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বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের 2017-18 সাদলর প্রনিদবেি 

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের বানষকৃ প্রনিদবেি 

প্রনিদবেি বছর: 2017-2018 অর্বৃছর 

(1) রূপকল্প (Vision):   

জীবি ও স্বাস্থ্য সুরোয় সকদলর জন্য নিরাপে খাদ্য। 

(2) অনিলেয (Mission):  

নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থ্াপিার সাদর্ জনিি সাংনিষ্ট সকল সাংস্থ্া, খাদ্যনশল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবাং সুশীল সমাদজর 

সহদযানিিায় যর্াযর্ নবজ্ঞািনিনিক নবনি-নবিাি তিরী ও কাযকৃর প্রদয়াি এবাং খাদ্য শৃঙ্খল পনরবীেণ ও ব্যবস্থ্াপিার 

সাদর্ নিদয়ানজি সাংস্থ্াসমূদহর কাযকৃ্রম ফলপ্রসূিাদব সমন্বদয়র মাধ্যদম জীবি ও স্বাস্থ্য সুরো। 

 
(3) সাাংগঠনিক কাঠাদ া 

 
     নবজ্ঞািসম্মি পদ্ধনিদি নিরাপে খাদ্য প্রানির অনিকার নিনিিকরদে সরকার নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ প্রেয়ি 

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

বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে িাদ  একটি কর্তপৃে প্রনিষ্ঠা কদর। একটি সাংনবনিবদ্ধ সাংস্থা নহদসদব কর্তপৃদের 

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

সাদে সাংনিষ্ট সকল সাংস্থার কার্াৃবনলর স বয় য় সািি করা। এক ি ফায়ারযানাি, াার ি সেয ও ও এক ি সনাদবর 

স বয় দয় গঠিি বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে ঢাকায় খাদ্য অনিেিদরর খাদ্য ভবদি প্রিাি কার্াৃলয় স্থাপদির 

 াধ্যদ  কার্কৃ্র  শুরু হদয়নছল এবাং পরবিীদি ইস্কাটি গাদডিৃস্থ প্রবাসী কল্যাে ভবদি ভাড়াকৃি ফ্ল্যাদট কর্তপৃদের 

প্রিাি কার্াৃলয় স্থাপি কদর কার্কৃ্র  পনরাানলি হদে। বি ৃাদি কর্তপৃদের ৩৬৫   ি ফলাকবদলর একটি সাাংগঠনিক 

কাঠাদ া (টিওঅযান্ডই)  িপ্রশাসি  ন্ত্রোলয় কর্তকৃ অনুদ ানেি হদয়দছ। 

 

(4) কার্াৃবনল 

 
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে প্রনিষ্ঠার পর থর্দক থেদশর প্রদিযক মানুদের সুস্বাস্থ্য রোদর্ ৃনিরাপে খাদ্য  নিনিি 

করার লদেয নবনিন্ন কাযকৃ্রম বাস্তবায়ি করদছ। নিরাপে খাদ্য উৎপােদির সনহি জনিি সকল থেকদহাল্ডারদের 

সদেিি করার লদেয নবনিন্ন প্রকার সদেিিিামূলক কাযকৃ্রম পনরোনলি হদয়দছ। নিরাপে খাদদ্যর সাদর্ জনিি 

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

প্রদয়াজিীয় কাযকৃ্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ জুলাই 2017 হদি জুি 2018 পযনৃ্ত 

জিিদণর নিরাপে খাদ্য নিনিি করার লদেয থয সকল কাযকৃ্রম বাস্তবানয়ি হদয়দছ িার নবস্তানরি নববরণ নিদে প্রোি 

করা হদলা: 

 

1. নিরাপে খাদদ্যর প্রাপ্যিা নিনিিকরদণ খাদ্য উৎপােি, আমোনি, প্রনক্রয়াকরণ, মজুে, সরবরাহ ও নবক্রয় সাংনিষ্ট 
কাযকৃ্রম নিয়ন্ত্রণ ও পনরবীেণ; 

2. নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থ্াপিার সাদর্ সাংনিষ্ট সকল সাংস্থ্ার কাযাৃবলী সমন্বয় সািি; 

3. খাদ্য ব্যবসার থেদে নিরাপে খাদ্য সিদের জন্য সিে প্রোিকারী সাংস্থ্াসমূহদক সহদযানিিা প্রোি; 

4. খাদ্য পরীোিার এযাদক্রনিদেশদির জন্য সাংনিষ্ট সাংস্থ্াদক সহদযানিিা প্রোি;  

5. আমোনিিব্য খাদ্যদ্রদব্যর মািেন্ড ও পরীেণ পদ্ধনি নিিাৃরদণর জন্য সাংনিষ্ট সাংস্থ্াদক সহদযানিিা প্রোি; 
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6. খাদ্য ও পুনষ্ট নিরাপিা নবেয়ক িীনিমালা বা নবনিমালা প্রণয়ি এবাং নবদ্যমাি িীনিমালা বা নবনিমালা সাংদশািি 
বা হালিািােকরদণ সরকারদক প্রদয়াজিীয় তবজ্ঞানিক পরামশ ৃও কানরিনর সহায়িা প্রোি;  

7. নিরাপে খাদ্য সম্পদকৃ জিসদেিিিা সৃনষ্ট । 

 

(5) োদয়রকৃি মামলার নববরণ: 

মামলার িরণ োদয়রকৃি ফ াট 

 া লার সাংখ্যা 

নিষ্পনিকৃি ফ াট 

 া লার সাংখ্যা 

ফ াট ফ ল 

প্রোি 

ফ াট  নর ািা 

আোয় (টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

কর্তপৃদের পদে োদয়রকৃি 

 া লা 

২৯৩টি ৩০৯টি ২৫১টি ১১,৪২,১০০.০০ 

 ন্ত্রোলয়/কর্তপৃদের নবরুদদ্ধ 

োদয়রকৃি  া লা 

৩টি 

(ক্র পুনিি ১১) 

- - - 

 

(6) থমাবাইল থকাে ৃপনরোলিার নববরণ: 

থমাবাইল থকাদেরৃ 

সাংখ্যা 

থমাবাইল থকাে ৃকর্তকৃ প্রেি শানস্তর নববরণ 

মামলা োদয়দরর       েনন্ডি ব্যনির                 

সাংখ্যা                  সাংখ্যা 

   থজল (সাংখ্যা)         জনরমািা (োকা) 

১             ২                  ৩         ৪                        ৫ 

১৪২৪ টি ২৩০৩ টি            ২৩১২ জি     121 জি            1,36,17,940.00 

১২১ জি          ১,৩৬,১৭,৯৪০/-  

(7) খাদদ্যর িমুিা সাংগ্রদহর নবররণ: 

      4.১ কর্তপৃে কর্তকৃ নিদয়ানজি স্বাস্থ্য অনিেপ্তদরর নিরাপে খাদ্য পনরেশকৃ কর্তকৃ সাংগৃহীি িমুিা: 

 

খাদ্য িমুিা 

সাংগ্রদহর সাংখ্যা 

পরীোিাদর থপ্রনরি 

িমুিার সাংখ্যা 

প্রাপ্ত খাঁটি 

িমুিার সাংখ্যা 

প্রাপ্ত থিজাল 

িমুিার সাংখ্যা 

মামলা োদয়দরর 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৮৩৯১ ৮৩৫৯ ২৩৭২ ৭৪৫ ১১৮ 

 

    4.২ নসটি কদপাৃদরশদির নিরাপে খাদ্য পনরেশকৃ কর্তকৃ সাংগৃহীি িমুিা: 

 

খাদ্য িমুিা 

সাংগ্রদহর সাংখ্যা 

পরীোিাদর থপ্রনরি 

িমুিার সাংখ্যা 

প্রাপ্ত খাঁটি 

িমুিার সাংখ্যা 

প্রাপ্ত থিজাল 

িমুিার সাংখ্যা 

মামলা োদয়দরর 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৭২ ২৭২ ২৩০ ৪২ ২১ 

 

(8) বাজার পনরেশদৃির নববরণ: 

বাজার পনরেশদৃির সাংখ্যা থিাটিশ প্রোদির সাংখ্যা অপরাদির িারা 

১ ২ ৩ 

৮ ২৪ ৩৮ ও ৩৯ 
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      ছনব:  বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের পনরোলকবৃন্দ কর্তকৃ বাজার পনরেশিৃ। 

 

(9) প্রনশেদণর নববরণ: 

      6.১  থেদশর অিযন্তদর প্রনশেণ :  

 

প্রনশেদণর িরণ প্রনশেণ কমসৃূনের থমাে 

সাংখ্যা 

প্রনশেদণর থময়াে থমাে প্রনশেণার্ীর 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

স্যাদিোনর ইন্সদপক্টরদের প্রনশেণ 06 ব্যাে 3 নেি 300 জি 

ইি-হাউজ প্রনশেণ 06 ব্যাে 2-5 নেি 290 জি 

থমাে 12 ব্যাে - 590 জি 

 

  

 

 

 

 

 

 

     ছনব: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ আদয়ানজি নিরাপে খাদ্য পনরেশকৃদের প্রনশেণ কাযকৃ্রদমর উদবািি 

কদরি মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী এযািদিাদকে থমাোঃ কামরুল ইসলাম এমনপ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ছনব: বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ আদয়ানজি নিরাপে খাদ্য পনরেশকৃদের প্রনশেণ কাযকৃ্রদমর উদবািি 

কদরি জিাব শাহাবুনিি আহমে, সনেব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। 
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    6.২ তবদেনশক প্রনশেণ :  

প্রনিদবেিািীি অর্-ৃবছদর প্রনশেদণর জন্য নবদেশ িমিকারী কমকৃিাৃর সাংখ্যা ১৪ জি। 

 

(10) থসনমিার/ওয়াকৃশপ সাংক্রান্ত িথ্য: 

 

থসনমিার/কমশৃালার িরণ কমশৃালার অনুষ্ঠাদির স্থ্াি থসনমিার/ওয়াকৃশদপর 

সাংখ্যা 

থসনমিার/ওয়াকৃশদপ 

অাংশগ্রহণকারীদের সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

জািীয় পযাৃদয় অনুনষ্ঠি 

কমশৃালা 

ওসমািী নমলিায়িি, ঢাকা 
০২ টি ৮০০ জি 

প্রনশেণ কমশৃালা নবজ অনিদোনরয়াম, ঢাকা ০৫ টি ৩০০ জি 

থজলা পযাৃদয়র কমশৃালা ও 

র যানল 

থিাপালিঞ্জ, কুনমল্লা, মানিকিঞ্জ, 

লালমনিরহাে, কুনিগ্রাম, নিলফামারী 
০৬ টি ১৮৫০ জি 

থকন্দ্রীয় কমশৃালা প্যাি প্যানসনফক থসািারিাঁও থহাদেল, 

ঢাকা 
০১ টি ১২৫০ জি 

থমাে ১৪ টি ৪২০০ জি 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ছনব:  বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ কুনমল্লা, মানিকিঞ্জ ও থিাপালিঞ্জ এ অনুনষ্ঠি কমশৃালার নেে। কুনমল্লায় 

অনুনষ্ঠি কমশৃালায় বিব্য রাখদছি মািিীয় খাদ্য মন্ত্রী এযািদিাদকে থমাোঃ কামরুল ইসলাম এমনপ। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ছনব:  বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ আদয়ানজি র যানল: ১. র যানল -কুনমল্লা, ২. র যানল -মানিকিঞ্জ, ৩. র যানল - 

থিাপালিঞ্জ। 
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ছনব:  বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ আদয়ানজি প্যাি প্যানসনফক থসািারিাঁও থহাদেল, ঢাকায় অনুনষ্ঠি থকন্দ্রীয় 

কমশৃালা। 

 

(11) জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৮ উেযাপি: 

 ওসমািী নমলিায়িদি ২ মাে ৃ২০১৮ িানরদখ বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস 

২০১৮ উেযানপি হয়; 

 প্রিাি অনিনর্: জিাব আবুল আল আব্দুল মুনহি এমনপ, মািিীয় মন্ত্রী, অর্ ৃমন্ত্রণালয়, িণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার; 

 নবদশে অনিনর্: জিাব মনিয়া থেৌধুরী এমনপ, মািিীয় মন্ত্রী, কৃনে মন্ত্রণালয়, িণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

এবাং জিাব থমাোঃ কামরুল ইসলাম, মািিীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার; 

 উদবািিী নেদি জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস উপলদেয এক বণাৃঢয র যানল অনুনষ্ঠি হয়; 

 ওসমািী নমলিায়িদি ২ নেি ব্যানপ নিরাপে খাদ্য থমলা ২০১৮ অনুনষ্ঠি হয়; 

 ৩টি গ্রুদপ ১২ জি ছাে-ছােীদক রেিা প্রনিদযানিিায় পুরষ্কার নবিরণ করা হয়; 

 থেদশর সকল থজলা ও উপদজলায় একদযাদি জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৮ উেযানপি হয় এবাং জািীয় 

নেবস উপলদে ব্যাপক প্রোর-প্রোরণা োলাদিা হয়; 

 প্রনর্িযশা থলখক ও নবজ্ঞািী কর্তকৃ নলনখি প্রবন্ধাবলী নিদয় জািীয় নেবস উপলদে একটি আকেণৃীয় 

থসানিিীর  প্রকাশ করা হয়। 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছনব:  জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৮ উপলদেয উদবািিী অনুষ্ঠাি, র যানল, উদবািিী অনুষ্ঠাদি সমািি অনিনর্বৃন্দ, রেিা 

প্রনিদযানিিায় নবজয়ীিণ, সাাংস্কৃনিক অনুষ্ঠাি ও রেিা প্রনিদযানিিায় নবজয়ীদের মদধ্য পুরস্কার নবিরদণর নেে। 
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ছনব:  জািীয় নিরাপে খাদ্য নেবস ২০১৮ উপলদেয নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ প্রকানশি থসানিিীর এর প্রচ্ছে ও থশে 

প্রচ্ছে এর নেে। 

 

(12) নবনিমালা /প্রনবিািমালা প্রণয়ি:  

 

 নবগি ২০১৭-১৮ অে ৃবছদর বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ প্রেীি নিদে বনেিৃ ১টি নবনি ালা ও ৪টি 

প্রনবিাি ালা ফগদ ট আকাদর প্রকাশ করা হদয়দছ: 

 

 নিরাপে খাদ্য (কানরগনর কন টি) নবনি ালা, ২০১৭; 

 খাদদ্যর িমুিা সাংগ্রহ, পরীো ও নবদিষে প্রনবিাি ালা, ২০১৭; 

 নিরাপে খাদ্য-সাংদর্া ি দ্রব্য ব্যবহার প্রনবিাি ালা, ২০১৭; 

 ফ াড়কাবদ্ধ খাদ্য ফলদবনলাং প্রনবিাি ালা, ২০১৭; 

 নিরাপে খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টনিি ও েনিকর অবনশষ্টাাংশ) প্রনবিাি ালা, ২০১৭। 

 

(13)  উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহণ: 

             (ক) বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের কার্কৃ্র দক প্রানিষ্ঠানিকীকরদের লদেয  ানিসাংদের খাদ্য ও কৃনষ 

সাংস্থার সহদর্ানগিায় ইন্সটিটিউশিালাইদ শি অব ফুড ফসেটি ইি বাাংলাদেশ ের ফসোর ফুড (আইএেএস-

নব) শীষকৃ প্রকল্পটি বাস্তবানয়ি হদে। 

 

             (খ) বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের কার্কৃ্র  সুষ্ঠুভাদব সম্পােদির লদেয ৪৭.০০ ফকাটি টাকার 

‘‘বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের দৃঢ় বুনিয়াে স্থাপদি েেিা উন্নয়ি’’ শীষকৃ উন্নয়ি প্রকদল্পর একটি 

নডনপনপ প্রস্তুি পূবকৃ অনুদ ােদির  ্য  পনরকল্পিা কন শদি োনখল করা হদয়দছ। 

 

(14)  সমদ ািা চুনি স্বাের:  

 

             নিরাপে খাদ্য সাংনিষ্ট নবনিন্ন সাংস্থ্া /নবিাদির সাদর্ সমন্বদয়র মাধ্যদম নিরাপে খাদ্য আইি 2013 ও 

অন্যান্য নিরাপে খাদ্য  সাংনিষ্ট আইদির সুষ্ঠু প্রদয়াি, সমন্বয় ও সহদযানিিা বৃনদ্ধ কদর জিসািারদণর জন্য খাদদ্যর 

নিরাপেিা নিনিি করার লদে আলাপ -আদলােিা ও সমদ ািার মাধ্যদম একটি েে নিরাপে খাদ্য ব্যবস্থ্াপিা সৃনষ্ট 

কদল্প নিেনলনখি ০৫ টি প্রনিষ্ঠাদির সাদর্ সমদ ািা চুনি স্বােদরর প্রনক্রয়া সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

              (১) খাদ্য অনিেপ্তর                                    (২) প্রানণসম্পে অনিেপ্তর     

              (৩) বাাংলাদেশ শ্রীম্প এন্ড নফশ ফাউদন্ডশি,       (৪) মৎস্য অনিেপ্তর   ও 

              (৫) কৃনে নবপণি অনিেপ্তর 
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(15) সদািিিামূলক কার্কৃ্র : 

 

(1) খাদদ্যর নিরাপেিা নবেদয় মাঠ পযাৃদয় নিদোি প্রোরসামগ্রী নবিরণ করা হদয়দছ: 

 04 িরদণর নলফদলে নবিরণ- 11 লে টি 

 02 নবেদয় থপাোর  তিরী   - 4০,০০০ টি 

(2) পে-পনেকা ও থেনলনিশি েযাদিলসমূদহ নিরাপে খাদ্য সদেিিিামূলক প্রোরণা। 

(3) সদেিিিামূলক থফইসবুক কযাদম্পইি, থমাবাইলদফাদি ম্যাদসজ প্রোি। 

(4) রমজাি মাদস নপকআপ িযাি সনিি কদর মাইনকাং, প্রোরপে ও বুকদলে নবিরদণর মাধ্যদম নবদশে 

প্রোরণা।  

(5) পনবে রমজাদি খাদ্যদ্রদব্য নিরাপিার সম্ভাব্য ঝুনকসমূহ থমাকানবলায় করণীয় সম্পদকৃ ও ফলমূল ও 

শাকসবনজদি ফরমানলি প্রদয়াি নবেদয় নবভ্রানন্ত দূরীকরদণ বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে কর্তকৃ নবনিন্ন 

তেনিক প্রনেকায় িণনবজ্ঞনপ্ত প্রকানশি। 

(6) একটি িকুদমন্টারী নফল্ম তিরী কদর নবনিন্ন মাধ্যদম প্রোনরি হদচ্ছ। 

(7) নিএফনপ এর মাধ্যদম োরটি টিনি স্পে নিমাৃদণর কাজ প্রায় চুিান্ত পযাৃদয় রদয়দছ। 

(8) কর্তপৃদের থেয়ারম্যাি ও সেস্যিণ নবনিন্ন নপ্রন্ট ও ইদলকট্রনিক নমনিয়ার আমন্ত্রদণ নিরাপে খাদ্য সাংনিষ্ট 

নবনিন্ন আদলােিা অনুষ্ঠাদি অাংশগ্রহণ কদর র্াদকি। 

(9) খাদ্য নিরাপিার ৫ োনবকাঠির উপর একটি এযানমদিশি নেে প্রণয়ি করা হদয়দছ এবাং ৪টি থেনলনিশি 

েযাদিদল প্রোর করা হদচ্ছ। 

(10) সরকানর ও থবসরকানর থেনলনিশি েযাদিদল টিনি স্ক্রদলর মাধ্যদম নিরাপে খাদ্য নবেয়ক বািাৃ ও থিািাি 

প্রোদরর ব্যবস্থ্া করা হদয়দছ। 

(11) পনবে ঈদুল আজহায় নিরাপে থকারবািীর পশু উৎপােি ও নবক্রয় নবেদয় সাংবােপদে িণনবজ্ঞনপ্ত, মাইনকাং, 

থপাোর, নলফদলে নবিরদণর মাধ্যদম নবদশে প্রোরণা। 

(12) থজলা প্রশাসক ও উপদজলা নিবাৃহী অনফসারদের মাধ্যদম সারা থেদশ সদেিিিামূলক পাবনলক নমটিাং, 

মাইনকাং ও নিনিও প্রেশিৃীর মাধ্যদম প্রোরণা োলাদিা হয়। 

(13) স্কুল ছােদের মদধ্য খাদদ্যর নিরাপেিা নবেদয় সদেিিিা সৃনষ্টর লদেয ঢাকা নসটি কদপাৃদরশদির অন্তর্ভিৃ 

নিিটি স্কুদল আদলােিা সিা ও হাি থিায়ার পদ্ধনি প্রেশিৃ করা হয়। 

 

   

 

 

 

 

 

ছনব: স্কুল ছােদের মদধ্য খাদদ্যর নিরাপেিা নবেদয় সদেিিিা সৃনষ্টর লদেয ঢাকা নসটি কদপাৃদরশদির অন্তর্ভিৃ 

নিিটি স্কুদল আদলােিা সিা ও হাি থিায়ার পদ্ধনি প্রেশিৃ করা হয়। 
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(16) প্রনিদবেিািীি অর্ ৃ -বছদর সম্পানেি অন্যান্য উদল্লখদযাগ্য কাযাৃবনল:  

 

(1) নিরাপে খাদ্য সাংনিষ্ট নবনিন্ন থেদে নবজ্ঞািনিনিক পরামশ ৃপ্রোদির জন্য ৮টি থেকনিকযাল ওয়ানকৃাং গ্রুপ িঠি; 

(2) ঢাকা নসটি কদপাৃদরশদির অন্তর্ভিৃ মনিন ল, নেলকুশা, গুনলস্থ্াি, থিাপখািা, ফনকরাপুল ও পল্টি এলাকার 

থহাদেলগুনলদি নিরাপে খাদ্য নিনিি করার লদেয বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের উদদ্যাদি গ্রীিদজাি 

এলাকা থ ােিা করার জন্য কাযকৃ্রম গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং এ লদেয ইদিামদধ্য 50 টি থহাদেদলর জরীপ 

সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

(3) প্রনক্রয়াজাি কৃনেপণ্য (উনিেজাি) রপ্তািীর জন্য বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃে স্বাস্থ্যিি/রপ্তািী সিে 

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

(4) কর্তপৃদের থকৌশলিি পনরকল্পিা ২০১৭–২০২১ প্রণয়ি ও পর্ িকশা (Road Map) প্রণয়ি;  

(5) খাদ্যস্থ্াপিা পনরেশিৃ, খাদ্য িমুিা সাংগ্রহ, মামলা োদয়র ও পনরোলিা কাদজ সহায়িার জন্য স্বাস্থ্য অনিেপ্তর, 

খাদ্য অনিেপ্তর, নসটি করদপাৃদরশি ও থপৌরসিার ৭২৮ জি স্যানিোনর ইন্সদপক্টরদের নিরাপে খাদ্য 

পনরেশদৃকর োনয়ত্ব প্রোি; 

(6) থমাবাইল থকাে ৃআইদি নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ িফনসলভুিকরণ; 

(7) সারা থেদশ ৭১টি নবশুদ্ধ খাদ্য আোলি িঠি; 

(8) খাদ্য িমুিা পরীো নিনিি করার জন্য সরকানর ও স্বায়ত্বশানসি প্রনিষ্ঠািসমূদহর নিয়ন্ত্রণািীি খাদ্য 

পরীোিারগুদলাদক থিনজিদিে কদর ১টি থিেওয়াদকৃর আওিায় আিার জন্য কাযকৃ্রম শুরু হদয়দছ। ইদিামদধ্য, 

ঢাকা েনেণ নসটি কদপাৃদরশদির ১টি এবাং েট্টগ্রাম নসটি কদপাৃদরশদির  ১ টি আধুনিক খাদ্য ল্যাবদরেরীসহ 

থমাে ১০টি ল্যাবদরেরীদক থিনজিদিে করা হদয়দছ; 

(9) খাদ্য িমুিা পরীো নিনিি করার জন্য সরকানর, স্বায়ত্বশানসি প্রনিষ্ঠাি ও পাবনলক নবশ্বনবদ্যালদয়র খাদ্য 

ল্যাবদরেরীর সেমিা, যন্ত্রপানি এবাং কমরৃি থলাকবদলর অনিজ্ঞিা ইিযানে িথ্যানে সাংগ্রহপূবকৃ ৫০টি খাদ্য 

পরীোিাদর খাদ্যিমুিা পরীোর জন্য নবদ্যমাি সেমিার িথ্যউপাি সাংগ্রহ কদর ল্যাবসমূদহর একটি 

িাইদরক্টরী (Directory of Food Laboratories 2018) প্রণয়ি করা হদয়দছ; 

(10) মাঠ পযাৃদয় নবনিন্ন খাদ্যিমুিা িাৎেনিকিাদব পরীো করার জন্য ২টি থমাবাইল ল্যাবদরেনর িযাি  

আইএফএস-নব প্রকল্প থর্দক বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃেদক সরবরাহ করার কাজ প্রনক্রয়ািীি আদছ; 

(11) বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃদের ওদয়বসাইে থক উন্নি করার ব্যবস্থ্া করা হদয়দছ; 

(12) ইদিাদিশি কার্য্ককৃ্রদমর আওিায় নিিটি পর্ খাবাদরর িযািদক আধুনিকীকরণ কদর নিরাপে খাদ্য নবনক্রর 

ব্যবস্থ্া করার জন্য একটি কার্য্ককৃ্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। 
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