
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ননরাপদ খাদ্য  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

৭১-৭২ ইস্কাটন গাদডনৃ, ঢাকা। 

www.bfsa.gov.bd 
 

 

নসটিদজন চাটাৃর (Citizen Charter) 

১. নিশন ও নিশন 

 

নিশন: জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকদলর জন্য ননরাপদ খাদ্য।  

 

নিশন: ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনার সাদে সাংনিষ্ট সকল সাংস্থ্া, খাদ্য নশল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবাং সুশীল সিাজদক ননদয় যোযে নবজ্ঞানসম্মত নবনি-নবিান ততরী, ননরাপদ 

খাদ্য উৎপাদন শাংখল পনরবীক্ষণ এবাং খাদ্য ব্যবস্থ্াপনায় ননদয়ানজত সাংস্থ্াসমূদের কাযকৃ্রি সিন্বদয়র িাধ্যদি ভিাক্তার জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা। 

 

২.   প্রনতশ্রুত ভসবাসমূে  
 

 

ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি 

পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

আপীল কর্তপৃক্ষ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১. উৎপাদন েদত খাবার পনরদবশন 

পযনৃ্ত খাদ্য শঙ্খদল ননরাপদ খাদ্য 

ব্যবস্থ্াপনা নবষয়ক নবজ্ঞাননিনিক 

পরািশ ৃপ্রদান।  

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে তাৎক্ষননক অেবা 

৩(নতন) কাযনৃদবস 

পনরচালক (োব ভনটওয়াকৃ) 

ই-ভিইল: dri_fsln@bfsa.gov.bd  

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৮ 

মেোরম্যাি  

ই-ভিইল: 

chairman@bfsa.go

v.bd 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০০ 

(নিষ্পনির সেেসীো ৭ 

কার্নৃিবস) 

২.  ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনা নবষয়ক 

তথ্য সরবরাে। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে 

/ দটাকনপর 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

৩ (নতন) কায ৃনদবস 

সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুনষ্ট) 

ই-ভিইল: member_flp@bfsa.gov.bd       

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০০৪ 

৩. ননরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও 

সাংনিষ্ট নবনিিালা বাস্তবায়দন 

সোয়তা প্রদান। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃ

নদবস 

সদস্য (আইন ও নীনত) 

ই-ভিইল: member_phn@bfsa.gov.bd          
ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০১  

৪. খাদ্য ব্যবসা ননয়ন্ত্রণকারী 

প্রনতষ্ঠানসমূেদক সনদ প্রদাদনর জন্য 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে 

/ দটাকনপর 

তাৎক্ষননক পনরচালক (োব ভনটওয়াকৃ) 

ই-ভিইল: dri_fsln@bfsa.gov.bd  

http://www.bfsa.gov.bd/


ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি 

পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

আপীল কর্তপৃক্ষ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

অনুসরণীয় এযানক্রনডদটশন নীনতিালা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নবষয়ক পরািশ ৃ

ও সেদযানগতা প্রদান 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৮ 

৫.  খাদ্য আইন বাস্তবায়ন ও খাদ্য 

ব্যবস্থ্া সাংনিষ্ট ব্যনক্তবদগরৃ ননরাপদ 

খাদ্য সাংক্রান্ত নবষদয় প্রনশক্ষদণর 

ব্যবস্থ্া গ্রেণ। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে 

/ দটাকনপর 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃ

নদবস 

পনরচালক (এনদ াসদৃিন্ট) 

ই-ভিইল: dir_efh@bfsa.gov.bd       
ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৫ 

 

 

৬.  নবদ্যিান আইদনর অিীদন অন্য ভকান 

কর্তপৃক্ষ সাংস্থ্া কর্তকৃ ননিাৃনরত 

খাদদ্যর গুনগত িান বা ননদদশনৃা 

নবষদয় পরািশ ৃপ্রদান। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে  

/ দটাকনপর 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃ

নদবস 

পনরচালক (িান) 

ই-ভিইল: dir_fss@bfsa.gov.bd 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৭ 

৭.  ননরাপদ খাদ্য নবষয় ঝুঁনক ননরূপন, 

নবদিষণ, অবনেত করণ ও ভিাক্তা 

সিাজদক সতকৃীকরণ। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে 

/ দটাকনপর 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃ

নদবস 

সদস্য (খাদ্যদিাগ ও ভিাক্ত-অনিকার) 

ইদিইল: member_ccr@bfsa.gov.bd        
ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০২ 

৮. ননরাপদ খাদ্য নবষয়ক জনসদচতনতা 

সৃনষ্ট ও ইদলক্ট্রননক প্রচার সািগ্রী 

নবতরণ। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে 

/ দটাকনপর 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

৩ (নতন) কায ৃনদবস 

পনরচালক (দিাক্তা, ঝুঁনক ও ননরাপদ খাদ্য 

ব্যবস্থ্াপনা) 

ই-ভিইল: dir_crm@bfsa.com  

ভ ান নাং-৫৫১৩৮৬০৬  

৯.  নবনিন্ন সাংস্থ্া পনরচানলত খাদদ্যর 

ভিজাল ও িান ননরূপনকারী খাদ্য 

পরীক্ষাগারসমূেদক পরািশ ৃ ও 

সেদযানগতা প্রদান। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ই-মেইল 

নিজ/ওয়েব সাইট নবনামূদে 

/ দটাকনপর 

জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

খরচ প্রদান 

সাদপদক্ষ 

৫ (পাঁচ) কায ৃনদবস সদস্য (খাদ্য নশল্প)  

ই-ভিইল: member_fpp@bfsa.gov.bd 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০৩ 
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