
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ এর হটলাইি সেবা ৩৩৩ িম্বদরর মাধ্যদম চালু করা হদেদে। 

 

খাদদ্য সেজালকারীদের ধরদে হটলাইি চালু কদরদে বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ। এখি সেদক সেজাল খাদ্য 

উৎপােি, েরবরাহ ও মজুে সেখদলই ৩৩৩ িম্বদর অনেদ াগ করদে পারদবি সোক্তা।  

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ এর সচোরম্যাি সেেো োরওোর জাহাি বদলি, সেজাল খাদ্য নিেন্ত্রদে একটি 

হটলাইি চালু করা হদেদে। ৩৩৩ িম্বদর স  সকউ স াি নেদে নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ কা কৃ্রম েম্পদক ৃেথ্য জািদে 

পারদব। পাশাপানশ হটলাইদির কল সেন্টার সেদক সমাবাইদলর ক্ষুদে বাোৃর (এেএমএে) মাধ্যদম েথ্য পাঠিদে সেওো 

হদব। 

এোড়া ৭ িদেম্বর সেদক োধারে মানুষ এই হটলাইদি স াি কদর সেজাল খাদদ্যর নবষদে অনেদ াগও করদে 

পারদবি। অনেদ াগ পাওোর েদে েদে েথ্য  াচাই-বাোই কদর  ে দ্রুে েম্ভব কর্তপৃক্ষ আইি অনু ােী ব্যবস্থা 

সিদব বদল জািাি নেনি। 

কর্তপৃক্ষ এর সচোরম্যাি জািাি, েরকাদরর এটুআই প্রকদের আওোে হটলাইিটি চালু করদলও আগামীদে 

কর্তপৃদক্ষর নিদজর অধীদি আিা হদব। বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদক্ষর েক্ষমো বৃনিকরে প্রকদের আওোে 

হটলাইিটি নিজস্ব কল সেন্টাদরর মাধ্যদম পনরচানলে হদব। 

কর্তপৃক্ষ এর োংনিষ্ট কেকৃোৃরা জািাি, খাদদ্য সেজাল, উৎপােি, আমোনি, মজুে, নবপেি, সোগ-োংক্রান্ত  াবেীে 

েমস্যার নবষদে ৩৩৩ হটলাইদি অনেদ াগ জািাদে পারদবি। োদের করা অনেদ াগটি েরােনর নিরাপে কর্তপৃদক্ষর 

সচোরম্যাদির কাদে পাঠাদিা হদব। এরপর কমকৃোৃরা নবষেটি  াচাই-বাোই কদর আইিগে ব্যবস্থা সিদব। 

সেদশর িাগনরদকর জীবি ও স্বাস্থয সুরক্ষাে নিরাপে খাদ্যপ্রানির অনধকার নিনিে করদে বাাংলাদেশ জােীে োংেদে 

২০১৩ োদলর ১০ অদটাবর ‘নিরাপে খাদ্য আইি- ২০১৩’ অনুদমােি কদর েরকার। 

নবজ্ঞািেম্মে পিনের  ো ে অনুশীলদির মাধ্যদম নিরাপে খাদ্যপ্রানির অনধকার নিনিে করদে হদব। এ জন্য খাদ্য 

উৎপােি, আমোনি, প্রনক্রোকরে, মজুে, েরবরাহ, নবপেি ও নবনক্র োংনিষ্ট কা কৃ্রম েমন্বদের মাধ্যদম েহদ ানগো 

প্রোি এবাং নিেন্ত্রে করার লদক্ষয ২০১৫ োদলর ১ স ব্রুোনর কা কৃর হে এবাং ২ স ব্রুোনর একটি জােীে নবনধবি 

োংস্থা নহদেদব বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃক্ষ গঠিে হে। আইদির আদলাদক উৎকৃষ্ট উপাদে খাবার েব েমে 

এবাং েবার জন্য েদবাৃচ্চ সুরক্ষাে ও স্বাস্থয েম্মেোদব সপ ৌঁোদিা এ কর্তপৃদক্ষর অন্যেম োনেত্ব,  া উৎপােি সেদক 

শুরু খাবার সটনবল প নৃ্ত খাদ্যদক নিরাপে রাখদে কাজ কদর োংস্থাটি। 

 

 

 


