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২০২১-২২ অর্বৃছদর ৩৩টি খাদ্যস্থ্াপনাদক লেন াং প্রদান করদলা নবএিএসএ 

৩০ লশ জুন, ২০২২:  

 

বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর উদদ্যাদগ আজ ৩০ লশ জুন ২০২২ নিষ্টাদে ননয়নমত কাদজর অাংশ নিদসদব 

২০২১-২২ অর্বৃছদর ৩৩টি খাদ্যস্থ্াপনাদক লেন াং প্রদান করা িয়। 

 

কর্তপৃদক্ষর প্রনশক্ষণ রুদম নবদকল নতনটায় অনুদেয় এ লেন াং প্রদান কমসৃূনিদত প্রধান অনতনর্ নিদসদব উপনস্থ্ত 

নছদলন বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর লিয়ারম্যান জনাব লমাোঃ আব্দুল কাইউম সরকার। নতনন বদলন: 

"পর্টৃন নবকাদশ সবদর্দক গুরুত্বপূণ ৃিদলা খাদদ্যর মান। লকান পর্টৃক র্খন লকার্াও র্ান, তখন নতনন লর্ন এসব 

লেন াং নিকার লদদখ একটা সমর্নৃ পান।" 

 

সভাপনত নিদসদব উপনস্থ্ত নছদলন কর্তপৃদক্ষর সদস্য জনাব শািনওয়াজ নদলরুবা খান। নতনন তার বক্তদে র্ারা 

কম লে  লপদয়দছন, তাদদরদক ৪৫ নদন সময় লেঁদধ লদন। এ সমদয়র মদে তাদদরদক লে  উন্নীত করার আিবান 

কদরন।  

 

ঢাকা  লমদরাপনলটন উত্তদরর লরদতারাঁ মানলক সনমনতর সাধারণ সম্পাদক কামরুল িাসান নবপু ননরাপদ খাদ্য 

কর্তপৃদক্ষর এ উদদ্যাদগর ভূয়সী প্রশাংসা কদরন এবাং নতনন নবনভন্ন সরকানর লরননাং ইননিটিউদট ননরাপদ খাদ্য 

নবষয়ক প্রনশক্ষদণর উপর লজারদার কদরন । 

 

এ সময় ২০২১-২২ অর্বৃছদর ৩৩টি খাদ্যস্থ্াপনাদক নতুন কদর লেন াং এবাং ৪০ টি প্রনতোনদক নরদেন াং(পূনরায় 

লেন াং) নিকার প্রদান করা িয়। ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর র্াত্রা শুরুর পর লর্দক এ পর্নৃ্ত ১৫০ টি খাদ্যস্থ্াপনাদক 

লেন াং নিকার প্রদান করা িয় এবাং ৭১টি খাদ্যস্থ্াপনাদক নরদেন াং করা িয়। এর মদে ২০১৮-১৯ অর্বৃছদর 

৫৮টি, ২০১৯-২০ অর্বৃছদর ৩০টি, ২০২০-২১ অর্বৃছদর ৩০টি এবাং ২০২১-২২ অর্বৃছদর ৩৩টি খাদ্যস্থ্াপনাদক 

লেন াং নিকার প্রদান করা িয়। 

 

উদেখ্য লর্, বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ ২০১৮-১৯ অর্বৃছর লর্দক লিাদটল লরদতারাঁদক নবদশষ মূল্যায়দনর 

নভনত্তদত লেন াং নিকার প্রদান করা শুরু কদর। এ+, এ, নব এবাং নস কযাটাগনরর নভনত্তদত এ লেন াং নিকার নবতরণ 
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করা িয়। ৯০ বা তার লবনশ নম্বর লপদল এ+, ৮০-৮৯ নম্বর লপদল এ, ৭০-৭৯ লপদল নব এবাং ৭০ এর নীদি লপদল নস 

লে  প্রদান করা িয়।  

 

খাদ্যস্থ্াপনার পনরদবশ, প্রশাসননক নবষয়ানদ, েনক্তগত স্বাস্থ্যনবনধ, পনরষ্কার পনরচ্ছন্নতা, খাবার সাংরক্ষণ ও মজুদ 

এবাং লভাক্তার সাদর্ আিরণ এসব নবষয় নবদবিনা কদর লেন াং নিকার প্রদান করা িয়। 

 

এসময় মননটনরাং ও খাদ্যস্থ্াপনা পনরদশদৃনর সুনবধাদর্ ৃবাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃদক্ষর ননজস্ব লপাশাক িালু 

করা িয়। জলপাই রাং এর এ লপাশাক পনরধান কদর এখন লর্দক খাদ্যস্থ্াপনা পনরদশনৃ করা িদব। 
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