ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য আইন, ২০১০
(২০১০ ননয ২নং আইন)

[চানুয়াযী ২৮, ২০১০]

ংক্ষিপ্ত ক্ষনযানাভ
 প্রফর্তন

১। (১) এই আইন ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য আইন, ২০১০ নানভ অক্ষবক্ষর্ ইনফ।
(২) ইা অক্ষফরনে ওাম তওয ইনফ।

ংজ্ঞা

২। ক্ষফলয় ফা প্রনেয ক্ষযন্থী কওান ক্ষওছু না থাক্ষওনর, এই আইননত ক্ষফলনয় ভৎস্য অক্ষধদপ্তয এফং শুঔাদ্য ম্পক্ষওর্
ত ক্ষফলনয় শুম্পদ
(১) ‘অক্ষধদপ্তয’ অথ ত ভৎস্যঔাদ্য ম্পক্ষওর্
অক্ষধদপ্তয;
(২) ‘কওাম্পানী’ অথ ত কওাম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ ননয ১৮নং আইন) এ জ্ঞাক্ষয়র্ কওাম্পানী;
(৩) ‘ঔাভায’ অথ ত ভৎস্য  গৃাক্ষরর্ শুয যাঘাক্ষয, না তাক্ষয, প্রচনন ঔাভায এফং ভৎস্য  গৃাক্ষরর্ শুয
ফাক্ষিক্ষচযও ঔাভায;
(৪) ‘ক্ষনধ তাক্ষযর্’ অথ ত ক্ষফক্ষধ দ্বাযা ক্ষনধ তাক্ষযর্;
(৫) ‘শু’ অনথ ত ক্ষনভিফক্ষি তর্ ওর ধযননয প্রািী অন্তর্ভতক্ত ইনফ, মথা:(অ) ভানুল ব্যর্ীর্ ওর স্তন্যায়ী প্রািী;
(আ) াক্ষঔ;
(ই) যীসৃ চার্ীয় প্রািী;
(ঈ) ভৎস্য ব্যর্ীর্ অন্যান্য চরচ প্রািী; এফং
(উ) যওায ওর্ততও, ভয় ভয়, যওাক্ষয ককনচনে প্রজ্ঞান দ্বাযা কখাক্ষলর্ অন্য কওান প্রািী;
(৬) ‘শুঔাদ্য’ অথ ত শুয চীফনধাযি  অপুক্ষি ইনর্ যিায উনেনে কৃক্ষিভ ফা অন্যবানফ প্রস্ত্তর্কৃর্
ক্ষফক্ষবন্ন পুক্ষিযুক্ক্ত ঔাদ্যরব্ব্য ফা উায ক্ষভরণ;ি;

(৭) ‘ক্ষযঘারও’ অথ ত ফাক্ষিক্ষচযও প্রক্ষর্ষ্ঠাননয কিনি উায কওান অংীদায ফা ক্ষযঘারনা কফানড তয দস্য;
(৮) ‘‘কপৌচদাযী ওাম তক্ষফক্ষধ’’ অথ ত Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V
of 1898);
(৯) ‘ব্যক্ষক্ত’ অনথ ত কম কওান ব্যক্ষক্ত এফং কওান প্রক্ষর্ষ্ঠান, কওাম্পানী, অংীদাযী ওাযফায, পাভত ফা অন্য কম
কওান ংস্থা উায অন্তর্ভতক্ত ইনফ;
(১০) ‘ক্ষফক্ষধ’ অথ ত এই আইননয অধীন প্রিীর্ ক্ষফক্ষধ;
(১১) ‘কবচার ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য’ অথ ত কওান ক্ষফলাক্ত ফা িক্ষর্ওয উাদানযুক্ক্ত ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য
মাা ভৎস্য, শু ফা অন্যান্য প্রািী ফা ক্ষযনফনয চন্য িক্ষর্ওয অথফা এভন ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য মাা এই
আইননয ধাযা ১১ এফং ১৩ কর্ উক্ষিক্ষঔর্ ক্ষফলয়াক্ষদয ানথ েক্ষর্পূি ত নন, অথফা ভান ক্ষনয়ন্ত্রি ল্যাফনযেযীনর্
কবচার ফা ক্ষফলাক্ত ফা িক্ষর্ওয ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য ফা অরব্ব্য ক্ষানফ প্রভাক্ষির্;
(১২) ‘ভৎস্য’ অথ ত ওর প্রওায কওাভর অক্ষস্থ  ওঠিন অক্ষস্থক্ষফক্ষি ভাঙ (Cartilaginous and bony
fishes), স্বাদু  রফিাক্ত াক্ষনয ক্ষঘংক্ষি (Prawn and Shrimp), উবঘয চরচ প্রািী, ওঘঙ, ওাক্ষঙভ, ওাঁওিা
চার্ীয় (Crustacean), ামুও ফা ক্ষছনুও চার্ীয় (Molluscs) চরচ প্রািী, এওাইননাডাভতস্ চার্ীয় (Sea
Cucumber), ব্যাগ (Frogs) এফং উানদয চীফনঘনেয কম কওান ধা এফং যওায ওর্ততও ভয় ভয়,

যওাক্ষয ককনচনে প্রজ্ঞান দ্বাযা কখাক্ষলর্ অন্য কওান চরচ প্রািী;
(১৩) ‘ভৎস্যঔাদ্য’ অথ ত ভানঙয চীফনধাযি  অপুক্ষি ইনর্ যিায উনেনে ওাযঔানায় ফা অন্যবানফ
প্রস্ত্তর্কৃর্ ক্ষফক্ষবন্ন পুক্ষিযুক্ক্ত ঔাদ্যরব্ব্য ফা উায ক্ষভরণ;ি;
(১৪) ‘ভাক্ষযঘারও’ অথ ত ভৎস্য অক্ষধদপ্তনযয ভাক্ষযঘারও ফা কিিভর্, শুম্পদ অক্ষধদপ্তনযয
ভাক্ষযঘারও;
(১৫) ‘ভান ক্ষনয়ন্ত্রি ল্যাফনযেযী’ অথ ত ক্ষনন্ফক্ষি তর্ প্রক্ষর্ষ্ঠানমূনয ভান ক্ষনয়ন্ত্রি ল্যাফনযেযী, মথা:(অ) ভৎস্য অক্ষধদপ্তয;
(আ) শুম্পদ অক্ষধদপ্তয;
(ই) ফাংরানদ স্ট্যান্ডাড ত এন্ড কেক্ষিং ইনক্ষস্ট্টিউে (ক্ষফ এ টি আই);
(ঈ) ফাংরানদ ক্ষফজ্ঞান  ক্ষল্প কনফলিা ক্ষযলদ (ক্ষফ ক্ষ এ আই আয);
(উ) ফাংরানদ ভৎস্য কনফলিা ইনক্ষস্ট্টিউে;
(ঊ) ফাংরানদ শুম্পদ কনফলিা ইনক্ষস্ট্টিউে;
(ঋ) স্বীকৃর্ ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারনয়য ভৎস্য ক্ষফজ্ঞান অনুলদ;
(এ) স্বীকৃর্ ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফশ্বক্ষফদ্যারনয়য শু ক্ষঘক্ষওৎা অনুলদ;
(ঐ) স্বীকৃর্ ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষফফক্ষফদ্যারনয়য শুারন অনুলদ;
() ফাংরানদ যভানু ক্ষক্ত ওক্ষভননয ল্যাফনযেযী; এফং

() যওায ওর্ততও, ভয় ভয়, যওাক্ষয ককনচনে প্রজ্ঞান দ্বাযা ক্ষনধ তাক্ষযর্ অন্য কওান ল্যাফনযেযী;
(১৬) ‘রাইনন্প’ অথ ত ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য উৎাদন, প্রক্ষেয়াচার্ওযি, আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফেয়, ক্ষফর্যি,
ক্ষযফন এফং আনুাক্ষেও ওাম তাফরী ম্পাদন ওক্ষযফায রনিয কওান ব্যক্ষক্ত ফা প্রক্ষর্ষ্ঠাননয অনুকূনর ধাযা ৫
এয অধীন প্রদত রাইনন্প;
(১৭) ‘যওায’ অথ ত ভৎস্য  শুম্পদ ভন্ত্রিারয়।
ভৎস্যঔাদ্য 
শুঔাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রি ওর্ততি

৩। (১) ভৎস্য অক্ষধদপ্তনযয ভাক্ষযঘারও ফা র্াায ক্ষনওে ইনর্ িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা ভৎস্যঔাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রি
ওর্ততি ইনফন।
(২) শুম্পদ অক্ষধদপ্তনযয ভাক্ষযঘারও ফা র্াায ক্ষনওে ইনর্ িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা শুঔাদ্য ক্ষনয়ন্ত্রি
ওর্ততি ইনফন।

রাইনন্প ব্যর্ীর্ ভৎস্যঔাদ্য

শুঔাদ্য
উৎাদন,
প্রক্ষেয়াচার্ওযি ইর্যাক্ষদ
ক্ষনক্ষলদ্ধ
ংেভি
ক্ষফক্ষধ-ক্ষননলধ

৪। এই আইন ওাম তওয ইফায য কওান ব্যক্ষক্ত ধাযা ৬ এয অধীন রাইনন্প গ্রি ব্যর্ীর্ ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য
উৎাদন, প্রক্ষেয়াচার্ওযি, আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফিন, ক্ষফেয়, ক্ষফর্যি এফং আনুাক্ষেও ওাম তাফরী ম্পাদন
ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন না।

রাইনক্ষন্পং
ওর্ততি

৫। এই আইননয অধীন ভৎস্যঔাদ্য ংোন্তক্ষফলনয় ভৎস্য অক্ষধদপ্তনযয ভাক্ষযঘারও ফা ভাক্ষযঘারও ওর্ততও
এর্দুনেনে িভর্াপ্রাপ্ত অক্ষধদপ্তনযয প্রথভ করণ;িীয কওান ওভতওর্তা এফং শুঔাদ্য ংোন্তক্ষফলনয় শুম্পদ
অক্ষধদপ্তনযয ভাক্ষযঘারও ফা ভাক্ষযঘারও ওর্ততও এর্দুনেনে িভর্াপ্রাপ্ত অক্ষধদপ্তনযয প্রথভ করণ;িীয কওান
ওভতওর্তা রাইনক্ষন্পং ওর্ততি ক্ষানফ কণ্য ইনফন।

রাইন্প
প্রদান

৬। (১) এই আইননয অধীন ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য উৎাদন, প্রক্ষেয়াচার্ওযি, আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফিন,
ক্ষফেয়, ক্ষফর্যি এফং আনুলক্ষেও ওাম তাফরী ম্পাদন ওক্ষযনর্ ইঘছুও কওান ব্যক্ষক্ত রাইননন্পয চন্য ধাযা ৫ এ
উক্ষিক্ষঔর্ রাইনক্ষন্পং ওর্ততনিয ক্ষনওে ক্ষনধ তাক্ষযর্ দ্ধক্ষর্নর্  পযনভ আনফদন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন :
র্নফ র্ত থানও কম, এর্দুনেনে ক্ষফক্ষধ প্রিীর্ না য়া ম তভত্ম কওান ব্যক্ষক্ত রাইননন্পয চন্য ক্ষরক্ষঔর্বানফ
আনফদন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন।
(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন রাইননন্পয চন্য আনফদন ওযা ইনর রাইনক্ষন্পং ওর্ততি(ও) মক্ষদ এই ভনভত ন্তুি য় কম, আনফদনওাযী ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য উৎাদন, প্রক্ষেয়াচার্ওযি,
আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফিন, ক্ষফেয়, ক্ষফর্যি এফং আনুলক্ষেও ওাম তাফরী ম্পাদন ওক্ষযফায চন্য ক্ষনধ তাক্ষযর্
র্তাফরী পূযি ওক্ষযয়ানঙন, র্াা ইনর রাইনক্ষন্পং ওর্ততি আনফদনওাযীয ক্ষনওে ইনর্ ধাযা ৮ এয অধীন
ক্ষনধ তাক্ষযর্ ক্ষপ আদায় ওক্ষযয়া ৩০ (ক্ষি) ক্ষদননয ভনে আনফদনওাযীনও রাইনন্প প্রদান ওক্ষযনফ; অথফা
(ঔ) মক্ষদ এইরূ অক্ষবভর্ কালি ওনয কম, ক্ষনধ তাক্ষযর্ র্তাফরী পূযি ওক্ষযফায চন্য আনফদনওাযীনও সুনমাক
প্রদান ওযা ভীঘীন, র্াা ইনর উক্ত র্তাফরী পূযি ওক্ষযফায চন্য রাইনক্ষন্পং ওর্ততি আনফদনওাযীনও
অনক্ষধও ৩০ (ক্ষি) ক্ষদন ভয় প্রদান ওক্ষযনর্ াক্ষযনফ; এফং
(অ) উক্ত ভনয়য ভনে আনফদনওাযী উক্ষিক্ষঔর্ ওর র্তাফরী প্রক্ষর্ারন ওক্ষযনর্ িভ ইনর যফর্ী ১৫
(ননয) ক্ষদননয ভনে আনফদন ভঞ্জুয ওক্ষযয়া আনফদনওাযীনও রাইনন্প প্রদান ওক্ষযনফ; অথফা
(আ) উক্ত ভনয়য ভনে প্রনয়াচনীয় র্তাফরী পূযি ওক্ষযনর্ আনফদনওাযী ব্যথ ত ইনর আনফদন নাভঞ্জুয
ওক্ষযয়া ১৫ (ননয) ক্ষদননয ভনে আনফদনওাযীনও অফক্ষর্ ওক্ষযনফ; অথফা
(ক) মক্ষদ এইরূ অক্ষবভর্ কালি ওনয কম, আনফদনওাযী ক্ষনধ তাক্ষযর্ র্তাফরীয ভনে অক্ষধওাং র্ত পূযি
ওক্ষযনর্ িভ য় নাই এফং আনফদনওাযীনও দপা (ঔ) এ উক্ষিক্ষঔর্ সুনমাক প্রদান ওযা ইনর উক্ত ভনয়য
ভনে অফক্ষি র্তাফরী পূযি ওক্ষযনর্ িভ ইফায ম্ভাফনা নাই, র্াা ইনর আনফদনওাযীয আনফদন
যাক্ষয নাভঞ্জুয ওক্ষযয়া ১৫ (ননয) ক্ষদননয ভনে আনফদনওাযীনও অফক্ষর্ ওক্ষযনফ।
(৩) এই আইন ওাম তওয ইফায অব্যফক্ষর্ পূনফ ত কওান ব্যক্ষক্ত ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য উৎাদন,
প্রক্ষেয়াচার্ওযি, আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফিন, ক্ষফেয়, ক্ষফর্যি এফং আনুলক্ষেও ওাম তাফরী ম্পাদন ওক্ষযয়া
থাক্ষওনর ক্ষর্ক্ষন এই আইন ওাম তওয ইফায অনক্ষধও ৬ (ঙয়) ভানয ভনে উ-ধাযা (১) এ ক্ষনধ তাক্ষযর্ দ্ধক্ষর্নর্
 পযনভ রাইনক্ষন্পং ওর্ততনিয ক্ষনওে আনফদন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন।
(৪) উধাযা (৩) এ উক্ষিক্ষঔর্ ভয়ীভায ভনে রাইননন্পয চন্য আনফদন ওযা না ইনর রাইনক্ষন্পং
ওর্ততি এই আইন ওাম তওয ইফায অব্যফক্ষর্ পূনফ তয ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য উৎাদন, প্রক্ষেয়াচার্ওযি,
আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফিন, ক্ষফেয়, ক্ষফর্যি এফং আনুলক্ষেও ওাম তাফরী ক্ষযঘারনায মাফর্ীয় ওাম তেভ ফন্ধ
যাক্ষঔফায ক্ষননদ ত প্রদান ওক্ষযনফ।

রাইননন্পয
কভয়াদ  নফায়ন

৭। (১) এই আইননয অধীনন প্রদত রাইননন্পয কভয়াদ ইনফ রাইনন্প ইসুযয র্াক্ষযঔ ইনর্ ১ (এও) ফৎয।
(২) উ-ধাযা (১) এ ফক্ষি তর্ রাইননন্পয কভয়াদ কল ইফায অনুর্ধ্ত ৩০ (ক্ষি) ক্ষদন পূনফ ত ক্ষনধ তাক্ষযর্ ক্ষপ
নফায়ননয চন্য রাইনক্ষন্পং ওর্ততনিয ক্ষনওে ক্ষনধ তাক্ষযর্ পযনভ আনফদন ওক্ষযনর্ ইনফ।
(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন আনফদন প্রাক্ষপ্তয য রাইনক্ষন্পং ওর্ততি মক্ষদ এই ভনভত ন্তুি য় কম,
আনফদনওাযী ওর্ততও এই আইন ফা ক্ষফক্ষধ মা রাইননন্পয র্তাফরী মথামথবানফ প্রক্ষর্ারন ওযা ইয়ানঙ র্াা
ইনর রাইনক্ষন্পং ওর্ততি আনফদন প্রাক্ষপ্তয ৩০ (ক্ষি) ক্ষদননয ভনে নফায়ন ক্ষপ ক্ষযনাধ াননি,
রাইনন্প নফায়ন ওক্ষযনফ অথফা রাইনক্ষন্পং ওর্ততি মক্ষদ এই ভনভত ন্তুি ন কম, আনফদনওাযী প্রনমাচয
র্তাফরী প্রক্ষর্ারন ওনয নাই র্নফ রাইনন্প নফায়ননয আনফদনটি নাভঞ্জুয ওক্ষযনফন এফং ক্ষরক্ষঔর্বানফ

রাইনন্প গ্রীর্ানও অফক্ষর্ ওক্ষযনফন।
(৪) উ-ধাযা (৩) অনুমায়ী রাইনন্প নফায়ননয আনফদন রাইনক্ষন্পং ওর্ততি ওর্ততও ভঞ্জুয ফা নাভঞ্জুনযয
আনদ না ায়া ম তভত্ম রাইনন্পটি ফার আনঙ ফক্ষরয়া কণ্য ইনফ এফং র্দনুানয রাইনন্প গ্রীর্া
র্াায ওাম তাফরী ম্পাদন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন।
রাইনন্প ক্ষপ 
নফায়ন ক্ষপ

৮। এই আইননয অধীন প্রনদয় রাইনন্প এয ক্ষপ  নফায়ন ক্ষপ ক্ষফক্ষধ দ্বাযা ক্ষনধ তাক্ষযর্ ইনফ:
র্নফ র্ত থানও কম, এর্দুনেনে ক্ষফক্ষধ প্রিীর্ না য়া ম তভত্ম যওায, যওাক্ষয ককনচনে প্রজ্ঞান দ্বাযা,
রাইনন্প ক্ষপ  নফায়ন ক্ষপ এয ায ধাম ত ওক্ষযনর্ াক্ষযনফ।

রাইনন্প ফাক্ষর্র 
স্থক্ষকর্ওযি

৯। (১) কওান রাইনন্প গ্রীর্া এই আইন ফা র্দধীন প্রিীর্ ক্ষফক্ষধ ফা রাইননন্পয কওান র্ত বে ওক্ষযনর
রাইনক্ষন্পং ওর্ততি রাইনন্প গ্রীর্ানও যুক্ক্ষক্তের্ ওাযি দতাননায সুনমাক প্রদান ওক্ষযয়া প্রদত রাইনন্প
স্থক্ষকর্ ফা ফাক্ষর্র ওক্ষযনর্ াক্ষযনফ।
(২) উ-ধাযা (১) অনুমায়ী কওান রাইনন্প স্থক্ষকর্ ফা ফাক্ষর্র ওযা ইনর স্থক্ষকর্ ফা ফাক্ষর্র আনদনয র্াক্ষযঔ
ইনর্ ৩০ (ক্ষি) ক্ষদননয ভনে রাইনন্প গ্রীর্া যওানযয ক্ষনওে ক্ষনধ তাক্ষযর্ ক্ষপ প্রদান াননি আীর
ওক্ষযনর্ াক্ষযনফ এফং যওায উক্ত আীর দানয়নযয র্াক্ষযঔ ইনর্ ৬০ (লাে) ক্ষদননয ভনে আীর ক্ষনষ্পক্ষত
ওক্ষযনফ এফং এই কিনি যওানযয ক্ষদ্ধাভত্ম চূিাভত্ম ফক্ষরয়া কণ্য ইনফ :
র্নফ র্ত থানও কম, ংক্ষুব্ধ ব্যক্ষক্ত আীর আনদ অফক্ষর্ ইফায র্াক্ষযঔ ইনর্ ৩০ (ক্ষি) ক্ষদননয ভনে
উা পুনক্ষফ তনফঘনায চন্য আনফদন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফ।
(৩) উ-ধাযা (২) এয অধীন আীর আনদ পুনক্ষফ তনফঘনায আনফদন প্রাক্ষপ্তয অনক্ষধও ৩০ (ক্ষি) ক্ষদননয ভনে
উা ক্ষনষ্পক্ষত ওক্ষযনর্ ইনফ।

আদতভািা

১০। (১) যওায ফাক্ষিক্ষচযওক্ষবক্ষতনর্ উৎাক্ষদর্ব্য ভৎস্যঔাদ্য  শুঔানদ্যয গুিকর্ভান ফচায় যাক্ষঔফায রনিয
ক্ষফক্ষধ দ্বাযা ভৎঔাদ্য  শুঔানদ্যয ক্ষফক্ষবন্ন উাদাননয আদতভািা ক্ষনধ তাযি ওক্ষযয়া ক্ষদনফ এফং
ফাক্ষিক্ষচযওক্ষবক্ষতনর্ ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য প্রস্ত্তর্ওানর উক্ত আদতভািা অনুযি ফাের্ামূরও ইনফ।
(২) ভান ক্ষনয়ন্ত্রি ল্যাফনযেযীনর্  যীিায় কওান ভৎঔাদ্য ফা শুঔানদ্য উ-ধাযা (১) এ উক্ষিক্ষঔর্
আদতভািা না ায়া ককনর ফা পুক্ষি ক্ষফনযাধী কওান উাদাননয উক্ষস্থক্ষর্ প্রভাক্ষির্ ইনর ফা উানর্
ভৎস্যঔাদ্য  শুঔানদ্যয অনমাগ্য ফা িক্ষর্ওয কওান রব্নব্যয ক্ষভরণ;ি ায়া ককনর উক্ত ভৎস্যঔাদ্য ফা শুঔাদ্য
প্রস্ত্তর্ওাযী প্রক্ষর্ষ্ঠাননয রাইনন্প ফাক্ষর্র ওযা মাইনফ।

ভৎস্যঔাদ্য 
শুঔানদ্যয ভান
ক্ষনক্ষির্ওযি

১১। (১) আভদাক্ষনকৃর্  কদন উৎাক্ষদর্ কম কওান ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ফাচাযচার্ ওক্ষযফায কম কওান ম তানয়
উায ভান মাঘাইনয়য উনেনে িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা কওান উৎাদও, আভদাক্ষনওাযও ফা ক্ষফনের্ায ক্ষনওে
ইনর্ নমুনা ংগ্র ওক্ষযয়া উা ভান ক্ষনয়ন্ত্রি ল্যাফনযেযীনর্ যীিা ওযাইনর্ াক্ষযনফ।
(২) উ-ধাযা (১) এয অধীন যীিায় ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ব্যফানযয অনুনমাকী প্রভাক্ষির্ ইনর উক্ত
ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ফানচয়াপ্ত ওযা ইনফ এফং উায আভদানীওাযও, উৎাদনওাযী  ফাচাযচার্ওাযী
এই অোনদনয অধীন অযাধ ওক্ষযয়ানঙ ফক্ষরয়া কণ্য ইনফ।
(৩) ভৎস্যঔাদ্য  শুঔানদ্যয কম ওর উওযি ক্ষফিন ইয়া থানও উা যীিা-ক্ষনযীিায দ্ধক্ষর্ ক্ষফক্ষধ
দ্বাযা ক্ষনধ তাক্ষযর্ ইনফ।

িক্ষর্ওয  কবচার
ভৎস্যঔাদ্য 
শুঔাদ্য
উৎাদন,
আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন,
ক্ষফেয়, ক্ষযফন 
ক্ষফিন ক্ষনক্ষলদ্ধ

১২। (১) কওান ব্যক্ষক্ত, প্রর্যি ফা নযািবানফ অথফা উায নি অন্য কওান ব্যক্ষক্ত, প্রক্ষর্ষ্ঠান ফা কওাম্পানীয
ভােনভ এভন কওান ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য উৎাদন, প্রক্ষেয়াচার্ওযি, আভদাক্ষন, যপ্তাক্ষন, ক্ষফেয়, ক্ষযফন
 ক্ষফর্যি ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন না:
(ও) মাানর্ ভানুল, শু, ভৎস্য ফা ক্ষযনফনয চন্য কওান ক্ষফলাক্ত ফা িক্ষর্ওয দাথ ত থানও; এফং
(ঔ) মাা আদতভািায নে অংকক্ষর্পূি ত।
(২) ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য আভদাক্ষনয কিনি যপ্তাক্ষনওাযও কদনয উযুক্ক্ত ওর্ততি ওর্ততও প্রদত
ত প্রর্যয়নি এফং উক্ত ঔাদ্যরব্ব্য ভৎস্য  শুয ঔায়ায উনমাকী ভনভত
কর্চক্ষিয়র্া যীিি ম্পক্ষওর্
প্রর্যয়নি ক্ষক্ষং ডকুনভননেয ক্ষর্ ফাের্ামূরওবানফ ংযুক্ক্ত ওক্ষযনর্ ইনফ।
(৩) কওান ব্যক্ষক্ত উ-ধাযা (১) এয ক্ষফধান রংখন ওক্ষযনর উা এই আইননয অধীন অযাধ ক্ষানফ কণ্য
ইনফ।

াি  করনফক্ষরং

১৩। (১০) কওান ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ফাচাযচার্ ওযা মাইনফ না, মক্ষদ(ও) উক্ত ঔাদ্য অনুনভাক্ষদর্ াি ফা প্যানওনে ংযক্ষির্ এফং ফায়ুক্ষননযাধ অফস্থায় কভািওচার্ না য়; এফং
(ঔ) উক্ত াি ফা প্যানওনে ক্ষনম্নফক্ষি তর্ ক্ষফলয়গুক্ষর উনিঔ না থানও, মথাাঃ(১) প্রস্ত্তর্ওাযনওয নাভ  কম কদন প্রস্ত্তর্ কই কদনয নাভ;
(২) ংক্ষিি প্রক্ষর্ষ্ঠাননয নাভ, ঠিওানা  ক্ষনফন্ধন নেয;
(৩) ভৎস্যঔাদ্য  শুঔানদ্যয প্রকৃর্ চন;
(৪) ক্ষফদ্যভান ক্ষফক্ষবন্ন ঔাদ্য উওযনিয  পুক্ষি উাদাননয নাভ এফং র্ওযা ায;
(৫) ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ক্ষঘক্ষির্ ওযায চন্য প্রনদয় রে নেয ফা অন্যক্ষফধ উায়;
(৬) উৎাক্ষদর্ নণ্যয উৎ নাক্তওযি কওাড;
(৭) কওান চার্ীয় ভৎস্য ফা শুয ঔাদ্য র্াায উনিঔ;
(৮) উৎাদননয র্াক্ষযঔ এফং কভয়াদ উতীনি তয র্াক্ষযঔ।

ভৎস্যঔাদ্য 
শুঔানদ্য
এক্ষিফানয়াটিও,
কগ্রাথ যনভান,
ওীেনাও,
ইর্যাক্ষদ ব্যফায
ক্ষনক্ষলদ্ধওযন

১৪। (১) ভৎস্যঔাদ্য  শুঔানদ্য এক্ষিফানয়াটিও, কগ্রাথ যনভান, কিযনয়ড  ওীেনাও অন্যান্য িক্ষর্ওয
যাায়ক্ষনও রব্ব্য ব্যফায ওযা মাইনফ না।
(২) কওান ব্যক্ষক্ত উ-ধাযা (১) এয ক্ষফধান রংখন ওক্ষযনর উা এই অোনদনয অধীন অযাধ ক্ষানফ কণ্য
ইনফ।

ওাযঔানা ফা
ংক্ষিি স্থানন
প্রনফনয িভর্া

১৫। ভাক্ষযঘারও ফা র্াঁায ক্ষনওে ইনর্ িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা এই আইন  ক্ষফক্ষধ াননি, যুক্ক্ষক্তের্ ভনয়
কওান ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ওাযঔানা  উায প্রােি, প্রক্ষেয়াচার্ওযি দ্ধক্ষর্, প্রক্ষেয়াচার্ওযনিয
উনেনে উক্ত ওাযঔানায় আনীর্ ভৎস্যঔাদ্য  শুঔানদ্যয কম কওান উাদান  উাদানমূ ভজুদ ওক্ষযফায
স্থান, ক্ষযফনওাযী কম কওান মান, ক্ষফেয় কওনরব্ ফা এর্দংক্ষস্দি অন্য কওান স্থান ফা মানফান এফং
ভানক্ষনয়ন্ত্রি ংোন্তনম কওান দক্ষরর ক্ষযদতন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন।

িক্ষর্ওয  কবচার
ভৎঔাদ্য 
শুঔাদ্য
ফানচয়াপ্তওযি,
ক্ষফনিওযি,
ইর্যাক্ষদ

১৬। (১) কওান ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য িক্ষর্ওয  কবচার প্রভাক্ষির্ ইনর ভাক্ষযঘারও ফা িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা
উক্ত ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য এফং উানদয উৎাদন ওানচ ব্যফহৃর্ ণ্য  মন্ত্রাক্ষর্য মুদয় ফা কওান অং
ফানচয়াপ্ত ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন।
(২) ফানচয়াপ্ত অস্বাস্থযওয ফা পঁঘা ফা দূক্ষলর্ ফা কবচার ক্ষভক্ষরণ;র্ ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য ভাক্ষযঘারও ফা
িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা ক্ষফনি ওক্ষযফায চন্য ক্ষননদ ত প্রদান ওক্ষযনর্ াক্ষযনফন।
(৩) উ-ধাযা (১) এ ফানচয়াপ্তকৃর্ ভৎঔাদ্য  শুঔাদ্য িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তা ফা র্াঁায ভননানীর্
প্রক্ষর্ক্ষনক্ষধয উক্ষস্থক্ষর্নর্ চনস্বানস্থযয ফা ক্ষযনফনয উয ক্ষফরূ প্রক্ষর্ক্ষেয়ায সৃক্ষি ওনয না এভন স্বাস্থযম্মর্
ন্থায় ক্ষফনি ওক্ষযনফন এফং উক্তরূন ক্ষফনিওযি ংোন্তনযওড তি ওাযঔানা ওর্ততি ওর্ততও মথামথবানফ
ংযিি ওক্ষযনর্ ইনফ।

কওাম্পানী ওর্ততও
অযাধ ংখেন

১৭। কওান কওাম্পানী ওর্ততও এই আইননয অধীন কওান অযাধ ংখটির্ ইনর উক্ত অযানধয ক্ষর্ প্রর্যি
ংক্ষস্দির্া যক্ষয়ানঙ কওাম্পানীয এইরূ প্রনর্যও ক্ষযঘারও, ম্যাননচায, ক্ষঘফ, অংীদায, ওভতওর্তা এফং
ওভতঘাযী উক্ত অযাধ ংখেন ওক্ষযয়ানঙন ফক্ষরয়া কণ্য ইনফ, মক্ষদ না ক্ষর্ক্ষন প্রভাি ওক্ষযনর্ ানযন কম, উক্ত
অযাধ র্াায অজ্ঞার্ানয ংখটির্ ইয়ানঙ অথফা উক্ত অযাধ কযাধ ওক্ষযফায চন্য ক্ষর্ক্ষন মথাাে কঘিা
ওক্ষযয়ানঙন।

অযাধ  ক্ষফঘাযাথ ত
গ্রি  ক্ষফঘায

১৮। (১) ভাক্ষযঘারও ফা িভর্াপ্রাপ্ত ওভতওর্তায ক্ষরক্ষঔর্ অক্ষবনমাক ব্যর্ীর্ কওান আদারর্ এই আইননয অধীন
কওান ভাভরা ক্ষফঘাযাথ ত গ্রি ওক্ষযনফ না।
(২) কপৌচদাযী ওাম তক্ষফক্ষধনর্ মাা ক্ষওছুই থাকুও না কওন, এই আইননয অধীন অযাধমূ প্রথভ করণ;িীয
ম্যাক্ষচনেে ফা কভনরাক্ষরেন ম্যাক্ষচনেে ওর্ততও ক্ষফঘাম ত ইনফ।
(৩) এই আইনন ক্ষবন্নর্য ক্ষওছু না থাক্ষওনর, এই আইননয অধীন ংখটির্ অযানধয ক্ষফঘায ংক্ষিপ্ত দ্ধক্ষর্নর্
অনুক্ষষ্ঠর্ ইনফ এফং এর্দুনেনে কপৌচদাযী ওাম তক্ষফক্ষধয Chapter XXII কর্ ফক্ষি তর্ দ্ধক্ষর্, মর্দূয ম্ভফ,
প্রনমাচয ইনফ।

অযানধয
আভরনমাগ্যর্া 
চাক্ষভননমাগ্যর্া

১৯। এই আইননয অধীন অযাধমূ অ-আভরনমাগ্য (non-cognizable)  চাক্ষভননমাগ্য (bailable)
ইনফ।

দন্ড

২০। মক্ষদ কওান ব্যক্ষক্ত এই আইননয অধীন কওান অযাধ ওনযন র্াা ইনর উক্ত ব্যক্ষক্ত অনুরূ অযানধয চন্য
অনূর্ধ্ত এও ফৎনযয ওাযাদ-, ফা অনূর্ধ্ত ৫০০০০.০০ (ঞ্চা াচায) োওা ম তভত্ম অথ তদ-, ফা উবয় দনন্ড দ-র্ ইনফ।

অথ তদন্ড আনযানয কিনি
ম্যাক্ষচনেনেয
ক্ষফনল িভর্া

২১। কপৌচদাযী ওাম তক্ষফক্ষধনর্ মাা ক্ষওছুই থাকুও না কওন, এই আইননয অধীন কওান প্রথভ করণ;িীয ম্যক্ষচনেে ফা
কভনরাক্ষরেন ম্যাক্ষচনেে কদালী াব্যত্ম ব্যক্ষক্তনও ংক্ষস্দি অযানধয চন্য এই আইনন অনুনভাক্ষদর্ কম
কওান দন্ড আনযা ক্ষওযনর্ াক্ষযনফ।

ক্ষফক্ষধ প্রিয়ননয
িভর্া

২২। যওায, যওাযী ককনচনে প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইননয উনেে পূযিওনল্প ক্ষফক্ষধ প্রিয়ন ওক্ষযনর্ াক্ষযনফ।

ইংনযচীনর্
অনুক্ষদর্ াঠ
প্রওা

২৩। এই আইন ওাম তওয ইফায য যওায, যওাযী ককনচনে প্রজ্ঞান দ্বাযা, এই আইননয ইংনযক্ষচনর্ অনূক্ষদর্
এওটি াঠ প্রওা ওক্ষযনফ মাা এই অোনদনয অনুনভাক্ষদর্ ইংনযক্ষচ াঠ (Authentic English
Text) নানভ অক্ষবক্ষর্ ইনফাঃ
র্নফ র্ত থানও কম, ফাংরা  ইংনযক্ষচ ানঠয ভনে ক্ষফনযানধয কিনি ফাংরা াঠ প্রাধান্য াইনফ।

কপাচর্ ংোভত্ম
ক্ষফনল ক্ষফধান

২৪। (১) ভৎস্যঔাদ্য  শুঔাদ্য অোনদ, ২০০৮ (২০০৮ ননয ২০নং অোনদ), অর্াঃয উক্ত অোনদ
ফক্ষরয়া উক্ষিক্ষঔর্, এয অধীন কৃর্ ওাচওভত ফা গৃীর্ ব্যফস্থা এই আইননয অধীন কৃর্ ফা গৃীর্ ইয়ানঙ
ফক্ষরয়া কণ্য ইনফ।
(২) কিপ্রচার্ন্ত্রী ফাংরানদনয ংক্ষফধাননয অনুনঘঙদ ৯৩(২) এয ক্ষফধান অনুানয উক্ত অোনদ এয
ওাম তওাক্ষযর্া করা ায়া নে অনুরূ করা াইফায য উায ধাযাফাক্ষওর্ায় ফা ক্ষফনফক্ষঘর্
ধাযাফাক্ষওর্ায় কওান ওাচওভত কৃর্ ফা ব্যফস্থা গৃীর্ ইয়া থাক্ষওনর উা এই আইননয অধীননই কৃর্ ফা
গৃীর্ ইয়ানঙ ফক্ষরয়া কণ্য ইনফ।

