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বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষের বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রর্িববদন বছর: 20১৮-201৯ অর্ থবছর 

(1) রূপকল্প (Vision):   

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য ননরাপদ খাদ্য। 

(2) অনিেক্ষয (Mission):  

ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনার সালে জনিত সংনিষ্ট সকে সংস্থ্া, খাদ্যনিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুিীে সমালজর 

সহলযানিতায় যোযে নবজ্ঞাননিনিক নবনি-নবিান ততরী ও কায যকর প্রলয়াি এবং খাদ্য শৃঙ্খে পনরবীক্ষণ ও ব্যবস্থ্াপনার 

সালে ননলয়ানজত সংস্থ্াসমূলহর কায যক্রম ফেপ্রসূিালব সমন্বলয়র মাধ্যলম জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা। 

 
(3) সাাংগঠনিক কাঠাদ া 

 
     নবজ্ঞািসম্মত পদ্ধনতদত নিরাপে খাদ্য প্রানির অনিকার নিনিতকরদে সরকার নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ প্রেয়ি 

কদর। আইিটি ১ ফেব্রুয়ানর ২০১৫ তানরদখ কার্কৃর হয়। এ আইদির অধীন ২ ফেব্রুয়ানর ২০১৫ তানরদখ সরকার 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ িাদ  একটি কর্তপৃক্ষ প্রনতষ্ঠা কদর। একটি সাংনবনিবদ্ধ সাংস্থা নহদসদব কর্তপৃদক্ষর 

প্রিাি োনয়ত্ব ও কার্াৃবনল হদে খাদ্য-শৃঙ্খলা সাংনশষ্ট কার্কৃ্র  নিয়ন্ত্রে ও পনরবীক্ষে এবাং নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থাপিার 

সাদে সাংর্িষ্ট সকল সাংস্থার কার্াৃবনলর স ন্বয় সািি করা। একজি ফেয়ারম্যাি, োরজি সেস্য ও একজি সনেদবর 

স ন্বদয় গঠিত বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ ঢাকায় খাদ্য অনিেিদরর খাদ্য ভবদি প্রিাি কার্াৃলয় স্থাপদির 

 াধ্যদ  কার্কৃ্র  শুরু হবেনিল এবাং পরবতীদত ইস্কাটি গাদডিৃস্থ প্রবাসী কল্যাণ ভবদি ভাড়াকৃত ফ্ল্যাদট কর্তিপবের 

প্রিাি কার্াৃলয় স্থাপি কদর কার্কৃ্র  পনরোর্িি হবে। বিিমাবন কর্তপৃদক্ষর ৩৬৫  জি ফলাকবদলর একটি সাাংগঠনিক 

কাঠাদ া (টিওঅযান্ডই) জিপ্রশাসি  ন্ত্রোলয় কর্তকৃ অনুদ ার্দি হদয়দি এবং উক্ত পবদ র্নবোগ প্রর্িোধীন। 

 

(4) কার্াৃবনল 

 
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ প্রনিষ্ঠার পর থর্দক থেদশর প্রদিেক মানুদের সুস্বাস্থ্ে রক্ষাদর্ থ নিরাপে খাদ্য  নিনিি 

করার লদক্ষে নবনিন্ন কার্ থক্রম বাস্তবায়ি করদছ। নিরাপে খাদ্য উৎপােদির সনিি জনিি সকল থেকদিাল্ডারদের 

সদেিি করার লদক্ষে নবনিন্ন প্রকার সদেিিিামূলক কার্ থক্রম পনরোনলি িদয়দছ। নিরাপে খাদদ্যর সাদর্ জনিি 

নবনিন্ন সরকানর-থবসরকানর সাংস্থ্ার সাদর্ সমন্বয় কদর খাদ্য শৃঙ্খদলর সকল স্তদর খাদদ্যর নিরাপেিা নিনিি করার 

প্রদয়াজিীয় কার্ থক্রম গ্রিণ করা িদয়দছ। বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক জুলাই 2018 িদি জুি 201৯ পর্ থন্ত 

জিগদণর নিরাপে খাদ্য নিনিি করার লদক্ষে থর্ সকল কার্ থক্রম বাস্তবানয়ি িদয়দছ িার নবস্তানরি নববরণ নিদে প্রোি 

করা িদলা: 

 

1. ননরাপদ খালদ্যর প্রাপ্যতা নননিতকরলণ খাদ্য উৎপাদন, আমদানন, প্রনক্রয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও নবক্রয় সংনিষ্ট 
কায যক্রম ননয়ন্ত্রণ ও পনরবীক্ষণ; 

2. ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনার সালে সংনিষ্ট সকে সংস্থ্ার কায যাবেী সমন্বয় সািন; 

3. খাদ্য ব্যবসার ক্ষক্ষলে ননরাপদ খাদ্য সনলদর জন্য সনদ প্রদানকারী সংস্থ্াসমূহলক সহলযানিতা প্রদান; 

4. খাদ্য পরীক্ষািার এযালক্রনিলেিলনর জন্য সংনিষ্ট সংস্থ্ালক সহলযানিতা প্রদান;  

5. আমদাননতব্য খাদ্যদ্রলব্যর মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধনত ননি যারলণর জন্য সংনিষ্ট সংস্থ্ালক সহলযানিতা প্রদান; 

6. খাদ্য ও পুনষ্ট ননরাপিা নবষয়ক নীনতমাো বা নবনিমাো প্রণয়ন এবং নবদ্যমান নীনতমাো বা নবনিমাো সংলিািন 
বা হােনািাদকরলণ সরকারলক প্রলয়াজনীয় তবজ্ঞাননক পরামি য ও কানরিনর সহায়তা প্রদান;  

7. ননরাপদ খাদ্য সম্পলকয জনসলনতনতা ষ্নষ্ট । 
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(5) দালয়রকৃত মামোর নববরণ: 

মামলার ধরণ দাবেরকৃি ক্ষমাট মামিার সংখ্যা 

১ ২ 

কর্তিপবের পবে দাবেরকৃি মামিা ৭৩টি 

কর্তিপবের র্বরুবে দাবেরকৃি মামিা ৫টি 

 
র্নরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও অন্যান্য আইবন মাঠ পর্ িাবে 

দাবেরকৃি মামিা 

৩৭৫ টি 

ক্ষমাট মামিার সংখ্যা ৪৫৩ টি 

 

(6) থমাবাইল থকার্ থ পনরোলিার নববরণ: 

থমাবাইল থকাদর্ থর 

সাংখ্যা 

থমাবাইল থকার্ থ কর্তথক প্রেত্ত শানস্তর নববরণ 

মামলা োদয়দরর       েনিি ব্যনির                 

সাংখ্যা                  সাংখ্যা 

   থজল (সাংখ্যা)         জনরমািা  

১ ২                  ৩ ৪                        ৫ 

2736 টি 5072 টি            4979 জি     89 জি            305.00 লক্ষ র্াকা 

১২১ জি          ১,৩৬,১৭,৯৪০/-  

(7) খাদদ্যর িমুিা সাংগ্রদির নবররণ: 

      কর্তথপক্ষ কর্তথক নিদয়ানজি স্বাস্থ্ে অনধেপ্তদরর নিরাপে খাদ্য পনরেশ থক কর্তথক সাংগৃিীি িমুিা: 

 

খাদ্য িমুিা 

সাংগ্রদির সাংখ্যা 

পরীক্ষাগাদর থপ্রনরি 

িমুিার সাংখ্যা 

প্রাপ্ত খাঁটি 

িমুিার সাংখ্যা 

প্রাপ্ত থিজাল 

িমুিার সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

3566 2462 2088 374 

 

     

(8) নিরাপে খাদ্য পনরেশ থক কর্তথক খাদ্য স্থ্াপিা ও বাজার পনরেশ থদির নববরণ: 

বাজার পনরেশ থদির সাংখ্যা থিাটিশ প্রোদির সাংখ্যা অপরাদধর ধারা 

১ ২ ৩ 

7832 ৬৫৬ ৩৮ ও ৩৯ 

 

 

(9) বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপদক্ষর জিবল নিদয়াগ: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপদক্ষর অনুদমানেি 365 জি 
জিবল কাঠাদমার মদে ৪২ জি েতুর্ থ থশনণর কম থোরী আউর্দসানস থাং এর মােদম নিদয়াগ করা িদয়দছ। বিথমাদি ১১৪ 

জি ৩য় থেনণ এবাং 102 জি ১ম থেনণর কম থকিথা-কম থোনর নিদয়াদগর প্রনক্রয়া েলমাি আদছ। 
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(10) প্রনিক্ষলণর নববরণ: 
      6.১  ক্ষদলির অিযন্তলর প্রনিক্ষণ:  

 

প্রনশক্ষদণর ধরণ প্রনশক্ষণ কম থসূনের থমার্ 

সাংখ্যা 

প্রনশক্ষদণর থময়াে থমার্ প্রনশক্ষণার্ীর 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

থেকদিাল্ডারদের প্রনশক্ষণ ১০ ব্যাে 1-3 নেি 1050 জি 

ইি-িাউজ প্রনশক্ষণ 03 ব্যাে 01 নেি 46 জি 

থমার্ 1৩ ব্যাে - 1096 জি 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 ছনব: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক আদয়ানজি নিরাপে খাদ্য পনরেশ থকদের প্রনশক্ষণ কার্ থক্রদমর উদবাধি 

কদরি মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী এোডদিাদকর্ থমাোঃ কামরুল ইসলাম এমনপ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ছনব: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক আদয়ানজি নিরাপে খাদ্য পনরেশ থকদের প্রনশক্ষণ কার্ থক্রদমর উদবাধি 

কদরি জিাব শািাবুনিি আিমে, সনেব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 

 

 

    6.২ তবলদনিক প্রনিক্ষণ:  

প্রনতলবদনািীন অে য-বছলর প্রনিক্ষলণর জন্য নবলদি িমনকারী কম যকতযার সংখ্যা ১১ জন। 

 

 

(11) ক্ষসনমনার/ওয়াকযিপ সংক্রান্ত তথ্য: 
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ক্ষসনমনার/কম যিাোর িরণ কম থশালার অনুষ্ঠাদির স্থ্াি ক্ষসনমনার/ওয়াকযিলপর 

সংখ্যা 

ক্ষসনমনার/ওয়াকযিলপ 

অংিগ্রহণকারীলদর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় পর্ থাদয় অনুনষ্ঠি 

কম থশালা 

থকআইনব অনডদর্ানরয়াম, ঢাকা 
০২ টি 9০০ জি 

প্রনশক্ষণ কম থশালা 

 
নবজ অনডদর্ানরয়াম, ঢাকা ০৭ টি 462 জন 

থজলা পর্ থাদয়র কম থশালা ও 

র োনল 

খুলিা, বগুিা, িওগাঁ, োঁপাইিবাবগঞ্জ, 

কক্সবাজার 
০৫ টি ১30০ জি 

থমার্ ১৪ টি 2662 জি 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ছনব: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক খুলিা, োঁপাইিবাবগঞ্জ ও িওগাঁ এ অনুনষ্ঠি কম থশালার নেত্র। ১ম ছনবদি 

খুলিায় অনুনষ্ঠি কম থশালায় উপনস্থ্ি সাদবক খাদ্য মন্ত্রী এোডদিাদকর্ থমাোঃ কামরুল ইসলাম এমনপ এবাং 3য় ছনবদি 

িওগাঁয় অনুনষ্ঠি কম থশালায় উপনস্থ্ি মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী জিাব সাধি েন্দ্র মজুমোর এমনপ। 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ছনব:  বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক আদয়ানজি র োনল: ১. র োনল-খুলিা, ২. র োনল- িওগাঁ।, ৩. জিসমাদবশ- 

বগুিা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছনব: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক আদয়ানজি নবয়াম ফাউদিশি, কক্সবাজাদর অনুনষ্ঠি ইদিাদিশি কম থশালা। 
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(12) জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৯ উের্াপি:  

 কৃনেনবে ইিনেটিউশি বাাংলাদেশ কমদেক্স, ঢাকায় 3 থফব্রুয়ারী ২০১৯ িানরদখ বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য 

কর্তথপক্ষ জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১9 উের্ানপি িয়; 

 প্রধাি অনিনর্:  থশখ িানসিা এমনপ, মািিীয় প্রধািমন্ত্রী, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার; 

 নবদশে অনিনর্: ড. থমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমনপ, মািিীয় মন্ত্রী, কৃনে মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার এবাং জিাব থমাোঃ সাধি েন্দ্র মজুোর, মািিীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার; 

 উদবাধিী নেদি জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস উপলদক্ষে এক বণ থাঢে র োলী অনুনষ্ঠি িয়; 

 কৃনেনবে ইিনেটিউশি বাাংলাদেশ কমদেক্স, ঢাকায় ২ নেি ব্যানপ নিরাপে খাদ্য থমলা ২০১9 অনুনষ্ঠি িয়; 

 ৩টি গ্রুদপ ১২ জি ছাত্র-ছাত্রীদক রেিা প্রনিদর্ানগিায় পুরষ্কার নবিরণ করা িয়; 

 থেদশর সকল থজলা ও উপদজলায় একদর্াদগ জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১9 উের্ানপি িয় এবাং জািীয় 

নেবস উপলদক্ষ ব্যাপক প্রোর-প্রোরণা োলাদিা িয়; 

 বহুল প্রকানশি জািীয় দেনিক প্রনত্রকায় মিামান্য রাষ্ট্রপনি, মািিীয় প্রধািমন্ত্রী, মািিীয় অর্ থমন্ত্রী, মািিীয় 

কৃনেমন্ত্রী, মািিীয় খাদ্যমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালদয়র সনেব এবাং বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপদক্ষর 

থেয়ারম্যাদির বাণী সম্বনলি থক্রািপত্র প্রকাশ করা িয়; 

 প্রনর্ির্শা থলখক ও নবজ্ঞািী কর্তথক নলনখি প্রবন্ধাবলী নিদয় জািীয় নেবস উপলদক্ষ একটি আকে থণীয় 

সুেনিিীর প্রকাশ করা িয়। 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছনব:  জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৮ উপলদক্ষে উদবাধিী অনুষ্ঠাদি উপনস্থ্ি মািিীয় প্রধািমন্ত্রী, সমাগি অনিনর্বৃন্দ, 

র োলী ও রেিা প্রনিদর্ানগিায় নবজয়ীদের মদে পুরস্কার নবিরদণর নেত্র। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ছনব:  জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৯ উপলদক্ষে নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রকানশি সুেনিিীর এর প্রচ্ছে এর নেত্র। 
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(13) নবনিমাো/প্রনবিানমাো প্রণয়ন: 

 

 নবগত ২০১৮-১৯ অে ৃ বিদর বাংিাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে কর্তিক ০১টি র্বর্ধমািা ও ০২টি প্রর্বধানমািা 

প্রণেন করা হবেবছ এবং এসআরও নম্বরসহ ক্ষগবেট োরী হবেবছ। ক্ষসগুবিা র্নবে প্রদত্ত হবিা: 

(1) বাংিাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে কম িচারী চাকুর্র প্রর্বধানমািা, ২০১৮ 

(2) র্নরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মি পর্রববশ সংরেণ) প্রর্বধানমািা, ২০১৮ 

(3) বাংিাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপে আর্থ িক র্বর্ধমািা, ২০১৯ 

 

(14)  উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ: 

             (ক) বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর কার্কৃ্র দক প্রানতষ্ঠানিকীকরদের লদক্ষয জানতসাংদের খাদ্য ও কৃনি 

সাংস্থার সহদর্ানগতায় ইন্সটিটিউশিালাইদজশি অব ফুড ফসেটি ইি বাাংলাদেশ ের ফসোর ফুড (আইএেএস-

নব) শীিকৃ প্রকল্পটি বাস্তবানয়ত হদে। 

 

             (খ) বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর কার্কৃ্র  সুষ্ঠুভাদব সম্পােদির লদক্ষয ৪৭.০০ ফকাটি টাকার 

‘‘বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর দৃঢ় বুনিয়াে স্থাপদি েক্ষতা উন্নয়ি’’ শীিকৃ উন্নয়ি প্রকদল্পর  নডনপনপ 

পনরকল্পিা কন শদি োনখল করা হদয়দি র্া বত ৃাদি অনুদ ােদির চুড়ান্ত পর্াৃদয় আদি।  

 

(15) সমল াতা চুনি স্বাক্ষর:  

 

ননরাপদ খাদ্য সংনিষ্ট নবনিন্ন সংস্থ্া/নবিালির সালে সমন্বলয়র মাধ্যলম ননরাপদ খাদ্য আইন 2013 ও অন্যান্য 

ননরাপদ খাদ্য সংনিষ্ট আইলনর সু্ঠু  প্রলয়াি, সমন্বয় ও সহলযানিতা বৃনদ্ধ কলর জনসািারলণর জন্য খালদ্যর ননরাপদতা 

নননিত করার েলক্ষ আোপ-আলোননা ও সমল াতার মাধ্যলম একটি দক্ষ ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনা ষ্নষ্ট কলল্প 

ননম্ননেনখত ০2 টি প্রনত্ালনর সালে সমল াতা চুনি স্বাক্ষলরর প্রনক্রয়া সম্পন্ন করা হলয়লছ। 

              (১) কৃনে সম্প্রসারণ অনধেপ্তর 

              (2) জািীয় থিািা অনধকার সাংরক্ষণ অনধেপ্তর;    

 

(16) সদেতিতামূলক কার্কৃ্র : 

 

(1) খাদদ্যর নিরাপেিা নবেদয় মাঠ পয যালয় নিদোি প্রোরসামগ্রী নবিরণ করা িদয়দছ: 

 0২ ধরদণর নলফদলর্ নবিরণ- 04 লক্ষ টি 

 02 নবেদয় থপাোর  দিরী   - 01 লক্ষ টি 

(2) পে-পনেকা ও ক্ষেনেনিিন নযালনেসমূলহ ননরাপদ খাদ্য সলনতনতামূেক প্রনারণা। 

(3) সলনতনতামূেক ক্ষফইসবুক কযালম্পইন, ক্ষমাবাইেলফালন ম্যালসজ প্রদান। 

(4) রমজান মালস নপকআপ িযান সনিত কলর মাইনকং, প্রনারপে ও বুকলেে নবতরলণর মাধ্যলম নবলিষ 

প্রনারণা।  

(5) পনবে রমজালন খাদ্যদ্রলব্য ননরাপিার সম্ভাব্য ঝুনকসমূহ ক্ষমাকানবোয় করণীয় সম্পলকয ও ফেমূে ও 

িাকসবনজলত ফরমানেন প্রলয়াি নবষলয় নবভ্রানন্ত দূরীকরলণ বাংোলদি ননরাপদ খাদ্য ক্যপক্ষ ক্যক নবনিন্ন 

তদননক প্রনেকায় িণনবজ্ঞনি প্রকানিত। 

(6) একটি িকুলমন্টারী নফল্ম ততরী কলর নবনিন্ন মাধ্যলম প্রনানরত হলে। 

(7) নিএফনপ এর মাধ্যলম নারটি টিনি স্পে ননম যাণ করা হলয়লছ। 
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(8) কর্তথপদক্ষর থেয়ারম্যাি ও সেস্যগণ নবনিন্ন নপ্রন্ট ও ইদলকট্রনিক নমনডয়ার আমন্ত্রদণ নিরাপে খাদ্য সাংনিষ্ট 

নবনিন্ন আদলােিা অনুষ্ঠাদি অাংশগ্রিণ কদর র্াদকি। 

(9) সরকানর ও থবসরকানর থর্নলনিশি েোদিদল টিনি স্ক্রদলর মােদম নিরাপে খাদ্য নবেয়ক বািথা ও থিাগাি 

প্রোদরর ব্যবস্থ্া করা িদয়দছ। 

(10)  পনবত্র ঈদুল আজিায় নিরাপে থকারবািীর পশু উৎপােি ও নবক্রয় নবেদয় সাংবােপদত্র গণনবজ্ঞনপ্ত, মাইনকাং, 

থপাোর, নলফদলর্ নবিরদণর মােদম নবদশে প্রোরণা। 

(11)ক্ষজো প্রিাসক ও উপলজো ননব যাহী অনফসারলদর মাধ্যলম সারা ক্ষদলি সলনতনতামূেক পাবনেক নমটিং, 

মাইনকং ও নিনিও প্রদি যনীর মাধ্যলম প্রনারণা নাোলনা হয়। 

 

(16) প্রনতলবদনািীন অে য-বছলর সম্পানদত অন্যান্য উলেখলযাগ্য কায যাবনে: 

 

(1) নিরাপে খাদ্য সাংনিষ্ট নবনিন্ন থক্ষদত্র নবজ্ঞািনিনত্তক পরামশ থ প্রোদির জন্য নবদশেজ্ঞ থর্কনিকোল কনমটি গঠদির 

কাজ েলমাি রদয়দছ ; 

(2) থেশীয় খাদদ্যর মাি থকাদডক্স এর মাদির সাদর্ সমন্বয়করদণর কার্ থক্রম েলদছ; 

(3) ঢাকা নসটি কদপ থাদরশদির অন্তর্ভ থি মনিনিল, নেলকুশা, গুনলস্থ্াি, থিাপখািা, ফনকরাপুল ও পল্টি এলাকার 

থিাদর্লগুনলদি নিরাপে খাদ্য নিনিি করার লদক্ষে বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপদক্ষর উদদ্যাদগ গ্রীিদজাি 

এলাকা থ ােিা করার কার্ থক্রদমর অাংশ নিদসদব ১২0 টি থিাদর্দলর জরীপ সম্পন্ন করা িদয়দছ। ইদিামদে 

মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী জিাব সাধি েন্দ্র মজুমোর এমনপ এর উপনস্থ্নিদি ৫৭ টি থিাদর্লদক ব্লু ও গ্রীণ নেকার 

প্রোি করা িদয়দছ। 

(4) প্রনক্রয়াজাি কৃনেপণ্য (উনিেজাি) রপ্তািীর জন্য বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ স্বাস্থ্েগি/রপ্তািী সিে 

(Health Certificate/Export Certificate) প্রোি করার কার্কৃ্র  গ্রহে করা িদয়দছ; 

(5) খাদ্যস্থ্াপনা পনরদি যন, খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, মামো দালয়র ও পনরনােনা কালজ সহায়তার জন্য স্বাস্থ্য অনিদির, 

খাদ্য অনিদির, নসটি করলপ যালরিন ও ক্ষপৌরসিার দানয়ত্বপ্রাি ৭২৮ জন ননরাপদ খাদ্য পনরদি যক মাঠ পয যালয়  

দানয়ত্ব পােন করলছ; 

(6) মাঠ পর্ থাদয় নবনিন্ন খাদ্যিমুিা িাৎক্ষনিকিাদব পরীক্ষা করার জন্য ২টি থমাবাইল ল্যাবদরর্নর িোি  

আইএফএস-নব প্রকল্প থর্দক বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষদক সরবরাি করার কাজ প্রনক্রয়াধীি আদছ; 

(7)  বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপদক্ষর ওদয়বসাইদর্ এর  উন্নয়ি করা িদয়দছ; 

(8) ইদিাদিশি কার্য্কক্রথদমর আওিায় নিিটি পর্ খাবাদরর িোিদক আধুনিকীকরণ কদর নিরাপে খাদ্য নবনক্রর 

ব্যবস্থ্া করার জন্য একটি কার্য্কক্রথম গ্রিণ করা িদয়দছ। 

(9) বাাংলাদেদশ এিানজথ নরাংকস িাদমর থকামল পািীদয়র জািীয় মাি (BDS) িা র্াকায় এিানজথ নরাংকস এর উৎপােি, 

আমোনি ও নবক্রয় বদন্ধর ব্যবস্থ্া গ্রিণ করা িদয়দছ। 

(10) ফ্রাদের ল্যাকর্ানসস থকাম্পানি কর্তথক উৎপানেি এবাং থজস ইন্টারন্যাশিাল কর্তথক আমোনিকৃি ও বাজারজািকৃি 

থবনবদকয়ার ফুদড স্যালদমাদিলা এদগািা িামক জীবানুর উপনস্থ্নি পাওয়ায় উি পণ্য জব্দ কদর বাজার িদি প্রিোিার 

করা িয় এবাং আোলদির রায় থমািাদবক ধ্বাংস করা িয়। 
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নেত্র: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপদক্ষর উদদ্যাদগ গ্রীিদজাি এলাকা থ ােিা করার কার্ থক্রদমর অাংশ নিদসদব মািিীয় 

খাদ্য মন্ত্রী জিাব সাধি েন্দ্র মজুমোর এমনপ এর উপনস্থ্নিদি ৫৭ টি থিাদর্লদক নেকার প্রোি করা িয়। 

 

 

 

 

 

 

নেত্র: ইদিাদিশি কার্য্কক্রথদমর আওিায় নিিটি পর্ খাবাদরর িোিদক আধুনিকীকরণ কদর নিরাপে খাদ্য নবনক্রর ব্যবস্থ্া 

করার জন্য একটি কার্য্কক্রথম গ্রিণ করা িদয়দছ। মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী এোডদিাদকর্ থমাোঃ কামরুল ইসলাম এমনপ ৩ জি 

পর্ খাবার নবদক্রিাদক িোি প্রোি কদরি। 

 

 

 

 

 

 

 

নেত্র: পনবত্র রমজাি উপলদক্ষে নিরাপে খাদ্য নবক্রদয় জিসদেিিিা সম্পদকথ প্রোর-প্রোরণার উদবাধি কদরি মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী 

জিাব সাধি েন্দ্র মজুমোর এমনপ। 

 

 

(স্বাক্ষনরি) 

আবু থিিা থমাোঃ থমাস্তফা কামাল 

উপসনেব 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ 

থফাি: 02-55138612 

ই-থমইল: shohelkamal@yahoo.com 

 

 

 

 

(স্বাক্ষনরি) 

থমািাম্মে মািফুজুল িক 

থেয়ারম্যাি 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তথপক্ষ 

 


