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�থম অধ�ায়
�ারি�ক

িনরাপদ খাদ� আইন, ২০১৩
( ২০১৩ সেনর ৪৩ নং আইন )

[ ১০ অে�াবর, ২০১৩ ]

িব�ানস�ত প�িতর যথাযথ অ�শীলেনর মাধ�েম িনরাপদ খাদ� �াি�র অিধকার 
 

িনি�তকরেণ খাদ� উৎপাদন, আমদািন, �ি�য়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, িবপণন
 

ও িব�য় সংি�� কায��ম সম�েয়র মাধ�েম িনয়�ণ এবং ত�লে�� একিট
 

দ� ও কায�কর কতৃ�প� �িত�ার উে�েশ� এত� সং�া� িবদ�মান আইন
 

রিহত�েম উহা পনুঃ�ণয়েনর উে�েশ� �ণীত আইন
 

�যেহতু মা�েষর জীবন ও �া�� �র�ার জ� িনরাপদ খাদ� �াি�র অিধকার িনি�ত করা আবশ�ক; এবং
    �যেহতু িব�ানস�ত প�িতর যথাযথ অ�শীলেনর মাধ�েম িনরাপদ খাদ� �াি�র অিধকার িনি�তকরেণ খাদ�
উৎপাদন, আমদািন, �ি�য়াকরণ, মজদু, সরবরাহ, িবপণন ও িব�য় সংি�� কায��ম সম�েয়র মাধ�েম িনয়�ণ এবং
ত� লে�� একিট দ� ও কায�কর কতৃ�প� �িত�ার উে�েশ� এত� সং�া� িবদ�মান আইন রিহত�েম উহা
পনুঃ�ণয়েনর লে�� িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল-

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন িনরাপদ খাদ� আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব।

  (২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব, �সই তািরেখ ইহা

কায�কর হইেব।

 *এস, আর, ও নং ১৫-আইন/২০১৫, তািরখঃ জা�য়াির ২৬, ২০১৫ ইং �ারা সরকার ১৯ মাঘ,

১৪২১ ব�া� �মাতােবক ১ �ফ�য়াির ২০১৫ ি��া� তািরখ উ� আইন কায�কর হইয়ােছ।

 
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�থী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

  (১) ‘‘কতৃ�প�’’ অথ� ধারা ৫ এর অধীন �িতি�ত বাংলােদশ িনরাপদ খাদ� কতৃ�প�;

  (২) ‘‘কীটনাশক বা বালাইনাশেকর অবিশ�াংশ’’ অথ� উৎপাদন, আমদািন, �ি�য়াকরণ, মজদু,

সরবরাহ, িব�য় বা িবপণেনর �য �কান পয�ােয়, কীটনাশক বা বালাইনাশক ব�বহােরর ফেল,
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খাদ� ব��েত উপি�ত �কান িবেশষ ব�� বা উ�ুত �কান অব�া, যাহােত কীটনাশক বা

বালাইনাশেকর মলূ উপাদান, সহেযাগী অংশ, �পা�িরত উৎপ� �ব�, িবপাক বা �শাষণকৃত

(metabolites) অবিশ�াংশ, িবি�য়ার মাধ�েম উৎপািদত ব�� বা স�ৃ দূিষত ব��সহ এই�প

�কান ব�� িবদ�মান থােক ও যাহােদর উপি�িতেত খাদ��েব� মারা�ক িবষি�য়া সংঘিটত হয়

বিলয়া িবেবিচত হয়; এবং �কান খাদ��েব� পিরেবশ হইেত সং�ািমত অবিশ�াংশও ইহার

অ�ভু�� হইেব; এবং

  (৩) ‘‘খাদ�’’ অথ� চব��, চূষ�, �ল� (�যমন-খাদ�শস�, ডাল, মৎস�, মাংস, ��, িডম, �ভাজ�-

�তল, ফলমলূ, শাকসি�, ইত�ািদ) বা �পয় (�যমন- সাধারণ পািন, বায়বুািয়ত পািন, অ�ারািয়ত

পািন, এনািজ�-ি�ংক, ইত�ািদ)-সহ সকল �কার �ি�য়াজাত, আংিশক-�ি�য়াজাত বা

অ�ি�য়াজাত আহায� উৎপাদন এবং খাদ�, �ি�য়াকরণ বা ���তকরেণ ব�ব�ত উপকরণ বা

কাঁচামালও, যাহা মানবেদেহর জ� উপকারী আহায� িহসােব জীবন ধারণ, পিু� সাধন ও �া��-

র�া কিরেত ব�ব�ত হইয়া থােক, উহার অ�ভু�� হইেব;

  ব�াখ�া-

  (ক) আহায� ���তকরেণ ব�ব�ত র�ক, �গি�, মশলা, সংেযাজন-�ব�, সংর�ণ-�ব�, এি�ট-

অি�েড�ট, যাহা মলূ আহায� নেহ িক�ু খাদ� উৎপাদন, সংর�ণ বা ���তকরেণ ব�ব�ত হইয়া

থােক, খােদ�র অ�ভু�� হইেব;

  (খ) সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা খাদ� বিলয়া �ঘািষত �ব�ািদ,

এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, খােদ�র অ�ভু�� হইেব;

  তেব ঔষধ, �ভষজ, মাদক ও �সৗ�য� সাম�ী, ইত�ািদ খােদ�র অ�ভু�� হইেব না।

  (৪) ‘‘খাদ� আদালত’’ অথ� ধারা ৬৪ এর অধীন িনধ�ািরত িব�� খাদ� আদালত;

  (৫) ‘‘খাদ� উৎপাদন’’ অথ� �য �কান খােদ�র উপাদানেক খাদ��েব� পিরবত�ন কিরবার �ি�য়া,

যাহার সিহত অ�া� �ি�য়াও অ�ীভূত থািকেত পাের;

  (৬) ‘‘খাদ� পরী�াগার’’ অথ� �কান আইেনর অধীন �িতি�ত বা সরকার কতৃ�ক �ীকৃত �কান খাদ�

পরী�াগার বা �িত�ান, �য নােমই অিভিহত হউক না �কন;

  (৭) ‘‘খাদ� িবে�ষক’’ অথ� ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন িনয�ু �কান খাদ� িবে�ষক

এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন খাদ� িবে�ষেকর দািয়�পালনকারী ব�ি�ও উহার অ�ভু��

হইেব;

  (৮) ‘‘খাদ� ব�বসা’’ অথ� খাদ� উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, প�ােকিজং, �দামজাতকরণ, পিরবহন,

আমদািন, িবতরণ বা িব�য় সংি�� কম�কা� এবং মজদু, �যাগান, সরবরাহ ও �সবাসহ খাদ��ব�

���তকরণ অথবা খােদ�র উপাদান িব�য় সংি�� কায��মও ইহার অ�ভু�� হইেব;
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(৯) ‘‘খাদ� ব�বসায়ী’’ অথ� �য ব�ি� বা �িত�ান আপাততঃ বলবৎ �কান আইেনর অধীন বা

�িবধান অ�যায়ী খাদ� ব�বসা পিরচালনা কেরন এবং িযিন উ� ব�বসার �িত দািয়�শীল বা

উ� ব�বসার স�ািধকারী;

  (১০) ‘‘খাদ� সংেযাজন �ব�’’ অথ� িবেশষ উে�েশ� খােদ�র সিহত �িবধান �ারা িনধ�ািরত মা�ার

সংেযািজত �য �কান ব��, যাহা সাধারণত মলূ আহায� িহসােব ভ�ণ করা হয় না, তেব

�বিশ��সূচক উপাদান িহসােব কািরগরী �েয়াজেন খাদ� �ি�য়াকরণ, ���তকরণ,

�মাড়কজাতকরণ, সংর�েণর মাধ�েম, �ত�� বা পেরা�ভােব, �ত�ািশত উপেযািগতা �াি�র

জ� খােদ� ব�ব�ত হয় এবং দূষক বা অ� �কান িমি�ত পদােথ�র অ�ভু�ি� ব�িতেরেকই

খােদ�র �ণগত মান অ�ু�ণ রািখবার জ� মলূ খােদ�র �বিশ��েক �ভািবত কের;

  (১১) ‘‘খাদ�-�াপনা’’ অথ� খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, আমদািন,

সরবরাহ, মজদু, িবতরণ বা িব�েয়র সিহত সংি�� ব�ি� বা �িত�ােনর ভূিম, দালানেকাঠা,

যানবাহন, ভ�ান, তাব ুঅথবা উ��ু, আবতৃ বা �দওয়ালেঘরা �কান জায়গা অথবা �য �কান

ধরেনর অবকাঠােমা এবং জল�বাহ, �দ, সম�ুতীর, নালা-নদ�মা, খানা-খ�ক, নদী, �পাতা�য়

বা অ� �কান জলাশেয়র উপর অবি�ত অবকাঠােমাও উহার অ�ভু�� হইেব;

  (১২) ‘‘�চয়ারম�ান’’ অথ� কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান;

  (১৩) ‘‘দ�িবিধ’’ অথ� Penal Code (Act. No. XLV of 1860);

 (১৪) ‘‘দূষক’’ অথ� এই�প �কান ব�� যাহা, খাদ��েব� �যাগ করা হউক বা না হউক, খাদ��ব�

উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, ���তকরণ, �মাড়কাব�করণ, পিরবহন, মজদু অথবা পিরেবশ-দূষণ বা

অ� �কান কারেণ খােদ� উপি�ত থািকেত পাের, তেব �পাকামাকেড়র অংশিবেশষ, চুল, �লাম

বা অ� �কান বিহঃ� পদাথ� ইহার অ�ভু�� হইেব না;

  (১৫) ‘‘ধারণপা�’’ অথ� ইেতাপেূব� ব�ব�ত হইয়ােছ এই�প �কান �া�� হািনকর পা� হইেত

���ত নয়, এই�প �কান আধার বা �মাড়ক, যাহা ধলূাবািল, অন�েমািদত মা�ার �জব বা

রাসায়িনক দূষক, আেস�িনক, পারদ বা �া�� হািনকর ভারী-ধাতু হইেত ম�ু;

  (১৬) ‘‘নকল খাদ�’’ অথ� িব�েয়র জ� অ�েমািদত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর

অ�করেণ অন�েমািদতভােব অ��প খাদ� উৎপাদন, আমদািন, ���ত বা �লেবিলং করা,

যাহার মেধ� অ�েমািদত খােদ�র উপাদান, উপকরণ, িব��তা ও �ণগত মান িবদ�মান থা�ক

বা না থা�ক;

  (১৭) ‘‘িনরাপদ খাদ�’’ অথ� �ত�ািশত ব�বহার ও উপেযািগতা অ�যায়ী মা�েষর জ� িব�� ও

�া��স�ত আহায�;

  (১৮) ‘‘িনরাপদ খাদ� িবেরাধী কায�’’ অথ� প�ম অধ�ােয় উি�িখত খাদ� ব�বসা পিরচালনায় িবিধ-

িনেষধ লংঘনজিনত �কান কায�;
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 (১৯) ‘‘িনধ�ািরত’’ অথ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত এবং, িবিধ �ণীত না হওয়া পয��, সরকােরর

অ�েমাদন�েম, কতৃ�প� কতৃ�ক িলিখত আেদশ �ারা িনধ�ািরত;

  (২০) ‘‘পিরদশ�ক’’ অথ� ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন িনয�ু �কান িনরাপদ খাদ�

পিরদশ�ক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন িনরাপদ খাদ� পিরদশ�েকর দািয়�পালনকারী ব�ি�ও

উহার অ�ভু�� হইেব;

  (২১) ‘‘প� বা মৎস�-�রােগর ঔষেধর অবিশ�াংশ’’ অথ� প� বা মৎস�-�রােগর ঔষেধ ব�ব�ত

মলূ �যৗগ বা তাহার িবপাক বা �শাষণকৃত-ব��, যাহা �কান �াণীজ উৎস হইেত �া�

খাদ��েব�র �ভাজ� অংেশ বা প� বা মৎস� খােদ�র উপকরেণর মেধ� উপি�ত ঔষেধর

অবিশ�াংশ এবং সহেযাগী দূষণকারী �ব�ািদ (impurities) থািকেল উহাও অ�ভু�� হইেব;

  (২২) ‘‘পিরষদ’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন �িতি�ত জাতীয় িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনা উপেদ�া

পিরষদ;

  (২৩) ‘‘�ি�য়াকরণ-সহায়ক �ব�’’ অথ� য�পািত ও গহৃ-সর�াম ব�তীত অ� �য �কান পদাথ� বা

ব��, যাহা খাদ� িহসােব সরাসির ভ�ণ করা হয় না, তেব খােদ�াপকরণ িহসােব িবেশষ

কািরগির �েয়াজেন �কান �শাধন অথবা �ি�য়াকরেণর �ােথ� ব�ব�ত হয় বা �ি�য়াকরেণর পর

চূড়া� খাদ��েব� উপজাত বা অবিশ�াংশ (residue) বা যাহােদর অিনবায� উপি�িত আিদ নেহ

এই�প ব�� িহসােব পিরলি�ত হয়;

  (২৪) ‘‘�িবধান’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �িবধান;

  (২৫) ‘‘�ফৗজদারী কায�িবিধ’’ অথ� Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of

1898);

 (২৬) ‘‘বিহঃ� পদাথ� (extraneous matter)” অথ� এই�প �কান পদাথ� যাহা খাদ�পণ�

���তকরেণ কাঁচামাল বা উৎপাদন, �ি�য়াকরণ বা প�ােকিজং এ ব�ব�ত হইবার কারেণ উহার

মেধ� উপি�ত থািকেত পাের, িক�ু উ� খাদ�পণ�েক অিনরাপদ কের না;

  (২৭) ‘‘িবিধ’’ অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ;

  (২৮) ‘‘ব�ি�’’ অেথ� �কান �কা�ািন, সং�া, সংিবিধব� হউক বা না হউক, বািণিজ�ক �িত�ান,

অংশীদারী কারবার, সিমিত, সংঘ, সংগঠনও অ�ভু�� হইেব;

  (২৯) ‘‘�ভজাল খাদ�’’ অথ� এমন �কান খাদ� বা খাদ��েব�র অংশ,

  (ক) যাহােক রি�ত, �াদ-গ�য�ু, সংর�ণ, �ি�য়াকরণ বা আকষ�ণীয় কিরবার জ� এই�প

পিরমাণ উপাদান �ারা িমি�ত করা হইয়ােছ, �য পিরমাণ উপাদান িমি�ত করা মানব-�াে��র

জ� �িতকর এবং যাহা �কান আইেনর অধীন িনিষ�; বা

  (খ) যাহােক রি�তকরণ, আবরণ �দান বা আকার পিরবত�ন কিরবার জ� এমন �কান উপাদান

মা�ািতির� পিরমােণ িমি�ত করা হইয়ােছ যাহার ফেল মলূ খাদ��েব�র �িত সািধত হইয়ােছ

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html
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ি�তীয় অধ�ায়
িনরাপদ খাদ� ব�ব�ার �ািত�ািনক কাঠােমা

এবং যাহার ফেল উহার �ণা�ণ বা পিু�মান �াস পাইয়ােছ; বা

  (গ) যাহার মধ� হইেত �কান �াভািবক উপাদানেক স�ণূ� বা আংিশকভােব অপসারণপবূ�ক

অেপ�াকৃত �� মেূল�র িভ� �কান উপাদান িমি�ত কিরবার মাধ�েম আপাতঃ ওজন বা পিরমাণ

বিৃ� বা আকষ�ণীয় কিরয়া খাদ�ে�তার আিথ�ক বা �া��গত �িত সাধন করা হয়;

  (৩০) ‘‘মৎস�’’ অথ� সকল �কার �কামল অি� ও কিঠন অি�িবিশ� মাছ, �া� ও লবণা� পািনর

িচংিড়, উভচর জলজ �াণী, ক�প, কািছম, কাঁকড়া ও শামকু বা িঝ�ক জাতীয় জলজ �াণী,

একাইেনাডাম� জাতীয় �াণী, ব�াঙ ও উহার জীবনচে�র �য �কান ধাপ এবং সরকার কতৃ�ক,

সময় সময়, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �ঘািষত অ� �কান জলজ �াণীও উহার অ�ভু��

হইেব;

  (৩১) ‘‘সদস�’’ অথ� কতৃ�পে�র �কান সদস� এবং, �েযাজ� ��ে�, �চয়ারম�ানও উহার অ�ভু��

হইেবন;

  (৩২) ‘‘সভাপিত’’ অথ� পিরষেদর সভাপিত এবং, �েযাজ� ��ে�, পিরষেদর সহসভাপিতও উহার

অ�ভু�� হইেবন;

  (৩৩) ‘‘সম�য় কিমিট’’ অথ� ধারা ১৫ এর অধীন গিঠত �ক�ীয় িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনা সম�য়

কিমিট।

জাতীয় িনরাপদ
খাদ� ব�ব�াপনা
উপেদ�া পিরষদ

৩। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, কতৃ�প� এবং িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনার সিহত

সংি�� সকলেক, িনরাপদ খাদ� ব�ব�া িবষয়ক নীিতমালা ও পিরক�না �ণয়ন এবং আ�ষি�ক

অ�া� িবষেয় �েয়াজনীয় পরামশ� ও িদ�-িনেদ�শনা �দােনর িনিম� জাতীয় িনরাপদ খাদ�

ব�ব�াপনা উপেদ�া পিরষদ নােম একিট পিরষদ থািকেব।

  (২) পিরষদ িন�বিণ�ত সদস� সম�েয় গিঠত হইেব, যথা :-

  (ক) খাদ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;

  (খ) মি�পিরষদ সিচব, িযিন উহার সহ-সভাপিতও হইেবন;

  (গ) জাতীয় সংসেদর �ীকার কতৃ�ক মেনানীত একজন সংসদ সদস�;

  (ঘ) সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়;

  (ঙ) সিচব, �রা� ম�ণালয়;

  (চ) সিচব, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়;

  (ছ) সিচব, বািণজ� ম�ণালয়;

  (জ) সিচব, কৃিষ ম�ণালয়;
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  (ঝ) সিচব, মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালয়;

  (ঞ) সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয়;

  (ট) সিচব, িশ� ম�ণালয়;

  (ঠ) সিচব, িব�ান ও �যিু� ম�ণালয়;

  (ড) সিচব, তথ� ম�ণালয়;

  (ঢ) সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ;

  (ণ) সিচব, অথ� িবভাগ;

  (ত) সিচব, �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ;

  (থ) �চয়ারম�ান, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ;

  (দ) �চয়ারম�ান, বাংলােদশ আনিবক শি� কিমশন;

  (ধ) �চয়ারম�ান, বাংলােদশ িনরাপদ খাদ� কতৃ�প�;

  (ন) মহাপিরচালক, �া�� অিধদ�র;

  (প) মহাপিরচালক, খাদ� অিধদ�র;

  (ফ) মহাপিরচালক, জাতীয় �ভা�া-অিধকার সংর�ণ অিধদ�র;

  (ব) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ��া�ডাড�স এ�ড �টি�ং ই�িটিটউশন;

  (ভ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বাড�;

  (ম) পিরচালক, পিু� ও খাদ� িব�ান ই�িটিটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয়;

  (য) �চয়ারম�ান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়;

  (র) সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ারস অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�জ;

  (ল) সরকার কতৃ�ক মেনানীত, একজন িসিট কেপ�ােরশন �ময়র ও একজন উপেজলা পিরষদ

�চয়ারম�ান; এবং

  (শ) সিচব, খাদ� ম�ণালয়, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) ও (ল) এ বিণ�ত ব�ি�বগ� ব�তীত অ�া� দফায় বিণ�ত

ব�ি�বগ� পদািধকারবেল পিরষেদর সংি�� পেদ অ�ভু�� হইেবন।

  (৪) পিরষদ, �েয়াজনেবােধ, সংি�� �য �কান ব�ি�েক পিরষেদর সদস� িহসােব �কা-অ�

কিরেত পািরেব।

  ব�াখ�া ।-এই ধারায় ‘‘সিচব’’ অেথ� িসিনয়র সিচবও অ�ভু�� হইেব।

  
পিরষেদর সভা ৪। (১) বৎসের কমপে� ২ (�ই) বার পিরষেদর সভা অ�ি�ত হইেব।
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(২) এই ধারার অ�া� িবধানাবলী সােপে� পিরষদ উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

  (৩) সভাপিত কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান, তািরখ ও সমেয় পিরষেদর সভা অ�ি�ত হইেব।

  (৪) সভাপিত পিরষেদর সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন :

  তেব শত� থােক �য, সভাপিতর অ�পি�িতেত পিরষেদর সহ-সভাপিত অথবা উভেয়র

অ�পি�িতেত সভাপিত কতৃ�ক মেনানীত উহার অ� �কান সদস� সভায় সভাপিত� কিরেত

পািরেবন।

  (৫) পিরষেদর �মাট সদেস�র এক-ততৃীয়াংেশর উপি�িতেত সভার �কারাম গিঠত হইেব এবং

সভায় উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� �ভােট পিরষেদর িস�া� গহৃীত হইেব।

  (৬) �ধ ুপিরষেদর �কান সদস� পেদ শ�ূতা বা পিরষদ গঠেন �িট থািকবার কারেণ উহার �কান

কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না এবং তৎস�েক� �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না।

  
বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ�
কতৃ�প� �িত�া,
ইত�ািদ

৫। (১) সরকার, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশী� স�ব,

সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ‘বাংলােদশ িনরাপদ খাদ� কতৃ�প�’ নােম একিট কতৃ�প�

�িত�া কিরেব।

  (২) কতৃ�প� একিট সংিবিধব� সং�া হইেব এবং উহার �া্য়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ

সীলেমাহর থািকেব এবং, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম,

উহার �াবর ও অ�াবর উভয় �কার স�ি� অজ�ন কিরবার, অিধকাের রািখবার ও হ�া�র

কিরবার �মতা থািকেব এবং কতৃ�প�, �ীয় নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ� নােম

উহার িব�ে�ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

    
কতৃ�পে�র
কায�ালয়

৬। কতৃ�পে�র �ধান কায�ালয় থািকেব ঢাকায় এবং কতৃ�প�, �েয়াজনেবােধ, সরকােরর

পবূ�া�েমাদন�েম, বাংলােদেশর �য �কান �ােন উহার শাখা কায�ালয় �াপন কিরেত পািরেব।

কতৃ�পে�র গঠন ৭। (১) একজন �চয়ারম�ান এবং চারজন সদস� সম�েয় কতৃ�প� গিঠত হইেব।

  (২) �চয়ারম�ান ও সদস�গণ সরকার কতৃ�ক িনয�ু হইেবন এবং তাহারা কতৃ�পে�র সাব��িণক

কম�কত�া হইেবন।

  (৩) �চয়ারম�ান কতৃ�পে�র �ধান িনব�াহী হইেবন।

  (৪) �চয়ারম�ান ও সদস�গেণর �বতন, ভাতা, ময�াদা এবং চা�রীর অ�া� শত�ািদ সরকার

কতৃ�ক ি�রীকৃত হইেব।

  (৫) �চয়ারম�ান ও সদস�গণ এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ বা �িবধান �ারা িনধ�ািরত বা

অিপ�ত �মতা �েয়াগ এবং কায� স�াদন কিরেবন।
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  (৬) �কবল �কান সদস� পেদ শ�ূতা বা কতৃ�প� গঠেন �িট থািকবার কারেণ কতৃ�পে�র �কান

কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎস�েক� �কান ��ও উ�াপন করা যাইেব না।

�চয়ারম�ান ও
সদস� পেদর
�ময়াদ

৮। �চয়ারম�ান ও সদস�গণ িনেয়াগ লােভর তািরখ হইেত ৪ (চার) বৎসর পয�� �ীয় পেদ বহাল

থািকেবন।

�চয়ারম�ান ও
সদস�বেৃ�র
�যাগ�তা ও
অেযাগ�তা

৯। (১) খাদ� িবষেয় অন�ূন ২৫ (পঁিচশ) বৎসেরর �পশাগত অিভ�তা এবং িব�তৃ িবেশষািয়ত

�ান ও দ�তাস�� �কান ব�ি� �চয়ারম�ান িহসােব িনেয়াগ লােভর �যাগ� হইেবন।

  (২) িন�বিণ�ত িবষেয় কমপে� ২০ (িবশ) বৎসেরর �পশাগত অিভ�তা এবং িব�তৃ িবেশষািয়ত

�ান ও দ�তাস�� ব�ি�গণ, �েত�ক িবষয় হইেত একজন কিরয়া, সদস� িহসােব িনেয়াগ

লােভর �যাগ� হইেবন; যথা :-

  (ক) জন�া�� ও পিু�;

  (খ) খাদ� িশ� বা খাদ� উৎপাদন;

  (গ) খাদ�েভাগ ও �ভা�া-অিধকার; এবং

  (ঘ) খাদ� িবষয়ক আইন ও নীিত।

  (৩) এই ধারার অ�া� িবধােন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�ি� �চয়ারম�ান ও

সদস� পেদ িনেয়াগ লােভর �যাগ� হইেবন না, যিদ-

  (ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক না হন;

  (খ) িনেয়াগ �দােনর তািরেখ, তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসেরর অিধক হয়;

  (গ) িতিন �কান ব�াংক বা আিথ�ক �িত�ােনর ঋণ �খলাপী হন;

  (ঘ) িতিন �কান উপয�ু আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া �ঘািষত হইবার পর �দউিলয়াে�র দায় হইেত

অব�াহিত লাভ না কেরন;

  (ঙ) িতিন �কান উপয�ু আদালত কতৃ�ক �নিতক �লনজিনত �কান অপরােধর দােয় ২ (�ই)

বৎসর বা তেতািধক �ময়ােদর কারাদে� দি�ত হন এবং উ� দ� হইেত মিু� লােভর পর ৫

(পাঁচ) বৎসর সময়কাল অিত�া� না হয়; এবং

  (চ) িতিন, �ত�� বা পেরা�ভােব, �কান খাদ� ব�বসার সিহত য�ু থােকন।

  (৪) কতৃ�পে�র দািয়� পালনকােল, �চয়ারম�ান ও সদস�গণ একইসংেগ অ� �কান দ�র, সং�া

বা কতৃ�পে�র �কান পেদ অিধি�ত থািকেত বা দািয়� পালন কিরেত পািরেবন না অথবা �কান

লাভজনক কেম� িনেয়ািজত হইেত পািরেবন না।

পদত�াগ,
অপসারণ বা

১০। (১) �চয়ারম�ান বা �কান সদস� কমপে� ৩ (িতন) মাস পেূব� �নািটশ �দান কিরয়া,

সরকােরর উে�েশ� �া�রয�ু প�েযােগ, �ীয় পদ হইেত পদত�াগ কিরেত পািরেবন এবং
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দািয়�পালেন
অসমথ�তা

সরকার কতৃ�ক পদত�াগপ� গহৃীত হইবার তািরখ হইেত সংি�� পদিট শ�ূ হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সরকার, �চয়ারম�ান বা �কান সদস�েক তাহার

পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব, যিদ িতিন-

  (ক) �কান উপয�ু আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া �ঘািষত হন;

  (খ) �কান উপয�ু আদালত কতৃ�ক �নিতক �লনজিনত �কান অপরােধ �দাষী সাব�� হন;

   (গ) �কান উপয�ু আদালত কতৃ�ক অ�কৃত� �ঘািষত হন;

  (ঘ) �চয়ারম�ান ও সদস� িহসােব কম�স�াদেন শারীিরক বা মানিসকভােব অসমথ� হন;

  (ঙ) পাির�িমেকর িবিনমেয় �ীয় দািয়� বিহভূ�ত অ� �কান পেদ িনেয়ািজত হন;

  (চ) �চয়ারম�ান ও সদস� িহসােব দািয়� পালেন অবেহলা বা িব�াসভ� কেরন িকংবা

�বআইনীভােব আিথ�ক বা অ� �কান �িবধা �হণ কেরন; অথবা

  (ছ) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এ উি�িখত �কান পেদ অিধি�ত হন বা দািয়� পালন কেরন

অথবা �কান লাভজনক কেম� িনেয়ািজত হন।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, আ�প� সমথ�েনর �েযাগ �দান না কিরয়া,

�চয়ারম�ান বা �কান সদস�েক তাহার পদ হইেত অপসারণ করা যাইেব না।

�চয়ারম�ান পেদ
সামিয়ক শ�ূতা
পরূণ

১১। �চয়ারম�ােনর পদ শ�ূ হইেল িকংবা অ�পি�িত, অ��তা বা অ� �কান কারেণ �চয়ারম�ান

তাহার দািয়� পালেন অসমথ� হইেল, নবিনয�ু �চয়ারম�ান শ�ূ পেদ �যাগদান না করা পয��

অথবা �চয়ারম�ান পনুরায় �ীয় দািয়� পালেন সমথ� না হওয়া পয��, কতৃ�পে�র �জ��তম সদস�

সামিয়কভােব �চয়ারম�ােনর দািয়� পালন কিরেবন।

কতৃ�পে�র সভা ১২। (১) এই ধারার অ�া� িবধান সােপে�, কতৃ�প� উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

  (২) সভার অেলাচ�সূিচ, তািরখ, সময় ও �ান �চয়ারম�ান কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব এবং

�চয়ারম�ােনর অ�েমাদন�েম কতৃ�পে�র সিচব এই�প সভা আহবান কিরেবন।

  (৩) �চয়ারম�ান কতৃ�পে�র সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন, তেব তাহার অ�পি�িতেত

তৎকতৃ�ক মেনানীত অ� �কান সদস� সভায় সভাপিত� কিরেত পািরেবন।

  (৪) �চয়ারম�ান এবং কমপে� �ইজন সদেস�র উপি�িতেত সভার �কারাম হইেব, তেব মলূতবী

সভার ��ে� �কান �কারােমর �েয়াজন হইেব না।

  (৫) �চয়ারম�ান এবং উপি�ত সদস�গেণর সংখ�াগির� �ভােট সভার িস�া� গহৃীত হইেব এবং

�ভােটর সমতার ��ে� �চয়ারম�ান বা, ���মত, সভায় সভাপিত�কারী সদেস�র ি�তীয় বা

িনণ�ায়ক �ভাট �দােনর �মতা থািকেব।
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(৬) �চয়ারম�ান, সদস�গেণর সিহত আেলাচনা�েম, �েয়াজেন, সভার আেলাচ�সূিচর সিহত

সংি��তা রিহয়ােছ এই�প �য �কান ব�ি�েক সভায় আম�ণ জানাইেত পািরেবন, তেব িস�া�

�হেণর ��ে� উ� ব�ি�র �ভাট �দােনর অিধকার থািকেব না।

  
কতৃ�পে�র
দািয়� ও
কায�াবলী

১৩। (১) কতৃ�পে�র �ধান দািয়� ও কায�াবলী হইেব িব�ানস�ত প�িতর যথাযথ অ�শীলেনর

মাধ�েম িনরাপদ খােদ�র �াপ�তা িনি�তকরেণ খাদ� উৎপাদন, আমদািন, �ি�য়াকরণ, মজদু,

সরবরাহ ও িব�য় সংি�� কায��ম িনয়�ণ ও পিরবী�ণ এবং িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনার সিহত

সংি�� সকল সং�ার কায�াবলীর সম�য় সাধন করা।

  (২) উপ-ধারা (১) এর সামি�কতােক �ু�ণ না কিরয়া, কতৃ�প� িন�বিণ�ত দািয়� পালন কিরেব,

যথা :-

  (ক) িনরাপদতার িনিরেখ, উি��, �াণীজ ও অ�া� �ধান উৎস হইেত �া� খাদ�সমেূহর

িব�ানস�ত সং�ায়ন এবং উহােদর �ণগত মান �িনিদ��করেণ সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান এবং উহােদর কায�াবলী বা�বায়ন পিরবী�ণ;

  (খ) িবদ�মান আইেনর অধীন অ� �কান কতৃ�প� বা সং�া কতৃ�ক িনধ�ািরত খােদ�র �ণগত মান

(standard) বা িনেদ�শনা (guideline) িনরাপদতার সেব�া� মােন হালনাগাদ বা উ�ীতকরেণ

সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান;

  (গ) িবদ�মান �কান আইেনর অধীন �কান খােদ�র �ণগত মান বা িনেদ�শনা িনধ�ারণ করা না

হইেল, সংি�� খােদ�র �ণগত মানদ� বা িনেদ�শনা িনধ�ারণ;

  (ঘ) িবদ�মান আইেনর অধীন অ� �কান কতৃ�প� বা সং�া কতৃ�ক িনধ�ািরত খাদ��েব� দূষক বা

দূষণকারী জীবাণ ু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশেকর

অবিশ�াংশ, প�েরাগ বা মৎস�েরাগ িবষয়ক ঔষেধর অবিশ�াংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal),

�ি�য়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ� সংেযাজন বা সংর�ণ �ব� (food additive

or preservative), মাইেকাটি�ন, এি�টবােয়ািটক, ঔষধ সং�া� সি�য় ব�� এবং বিৃ�

�বধ�ক (growth promoter), ব�বহােরর সহনীয় মা�া িনরাপদতার সেব�া� মােন হালনাগাদ

বা উ�ীতকরেণ সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান এবং বা�বায়ন

পিরবী�ণ;

  (ঙ) িবদ�মান �কান আইেনর অধীন খাদ��েব� দূষক বা দূষণকারী জীবাণ,ু সার, কীটনাশক বা

বালাইনাশেকর অবিশ�াংশ, প�েরাগ বা মৎস�েরাগ িবষয়ক ঔষেধর অবিশ�াংশ, ভারী-ধাতু,

�ি�য়াকরণ সহায়ক, খাদ� সংেযাজন বা সংর�ণ �ব�, মাইেকাটি�ন, এি�টবােয়ািটক, ঔষধ

সং�া� সি�য় ব�� এবং বিৃ� �বধ�ক ব�বহােরর সহনীয় মা�া িনধ�ারণ করা না হইেল,

িব�ানস�ত উপােয় উহােদর সহনীয় মা�া িনধ�ারণ;
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(চ) খােদ� �তজি�য়তার সহনীয় মা�া �িনিদ��করেণ সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক �েয়াজনীয়

সহেযািগতা �দান এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ;

  (ছ) খাদ� ব�বসার ��ে�, িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনা প�িতর সনেদর জ�, সনদ �দানকারী

সং�াসমেূহর জ� অ�সরনীয় এ�াে�িডেটনশেনর নীিতমালা �ণয়ন ও বা�বায়েনর সংি��

কতৃ�প� বা সং�ােক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান;

  (জ) খাদ� পরী�াগােরর এ�াে�িডেটনশেনর জ� অ�সরণীয় নীিতমালা �ণয়েন সংি�� কতৃ�প�

বা সং�ােক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ;

  (ঝ) খােদ�র �ভজাল ও মান িন�পেণ পিরচািলত পরী�াগার পিরবী�ণ এবং পিরবী�ণকােল

পিরলি�ত �িট-িবচু�িতর িবষেয় অনিতিবলে� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সংি��

কতৃ�প�েক �েয়াজনীয় পরামশ� �দান;

  (ঞ) িবদ�মান �কান আইেনর অধীন আমদািনতব� খাদ��েব�র মানদ�ড ও পরী�ণ প�িত

িনধ�ারণ করা না হইেল উ� খাদ��েব�র মানদ�ড ও পরী�ণ প�িত িনধ�ারণ এবং ত� িভি�েত

উ� খাদ��েব�র �ণগত মান িনি�তকরেণ সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক �েয়াজনীয় সহেযািগতা

�দান এবং বা�বায়ন পিরবী�ণ;

  (ট) খাদ� �মাড়কীকরণ এবং �মাড়কাব� খােদ�র �া��, পিু�, িবেশষ পথ� �ণ ও ��ণীিব�াস

স�িক�ত দাবী �কােশর প�িত িনধ�ারণ এবং উহা বা�বায়েন সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক

�েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান;

  (ঠ) স�াব� ঝুঁিক িন�পণ, িবে�ষণ, অবিহতকরণ ও ব�ব�াপনার প�িত িনধ�ারণ এবং

�মবধ�মান ঝুঁিক িচি�তকরণ ও িনয়িমত সতক�ীকরণ প�িত চালকুরণ; এবং

   (ড) খােদ�র নমনুা �হণ ও িবে�ষণ এবং তৎস�েক� আইন �েয়াগকারী সং�ার সিহত তথ�

িবিনময়;

   (৩) কতৃ�প�, উহার উপর অিপ�ত দািয়� পালন ও কায� স�াদেন, িন�বিণ�ত পদে�প �হণ

কিরেব, যথা:-

  (ক) খাদ� ও পিু� িনরাপ�া িবষয়ক নীিতমালা বা িবিধমালা �ণয়ন এবং িবদ�মান নীিতমালা বা

িবিধমালা সংেশাধন বা হালনাগাদকরেণ সরকারেক �েয়াজনীয় �ব�ািনক পরামশ� ও কািরগির

সহায়তা �দান;

  (খ) িন�বিণ�ত িবষয় সংি�� �ব�ািনক ও কািরগির তথ� অ�স�ান, সং�হ এবং তুলনা িবে�ষণ,

যথা:-

  (অ) খাদ� �হণজিনত কারেণ �া��-ঝুঁিক িচি�তকরণ;

  (আ) �জিবক ঝুঁিকর �া�ভ�াব ও ব�াপকতা িচি�তকরণ;

  (ই) খাদ��েব� দূিষত ব��র িম�েণর �া�ভ�াব ও ব�াপকতা িচি�তকরণ;
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  (ঈ) খাদ��েব� দূষণকারী ব��র অবিশ�াংেশর �া�ভ�াব ও ব�াপকতা িচি�তকরণ;

  (গ) স�াব� ঝুঁিক িন�পণ, প�িত উ�াবন এবং সংি�� সকেলর সম�েয় িবদ�মান প�িত

হালনাগাদ বা উ�ীতকরেণ �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ ও বা�বায়ন পিরবী�ণ;

  (ঘ) খাদ��েব�র �া�� ও পিু� সং�া� ঝুঁিক িবষয়ক বাত�া সরকার এবং সংি�� কতৃ�প�, সং�া

ও কম�কত�াগেণর িনকট ��রণ এবং উহা জনসাধারণেক অবিহতকরেণর লে�� �েয়াজনীয়

ব�ব�া �হণ;

  (ঙ) িনরাপদ খােদ�র সংকট ব�ব�াপনা প�িত বা�বায়েন সরকারেক �েয়াজনীয় �ব�ািনক ও

কািরগির পরামশ� এবং সহায়তা �দান;

  (চ) মাঠ পয�ায় পয�� িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনার সিহত জিড়ত কতৃ�প� বা সং�ার মেধ� তথ�

িবিনময়, সংি�� িবষেয় �ক� �ণয়ন ও বা�বায়েন সহেযািগতা �দান এবং এতদিবষেয়

িবদ�মান অিভ�তা ও উ�ম অ�শীলন িবিনমেয়র মাধ�েম �ব�ািনক ও কািরগির সহেযািগতা

�নটওয়াক� �িত�া;

  (ছ) আ�জ�ািতক সং�াসমেূহর সহেযািগতা �হেণ সরকারেক �েয়াজনীয় �ব�ািনক ও কািরগির

পরামশ� এবং সহায়তা �দান;

  (জ) এই আইন বা�বায়েনর সিহত �ত�� বা পেরা�ভােব জিড়ত এবং খাদ� �েব�র ব�বসা

পিরচালনায় িনেয়ািজত ব�ি�বেগ�র জ� িনরাপদ খাদ� সং�া� িবষেয় �িশ�েণর ব�ব�া �হণ;

  (ঝ) খাদ��ব� এবং স�ািনটাির ও ফাইেটা-স�ািনটািরর িবদ�মান ��া�ডাড�েক আ�জ�ািতক

��া�ডােড� উ�ীতকরেণ সংি�� কতৃ�প� বা সং�ােক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান;

  (ঞ) খােদ�র �ণগত মােনর িবষেয় সরকাির, �বসরকাির ও আ�জ�ািতক সং�াসমেূহর গহৃীত

কায��ম সম�য় সাধন;

   (ট) খাদ� পরী�া, গেবষণা ও মানদ�ড িনধ�ারণ প�িত সংি�� কায��েম িনেয়ািজত কতৃ�প� বা

সং�াসমেূহর মেধ� ফল�� �যাগােযাগ �াপন;

  (ঠ) আ�জ�ািতক খাদ� ও �দশীয় খােদ�র �ণগত মােনর মেধ� সমতা আনয়েনর �কৗশল িনধ�ারণ;

  (ড) িনরাপদ খােদ�র �ণগত মান স�েক� জনসেচতনতা সিৃ�; এবং

  (ঢ) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার কতৃ�ক, সময় সময়, িনেদ�িশত অ�া� কায�ািদ

স�াদন।

  (৪) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� কতৃ�প� �িবধান �ণয়ন কিরেব।

  ব�াখ�া ।- এই ধারায়-

  (ক) ‘‘িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনা প�িত’’ (Food Safety Management System)” অথ�

িনরাপদ ও �া�স�তভােব খাদ� উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, ���তকরণ ও িবপণেন উৎকৃ�

প�িতর (Good Agricultural Practices, Good Aquacultural Practices, Good
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ততৃীয় অধ�ায়

Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices) অ�শীলনসহ �হণেযাগ�

ব�ব�া, িবপি� িবে�ষণ (Hazard Analysis), সংকট-কালীন জ�রী খাদ� িনরাপ�া সাড়া

(Food Safety Emergency Response), অবিশ�াংশ িনয়�ণ প�িত (Residual

Control System) ও খােদ�র অিনরাপদতার উৎস িনরী�া প�িত (Food Safety

Auditing System) এবং সংি�� িবষেয়র অ�শীলন, যাহা এতদসং�া� িবদ�মান আইেন

িনধ�ািরত মানদ� ও বাধ�বাধকতা �িতপালন িনি�তকে� খাদ� ব�বসা পিরচালনার জ�

অ�েমািদত িনেদ�শনায় (approved guidance or directives) িবদ�মান; এবং

  (খ) ‘‘িবপি� (Hazard)” অথ� মানব-�াে��র �িত�ল �কান কারেণর উ�ব কিরেত পাের

এই�প �কান �জিবক, রাসায়িনক বা �ভৗত, ইত�ািদ কারেণ স�ৃ অথবা �াকৃিতকভােব উৎপািদত

পদােথ�র উপি�িত বা স�ৃ অব�া।

কতৃ�পে�র
সিচব, কম�কত�া
ও কম�চারী এবং
সাংগঠিনক
কাঠােমা,
ইত�ািদ

১৪। (১) কতৃ�পে�র একজন সিচব থািকেবন, িযিন সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত শেত� িনেয়াগ�া�

হইেবন।

  (২) সিচব িন��প দািয়� পালন কিরেবন, যথা:-

  (ক) �চয়ারম�ােনর িনেদ�শনা অ�যায়ী কতৃ�পে�র সভার অেলাচ�সূিচ, তািরখ, সময় ও �ান

িনধ�ারণ;

  (খ) কতৃ�পে�র িস�া� অ�যায়ী সভার কায�িববরণী ���ত;

  (গ) �চয়ারম�ান ও সদস�গণ কতৃ�ক স�ািদত কায�াবলীর িববরণ ও সংি�� নিথ সংর�ণ; এবং

  (ঘ) কতৃ�প� কতৃ�ক িনেদ�িশত অ�া� দািয়� পালন।

  (৩) কতৃ�প� উহার কায�াবলী ��ুভােব স�াদেনর �ােথ�, সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত সাংগঠিনক

কাঠােমা অ�যায়ী, �েয়াজনীয় সংখ�ক অ�া� কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং

উ� কম�কত�া ও কম�চারীেদর চা�রীর শত�বলী �িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব।

  (৪) কতৃ�পে�র দািয়� ও কায�াবলী ��ুভােব স�াদেনর িনিম� উহার সাংগঠিনক কাঠােমােত ৫

(পাঁচ) জন পিরচালেকর �নতেৃ� কমপে� ৫ (পাঁচ)িট িবভাগ থািকেব, যথা:-

  (ক) খােদ�র িব��তা পিরবী�ণ ও িবচািরক কায��ম;

  (খ) খাদ� পরী�াগার �নটওয়াক� সম�য় কায��ম;

  (গ) িনরাপদ খাদ�মান �িমতকরণ সম�য় কায��ম;

  (ঘ) খাদ�েভা�া সেচতনতা, ঝুঁিক ও িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনা কায��ম; এবং

  (ঙ) কতৃ�পে�র সং�াপন, আিথ�ক ও জন-স�দ ব�ব�াপনা কায��ম।

  (৫) কতৃ�পে�র সকল কম�কত�া ও কম�চারীর উপর �চয়ারম�ােনর �শাসিনক িনয়�ণ থািকেব।
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কিমিট, ইত�ািদ

�ক�ীয় িনরাপদ
খাদ� ব�ব�াপনা
সম�য় কিমিট
গঠন, ইত�ািদ

১৫। (১) এই আইেনর উে�েশ� পরূণকে� সরকার, িনরাপদ খাদ� ব�ব�ার সিহত �ত�� বা

পেরা�ভােব জিড়ত কতৃ�প� বা সং�ার মেধ� সম�য় সাধেনর জ�, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, িন�বিণ�ত সদস�গেণর সম�েয় ‘�ক�ীয় িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনা সম�য় কিমিট’ নােম

একিট কিমিট গঠন কিরেব, যথা:-

  (ক) বাংলােদশ িনরাপদ খাদ� কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান, িযিন উহার �চয়ারপারসনও হইেবন;

  (খ) খাদ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (গ) কৃিষ ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ঘ) মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ঙ) িব�ান ও �যিু� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (চ) বািণজ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ছ) পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (জ) িশ� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ঝ) �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ঞ) �রা� ম�ণালেয়র অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ট) মি�পিরষদ িবভােগর অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ঠ) �ানীয় সরকার িবভােগর অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ড) �লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত

কম�কত�া;

  (ঢ) আইন ও িবচার িবভােগর অন�ূন য�ু-সিচব পয�ােয়র একজন মেনানীত কম�কত�া;

  (ণ) পিরেবশ অিধদ�েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (ত) কৃিষ স�সরণ অিধদ�েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (থ) মৎস� অিধদ�েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (দ) �ািণস�দ অিধদ�েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (ধ) জাতীয় �ভা�া-অিধকার সংর�ণ অিধদ�েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (ন) বাংলােদশ ��া�ডাড�স এ�ড �টি�ং ই�িটিটউশেনর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (প) বাংলােদশ এ�াে�িডেটশন �বােড�র মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;

  (ফ) জন�া�� �িত�ােনর পিরচালক, পদািধকারবেল;

  (ব) সরকার কতৃ�ক মেনানীত খাদ� উৎপাদন সংি�� �িত�ানসমেূহর �ইজন মেনানীত �িতিনিধ;

  (ভ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত খাদ� �ভা�া সংি�� �িত�ানসমেূহর �ইজন মেনানীত �িতিনিধ;
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  (ম) সরকার কতৃ�ক মেনানীত খাদ� �ি�য়াকরণ সংি�� �িত�ানসমেূহর �ইজন মেনানীত

�িতিনিধ;

  (য) সরকার কতৃ�ক মেনানীত খাদ� ব�বসা সংি�� �িত�ানসমেূহর �ইজন মেনানীত �িতিনিধ;

  (র) সরকার কতৃ�ক মেনানীত খাদ� পরী�াগারসমেূহর �ইজন মেনানীত �িতিনিধ; এবং

  (ল) বাংলােদশ িনরাপদ খাদ� কতৃ�পে�র সিচব, িযিন উহার সদস�-সিচবও হইেবন।

  (২) সম�য় কিমিট এই আইেনর অধীন কতৃ�পে�র উপর �� দািয়� ও কায�াবলী ��ুভােব

স�াদেনর �ােথ� সংি�� অ�া� �িত�ান বা সং�ার �েয়াজনীয় �ািত�ািনক সহায়তা

িনি�তকরেণর উেদ�াগ �হণ কিরেব।

  (৩) সম�য় কিমিটর সদস�গণ �-� সং�ার প� হইেত কতৃ�পে�র চািহদা অ�যায়ী উহােক

�েয়াজনীয় �ািত�ািনক �সবা, �েযাগ-�িবধা ও সহায়তা �দােনর লে�� যথাযথ উেদ�াগ �হণ

কিরেবন।

সম�য় কিমিটর
সভা

১৬। (১) সম�য় কিমিটর �চয়ারপারসন কতৃ�ক িনধ�ািরত �ান, তািরখ ও সমেয়, বৎসের কমপে�

৩ (িতন) বার, উহার সভা অ�ি�ত হইেব।

  (২) সম�য় কিমিটর �চয়ারপারসন উহার সকল সভায় সভাপিত� কিরেবন এবং তাহার

অ�পি�িতেত ত�কতৃ�ক িনেদ�িশত উ� কিমিটর অ� �কান সদস� বা এই�প �কান িনেদ�শনা না

থািকেল সভায় উপি�ত সদস�গণ কতৃ�ক মেনানীত উ� কিমিটর অ� �কান সদস� সভাপিত�

কিরেবন।

  (৩) সম�য় কিমিট, �েয়াজনেবােধ, সংি�� �য �কান ব�ি�েক সম�য় কিমিটর সদস� িহসােব

�কা-অ� কিরেত অথবা সভায় আম�ণ জানাইেত পািরেব।

  (৪) এই ধারার িবধানাবিল সােপে�, সম�য় কিমিট উহার সভার কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

কািরগির কিমিট ১৭। (১) কতৃ�প�, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, উহার কায� পিরচালনায় সহায়তা ও পরামশ�

�দােনর জ�, িনরাপদ খাদ� িবষয়ক িবেশষ�গেণর সম�েয় �েয়াজনীয় সংখ�ক কািরগির

কিমিট গঠন কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর সামি�কতােক �ু�ণ না কিরয়া, অ�াে�র মেধ�, িন�বিণ�ত িবষেয়

কািরগির কিমিট গঠন করা যাইেব, যথা :-

  (ক) খাদ��েব� িমি�ত পদাথ�, খাদ� সংি�� �াদগ�য�ু পদাথ� এবং �ি�য়াকরণ সহেযাগী ও

ব��;

  (খ) কীটনাশক ও এি�টবােয়ািটেকর অবিশ�াংশ;

  (গ) �জেনিটক�ািল সংেশািধত জীবাণ ুও খাদ�;
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চতুথ� অধ�ায়
তহিবল, বােজট ও িহসাব িনরী�া

  (ঘ) �জিবক ঝুঁিক (biological risk and biosecurity);

  (ঙ) খাদ� শ�ৃেল (food chain) দূিষত ব��;

  (চ) �মাড়ক পিরিচিত;

  (ছ) নমনুা সং�হ ও িবে�ষণ প�িত; এবং

  (জ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ� �কান িবষয়।

  (৩) কািরগির কিমিট, �েয়াজেন, উহার আেলাচনা সভায় সংি�� িশ� ও �ভা�া �িতিনিধ এবং

িবেশষ�গণেক আম�ণ জানাইেত পািরেব।

  (৪) কািরগির কিমিট উহার সংখ�াগির� সদেস�র মতামত অ�যায়ী কায��ম পিরচালনা কিরেব।

  (৫) কতৃ�প�, জন�ােথ�, কািরগির কিমিটর �ব�ািনক গেবষণাল� মতামত �হণ কিরেল উহা

উহার বািষ�ক �িতেবদেন �কাশ কিরেব এবং জনগেণর িনকট সহজলভ� কিরবার জ�,

তাৎ�িণকভােব উহার ওেয়ব সাইটসহ ব�ল �চািরত জাতীয় �দিনক পি�কায় �কােশর ব�ব�া

�হণ কিরেব।

   (৭) কািরগির কিমিটর গঠন-কাঠােমা ও দায়-দািয়�সহ আ�ষি�ক িবষয়ািদ িবিধ �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

   
অ�া� কিমিট ১৮। কতৃ�প�, �েয়াজনেবােধ, িবেশষ উে�েশ� উহার এক বা একািধক সদস� সম�েয়

�েয়াজনীয় সংখ�ক অ�া� কিমিট গঠন এবং এই�প কিমিটর কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

অ�া�
কতৃ�পে�র �িত
িনেদ�শনা,
ইত�ািদ

১৯। (১) কতৃ�প�, সময় সময়, িনরাপদ খাদ� ব�ব�াপনার সিহত �ত�� বা পেরা�ভােব জিড়ত

�য �কান কতৃ�প�, সং�া বা ব�ি�েক িনরাপদ খাদ� ও উহার �ণগত মান সং�া� িবষেয়

�েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দান কিরেত পািরেব এবং সংি�� কতৃ�প�, সং�া বা ব�ি� উ� িনেদ�শনা

অ�যায়ী কায�স�াদেন বাধ� থািকেব।

  (২) কতৃ�প�, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, �য �কান কতৃ�প�, সং�া বা ব�ি�র িনকট

�েয়াজনীয় সহায়তা যাচনা কিরেত পািরেব এবং সংি�� কতৃ�প�, সং�া বা ব�ি� কতৃ�প�েক

উ��প সহায়তা �দান কিরেত বাধ� থািকেব।

    

কতৃ�পে�র
তহিবল

২০। (১) কতৃ�পে�র একিট তহিবল থািকেব এবং উহােত িন�বিণ�ত উৎস হইেত �া� অথ� জমা

হইেব, যথা :-

  (ক) সরকার কতৃ�ক �দ� অ�দান; এবং
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প�ম অধ�ায়
িনরাপদ খাদ� ব�ব�া স�িক�ত িবিধ-িনেষধ

  (খ) সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম অ� �কান উৎস হইেত �া� অথ�।

  (২) কতৃ�পে�র তহিবল কতৃ�পে�র নােম �কান তফিসিল ব�াংেক জমা রািখেত হইেব এবং িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত উ� তহিবল পিরচালনা কিরেত হইেব, তেব িবিধ �ণীত না হওয়া পয��

সরকার কতৃ�ক �দ� আেদশ বা িনেদ�শনা অ�যায়ী উ� তহিবল পিরচালনা করা যাইেব।

  (৩) কতৃ�প� উহার তহিবল হইেত, সরকাির িবিধ-িবধান অ�সাের, উহার �েয়াজনীয় ব�য় িনব�াহ

কিরেব।

  ব�াখ�া । - এই ধারায় উি�িখত তফিসিল ব�াংক অথ� Bangladesh Bank Order, 1972

(P.O.No.127 of 1972) এর Article 2(j) �ত সং�ািয়ত Schedule Bank।

বািষ�ক বােজট ২১। কতৃ�প� �িতবৎসর সরকার কতৃ�ক িনিদ�� সমেয়র মেধ� পরবত�ী অথ�-বৎসেরর বািষ�ক

বােজট িববরণী সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং উহােত উ� অথ�-বৎসের সরকােরর িনকট

হইেত কতৃ�পে�র িক পিরমাণ অেথ�র �েয়াজন হইেব উহার উে�খ থািকেব।

িহসাব র�ণ ও
িনরী�া

২২। (১) কতৃ�প� যথাযথভােব উহার িহসাব র�ণ এবং িহসােবর বািষ�ক িববরণী ���ত

কিরেব।

  (২) বাংলােদেশর মহািহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর মহািহসাব িনরী�ক নােম অিভিহত,

�িত বৎসর কতৃ�পে�র িহসাব িনরী�া কিরেবন এবং িনরী�া িরেপােট�র একিট কিরয়া অ�িলিপ

সরকার ও কতৃ�পে�র িনকট �পশ কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িনরী�া ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants

Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) �ত সং�ািয়ত চাট�াড�

একাউে�ট�ট �ারা কতৃ�পে�র িহসাব িনরী�া করা যাইেব এবং এত�ে�েশ� কতৃ�প� এক বা

একািধক চাট�াড� একাউে�ট�ট িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনেয়াগকৃত চাট�াড� একাউে�ট�ট সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত

পািরেতািষক �াপ� হইেবন।

  (৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর িবধান অ�সাের িহসাব িনরী�ার উে�েশ� মহািহসাব িনরী�ক

িকংবা তদকতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কান ব�ি� অথবা, ���মত, চাট�াড� একাউে�ট�ট

কতৃ�পে�র সকল �রকড�, দিলল-দ�ােবজ, নগদ বা ব�াংেক রি�ত অথ�, জামানত, ভা�ডার এবং

অ�িবধ স�ি� পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেবন এবং কতৃ�পে�র �য �কান সদস�, কম�কত�া বা

কম�চারীেক িজ�াসাবাদ কিরেত পািরেবন।

    

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-415.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-442.html
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িবষা� �েব�র
ব�বহার

২৩। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব,

মানব�াে��র জ� �িতকর অথবা িবষি�য়া সিৃ�কারী রাসায়িনক �ব� বা উহার উপাদান বা

ব�� (�যমন-ক�ালিসয়াম কাব�াইড, ফরমািলন, �সািডয়াম সাই�ােমট), কীটনাশক বা

বালাইনাশক (�যমন-িড.িড.িট., িপ.িস.িব. �তল, ইত�ািদ), খােদ�র র�ক বা �গি�, আকষ�ণ

সিৃ� ক�ক বা না ক�ক, বা অ� �কান িবষা� সংেযাজন �ব� বা �ি�য়া সহায়ক �কান

খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণ ব�বহার বা অ�ভু�� কিরেত পািরেবন না অথবা উ��প �ব�

িমি�ত খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ মজদু, িবপণন বা িব�য় কিরেত পািরেবন না।

�তজি�য়,
ভারী-ধাতু,
ইত�ািদর
মা�ািতির�
ব�বহার

২৪। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব, �িবধান

�ারা বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত মা�ার অিতির� পিরমাণ

�তজি�য়তাস�� বা িবিকরণয�ু পদাথ� অথবা �াকৃিতক বা অ� �কানভােব থাকা �কান

সমজাতীয় পদাথ� বা ভারী-ধাতু �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণ ব�বহার বা অ�ভু�� কিরেত

পািরেবন না।

�ভজাল খাদ� বা
খােদ�াপকরণ
উৎপাদন,
আমদািন,
িবপণন, ইত�ািদ

২৫। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব, �কান

�ভজাল খাদ� বা খােদ�াপকরণ িব�েয়র উে�েশ� উৎপাদন অথবা আমদািন, �ি�য়াকরণ,

মজদু, সরবরাহ বা িব�য় কিরেত পািরেবন না।

িন�মােনর খাদ�
উৎপাদন,
ইত�ািদ

২৬। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব, মা�েষর

আহায� িহসােব ব�বহােরর জ� �িবধান �ারা িনধ�ািরত মান অেপ�া িন�মােনর �কান খাদ��ব�

বা খােদ�াপকরণ িব�েয়র উে�েশ� উৎপাদন অথবা আমদািন, �ি�য়াকরণ, মজদু, সরবরাহ, বা

িব�য় কিরেত পািরেবন না।

খাদ� সংেযাজন
�ব� বা
�ি�য়াকরণ
সহায়ক �েব�র
ব�বহার

২৭। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব, �িবধান

�ারা িনধ�ািরত মা�ার অিতির� পিরমাণ খাদ� সংেযাজন-�ব� বা �ি�য়াকরণ-সহায়ক �ব� �কান

খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণ ব�বহার বা অ�ভু�� কিরেত পািরেবন না অথবা উ��েপ

���তকৃত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ আমদািন, �ি�য়াকরণ, মজদু, সরবরাহ বা িব�য়

কিরেত পািরেবন না।

িশ�-কারখানায়
ব�ব�ত �তল,
বজ��, �ভজাল বা
দূষণকারী �ব�,
ইত�ািদ খাদ�
�াপনায় রাখা

২৮। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণ

�কান �ভজাল �ব� িমি�ত কিরবার উে�েশ�, িশ�-কারখানায় ব�ব�ত �তল, বজ�� বা �কান

�ভজালকারী �ব� তাহার খাদ� �াপনায় রািখেত বা রািখবার অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন না।
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�ময়ােদা�ীণ�
খাদ��ব� বা
খােদ�াপকরণ

২৯। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব,

�ময়ােদা�ীণ� �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ আমদািন, �ি�য়াকরণ মজদু, সরবরাহ বা িব�য়

কিরেত পািরেবন না।

বিৃ� �বধ�ক,
কীটনাশক,
বালাইনাশক বা
ঔষেধর
অবিশ�াংশ,
অণজুীব,
ইত�ািদর
ব�বহার

৩০। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব, �িবধান

�ারা বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত মা�ার অিতির� পিরমাণ

কীটনাশক বা বালাইনাশেকর অবিশ�াংশ প� বা মৎস�-�রােগর ঔষেধর অবিশ�াংশ, হরেমান,

এি�টবােয়ািটক বা বিৃ� �বধ�েকর অবিশ�াংশ, �াবেকর অবিশ�াংশ, ঔষধ-পে�র সি�য় পদাথ�,

অণজুীব বা পরজীবী �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণ ব�বহার বা অ�ভু�� কিরেত পািরেবন না

বা উ��প �ব� িমি�ত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ মজদু, িবপণন বা িব�য় কিরেত

পািরেবন না।

বংশগত �বিশ��
পিরবত�নকৃত
খাদ�, �জব-
খাদ�,
ব�বহািরক
খাদ�,
��ািধকারী
খাদ�, ইত�ািদ

৩১। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব, �িবধান

�ারা বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত প�িতেত অ�েমাদন �হণ

ব�িতেরেক বংশগত �বিশ�� পিরবত�নকৃত বা সংেশািধত খাদ�, �জব-খাদ�, িকরণ-স�াতকৃত

খাদ� (irradiated food), ��ািধকারী খাদ�, অিভনব খাদ�, ব�বহািরক খাদ�, িবেশষ পথ�

িহসােব ব�ব�ত খাদ�, িনউ�ািসউিটক�াল এবং উ��প অ�া� খাদ� উৎপাদন, আমদািন,

�ি�য়াকরণ, মজদু, সরবরাহ বা িব�য় কিরেত পািরেবন না।

  ব�াখ�া ।- এই ধারায়-

  (ক) ‘‘��ািধকারী খাদ� (proprietary food)” বা ‘‘অিভনব খাদ� (novel food)” অথ� মান

�িনিদ��করণ স�� হয় নাই, তেব অিনরাপদ নয়, এই�প �কান খাদ�, যাহােত �িবধান �ারা

িনিষ� �কান �ব� বা উপাদান উপি�ত নাই;

  (খ) ‘‘িবেশষ পথ� িহসােব ব�ব�ত খাদ�’’, ‘‘ব�বহািরক খাদ� (functional food)”,

‘‘িনউ�ািসউিটক�াল খাদ�’’ বা ‘‘�া�� স�রূক খাদ�’’ অথ� �কান িবেশষ বা�ব বা শারীরব�ৃ

স�িক�ত অব�া বা িবেশষ �রাগ ব�ািধ ও অ��তায় িনিদ�� পেথ�র �েয়াজন িমটাইেত �িবধান

�ারা িনধ�ািরত �বিশ��স�� ও িবেশষ �ি�য়া �িতপালন�েম ���তকৃত খাদ�;

  (গ) ‘‘�জব-খাদ� (organic food)” অথ� �কান �জব উৎপাদন �ি�য়া অ�সরণ কিরয়া

���তকৃত খাদ�; এবং

  (ঘ) ‘‘বংশগত �বিশ�� পিরবত�নকৃত বা সংেশািধত খাদ� (genetically modified or

engineered food) ” অথ� খাদ� এবং খাদ� উপাদান সম�েয় গিঠত বা আধিুনক জীব-�যিু�র

মাধ�েম বংশগত �বিশ�� সংেশাধন বা পিরবত�নকৃত জীবস�া রিহয়ােছ এই�প উৎপািদত খাদ�

বা খাদ� উপাদান, যাহােত আধিুনক জীব-�যিু�র মাধ�েম বংশগত �বিশ�� সংেশািধত বা

পিরবত�নকৃত জীবস�া নাই।
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খাদ�
�মাড়কীকরণ ও
�লেবিলং

৩২। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব,-

  (ক) �িবধান �ারা বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত প�িতেত

�মাড়কীকরণ, িচি�তকরণ ও �লেবল সংেযাজন ব�িতেরেক �কান প�ােকটকৃত খাদ��ব� বা

খােদ�াপকরণ উৎপাদন, িবতরণ বা িব�য় কিরেত পািরেবন না;

  (খ) খাদ��েব�র ��� বিৃ� কিরেত, পিরমাণ ও পিু��েণর িবষেয়, দফা (ক) �ত উি�িখত

�লেবেল �কান িমথ�া তথ� বা দািব বা অপ-�কৗশল অথবা �মাড়েক িব�াি�কর তথ� বা �রাগ

িনরাময়কারী ঔষিধ বিলয়া দাবী অথবা উৎস�ল স�েক� িব�াি�কর �কান ব��ব� িলিপব�

কিরেত পািরেবন না;

  (গ) �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত �মাড়কাব�ভােব িব�য় কিরবার এবং �মাড়ক গাে�

উৎপাদন, �মাড়কীকরণ ও �ময়ােদা�ীেণ�র তািরখ এবং উৎস-শনা�করণ তথ�াবলী ��ভােব

িলিপব� কিরবার শত� �িতপালন ব�িতেরেক প�ােকটকৃত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ

উৎপাদন, িবতরণ বা িব�য় কিরেত পািরেবন না; এবং

  (ঘ) প�ােকটকৃত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর �মাড়েক িলিপব� তথ�াবলী পিরবত�ন

কিরয়া বা মিুছয়া �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ িব�য় কিরেত পািরেবন না।

  
মানব �াে��র
জ� �িতকর
িবেবিচত
�ি�য়ায়
খাদ��ব�
উৎপাদন,
িব�য়, ইত�ািদ

৩৩। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি� �িবধান �ারা বা আপাততঃ

বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত �া��স�ত পিরেবশ সংর�ণ বা �ি�য়া অ�রসেণর

মানদ� ও শেত�র ব�ত�য় ঘটাইয়া মানব �াে��র জ� �িতকর হইেত পাের এই�প �কান

�ি�য়ায় ���তকৃত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, আমদািন, �ি�য়াকরণ বা

িব�য় কিরেত পািরেবন না।

�রাগা�া� বা
পচা মৎস�,
মাংস, ��
িব�য়, ইত�ািদ

৩৪। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি� �রাগা�া� বা পচা মৎস� বা

মৎস�পণ� অথবা �রাগা�া� বা মতৃ প�-পািখর মাংস, �� বা িডম �ারা �কান খাদ��ব� বা

খােদ�াপকরণ ���ত, সংর�ণ বা িব�য় কিরেত পািরেবন না।

�হােটল �রে�ারাঁ
বা �ভাজন�েলর
পিরেবশন-�সবা

৩৫। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি� �হােটল �রে�ারাঁ বা �ভাজন�েল

পিরেবশন-�সবা �দানকারী, �িবধান �ারা বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন

িনধ�ািরত মানদে�র ব�ত�য় ঘটাইয়া দািয়�হীনতা, অবেহলা বা অসতক�তার মাধ�েম

খাদ��হীতার �া��হািন ঘটাইেত পািরেবন না।

�ছাঁয়ােচ
ব�ািধেত আ�া�
ব�ি�র �ারা

৩৬। �কান ব�াি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি� �ছাঁয়ােচ ব�ািধেত আ�া�

ব�ি�র �ারা �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ ���ত, পিরেবশন বা িব�য় কিরেত পািরেবন

না।
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খাদ��ব�
���ত, ইত�ািদ

নকল খাদ�
উৎপাদন,
িব�য়, ইত�ািদ

৩৭। �কান ব�ি� বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, �ত�� বা পেরা�ভােব,

��ডমাক� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ১৯ নং আইন) এর অধীন িনবি�ত �কান ��ডমাক� বা

��ডনােম বাজারজাতকৃত �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর অ�করেণ অন�েমািদতভােব �কান

নকল খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, আমদািন, মজদু, সরবরাহ বা িব�য় কিরেত

পািরেবন না।

সংি��
প�গেণর নাম,
িঠকানা ও রিশদ
বা চালান
সংর�ণ ও
�দশ�ন

৩৮। �েত�ক খাদ� ব�বসায়ী বা তাহার পে� িনেয়ািজত অ� �কান ব�ি�, খাদ� ব�বসা

পিরচালনাকােল, খাদ�পণ� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, আমদািন �ি�য়াকরণ, মজতু, সরবরাহ

বা িব�য় সংি�� প�গেণর নাম, িঠকানা ও রিশদ বা চালান সংর�ণ এবং কতৃ�প� বা

ত� কতৃ�ক �মতা�া� ব�ি�েক �দশ�ন কিরেত বাধ� থািকেবন।

অিনবি�ত
অব�ায়
খাদ��ব�
উৎপাদন,
িব�য়, ইত�ািদ

৩৯। �কান ব�ি�, আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন িনব�ন বাধ�তামলূক হইেল

উহার ব�ত�য় ঘটাইয়া, অিনবি�ত অব�ায় �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, আমদািন,

�ি�য়াকরণ, মজদু, সরবরাহ বা িব�য় কিরত পািরেবন না।

কতৃ�প� বা
ত� কতৃ�ক
�মতা�া�
ব�ি�েক
সহেযািগতা

৪০। �েত�ক খাদ� ব�বসায়ী বা ত� কতৃ�ক �মতা�া� অ� �কান ব�ি�, খাদ� ব�বসা

পিরচালনাকােল, কতৃ�প� বা ত� কতৃ�ক �মতা�া� �কান ব�ি�েক খাদ� ব�বসা সংি�� �য �কান

িবষেয় পিরদশ�ন, তদ�, নমনুা সং�হ বা পরী�াকরেণ সহেযািগতা কিরেত বাধ� থািকেবন।

িব�াপেন
অসত� বা
িব�াি�কর তথ�

৪১। �কান ব�ি� �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ িবপণন বা িব�েয়র উে�েশ�, �িবধান �ারা

িনধ�ািরত িব�াপেনর শত�ািদ ল�ন কিরয়া িব�াপেন িব�াি�কর বা অসত� তথ� �দান কিরয়া

অথবা িমথ�া িনভ�রতামলূক ব�ব� �দান কিরয়া ��তার �িতসাধন কিরেত পািরেবন না।

িমথ�া িব�াপন
���ত, মু�ণ,
বা �চার

৪২। (১) �কান ব�ি� �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর �ণ, �কৃিত, মান, ইত�ািদ স�েক�

অসত� বণ�নাস�িলত �কান িব�াপন ���ত, ম�ুণ, �কাশ বা �চার কিরেত পািরেবন না যাহার

�ারা জনগণ িব�া� হইেত পাের।

  (২) এই ধারার অধীন আনীত �কান মামলায় িববািদেক, আ�প� সমথ�েন, �মাণ কিরেত হইেব

�য-

  (ক) উ��প অসত� তথ�স�িলত িব�াপেনর িবষেয় িতিন অবগত িছেলন না অথবা িবষয়িট

সেব�া� �েচ�া সে�ও তাহার িনকট �িতভাত হয় নাই; এবং
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ষ� অধ�ায়
খাদ� ব�বসায়ীর িবেশষ দায়-দািয়�

(খ) িব�াপন ���ত, ম�ুণ, �কাশ বা �চারকারী িহসােব িতিন সাধারণ ব�বসািয়ক �ি�য়ায়

িব�াপনিট ���ত, ম�ুণ, �কাশ বা �চার ব�ব�া কিরয়ােছন।

  (৩) এই ধারার অধীন �কান ব�ি�র িব�ে� �কান আদালেত �কান অিভেযাগ উ�ািপত হইেল,

িভ��প না হইেল, আদালত এই মেম� িবেবচনা কিরেত পািরেব �য, সংি�� উৎপাদনকারী বা

িব�য়কারী কতৃ�ক উ� িব�াপন, ���ত, ম�ুণ, �কাশ বা �চােরর �য়াস বা সহায়তা করা

হইয়ােছ।

  

িন�মােনর
অথবা ঝুঁিকপণূ�
বা িবষা�
পদাথ�য�ু
খাদ��ব�
�ত�াহার

৪৩। (১) যিদ �কান ব�ি�র িনকট িব�াস কিরবার মত যিু�স�ত কারণ থােক �য, িতিন �য

সকল খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, সরবরাহ বা িব�য় কিরয়ােছন

�সই�িলর ��ে� এই আইন বা অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত মানদ� �িতপািলত

হইেতেছ না অথবা উহােত �কান �ষক, �তজি�য়তায�ু, িবিকরণয�ু বা অ� �কান ঝুিকপণূ� বা

িবষা� পদােথ�র উপি�িত িবদ�মান রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন, কারণ উে�খপবূ�ক িবষয়িট

সব�সাধারেণর �াতােথ� �চারসহ, অনিতিবলে� সে�হজনক ��িব� খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ,

কতৃ�প�েক অবিহত কিরয়া, �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, বাজার বা খাদ� �ভা�ার িনকট

হইেত �ত�াহােরর ব�ব�া �হণ কিরেবন।

  (২) যিদ কতৃ�পে�র িনকট িব�াস কিরবার মত যিু�স�ত কারণ থােক �য, �কান ব�ি� কতৃ�ক

�য সকল খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, সরবরাহ বা িব�য় করা হইয়ােছ,

�সই�িলর ��ে� এই আইন বা অ� �কান আইেনর অধীন িনধ�ািরত মানদ� �িতপািলত

হইেতেছ না অথবা উহােত �কান দূষক, �তজি�য়তায�ু, িবিকরণয�ু বা অ� �কান ঝুিকপণূ� বা

িবষা� পদােথ�র উপি�িত িবদ�মান, তাহা হইেল কতৃ�প�, সে�হজনক ��িব� খাদ��ব� বা

খােদ�াপকরণ বাজার বা �ভা�ার িনকট হইেত �ত�াহােরর জ� সংি�� ব�ি�েক িনেদ�শ �দান

কিরেব এবং উ� ব�ি� উ� িনেদ�শনা অ�যায়ী উপ-ধারা (১) এর িবধান অ�সরেণ সংি��

খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ �ত�াহােরর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেবন।

    
উৎপাদনকারী,
�মাড়ককারী,
িবতরণকারী
এবং
িব�য়কারীর
িবেশষ
দায়ব�তা

৪৪। (১) �কান খাদ�া�ব� বা খােদ�পকরণ উৎপাদনকারী বা �মাড়ককারী এই আইন বা তদধীন

�ণীত িবিধ বা �িবধােনর শত�াবলী �িতপালেন ব�থ� হইেল উহা এই আইেনর ল�ন িহসােব

গণ� হইেব।

  (২) �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ মজদুকারী বা িবতরণকারী এই আইেনর িবধান ল�েনর

জ� দায়ী হইেবন, যিদ িতিন,-

  (ক) �ময়াদ উ�ীণ� তািরেখর পের �কান খাদ� সরবরাহ কেরন;
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স�ম অধ�ায়
খাদ� িবে�ষণ ও পরী�ণ

 (খ) উৎপাদনকারী �ঘািষত সাবধানতা সং�া� িনেদ�শনা ল�ন কিরয়া খাদ� মজদু বা িবতরণ

কেরন;

  (গ) খাদ� িনরাপদতা সং�া� তথ�, ব�বসািয়ক িচ� বা পিরিচিত মিুছয়া �ফেলন;

  (ঘ) যাহার িনকট হইেত খাদ��ব� মজদু বা িবতরেণর জ� �হণ কিরয়ািছেলন, তাহােক বা

উৎপাদনকারীর উৎস শনা�করণ কিরেত না পােরন; বা

  (ঙ) অিনরাপদ জানা সে�ও খাদ��ব� মজদু বা িবতরেণর জ� �হণ কেরন।

  (৩) �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ িবে�তা �কান খাদ� িব�েয়র ��ে� এই আইেনর িবধান

লংঘেনর জ� দায়ী হইেবন, যিদ িতিন,-

  (ক) �ময়াদ উ�ীণ� তািরেখর পের �কান খাদ��ব� িব�য় কেরন অথবা িব�য়�েল মজদু রােখন;

  (খ) অ�া��কর অব�ায় �কান খাদ� িব�েয়র জ� সংর�ণ বা মজদু কেরন অথবা িব�য় কেরন;

  (গ) খাদ� িনরাপদতা সং�া� তথ�, ব�বসািয়ক িচ� বা পিরিচিত মিুছয়া �ফেলন;

  (ঘ) যাহার িনকট হইেত খাদ��ব� �হণ কিরয়ািছেলন, তাহােক বা িবতরণকারী বা

উৎপাদনকারীর উৎস শনা�করণ কিরেত না পােরন; বা

  (ঙ) অিনরাপদ জানা সে�ও মজদু অথবা িব�েয়র উে�েশ� �কান খাদ��ব� �হণ কেরন।

    

খাদ� িবে�ষক
িনেয়াগ ও
দািয়� �দান

৪৫। (১) কতৃ�প�, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর নমনুা

িবে�ষণ বা পরী�ার জ� �েয়াজনীয় সংখ�ক খাদ� িবে�ষক িনেয়াগ কিরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, কতৃ�প�, িবেশষ �েয়াজেন, সরকার বা �ানীয়

�কান কতৃ�পে�র অ�েমাদন�ম, সরকাির বা �ানীয় কতৃ�পে�র �কান কম�কত�ােক খাদ�

িবে�ষেকর দািয়� �দান কিরেত পািরেব এবং দািয়� পালেনর সময় সংি�� কম�কত�া, এই

আইেনর উে�শ� পরূণকে�, একজন খাদ� িবে�ষক িহসােব গণ� হইেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা িকছু্ই থা�ক না �কন, �কান ব�ি�েক খাদ� িবে�ষক িহসােব

িনেয়াগ বা দািয়� �দান করা যাইেব না, যিদ িতিন �ত�� বা পেরা�ভােব �কান খাদ��ব� বা

খােদ�াপকরণ উৎপাদন বা িবপণেনর সিহত সংি�� �কান ব�বসা বা বািণেজ�র সিহত জিড়ত

থােকন।

    
খাদ�ব��
পরী�া

৪৬। (১) �কান ব�ি� খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ সং�হ বা �য় কিরবার পর, িবিধ �ারা

িনধ�ািরত িফস পিরেশাধপবূ�ক, �য �ান বা উৎস হইেত খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ সং�হ বা �য়

কিরেবন, তাহা �য, অিধে�ে�র খাদ� িবে�ষেকর এখিতয়ারাধীন হইেব, �সই খাদ� িবে�ষেকর
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�ারা উহার নমনুা িবে�ষণ বা পরী�া করাইেত পািরেবন এবং �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত

উ��প িবে�ষণ বা পরী�ার ফলাফেলর সনদ �হণ কিরেত পািরেবন :

  তেব শত� থােক �য, �কান ব�ি� খাদ� িবে�ষক �দ� �কান সনদ বা উহার অ�িলিপ তাহার

ব�বসািয়ক �াপনা বা অ� �কান �ােন �দশ�ন কিরেত বা িব�াপন িহসােব ব�বহার কিরেত

পািরেবন না।

  (২) এই ধারার অধীন িনেয়াগ�া� খাদ� িবে�ষেকর দািয়� ও কত�ব� �িবধান �ারা িনধ�ািরত

হইেব।

  
নমুনা িবে�ষণ
বা পরী�ার জ�
খােদ�র নমুনা
বাধ�তামূলক
িব�য় বা সমপ�ণ

৪৭। (১) খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর নমনুা িবে�ষণ বা পরী�ার �েয়াজেন, কতৃ�প� বা

ত� কতৃ�ক �মতা�া� �য �কান ব�ি�, উৎপাদন, �ি�য়াকরণ, িব�য় বা ���িতেত ব�বহােরর

উে�েশ� রি�ত সংি�� খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর মলূ� �দানপবূ�ক উহার নমনুা সং�হ

কিরেত পািরেবন :

  তেব শত� থােক �য, �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ িব�েয়র জ� না হইেলও উহা নমনুা

িহসােব সং�হ করা যাইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত নমনুা িব�য়, উৎপাদন, সরবরাহ বা মজদু �লসহ �য �কান �ান

হইেত সং�হ করা যাইেব এবং �য ব�ি�র দখেল থাকাব��ায় �কান খাদ�ব� বা খােদ�াপকরেণর

নমনুা সং�েহর জ� যাচনা করা হইেব, �সই ব�ি�, এত�ে�েশ� কতৃ�প� বা ত� কতৃ�ক

�মতা�া� ব�ি�র চািহদা অ�যায়ী, উ� নমনুা িব�য় বা, ���মত, সমপ�ণ (Surrender)

কিরেত বাধ� থািকেবন :

  তেব শত� থােক �য, সমপ�ণকৃত খাদ��ব� বা খােদ�াপকেণর মলূ� দাবী করা হইেল, উ��প

দাবীর এক মােসর মেধ� দাবীকৃত নমনুার মলূ� পিরেশাধ কিরেত হইেব।

  (৩) এই ধারার অধীন নমনুা সং�েহর ��ে� নমনুা �দানকারী, কতৃ�প� বা ত� কতৃ�ক

�মতা�া� ব�ি�র িনকট, িবে�ষণ বা পরী�েণর উে�েশ�, উ� নমনুা িব�য় বা, ���মত,

সমপ�ণ কিরয়ােছন মেম� িনধ�ািরত ফেম� একিট �ঘাষণায় �া�র কিরয়া িলিখতভােব �ীকােরাি�

�দান কিরেবন।

  (৪) উৎপাদান বা মজদু�ল হইেত খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ �য সকল সরবরাহ পথ অিত�ম

কের বা �য সকল �ােন সরবরাহ বা মজদু করা হইয়া থােক, উপ-ধারা (১) এ উি�িখত

�মতা�া� ব�ি� বা কতৃ�পে�র �েয়াজেন, �স সকল �ােন �েবেশর এবং উ� �ােনর �য �কান

�রকড�প� পিরদশ�েনর অিধকার থািকেব।

    
নমুনা িবে�ষণ
বা পরী�ার

৪৮। (১) ধারা ৪৬ এর িবধান অ�যায়ী �কান ব�ি� খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর নমনুা িবে�ষণ

বা অ�ভােব পরী�া কিরেত আ�হ �কাশ কিরেল অথবা ধারা ৪৭ এর িবধান অ�সাের �কান
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ফলাফল
সং�েহর প�িত

নমনুা িবি�ত বা সমিপ�ত হইেল, নমনুা �হণকারী, �েযাজ� ��ে�,-

  (ক) নমনুা িবে�তা বা সমপ�ণকারীেক িবষয়িট তৎ�ণাৎ িলিখতভােব অবিহত কিরেবন;

  (খ) নমনুা িবে�তা বা সমপ�ণকারীর উপি�িতেত নমনুােক চারিট অংেশ িবভ� কিরেবন এবং

�েত�কিট অংশ, �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, িচি�তকরতঃ িসলগালা কিরয়া বাঁিধয়া

�ফিলেবন এবং অতঃপর,-

  (অ) একিট অংশ নমনুা �দানকারী বা িবে�তােক �দান কিরেবন;

  (আ) একিট অংশ, ভিবষ�েত তুলনা কিরবার উে�েশ�, �িবধান �ারা িনধ�ািরত �ােন সংর�ণ

কিরেবন; এবং

  (ই) অবিশ� �ইিট অংশ, �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, যথাযথ ধারণপাে�র উপর নাম,

িঠকানা ও নমনুা িবে�ষণ বা পরী�ার অিভ�ায় উে�খসহ �রিজি�কৃত ডাকেযােগ, �িনিদ��

অিধে�ে�র খাদ� িবে�ষক বা খাদ� পরী�াগার বা কায�ালয় �ধােনর িনকট ��রণ কিরেবন।

  (২) খাদ� িবে�ষক বা খাদ� পরী�াগার বা কায�ালয় �ধান উপ-ধারা (১) এর অধীন�া� নমনুার

�ইিট অংেশর মেধ� একিট অংশ ধারা ৪৯ এর িবধান অ�যায়ী িবে�ষণ বা পরী�া করাইয়া

পরবত�ী ব�ব�া �হণ কিরেবন এবং অবিশ� অংশ �িবধান �ারা িনধ�ািরত প�িত ও �ােন

সংর�ণ কিরেবন।

    
নমুনা িবে�ষণ
বা পরী�া এবং
সনদ �দােন
খাদ�
িবে�ষেকর
দািয়�

৪৯। (১) ধারা ৪৮ এর িবধান অ�যায়ী খাদ� িবে�ষেকর িনকট �কান নমনুা িবে�ষণ বা পরী�ার

জ� উপ�ািপত হইেল,-

  (ক) িতিন নমনুা িবে�ষণ বা পরী�ার ব�ব�া �হণ কিরেবন;

  (খ) নমনুা �াি�র তািরখ হইেত সাধারণ ��ে� ৭(সাত) কায�িদবেসর মেধ� এবং জ�রী ��ে�

৩(িতন) কায�িদবেসর মেধ� �িবধান �ারা িনধ�ািরত ফেম� িবে�ষণ বা পরী�ার ফলাফল

উে�খপবূ�ক নমনুা ��রকেক সনদ �দান কিরেবন; এবং

  (গ) িবে�ষেণর ফলাফেলর একিট অ�িলিপ কতৃ�পে�র িনকট ��রণ কিরেবন।

  (২) এই আইেনর অধীন �য �কান তদ�, িবচার বা কায�ধারা পিরচালনার ��ে� খাদ� িবে�ষক

কতৃ�ক, �িবধান �ারা িনধ�ািরত ফরেম, সনদ িহসােব �া�িরত �কান দিলল এই ধারার অধীন

একিট িবে�ষণ বা পরী�ার ফলাফেলর �মাণ িহসােব গণ� হইেব।

  
নমুনা িবে�ষণ
বা পরী�ায়
আদালেতর
িনেদ�শ

৫০। (১) এই আইেনর অধীন �কান তদ� বা িবচার চলাকােল খাদ� আদালত, �েয়াজেন,

�তঃ�েণািদতভােব অথবা বাদী বা িববাদীর আেবদন�েম, �য �কান খাদ��ব� বা

খােদ�াপকরেণর নমনুা িবে�ষণ বা পরী�ার জ� কতৃ�প�েক িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন খাদ� আদালত কতৃ�ক �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর নমনুা

িবে�ষণ বা পরী�ার জ� িনেদ�শ�া� হইেল কতৃ�প�, এত�ে�েশ� সরকার কতৃ�ক িনিদ��
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অ�ম অধ�ায়
পিরদশ�ন এবং খাদ��ব� জ�করণ

পরী�াগােরর মাধ�েম, সংি�� খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর নমনুা িবে�ষণ বা পরী�া করাইয়া

উহার �িতেবদন আদালেত উপ�াপন কিরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আদালেত উপ�ািপত �িতেবদন সা�� িহসােব গণ� করা যাইেব।

  (৪) এই ধারার অধীন সকল পরী�া বা িবে�ষেণর ব�য়, আদালেতর িনেদ�শনা অ�যায়ী, বাদী

িববাদী বা উভয় প� কতৃ�ক পিরেশািধত হইেব।

  

পিরদশ�ক
িনেয়াগ ও
দািয়� �দান

৫১। (১) কতৃ�প�, এই আইেনর অধীন িনিদ�� দািয়� পালেনর জ� �েয়াজনীয় সংখ�ক িনরাপদ

খাদ� পিরদশ�ক িনেয়াগ কিরেব।

   (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, কতৃ�প�, িবেশষ �েয়াজেন, সরকার বা �ানীয়

�কান কতৃ�পে�র অ�েমাদন�েম, সরকাির বা �ানীয় কতৃ�পে�র �কান কম�কত�ােক িনরাপদ খাদ�

পিরদশ�েকর দািয়� �দান কিরেত পািরেব এবং দািয়� পালেনর সময় সংি�� কম�কত�া, এই

আইেনর উে�শ� পরূণকে�, একজন িনরাপদ খাদ� পিরদশ�ক িহসােব গণ� হইেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান ব�ি�েক পিরদশ�ক িহসােব

িনেয়াগ বা দািয়� �দান করা যাইেব না, যিদ িতিন �ত�� বা পেরা�ভােব �কান খাদ��ব� বা

খােদ�াপকরণ উৎপাদন বা িবপণেনর সিহত সংি�� �কান ব�বসা বা বািণেজ�র সিহত জিড়ত

থােকন।

  
পিরদশ�েকর
দািয়� ও কত�ব�

৫২। (১) পিরদশ�ক িন��প দািয়� ও কত�ব� পালন কিরেবন, যথা :-

   (ক) কতৃ�পে�র িনেদ�শনা অ�যায়ী �য �কান খাদ� �াপনা িনয়িমতভােব পিরদশ�ন;

  (খ) �েযাজ� ��ে�, খাদ� �াপনার লাইেসে�র শত�াবলী পয�েব�ণ;

  (গ) এই আইন বা িবদ�মান অ� �কান আইেনর ব�ত�য় ঘটাইয়া উৎপািদত, মজদুকৃত, িবি�ত

বা িব�েয়র জ� �দিশ�ত হইেতেছ বিলয়া সে�হ হইেল �য �কান খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর

নমনুা সং�হ ও পরী�া-িনরী�ার জ� খাদ� িবে�ষেকর িনকট ��রণ;

   (ঘ) খাদ��েব�র নমনুা �হণ, মজদু, জ� এবং খাদ� আদালেতর িনেদ�শা�যায়ী সকল পিরদশ�ন

ও গহৃীত �রকেড�র অ�িলিপ �দান ও সংর�ণ;

  (ঙ) এই আইন বা িবদ�মান অ� �কান আইেনর ব�ত�য় ঘটাইয়া খাদ��ব� বা খােদ�াপকরেণর

উৎপাদন, মজদু বা িবপণন করা হইেতেছ িক না তাহা িন�পেণর জ�, �েয়াজনীয় ��ে�,

অ�স�ান ও পিরদশ�ন;

  (চ) অিনরাপদ খাদ�বাহী বিলয়া সে�হ হইেল যিু�স�তভােব ন�ূনতম সমেয়র জ� �য �কান

যানবাহন থামাইয়া ত�াশী;
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  (ছ) এই আইেনর অধীন �কান মামলায় �কান ব�ি�র খাদ� ব�বসার লাইেস� বা িনব�ন বািতল

বা �িগত করা হইেল, তাহার নাম, িঠকানা, �কৃিত ও ব�বসা �ােনর �রকড� সংর�ণ;

  (জ) এই আইেনর আওতায় পিরচািলত �িতিট মামলার ��ে� আদালেতর িস�া�সমেূহর �রকড�

সংর�ণ;

  (ঝ) এই আইেনর অধীন দােয়রকৃত বা �জকৃুত মামলায় আদালত �দ� িস�াে�র অ�িলিপ

কতৃ�পে�র িনকট ��রণ;

   (ঞ) আমদািন বা িবপণেনর জ� িনিষ� �ঘািষত সে�হজনক খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ

আটক;

  (ঠ) এই আইেনর ব�ত�য় স�েক� িলিখতভােব �কান অিভেযাগ �া� হইেল, উ� অিভেযাগ

অ�স�ান বা, ���মত, অদ�;

  (ঠ) �ভজাল খাদ� জ�; এবং

  (ড) কতৃ�প� এবং খাদ� আদালত কতৃ�ক িনেদ�িশত অ�া� দািয়� পালন।

খাদ� �াপনা,
ভবন বা গেৃহ
�েবশ কিরবার
�মতা

৫৩। (১) এই আইেনর িবধান লংঘন কিরয়া খাদ� �াপনা, ভবন বা গেৃহ �কান ঘটনা সংঘিটত

হইেতেছ িকনা তাহা িনি�ত হইবার জ� পিরদশ�ক, কতৃ�প� কতৃ�ক িনেদ�িশত প�থায় �য �কান

সমেয়, �য �কান খাদ� �াপনা বা ভবেন �েবশ কিরেত পািরেবন।

  (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর অধীন আইনা�গ কায�াবলী স�াদেনর ��ে� �কান

পিরদশ�কেক �কান খাদ�-�াপনা, ভবন বা গেৃহ �েবেশর ��ে� বাধা বা �িতব�কতা সিৃ�

কিরেত পািরেবন না।

    
জমা-খরেচর
বিহ, রিশদ,
দিলল এবং
িহসাব দািখল

৫৪। �কান পিরদশ�ক, তদ� কিরবার জ�, খাদ��ব� বা খােদ�াপকরণ সং�া� ব�বসা বা

বািণজ� পিরচালনাকারী অথবা উৎপাদন বা িবপণনকারীর িনকট, িলিখতভােব �নািটশ �দান

কিরয়া, উহার সকল ব�বসা, বািণজ�, উৎপাদন, উৎস-সনা�করণ (traceability) বা িবপণন

সং�া� জমা-খরেচর বিহ, রিশদ ও অ�া� দিললপ� যাচনা কিরেত পািরেবন এবং পিরদশ�েকর

চািহদা অ�যায়ী �নািটশ�া� ব�ি� তাহা �িতপালন কিরেত বাধ� থািকেবন।

�ভজাল খাদ�
জ� কিরবার
�মতা

৫৫। (১) পিরদশ�ক, মধ�রাত হইেত সূেয�াদেয়র পবূ� মহূুত� পয�� সময় ব�তীত, �য �কান সমেয়-

  (ক) খাদ� িবপণেনর সরবরাহ �ল, সরবরাহ পথ, মজদু�ল বা িব�েয়র জ� রি�ত খাদ��েব�

ব�বহারেযাগ� �য �কান ব��র অব�া, �ান অথবা উহার উৎপাদন �ি�য়ার অব�া পিরদশ�ন

কিরেত পািরেবন; এবং

  (খ) খাদ��েব�র জ� ব�ব�ত বা ব�বহােরর জ� রি�ত উপকরণ বা এই�প �য �কান ব��

এবং খাদ� ���তকরণ বা িবপণেনর জ� ব�ব�ত �য �কান �কৗটা বা ধারণপা� পরী�া-িনরী�া
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কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �য �কান পিরদশ�ন বা পরী�া-িনরী�ার জ� পিরদশ�কেক �কান

ব�ি� বাধা �দান বা �িতব�কতা সিৃ� কিরেত পািরেবন না।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশ�ন এবং পরী�াকােল যিদ পিরদশ�েকর িব�াস কিরবার

কারণ থােক �য খাদ� ���তকরণ বা িবপণন সং�া� কােজ িনিদ�� �কান জীব� বা ি�য়াশীল

ব�ু, ধারণপা� বা উহার উপাদান যাহা মা�েষর �াে��র জ� �িতকর বা অ�পেযাগী বা

�ভজাল, তাহা হইেল িতিন ঐ সকল ব�� বা উহা �ারা ���তকৃত খাদ��ব� জ� কিরেত

পািরেবন।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীেন �কান িকছু জে�র ��ে� �কান ব�ি� বাধা �দান বা �িতব�কতা

সিৃ� কিরেত পািরেবন না।

  (৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীেন �য �কান খাদ�, উপকরণ বা ব��েক �ভজাল বা দূিষত িহসােব

িব�াস কিরয়া জ� করা হইেল পিরদশ�ক জ�কৃত নমনুােক ধারা ৪৮ এর িবধান অ�সাের,

যথাশী� স�ব, পথৃক কিরয়া, িনধ�ািরত প�িতেত, সকল নমনুা ব�টন ও হ�া�র কিরেবন।

  (৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান জীব� বা ি�য়াশীল ব��, ধারণপা� বা উহার উপাদান বা

উহা �ারা ���তকৃত খাদ��ব� জ� কিরবার ��ে�, জ�কারী,-

  (ক) খাদ��ব�, জীব� বা ি�য়াশীল ব��, ধারণপা� বা উহার উপাদান অিবলে� অপসারণ

কিরেবন; এবং

  (খ) অপসারেণর পর উহািদগেক িনধ�ািরত প�িতেত িচ� ও সীলেমাহর �দান কিরয়া িনরাপদ

�হফাজেত রািখেবন এবং, ���মত, ধারা ৫৬ বা ৫৭ এর িবধান অ�যায়ী �েয়াজনীয় ব�ব�া

�হণ কিরেবন।

  (৭) �কান ব�ি� এই ধারার িবধান অ�সাের পিরচািলত �কান অপসারণ কায�েক বাধা �দান বা

�িতব�কতা সিৃ� কিরেত পািরেবন না এবং �কান জীব� বা ি�য়াশীল ব��, উপকরণ খাদ��ব�

পদাথ�, বা ধারণপা� উপ-ধারা (৬) এর দফা (খ) এর িবধান অ�সাের রি�ত �হফাজত হইেত

অপসারণ কিরেত পািরেবন না বা �হফাজেত থাকাকালীন উহা হ�া�র কিরেত পািরেবন না।

জীব� বা
ি�য়াশীল ব��
িবন�, ইত�ািদ

৫৬। (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান পিরদশ�ক বা �কান কতৃ�প� হইেত

�মতা�া� �কান ব�ি� কতৃ�ক �কান পিরদশ�ক বা জীব� বা ি�য়াশীল ব��, খাদ��ব�,

উপকরণ, পদাথ�, ধারণপা� জ� করা হইেল, উহা �য মািলক দখেল পাওয়া যাইেব �সই ব�ি�

বা মািলেকর িলিখত স�িতেত �ইজন ব�ি�র স�েুখ উহা তৎ�ণাৎ �ংস করা যাইেব;

  (২) যিদ উ��প স�িত না পাওয়া না যায়, তাহা হইেল জ�কৃত জীব� বা ি�য়াশীল ব�� বা

উপকরণ, পদাথ� �ত পচনশীল �কৃিতর হইেল এবং ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন
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নবম অধ�ায়
অপরাধ, দ�, ইত�ািদ

জ�কারী পিরদশ�ক বা �মতা�া� �কান ব�ি�র িবেবচনায় উহা মানব �াে��র জ� �িতকর বা

মা�েষর খাদ� িহসােব অ�পেযাগী হইেল, উহা তৎ�ণাৎ �ংস করা যাইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ব�ব�া �হেণর সমদুয় ব�য় উ� জীব� বা ি�য়াশীল ব��,

খাদ��ব�, উপকরণ, পদাথ�, বা ধারণপা� জে�র সময় যাহার দখেল পাওয়া যাইেব তাহার িনকট

হইেত সরকাির দাবী িহসােব আদায়েযাগ� হইেব।

    
জ�কৃত জীব�
বা ি�য়াশীল
ব��, উপকরণ,
পদাথ� ও
ধারণপা�
িন�ি�

৫৭। (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পিরদশ�ক বা এত�ু�েশ� কতৃ�প� হইেত �মতা�া�

�কান ব�ি� কতৃ�ক অধীন �য �কান জীব� বা ি�য়াশীল ব�� বা �য �কান উপকরণ, পদাথ�, বা

ধারণপা� পিরদশ�ক কতৃ�ক জ� করা হইেল, ধারা ৫৬ এর িবধান অ�যায়ী উ� জীব� বা

ি�য়াশীল ব��, উপকরণ, পদাথ�, ধারণপা� �ংস করা না �গেল, �য ব�ি�র দখেল থাকাব�ায়

উহা জ� করা হইয়ােছ তাহােক উ��প জে�র িবষয়িট এইমেম� অবিহত কিরেত হইেব �য,

জ�কৃত ব��, উপকরণ, পদাথ� বা ধারণপা�িট এখিতয়ার স�� ম�ািজে�েটর স�েুখ উপ�াপন

করা হইেব।

  (২) এই আইেন বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর অধীন �কান অিভেযাগ উ�ািপত হউক

বা না হউক, উপ-ধারা (১) এর অধীন িবেবচনার জ� �কান জীব� বা ি�য়াশীল ব�� বা �য

�কান উপকরণ, পদাথ� বা ধারণপা� ম�ািজে�েটর স�েুখ উপ�াপন করা হইেল ম�ািজে�ট,

ত� িবেবচনায় �েয়াজনীয় �মাণািদ �হেণর পর, যিদ মেন কেরন �য, উ�-

  (ক) খাদ��ব�, জীব� বা ি�য়াশীল ব��, উপকরণ বা পদাথ� মানব �াে��র জ� �িতকর বা

খাদ� িহসােব অ�পেযাগী বা �িষত বা �ভজাল-িমি�ত; অথবা

  (খ) িব�েয়র উে�েশ� ধারণপা�িটেত �কান �ভজাল িমি�ত খাদ�, মানব �াে��র জ� �িতকর

বা মা�েষর খাদ� িহসােব অ�পেযাগী বা �িষত খাদ� উৎপাদন বা সংর�েণর জ� ব�বহার করা

হইয়ােছ বা ধারণপা�িটেত মানব �াে��র জ� �িতকর বা মা�েষর খাদ� িহসােব অ�পেযাগী

�কান ব�ু, উপকরণ বা পদাথ� রিহয়ােছ,-

  তাহা হইেল ম�ািজে�ট, উ� জীব� বা ি�য়াশীল ব�� বা খাদ��ব�, উপকরণ, পদাথ� বা

ধারণপা� কতৃ�পে�র অ��েল বােজয়া� করতঃ কতৃ�প�েক তৎ�ণাৎ উহা �ংস কিরেত িনেদ�শ

�দান কিরেবন এবং উ��প �কান িনেদ�শ �দ� হইেল কতৃ�প� উহা �ংস বা অ� �কান ভােব

িন�ি�র ব�ব�া �হণ কিরেব।

 

এই আইেনর
িবধান ল�ন
কিরবার দ�

৫৮। �কান ব�ি� তফিসেলর কলাম (৩) এ বিণ�ত এই আইেনর �কান িবধান ল�ন কিরেল উহা

এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ� হইেব এবং ত�� উ� িবধােনর িবপরীেত কলাম (৪)
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এ বিণ�ত দে� এবং একই িবধান পনুরায় ল�ন কিরেল কলাম (৫) এ বিণ�ত দে� দি�ত

হইেবন।

�কা�ানী কতৃ�ক
িবধান ল�ন বা
অপরাধ সংঘটন

৫৯। (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ বা �িবধােনর �কান িবধান ল�নকারী বা অপরাধ

সংঘটনকারী যিদ �কা�ানী হয়, তাহা হইেল উ� �কা�ানীর মািলক, অংশীদার, ��ািধকার,

�চয়ারম�ান, ব�ব�াপনা পিরচালক, পিরচালক �জনােরল ম�ােনজার, ম�ােনজার, সিচব বা

�ত��ভােব সংি�� অ� �কান কম�কত�া, কম�চারী বা এেজ�ট, �য নােমই অিভিহত হউক না

�কন, িবধানিট ল�ন বা অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না িতিন �মাণ

কিরেত পােরন �য, উ� ল�ন বা অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ অথবা উ�

ল�ন বা অপরাধ �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়া অকৃতকায� হইয়ােছন।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কা�ানী আইনগত ব�ি�স�া (Body Corporate) হইেল,

উ� উপ-ধারায় উি�িখত ব�ি�েক অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা ছাড়াও উ� �কা�ানীেক

পথৃকভােব একই কায�ধারায় অিভয�ু ও �দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব �ফৗজদারী মামলায়

উহার উপর সংি�� িবধান অ�সাের �ধ ুঅথ�দ� আেরাপ করা যাইেব।

  ব�াখ�া।- এই ধারায়-

  (ক) ‘�কা�ানী’ অেথ� �য �কান সং�া, সংিবিধব� হউক বা না হউক, বািণিজ�ক �িত�ান,

অংশীদারী কারবার, সিমিত, সংঘ বা সংগঠনও অ�ভু�� হইেব; এবং

  (খ) বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে� ‘পিরচালক’ অেথ� উহার �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র

সদস�ও অ�ভু�� হইেব।

    
জািমনেযাগ�তা
ও
আমলেযাগ�তা

৬০। এই আইেনর ধারা ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ এ

বিণ�ত অপরাধ আমলেযাগ� (cognizable) ও অজািমনেযাগ� (non-bailable) হইেব এবং

উ� অপরাধ ব�তীত এই আইেনর অ�া� অপরাধ অ-আমলেযাগ� (non-cognizable) ও

জািমনেযাগ� (bailable) হইেব।

অ� আইেন
অপরাধ হইবার
��ে�
অ�সরণীয়
প�িত

৬১। আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর

অধীন �কান অপরাধ যিদ অ� �কান আইেন িবেশষ অপরাধ িহসােব উ�তর দ�েযাগ� অপরাধ

হইয়া থােক, তাহা হইেল উহােক এই আইেনর অধীন িনরাপদ খাদ� িবেরাধী িবেশষ অপরাধ

িহসােব গণ� কিরয়া িবচােরর জ� �হেণর ��ে� আইনত �কান বাধা থািকেব না :

  তেব শত� থােক �য, সংি�� অপরােধর �কৃিত ও ��� িবেবচনা কিরয়া যিদ কতৃ�প� মেন কের

�য, উ� অপরােধর জ� সংি�� িবেশষ আদালত বা িবেশষ �াইব�ুনােল, যাহা �েযাজ�, উহার

িবচার হওয়া সমীচীন হইেব, তাহা হইেল এত�ে�েশ� �চয়ারম�ােনর িনকট হইেত �মতা�া�

কম�কত�ার মাধ�েম, উহার অিধকতর কায�কর িবচার িনি�ত কিরবার উে�েশ�, িবেশষ আদালত
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বা িবেশষ �াইব�ুনােল যাহা �েযাজ�, মামলা দােয়েরর লে�� �চয়ারম�ান �েয়াজনীয় ব�ব�া

�হণ কিরেবন।

    
অথ�দে�র অেথ�র
অংশ
অিভেযাগকারীেক
�দান

৬২। এই আইেনর অধীন �কান মামলায় খাদ� আদালত �কান অিভয�ু ব�ি�েক �দাষী সাব��

কিরয়া �কান অথ�দ� আেরাপ কিরেল উ� অেথ�র ২৫ (পঁিচশ) শতাংশ অথ� �েণাদনা িহসােব

সংি�� অিভেযাগকারী �া� হইেবন :

  তেব শত� থােক �য, অিভেযাগকারী কতৃ�পে�র �কান কম�কত�া বা কম�চারী হইেল, িতিন উ�

�েণাদনা �াপ� হইেবন না।

    
�কৃত
অপরাধীেক
সনা�করেণ
সহায়তা,
ইত�ািদ

৬৩। (১) এই আইেনর �কান িবধান ল�নজিনত �কান কােয�র সিহত �কান িবে�তার �াতসাের

সংি��তা না থাকার িবষয়িট যিদ সে�হাতীত ভােব �বাধগম� হয় এবং �েয়াজনেবােধ উ�

িবে�তা আইেনর িবধান ল�নকারীেক সনা�করেণ সহেযািগতা কিরেত যিদ ���ত থােকন,

তাহা হইেল এই আইেনর অধীন অপরােধর জ� দায়ী কিরয়া তাহার িব�ে� শাি�মলূক �কান

ব�ব�া �হণ না কিরয়া আইেনর িবধান ল�ণকারীেক সনা�করেণর কায��ম �হণ করা যাইেব।

  (২) �কান �দাকান হইেত িবি�ত �কান খাদ��ব� দূিষত, �ভজাল, নকল বা �িটপণূ� হইবার

��ে� যিদ উ� খাদ��ব� �কান �বধ বা অ�েমািদত কারখানা, ফ�া�ির বা �িত�ােন উৎপািদত

বা ���ত হইয়া থােক এবং যিদ সে�হাতীতভােব �বাধগম� হয় �য খাদ��ব� ���ত বা

উৎপাদন �ি�য়ার সিহত �দাকােনর মািলক বা পিরচালেকর �কান সংি��তা নাই এবং

�েয়াজনেবােধ যিদ উ� ব�ি� আইেনর িবধান ল�নকারীেক সনা�করেণ সহেযািগতা কিরেত

���ত থােকন, তাহা হইেল �দাকােনর মািলক বা পিরচালকেক দায়ী কিরয়া �কান �ফৗজদারী বা

�শাসিনক কায��ম বা ব�ব�া �হণ না কিরয়া আইেনর িবধান ল�নকারীেক সনা�করেণর

কায��ম �হণ করা যাইেব।

  (৩) জীিবকা অজ�েনর উে�েশ� �কান ব�ি� �কান খাদ��ব� �য় কিরয়া হকার বা �ফিরওয়ালা

িহসােব িব�য় কিরেল এবং অ��প িবি�ত খাদ��ব� যিদ নকল, �ভজাল বা অ� �কান�প

�িটপণূ� হইয়া থােক এবং উহার �ারা �কান খাদ�েভা�ার �াথ� �ু�ণ হইয়া থােক, তাহা হইেল

অ��প কারেণ যিদ সে�হাতীতভােব �বাধগম� হয় �য, িতিন অৈবধভােব লাভবান হইবার

উে�েশ� স�ােন বা �যাগসাজেশ অথবা জািনয়া �িনয়া উহা খাদ� �ভা�ার িনকট িব�য় কেরন

নাই এবং �েয়াজেবােধ যিদ উ� হকার বা �ফিরওয়ালা িবধান ল�নকারীেক সনা�করেণ

কতৃ�প�েক সহেযািগতা কিরেত ���ত থােকন, তাহা হইেল উ� হকার বা �ফিরওয়ালােক দায়ী

কিরয়া �কান �ফৗজদারী বা �শাসিনক কায��ম বা ব�ব�া �হণ না কিরয়া আইেনর িবধান

ল�নকারীেক সনা�করেণর কায��ম �হণ করা যাইেব।
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দশম অধ�ায়
খাদ� আদালত, অিভেযাগ, িবচার, ইত�ািদ

(৪) কাঁচা মৎস� ও শাক-সবিজর �ায় �ত পচনশীল �কান খাদ��ব� �কান হকার বা

�ফিরওয়ালার িনকিট বা �কান �দাকােন �াভািবক �াকৃিতক কারেণ পিচয়া যাওয়া অব�ায়

পাওয়া �গেল যিদ ইহা সহেজই �বাধগম� হয় �য পিচয়া িগয়ােছ জািনয়াও অৈবধভােব লাভবান

হইবার উে�েশ� স�ােন বা �যাগসাজেশ িতিন উহা খাদ� �ভা�ার িনকট িব�য় বা িব�েয়র

�চ�া কেরন নাই তাহা হইেল উ� হকার, �ফিরওয়ালা বা �দাকানদারেক দায়ী কিরয়া �কান

�ফৗজদারী বা �শাসিনক কায��ম বা ব�ব�া �হণ না কিরয়া কতৃ�প� কতৃ�ক পচনশীলতা

�িতেরাধমলূক কায��ম �হণ করা যাইেব।

  (৫) এই ধারার অধীন দায় হইেত অব�াহিত�া� �কান ব�ি� কতৃ�প� কতৃ�ক আিদ� বা অ���

হইেল তাৎ�িণকভােব নকল বা �ভজােলর উৎস উদঘাটেনর িবষেয় এবং �েয়াজনেবােধ িবচার

কােয�র সা�ী িহসােব কতৃ�প�েক সহায়তা �দান কিরেত বাধ� থািকেবন।

    

খাদ� আদালত
িনধ�ারণ, �মতা
ও এখিতয়ার

৬৪। (১) এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর জ� �েয়াজনীয় সংখ�ক আদালত থািকেব যাহা

িব�� খাদ� আদালত নােম অিভিহত হইেব।

  (২) �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পরূণকে�,

সরকার, �ি�ম �কােট�র সিহত পরামশ��েম, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �থম ��ণীর

ম�ািজে�ট আদালত বা, ���মত, �মে�াপিলটন এলাকার জ� �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট

আদালতেক িব�� খাদ� আদালত িহসােব িনধ�ারণ কিরেব এবং একািধক আদালত িনধ�ারণ করা

হইেল উহােদর �েত�কিট আদালেতর জ� এলাকা িনিদ�� কিরয়া িদেব।

  (৩) সরকার, ��ীম �কােট�র সিহত পরামশ��েম, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, সময় সময়,

উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধ�ািরত খাদ� আদালেতর অিধে�� িনধ�ারণ বা পনুঃ িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

  (৪) �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন �কান ব�ি�র উপর

অথ�দ� আেরােপর ��ে� খাদ� আদালেতর এই আইেন উি�িখত �য �কান পিরমাণ অথ�দ�

আেরাপ কিরবার �মতা থািকেব।

 
িবচার ৬৫। (১) এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধ �য খাদ� আদালেতর �ানীয় অিধে�ে�র মেধ�

সংগিঠত হইেব, সাধারণভােব �সই আদালেত উহার িবচার অ�ি�ত হইেব।

  (২) খাদ� আদালত এই আইেনর অধীন সংঘিটত অপরাধসমেূহর িবচার সংি�� প�িতেত

স�� কিরেব এবং এত�ে�েশ�, এই আইেন িভ�তর িকছু না থািকেল, �ফৗজদারী কায�িবিধর

Chapter XXII -�ত বিণ�ত প�িত, যতদূর �েযাজ� হয়, অ�সরণ কিরেব।
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অিভেযাগ ও
মামলা দােয়র

৬৬। (১) খাদ� ��তা, �ভা�া, �হীতা বা খাদ� ব�বহারকারীসহ �য �কান ব�ি� এই আইেনর

অধীন িনরাপদ খাদ� িবেরাধী কায� স�েক� �চয়ারম�ান বা ত� কতৃ�ক �মতা�া� �িতিনিধ বা

পিরদশ�েকর িনকট িলিখতভােব অিভেযাগ জানাইেত পািরেবন।

  (২) �চয়ারম�ান বা তদকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া বা পিরদশ�ক, এই আইেনর অধীন �য

�কান অপরাধ সংঘটেনর িবষয় অবিহত হইবার পর, �েয়াজনীয় অ�স�ান ও পরী�া-িনরী�াে�

সংি�� অপরােধর িবষেয় �াথিমকভােব িনি�ত হইেল, খাদ� আদালেত মামলা দােয়র কিরেব।

   (৩) এই ধারায় িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �য �কান ব�ি�, এই আইেনর অধীন মামলা

দােয়েরর জ� কারণ উ�ব হইবার ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�, িনরাপদ খাদ� িবেরাধী �য �কান

কায� স�েক� খাদ� আদালেত মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন।

তদ� ও
তদ�কারী
কম�কত�া

৬৭। (১) �চয়ারম�ান কতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�া বা �ানীয় অিধে�ে� িনেয়ািজত পিরদশ�ক

তদ�কারী কম�কত�া িহসােব এই আইেন বিণ�ত সকল অিভেযােগর তদ� কিরেবন।

  (২) এই আইেনর অধীন �কান অিভেযােগর তদ�কায� পিরচালনাকােল তদ�কারী কম�কত�া

�ফৗজদারী কায�িবিধর িবধান অ�সরেণ থানার ভার�া� কম�কত�ার �ায় �মতা �েয়াগ কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদ�কােল তদ�কারী কম�কত�া, �েয়াজেন, আইন শংৃখলা

র�াকারী বািহনীসহ অ� �য �কান সং�ার িনকট সহায়তা যাচনা কিরেত পািরেবন এবং এই�প

সহায়তা যাচনা করা হইেল উ� সং�া যািচত সহায়তা �দান কিরেত বাধ� থািকেব।

 
তদে�র
সময়সীমা

৬৮। (১) �চয়ারম�ান কতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�া বা পিরদশ�ক খাদ� আদালত কতৃ�ক �কান

অপরাধ তদে�র আেদশ �দােনর তািরখ হইেত পরবত�ী ৯০ (নববই) কায�িদবেসর মেধ�

তদ�কায� স�� কিরেবন।

  (২) �কান যিু�স�ত কারেণ, উপ-ধারা (১) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ�, তদ�কায� স��

করা স�ব না হইেল, তদ�কারী কম�কত�া কারণ িলিপব� কিরয়া অিতির� ৩০ (ি�শ)

কায�িদবেসর মেধ� তদ�কায� স�� কিরেবন এবং তৎস�েক� কারণ উে�খপবূ�ক খাদ�

আদালতেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সময়সীমার মেধ�ও তদ�কায� স�� করা না হইেল, সংি��

তদ�কারী কম�কত�া উ� সময়সীমা অিত�া� হইবার ২৪ (চিববশ) ঘ�টার মেধ� উ��প

তদ�কায� স�� না হওয়া স�েক� খাদ� আদালতেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদ�কায� স�� না হওয়া স�েক� অবিহত হইবার পর খাদ�

আদালত উ� অপরােধর তদ�ভার অ� �কান কম�কত�ার িনকট হ�া�র কিরেব এবং উ� উপ-

ধারায় উি�িখত কম�কত�া কতৃ�ক যথাসমেয় তদ�কায� স�� না কিরবার ব�থ�তােক অেযাগ�তা
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গেণ� তাহার িব�ে� যথাযথ িবভাগীয় শাি�মলূক ব�ব�া �হেণর জ� সংি�� কম�কত�ার

িনয়�ণকারী কতৃ�প�েক িনেদ�শ �দান কিরেব।

 
পেরায়ানা
জারীর �মতা

৬৯। কতৃ�প� বা উহার পে� �মতা�া� কম�কত�ার আিজ�র ��ি�েত বা �ীয় িবেবচনায় খাদ�

আদালেতর যিদ এই�প িব�াস কিরবার কারণ থােক �য,-

  (ক) �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন, বা

   (খ) এই আইেনর অধীন অপরাধ সং�া� �কান ব�� বা উহা �মােণর জ� �েয়াজনীয় �কান

দিলল, দ�ােবজ বা �কান �কার িজিনসপ� �কান �ােন বা �কান ব�ি�র িনকট রি�ত আেছ,

  তাহা হইেল অ��প িব�ােসর কারণ িলিপব� কিরয়া উ� আদালত উ� ব�ি�েক ��ফতার

কিরবার জ� বা উ� �ােন, িদেন বা রােত �য �কান সমেয়, পেরায়ানা জারী কিরেত পািরেব।

    
ত�ািশ,
��ফতার,
ইত�ািদর �মতা

৭০। এই আইেনর অধীন জারীকৃত পেরায়ানা ত�ািশ, ��ফতার ও আটেকর িবষেয় �ফৗজদারী

কায�িবিধর িবধান �েযাজ� হইেব।

��ফতারকৃত
ব�ি� ও
আটককৃত
মালামাল
স�েক� িবধান

৭১। (১) ধারা ৬৯ এর অধীন জারীকৃত �কান পেরায়ানার িভি�েত �কান ব�ি�েক ��ফতার করা

হইেল বা �কান ব�� আটক করা হইেল অনিতিবলে� ��ফতারকৃত ব�ি� বা আটককৃত

ব��িটেক িনকট� থানার ভার�া� কম�কত�ার িনকট ��রণ কিরেত হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান ব�ি� বা ব�� �য কম�কত�ার িনকট ��রণ করা হইেব িতিন

যথাশী� স�ব উ� ব�ি� বা ব�� স�েক� আইনা�গ ব�ব�া �হণ কিরেবন।

ক�ােমরায় গহৃীত
ছিব, �রকড�কৃত
কথাবাত�া
ইত�ািদর সা��
মূল�

৭২। Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) �ত িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন,

িনরাপদ খাদ� ব�ব�ার সিহত জিড়ত �কান ব�ি� বা আইন �েয়াগকারী সং�ার �কান সদস� বা

অ� �কান ব�ি� এই আইেন বিণ�ত �কান অপরাধ বা �িত সংঘটন বা সংঘটেনর ���িত �হণ

বা উহা সংঘটেন সহায়তা সং�া� �কান ঘটনার িবষেয় িভিডও বা ি�রিচ� ধারণ বা �হণ কিরেল

বা �কান কথাবাত�া বা আলাপ-আেলাচনা �রকড� কিরেল উ� িভিডও, ি�রিচ�, অিডও উ�

অপরাধ বা �িত সংি�� মামলা িবচােরর সময় সা�� িহসােব �হণেযাগ� হইেব।

অিভেযােগর
সত�তা
িন�পেণর ��ে�
খাদ��েব�র
পরী�া

৭৩। (১) অিভেযােগর সত�তা িন�পেণর ��ে� খাদ� আদালত যিদ মেন কের �য, উ�

খাদ��েব�র যথাযথ পরী�া ব�তীত অিভেযােগর সত�তা িন�পণ করা স�ব নেহ, তাহা হইেল

আদালত অিভেযাগকারীর িনকট হইেত উ� পেণ�র একিট নমনুা সং�হ কিরয়া উহােত

সীলেমাহর �দান�েম তৎিনধ�ািরত প�িতেত �ত�য়ন কিরেব এবং নমনুায় িনিষ� পদাথ�

িবদ�মান থািকবার িবষেয় পরী�ার �েয়াজনীয় িনেদ�শসহ উহা সরকার বা কতৃ�প� কতৃ�ক

িনধ�ািরত পরী�াগাের ��রণ কিরেব।

  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-24.html
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একাদশ অধ�ায়
�দওয়ানী �িতকার

(২) �কান পরী�াগাের উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান খাদ��ব� পরী�ার জ� ��রণ করা

হইেল, ��রেণর তািরখ হইেত ১ (এক) মােসর মেধ� উহার িরেপাট� আদালেত ��রণ কিরেত

হইেব:

  তেব শত� থােক �য, যিু�স�ত কারেণ উ� সমেয়র মেধ� পরী�া স�� করা না �গেল,

পরী�াগােরর চািহদামত, পরী�ার সময় আরও ২ (�ই) স�াহ পয�� বিৃ� করা যাইেব।

  (৩) খাদ� আদালত �কান খাদ��েব�র নমনুা সরকার বা কতৃ�প� কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী�াগাের

��রেণর পেূব� উ� খাদ��েব�র নমনুায় উ�ািপত অিভেযাগ যাচাইেয়র জ� �েয়াজনীয় পরী�ার

ব�য় িনব�ােহর উে�েশ� িনধ�ািরত অথ� বা িফ জমা দােনর জ� সংি�� ব�ি� বা কতৃ�প�েক

িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

আপীল ৭৪। খাদ� আদালত কতৃ�ক �দ� রায় বা আেদশ �ারা �কান প� সং�ু� হইেল িতিন উ� রায়

বা আেদশ �দ� হইবার ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� �ানীয় অিধে�ে�র দায়রা জেজর আদালেত

আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

  
�মাবাইল
�কােট�র
এখিতয়ার

৭৫। এই আইেন িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন অপরাধসমহূ, �য

��ে� যতটু� �েযাজ�, �মাবাইল �কাট� আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৯ নং আইন) অ�সাের

িবচায� হইেব।

  

�দওয়ানী
�িতকার

৭৬। (১) এই আইন িবেরাধী কায�কলােপর জ� �কান ব�ি�র িব�ে� �ফৗজদাির কায��ম

দােয়র ও ত� কারেণ সংঘিটত �ফৗজদাির অপরােধ দি�ত হইবার কারেণ �িত�� �কান ব�ি�

বা খাদ�েভা�া কতৃ�ক উ� ব�ি�র িব�ে� �দওয়ানী �িতকার দাবী কিরয়া সংি�� �ানীয়

অিধে�ে�র উপয�ু �দওয়ানী আদালেত মামলা দােয়র কিরেত আইনগত �কান বাধা থািকেব

না।

  (২) �কান িবে�তার িনরাপদ খাদ� িবেরাধী কােয�র �ারা �কান খাদ�-�হীতা �িত�� হইেল

এবং উ� �িতর পিরমাণ আিথ�ক মেূল� িন�পণেযাগ� হইেল, িতিন উ� িন�িপত অেথ�র অন�ূ�

৫ (পাঁচ) �ণ আিথ�ক �িতপরূণ দািব কিরয়া উপয�ু �দওয়ানী আদালেত �িতপরূেণর মামলা

দােয়র কিরেত পািরেবন।

  (৩) �দওয়ানী আদালত বাদীর আিজ�, িববাদীর জবাব, সা�� �মাণ এবং পািরপাি��ক িবষয়ািদ

পয�ােলাচনা কিরয়া িন�িপত �িতর সিঠক পিরমােণর অন�ূ� ৫ (পাঁচ) �েণর মেধ� �য �কান

অংেকর �িতপরূণ, যাহা �ায় িবচােরর �ােথ� যথাযথ বিলয়া িবেবিচত হইেব, �দান কিরেত

িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html
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�াদশ অধ�ায়
�শাসিনক তদ� ও জিরমানা

  (৪) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908), Contract Act, 1872

(Act No. IX of 1872) এবং Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ

িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই ধারার িবধানাবলী কায�কর হইেব।

�দওয়ানী আপীল ৭৭। Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এবং Civil Courts

Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ িভ��প যাহা িকছুই থা�ক না �কন, ধারা ৭৬ এর

অধীন আদালত কতৃ�ক �দ� রায় ও িডি�র িব�ে� ৯০ (নববই) িদেনর মেধ� �ানীয়

অিধে�ে�র �জলা জেজর আদালেত আপীল দােয়র করা যাইেব।

�শাসিনক তদ�
পিরচালনায়
কতৃ�পে�র
�মতা

৭৮। (১) �কান ব�ি�র খােদ�র িব��তা স�েক� �কান অিভেযাগ থািকেল িতিন, িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত, উহা কতৃ�পে�র িনকট িলিখতভােব �শাসিনক ব�ব�া �হেণর জ� আেবদন

কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� কতৃ�প� উ� অিভেযাগ

স�েক� �েয়াজনীয় �শাসিনক অ�স�ান বা তদ� পিরচালনার পর �য ব�ি� উ� খাদ� ���ত,

িবপণন বা িব�য় কিরয়ােছন �সই ব�ি�েক তাহার করণীয় স�েক� যথাযথ িনেদ�শনা �দান

কিরেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদ� পিরচালনার জ� কতৃ�প� উহার �য �কান কম�কত�ােক এই

ধারার উে�শ� পরূণকে�, তদ�কারী কম�কত�া িহসােব িনেয়াগ কিরেত পািরেব।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনয�ু তদ�কারী কম�কত�া িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, তদ�

কায� পিরচালনা কিরেবন এবং তৎস�েক� একিট �িতেবদন কতৃ�পে�র িনকট দািখল কিরেবন।

  (৫) এই ধারার অধীন দািখলকৃত তদ� �িতেবদন িবেবচনার পর কতৃ�প� কতৃ�ক উ� িবষেয়

�কান ব�ি�েক �কান িনেদ�শ �দান করা হইেল উ� ব�ি� উ� িনেদ�শ মািনয়া চিলেত বাধ�

থািকেবন এবং উ��প িনেদ�শ পালেন ব�থ� হইেল কতৃ�প�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, উ�

ব�ি�র উপর অনিধক ৩ (িতন) ল� টাকা �শাসিনক জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব।

  (৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা থা�ক না �কন, এই আইেনর ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮,

২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ লংঘেনর ��ে� এই ধারার অধীন �শাসিনক জিরমানা

আেরাপ করা যাইেব না।

   (৭) �কান ব�ি� এই ধারার অধীন তাহার উপর আেরািপত �শাসিনক জিরমানা, িনধ�ািরত

সমেয়র মেধ�, পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হইেল উহা Public Demands Recovery Act,

1913 (Act IX of 1913) এর অধীন সরকাির দাবী গেণ� আদায়েযাগ� হইেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-26.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-59.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-59.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-98.html
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�েয়াদশ অধ�ায়
িবিবধ

আপীল ৭৯। �কান ব�ি� ধারা ৭৮ এর অধীন �দ� �কান আেদশ �ারা সং�ু� হইেল, িতিন উ�

আেদশ �াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�, সরকােরর িনকট আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন এবং

সরকার উ� আপীল দােয়েরর ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� িন�ি�র যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেব।

জনেসবক ৮০। কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান, সদস�, কম�কত�া ও কম�চারীগণসহ এই আইেনর অধীেন

িনেয়াগ�া� বা দািয়��া� �েত�ক খাদ� িবে�ষক এবং পিরদশ�ক দ�িবিধর ধারা ২১ এ public

servant (জনেসবক) অিভব�ি�িট �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� জনেসবক বিলয়া গণ�

হইেব।

সরকাির
কম�কত�া ও
কম�চারী কতৃ�ক
দািয়� পালেন
ব�থ�তা

৮১। (১) এই আইেনর অধীন অপরাধ দমেন সহায়তাকারী �কান সরকাির কম�চারী দািয়�

পালেন ব�থ� হইেল বা �কান িবধান ল�ন কিরেল অ��প ব�থ�তা বা ল�েনর জ� িতিন দায়ী

হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, অ��প ব�থ�তা বা, ���মত, ল�ন তাহার

অ�াতসাের ঘিটয়ােছ বা উ� ল�ন �রাধ কিরবার জ� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়া অকৃতকায�

হইয়ােছন।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান ব�থ�তা বা ল�েণর অিভেযােগ �কান সরকাির কম�চারী দায়ী

হইেল িতিন সরকাির কম�কত�া ও কম�চারীেদর ��ে� �েযাজ� িবিধ-িবধান অ�যায়ী আচরণ ও

শ�ৃলা সং�া� অপরােধ অিভয�ু হইেবন এবং উ� কারেণ তাহার িব�ে� িবভাগীয়

শ�ৃলামলূক কায��ম �হণ কিরেত হইেব।

    
সংি��
ম�ণালয়,
িবভাগ ও সং�ার
সহেযািগতা

৮২। সরকার, �েয়াজেন, এই আইেনর যথাযথ ব�বায়ন িনি�ত কিরবার িনিম�, পিরষেদর

পরামশ��েম, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, দ�র এবং

�ানীয় সরকার �িত�ানসহ সংি�� সরকাির ও �বসরকারী সং�ার মেধ� সহেযািগতার ��� এবং

উহােদর দায়-দািয়� �িনিদ�� কিরেত পািরেব।

�গাপনীয় তথ�
সংর�ণ

৮৩। �কান ব�ি� কতৃ�ক কতৃ�পে�র িনকট সরবরাহকৃত �কান তথ� �গাপন রািখবার জ�

কতৃ�প�েক অ�েরাধ করা হইেল এবং কতৃ�প� উহােত স�িত�াপন কিরয়া থািকেল, কতৃ�প�

উহা ততৃীয় �কান পে�র িনকট �কাশ কিরেত িকংবা �কােশর উৎস িহসােব ব�বহার কিরেত

পািরেব না :

  তেব শত� থােক �য, জন�া�� র�ার জ� �েয়াজনীয় হইেল, সংি�� তথ� জনসমে� �চার করা

যাইেব।
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বািষ�ক
�িতেবদন

৮৪। �েত�ক বৎসেরর ৩১ জা�য়ািরর মেধ� কতৃ�প� তৎকতৃ�ক পবূ�বত�ী বৎসের স�ািদত

কায�াবলী স�েক� একিট �িতেবদন সরকােরর িনকট �পশ কিরেব এবং সরকার কতৃ�পে�র

িনকট হইেত �য �কান সময় উহার �য �কান িবষেয়র উপর �িতেবদন বা িববরণী যাচনা কিরেত

পািরেব।

�মতা অপ�ণ ৮৫। কতৃ�প�, জ�ির �েয়াজেন, িলিখত আেদশ �ারা, �িনিদ�� শেত�, এই আইেনর অধীন উহার

উপর অিপ�ত �য �কান �মতা বা দািয়�, উহার �চয়ারম�ান, সদস� বা অ� �কান কম�কত�ােক

অপ�ণ কিরেত পািরেবন।

িবিধ �ণয়েনর
�মতা

৮৬। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধমালা

�ণয়ন কিরেত পািরেব।

�িবধান
�ণয়েনর �মতা

৮৭। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� কতৃ�প�, সরকােরর পবূ�া�েমাদন�েম এবং সরকাির

�গেজেট ��াপন �ারা, �িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব।

অ��তা
দূরীকরণ

৮৮। এই আইেনর �কান িবধান কায�কর কিরবার ��ে� �কান অ��তা �দখা িদেল সরকার,

সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর িবধানবলীর সিহত স�িতপণূ� হওয়া সােপে�,

উ��প অ��তা দূর কিরত পািরেব।

আইেনর
ইংেরজী অ�বাদ
�কাশ

৮৯। এই আইন �বত�েনর পর সরকার, �েয়াজনেবােধ, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, এই

আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনিূদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (authentic english

text) �কাশ কিরেত পািরেব :

  তেব শত� থােক �য, বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা�

পাইেব।

    
রিহতকরণ ও
�হফাজতকরণ

৯০। (১) এই আইন কায�কর হইবার সংেগ সংেগ Pure Food Ordinance, 1959 (E. P.

Ordinance No. LXVIII of 1959), অতঃপর উ� আইন বিলয়া উি�িখত, রিহত হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �ািপত Pure Food Court ধারা ৬১ এর অধীন িনধ�ািরত িব��

খাদ� আদালত িহসােব গণ� হইেব এবং উপ-ধারা (৩) অ�সাের উহােত উি�িখত মামলাসমহূ

িন�ি� করা যাইেব।

  (৩) উ� ধারা রিহতকরেণর অব�বিহত পেূব� রিহত আইেনর অধীন অিন�� মামলা সংি��

িব�� খাদ� আদালত, এবং উ��প মামলায় �দ� আেদশ, রায় বা দে�র িব�ে� আপীল

সংি�� আদালেত, এমনভােব পিরচািলত, িন�ি� হইেব �যন উ� আইন রিহত হয় নাই।

  (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও-
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  (ক) উ� আইেনর অধীন �ণীত �কান িবিধমালা বা �িবিধমালা এই আইেনর সিহত সাম�স�পণূ�

হওয়া সােপে�, এবং এই আইেনর অধীন রিহত বা সংেশািধত না হওয়া পয�� বলবৎ থািকেব;

  (খ) এই আইন �বত�েনর অব�বিহত পেূব� উ� আইেনর অধীন �কান কায� অথবা কায�ধারা

িন��াধীন থািকেল, উ� কায� বা কায�ধারা উ� রিহত আইেনর িবধান অ�সাের এই �েপ

িন�ি� কিরেত হইেব �যন এই আইন �বিত�ত হয় নাই।


