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ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য উৎাদন ও  বফণন ব্যফস্থানা বনর্দ েবকা, ২০২০ 

ভূবভকা: 

প্রাবণজ অবভর্লয ক্রভফধ েভান চাবদাপূযর্ণ ও ভর্েয প্রর্োজর্ন প্রাকৃবিক উৎ আর্ি ভৎস্য অযর্ণয 

াাাব ভৎস্য চার্লয উর্দ্যাগ বৃবি াআর্ি থার্ক। বধক পরর্নয জন্য ফি জরার্েয প্রাকৃবিক ভৎস্যখাদ্য উৎ 

মর্থষ্ট না ওোে প্রবক্রোজাি বপর্ডয উয বনবেযিা বৃবি াে। একআবার্ফ গগাচাযণ গেত্র ংকুবচি এফং বফর্দী 

জার্িয ফা ংকযজার্িয গফাবদশুয খাদ্য চাবদা বফর্ফচনা কবযো এফং বধক দুধ ফা ভাং উৎাদর্নয জন্য  কৃবত্রভ 

খাদ্য ফা প্রবক্রোজাি খার্দ্যয উয বনবেযিা বৃবি াে। পর্র গদর্ বপড থ োৎ ভৎস্যখাদ্য ফা শুখার্দ্যয বল্প গবিো 

উর্ঠ। ভৎস্য ও শুখার্দ্য প্রাবনজ অবভর্লয উৎ বর্র্ফ ট্যানাবযয ফজেয ব্যফায ফর্েয জন্য ভাননীে াআর্কার্ট ে 

৬৯৩০/২০১০ নং বযট দার্েয ে। ভাননীে াআর্কার্ট ে উক্ত বযর্ট ভৎস্যখাদ্য ফা শুখাদ্য ভান সুযোয জন্য একটি 

গাআড রাআন প্রস্তুি কবযফায অর্দ প্রদান কর্যন।   

যকায বনযাদ ভৎস্য ও ভাং উৎাদর্ন গুণগি ও ভানম্পন্ন বপড বনবিি কযায রর্েয বযর্টয অর্দ 

বফর্ফচনা কবযো “ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য অআন, ২০১০” প্রণেন কর্য। ি:য ভৎস্য গক্টর্য ভাঠ ম োর্ে উক্ত 

অআর্নয সুষ্ঠু ফাস্তফাের্নয বনবভত্ত যকায ২০১১ ার্র “ভৎস্যখাদ্য বফবধভারা, ২০১১” এফং প্রাবণম্পদ গক্টর্যয জন্য 

শুখাদ্য বফবধভারা, ২০১৩  প্রণেন কর্য। গুণগিভার্নয বপড উৎাদন ও ফাজাযজািকযণ বনবিিকযর্ণয রর্েয এআ 

অআন ও বফবধভারায অওিাে বফববন্ন কাম েক্রভ ফাস্তফােন কযা আো থার্ক। 

এআ দুআটি বফবধভারাে ভৎস্যখাদ্য  ও শুখাদ্য এয  ভান বনেন্ত্রর্ণ বফধান ও বযদ ের্নয িবি গদো 

অর্ছ।  ট্যানাবয ফজেয ভৎস্যখাদ্য উৎাদর্ন ব্যফায কযা আর্র ফা ব্যফার্যয প্রভাণ াওো গগর্র “ভৎস্যখাদ্য ও 

শুখাদ্য, ২০১০” এফং “ভৎস্যখাদ্য বফবধভারা, ২০১১” ও শুখাদ্য বফবধভারা ২০১৩ এয অওিাে অআনানুগ ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা মাে। িথাব, বফধবার্ফ ট্যানাবযয ফজেয ট্যানাবয ংবিষ্ট প্রবিষ্ঠানগুর্রায বফধ র্মাবগিাে  ভৎস্যখাদ্য 

ও শুখার্দ্য প্রস্তুিকার্র প্রাবণজ গপ্রাটির্নয উৎ বার্ফ ব্যফার্যয সুর্মাগ ব্যফায কবযর্ি ার্য। িাআ অআন ও বফবধয 

বধক কাম েকাবযিায জন্য ভাননীে াআর্কার্ট েয অর্দ প্রবিারর্ন  বনর্দ েবকা প্রস্তুি অফবিক বফর্ফচনা কবযো এআ 

বনর্দ েবকা প্রণেন কযা আর। 

১। বর্যানাভ: 

এআ বনর্দ েবকা বনযাদ ভৎস্য, ভাং, বডভ ও দুধ উৎাদন ও ফাজাযজািকযর্ণয জন্য “ভৎস্যখাদ্য ও 

শুখাদ্য উৎাদন ও  বফণন ব্যফস্থানা  বনর্দ েবকা, ২০২০” নার্ভ বববি আর্ফ। 

২। ংজ্ঞা: 

(ক) ‘অআন’ থ ে ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য অআন, ২০১০।  

(খ) ‘কাযখানা’ থ ে ভৎস্যখাদ্য ফা শুখাদ্য উায বনবদ েষ্ট ভাত্রায বনধ োবযি উকযণ ব্যফায ও প্রবক্রোকযর্ণয ভাধ্যর্ভ 

বপড উৎাদন স্থর, উকযর্ণয ফা উৎাবদি খার্দ্যয ভজুদাগায আায ন্তভূ েক্ত আর্ফ। 

(গ) ‘বপড (Feed)’ থ ে অআর্ন উবিবখি ভৎস্যখাদ্য ফা শুখাদ্য। 

(ঘ) ‘বফবধ’ থ ে ভৎস্যখাদ্য বফবধভারা, ২০১১ ফা শুখাদ্য বফবধভারা, ২০১৩। 

(ঙ) ‘ব্যাচ’ থ ে একটি কাযখানা র্ি উৎাদর্নয একআ উকযর্ণয কর অদ েভান ফজাে গযর্খ একআ উৎাদন 

প্রবক্রোয ধাযাফাবকিাে একটি বনবদ েষ্ট ভর্ে উৎাবদি একআ বফবষ্টয ম্পন্ন বপড মা গুদাভজাি থাকুক ফা বফণর্নয 

উর্ের্ি ফাজার্য যফযাকৃি, মা উৎাদনকাযী একটি ংখ্যা দ্বাযা বচবিি কর্যর্ছ। 



2 

 

(চ) ‘নুীরর্নয গকাড’ থ ে  খার্দ্যয বযচ্ছন্নিা ও বনযাত্তা ফজাে যাখায প্রর্োজর্ন যকায নুর্ভাবদি ও বনধ োবযি 

ভান ফজাে যাখায জন্য বপড উৎাদর্ন উক্ত বপড প্রস্তুিকাযী কাযখানায জন্য নুযনীে এফং নুীরনীে বনর্দ েনা।  

(ছ) ‘বনর্দ েবকা’ থ ে এআ “ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য উৎাদন ও  বফনন ব্যফস্থানা  বনর্দ েবকা, ২০২০”। 

(জ) ‘প্রবিাবরি ((Compliance)’ থ ে বপড যীো ও বফর্িলর্ণয ভাধ্যর্ভ অআন ও বফবধয বফবনর্দ ে 

মথামথবার্ফ ারন কযা আোর্ছ বকনা মাচাআ কযা ।  

(ঝ) ‘গোবফবরটি (Traceability)’ থ ে বপর্ডয উকযণ ংগ্র, উা প্রবক্রোকযণ, বপড উৎাদন এফং 

বফণর্নয গম গকান ম োর্ে কাবিি উকযর্ণয উবস্থবি নাক্তকযর্ণয েভিা ও উাে।   

(ঞ) ‘উৎাদন’ থ ে রাআর্ন্স প্রাপ্ত র্ে গকান ব্যবক্ত ফা প্রবিষ্ঠান কতৃেক অআন এফং বফবধ এয অওিাে এফং ফবণ েি 

খাদ্য উকযর্ণয ভন্বর্ে প্রবক্রোজাি কর্য ফাবনবজযক উর্ের্ গাক ফা না গাক মন্ত্রাবদ ফা যাবয ার্ি 

বপড উৎাদন প্রবক্রে। 

(ট) ‘বফণন’ থ ে   রাআর্ন্স প্রাপ্ত র্ে গকান ব্যবক্ত ফা প্রবিষ্ঠান কতৃেক অআন এফং বফবধ এয অওিাে উৎাবদি বপড 

বযফন ফা ক্রে ফা বফক্রে ফা বফক্রর্েয উর্ের্ প্রদ েন ফা ভজুিকযণ। 

(ঠ) ‘ট্যানাবয ফজেয’ থ ে শু চাভিা প্রবক্রোজািকযর্ণয ভে ও র্য সৃষ্ট ফবষ্টাং ফা ফজেযাবদ। 

(ড) ‘HACCP  (Hazard analysis and critical control points)’ থ ে  িবিগি  এফং 

প্রবির্যাধমূরক ব্যফস্থানা মাা বপর্ড বজফ ফা যাােবনক ফা গবৌি ফা গযবডওর্রাবজকযার অর্দয নুপ্রর্ফ ফা 

গবজার বনফাযণ কর্য। 

 

৩। প্রর্োগর্েত্র: 

এ বনর্দ েবকা ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভন্ত্রণারর্েয ধীনস্থ ভৎস্য বধদপ্তয ও প্রাবণম্পদ বধদপ্তয এফং 

এিদংবিষ্ট বফবাগীে, গজরা এফং উর্জরা বপ  বনম্নফবণ েি  গের্ত্র  ফরফৎ অআন এফং বফবধভারায ােক 

বনর্দ েনা বর্র্ফ প্রর্োগ কবযর্ি াবযর্ফ-   

(ক) বপড উৎাদন ংবিষ্ট কাযখানা ও ভজুদাগায; 

(খ) বপড বযফর্ণয জন্য ব্যফহৃি গম গকান মানফান; 

(ঘ) বপড বফণর্ন ংবিষ্ট গম গকান বফক্রেস্থর মথা- এর্জন্ট, াআকাবয ও খুচযা বফর্ক্রিায গদাকান। 

(ঙ) বপড প্যার্কবজং ও গরর্ফবরং। 

(চ) বপড উকযণ ংগ্র, ভজুি ও ব্যফায বনেন্ত্রণ। 

(চ) উৎাদন র্ি চালী ফা খাভাবয ম োর্ে বপর্ডয ভান মাঁচাআ। 
  

৪। উর্েি: 

(ক) ৬৯৩০/২০১০ নং বযর্ট ভাননীে াআর্কার্ট েয প্রদত্ত যাে/অর্দ প্রবিারন।  

(খ) বপর্ডয বনযাদিা ফজাে যাখায ভাধ্যর্ভ বনযাদ খাদ্য যফযা গকর প্রবিষ্ঠা। 
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(গ) বফদমুক্ত বপড উৎাদন ও যফযা । 

(ঘ) ভৎস্যস্বাস্থয ও শুস্বাস্থয সুযো। 

(ঙ) ভানম্পন্ন বপড উৎাদন ও বফণর্ন ােক ভুবভকা ারন। 

(চ) বপড বিযীর্ি অআনানূগবার্ফ বনবলি ফা ননুর্ভাবদি ভাত্রাে উাদান/দ্রব্যাবদ ব্যফায প্রবির্যাধ ও 

র্চিনিা সৃবষ্ট; 

(ছ) অআন ও বফবধ প্রবিারর্ন িদাযবক। 

 

৫।  অআনগি বববত্ত: 

ক) ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য অআন, ২০১০ 

(খ) ভৎস্যখাদ্য বফবধভারা, ২০১১ 

(গ) ভৎস্য ংগবনর্যাধ অআন, ২০১৮ 

(ঘ) ভৎস্য যাচাবয অআন, ২০১০ 

(ঙ) ভৎস্য যাচাবয বফবধভারা, ২০১১ 

(চ)  Protection and Conservation of Fish Act, 1950 

(ছ)  Protection and Conservation of Fish Rules, 1985 

(জ) শুখাদ্য বফবধভারা, ২০১৩ 

(ঝ) শুর্যাগ অআন, ২০০৫ 

(ঞ) শুর্যাগ বফবধভারা, ২০০৮ 

(ট) শু ও শুজাি ণ্য ংগবনর্যাধ অআন, ২০০৫ 

 

এ ছািা বফশ্ব ফাবনজয ংস্থা (WTO) এয স্যাবনটবয ও পাআর্টা স্যাবনটবয (SPS)  বনর্দ েনা, গকার্ডক্স 

বনর্দ েনা (Codex guidelines feed safety) এফং HACCP principles 

 

৬। ফাস্তফােন গকৌর 

ক) অআন ও বফবধ প্রবিারন কবযো বপড উৎাদন। 

(খ) উৎাদন ম োর্ে ব্যফস্থানা। 

(গ) বপড ভজুি, বযফন এফং বফক্রে স্তর্য ব্যফস্থানা। 

(ঘ) বযদ েন । 
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      (ঙ) বযফীেণ, নমুনা ংগ্র ও মাঁচার্েয জন্য যীোগার্য গপ্রযণ। 

     (চ) বফদ্যভান ভার্নয ার্থ যীোয পরাপর তূরনা। 

   (ছ) যাভ ে প্রদান এফং প্রর্োজর্ন অআনানূগ ব্যফস্থা গ্রণ। 

   (জ) কাযখানা কতৃেক স্ব-প্রর্ণাবদি ব্যাচ এফং রট বববত্তক উকযণ ও খার্দ্যয ভান মাঁচাআ। 

   (ঝ) কর গের্ত্র িথ্য ংযেণ ও িথ্য ব্যফস্থানা । 

   (ঞ)  বপড উৎাদনকাযী, বফণনকাযী এফং বধদপ্তর্যয ভর্ধ্য াযস্পাবযক ভন্বে ও র্মাবগিা । 

৭। (১) বপড উৎাদন, অভদাবন, যপ্তাবন ও বফণন এফং ভান বনেন্ত্রণ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত জািীে কবভটি।– বনম্নফবণ েি 

দস্য ভন্বর্ে এআ জািীে কবভটি গঠিি আর্ফ- 

 

০১। বচফ, ভৎস্য প্রাবণম্পদ ভন্ত্রণারে বাবি 

০২। বিবযক্ত বচফ/যুগ্মবচফ, ভৎস্য উআং দস্য 

০৩। বল্প ভন্ত্রণারে এয প্রবিবনবধ (যুগ্মবচর্ফয বনর্চ নে) দস্য 

০৪। ফাবনজয ভন্ত্রণারর্েয প্রবিবনবধ (যুগ্মবচর্ফয বনর্চ নে) দস্য 

০৫। কৃবল ভন্ত্রণারর্েয প্রবিবনবধ (যুগ্মবচর্ফয বনর্চ নে)  দস্য 

১০। 

ভাবযচারক, বযর্ফ বধদপ্তয 
 

০৬। জনবনযাত্তা বফবার্গয প্রবিবনবধ (যুগ্মবচর্ফয বনর্চ নে) দস্য 

০৭। স্বাস্থযর্ফা বফবার্গয  প্রবিবনবধ (যুগ্মবচর্ফয বনর্চ নে)  দস্য 

০৮। ভাবযচারক, প্রাবণম্পদ বধদপ্তয দস্য 

০৯। ভাবযচারক, ভৎস্য বধদপ্তয দস্য 

০৫। ভাবযচারক, ফাংরার্দ ভৎস্য গর্ফলণা আবন্সটিটিউট দস্য 

০৬। ভাবযচারক, ফাংরার্দ প্রাবণম্পদ গর্ফলণা আবন্সটিটিউট দস্য 
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১১। গচোযম্যান, ফাংরার্দ বনযাদ খাদ্য কতৃেে দস্য 

১২। ভাবযচারক, ফাংরার্দ স্ট্যান্ডাড ে এযন্ড গটবস্ট্ং আবনবস্ট্টিউট দস্য 

১৩। গচোযম্যান, ফাংরার্দ বফজ্ঞান ও  বল্প গর্ফলণা বযলদ দস্য 

১৪। গচোযম্যান, ফাংরার্দ ক্ষুদ্র ও কুটিয বল্প  কর্ োর্যন দস্য 

১৭। ফাংরার্দ অনবফক বক্ত কবভন এয  প্রবিবনবধ  দস্য 

১৮-১৯। বপড আন্ডাবিজ এর্াবর্েন ফ ফাংরার্দ এয বাবি ও ম্পাদক দস্য 

২০-২১। ভৎস্যখাদ্য ও  শুখাদ্য বফলর্ে ববজ্ঞ বাবি ভর্নানীি ২জন বোবফদ দস্য 

২২। বাবি ফাংরার্দ গাবি আন্ডাবিজ এর্াবর্েন দস্য 

২৩। বাবি, ফাংরার্দ গডআযী পাযভা ে এর্াবর্েন দস্য 

২৪। বিবযক্ত বচফ/যুগ্মবচফ, প্রাবণম্পদ উআং দস্য বচফ 

  

(২) (ক) কবভটি ফছর্য নুযনিভ দুআটি বা অর্োজন কবযর্ফ। 

      (খ) কবভটি প্রর্োজর্ন গম গকান দস্য গকা-প্ট কবযর্ি াবযর্ফ। 

(৩) কবভটিয কাম েবযবধ বনম্নরূ আর্ফ- 

(ক) ভাবযচারক ভৎস্য বধদপ্তয এফং প্রাবণম্পদ বধদপ্তয কতৃেক উস্থাবি বপড চাবদা, উৎাদন, অভদাবন ও 

যপ্তাবন, ভান মাঁচাআ ও যীো এফং অআন ফাস্তফােন বফলেক প্রবির্ফদন ম োর্রাচনা ও যাভ ে প্রদান। 

(খ) ফরফৎ অআন ও বফবধভারা ারনাগাদকযণ এফং বপড উৎাদন ও ভান ফজাে যাখায স্বার্থ ে অআন ও বফবধভারায 

ার্থ াভঞ্জস্যপূণ ে বিান্ত গ্রন। 

৮। বধদপ্তয ও উায ধীনস্তঃ দপ্তর্যয দাবেত্ব: 

(ক)  ভাবযচারক স্ব স্ব প্রধান বপর্য একজন বযচারকর্ক অহ্বােক কর্য ৫ (াঁচ) দর্স্যয একটি উৎাদন 

কাযখানা ম ের্ফের্ণয জন্য কবভটি গঠন কবযর্ফন। কবভটিয ন্যান্য দস্য আর্ফন বধদপ্তর্যয একজন কাবয 

বযচারক, ংবিষ্ট গজরায গজরা প্রাবণম্পদ কভ েকিো/র্জরা ভৎস্য কভ েকিো, বপড আন্ডাবিজ এর্াবর্ের্নয একজন 
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প্রবিবনবধ এফং ভাবযচারক ভর্নানীি একজন খাভাবয (বমবন গকানবার্ফআ ভৎস্য ফা শু খাদ্য উৎাদন কাযখানায 

ভাবরক নন)। 

(খ) ভর্নানীি প্রবিবনবধ ভর্নানের্নয িাবযখ আর্ি ৩ ফছর্যয জন্য ভর্নানীি আর্ফন। ির্ফ ভাবযচারক গম গকান 

ভে গকান কাযণ দ োর্না ছািা ভর্নানেন ফাবির কবযর্ি াবযর্ফন। 

(গ) কবভটি কাযখানায রাআর্ন্স, উৎাদন প্রবক্রো, ল্যাফ, খাদ্য উকযণ বফর্ল কর্য প্রাবনজ গপ্রাটিন এয ংগ্রর্য 

উৎ, কর খাদ্য উকযণ এফং উৎাবদি খার্দ্যয ভজুি ও কাযখানায স্বাস্থযম্মি বযর্ফ, গযকড ে আিযাবদ মাঁচাআ 

কবযর্ফন এফং প্রর্োজর্ন ছবফ ভাবযচারক ফযাফয প্রবির্ফদন বদর্ফন। 

(ঘ) ভাবযচারক উবয উবিবখি বফলে মাচাআর্েয জন্য এফং উর্েিপূণ ে প্রবির্ফদর্নয প্রদার্নয স্বার্থ ে প্রবির্ফদন ছক 

প্রস্তুি কবযর্ফন। 

(ঙ) কবভটি ভার্ নূযনিভ ৩ (বিন) টি কাযখানা বযদ েন কবযর্ফ এফং ভাবযচারক কর প্রবির্ফদন ভবন্বি 

অকার্য জািীে কবভটির্ি গ কবযর্ফন। 

(চ) বধদপ্তয বনজ বনজ ওর্েফ গর্জ াফ উআর্ন্ডা কর্য রাআর্ন্সধাযী কাযখানায নার্ভয িাবরকা এফং বক খাদ্য 

উৎাদর্নয জন্য রাআর্ন্স গদওো আোর্ছ িাা এফং রাআর্র্ন্সয গভোদ উর্িখ িথ্য ারনাগাদ কবযো বন্নর্ফ 

কবযর্ফন। 

(ছ) বফবাগীে ম োর্েয উবযচারকর্ক িায বধর্ের্ত্রয ধীন কাযখানা মবদ থার্ক প্রবি ভার্ ন্তি একফায 

কাযখানা বযদ েন কযর্ফন এফং কাযখানায রাআর্ন্স, উৎাদন প্রবক্রো, ল্যাফ., খাদ্য উকযণ বফর্ল কর্য প্রাবনজ 

গপ্রাটির্নয ংগ্রর্য উৎ, কর খাদ্য উকযণ এফং উৎাবদি খার্দ্যয ভজুি ও কাযখানায স্বাস্থযম্মি বযর্ফ, 

গযকড ে আিযাবদ মাঁচাআ কবযর্ফন এফং প্রর্োজর্ন ছবফ ভাবযচারক ফযাফর্য প্রবির্ফদন বদর্ফন। 

(জ) অআন ও বফবধয ার্থ ংগবি যাবখো ভাবযচারক ভানীন, দূবলি এফং গভোর্দাত্তীণ ে বপড প্রিযাার্যয এফং 

ধ্বংর্য ধাযাফাবক ন্থা প্রস্তুি কবযর্ফন । 

(ঝ) গজরা ভৎস্য কভ েকিো/ গজরা প্রাবণম্পদ কভ েকিো ভাঠম োর্েয এআ বনর্দ েবকায বনর্দ োফবর ফাস্তফাের্ন িত্ত্বাফধান 

ও ভন্বে াধন কবযর্ফন। 

(ঞ) উর্জরা প্রাবণম্পদ কভ েকিো ও ববনেয উর্জরা/উর্জরা ভৎস্য কভ েকিোয দাবেত্ব: 

(১) ংবিষ্ট উর্জরায কর কাযখানা, বপড বফক্রেকাযী, াআকাবয বফর্ক্রিা/এর্জন্ট ফা খুচযা বফর্ক্রিার্ক রাআর্র্ন্সয 

অওিাে অনায জন্য ব্যফস্থা বনর্ফন। 

(২) প্রবিভার্ নুযনিভ ২ (দুটি) বপড কাযখানা,  মবদ থার্ক, বফক্রেকাযী াআকাবয বফর্ক্রিা/এর্জন্ট ফা খুচযা বফর্ক্রিায 

গদাকান বযদ েন কবযর্ফন এফং বযদ ের্নয ৭ (াি) বদর্নয ভর্ধ্য বনধ োবযি ছর্ক স্ব স্ব গজরা দপ্তর্য প্রবির্ফদন দাবখর 

কবযর্ফন এফং বনজ বপর্ একটি কব ংযেণ কবযর্ফন। 

(৩) কাযখানা ফা গদাকান বযদ েনকার্র গকান বপডংযের্ণ বনযাদ ভজুি ংবিষ্ট ত্রুটি গদবখর্ি াআর্র বফর্ক্রিার্ক 

যাভ ে প্রদান কবযর্ফন ফা উযুক্ত বফর্ফচনা কবযর্র গভাফাআর গকার্ট েয ভাধ্যর্ভ অআনানূগ ব্যফস্থা বনর্ফন। 

(৪) গকান বপড গবৌি গূণাগুণ গদবখো ভান বফলর্ে র্ে আর্র যীোয জন্য বফবধ গভািার্ফক নমুনা ংগ্র কবযর্ফন 

এফং দ্রুি যীোয জন্য বনবদ েষ্ট যীো গকর্ে গপ্রযণ কবযর্ফন। 

(ট) যীোয পরাপর্র বনধ োবযি ভার্নয বনম্নভার্নয উকযণ ফা গুণাগুণ ফা ভৎস্য ফা শু স্বার্স্থযয জন্য ফা জনস্বার্স্থযয 

জন্য েবিকয উদান প্রাপ্ত আর্র উক্ত ব্যার্চয কর ভৎস্যখাদ্য ফা শুখাদ্য গমখার্ন গম ফস্থাে থ োৎ কাযখানায 
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গুদাভ, বযফন ফা বফক্রেকাযীয বফক্রে র্েন্ট ফা গুদাভ আর্ি প্রিযাায কযায অর্দ প্রদান ফা অটক কবযো অআন 

ফা বফবধগি ব্যফস্থা গ্রন কবযর্ি আর্ফ। 

(ঠ) রাআর্ন্সবফীন কাযখানায উৎাবদি বপড িাৎেবণকবার্ফ অআন ফা বফবধয অর্রার্ক অটক কবযো ধ্বং কবযর্ি 

আর্ফ। 

(ড) ট্যানাবযয ফজেয ফা বনবলি বল্প ফজেয গকান কাযখানাে গম গকান ফস্থাে াওো গগর্র ফা বপর্ডয ভান 

যীোে বাবয ধাতু বনধ োবযি বযভার্নয বিবযক্ত ফা বফর্ল গের্ত্র শুধু উবস্থি াওো গগর্র কাযখানায বফরুর্ি 

অআনানূগ ব্যফস্থা গ্রণ ট্যানাবযয ফজেয ফা বনবলি বল্প ফজেয এয উৎস্থর বফলর্ে নুোন কবযর্ি আর্ফ এফং 

ভাবযচারকর্ক ফবি কবযর্ি আর্ফ। ভাবযচারক ব্যবক্তগিবার্ফ বফবক ফা বযর্ফ বধদপ্তর্যয ার্থ ভবন্বি 

উর্দ্যাগ গ্রন কবযো বাবয ধাতুয উৎ বনেন্ত্রর্ণয ফা বনফাযর্ণয ব্যফস্থা গ্রন কবযর্ফন। 

৯। কাযখানায দাবেত্ব: 

(ক) মথামথ কতৃের্েয বনকট আর্ি রাআর্ন্স গ্রন ফা ারনাগাদ রাআর্ন্স ংযেণ ব্যিীি গকান কাযখানা গকান 

বপড এয উকযণ ফা শুখাদ্য ফা ভৎস্যখাদ্য অভদাবন ও শুখাদ্য ফা ভৎস্যখাদ্য উৎাদন, ভজুি, বযফন ফা বফণন 

ফা গকান বফর্ক্রিায বনকট উা বফক্রে কবযর্ি াবযর্ফ না। 

(খ) অআন, বফবধ এফং রাআর্র্ন্সয িোফরী ারর্ন কর কাযখানা গকান ব্যিযে কবযর্ি াবযর্ফ না। 

(গ) প্রর্িযক কাযখানা উৎাদন উকযণ, উৎাবদি বপড এয ভান ংযের্ণয জন্য বনজস্ব দে জনফর বনর্োবজি 

এফং বধদপ্তয নুর্ভাবদি এআ বফলর্ে বনজস্ব নীবিভারা ংযেণ কবযর্ফ। 

(ঘ) প্রবিটি বপর্ডয এয উৎাদন গলাচাট ে প্রস্তুি কবযর্ফ এফং র্জ গদখা মাে এভন স্থার্ন টাংগার্নায ব্যফস্থা কবযর্ফ। 

(ঙ) এআ ছািা বনম্নফবণ েি বনর্দ েনা প্রবিারন কবযর্ি আর্ফ- 

(১)  বপড এয উকযণ বজবফক বনযাত্তা ংযের্ণয জন্য গভর্ঝর্ি যাখর্ি াযর্ফ না এফং গভর্ঝ গথর্ক নুযনিভ ৭ 

(াি) গবভ উর্যয গকান কাঠার্ভায উয উকযণ ংযেণ কবযর্ি আর্ফ ও একআার্থ গদোর স্প ে কবযো যাখা 

মাআর্ফ না। 

(২) প্রবিটি বপড উকযণ অর্গ অগভন অর্গ ব্যফায িবির্ি ব্যফায কবযর্ি আর্ফ। 

(৩) বপড ফা উার্দয উকযণ বযফর্নয কার্জ বনর্োবজি মান গরাবডং এয পূর্ফ ে জীফানুনাক দ্বাযা জীফানুমুক্ত 

কবযর্ি আর্ফ। 

(৪) বপর্ডয উকযর্ণয উৎ, অগভন, ভজুি ব্যফায ফা বফক্রে বফলর্ে গযকড ে /িথ্য ংযেণ কবযর্ি আর্ফ। 

(৫)  ঔলধ ফা যাােবনক দ্রব্যাবদ ফা কনর্র্েট ফা যাােবনক দ্রব্যাবদ গম কর্ে যাখা র্ফ িা বযচ্ছন্ন, প্রর্োজনীে 

অর্রা ফা ফািা মািাোর্িয সুব্যফস্থা ও মথামথবার্ফ গরর্ফবরং থাকর্ি র্ফ এফং গকান বার্ফআ গভোর্দাত্তীণ ে উক্তরূ 

দ্রব্যাবদ ংযেন ফা ব্যফায কযা মাআর্ফ না।গফব ঝুঁবকপূণ ে দ্রব্যাবদয গের্ত্র িকেফানী উর্িখ কবযর্ি আর্ফ। 

(৬) (ক) শুখার্দ্যয ফস্তায গার্ে উর্িখ থাবকর্ি আর্ফ- ‘আার্ি বনবলি প্রাবণজ দ্রব্য নাআ’। 

      (খ) ভৎস্য খার্দ্যয ফস্তাে ‘আা শুধু ভৎস্যখাদ্য বার্ফ ব্যফার্যয উর্মাগী’। 

(৭) এভবফএভ (Meat and bone meal) ফা স্তন্যােী প্রাবণয প্রবক্রোজাি যক্ত কখর্নাআ শুখার্দ্যয 

উকযর্ণয াাব যাখা ভীচীন আর্ফ না। 

(৮) গখারা ফস্থাে ফা গছিা ফস্তাে গকান বপড উকযণ ংযেণ কযা মাআর্ফ না। 
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(৯) ইঁদুয ফা গাকাভাকি মুক্ত যাবখর্ি বফর্লর্জ্ঞয ভিাভর্িয ার্র্ে কীটনাক ংযেণ ও ব্যফায কবযর্ি 

আর্ফ। 

(১০) বপড উৎাদর্ন ব্যফহৃি মন্ত্রাবদ রুটিন বববত্তর্ি বযচ্ছন্ন যাখায ব্যফস্থা কবযর্ি র্ফ। 

(১১) দ্রব্য ফা গবজার দ্রব্য বভশ্রন গযার্ধ ম োপ্ত নজযদাবয থাবকর্ি আর্ফ। 

১২) ভার্ছয ফা শুয জাি, গশ্রনী ও  ফে বববত্তক  খাদ্য উৎাদর্নয গের্ত্র অফবিকবার্ফ উকযর্ণয নুাি বফবধ 

দ্বাযা বনধ োবযি ভার্নয আর্ি আর্ফ। 

১৩) বফবধ এআ বনর্দ েবকা গভািার্ফক  ভৎস্য ফা শুখার্দ্যয প্যার্কর্টয ফা ফস্তায গার্ে গরর্ফর থাবকর্ি আর্ফ। 

(১৪)  উৎাবদি বপর্ডয ম্পূণ ে ও ম োে বববত্তক নাক্তকযণ বফফযণী (Sequence and Traceable 

History) ংযেণ কযর্ি র্ফ। 

(চ) ভৎস্যখার্দ্য প্রাবনজ গপ্রাটির্নয উৎ উকযণ ংগ্র কযর্ি আর্র প্রাবণম্পদ বধদপ্তর্যয নুভবি গ্রন কবযর্ি 

র্ফ, কাযখানাে প্রাবণজ গপ্রাটির্নয নুপ্রর্ফ প্রবির্ফদন ংগ্রর্য উৎ গদর্য নাভ, বযভান, উৎাদর্নয িাবযখ ও 

ব্যফার্যয জন্য ভেীভা ংযেণ কবযর্ফ, গকান ব্যার্চয উৎাদর্ন বক বযভান ব্যফায আর্ির্ছ আিযাবদ িথ্য 

গযকড ে যাবখর্ফ। 

(ছ) এ নুর্চ্ছর্দয বনর্দ োফরী নুযর্ণ বপড উৎাদনকাযীর্দয ংগঠন প্রর্োজনীে র্মাবগিা কবযর্ফ। 

(জ) প্রাবণম্পদ বধদপ্তয/ ভৎস্য বধদপ্তয এ নুর্চ্ছর্দয বফলর্ে কাবযগবযমূরক জ্ঞান এফং প্রর্োজর্ন প্রবেণ 

প্রদার্নয ভাধ্যর্ভ প্রর্োজনীে র্মাবগিা কবযর্ফ। 

(ঝ) ফস্থা বফর্ফচনাে ণ্য প্রিযাার্যয জন্য নাক্তকযণ বযকল্পনা (Traceability Plan) 

থাবকর্ফ এফং গবার্ফ গযকড ে ব্যফস্থানা কবযর্ি আর্ফ। 

(ঞ) গকানবার্ফআ অআন ফা বফবধর্ি উবিবখি েবিকাযক যাােবনক দ্রব্যাবদ ফা বাবয ধাতু বনধ োবযি  ভাত্রায 

বিবযক্ত  বযভান  না থার্ক গ বফলর্ে জাগ থাবকর্ি আর্ফ।  

(ট) বপড উৎাদনকাযী/অভদাবনকাযী/বফণনকাযীর্দয গযবজস্ট্াড ে বভবি বপড এয ভান বফলর্ে গকান ববর্মাগ 

দার্েয আর্র বনষ্পবত্ত বফলর্ে  প্রর্োজনীে র্মাবগিা কবযর্ফ।  

(ঠ) নুর্ভাবদি ভান বনেন্ত্রণ ল্যাফর্যটবযর্ি উৎাবদি বপর্ডয নমুনা যীো ও যীোয িথ্য ংযেণ কবযর্ি 

আর্ফ।  

 

১০। বফণনকাযীর্দয দাবেত্ব: 

(০১) রাআর্ন্সধাযী উৎাদনকাযী/অভদাবনকাযীর্দয বনকট র্ি বপড বফক্রর্েয এয জন্য যফযা এর্জন্ট ফা বফর্ক্রিা 

গ্রন কবযর্ফন। 

(০২)  ংগৃীি বপড গভর্ঝ আর্ি নূযনিভ ৭ গবভ উর্য  এফং গদোর  আর্ি দুর্য যাবখর্ি ফা স্ট্ক কবযর্ি আর্ফ। 

গখোর  যাবখর্ি আর্ফ গমন  গকান বার্ফআ গভর্ঝ ফা গদওোর স্যাঁিস্যাঁর্ি  না ে ফা থার্ক। 

(০৩)  কীটনাক ফা ায ফা যাােবনক গকান দ্রর্ব্যয এয ার্থ একআ স্থার্ন বপড যাখা মাআর্ফ না। 

(০৪)  ক্রে এফং বফক্রে ংক্রান্ত গযকড ে  ংযেণ কবযর্ি আর্ফ এফং বধদপ্তয আর্ি বযদ েনকার্র ভজুি এফং 

গযকড েত্র বদর্ে  বযদ েনকাযী কভ েকিোর্দয র্মাবগিা কবযর্ি আর্ফ। 



9 

 

(০৫)  রাআর্ন্স দ েনীে স্থার্ন ঝবরর্ে যাখর্ি র্ফ। 

(০৬)  গভোর্দাত্তীণ ে  বপড গদাকার্ন ভজুি ফা বফক্রর্েয জন্য প্রদ েন ফা বফক্রে কযা মার্ফ না। 

 

১১। বফবফধ 

(ক) যকায এআ বনর্দ েবকায বযফিেন, বযভাজেন থফা ংর্াধর্নয গম-গকার্না বিান্ত গ্রর্ণয বধকায ংযেণ 

কবযর্ফ এফং নুরূ বিান্ত প্রজ্ঞান অকার্য জাবয কবযর্ি াবযর্ফ। এআরূ জাবযকৃি বিান্ত বনর্দ েবকায ং 

বার্ফ গণ্য আর্ফ। 

(খ) এআ বনর্দ েবকায গকান বফলে স্পষ্ট থাবকর্র িাা যকায প্রজ্ঞান জাযীয ভাধ্যর্ভ স্পষ্টীকযণ কবযর্ি াবযর্ফ 

এফং যকার্যয বিান্ত চূিান্ত ফবরো গণ্য আর্ফ।   


