য নয নকান তনবিিৃনা মাতনো চতলবব।  

২। সংজ্ঞা। আইন এ উতিতখি সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এই প্রতবধানমালাে অনুরুপ অবথ ৃ ব্যবহৃি হইবব এবং তবষে বা 

 প্রসবেি পতিপতি তকছু না থাতকবল এই প্রতবধানমালাে- 
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(১)“আইন” অথ ৃতনিাপি খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সাবলি ৪৩ নং আইন) নক বুঝাইবব ; 

(২) “আবজৃনা / জঞ্জাল” অথ ৃনকান কঠিন বজযৃ (বিজা বা শুকনা) যাহা পাতনবাতহি হইো নিমৃা তিো তনষ্কাতিি 

 হে না; 

(৩)“উৎস সনাক্তকিণ (Traceability)” অথ ৃ িথ্য-প্রমাবণি তিতত্তবি উৎপািন, প্রতক্রোকিণ, তবিিণ ও 

 তবপণবনি সুতনতিষৃ্ট ধাপসমূহ পযাৃবলাচনাি মাধ্যবম উৎপাতিি বা প্রস্তুিকৃি খাদ্য এবং উপািানসমূবহি উৎস 

 সন্ধান কতিবাি সক্ষমিাবক বুঝাইবব; 

(৪) “উৎপািন, প্রতক্রোজািকিণ এবং তবিিণ পযাৃবেি” অথ ৃনকান খাবদ্যি প্রাথতমক উৎপািন হইবি আমিাতন 

 সহ িাহাি মজুি, পতিবহন, তবক্রে বা চূড়ান্ত িাহকবক সিবিাহ কিা বুঝাইবব; 

(৫)“কর্তপৃক্ষ” অথ ৃআইবনি ধািা ৫ এি অধীন প্রতিতিি বাংলাবিি তনিাপি খাদ্য কর্তপৃক্ষ; 

(৬) “কীটপিে” অথ ৃ নকান প্রাণী বা কীটপিে বুঝাইবব যাহা খাদ্য বা খাদ্য স্পিকৃ বা এি পৃিবক দূতষি 

 কতিবি পাবি। ইঁদুি, নিলাবপাকা, মাতছসহ অনুরূপ অন্যান্য কীটপিেও ইহাি অন্তর্ভকৃ্ত হইবব;  

(৭) “খাদ্য স্পিকৃ” অথ ৃএমন নকান উপকিণ যাহা ইবিামবধ্য খাবদ্যি সংস্পবি ৃআতসোবছ বা আতসবাি সম্ভাবনা 

 িতহোবছ;           

 (৮) “খাদ্য সংক্রান্ত স্বাস্থযতবতধ” অথ ৃ তবপতত্ত তনেন্ত্রবণি জন্য প্রবয াজনীে ব্যবস্থা ও িিাৃতি যা খাদ্যজতনি 

 অসুস্থিাি তিবক তনো যাইবি পাবি এবং উতিি বা প্রাণীজ উতিবিি খাদ্য িহবণি উবেবে িাি উতেষ্ট 

 ব্যবহািবক তবববচনা কতিো মানুবষি ব্যবহাবিি জন্য উপযুক্তিা তনতিি কতিবি পাবি;  

(৯) “খাদ্যকমী/ফুড হযান্ডলাি” অথ ৃখাদ্য শৃঙ্খবল ব্যবহৃি খাবদ্যাপকিণ, খাদ্যদ্রব্য, খাদ্য, যন্ত্রপাতি বা তিজসপে 

 বা খাবদ্যি সংস্পবি ৃআবস এইরূপ নকান বস্তু লইো তযতন কাজ কবিন; 

(১০)“খাদ্য তনেন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ/সংস্থা” অথ ৃ সিকাি বা স্থানীে সিকাি এি নসই সকল সংস্থা যাহা তনিাপি খাদ্য 

 সংতিষ্ট আইন/তবতধ/প্রতবতধ প্রণেন, প্রবোগ ও বাতবােন কতিো থাবক; 

(১১) “জীবাণুমুক্তকিণ” অথ ৃ খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্য তনিাপি বা উপযুক্ত িাতখবাি তনতমত্ত িাসােতনক দ্রব্য ও িাপ 

 প্রবোগ কতিো অথবা অন্য নকান পদ্ধতিবি খাবদ্য উপতস্থি অণুজীববি পতিমাণ যথাযথরূবপ হ্রাস কিা; 

(১২) “ঝুঁতক” অথ ৃস্বাস্থযগি ননতিবাচক প্রিাববি সম্ভাবনা এবং উক্ত প্রিাববি মাো;  

(১৩) “তিজসপে” অথ ৃ পাে, প্রস্তুতি, প্রতক্রোজািকিণ, নমাড়কীকিণ, পতিববিন, তবিিণ, প্রিিনৃ, সংিক্ষণ, 

 খাদ্য ধািণ এবং ব্যবহাবিি নক্ষবে ব্যবহৃি তজতনষপে, পাে, আধাি বা সিঞ্জামগুতলবক নবাঝাইবব; 

(১৪) “দূষণ” অথ ৃখাদ্য বা খাদ্য পতিবববি দূষবকি ভূতমকা বা উপতস্থতি; 

(১৫)“তনিাপি খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি” অথ ৃনসই পদ্ধতিবক বুঝাইবব যাহা তনিাপি খাদ্য তনতিি কতিবাি জন্য 

 প্রাসতেক গুরুত্বপূণ ৃতবপতত্তসমূহবক তচতিি, যাচাই এবং তনেন্ত্রণ কতিবব; 
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(১৬)“তনিাপি খাদ্য পতিিিকৃ” অথ ৃতনিাপি খাদ্য আইন ২০১৩ এি ধািা ৫১ এি উপধািা (১) এি অধীবন তনযুক্ত 

 নকান তনিাপি খাদ্য পতিিিকৃ এবং উপ-ধািা (২) এি অধীবন তনিাপি খাদ্য পতিিিবৃকি িাতেত্বপালনকািী 

 ব্যতক্তও এি অন্তর্ভকৃ্ত হইবব ; 

(১৭)“পতিিিনৃ” অথ ৃকর্তপৃক্ষ কর্তকৃ অথবা কর্তপৃবক্ষি তনবিবৃি গৃহীি সকল ধিবনি পিবক্ষপ যাহা খাদ্য আইবনি 

 সতহি সেতিপূণ ৃতক না িাহা যাচাই কতিবাি জন্য পতিচাতলি হইবব; 

(১৮) “পতিচ্ছন্নিা” অথ ৃদৃেমান মাটি, মেলা, খাদ্য বজৃয, তিজ বা অন্যান্য দৃেমান পিাবথিৃ অনুপতস্থতি;     

(১৯) “পািস্পতিক দূষণ” অথ ৃ এক ধিবনি খাদ্য, খাবদ্যাপকিণ বা খাদ্য স্পিবৃকি পৃি হবি অণুজীব বা দূষক 

 অন্য খাদ্য বা খাবদ্যপকিবণি সিাসতি সংস্পবি ৃ আবস অথবা পবিাক্ষিাবব অপতিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি বা অে-

 প্রিযবেি মাধ্যবম স্থানান্ততিি হে; 

(২০) “প্রাথতমক পণ্যসমূহ” অথ ৃভূতমজাি পণ্য, মৎস/পশু পালন ও তিকািসহ প্রাথতমক িাবব উৎপাতিি পণ্য; 

(২১) “প্রাথতমক উৎপািন” অথ ৃ প্রাথতমক পণ্যাতি উৎপািন, লালন বা বধনৃ, ফসল মাড়াই, দুধ উৎপািন এবং 

 খামািী পশুি উৎপািন। এছাড়াও মৎস/পশু পালন ও তিকাি কিা এবং বনজ পণ্য সংিহও ইহাি অন্তর্ভকৃ্ত 

 হইবব;  

(২২) “প্রতক্রোকিণ” অথ ৃ িাপ প্রবোগ, তহমাতেিকিণ, ধূমাতেিকিণ, তমশ্রণ ঘটাইো, শুকাইো, বা লবণ দ্বািা 

 সংিক্ষণ, পতিপক্ককিণ, শুষ্ককিণ, তনযাৃসকিণ, তসিকাে তসক্তকিণ, অপ্রবোজনীে অংি পতিহাি কিা অথবা 

 অনুরূপ এক বা একাতধক পদ্ধতিি মাধ্যবম খাবদ্যি প্রকৃতি বা আতি অবস্থাি প্রিযাতিি পতিবিনৃ কিাবক 

 বুঝাইবব; 

(২৩)“তবভ্রাতন্তকি তবজ্ঞাপন” অথ ৃনসই সকল তবজ্ঞাপনবক বুঝাইবব যাহা নয নকান উপাবে নযমন উপস্থাপন, যন্ত্র বা 

 নকান ব্যতক্তি তনকট নপ ুঁছাইবাি উপবযাগী যন্ত্র সদৃি অন্য তকছুি মাধ্যবম নকান ব্যতক্তি তনকট নপ ুঁছাে এবং 

 উহাি তমথ্যা িথ্য, িথ্য নগাপন, অতিিতঞ্জি, অসামঞ্জস্য ইিযাতি প্রিািণামূলক প্রকৃতিি কািবণ উক্ত ব্যতক্ত বা 

 ব্যতক্তববগিৃ অথনৃনতিক আচিণবক ননতিবাচকিাবব প্রিাতবি কতিো থাবক, ক্ষতিিত কতিো থাবক অথবা 

 নকান প্রতিদ্বন্দ্বীবক ক্ষতিিত কতিো থাবক;  

(২৪) “নমাড়ক” অথ ৃনকান খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্য বা আচ্ছািন বা সংিক্ষবণি উবেবে ব্যবহায ৃনখাল (case), বাক্স, 

 কাটনৃ, প্যাবকট, স্যাকপ্যাক, পাে, আধাি, ি যাপাি (wrapper), িিল সংিক্ষণ পাে (vessel), নক টা, 

 নবািল, কযান, ব্যান্ড, টিবকট, তিল, নেম, নকান (cone), কযাসুল, ঢাকনা এবং সমজািীে অন্যান্য বস্তু; 

(২৫) “নমাড়কীকিণ” অথ ৃসিাসতি খাবাবিি সংস্পবি ৃআবস এমন আবিণ বা পাে দ্বািা খাবািবক আবৃি িাখা; 

(২৬) “যন্ত্রপাতি” অথ ৃখাদ্য প্রতক্রোকিণ, নাড়াচাড়া, িান্না, পতিস্কাি, নমাড়কীকিণ, পতিবহণ ও সংিক্ষবণি কাবজ 

 ব্যবহৃি সিঞ্জামাতি তিজসপে, নমতিনাতি, পাে এবং এ সংতিষ্ট অন্যান্য উপকিণাতি;     

(২৭) “নিবতোঁিা” অথ ৃএমন নকান সুতবধা বা স্থান বা ঘি বা িবন বা প্রােণ, নযথাে খাবাি প্রস্তুিপূবকৃ সিাসতি 

 নক্রিাি তনকট িাৎক্ষতণক নিাবগি বা লইো যাইবাি জন্য তবক্রে বা তবিিণ কিা হে। ইহা ছাড়াও, এই 

 তবতধমালাে (ক) নিাজনালে (খ) নহাবটল ও নিবতোঁিা (গ) নেকস্ বাি (ঘ) কতফ হাউজ (ঙ) হাসপািাল 
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 কযাটাতিং (চ) কযাতিন (স্কুল, কবলজ, অতফস, প্রতিিান), (ছ) ধমীে, সামাতজক এবং িাজননতিক অনুিান 

 এবং স্থাবন কযাটাতিং নসবা (ঞ) বাস, নিল এবং তবমান কযাটাতিং নসবাও নেঁবতািাি অন্তর্ভকৃ্ত হইবব; 

(২৮) “সুবপে পাতন” অথ ৃ নয নকান উৎস হইবি প্রাপ্ত পাতন যাহাি গুন ও মান পানবযাগ্য মবম ৃযথাযথ কর্তপৃক্ষ 

 কর্তকৃ স্বীকৃি;   

(২৯)  “স্ট্যান্ডাড ৃ(পতিচালনা)অপাবিটিং পদ্ধতি” (standard operating procedure) অথ ৃখাদ্য প্রস্তুি 

 প্রতক্রোে তকছু নক্ষবে তকছু গুরুত্বপূণ ৃ ধাপসমূবহি (নযমন িীিল কিাি মবিা গৃতহি পিবক্ষপ) তলতখি 

 তনবিিৃনা; 

(৩০) “হাইজিন” অথ ৃ পজেস্কাে পজেচ্ছন্নতা যা স্বাস্থ্য সুেক্ষা এবং জনজিে চােপাজেে পজেজবেজে পজেচ্ছন্ন এবং 

রোজেে সংক্রমন ও অসুস্থ্তা প্রজতজোজেে িন্য রয অভ্যাস চচ ডা েো । 

৩। উবেে।-  এই তবতধমালাি উবেে হইল নিাক্তাি স্বাস্থয জনোপদ োখাে উজেজে নিবতোঁিাে তনিাপি খাদ্য ও 

 খাবাি পতিববি তনতিি কিা।  

৪। অন্যান্য আইবনি অতিতিক্তিা।–এই প্রতবধানমালাি তবধানাবতল নেঁবতািা তবষবে আপাি বলবি  অন্যান্য 

 আইন, তবতধমালা ও প্রতবধানমালাে বতণিৃ তবধানাবতলি অতিতিক্ত হইবব। 

 

তদ্বিীে অধ্যাে 

নেঁবতািা বা খাদ্য ব্যবসােীি িাতেত্ব: 

৫। তনবন্ধন এবং পতিচালনা।-  

ক) তনিাপি খাদ্য আইন ২০১৩-এি তবধানাবতল অনুসাবি, নকান নেঁবতািা /খাদ্য ব্যবসােী উপযুক্ত লাইবসতসং বা 

 নিতজবেিন এবজতস বা নকান সিকাতি খাদ্য তনেন্ত্রক সংস্থা এি পূব ৃ অনুমতি বা তনবন্ধন ব্যিীি নকান 

 নেঁবতািা/খাদ্য ব্যবসা পতিচালনা কতিবি পাতিবব না;  

খ) িাৎক্ষতণক প্রিিবৃনি তনতমত্ত ডাইতনং বা খাদ্য পতিববিন এলাকাি প্রকাে স্থাবন লাইবসসটি প্রিিবৃনি ব্যবস্থা 

 িহন কতিবব;  

গ) নয সকল নেঁবতািাে নিটিং পদ্ধতি িতহোবছ, রসখাজন িাহকবিি সুতবধাবথ ৃ প্রববিদ্বাবিি সামবন নিটিংটি 

 প্রিিবৃনি ব্যবস্থা িহণ কতিবব; 

ঘ) িাতিখসহ পজেদে ডনোেী সংস্থ্াে নাম এবং সববৃিষ পতিিিবৃনি প্রমাণক িাৎক্ষতণকিাবব উপস্থাপবনি ব্যবস্থা 

 িহণ কতিবব; 

ঙ) বাৎসতিক প্রতিক্ষণপতঞ্জ প্রণেন পূবকৃ প্রতিিাবনি খাদ্যকমীবিি জন্য কৃিযতিতত্তক প্রতিক্ষবণি ব্যবস্থা কতিবব 

 এবং প্রজেক্ষজেে প্রমােে ও সনদ সংেক্ষে েজেজব; 

চ) খাদ্য প্রস্তুত ও পজেজবেন স্থ্াজনে আনুষজিে স্থ্াপনা ও সেঞ্জামাজদ সংেক্ষে, পজেষ্কাে ও িীবানুমুক্তেেে, 

 েীটপতি প্রজবে, বংেবৃজি ও দমন, খাদ্যেমীেজেে ব্যজক্তেত হাইজিন ও স্বাস্থ্যজবজে পজেপালন, খাদ্য ও 

 খাজদ্যাপেেে সংেক্ষে,  খাদ্য প্রস্তুত ও রভ্ািনালজেে পােস্পজেে দূষে জনেন্ত্রে, প্রাে-প্রস্তুত ও অব্যবহৃত 

 খাদ্য সংেক্ষে ও পুন:পজেজবেন , পাজন সেবোহ ও রেৌতেেে এবং প্রক্ষালন, বিডয ও পাজন জনষ্কােন ইতযাজদ 
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 ব্যবস্থ্াপনাে রক্ষজে রদজেে উপযুক্ত ের্তডপক্ষ প্রেীত বা আন্তিডাজতেভ্াজব স্বীকৃত সংস্থ্াে োইর্লাইন অনুসেে 

পূব ডে স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি  (SOP) প্রস্তুত ও ব্যবহাে েজেজব এবং তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি 

পতিববি সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-২০১৮  এে তবতধজবোন যথাযথভ্াজব পজেপালন েজেজব। 

৬। স্বাস্থযতবতধ।- নেঁবতািা/খাদ্য ব্যবসােীগণ কোঁচামাল িহণ নথবক শুরূ কবি খাদ্য প্রস্তুি ও তবক্রে পযনৃ্ত সকল 

 পযাৃবে উত্তম স্বাস্থযতবতধ অনুসিণ কতিবব; যথা: 

ে) নেঁবতািা/খাদ্য ব্যবসােীগণ, িাজা ও শুকবনা পণ্য, মাছ-মাংস, সামুতদ্রক পণ্য ইিযাতি সংগ্রহ বা ক্রজেে রক্ষজে, 

 প্রাথতমক উৎপাদনোেী/সিবিাহকািীগণ তনিাপি খাদ্য আইবনি ১৩.৪ (ক) ধািা নমািাববক কর্তপৃক্ষ বা 

 উপযুক্ত খাদ্য তনেন্ত্রণ সংস্থা কর্তকৃ প্রস্তুি উত্তম কৃতষ চচাৃ (GAP) সংক্রান্ত গাইড লাইন অনুসিণ কবি পণ্যাতি 

 উৎপন্ন কতিোবছন তকনা িাহা যাচাই কতিবব;  

খ) নেঁবতািা/খাদ্য ব্যবসােীগণ পণ্যাতি িহবণি পূবব ৃ যাচাই-বাছাই কজেবাে িাতিখ, সমে ও যাচাই-বাছাইকািী 

 সংক্রান্ত তলতখি িথ্যাবতল প্রমাণক তহসাবব তনিাপি খাদ্য কর্তপৃক্ষ বা স্থানীে কর্তপৃবক্ষি িিন্ত বা 

 পতিিিনৃকালীন উপস্থাপবনি তনতমত্ত সংিক্ষণ কতিবব;  

ে) খাদ্যেমী (Food handlers) কোঁচামাল িহণ নথবক শুরু কজেো খাদ্য প্রস্তুি ও তবক্রে পযনৃ্ত সকল পযাৃবে 

 উত্তম স্বাস্থযতবতধসহ তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-২০১৮ নি বতণিৃ জবজে-

 জবোনসমূহ যথাযথভ্াজব অনুসিণ কতিবব; 

৬.১। খাদ্য প্রস্তুি (তকবচন) ও পতিববিন স্থাবনি(ডাইতনং) স্বাস্থযতবতধ।-  

(ক) নেঁবতািা/খাদ্য প্রতিিাবনি পতিষ্কাি-পতিচ্ছন্নিা তনতিবি তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) 

 প্রতবধানমালা-২০১৮ অনুসিণ কতিবি হইবব;  

(খ) খাদ্য প্রস্তুিসহ অন্যান্য আনুষতেক স্থাপনা এবং সিঞ্জামসমূবহি স্বাস্থযসম্মি কাযকৃ্রম ও সংিক্ষণ এবং 

 িক্ষণাববক্ষবণি জন্য পযাৃপ্ত জােগাি ব্যবস্থা কতিবি হইবব;  

(গ) হাইতজন (Hygiene) জবষজে উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) রমাতাজবে নিবতোঁিা বা 

 রভ্ািন স্থ্াজনে পযাৃপ্ত িক্ষণাববক্ষণ, পতিষ্কাি-পজেচ্ছন্ন, স্যাতনটাইতজং এবং জীবাণুমুক্তকিবণি ব্যবস্থাসহ সমে 

 সমে তাহা পযাৃবলাচনা কজেো প্রজোিনীে ব্যবস্থ্া গ্রহে এবং গৃজহত ব্যবস্থ্া সম্পজেড কাযাৃবথ ৃপ্রমাণক  সংিক্ষণ 

 কজেজত হইজব;  

(ঘ) উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক কীটপিে ও নপাকামাকবড়ি প্রববি ও বংি বৃতদ্ধ 

 নিাধ এবং িমবনি ব্যবস্থা িহণ অথবা নকান নিতজস্ট্াড ৃ নপস্ট্ কবরাল এবজতসি সাবথ বাৎসতিক চুতক্তি 

 মাধ্যবম কীটপিে ও নপাকামাকড় প্রববি ও িমবনি ব্যবস্থা কজেজত হইজব;  

(চ) খাদ্যকমী/ (Food handlers) এবং িাহকবিি হাি ধুইবাি জন্য সাবান/িিল সাবান, হাত শুোইবাে 

 ব্যবস্থ্াসহ তনিাপি পাতন যুক্ত একটি পতিচ্ছন্ন তনিাপি পতিবববিি ব্যবস্থা কতিবি হইবব; 

৬.২। খাদ্যকমীি (Food handlers)ব্যতক্তগি স্বাস্থযতবতধ।- 

(১) নেঁবতািা/খাদ্য ব্যবসােীগণ তনম্নবজে ডত ব্যবস্থ্া জনতিি কতিবব: 

(ক) খাদ্যকমীগণ (Food handlers) ের্তডে পতিষ্কাি-পতিচ্ছন্নিা ও উত্তম স্বাস্থয তবধাবনি জন্য তনিাপি খাদ্য 

 (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-২০১৮ এে তবতধ যথাযথ অনুসিণ কো; 
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(খ) খাদ্যকমীগণ (Food handlers) ের্তডে তনধাৃতিি স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক 

 ব্যতক্তগি পতিচ্ছন্নিাি উঁচুমান বজাে িাখা এবং উপযুক্ত, পতিষ্কাি এবং প্রবোজনমি সুিক্ষামূলক নপািাক 

 পতিধান কো;  

(গ) খাদ্যকমীগণ (Food handlers) ের্তডে কমসৃ্থবল কাজ কিাি সমে হাি নধাো ও নি চাগাি ব্যবহািসহ 

 খাদ্যবান্ধব গ্লািস, মাস্ক ও অন্যান্য সুিক্ষামূলক সামিী ব্যবহাবিি নক্ষবে উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং 

 প্রতসতডউি (SOP) অনুসিণ কো;   

(ঘ) প্রতিতক্ষি খাদ্যকমী (Food handler) ের্তডে উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক 

 প্রবোজবনি তনতিবখ প্রতক্রোধীন বা িান্না কিা খাবাবিি স্বাি যাচাই (Tasting) কো;  

(ঙ) খাদ্যকমীগণ (Food handlers) ের্তডে তনধাৃতিি সমে ও স্থাবন উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি 

 (SOP) নমািাববক িাহাবিি আহাি িহণ কো;  

(চ) অসাবধানিা বা দূঘটৃনাবিি নকান খাদ্যকমী (Food handlers) বা িাহক বা নিাক্তাি িিীি নথবক িক্ত 

 বা বতমি মি বজৃয তনগিৃ হইবল উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক নিবতোঁিাবক নি ি 

 অথবা তজতবক দূষণ হইবি মুক্ত কো;  

(ছ) খাদ্যকমীগণ (Food handlers) ের্তডে সকল তিফবটই সুিক্ষামূলক আচ্ছািন ব্যবহাি কো:  

(ি) পািস্পতিক-দূষণ এড়াইবি খাদ্যকমীগণ (Food handlers) ের্তডে কমকৃাবল কখনই মেলা মুদ্রা/ননাট/টাকা 

 স্পি ৃনা েো; 

(ঝ) সকল খাদ্যকমী (Food handlers) নযন নিাগমুক্ত ও িািীতিকিাবব সুস্থ (medically fit) থাবকন 

 নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী ের্তডে িা তনতিবিি নচষ্টা কো এবং অসুস্থ খাদ্যকমীবক সাতবকৃিাবব তচতকৎসা 

 সহােিা ও মানজসেভ্াজব উজ্জীজবত থাোে িন্য উৎসাহ প্রিান কো; 

২) নিবতোঁিা ব্যবস্থাপক প্রমাণক সংিক্ষণপূবকৃ উপতবতধ ‘ক’ হইবি ‘ঞ’ পতিপালবন যথাযথ নজড়িাতি বজাে 

 িাতখবব। 

৬.৩। নসতনটাতি সুতবধাতি।-  নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী তনতিি কতিববন: 

(ক) িাবিি ব্যবসােীক স্থাপনাে পাতন ও বায়ু তনষ্কািবনি উত্তম স্বাস্থযসম্মি ব্যবস্থা সমৃদ্ধ পযাৃপ্ত সংখ্যক নি চাগাি 

 থাতকবব; 

(খ) নি চাগাবিি নিোল, নমবঝ এবং অন্যান্য স্যাতনটাতি তজতনসপে মসৃণ, নটকসই এবং অবিদ্য উপকিণ তিবে 

 তিতি হইবব এবং তনধাৃতিি স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক নি চাগািসমূহ পতিচাতলি 

 হইবব;  

 

 

 

৬.৪। খাদ্য সংক্রান্ত উত্তম স্বাস্থযতবতধ।- 

১) পতিষ্কাি-পতিচ্ছন্নিা।- 

 ক) তবতিন্ন কাবজি মাবঝ তববিষিাবব কোঁচা খাবাি নাড়াচাড়াি পি অথবা নমবঝবি বা নটতববল 

 খাবাি/পাতন/পানীে ছড়াইো পতড়বল উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক খাবাবিি 

 এলাকা ও সিঞ্জামাতি পতিষ্কাি ও জীবানুমুক্ত কতিবি হইবব; 

খ) প্রতিটি খাদ্য স্থাপনাে খাদ্য সংক্রান্ত উত্তম স্বাস্থযতবতধ নমািাববক একটি পতিষ্কাি- পতিচ্ছন্নিা তনবিিৃাবলী 

 থাতকবি হইবব। 
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 পতিষ্কাবিি তনবিিৃাবতলবি তনম্নবতণিৃ তনবিিৃগুতল থাতকবি হইবব; 

ক) পতিষ্কাি/পতিচ্ছন্নিাি জন্য তক পণ্য ব্যবহাি কো হইবব; খ) পতিচ্ছন্নিা পণ্য সমূহ কীিাবব সংিক্ষণ এবং 

 ব্যবহাি কিা হইবব; গ) পতিচ্ছন্নিা পণ্য সমূহ কিটা নকমন তমশ্রবণ ব্যবহাি কো হইবব; ঘ) পতিচ্ছন্নিা  পণ্য 

 সমূহ কিক্ষণ নমবঝি সংস্পবি ৃিাখা যাইবব; (প্রস্তুিকািবকি তবতনবিিৃ)।  

২) কোঁচামাল।-  

ক) তনিিৃবযাগ্য এবং পতিতচি ব্যবসােীবিি নথবক কোঁচামাল ক্রে কতিবি হইবব এবং কোঁচামাবল দৃেমান নকান 

 তবকৃতি ও তবপতত্ত আবছ তকনা যাচাই কতিবি হইবব; 

খ) ছোবকি আক্রমণ/বৃতদ্ধ, গুনমাবনি অবনতি নিাবধ কোঁচা নপস্ট্, সস ইিযাতি ফুড-নিড উপািাবন তিতি আচ্ছাতিি 

 পাবে সঠিকিাবব সংিক্ষণ কতিবি হইবব ; 

গ) উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক কোঁচামাল ক্রে/সংিহ কতিবি হইবব;   
 

২.১) ফল / সবতজ।-  

(১) পািস্পতিক-দূষণ নথবক সুিতক্ষি এবং সঠিকিাবব সংিতক্ষি ফল এবং িাকসবতজ ব্যবহাি কতিবি হইবব; 

(২) উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক কোঁচা ফল /িাক-সবতজ ব্যবহাি/পতিববিন/ িান্নাি 

 পূবব ৃপতিষ্কাি-পতিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত কতিবি হইবব। কাটা এবং অন্য উপািাবনি সাবথ তমশ্রবণি আবগ পুবিা 

 ফল এবং িাক-সবতজ সুবপে পাতনবি পতিষ্কাি কতিবি হইবব; 

(৩) ফল এবং িাকসবতজ নখাসা ছাড়াবনা, তনংড়াবনা বা কাটাি জন্য তববিাষক ও ফুড-নিড উপকিবণ তিতি 

 পতিষ্কাি সিঞ্জাম /তিজসপে ব্যবহাি কতিবি হইবব;  

(৪) পূবব ৃসংগৃহীি ফল / িাকসতি পতিষ্কাি ও যথাযথিাবব আচ্ছাতিি ফুড-নিড (food grade) পাবে / 

 নিতেজাবিটবি বা উপযুক্ত সববাৃচ্চ িাপমাোে িাতখবি হইবব; 

২.২) আতমষযুক্ত খাদ্য বা খাদ্য পণ্য প্রস্তুি।- 

(ক) অিযন্ত সংববিনিীল হওোে কোঁচা এবং প্রতক্রোজাি মাংস ইিযাতি অন্যান্য খাবাি নথবক পৃথক  িাতখবি 

 হইবব;  

(খ) উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক আতমষ বা মাছ/মাংসজাি খাবাি সংিহ, সংিক্ষণ 

 এবং প্রতক্রোকিণ কতিবি হইবব; 

(গ) পািস্পতিক দূষণ এড়াইবি আলািা স্থাবন তবতিন্ন তিজস (কাটিং নবাড,ৃ থালা-বাসন, ছুতি) এবং কোঁচা মাংস 

 এবং সামুতদ্রক পণ্য নাড়াচাড়া (Handle) কতিবি হইবব; 

(ঘ) কোঁচা মাছ-মাংস বা সামুতদ্রক পণ্য নাড়াচাড়াি পি এবং অন্য কাজ শুরুি আবগ হাি এবং নমবঝ বা 

 কাটািববাড ৃ পতিষ্কাি ও জীবানুমুক্ত কতিবি হইবব; 

২.৩) িান্না/প্রস্তুি।- (ক) কোঁচা খাবাি নথবক আসা তবপতত্তসমূহ িহণবযাগ্য মাোে হ্রাস ও নক্ষে তববিবষ তনমূলৃ এবং 

 খাবাবিি পুণ:দূষণ এবং মান তবপযেৃ নিাবধ উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক খাদ্য 

 প্রস্তুি/প্রতক্রোকিণ/িান্না কতিবি হইবব; 

(খ) আতমষতবহীন ও আতমষযুক্ত খাবাবিি প্রস্তুতি, প্রতক্রোকিণ ও িান্না পৃথক হইবি হইবব;  

২.৪) িীিলীকিণ।- িীিলীকিবণি মাধ্যবম সংিক্ষণ ও পতিববিনবযাগ্য অধ-ৃিান্না বা িান্না কিা এবং খাওোি 

 জন্য প্রস্তুি খাবাি (নযমন প্রস্তুি স্যালাি এবং নডজাট ৃ ইিযাতি) উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি 

 (SOP) নমািাববক  সংিক্ষণ ও পতিববিন কতিবি হইবব;  

২.৫) তহমাতেি খাবাি বিফমুক্তকিণ বা গলাবনা: খাদ্য তনিাপিিা তনতিবি উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং 

 প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক তহমাতেি খাবাি  বিফমুক্তকিণ বা গলাইবি হইবব; 

২.৬) উদ্ধৃি খাবাি পুনিাে গিম কিা।- (Reheating Food (Leftovers)।-   
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খাওোি উপবযাগী উদ্ধৃি খাবাি উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) অনুসিণ কতিো তহমাতেি      

     অবস্থাে সংিক্ষণ এবং ব্যবহাবিি/পতিববিবনি পূূ্বব ৃঅনুজীববি (ব্যাকবটতিোি) ঝুঁতক রোজে গিম কতিবি    

     হইবব; 

৭। খাদ্য সিঞ্জাম/যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা: নেঁবতািা/খাদ্য ব্যবসােী জনম্নবজে ডত পদজক্ষপগুজল জনজিত েজেজবন: 

১)  খাদ্য প্রস্তুি/িান্না, সংিক্ষণ ও পতিববেজন ব্যবহৃি যন্ত্রপাতি/তিজসপে পয ডাপ্ত ও স্বাস্থযসম্মিিাবব পতিস্কাি ও 

 জীবানুমুক্ত কো; 

২)  খাদ্য প্রস্তুি/িান্না, সংিক্ষণ ও পতিববেন ও অন্যান্য আনুষজিে োজি ব্যবহৃি যন্ত্রপাতি, সিঞ্জাম, তিজসপে 

 (নিতেজাবিটি, তেজ, বিফ তিতিি নমতসন ইিযাতি) পতিস্কাি-পতিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্তকিণ, িক্ষণাববক্ষবণ 

 উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) এবং তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) 

 প্রতবধানমালা-২০১৮ এি প্রবযাজয তবতধ তবধান অনুসিণ কো; 

৮। খাদ্য বজৃয ব্যবস্থাপনা।- নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) 

 প্রতবধানমালা-২০১৮ অনুসাবি  িাি স্থাপনাে বজৃয ব্যবস্থাপনা তনতিি কতিবব; 

(ক) উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) অনুসিণ কতিো খাওোি কবক্ষি বজৃযখাদ্য, উতচ্ছষ্ট, অ-নিাজয 

 উপজাি এবং অন্যান্য জঞ্জালসমূহ দ্রুি অপসািণ বা ধ্বংস কতিবব;  

৯। পাতন সিবিাহ ও তনষ্কািন।- নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) ও 

 তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-২০১৮ এে প্রজযািয জবজেজবোন অনুসিণ 

 কতিো খাদ্য প্রস্তুত স্থাপনাে পাতন  সিবিাহ, নিমৃা ও তনষ্কািন ব্যবস্থাপনা তনতিি কতিবব;  

 ১০। খাদ্য পতিবহণ।- নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-

 ২০১৮ এে প্রজযািয জবজেজবোন অনুসিণ কতিো খাদ্য পতিবহণ কতিবব; যথা: 

(ক) খাবাবিি দূষণ ও তবকৃতি নিাবধ উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) অনুসিণ কতিো খাবাি 

 পতিবহণ কতিবি হইবব;  

 (খ) খাদ্য বা খাদ্য সামিী পতিবহণ ব্যবস্থাপনা কাযকৃ্রবমি যথাযথ প্রমাণক সংিক্ষণ কতিবি হইবব। এই লবক্ষয 

 তলতখি তনেমাবতল বা তনবিতৃিকা প্রণেন কতিো খাদ্যকমীবিি প্রতিক্ষণ তিবি হইবব; 

 

১১। খাদ্য নমাড়কীকিণ।- নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী খাবদ্যি তনিাপিিা িক্ষাবথ ৃতনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি 

 সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-২০১৮ এে প্রজযািয জবজেজবোন যথাযথ অনুসিণপূবকৃ খাবদ্যি স্বাস্থযসম্মি আচ্ছািন 

 বা নমাড়কীকিবণি ব্যবস্থা কতিবব।  
 

১২। িাপমাো তনেন্ত্রণ।-  নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী: 

 (১) খাদ্য উৎপািন, পতিববিন, সংিক্ষণ, সিবিাহ কাযকৃ্রবম উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP ও 

 তনিাপি খাদ্য (স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ) প্রতবধানমালা-২০১৮ এে প্রজযািয জবজেজবোন যথাযথ অনুসিণ 

 কতিো িাপমাো তনেন্ত্রণ কতিরব; 

 (২) স্বাস্থয ঝুঁতক নিাবধি তনতমত্ত নিাগ সৃতষ্টকািী অণুজীববি প্রজনন বা তবষাক্ত হওোি সম্ভাবনাযুক্ত খাবাি একটি 

 তনিজবতচ্ছন্ন নকাল্ড নচইবন উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃঅপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) অনুসিণ কতিো সংিক্ষণ কতিবব;  

 (৩) প্রতক্রোজাি পণ্য/উপািান নথবক কোঁচামাল পৃথকিাবব নস্ট্াবিজ এবং প্রবোজবন পৃথক নিতেজাবিবটড 

 নস্ট্াবিবজ উপযুক্ত তাপমাোে সংিক্ষণ কজেজব; 
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 (৪) নিলফ ফুড সহ অন্যান্য সকল খাবাি এমন িাপমাোে িক্ষণাববক্ষণ কজেজব যা তনতিষৃ্ট খাবাবিি জন্য উপযুক্ত 

 এবং মানব স্বাবস্থযি জন্য ঝুঁতকমুক্ত হইজব;  

 (৫) িান্নাি নক্ষবে সমে ও িাপমাো একটি গুরুত্বপূণ ৃ তবষে। নসইজন্য উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ অপাবিটিং প্রতসতডউি 

 (SOP) অনুসিণ কতিো খাবাি িান্নাে ব্যবস্থ্া েজেজব;  

 (৬) খাবাি িান্না এবং পচনিীল খাবাি সংিক্ষরেে (storage) তনবিিৃনাসমূহ ইংবিজী ও বাংলাে নপাস্ট্াি 

 আকাবি খাবাি তিতিি স্থাবন /এলাকাে প্রিিবৃনি ব্যবস্থা েজেজব; 

১৩। তনিাপি খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।- (১) তনিাপি খাদ্য আইন, ২০১৩ এি ধািা ৩৩ অনুসাবি নেঁবতািা/খাদ্য 

 ব্যবসােী তনতিি কতিববন নয খাদ্য প্রস্তুি, প্রতক্রোকিণ, তবিিণ ও তবক্রবেি সকল তি স্বাস্থযসম্মি পদ্ধতি 

 সম্পতকিৃ স্বাস্থযসম্মি পতিববি সংিক্ষণ প্রতবধানমালা, ২০১৮ এি তবধাবনি সতহি সংগতিপূণিৃাবব পতিচাতলি 

 হইবব; 

(২) আইবনি ধািা ১৩ এি উপ-ধািা ৪(ক) অনুসিণ পূবকৃ তনিাপি ও স্বাস্থযসম্মিিাবব খাদ্য প্রতক্রোকিণ, 

 প্রস্তুিকিণ,  তবিিণ ও তবপণবন আন্তজৃাতিকিাবব স্বীকৃি বা খাদ্য প্রতিিান কর্তকৃ অনুসৃি উপযুক্ত স্ট্যান্ডাড ৃ

 অপাবিটিং প্রতসতডউি (SOP) নমািাববক তনতিি কতিবব; 

(৩) এই প্রতবধানমালাি (১) ও (২) নং উপ-প্রতবতধ বাতবােবন খাদ্য ব্যবসােী তনবম্নবতণিৃ তনজস্ব আনুিাতনক পদ্ধতি 

 প্রবিনৃ, বাতবােন ও িক্ষণাববক্ষণ কতিবব, যথািঃ-  

(ক) নয সকল তবপতত্ত প্রতিবিাধ, অপসািণ ও িহণবযাগ্য মাোে কমাইো আনা প্রবোজন িাহা তচতিি কিা; 

(খ) তবপতত্ত প্রতিবিাধ, অপসািণ ও িহণবযাগ্য মাোে কমাইো আতনবাি তনতমত্ত নকান একটি তনতিষৃ্ট পযাৃবে বা 

 পযাৃেসমূবহ নযই সংকটপূণ ৃতনেন্ত্রণ ধাপ িতহোবছ িাহা তচতিি কিা; 

(গ) সংকটপূণ ৃতনেন্ত্রণ ধাবপ সীমাবিখা প্রবিনৃ কিা যাহা তচতিি তবপতত্ত প্রতিবিাধ, অপসািণ ও িহণবযাগ্য মাোে 

 কমাইো আতনবাি মাধ্যবম খাবদ্যি তনিাপিিা িক্ষা কবি; 

(ঘ) সংকটপূণ ৃতনেন্ত্রণ ধাবপ কাযকৃি পতিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবিনৃ কিা ও িাহা বাতবােন কিা; 

(ঙ) সংকটপূণ ৃ তনেন্ত্রণ ধাবপ পতিবীক্ষণ যখন তনবিিৃ কবি নয, নকান তবষে তনেতন্ত্রি হইবিবছ না, িখন িাহা 

 সংবিাধবনি ব্যবস্থা িহণ কিা; 

(চ) (ক) হইবি (ঙ) পযনৃ্ত উপ-প্রতবধাবন উতিতখি উবদ্যাগসমূহ যথাযথিাবব কাযকৃি িতহোবছ তক না িাহা 

 তনেতমি যাচাইবেি জন্য পদ্ধতি প্রবিনৃ কিা; 

(ছ) উপ-প্রতবধান(ক) হইবি (চ) নি উতিতখি তবষেসমূবহি যথাযথ প্রমাণক সংিক্ষণ কিা;    

(৪) নকান খাদ্যপণ্য বা উৎপািবনি প্রতক্রোে পতিবিনৃ কিা হইবল এি সপবক্ষ যথাযথ প্রমাণক সংিক্ষণ কো; 

(৫) উৎস সনাক্তকিণ পদ্ধতিি অংি তহসাবব কোঁচামাল তচতিিকিণ, প্রতক্রোকিণ, উৎপািন, আমিাতন, তবিিণ ও 

 তবক্রে কাযকৃ্রম যাচাইবেি জন্য নিবতোঁিা মাতলক বা খাদ্য ব্যবসােী কর্তকৃ প্রমাণক কাগজপে সংিক্ষণ কো;  

(৬) আইবনি তবধাবনি সাবথ সামঞ্জস্যপূণ ৃপ্রমাণক কাগজপে কর্তপৃবক্ষি চাতহিা নমািাববক নপি কতিবব; এবং  

(৭) নিবতোঁিা/খাদ্যব্যবসােী ব্যবসা পতিচালনা সংতিষ্ট প্রমাণক কাগজপে তনেতমিিাবব হালনাগাি কতিবব; 

(৮) নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােী নিবতোঁিাে নিাক্তাি িািীতিক বা মানতসক ক্ষতি/দূঘটৃনা এড়াইবাে জন্য নিাক্তাি 

 সিকিৃা তনতিবি প্রবোজবন িিনৃীে স্থাবন নিাক্তাি কিণীে সম্পজেড মুতদ্রি তনবিিৃমালা প্রিিনৃ  কতিববন; 

(৯) খাবাে পজেজবেনা বা গ্রহজনে রক্ষজে রভ্াক্তাে রোন প্রোে ক্ষজত হইবাে সম্বাবনা থাজেজল (রযমন; েেম চা, 

 েজি, সুযপ ইতযাজদ) পজেজবেনোজল সতেডতা অবলম্বনসহ রভ্াক্তাজে  সতেড েজেজত হইজব; 
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(১০) িাৎক্ষতণক দূঘটৃনা নমাকাববলাে স্থানীে নিবতোঁিাে প্রাথতমক তচতকৎসাি ব্যবস্থা এবং নক্ষে তববিবষ 

 নিতজস্ট্াড ৃতচতকৎসবকি (অন-কল) ব্যবস্থা থাজেজত হইজব;  

 

১৪।- (১) নিবতোঁিা/খাদ্য ব্যবসােীগণ এই তবতধমালা প্রবোবগি নক্ষবে খাদ্য তনেন্ত্রণ সংস্থাি জািীকৃি নয নকান 

 ননাটিি প্রকাে স্থাবন প্রকাি কজেবাে ব্যবস্থা িহণ কতিবব । 

(২) ননাটিবিি একটি ফিবমট এই তবতধমালাি পতিতিষ্ট XX এ নিো আবছ। 
 

১৫। ননাটিি ।- ইংবিতজবি অনূতিি পাঠ প্রকাি।- এই প্রতবধানমালা কাযকৃি হইবাি পি কর্তপৃক্ষ, সিকাবিি 

 পূবাৃনুিক্রবম, ৎসিকাতি নগবজট প্রজ্ঞাপন দ্বািা, এই প্রতবধানমালাি ইংবিতজবি অনূতিি একটি তনিিৃবযাগ্য 

 পাঠ (Authentic English Text) প্রকাি কতিবি পাতিবব: 

 িবব িি ৃথাবক নয বাংলা ও ইংবিতজ পাবঠি মবধ্য তববিাবধি নক্ষবে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবব । 

 

 

 


