িনরাপদ খাদ䏞ℂ আইন, ২০১৩
( ২০১৩ সেনর ৪৩ নং আইন )
[১০ অে䆀াবর, ২০১৩]
িব ানস ত প িতর যথাযথ অনু
শীলেনর মাধ䏞ℂেম িনরাপদ খাদ䏞ℂ 㾀栘াি র অিধকার
িনি䆀তকরেণ খাদ䏞ℂ উৎপাদন, আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ, িবপণন
ও িব য় সংি᧰ কাযম সম䆀েয়র মাধ䏞ℂেম িনয় ণ এবং ত斅লে䐁掟䏞ℂ এক
দ䐁掟 ও কায
কর কতৃ

প䐁掟 㾀栘িত ার উে㾀েশ䏞ℂ এতᄠসং া িবদ䏞ℂমান আইন
রিহত েম উহা পু
নঃ㾀栘ণয়েনর উে㾀েশ䏞ℂ 㾀栘ণীত আইন
ᄐযেহতু
মানু
েষর জীবন ও 㾀া䐲馪䏞ℂ সু
র䐁掟ার জন䏞ℂ িনরাপদ খাদ䏞ℂ 㾀栘াি র অিধকার িনি䆀ত করা আবশ䏞ℂক; এবং
ᄐযেহতুিব ানস ত প িতর যথাযথ অনু
শীলেনর মাধ䏞ℂেম িনরাপদ খাদ䏞ℂ 㾀栘াি র অিধকার িনি䆀তকরেণ
খাদ䏞ℂ উৎপাদন, আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ, িবপণন ও িব য় সংি᧰ কাযম সম䆀েয়র
মাধ䏞ℂেম িনয় ণ এবং তᄠলে䐁掟䏞ℂ এক দ䐁掟 ও কায
কর কতৃ

প䐁掟 㾀栘িত ার উে㾀েশ䏞ℂ এতᄠসং া িবদ䏞ℂমান
আইন রিহত েম উহা পু
নঃ㾀栘ণয়েনর লে䐁掟䏞ℂ িবধান করা সমীচীন ও 㾀栘েয়াজনীয়;
ᄐসেহতু
এতᄠ ারা িন Ⴀপ আইন করা হইল

㾀栘থম অধ䏞ℂায়
㾀栘ারি䐢�ক
সংি䐁掟 িশেরানাম
ও 㾀栘বত
ন

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

সং া

২। িবষয় বা 㾀栘সে র পিরপ ী ᄐকান িকছু
না থািকেল, এই আইেন

(২) সরকার, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা, ᄐয তািরখ িনধ
ারণ কিরেব, ᄐসই
তািরেখ ইহা কায
কর হইেব। [এস, আর, ও নং ১৫আইন/২০১৫, তািরখঃ জানু
য়াির
২৬, ২০১৫ ইং ারা সরকার ১৯ মাঘ, ১৪২১ ব া ᄐমাতােবক ১ ᄐফ㾀য়াির
২০১৫ ি া তািরখ উ䐠栘 আইন কায
কর হইয়ােছ। ]

(১) ‘‘কতৃ

প䐁掟’’ অথধারা ৫ এর অধীন 㾀栘িতি ত বাংলােদশ িনরাপদ খাদ䏞ℂ
কতৃ

প䐁掟;
(২) ‘‘কীটনাশক বা বালাইনাশেকর অবিশ᧰াংশ’’ অথউৎপাদন, আমদািন,
㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ, িব য় বা িবপণেনর ᄐয ᄐকান পয
ােয়, কীটনাশক
বা বালাইনাশক ব䏞ℂবহােরর ফেল, খাদ䏞ℂ ব㾀েত উপি䐲馪ত ᄐকান িবেশষ ব㾀 বা
উ ু
ত ᄐকান অব䐲馪া, যাহােত কীটনাশক বা বালাইনাশেকর মূ
ল উপাদান, সহেযাগী
অংশ, Ⴀপািরত উৎপ䐚풌 㾀ব䏞ℂ, িবপাক বা ᄐশাষণকৃ
ত (metabolites) অবিশ᧰াংশ,

িবি য়ার মাধ䏞ℂেম উৎপািদত ব㾀 বা সৃ
᧰ দূ
িষত ব㾀সহ এইႠপ ᄐকান ব㾀
িবদ䏞ℂমান থােক ও যাহােদর উপি䐲馪িতেত খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ মারাቐক িবষি য়া সংঘ ত হয়
বিলয়া িবেবিচত হয়; এবং ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ পিরেবশ হইেত সং ািমত অবিশ᧰াংশও
ইহার অভু

䐠栘 হইেব; এবং
(৩) ‘‘খাদ䏞ℂ’’ অথ
চব
䏞ℂ, চূ
ষ䏞ℂ, ᄐলহ䏞ℂ (ᄐযমনখাদ䏞ℂশস䏞ℂ, ডাল, মৎস䏞ℂ, মাংস, দু, িডম,
ᄐভাজ䏞ℂ䎤䄨তল, ফলমূ
ল, শাকসি , ইত䏞ℂািদ) বা ᄐপয় (ᄐযমন সাধারণ পািন,
বায়ু
বািয়ত পািন, অ ারািয়ত পািন, এনািজ
ি ংক, ইত䏞ℂািদ)সহ সকল 㾀栘কার
㾀栘ি য়াজাত, আংিশক㾀栘ি য়াজাত বা অ㾀栘ি য়াজাত আহায
উৎপাদন এবং খাদ䏞ℂ,
㾀栘ি য়াকরণ বা 㾀栘㾀তকরেণ ব䏞ℂব ত উপকরণ বা কাঁচামালও, যাহা মানবেদেহর
জন䏞ℂ উপকারী আহায
িহসােব জীবন ধারণ, পু
ি᧰ সাধন ও 㾀া䐲馪䏞ℂর䐁掟া কিরেত
ব䏞ℂব ত হইয়া থােক, উহার অভু

䐠栘 হইেব;
ব䏞ℂাখ䏞ℂা
(ক) আহায
㾀栘㾀তকরেণ ব䏞ℂব ত র ক, সু
গি , মশলা, সংেযাজন㾀ব䏞ℂ, সংর䐁掟ণ
㾀ব䏞ℂ, এি অি েড , যাহা মূ
ল আহায
নেহ িকሀ খাদ䏞ℂ উৎপাদন, সংর䐁掟ণ বা
㾀栘㾀তকরেণ ব䏞ℂব ত হইয়া থােক, খােদ䏞ℂর অভু

䐠栘 হইেব;
(খ) সরকার কতৃ

ক, সময় সময়, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা খাদ䏞ℂ বিলয়া
ᄐঘািষত 㾀ব䏞ℂািদ, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , খােদ䏞ℂর অভু

䐠栘 হইেব;
তেব ঔষধ, ᄐভষজ, মাদক ও ᄐসৗয
সাম䏥뀂ী, ইত䏞ℂািদ খােদ䏞ℂর অভু

䐠栘 হইেব না।
(৪) ‘‘খাদ䏞ℂ আদালত’’ অথ
ধারা ৬৪ এর অধীন িনধ
ািরত িব䑑熗 খাদ䏞ℂ আদালত;
(৫) ‘‘খাদ䏞ℂ উৎপাদন’’ অথ
ᄐয ᄐকান খােদ䏞ℂর উপাদানেক খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ পিরবত
ন
কিরবার 㾀栘ি য়া, যাহার সিহত অন䏞ℂান䏞ℂ 㾀栘ি য়াও অ ীভূ
ত থািকেত পাের;
(৬) ‘‘খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগার’’ অথ
ᄐকান আইেনর অধীন 㾀栘িতি ত বা সরকার কতৃ

ক
㾀ীকৃ
ত ᄐকান খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগার বা 㾀栘িত ান, ᄐয নােমই অিভিহত হউক না ᄐকন;
(৭) ‘‘খাদ䏞ℂ িবেষক’’ অথ
ধারা ৪৫ এর উপধারা (১) এর অধীন িনযু
䐠栘 ᄐকান
খাদ䏞ℂ িবেষক এবং উপধারা (২) এর অধীন খাদ䏞ℂ িবেষেকর দািয়㾀পালনকারী
ব䏞ℂি䐠栘ও উহার অভু

䐠栘 হইেব;
(৮) ‘‘খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসা’’ অথ খাদ䏞ℂ উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ, প䏞ℂােকিজং,
䐽培দামজাতকরণ, পিরবহন, আমদািন, িবতরণ বা িব য় সংি᧰ কম
কা এবং
মজু
দ, ᄐযাগান, সরবরাহ ও ᄐসবাসহ খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ 㾀栘㾀তকরণ অথবা খােদ䏞ℂর উপাদান
িব য় সংি᧰ কাযমও ইহার অভু

䐠栘 হইেব;
(৯) ‘‘খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসায়ী’’ অথ
ᄐয ব䏞ℂি䐠栘 বা 㾀栘িত ান আপাততঃ বলবৎ ᄐকান আইেনর
অধীন বা 㾀栘িবধান অনু
যায়ী খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসা পিরচালনা কেরন এবং িযিন উ䐠栘
ব䏞ℂবসার 㾀栘িত দািয়㾀শীল বা উ䐠栘 ব䏞ℂবসার স栘ািধকারী;

(১০) ‘‘খাদ䏞ℂ সংেযাজন 㾀ব䏞ℂ’’ অথ
িবেশষ উে㾀েশ䏞ℂ খােদ䏞ℂর সিহত 㾀栘িবধান ারা
িনধ
ািরত মা䏪搂ার সংেযািজত ᄐয ᄐকান ব㾀, যাহা সাধারণত মূ
ল আহায
িহসােব
ভ䐁掟ণ করা হয় না, তেব 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂসূ
চক উপাদান িহসােব কািরগরী 㾀栘েয়াজেন খাদ䏞ℂ
㾀栘ি য়াকরণ, 㾀栘㾀তকরণ, ᄐমাড়কজাতকরণ, সংর䐁掟েণর মাধ䏞ℂেম, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, 㾀栘ত䏞ℂািশত উপেযািগতা 㾀栘াি র জন䏞ℂ খােদ䏞ℂ ব䏞ℂব ত হয় এবং দূ
ষক বা
অন䏞ℂ ᄐকান িমি䏲媠ত পদােথ
র অভু

ি䐠栘 ব䏞ℂিতেরেকই খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মান অ䐁掟ু
䆀
রািখবার জন䏞ℂ মূ
ল খােদ䏞ℂর 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂেক 㾀栘ভািবত কের;
(১১) ‘‘খাদ䏞ℂ䐲馪াপনা’’ অথখাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ,
আমদািন, সরবরাহ, মজু
দ, িবতরণ বা িব েয়র সিহত সংি᧰ ব䏞ℂি䐠栘 বা
㾀栘িত ােনর ভূ
িম, দালানেকাঠা, যানবাহন, ভ䏞ℂান, তাবু
অথবা উ 䐠栘
ত বা
ু, আবৃ
ᄐদওয়ালেঘরা ᄐকান জায়গা অথবা ᄐয ᄐকান ধরেনর অবকাঠােমা এবং জল㾀栘বাহ,
㾀দ, সমু
㾀তীর, নালানদ
মা, খানাখক, নদী, ᄐপাতা䏲媠য় বা অন䏞ℂ ᄐকান জলাশেয়র
উপর অবি䐲馪ত অবকাঠােমাও উহার অভু

䐠栘 হইেব;
(১২) ‘‘ᄐচয়ারম䏞ℂান’’ অথ
কতৃ

পে䐁掟র ᄐচয়ারম䏞ℂান;
(১৩) ‘‘দিবিধ’’ অথ
Penal Code (Act. No. XLV of 1860);
(১৪) ‘‘দূ
ষক’’ অথ
এইႠপ ᄐকান ব㾀 যাহা, খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ ᄐযাগ করা হউক বা না
হউক, খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ, 㾀栘㾀তকরণ, ᄐমাড়কাব করণ, পিরবহন,
মজু
দ অথবা পিরেবশদূ
ষণ বা অন䏞ℂ ᄐকান কারেণ খােদ䏞ℂ উপি䐲馪ত থািকেত পাের,
তেব ᄐপাকামাকেড়র অংশিবেশষ, চু
ল, ᄐলাম বা অন䏞ℂ ᄐকান বিহঃ䐲馪 পদাথ
ইহার
অভু

䐠栘 হইেব না;
(১৫) ‘‘ধারণপা䏪搂’’ অথ
ইেতাপূ
েব
ব䏞ℂব ত হইয়ােছ এইႠপ ᄐকান 㾀া䐲馪䏞ℂ হািনকর
পা䏪搂 হইেত 㾀栘㾀ত নয়, এইႠপ ᄐকান আধার বা ᄐমাড়ক, যাহা ধূ
লাবািল,
অননু
েমািদত মা䏪搂ার 䎤䄨জব বা রাসায়িনক দূ
ষক, আেস
িনক, পারদ বা 㾀া䐲馪䏞ℂ হািনকর
ভারীধাতু
হইেত মু
䐠栘;
(১৬) ‘‘নকল খাদ䏞ℂ’’ অথিব েয়র জন䏞ℂ অনু
েমািদত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণর অনু
করেণ অননু
েমািদতভােব অনু
Ⴀপ খাদ䏞ℂ উৎপাদন, আমদািন,
㾀栘㾀ত বা ᄐলেবিলং করা, যাহার মেধ䏞ℂ অনু
েমািদত খােদ䏞ℂর উপাদান, উপকরণ,
িব䑑熗 তা ও 䐽培ণগত মান িবদ䏞ℂমান থা䐹秹ক বা না থা䐹秹ক;
(১৭) ‘‘িনরাপদ খাদ䏞ℂ’’ অথ
㾀栘ত䏞ℂািশত ব䏞ℂবহার ও উপেযািগতা অনু
যায়ী মানু
েষর
জন䏞ℂ িব䑑熗 ও 㾀া䐲馪䏞ℂস ত আহায
;
(১৮) ‘‘িনরাপদ খাদ䏞ℂ িবেরাধী কায
’’ অথ
প ম অধ䏞ℂােয় উি িখত খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসা
পিরচালনায় িবিধিনেষধ লংঘনজিনত ᄐকান কায
;
(১৯) ‘‘িনধ
ািরত’’ অথ
িবিধ ারা িনধ
ািরত এবং, িবিধ 㾀栘ণীত না হওয়া পয
,
সরকােরর অনু
েমাদন েম, কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক িলিখত আেদশ ারা িনধ
ািরত;
(২০) ‘‘পিরদশ
ক’’ অথ
ধারা ৫১ এর উপধারা (১) এর অধীন িনযু
䐠栘 ᄐকান

িনরাপদ খাদ䏞ℂ পিরদশ
ক এবং উপধারা (২) এর অধীন িনরাপদ খাদ䏞ℂ পিরদশ
েকর
দািয়㾀পালনকারী ব䏞ℂি䐠栘ও উহার অভু

䐠栘 হইেব;
(২১) ‘‘প䑑熗 বা মৎস䏞ℂᄐরােগর ঔষেধর অবিশ᧰াংশ’’ অথ
প䑑熗 বা মৎস䏞ℂᄐরােগর
ঔষেধ ব䏞ℂব ত মূ
ল ᄐযৗগ বা তাহার িবপাক বা ᄐশাষণকৃ
তব㾀, যাহা ᄐকান 㾀栘াণীজ
উৎস হইেত 㾀栘া খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর ᄐভাজ䏞ℂ অংেশ বা প䑑熗 বা মৎস䏞ℂ খােদ䏞ℂর উপকরেণর
মেধ䏞ℂ উপি䐲馪ত ঔষেধর অবিশ᧰াংশ এবং সহেযাগী দূ
ষণকারী 㾀ব䏞ℂািদ (impurities)
থািকেল উহাও অভু

䐠栘 হইেব;
(২২) ‘‘পিরষদ’’ অথধারা ৪ এর অধীন 㾀栘িতি ত জাতীয় িনরাপদ খাদ䏞ℂ
ব䏞ℂব䐲馪াপনা উপেদ᧰া পিরষদ;
(২৩) ‘‘㾀栘ি য়াকরণসহায়ক 㾀ব䏞ℂ’’ অথ
য পািত ও গৃ
হসর াম ব䏞ℂতীত অন䏞ℂ ᄐয
ᄐকান পদাথবা ব㾀, যাহা খাদ䏞ℂ িহসােব সরাসির ভ䐁掟ণ করা হয় না, তেব
খােদ䏞ℂাপকরণ িহসােব িবেশষ কািরগির 㾀栘েয়াজেন ᄐকান ᄐশাধন অথবা
㾀栘ি য়াকরেণর 㾀ােথ
ব䏞ℂব ত হয় বা 㾀栘ি য়াকরেণর পর চূ
ড়া খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ উপজাত
বা অবিশ᧰াংশ (residue) বা যাহােদর অিনবায
উপি䐲馪িত আিদ নেহ এইႠপ ব㾀
িহসােব পিরলি䐁掟ত হয়;
(২৪) ‘‘㾀栘িবধান’’ অথ
এই আইেনর অধীন 㾀栘ণীত 㾀栘িবধান;
(২৫) ‘‘ᄐফৗজদারী কায
িবিধ’’ অথ
Code of Criminal Procedure, 1898 (Act
No. V of 1898);
(২৬) ‘‘বিহঃ䐲馪 পদাথ(extraneous matter)” অথএইႠপ ᄐকান পদাথযাহা
খাদ䏞ℂপণ䏞ℂ 㾀栘㾀তকরেণ কাঁচামাল বা উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ বা প䏞ℂােকিজং এ
ব䏞ℂব ত হইবার কারেণ উহার মেধ䏞ℂ উপি䐲馪ত থািকেত পাের, িকሀ উ䐠栘 খাদ䏞ℂপণ䏞ℂেক
অিনরাপদ কের না;
(২৭) ‘‘িবিধ’’ অথ
এই আইেনর অধীন 㾀栘ণীত িবিধ;
(২৮) ‘‘ব䏞ℂি䐠栘’’ অেথ
ᄐকান ᄐকাဠািন, সং䐲馪া, সংিবিধব হউক বা না হউক,
বািণিজ䏞ℂক 㾀栘িত ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত, সংঘ, সংগঠনও অভু

䐠栘 হইেব;
(২৯) ‘‘ᄐভজাল খাদ䏞ℂ’’ অথ
এমন ᄐকান খাদ䏞ℂ বা খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর অংশ,
(ক) যাহােক রি ত, 㾀াদগ যু
䐠栘, সংর䐁掟ণ, 㾀栘ি য়াকরণ বা আকষ
ণীয় কিরবার
জন䏞ℂ এইႠপ পিরমাণ উপাদান ারা িমি䏲媠ত করা হইয়ােছ, ᄐয পিরমাণ উপাদান
িমি䏲媠ত করা মানব㾀াে䐲馪䏞ℂর জন䏞ℂ 䐁掟িতকর এবং যাহা ᄐকান আইেনর অধীন িনিষ ;
বা
(খ) যাহােক রি তকরণ, আবরণ 㾀栘দান বা আকার পিরবত
ন কিরবার জন䏞ℂ এমন
ᄐকান উপাদান মা䏪搂ািতির䐠栘 পিরমােণ িমি䏲媠ত করা হইয়ােছ যাহার ফেল মূ
ল
খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর 䐁掟িত সািধত হইয়ােছ এবং যাহার ফেল উহার 䐽培ণা䐽培ণ বা পু
ি᧰মান 㾀াস
পাইয়ােছ; বা

(গ) যাহার মধ䏞ℂ হইেত ᄐকান 㾀াভািবক উপাদানেক সဠূ
ণবা আংিশকভােব
অপসারণপূ
ব
ক অেপ䐁掟াকৃ
ত 㾀 মূ
েল䏞ℂর িভ䐚풌 ᄐকান উপাদান িমি䏲媠ত কিরবার
মাধ䏞ℂেম আপাতঃ ওজন বা পিরমাণ বৃ
ি বা আকষ
ণীয় কিরয়া খাদ䏞ℂে তার আিথ
ক
বা 㾀া䐲馪䏞ℂগত 䐁掟িত সাধন করা হয়;
(৩০) ‘‘মৎস䏞ℂ’’ অথ
সকল 㾀栘কার ᄐকামল অি䐲馪 ও কন অি䐲馪িবিশ᧰ মাছ, 㾀াদু
ও
লবণা䐠栘 পািনর িচংিড়, উভচর জলজ 㾀栘াণী, ক প, কািছম, কাঁকড়া ও শামু
ক বা
িঝনু
ক জাতীয় জলজ 㾀栘াণী, একাইেনাডামজাতীয় 㾀栘াণী, ব䏞ℂাঙ ও উহার
জীবনচে র ᄐয ᄐকান ধাপ এবং সরকার কতৃ

ক, সময় সময়, সরকাির ᄐগেজেট
㾀栘 াপন ারা, ᄐঘািষত অন䏞ℂ ᄐকান জলজ 㾀栘াণীও উহার অভু

䐠栘 হইেব;
(৩১) ‘‘সদস䏞ℂ’’ অথ
কতৃ

পে䐁掟র ᄐকান সদস䏞ℂ এবং, 㾀栘েযাজ䏞ℂ ᄐ䐁掟ে䏪搂, ᄐচয়ারম䏞ℂানও
উহার অভু

䐠栘 হইেবন;
(৩২) ‘‘সভাপিত’’ অথপিরষেদর সভাপিত এবং, 㾀栘েযাজ䏞ℂ ᄐ䐁掟ে䏪搂, পিরষেদর
সহসভাপিতও উহার অভু

䐠栘 হইেবন;
(৩৩) ‘‘সম䆀য় কিম ’’ অথ
ধারা ১৫ এর অধীন গত ᄐকীয় িনরাপদ খাদ䏞ℂ
ব䏞ℂব䐲馪াপনা সম䆀য় কিম ।

ি তীয় অধ䏞ℂায়
িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪ার 㾀栘ািত ািনক কাঠােমা
জাতীয় িনরাপদ
খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা
উপেদ᧰া পিরষদ

৩। (১) এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , কতৃ

প䐁掟 এবং িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনার
সিহত সংি᧰ সকলেক, িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪া িবষয়ক নীিতমালা ও পিরক না
㾀栘ণয়ন এবং আনু
ষি ক অন䏞ℂান䏞ℂ িবষেয় 㾀栘েয়াজনীয় পরামশও িদ㔠栘িনেদ
শনা
㾀栘দােনর িনিম জাতীয় িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা উপেদ᧰া পিরষদ নােম এক
পিরষদ থািকেব।
(২) পিরষদ িন বিণ
ত সদস䏞ℂ সম䆀েয় গত হইেব, যথা :
(ক) খাদ䏞ℂ ম ণালেয়র দািয়ে㾀 িনেয়ািজত ম ী, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) মি পিরষদ সিচব, িযিন উহার সহসভাপিতও হইেবন;
(গ) জাতীয় সংসেদর 䆀ীকার কতৃ

ক মেনানীত একজন সংসদ সদস䏞ℂ;
(ঘ) সিচব, জন㾀栘শাসন ম ণালয়;
(ঙ) সিচব, 㾀রাᆀ ম ণালয়;
(চ) সিচব, 㾀া䐲馪䏞ℂ ও পিরবার কল䏞ℂাণ ম ণালয়;
(ছ) সিচব, বািণজ䏞ℂ ম ণালয়;

(জ) সিচব, কৃ
িষ ম ণালয়;
(ঝ) সিচব, মৎস䏞ℂ ও 㾀栘ািণসဠদ ম ণালয়;
(ঞ) সিচব, পিরেবশ ও বন ম ণালয়;
(ট) সিচব, িশ ম ণালয়;
(ঠ) সিচব, িব ান ও 㾀栘যু
ি䐠栘 ম ণালয়;
(ড) সিচব, তথ䏞ℂ ম ণালয়;
(ঢ) সিচব, 䐲馪ানীয় সরকার িবভাগ;
(ণ) সিচব, অথ
িবভাগ;
(ত) সিচব, ᄐলিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ;
(থ) ᄐচয়ারম䏞ℂান, বাংলােদশ িব ান ও িশ গেবষণা পিরষদ;
(দ) ᄐচয়ারম䏞ℂান, বাংলােদশ আনিবক শি䐠栘 কিমশন;
(ধ) ᄐচয়ারম䏞ℂান, বাংলােদশ িনরাপদ খাদ䏞ℂ কতৃ

প䐁掟;
(ন) মহাপিরচালক, 㾀া䐲馪䏞ℂ অিধদ র;
(প) মহাপিরচালক, খাদ䏞ℂ অিধদ র;
(ফ) মহাপিরচালক, জাতীয় ᄐভা䐠栘াঅিধকার সংর䐁掟ণ অিধদ র;
(ব) মহাপিরচালক, বাংলােদশ 䏞ℂা䆀াড
স এ䆀 ᄐটিং ই䐝ތ

উশন;

(ভ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ এ䏞ℂাে িডেটশন ᄐবাড
;
(ম) পিরচালক, পু
ি᧰ ও খাদ䏞ℂ িব ান ই䐝ތ

উট, ঢাকা িব িবদ䏞ℂালয়;

(য) ᄐচয়ারম䏞ℂান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িবদ䏞ℂালয়;
(র) সভাপিত, ᄐফডােরশন অব বাংলােদশ ᄐচারস অব কমাস
এ䆀 ই䆀াি栘জ;
(ল) সরকার কতৃ

ক মেনানীত, একজন িস
পিরষদ ᄐচয়ারম䏞ℂান; এবং

কেপ
ােরশন ᄐময়র ও একজন উপেজলা

(শ) সিচব, খাদ䏞ℂ ম ণালয়, িযিন উহার সদস䏞ℂসিচবও হইেবন।
(৩) উপধারা (২) এর দফা (গ) ও (ল) এ বিণ
ত ব䏞ℂি䐠栘বগ
ব䏞ℂতীত অন䏞ℂান䏞ℂ দফায়
বিণ
ত ব䏞ℂি䐠栘বগ
পদািধকারবেল পিরষেদর সংি᧰ পেদ অভু

䐠栘 হইেবন।

(৪) পিরষদ, 㾀栘েয়াজনেবােধ, সংি᧰ ᄐয ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক পিরষেদর সদস䏞ℂ িহসােব
ᄐকাঅ䆀 কিরেত পািরেব।
ব䏞ℂাখ䏞ℂা ।এই ধারায় ‘‘সিচব’’ অেথ
িসিনয়র সিচবও অভু

䐠栘 হইেব।

পিরষেদর সভা

৪। (১) বৎসের কমপে䐁掟 ২ (দু
ই) বার পিরষেদর সভা অনু
ি ত হইেব।
(২) এই ধারার অন䏞ℂান䏞ℂ িবধানাবলী সােপে䐁掟 পিরষদ উহার সভার কায
প িত
িনধ
ারণ কিরেত পািরেব।
(৩) সভাপিত কতৃ

ক িনধ
ািরত 䐲馪ান, তািরখ ও সমেয় পিরষেদর সভা অনু
ি ত
হইেব।
(৪) সভাপিত পিরষেদর সকল সভায় সভাপিত㾀 কিরেবন :
তেব শতথােক ᄐয, সভাপিতর অনু
পি䐲馪িতেত পিরষেদর সহসভাপিত অথবা
উভেয়র অনু
পি䐲馪িতেত সভাপিত কতৃ

ক মেনানীত উহার অন䏞ℂ ᄐকান সদস䏞ℂ সভায়
সভাপিত㾀 কিরেত পািরেবন।
(৫) পিরষেদর ᄐমাট সদেস䏞ℂর একতৃ
তীয়াংেশর উপি䐲馪িতেত সভার ᄐকারাম গত
হইেব এবং সভায় উপি䐲馪ত সদস䏞ℂগেণর সংখ䏞ℂাগির ᄐভােট পিরষেদর িস া গৃ
হীত
হইেব।
(৬) 䑑熗ধু
পিরষেদর ᄐকান সদস䏞ℂ পেদ শূ
ন䏞ℂতা বা পিরষদ গঠেন
থািকবার
কারেণ উহার ᄐকান কায
বা কায
ধারা অৈবধ হইেব না এবং তৎসဠেকᄐকান
㾀栘 ও উ াপন করা যাইেব না।

বাংলােদশ
িনরাপদ খাদ䏞ℂ
কতৃ

প䐁掟 㾀栘িত া,
ইত䏞ℂািদ

৫। (১) সরকার, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , এই আইন বলবৎ হইবার পর
যথাশী স䐢�ব, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা, ‘বাংলােদশ িনরাপদ খাদ䏞ℂ
কতৃ

প䐁掟’ নােম এক কতৃ

প䐁掟 㾀栘িত া কিরেব।
(২) কতৃ

প䐁掟 এক সংিবিধব সং䐲馪া হইেব এবং উহার 䐲馪া্য়ী ধারাবািহকতা ও
এক সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে䐁掟,
সরকােরর পূ
ব
ানু
েমাদন েম, উহার 䐲馪াবর ও অ䐲馪াবর উভয় 㾀栘কার সဠি অজ
ন
কিরবার, অিধকাের রািখবার ও হ ার কিরবার 䐁掟মতা থািকেব এবং কতৃ

প䐁掟,
㾀ীয় নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উ䐠栘 নােম উহার িবူে ও মামলা
দােয়র করা যাইেব।

কতৃ

পে䐁掟র
কায
ালয়

৬। কতৃ

পে䐁掟র 㾀栘ধান কায
ালয় থািকেব ঢাকায় এবং কতৃ

প䐁掟, 㾀栘েয়াজনেবােধ,
সরকােরর পূ
ব
ানু
েমাদন েম, বাংলােদেশর ᄐয ᄐকান 䐲馪ােন উহার শাখা কায
ালয়
䐲馪াপন কিরেত পািরেব।

কতৃ

পে䐁掟র গঠন

৭। (১) একজন ᄐচয়ারম䏞ℂান এবং চারজন সদস䏞ℂ সম䆀েয় কতৃ

প䐁掟 গত হইেব।
(২) ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂগণ সরকার কতৃ

ক িনযু
䐠栘 হইেবন এবং তাহারা কতৃ

পে䐁掟র
সাব
䐁掟িণক কম
কত
া হইেবন।
(৩) ᄐচয়ারম䏞ℂান কতৃ

পে䐁掟র 㾀栘ধান িনব
াহী হইেবন।
(৪) ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂগেণর ᄐবতন, ভাতা, ময
াদা এবং চা䐹秹রীর অন䏞ℂান䏞ℂ শত
ািদ
সরকার কতৃ

ক ি䐲馪রীকৃ
ত হইেব।
(৫) ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂগণ এই আইন বা তদধীন 㾀栘ণীত িবিধ বা 㾀栘িবধান ারা
িনধ
ািরত বা অিপ
ত 䐁掟মতা 㾀栘েয়াগ এবং কায
সဠাদন কিরেবন।
(৬) ᄐকবল ᄐকান সদস䏞ℂ পেদ শূ
ন䏞ℂতা বা কতৃ

প䐁掟 গঠেন
থািকবার কারেণ
কতৃ

পে䐁掟র ᄐকান কায
বা কায
ধারা অৈবধ হইেব না বা তৎসဠেকᄐকান 㾀栘 ও
উ াপন করা যাইেব না।

ᄐচয়ারম䏞ℂান ও
সদস䏞ℂ পেদর
ᄐময়াদ

৮। ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂগণ িনেয়াগ লােভর তািরখ হইেত ৪ (চার) বৎসর পয

㾀ীয় পেদ বহাল থািকেবন।

ᄐচয়ারম䏞ℂান ও
সদস䏞ℂবৃ
ের
ᄐযাগ䏞ℂতা ও
অেযাগ䏞ℂতা

৯। (১) খাদ䏞ℂ িবষেয় অনূ
䏞ℂন ২৫ (পঁিচশ) বৎসেরর ᄐপশাগত অিভ তা এবং িব ৃ
ত
িবেশষািয়ত ান ও দ䐁掟তাসဠ䐚풌 ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐচয়ারম䏞ℂান িহসােব িনেয়াগ লােভর
ᄐযাগ䏞ℂ হইেবন।
(২) িন বিণ
ত িবষেয় কমপে䐁掟 ২০ (িবশ) বৎসেরর ᄐপশাগত অিভ তা এবং
িব ৃ
ত িবেশষািয়ত ান ও দ䐁掟তাসဠ䐚풌 ব䏞ℂি䐠栘গণ, 㾀栘েত䏞ℂক িবষয় হইেত একজন
কিরয়া, সদস䏞ℂ িহসােব িনেয়াগ লােভর ᄐযাগ䏞ℂ হইেবন; যথা :
(ক) জন㾀া䐲馪䏞ℂ ও পু
ি᧰;
(খ) খাদ䏞ℂ িশ বা খাদ䏞ℂ উৎপাদন;
(গ) খাদ䏞ℂেভাগ ও ᄐভা䐠栘াঅিধকার; এবং
(ঘ) খাদ䏞ℂ িবষয়ক আইন ও নীিত।
(৩) এই ধারার অন䏞ℂান䏞ℂ িবধােন িভ䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘

ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂ পেদ িনেয়াগ লােভর ᄐযাগ䏞ℂ হইেবন না, যিদ
(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক না হন;
(খ) িনেয়াগ 㾀栘দােনর তািরেখ, তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসেরর অিধক হয়;
(গ) িতিন ᄐকান ব䏞ℂাংক বা আিথ
ক 㾀栘িত ােনর ঋণ ᄐখলাপী হন;
(ঘ) িতিন ᄐকান উপযু
䐠栘 আদালত কতৃ

ক ᄐদউিলয়া ᄐঘািষত হইবার পর
ᄐদউিলয়াে㾀র দায় হইেত অব䏞ℂাহিত লাভ না কেরন;
(ঙ) িতিন ᄐকান উপযু
䐠栘 আদালত কতৃ

ক 䎤䄨নিতক লনজিনত ᄐকান অপরােধর
দােয় ২ (দু
ই) বৎসর বা তেতািধক ᄐময়ােদর কারাদে দিত হন এবং উ䐠栘 দ
হইেত মু
ি䐠栘 লােভর পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল অিত া না হয়; এবং
(চ) িতিন, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা পেরা䐁掟ভােব, ᄐকান খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসার সিহত যু
䐠栘 থােকন।
(৪) কতৃ

পে䐁掟র দািয়㾀 পালনকােল, ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂগণ একইসংেগ অন䏞ℂ ᄐকান
দ র, সং䐲馪া বা কতৃ

পে䐁掟র ᄐকান পেদ অিধি ত থািকেত বা দািয়㾀 পালন কিরেত
পািরেবন না অথবা ᄐকান লাভজনক কেম
িনেয়ািজত হইেত পািরেবন না।

পদত䏞ℂাগ,
অপসারণ বা
দািয়㾀পালেন
অসমথ
তা

১০। (১) ᄐচয়ারম䏞ℂান বা ᄐকান সদস䏞ℂ কমপে䐁掟 ৩ (িতন) মাস পূ
েব
ᄐনা শ 㾀栘দান
কিরয়া, সরকােরর উে㾀েশ䏞ℂ 㾀া䐁掟রযু
䐠栘 প䏪搂েযােগ, 㾀ীয় পদ হইেত পদত䏞ℂাগ কিরেত
পািরেবন এবং সরকার কতৃ

ক পদত䏞ℂাগপ䏪搂 গৃ
হীত হইবার তািরখ হইেত সংি᧰
পদ শূ
ন䏞ℂ হইেব।
(২) উপধারা (১) এ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, সরকার, ᄐচয়ারম䏞ℂান বা ᄐকান
সদস䏞ℂেক তাহার পদ হইেত অপসারণ কিরেত পািরেব, যিদ িতিন
(ক) ᄐকান উপযু
䐠栘 আদালত কতৃ

ক ᄐদউিলয়া ᄐঘািষত হন;
(খ) ᄐকান উপযু
䐠栘 আদালত কতৃ

ক 䎤䄨নিতক
সাব䏞ℂ䐲馪 হন;

লনজিনত ᄐকান অপরােধ ᄐদাষী

(গ) ᄐকান উপযু
䐠栘 আদালত কতৃ

ক অ㾀栘কৃ
ত䐲馪 ᄐঘািষত হন;
(ঘ) ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂ িহসােব কম
সဠাদেন শারীিরক বা মানিসকভােব অসমথ
হন;
(ঙ) পাির䏲媠িমেকর িবিনমেয় 㾀ীয় দািয়㾀 বিহভূ

ত অন䏞ℂ ᄐকান পেদ িনেয়ািজত হন;
(চ) ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂ িহসােব দািয়㾀 পালেন অবেহলা বা িব াসভ
িকংবা ᄐবআইনীভােব আিথ
ক বা অন䏞ℂ ᄐকান সু
িবধা 䏥뀂হণ কেরন; অথবা

কেরন

(ছ) ধারা ৯ এর উপধারা (৪) এ উি িখত ᄐকান পেদ অিধি ত হন বা দািয়㾀
পালন কেরন অথবা ᄐকান লাভজনক কেম
িনেয়ািজত হন।
(৩) উপধারা (১) এ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, আቐপ䐁掟 সমথ
েনর সু
েযাগ 㾀栘দান
না কিরয়া, ᄐচয়ারম䏞ℂান বা ᄐকান সদস䏞ℂেক তাহার পদ হইেত অপসারণ করা যাইেব
না।

ᄐচয়ারম䏞ℂান পেদ
সামিয়ক শূ
ন䏞ℂতা
পূ
রণ

১১। ᄐচয়ারম䏞ℂােনর পদ শূ
ন䏞ℂ হইেল িকংবা অনু
পি䐲馪িত, অসু
䐲馪তা বা অন䏞ℂ ᄐকান
কারেণ ᄐচয়ারম䏞ℂান তাহার দািয়㾀 পালেন অসমথ
হইেল, নবিনযু
䐠栘 ᄐচয়ারম䏞ℂান শূ
ন䏞ℂ
পেদ ᄐযাগদান না করা পয
 অথবা ᄐচয়ারম䏞ℂান পু
নরায় 㾀ীয় দািয়㾀 পালেন সমথ
না হওয়া পয
, কতৃ

পে䐁掟র ᄐজ䏞ℂ তম সদস䏞ℂ সামিয়কভােব ᄐচয়ারম䏞ℂােনর দািয়㾀
পালন কিরেবন।

কতৃ

পে䐁掟র সভা

১২। (১) এই ধারার অন䏞ℂান䏞ℂ িবধান সােপে䐁掟, কতৃ

প䐁掟 উহার সভার কায
প িত
িনধ
ারণ কিরেত পািরেব।
(২) সভার অেলাচ䏞ℂসূ
িচ, তািরখ, সময় ও 䐲馪ান ᄐচয়ারম䏞ℂান কতৃ

ক িনধ
ািরত হইেব
এবং ᄐচয়ারম䏞ℂােনর অনু
েমাদন েম কতৃ

পে䐁掟র সিচব এইႠপ সভা আহবান
কিরেবন।
(৩) ᄐচয়ারম䏞ℂান কতৃ

পে䐁掟র সকল সভায় সভাপিত㾀 কিরেবন, তেব তাহার
অনু
পি䐲馪িতেত তৎকতৃ

ক মেনানীত অন䏞ℂ ᄐকান সদস䏞ℂ সভায় সভাপিত㾀 কিরেত
পািরেবন।
(৪) ᄐচয়ারম䏞ℂান এবং কমপে䐁掟 দু
ইজন সদেস䏞ℂর উপি䐲馪িতেত সভার ᄐকারাম হইেব,
তেব মূ
লতবী সভার ᄐ䐁掟ে䏪搂 ᄐকান ᄐকারােমর 㾀栘েয়াজন হইেব না।
(৫) ᄐচয়ারম䏞ℂান এবং উপি䐲馪ত সদস䏞ℂগেণর সংখ䏞ℂাগির ᄐভােট সভার িস া গৃ
হীত
হইেব এবং ᄐভােটর সমতার ᄐ䐁掟ে䏪搂 ᄐচয়ারম䏞ℂান বা, ᄐ䐁掟䏪搂মত, সভায় সভাপিত㾀কারী
সদেস䏞ℂর ি তীয় বা িনণ
ায়ক ᄐভাট 㾀栘দােনর 䐁掟মতা থািকেব।
(৬) ᄐচয়ারম䏞ℂান, সদস䏞ℂগেণর সিহত আেলাচনা েম, 㾀栘েয়াজেন, সভার
আেলাচ䏞ℂসূ
িচর সিহত সংি᧰তা রিহয়ােছ এইႠপ ᄐয ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক সভায় আম ণ
জানাইেত পািরেবন, তেব িস া 䏥뀂হেণর ᄐ䐁掟ে䏪搂 উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘র ᄐভাট 㾀栘দােনর
অিধকার থািকেব না।

কতৃ

পে䐁掟র দািয়㾀
ও কায
াবলী

১৩। (১) কতৃ

পে䐁掟র 㾀栘ধান দািয়㾀 ও কায
াবলী হইেব িব ানস ত প িতর
যথাযথ অনু
শীলেনর মাধ䏞ℂেম িনরাপদ খােদ䏞ℂর 㾀栘াপ䏞ℂতা িনি䆀তকরেণ খাদ䏞ℂ
উৎপাদন, আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ ও িব য় সংি᧰ কাযম
িনয় ণ ও পিরবী䐁掟ণ এবং িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনার সিহত সংি᧰ সকল সং䐲馪ার

কায
াবলীর সম䆀য় সাধন করা।
(২) উপধারা (১) এর সামি䏥뀂কতােক 䐁掟ু
䆀 না কিরয়া, কতৃ

প䐁掟 িন বিণ
ত দািয়㾀
পালন কিরেব, যথা :
(ক) িনরাপদতার িনিরেখ, উি 䐶ĉ, 㾀栘াণীজ ও অন䏞ℂান䏞ℂ 㾀栘ধান উৎস হইেত 㾀栘া
খাদ䏞ℂসমূ
েহর িব ানস ত সং ায়ন এবং উহােদর 䐽培ণগত মান সু
িনিদ
᧰করেণ
সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয় সহেযািগতা 㾀栘দান এবং উহােদর কায
াবলী
বা বায়ন পিরবী䐁掟ণ;
(খ) িবদ䏞ℂমান আইেনর অধীন অন䏞ℂ ᄐকান কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪া কতৃ

ক িনধ
ািরত
খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মান (standard) বা িনেদ
শনা (guideline) িনরাপদতার সেব
া䐀栘
মােন হালনাগাদ বা উ䐚풌ীতকরেণ সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয়
সহেযািগতা 㾀栘দান;
(গ) িবদ䏞ℂমান ᄐকান আইেনর অধীন ᄐকান খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মান বা িনেদ
শনা
িনধ
ারণ করা না হইেল, সংি᧰ খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মানদ বা িনেদ
শনা িনধ
ারণ;
(ঘ) িবদ䏞ℂমান আইেনর অধীন অন䏞ℂ ᄐকান কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪া কতৃ

ক িনধ
ািরত
খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ দূ
ষক বা দূ
ষণকারী জীবাণু(microbial contaminants), সার,
কীটনাশক বা বালাইনাশেকর অবিশ᧰াংশ, প䑑熗েরাগ বা মৎস䏞ℂেরাগ িবষয়ক
ঔষেধর অবিশ᧰াংশ, ভারীধাতু (heavy metal), 㾀栘ি য়াকরণ সহায়ক
(processing aid), খাদ䏞ℂ সংেযাজন বা সংর䐁掟ণ 㾀ব䏞ℂ (food additive or
preservative), মাইেকাটি ন, এি বােয়া ক, ঔষধ সং া সি য় ব㾀 এবং
বৃ
ি 㾀栘বধ
ক (growth promoter), ব䏞ℂবহােরর সহনীয় মা䏪搂া িনরাপদতার সেব
া䐀栘
মােন হালনাগাদ বা উ䐚풌ীতকরেণ সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয়
সহেযািগতা 㾀栘দান এবং বা বায়ন পিরবী䐁掟ণ;
(ঙ) িবদ䏞ℂমান ᄐকান আইেনর অধীন খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ দূ
ষক বা দূ
ষণকারী জীবাণু
, সার,
কীটনাশক বা বালাইনাশেকর অবিশ᧰াংশ, প䑑熗েরাগ বা মৎস䏞ℂেরাগ িবষয়ক
ঔষেধর অবিশ᧰াংশ, ভারীধাতু
, 㾀栘ি য়াকরণ সহায়ক, খাদ䏞ℂ সংেযাজন বা
সংর䐁掟ণ 㾀ব䏞ℂ, মাইেকাটি ন, এি বােয়া ক, ঔষধ সং া সি য় ব㾀 এবং বৃ
ি
㾀栘বধ
ক ব䏞ℂবহােরর সহনীয় মা䏪搂া িনধ
ারণ করা না হইেল, িব ানস ত উপােয়
উহােদর সহনীয় মা䏪搂া িনধ
ারণ;
(চ) খােদ䏞ℂ ᄐতজি䆀য়তার সহনীয় মা䏪搂া সু
িনিদ
᧰করেণ সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক
㾀栘েয়াজনীয় সহেযািগতা 㾀栘দান এবং বা বায়ন পিরবী䐁掟ণ;
(ছ) খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসার ᄐ䐁掟ে䏪搂, িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা প িতর সনেদর জন䏞ℂ, সনদ
㾀栘দানকারী সং䐲馪াসমূ
েহর জন䏞ℂ অনু
সরনীয় এ䏞ℂাে িডেটনশেনর নীিতমালা 㾀栘ণয়ন ও
বা বায়েনর সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয় সহেযািগতা 㾀栘দান;
(জ) খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগােরর এ䏞ℂাে িডেটনশেনর জন䏞ℂ অনু
সরণীয় নীিতমালা 㾀栘ণয়েন
সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয় সহেযািগতা 㾀栘দান এবং বা বায়ন

পিরবী䐁掟ণ;
(ঝ) খােদ䏞ℂর ᄐভজাল ও মান িনႠপেণ পিরচািলত পরী䐁掟াগার পিরবী䐁掟ণ এবং
পিরবী䐁掟ণকােল পিরলি䐁掟ত
িবচু
䏞ℂিতর িবষেয় অনিতিবলে 㾀栘েয়াজনীয় ব䏞ℂব䐲馪া
䏥뀂হেণর জন䏞ℂ সংি᧰ কতৃ

প䐁掟েক 㾀栘েয়াজনীয় পরামশ
㾀栘দান;
(ঞ) িবদ䏞ℂমান ᄐকান আইেনর অধীন আমদািনতব䏞ℂ খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর মানদ䆀 ও পরী䐁掟ণ
প িত িনধ
ারণ করা না হইেল উ䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর মানদ䆀 ও পরী䐁掟ণ প িত িনধ
ারণ
এবং তᄠিভিেত উ䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর 䐽培ণগত মান িনি䆀তকরেণ সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা
সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয় সহেযািগতা 㾀栘দান এবং বা বায়ন পিরবী䐁掟ণ;
(ট) খাদ䏞ℂ ᄐমাড়কীকরণ এবং ᄐমাড়কাব খােদ䏞ℂর 㾀া䐲馪䏞ℂ, পু
ি᧰, িবেশষ পথ䏞ℂ 䐽培ণ ও
ᄐ䏲媠ণীিবন䏞ℂাস সဠিক
ত দাবী 㾀栘কােশর প িত িনধ
ারণ এবং উহা বা বায়েন সংি᧰
কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয় সহেযািগতা 㾀栘দান;
(ঠ) স䐢�াব䏞ℂ ঝু
ঁ িক িনႠপণ, িবেষণ, অবিহতকরণ ও ব䏞ℂব䐲馪াপনার প িত িনধ
ারণ
এবং মবধ
মান ঝু
ঁ িক িচি তকরণ ও িনয়িমত সতক䐴엹করণ প িত চালু
করণ; এবং
(ড) খােদ䏞ℂর নমু
না 䏥뀂হণ ও িবেষণ এবং তৎসဠেকআইন 㾀栘েয়াগকারী সং䐲馪ার
সিহত তথ䏞ℂ িবিনময়;
(৩) কতৃ

প䐁掟, উহার উপর অিপ
ত দািয়㾀 পালন ও কায
সဠাদেন, িন বিণ
ত
পদে䐁掟প 䏥뀂হণ কিরেব, যথা:
(ক) খাদ䏞ℂ ও পু
ি᧰ িনরাপা িবষয়ক নীিতমালা বা িবিধমালা 㾀栘ণয়ন এবং িবদ䏞ℂমান
নীিতমালা বা িবিধমালা সংেশাধন বা হালনাগাদকরেণ সরকারেক 㾀栘েয়াজনীয়
䎤䄨ব ািনক পরামশ
ও কািরগির সহায়তা 㾀栘দান;
(খ) িন বিণ
ত িবষয় সংি᧰ 䎤䄨ব ািনক ও কািরগির তথ䏞ℂ অনু
স ান, সং䏥뀂হ এবং
তু
লনা িবেষণ, যথা:
(অ) খাদ䏞ℂ 䏥뀂হণজিনত কারেণ 㾀া䐲馪䏞ℂঝু
ঁ িক িচি তকরণ;
(আ) 䎤䄨জিবক ঝু
ঁ িকর 㾀栘াদু
ভ
াব ও ব䏞ℂাপকতা িচি তকরণ;
(ই) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ দূ
িষত ব㾀র িম䏲媠েণর 㾀栘াদু
ভ
াব ও ব䏞ℂাপকতা িচি তকরণ;
(ঈ) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ দূ
ষণকারী ব㾀র অবিশ᧰াংেশর 㾀栘াদু
ভ
াব ও ব䏞ℂাপকতা িচি তকরণ;
(গ) স䐢�াব䏞ℂ ঝু
ঁ িক িনႠপণ, প িত উ াবন এবং সংি᧰ সকেলর সম䆀েয় িবদ䏞ℂমান
প িত হালনাগাদ বা উ䐚풌ীতকরেণ 㾀栘েয়াজনীয় উেদ䏞ℂাগ 䏥뀂হণ ও বা বায়ন
পিরবী䐁掟ণ;
(ঘ) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর 㾀া䐲馪䏞ℂ ও পু
ি᧰ সং া ঝু
ঁ িক িবষয়ক বাত
া সরকার এবং সংি᧰

কতৃ

প䐁掟, সং䐲馪া ও কম
কত
াগেণর িনকট ᄐ㾀栘রণ এবং উহা জনসাধারণেক
অবিহতকরেণর লে䐁掟䏞ℂ 㾀栘েয়াজনীয় ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ;
(ঙ) িনরাপদ খােদ䏞ℂর সংকট ব䏞ℂব䐲馪াপনা প িত বা বায়েন সরকারেক 㾀栘েয়াজনীয়
䎤䄨ব ািনক ও কািরগির পরামশ
এবং সহায়তা 㾀栘দান;
(চ) মাঠ পয
ায় পয
 িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনার সিহত জিড়ত কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ার
মেধ䏞ℂ তথ䏞ℂ িবিনময়, সংি᧰ িবষেয় 㾀栘ক 㾀栘ণয়ন ও বা বায়েন সহেযািগতা 㾀栘দান
এবং এতদিবষেয় িবদ䏞ℂমান অিভ তা ও উম অনু
শীলন িবিনমেয়র মাধ䏞ℂেম
䎤䄨ব ািনক ও কািরগির সহেযািগতা ᄐনটওয়াক
㾀栘িত া;
(ছ) আজ
ািতক সং䐲馪াসমূ
েহর সহেযািগতা 䏥뀂হেণ সরকারেক 㾀栘েয়াজনীয় 䎤䄨ব ািনক
ও কািরগির পরামশ
এবং সহায়তা 㾀栘দান;
(জ) এই আইন বা বায়েনর সিহত 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা পেরা䐁掟ভােব জিড়ত এবং খাদ䏞ℂ 㾀েব䏞ℂর
ব䏞ℂবসা পিরচালনায় িনেয়ািজত ব䏞ℂি䐠栘বেগ
র জন䏞ℂ িনরাপদ খাদ䏞ℂ সং া িবষেয়
㾀栘িশ䐁掟েণর ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ;
(ঝ) খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ এবং স䏞ℂািনটাির ও ফাইেটাস䏞ℂািনটািরর িবদ䏞ℂমান 䏞ℂা䆀াড
েক
আজ
ািতক 䏞ℂা䆀ােডউ䐚풌ীতকরেণ সংি᧰ কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ােক 㾀栘েয়াজনীয়
সহায়তা 㾀栘দান;
(ঞ) খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মােনর িবষেয় সরকাির, ᄐবসরকাির ও আজ
ািতক
সং䐲馪াসমূ
েহর গৃ
হীত কাযম সম䆀য় সাধন;
(ট) খাদ䏞ℂ পরী䐁掟া, গেবষণা ও মানদ䆀 িনধ
ারণ প িত সংি᧰ কাযেম িনেয়ািজত
কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪াসমূ
েহর মেধ䏞ℂ ফল㾀栘সু
ᄐযাগােযাগ 䐲馪াপন;
(ঠ) আজ
ািতক খাদ䏞ℂ ও ᄐদশীয় খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মােনর মেধ䏞ℂ সমতা আনয়েনর
ᄐকৗশল িনধ
ারণ;
(ড) িনরাপদ খােদ䏞ℂর 䐽培ণগত মান সဠেক
জনসেচতনতা সৃ
ি᧰; এবং
(ঢ) এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , সরকার কতৃ

ক, সময় সময়, িনেদ
িশত অন䏞ℂান䏞ℂ
কায
ািদ সဠাদন।
(৪) এই ধারার উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে কতৃ

প䐁掟 㾀栘িবধান 㾀栘ণয়ন কিরেব।
ব䏞ℂাখ䏞ℂা । এই ধারায়
(ক) ‘‘িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা প িত’’ (Food Safety Management
System)” অথিনরাপদ ও 㾀া䐲馪স তভােব খাদ䏞ℂ উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ,
㾀栘㾀তকরণ ও িবপণেন উৎকৃ
᧰ প িতর (Good Agricultural Practices, Good
Aquacultural Practices, Good Manufacturing Practices, Good Hygienic

Practices) অনু
শীলনসহ 䏥뀂হণেযাগ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪া, িবপি িবেষণ (Hazard Analysis),
সংকটকালীন জူরী খাদ䏞ℂ িনরাপা সাড়া (Food Safety Emergency
Response), অবিশ᧰াংশ িনয় ণ প িত (Residual Control System) ও খােদ䏞ℂর
অিনরাপদতার উৎস িনরী䐁掟া প িত (Food Safety Auditing System) এবং
সংি᧰ িবষেয়র অনু
শীলন, যাহা এতদসং া িবদ䏞ℂমান আইেন িনধ
ািরত মানদ
ও বাধ䏞ℂবাধকতা 㾀栘িতপালন িনি䆀তকে খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসা পিরচালনার জন䏞ℂ
অনু
েমািদত িনেদ
শনায় (approved guidance or directives) িবদ䏞ℂমান; এবং
(খ) ‘‘িবপি (Hazard)” অথ
মানব㾀াে䐲馪䏞ℂর 㾀栘িত ল ᄐকান কারেণর উ ব কিরেত
পাের এইႠপ ᄐকান 䎤䄨জিবক, রাসায়িনক বা ᄐভৗত, ইত䏞ℂািদ কারেণ সৃ
᧰ অথবা
㾀栘াকৃ
িতকভােব উৎপািদত পদােথ
র উপি䐲馪িত বা সৃ
᧰ অব䐲馪া।

কতৃ

পে䐁掟র সিচব,
কম
কত
াও
কম
চারী এবং
সাংগঠিনক
কাঠােমা, ইত䏞ℂািদ

১৪। (১) কতৃ

পে䐁掟র একজন সিচব থািকেবন, িযিন সরকার কতৃ

ক িনধ
ািরত শেত
িনেয়াগ㾀栘া হইেবন।
(২) সিচব িন Ⴀপ দািয়㾀 পালন কিরেবন, যথা:
(ক) ᄐচয়ারম䏞ℂােনর িনেদ
শনা অনু
যায়ী কতৃ

পে䐁掟র সভার অেলাচ䏞ℂসূ
িচ, তািরখ, সময়
ও 䐲馪ান িনধ
ারণ;
(খ) কতৃ

পে䐁掟র িস া অনু
যায়ী সভার কায
িববরণী 㾀栘㾀ত;
(গ) ᄐচয়ারম䏞ℂান ও সদস䏞ℂগণ কতৃ

ক সဠািদত কায
াবলীর িববরণ ও সংি᧰ নিথ
সংর䐁掟ণ; এবং
(ঘ) কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক িনেদ
িশত অন䏞ℂান䏞ℂ দািয়㾀 পালন।
(৩) কতৃ

প䐁掟 উহার কায
াবলী সু
ভােব সဠাদেনর 㾀ােথ
, সরকার কতৃ

ক
ু
অনু
েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা অনু
যায়ী, 㾀栘েয়াজনীয় সংখ䏞ℂক অন䏞ℂান䏞ℂ কম
কত
াও
কম
চারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং উ䐠栘 কম
কত
া ও কম
চারীেদর চা䐹秹রীর
শত
বলী 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত হইেব।
(৪) কতৃ

পে䐁掟র দািয়㾀 ও কায
াবলী সু
ভােব সဠাদেনর িনিম উহার সাংগঠিনক
ু
কাঠােমােত ৫ (পাঁচ) জন পিরচালেকর ᄐনতৃ
ে㾀 কমপে䐁掟 ৫ (পাঁচ) িবভাগ থািকেব,
যথা:
(ক) খােদ䏞ℂর িব䑑熗 তা পিরবী䐁掟ণ ও িবচািরক কাযম;
(খ) খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগার ᄐনটওয়াক
সম䆀য় কাযম;
(গ) িনরাপদ খাদ䏞ℂমান 㾀栘িমতকরণ সম䆀য় কাযম;

(ঘ) খাদ䏞ℂেভা䐠栘া সেচতনতা, ঝু
ঁ িক ও িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা কাযম; এবং
(ঙ) কতৃ

পে䐁掟র সং䐲馪াপন, আিথ
ক ও জনসဠদ ব䏞ℂব䐲馪াপনা কাযম।
(৫) কতৃ

পে䐁掟র সকল কম
কত
া ও কম
চারীর উপর ᄐচয়ারম䏞ℂােনর 㾀栘শাসিনক
িনয় ণ থািকেব।

তৃ
তীয় অধ䏞ℂায়
কিম , ইত䏞ℂািদ
ᄐকীয় িনরাপদ
খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা
সম䆀য় কিম
গঠন, ইত䏞ℂািদ

১৫। (১) এই আইেনর উে㾀েশ䏞ℂ পূ
রণকে সরকার, িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪ার সিহত
㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা পেরা䐁掟ভােব জিড়ত কতৃ

প䐁掟 বা সং䐲馪ার মেধ䏞ℂ সম䆀য় সাধেনর জন䏞ℂ,
সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা, িন বিণ
ত সদস䏞ℂগেণর সম䆀েয় ‘ᄐকীয় িনরাপদ
খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনা সম䆀য় কিম ’ নােম এক কিম গঠন কিরেব, যথা:
(ক) বাংলােদশ িনরাপদ খাদ䏞ℂ কতৃ

পে䐁掟র ᄐচয়ারম䏞ℂান, িযিন উহার ᄐচয়ারপারসনও
হইেবন;
(খ) খাদ䏞ℂ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত কম
কত
া;
(গ) কৃ
িষ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত কম
কত
া;
(ঘ) মৎস䏞ℂ ও 㾀栘ািণসဠদ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত
কম
কত
া;
(ঙ) িব ান ও 㾀栘যু
ি䐠栘 ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত
কম
কত
া;
(চ) বািণজ䏞ℂ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত কম
কত
া;
(ছ) পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত
কম
কত
া;
(জ) িশ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত কম
কত
া;
(ঝ) 㾀া䐲馪䏞ℂ ও পিরবার কল䏞ℂাণ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন
মেনানীত কম
কত
া;
(ঞ) 㾀রাᆀ ম ণালেয়র অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত কম
কত
া;
(ট) মি পিরষদ িবভােগর অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত কম
কত
া;
(ঠ) 䐲馪ানীয় সরকার িবভােগর অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত
কম
কত
া;

(ড) ᄐলিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন
মেনানীত কম
কত
া;
(ঢ) আইন ও িবচার িবভােগর অনূ
䏞ℂন যু
㾀সিচব পয
ােয়র একজন মেনানীত
কম
কত
া;
(ণ) পিরেবশ অিধদ েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(ত) কৃ
িষ সসরণ অিধদ েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(থ) মৎস䏞ℂ অিধদ েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(দ) 㾀栘ািণসဠদ অিধদ েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(ধ) জাতীয় ᄐভা䐠栘াঅিধকার সংর䐁掟ণ অিধদ েরর মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(ন) বাংলােদশ
পদািধকারবেল;

䏞ℂা䆀াড
স এ䆀 ᄐটিং ই䐝ތ

উশেনর মহাপিরচালক,

(প) বাংলােদশ এ䏞ℂাে িডেটশন ᄐবােড
র মহাপিরচালক, পদািধকারবেল;
(ফ) জন㾀া䐲馪䏞ℂ 㾀栘িত ােনর পিরচালক, পদািধকারবেল;
(ব) সরকার কতৃ

ক মেনানীত খাদ䏞ℂ উৎপাদন সংি᧰ 㾀栘িত ানসমূ
েহর দু
ইজন
মেনানীত 㾀栘িতিনিধ;
(ভ) সরকার কতৃ

ক মেনানীত খাদ䏞ℂ ᄐভা䐠栘া সংি᧰ 㾀栘িত ানসমূ
েহর দু
ইজন
মেনানীত 㾀栘িতিনিধ;
(ম) সরকার কতৃ

ক মেনানীত খাদ䏞ℂ 㾀栘ি য়াকরণ সংি᧰ 㾀栘িত ানসমূ
েহর দু
ইজন
মেনানীত 㾀栘িতিনিধ;
(য) সরকার কতৃ

ক মেনানীত খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসা সংি᧰ 㾀栘িত ানসমূ
েহর দু
ইজন
মেনানীত 㾀栘িতিনিধ;
(র) সরকার কতৃ

ক মেনানীত খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগারসমূ
েহর দু
ইজন মেনানীত 㾀栘িতিনিধ;
এবং
(ল) বাংলােদশ িনরাপদ খাদ䏞ℂ কতৃ

পে䐁掟র সিচব, িযিন উহার সদস䏞ℂসিচবও হইেবন।
(২) সম䆀য় কিম এই আইেনর অধীন কতৃ

পে䐁掟র উপর ন䏞ℂ দািয়㾀 ও কায
াবলী
সু
ভােব সဠাদেনর 㾀ােথসংি᧰ অন䏞ℂান䏞ℂ 㾀栘িত ান বা সং䐲馪ার 㾀栘েয়াজনীয়
ু
㾀栘ািত ািনক সহায়তা িনি䆀তকরেণর উেদ䏞ℂাগ 䏥뀂হণ কিরেব।
(৩) সম䆀য় কিম র সদস䏞ℂগণ 㾀㾀 সং䐲馪ার প䐁掟 হইেত কতৃ

পে䐁掟র চািহদা অনু
যায়ী
উহােক 㾀栘েয়াজনীয় 㾀栘ািত ািনক ᄐসবা, সু
েযাগসু
িবধা ও সহায়তা 㾀栘দােনর লে䐁掟䏞ℂ

যথাযথ উেদ䏞ℂাগ 䏥뀂হণ কিরেবন।

সম䆀য় কিম র
সভা

১৬। (১) সম䆀য় কিম র ᄐচয়ারপারসন কতৃ

ক িনধ
ািরত 䐲馪ান, তািরখ ও সমেয়,
বৎসের কমপে䐁掟 ৩ (িতন) বার, উহার সভা অনু
ি ত হইেব।
(২) সম䆀য় কিম র ᄐচয়ারপারসন উহার সকল সভায় সভাপিত㾀 কিরেবন এবং
তাহার অনু
পি䐲馪িতেত ত斅কতৃ

ক িনেদ
িশত উ䐠栘 কিম র অন䏞ℂ ᄐকান সদস䏞ℂ বা
এইႠপ ᄐকান িনেদ
শনা না থািকেল সভায় উপি䐲馪ত সদস䏞ℂগণ কতৃ

ক মেনানীত উ䐠栘
কিম র অন䏞ℂ ᄐকান সদস䏞ℂ সভাপিত㾀 কিরেবন।
(৩) সম䆀য় কিম , 㾀栘েয়াজনেবােধ, সংি᧰ ᄐয ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক সম䆀য় কিম র
সদস䏞ℂ িহসােব ᄐকাঅ䆀 কিরেত অথবা সভায় আম ণ জানাইেত পািরেব।
(৪) এই ধারার িবধানাবিল সােপে䐁掟, সম䆀য় কিম
িনধ
ারণ কিরেত পািরেব।

কািরগির কিম

উহার সভার কায
প িত

১৭। (১) কতৃ

প䐁掟, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , উহার কাযপিরচালনায়
সহায়তা ও পরামশ
㾀栘দােনর জন䏞ℂ, িনরাপদ খাদ䏞ℂ িবষয়ক িবেশষ গেণর সম䆀েয়
㾀栘েয়াজনীয় সংখ䏞ℂক কািরগির কিম গঠন কিরেত পািরেব।
(২) উপধারা (১) এর সামি䏥뀂কতােক 䐁掟ু
䆀 না কিরয়া, অন䏞ℂােন䏞ℂর মেধ䏞ℂ, িন বিণ
ত
িবষেয় কািরগির কিম গঠন করা যাইেব, যথা :
(ক) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ িমি䏲媠ত পদাথ
, খাদ䏞ℂ সংি᧰ 㾀াদগ যু
䐠栘 পদাথ
এবং 㾀栘ি য়াকরণ
সহেযাগী ও ব㾀;
(খ) কীটনাশক ও এি বােয়া েকর অবিশ᧰াংশ;
(গ) ᄐজেন ক䏞ℂািল সংেশািধত জীবাণু
ও খাদ䏞ℂ;
(ঘ) 䎤䄨জিবক ঝু
ঁ িক (biological risk and biosecurity);
(ঙ) খাদ䏞ℂ শৃ
䐆튟েল (food chain) দূ
িষত ব㾀;
(চ) ᄐমাড়ক পিরিচিত;
(ছ) নমু
না সং䏥뀂হ ও িবেষণ প িত; এবং
(জ) িবিধ ারা িনধ
ািরত অন䏞ℂ ᄐকান িবষয়।
(৩) কািরগির কিম , 㾀栘েয়াজেন, উহার আেলাচনা সভায় সংি᧰ িশ ও ᄐভা䐠栘া
㾀栘িতিনিধ এবং িবেশষ গণেক আম ণ জানাইেত পািরেব।

(৪) কািরগির কিম
পিরচালনা কিরেব।

উহার সংখ䏞ℂাগির

সদেস䏞ℂর মতামত অনু
যায়ী কাযম

(৫) কতৃ

প䐁掟, জন㾀ােথ
, কািরগির কিম র 䎤䄨ব ািনক গেবষণাল䆀 মতামত 䏥뀂হণ
কিরেল উহা উহার বািষ
ক 㾀栘িতেবদেন 㾀栘কাশ কিরেব এবং জনগেণর িনকট
সহজলভ䏞ℂ কিরবার জন䏞ℂ, তাৎ䐁掟িণকভােব উহার ওেয়ব সাইটসহ ব斆ল 㾀栘চািরত
জাতীয় 䎤䄨দিনক পি䏪搂কায় 㾀栘কােশর ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেব।
(৭) কািরগির কিম র গঠনকাঠােমা ও দায়দািয়㾀সহ আনু
ষি ক িবষয়ািদ িবিধ
ারা িনধ
ািরত হইেব।

অন䏞ℂান䏞ℂ কিম

১৮। কতৃ

প䐁掟, 㾀栘েয়াজনেবােধ, িবেশষ উে㾀েশ䏞ℂ উহার এক বা একািধক সদস䏞ℂ
সম䆀েয় 㾀栘েয়াজনীয় সংখ䏞ℂক অন䏞ℂান䏞ℂ কিম গঠন এবং এইႠপ কিম র কায
প িত
িনধ
ারণ কিরেত পািরেব।

অন䏞ℂান䏞ℂ
কতৃ

পে䐁掟র 㾀栘িত
িনেদ
শনা, ইত䏞ℂািদ

১৯। (১) কতৃ

প䐁掟, সময় সময়, িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪াপনার সিহত 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব জিড়ত ᄐয ᄐকান কতৃ

প䐁掟, সং䐲馪া বা ব䏞ℂি䐠栘েক িনরাপদ খাদ䏞ℂ ও উহার
䐽培ণগত মান সং া িবষেয় 㾀栘েয়াজনীয় িনেদ
শনা 㾀栘দান কিরেত পািরেব এবং
সংি᧰ কতৃ

প䐁掟, সং䐲馪া বা ব䏞ℂি䐠栘 উ䐠栘 িনেদ
শনা অনু
যায়ী কায
সဠাদেন বাধ䏞ℂ
থািকেব।
(২) কতৃ

প䐁掟, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , ᄐয ᄐকান কতৃ

প䐁掟, সং䐲馪া বা ব䏞ℂি䐠栘র
িনকট 㾀栘েয়াজনীয় সহায়তা যাচনা কিরেত পািরেব এবং সংি᧰ কতৃ

প䐁掟, সং䐲馪া বা
ব䏞ℂি䐠栘 কতৃ

প䐁掟েক উ䐠栘Ⴀপ সহায়তা 㾀栘দান কিরেত বাধ䏞ℂ থািকেব।

চতু
থ
অধ䏞ℂায়
তহিবল, বােজট ও িহসাব িনরী䐁掟া
কতৃ

পে䐁掟র
তহিবল

২০। (১) কতৃ

পে䐁掟র এক তহিবল থািকেব এবং উহােত িন বিণ
ত উৎস হইেত
㾀栘া অথ
জমা হইেব, যথা :
(ক) সরকার কতৃ

ক 㾀栘দ অনু
দান; এবং
(খ) সরকােরর পূ
ব
ানু
েমাদন েম অন䏞ℂ ᄐকান উৎস হইেত 㾀栘া অথ
।
(২) কতৃ

পে䐁掟র তহিবল কতৃ

পে䐁掟র নােম ᄐকান তফিসিল ব䏞ℂাংেক জমা রািখেত হইেব
এবং িবিধ ারা িনধ
ািরত প িতেত উ䐠栘 তহিবল পিরচালনা কিরেত হইেব, তেব
িবিধ 㾀栘ণীত না হওয়া পয
 সরকার কতৃ

ক 㾀栘দ আেদশ বা িনেদ
শনা অনু
যায়ী উ䐠栘
তহিবল পিরচালনা করা যাইেব।

(৩) কতৃ

প䐁掟 উহার তহিবল হইেত, সরকাির িবিধিবধান অনু
সাের, উহার
㾀栘েয়াজনীয় ব䏞ℂয় িনব
াহ কিরেব।
ব䏞ℂাখ䏞ℂা ।  এই ধারায় উি িখত তফিসিল ব䏞ℂাংক অথ
Bangladesh Bank Order,
1972 (P.O.No.127 of 1972) এর Article 2(j) ᄐত সং ািয়ত Schedule
Bank।

বািষ
ক বােজট

২১। কতৃ

প䐁掟 㾀栘িতবৎসর সরকার কতৃ

ক িনিদ
᧰ সমেয়র মেধ䏞ℂ পরবত䐴엹 অথ

বৎসেরর বািষ
ক বােজট িববরণী সরকােরর িনকট ᄐপশ কিরেব এবং উহােত উ䐠栘
অথ
বৎসের সরকােরর িনকট হইেত কতৃ

পে䐁掟র িক পিরমাণ অেথ
র 㾀栘েয়াজন হইেব
উহার উে খ থািকেব।

িহসাব র䐁掟ণ ও
িনরী䐁掟া

২২। (১) কতৃ

প䐁掟 যথাযথভােব উহার িহসাব র䐁掟ণ এবং িহসােবর বািষ
ক িববরণী
㾀栘㾀ত কিরেব।
(২) বাংলােদেশর মহািহসাব িনরী䐁掟ক ও িনয় ক, অতঃপর মহািহসাব িনরী䐁掟ক
নােম অিভিহত, 㾀栘িত বৎসর কতৃ

পে䐁掟র িহসাব িনরী䐁掟া কিরেবন এবং িনরী䐁掟া
িরেপােট
র এক কিরয়া অনু
িলিপ সরকার ও কতৃ

পে䐁掟র িনকট ᄐপশ কিরেবন।
(৩) উপধারা (২) এ উি িখত িনরী䐁掟া ছাড়াও Bangladesh Chartered
Accountants Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) ᄐত
সং ািয়ত চাট
াডএকাউে
ারা কতৃ

পে䐁掟র িহসাব িনরী䐁掟া করা যাইেব এবং
এতদু
ে㾀েশ䏞ℂ কতৃ

প䐁掟 এক বা একািধক চাট
াডএকাউে
িনেয়াগ কিরেত পািরেব।
(৪) উপধারা (৩) এর অধীন িনেয়াগকৃ
ত চাট
াডএকাউে
িনধ
ািরত পািরেতািষক 㾀栘াপ䏞ℂ হইেবন।

সরকার কতৃ

ক

(৫) উপধারা (২) বা (৩) এর িবধান অনু
সাের িহসাব িনরী䐁掟ার উে㾀েশ䏞ℂ মহািহসাব
িনরী䐁掟ক িকংবা তদকতৃ

ক এতদু
ে㾀েশ䏞ℂ 䐁掟মতা㾀栘া ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 অথবা, ᄐ䐁掟䏪搂মত,
চাট
াডএকাউে
কতৃ

পে䐁掟র সকল ᄐরকড
, দিললদ ােবজ, নগদ বা ব䏞ℂাংেক
রি䐁掟ত অথ
, জামানত, ভা䆀ার এবং অন䏞ℂিবধ সဠি পরী䐁掟া কিরয়া ᄐদিখেত
পািরেবন এবং কতৃ

পে䐁掟র ᄐয ᄐকান সদস䏞ℂ, কম
কত
া বা কম
চারীেক িজ াসাবাদ
কিরেত পািরেবন।

প ম অধ䏞ℂায়
িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪া সဠিক
ত িবিধিনেষধ
িবষা䐠栘 㾀েব䏞ℂর

২৩। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা

ব䏞ℂবহার

পেরা䐁掟ভােব, মানব㾀াে䐲馪䏞ℂর জন䏞ℂ 䐁掟িতকর অথবা িবষি য়া সৃ
ি᧰কারী রাসায়িনক
㾀ব䏞ℂ বা উহার উপাদান বা ব㾀 (ᄐযমনক䏞ℂালিসয়াম কাব
াইড, ফরমািলন,
ᄐসািডয়াম সাইােমট), কীটনাশক বা বালাইনাশক (ᄐযমনিড.িড. ., িপ.িস.িব.
䎤䄨তল, ইত䏞ℂািদ), খােদ䏞ℂর র ক বা সু
গি , আকষ
ণ সৃ
ি᧰ কူক বা না কူক, বা
অন䏞ℂ ᄐকান িবষা䐠栘 সংেযাজন 㾀ব䏞ℂ বা 㾀栘ি য়া সহায়ক ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণ ব䏞ℂবহার বা অভু

䐠栘 কিরেত পািরেবন না অথবা উ䐠栘Ⴀপ 㾀ব䏞ℂ
িমি䏲媠ত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ মজু
দ, িবপণন বা িব য় কিরেত পািরেবন না।

ᄐতজি䆀য়, ভারী
ধাতু
, ইত䏞ℂািদর
মা䏪搂ািতির䐠栘
ব䏞ℂবহার

২৪। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, 㾀栘িবধান ারা বা আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন
িনধ
ািরত মা䏪搂ার অিতির䐠栘 পিরমাণ ᄐতজি য়তাসဠ䐚풌 বা িবিকরণযু
䐠栘 পদাথ
অথবা 㾀栘াকৃ
িতক বা অন䏞ℂ ᄐকানভােব থাকা ᄐকান সমজাতীয় পদাথ
বা ভারীধাতু
ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণ ব䏞ℂবহার বা অভু

䐠栘 কিরেত পািরেবন না।

ᄐভজাল খাদ䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ
উৎপাদন,
আমদািন,
িবপণন, ইত䏞ℂািদ

২৫। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, ᄐকান ᄐভজাল খাদ䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ িব েয়র উে㾀েশ䏞ℂ উৎপাদন
অথবা আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ বা িব য় কিরেত পািরেবন না।

িন মােনর খাদ䏞ℂ
উৎপাদন, ইত䏞ℂািদ

২৬। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, মানু
েষর আহায
িহসােব ব䏞ℂবহােরর জন䏞ℂ 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত মান
অেপ䐁掟া িন মােনর ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ িব েয়র উে㾀েশ䏞ℂ উৎপাদন
অথবা আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ, বা িব য় কিরেত পািরেবন না।

খাদ䏞ℂ সংেযাজন
㾀ব䏞ℂ বা
㾀栘ি য়াকরণ
সহায়ক 㾀েব䏞ℂর
ব䏞ℂবহার

২৭। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত মা䏪搂ার অিতির䐠栘 পিরমাণ খাদ䏞ℂ সংেযাজন
㾀ব䏞ℂ বা 㾀栘ি য়াকরণসহায়ক 㾀ব䏞ℂ ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণ ব䏞ℂবহার বা
অভু

䐠栘 কিরেত পািরেবন না অথবা উ䐠栘Ⴀেপ 㾀栘㾀তকৃ
ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ বা িব য় কিরেত পািরেবন
না।

িশ কারখানায়
ব䏞ℂব ত 䎤䄨তল,
বজ
䏞ℂ, ᄐভজাল বা
দূ
ষণকারী 㾀ব䏞ℂ,
ইত䏞ℂািদ খাদ䏞ℂ

২৮। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণ ᄐকান ᄐভজাল 㾀ব䏞ℂ িমি䏲媠ত কিরবার উে㾀েশ䏞ℂ, িশ কারখানায়
ব䏞ℂব ত 䎤䄨তল, বজ
䏞ℂ বা ᄐকান ᄐভজালকারী 㾀ব䏞ℂ তাহার খাদ䏞ℂ 䐲馪াপনায় রািখেত বা
রািখবার অনু
মিত 㾀栘দান কিরেত পািরেবন না।

䐲馪াপনায় রাখা

ᄐময়ােদাীণ
খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ

২৯। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, ᄐময়ােদাীণ
ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ
মজু
দ, সরবরাহ বা িব য় কিরেত পািরেবন না।

বৃ
ি 㾀栘বধ
ক,
কীটনাশক,
বালাইনাশক বা
ঔষেধর
অবিশ᧰াংশ,
অণু
জীব, ইত䏞ℂািদর
ব䏞ℂবহার

৩০। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, 㾀栘িবধান ারা বা আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন
িনধ
ািরত মা䏪搂ার অিতির䐠栘 পিরমাণ কীটনাশক বা বালাইনাশেকর অবিশ᧰াংশ প䑑熗
বা মৎস䏞ℂᄐরােগর ঔষেধর অবিশ᧰াংশ, হরেমান, এি বােয়া ক বা বৃ
ি 㾀栘বধ
েকর
অবিশ᧰াংশ, 㾀াবেকর অবিশ᧰াংশ, ঔষধপে䏪搂র সি য় পদাথ
, অণু
জীব বা পরজীবী
ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণ ব䏞ℂবহার বা অভু

䐠栘 কিরেত পািরেবন না বা
উ䐠栘Ⴀপ 㾀ব䏞ℂ িমি䏲媠ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ মজু
দ, িবপণন বা িব য়
কিরেত পািরেবন না।

বংশগত 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂ
পিরবত
নকৃ
ত
খাদ䏞ℂ, 䎤䄨জবখাদ䏞ℂ,
ব䏞ℂবহািরক খাদ䏞ℂ,
㾀㾀ািধকারী খাদ䏞ℂ,
ইত䏞ℂািদ

৩১। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, 㾀栘িবধান ারা বা আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন
িনধ
ািরত প িতেত অনু
েমাদন 䏥뀂হণ ব䏞ℂিতেরেক বংশগত 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂ পিরবত
নকৃ
ত বা
সংেশািধত খাদ䏞ℂ, 䎤䄨জবখাদ䏞ℂ, িকরণসဠাতকৃ
ত খাদ䏞ℂ (irradiated food),
㾀㾀ািধকারী খাদ䏞ℂ, অিভনব খাদ䏞ℂ, ব䏞ℂবহািরক খাদ䏞ℂ, িবেশষ পথ䏞ℂ িহসােব ব䏞ℂব ত
খাদ䏞ℂ, িনউািসউ ক䏞ℂাল এবং উ䐠栘Ⴀপ অন䏞ℂান䏞ℂ খাদ䏞ℂ উৎপাদন, আমদািন,
㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ বা িব য় কিরেত পািরেবন না।
ব䏞ℂাখ䏞ℂা । এই ধারায়
(ক) ‘‘㾀㾀ািধকারী খাদ䏞ℂ (proprietary food)” বা ‘‘অিভনব খাদ䏞ℂ (novel food)”
অথ
মান সু
িনিদ
᧰করণ সဠ䐚풌 হয় নাই, তেব অিনরাপদ নয়, এইႠপ ᄐকান খাদ䏞ℂ,
যাহােত 㾀栘িবধান ারা িনিষ ᄐকান 㾀ব䏞ℂ বা উপাদান উপি䐲馪ত নাই;
(খ) ‘‘িবেশষ পথ䏞ℂ িহসােব ব䏞ℂব ত খাদ䏞ℂ’’, ‘‘ব䏞ℂবহািরক খাদ䏞ℂ (functional food)”,
‘‘িনউািসউ ক䏞ℂাল খাদ䏞ℂ’’ বা ‘‘㾀া䐲馪䏞ℂ সဠূ
রক খাদ䏞ℂ’’ অথ
ᄐকান িবেশষ বা ব বা
শারীরবৃ
 সဠিক
ত অব䐲馪া বা িবেশষ ᄐরাগ ব䏞ℂািধ ও অসু
䐲馪তায় িনিদ
᧰ পেথ䏞ℂর
㾀栘েয়াজন িমটাইেত 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂসဠ䐚풌 ও িবেশষ 㾀栘ি য়া
㾀栘িতপালন েম 㾀栘㾀তকৃ
ত খাদ䏞ℂ;
(গ) ‘‘䎤䄨জবখাদ䏞ℂ (organic food)” অথ
ᄐকান 䎤䄨জব উৎপাদন 㾀栘ি য়া অনু
সরণ
কিরয়া 㾀栘㾀তকৃ
ত খাদ䏞ℂ; এবং
(ঘ) ‘‘বংশগত 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂ পিরবত
নকৃ
ত বা সংেশািধত খাদ䏞ℂ (genetically modified
or engineered food) ” অথ
খাদ䏞ℂ এবং খাদ䏞ℂ উপাদান সম䆀েয় গত বা আধু
িনক

জীব㾀栘যু
ি䐠栘র মাধ䏞ℂেম বংশগত 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂ সংেশাধন বা পিরবত
নকৃ
ত জীবস栘া
রিহয়ােছ এইႠপ উৎপািদত খাদ䏞ℂ বা খাদ䏞ℂ উপাদান, যাহােত আধু
িনক জীব㾀栘যু
ি䐠栘র
মাধ䏞ℂেম বংশগত 䎤䄨বিশ᧰䏞ℂ সংেশািধত বা পিরবত
নকৃ
ত জীবস栘া নাই।

খাদ䏞ℂ
ᄐমাড়কীকরণ ও
ᄐলেবিলং

৩২। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব,
(ক) 㾀栘িবধান ারা বা আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন িনধ
ািরত
প িতেত ᄐমাড়কীকরণ, িচি তকরণ ও ᄐলেবল সংেযাজন ব䏞ℂিতেরেক ᄐকান
প䏞ℂােকটকৃ
ত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, িবতরণ বা িব য় কিরেত
পািরেবন না;
(খ) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর 䐽培ူ㾀 বৃ
ি কিরেত, পিরমাণ ও পু
ি᧰䐽培েণর িবষেয়, দফা (ক) ᄐত
উি িখত ᄐলেবেল ᄐকান িমথ䏞ℂা তথ䏞ℂ বা দািব বা অপᄐকৗশল অথবা ᄐমাড়েক
িব ািকর তথ䏞ℂ বা ᄐরাগ িনরাময়কারী ঔষিধ বিলয়া দাবী অথবা উৎস䐲馪ল
সဠেক
িব ািকর ᄐকান ব䏞ℂ䐠栘ব䏞ℂ িলিপব কিরেত পািরেবন না;
(গ) 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত প িতেত ᄐমাড়কাব ভােব িব য় কিরবার এবং
ᄐমাড়ক গাে䏪搂 উৎপাদন, ᄐমাড়কীকরণ ও ᄐময়ােদাীেণ
র তািরখ এবং উৎস
শনা䐠栘করণ তথ䏞ℂাবলী 䆀᧰ভােব িলিপব কিরবার শত㾀栘িতপালন ব䏞ℂিতেরেক
প䏞ℂােকটকৃ
ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, িবতরণ বা িব য় কিরেত
পািরেবন না; এবং
(ঘ) প䏞ℂােকটকৃ
ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর ᄐমাড়েক িলিপব তথ䏞ℂাবলী
পিরবত
ন কিরয়া বা মু
িছয়া ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ িব য় কিরেত
পািরেবন না।

মানব 㾀াে䐲馪䏞ℂর
জন䏞ℂ 䐁掟িতকর
িবেবিচত
㾀栘ি য়ায়
খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ
উৎপাদন, িব য়,
ইত䏞ℂািদ

৩৩। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 㾀栘িবধান ারা বা
আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন িনধ
ািরত 㾀া䐲馪䏞ℂস ত পিরেবশ
সংর䐁掟ণ বা 㾀栘ি য়া অনু
রসেণর মানদ ও শেত
র ব䏞ℂত䏞ℂয় ঘটাইয়া মানব 㾀াে䐲馪䏞ℂর
জন䏞ℂ 䐁掟িতকর হইেত পাের এইႠপ ᄐকান 㾀栘ি য়ায় 㾀栘㾀তকৃ
ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ বা িব য় কিরেত পািরেবন না।

ᄐরাগা া বা
পচা মৎস䏞ℂ, মাংস,
দু িব য়,
ইত䏞ℂািদ

৩৪। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐরাগা া বা পচা
মৎস䏞ℂ বা মৎস䏞ℂপণ䏞ℂ অথবা ᄐরাগা া বা মৃ
ত প䑑熗পািখর মাংস, দুবা িডম ারা
ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ 㾀栘㾀ত, সংর䐁掟ণ বা িব য় কিরেত পািরেবন না।

ᄐহােটল ᄐরে ারাঁ ৩৫। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐহােটল ᄐরে ারাঁ বা
বা ᄐভাজন䐲馪েলর
ᄐভাজন䐲馪েল পিরেবশনᄐসবা 㾀栘দানকারী, 㾀栘িবধান ারা বা আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ
পিরেবশনᄐসবা
ᄐকান আইেনর অধীন িনধ
ািরত মানদের ব䏞ℂত䏞ℂয় ঘটাইয়া দািয়㾀হীনতা, অবেহলা
বা অসতক
তার মাধ䏞ℂেম খাদ䏞ℂ䏥뀂হীতার 㾀া䐲馪䏞ℂহািন ঘটাইেত পািরেবন না।

ᄐছাঁ
য়ােচ ব䏞ℂািধেত
আ া ব䏞ℂি䐠栘র
ারা খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ
㾀栘㾀ত, ইত䏞ℂািদ

৩৬। ᄐকান ব䏞ℂাি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐছাঁয়ােচ ব䏞ℂািধেত
আ া ব䏞ℂি䐠栘র ারা ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ 㾀栘㾀ত, পিরেবশন বা িব য়
কিরেত পািরেবন না।

নকল খাদ䏞ℂ
উৎপাদন, িব য়,
ইত䏞ℂািদ

৩৭। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব, ᄐডমাকআইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ১৯ নং আইন) এর অধীন
িনবি ত ᄐকান ᄐডমাকবা ᄐডনােম বাজারজাতকৃ
ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণর অনু
করেণ অননু
েমািদতভােব ᄐকান নকল খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, আমদািন, মজু
দ, সরবরাহ বা িব য় কিরেত পািরেবন
না।

সংি᧰ প䐁掟গেণর
নাম, কানা ও
রিশদ বা চালান
সংর䐁掟ণ ও 㾀栘দশ
ন

৩৮। 㾀栘েত䏞ℂক খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসায়ী বা তাহার পে䐁掟 িনেয়ািজত অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, খাদ䏞ℂ
ব䏞ℂবসা পিরচালনাকােল, খাদ䏞ℂপণ䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, আমদািন
㾀栘ি য়াকরণ, মজু
ত, সরবরাহ বা িব য় সংি᧰ প䐁掟গেণর নাম, কানা ও রিশদ
বা চালান সংর䐁掟ণ এবং কতৃ

প䐁掟 বা তᄠকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া ব䏞ℂি䐠栘েক 㾀栘দশ
ন কিরেত
বাধ䏞ℂ থািকেবন।

অিনবি ত
অব䐲馪ায় খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ
উৎপাদন, িব য়,
ইত䏞ℂািদ

৩৯। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন িনব ন
বাধ䏞ℂতামূ
লক হইেল উহার ব䏞ℂত䏞ℂয় ঘটাইয়া, অিনবি ত অব䐲馪ায় ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, আমদািন, 㾀栘ি য়াকরণ, মজু
দ, সরবরাহ বা িব য় কিরত
পািরেবন না।

কতৃ

প䐁掟 বা
তᄠকতৃ

ক
䐁掟মতা㾀栘া
ব䏞ℂি䐠栘েক
সহেযািগতা

৪০। 㾀栘েত䏞ℂক খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসায়ী বা তᄠকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, খাদ䏞ℂ
ব䏞ℂবসা পিরচালনাকােল, কতৃ

প䐁掟 বা তᄠকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক খাদ䏞ℂ
ব䏞ℂবসা সংি᧰ ᄐয ᄐকান িবষেয় পিরদশ
ন, তদ, নমু
না সং䏥뀂হ বা পরী䐁掟াকরেণ
সহেযািগতা কিরেত বাধ䏞ℂ থািকেবন।

িব াপেন অসত䏞ℂ

৪১। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ িবপণন বা িব েয়র উে㾀েশ䏞ℂ,

বা িব ািকর
তথ䏞ℂ

㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত িব াপেনর শত
ািদ ল斆ন কিরয়া িব াপেন িব ািকর বা
অসত䏞ℂ তথ䏞ℂ 㾀栘দান কিরয়া অথবা িমথ䏞ℂা িনভ
রতামূ
লক ব䐠栘ব䏞ℂ 㾀栘দান কিরয়া
ᄐ তার 䐁掟িতসাধন কিরেত পািরেবন না।

িমথ䏞ℂা িব াপন
㾀栘㾀ত, মু
㾀ণ, বা
㾀栘চার

৪২। (১) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর 䐽培ণ, 㾀栘কৃ
িত, মান, ইত䏞ℂািদ
সဠেকঅসত䏞ℂ বণ
নাসিলত ᄐকান িব াপন 㾀栘㾀ত, মু
㾀ণ, 㾀栘কাশ বা 㾀栘চার
কিরেত পািরেবন না যাহার ারা জনগণ িব া হইেত পাের।
(২) এই ধারার অধীন আনীত ᄐকান মামলায় িববািদেক, আቐপ䐁掟 সমথ
েন, 㾀栘মাণ
কিরেত হইেব ᄐয
(ক) উ䐠栘Ⴀপ অসত䏞ℂ তথ䏞ℂসিলত িব াপেনর িবষেয় িতিন অবগত িছেলন না
অথবা িবষয় সেব
া䐀栘 㾀栘েচ᧰া সে栘ও তাহার িনকট 㾀栘িতভাত হয় নাই; এবং
(খ) িব াপন 㾀栘㾀ত, মু
㾀ণ, 㾀栘কাশ বা 㾀栘চারকারী িহসােব িতিন সাধারণ
ব䏞ℂবসািয়ক 㾀栘ি য়ায় িব াপন
㾀栘㾀ত, মু
㾀ণ, 㾀栘কাশ বা 㾀栘চার ব䏞ℂব䐲馪া
কিরয়ােছন।
(৩) এই ধারার অধীন ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘র িবူে ᄐকান আদালেত ᄐকান অিভেযাগ
উ ািপত হইেল, িভ䐚풌Ⴀপ না হইেল, আদালত এই মেম
িবেবচনা কিরেত পািরেব ᄐয,
সংি᧰ উৎপাদনকারী বা িব য়কারী কতৃ

ক উ䐠栘 িব াপন, 㾀栘㾀ত, মু
㾀ণ, 㾀栘কাশ
বা 㾀栘চােরর 㾀栘য়াস বা সহায়তা করা হইয়ােছ।

ষ অধ䏞ℂায়
খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসায়ীর িবেশষ দায়দািয়㾀
িন মােনর অথবা
ঝঁ
ু
িকপূ
ণ
বা
িবষা䐠栘 পদাথ
য䐠栘
ু
খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ
㾀栘ত䏞ℂাহার

৪৩। (১) যিদ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘র িনকট িব াস কিরবার মত যু
ি䐠栘স ত কারণ থােক
ᄐয, িতিন ᄐয সকল খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ, সরবরাহ বা
িব য় কিরয়ােছন ᄐসই䐽培িলর ᄐ䐁掟ে䏪搂 এই আইন বা অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন
িনধ
ািরত মানদ 㾀栘িতপািলত হইেতেছ না অথবা উহােত ᄐকান দু
ষক,
ᄐতজি䆀য়তাযু
䐠栘, িবিকরণযু
䐠栘 বা অন䏞ℂ ᄐকান ঝু
িকপূ
ণবা িবষা䐠栘 পদােথ
র
উপি䐲馪িত িবদ䏞ℂমান রিহয়ােছ, তাহা হইেল িতিন, কারণ উে খপূ
ব
ক িবষয়
সব
সাধারেণর াতােথ
㾀栘চারসহ, অনিতিবলে সেহজনক 㾀栘 িব খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ, কতৃ

প䐁掟েক অবিহত কিরয়া, 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত প িতেত,
বাজার বা খাদ䏞ℂ ᄐভা䐠栘ার িনকট হইেত 㾀栘ত䏞ℂাহােরর ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেবন।
(২) যিদ কতৃ

পে䐁掟র িনকট িব াস কিরবার মত যু
ি䐠栘স ত কারণ থােক ᄐয, ᄐকান
ব䏞ℂি䐠栘 কতৃ

ক ᄐয সকল খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ, সরবরাহ
বা িব য় করা হইয়ােছ, ᄐসই䐽培িলর ᄐ䐁掟ে䏪搂 এই আইন বা অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন
িনধ
ািরত মানদ 㾀栘িতপািলত হইেতেছ না অথবা উহােত ᄐকান দূ
ষক,
ᄐতজি䆀য়তাযু
䐠栘, িবিকরণযু
䐠栘 বা অন䏞ℂ ᄐকান ঝু
িকপূ
ণবা িবষা䐠栘 পদােথ
র
উপি䐲馪িত িবদ䏞ℂমান, তাহা হইেল কতৃ

প䐁掟, সেহজনক 㾀栘 িব খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা

খােদ䏞ℂাপকরণ বাজার বা ᄐভা䐠栘ার িনকট হইেত 㾀栘ত䏞ℂাহােরর জন䏞ℂ সংি᧰ ব䏞ℂি䐠栘েক
িনেদ
শ 㾀栘দান কিরেব এবং উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘 উ䐠栘 িনেদ
শনা অনু
যায়ী উপধারা (১) এর
িবধান অনু
সরেণ সংি᧰ খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ 㾀栘ত䏞ℂাহােরর 㾀栘েয়াজনীয় ব䏞ℂব䐲馪া
䏥뀂হণ কিরেবন।

উৎপাদনকারী,
ᄐমাড়ককারী,
িবতরণকারী এবং
িব য়কারীর
িবেশষ দায়ব তা

৪৪। (১) ᄐকান খাদ䏞ℂা㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂপকরণ উৎপাদনকারী বা ᄐমাড়ককারী এই
আইন বা তদধীন 㾀栘ণীত িবিধ বা 㾀栘িবধােনর শত
াবলী 㾀栘িতপালেন ব䏞ℂথ
হইেল উহা
এই আইেনর ল斆ন িহসােব গণ䏞ℂ হইেব।
(২) ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ মজু
দকারী বা িবতরণকারী এই আইেনর
িবধান ল斆েনর জন䏞ℂ দায়ী হইেবন, যিদ িতিন,
(ক) ᄐময়াদ উীণ
তািরেখর পের ᄐকান খাদ䏞ℂ সরবরাহ কেরন;
(খ) উৎপাদনকারী ᄐঘািষত সাবধানতা সং া িনেদ
শনা ল斆ন কিরয়া খাদ䏞ℂ মজু
দ
বা িবতরণ কেরন;
(গ) খাদ䏞ℂ িনরাপদতা সং া তথ䏞ℂ, ব䏞ℂবসািয়ক িচ বা পিরিচিত মু
িছয়া ᄐফেলন;
(ঘ) যাহার িনকট হইেত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ মজু
দ বা িবতরেণর জন䏞ℂ 䏥뀂হণ কিরয়ািছেলন,
তাহােক বা উৎপাদনকারীর উৎস শনা䐠栘করণ কিরেত না পােরন; বা
(ঙ) অিনরাপদ জানা সে栘ও খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ মজু
দ বা িবতরেণর জন䏞ℂ 䏥뀂হণ কেরন।
(৩) ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ িবে তা ᄐকান খাদ䏞ℂ িব েয়র ᄐ䐁掟ে䏪搂 এই
আইেনর িবধান লংঘেনর জন䏞ℂ দায়ী হইেবন, যিদ িতিন,
(ক) ᄐময়াদ উীণ
তািরেখর পের ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ িব য় কেরন অথবা িব য়䐲馪েল
মজু
দ রােখন;
(খ) অ㾀া䐲馪䏞ℂকর অব䐲馪ায় ᄐকান খাদ䏞ℂ িব েয়র জন䏞ℂ সংর䐁掟ণ বা মজু
দ কেরন অথবা
িব য় কেরন;
(গ) খাদ䏞ℂ িনরাপদতা সং া তথ䏞ℂ, ব䏞ℂবসািয়ক িচ বা পিরিচিত মু
িছয়া ᄐফেলন;
(ঘ) যাহার িনকট হইেত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ 䏥뀂হণ কিরয়ািছেলন, তাহােক বা িবতরণকারী বা
উৎপাদনকারীর উৎস শনা䐠栘করণ কিরেত না পােরন; বা
(ঙ) অিনরাপদ জানা সে栘ও মজু
দ অথবা িব েয়র উে㾀েশ䏞ℂ ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ 䏥뀂হণ
কেরন।

স ম অধ䏞ℂায়
খাদ䏞ℂ িবেষণ ও পরী䐁掟ণ
খাদ䏞ℂ িবেষক
িনেয়াগ ও দািয়㾀
㾀栘দান

৪৫। (১) কতৃ

প䐁掟, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর
নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟ার জন䏞ℂ 㾀栘েয়াজনীয় সংখ䏞ℂক খাদ䏞ℂ িবেষক িনেয়াগ
কিরেব।
(২) উপধারা (১) এ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, কতৃ

প䐁掟, িবেশষ 㾀栘েয়াজেন,
সরকার বা 䐲馪ানীয় ᄐকান কতৃ

পে䐁掟র অনু
েমাদন ম, সরকাির বা 䐲馪ানীয় কতৃ

পে䐁掟র
ᄐকান কম
কত
ােক খাদ䏞ℂ িবেষেকর দািয়㾀 㾀栘দান কিরেত পািরেব এবং দািয়㾀
পালেনর সময় সংি᧰ কম
কত
া, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , একজন খাদ䏞ℂ
িবেষক িহসােব গণ䏞ℂ হইেবন।
(৩) উপধারা (১) বা (২) এ যাহা িকছু
্ ই থা䐹秹ক না ᄐকন, ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক খাদ䏞ℂ
িবেষক িহসােব িনেয়াগ বা দািয়㾀 㾀栘দান করা যাইেব না, যিদ িতিন 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা
পেরা䐁掟ভােব ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন বা িবপণেনর সিহত সংি᧰
ᄐকান ব䏞ℂবসা বা বািণেজ䏞ℂর সিহত জিড়ত থােকন।

খাদ䏞ℂব㾀 পরী䐁掟া

৪৬। (১) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ সং䏥뀂হ বা য় কিরবার পর, িবিধ
ারা িনধ
ািরত িফস পিরেশাধপূ
ব
ক, ᄐয 䐲馪ান বা উৎস হইেত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরণ সং䏥뀂হ বা য় কিরেবন, তাহা ᄐয, অিধে䐁掟ে䏪搂র খাদ䏞ℂ িবেষেকর
এখিতয়ারাধীন হইেব, ᄐসই খাদ䏞ℂ িবেষেকর ারা উহার নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟া
করাইেত পািরেবন এবং 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত প িতেত উ䐠栘Ⴀপ িবেষণ বা
পরী䐁掟ার ফলাফেলর সনদ 䏥뀂হণ কিরেত পািরেবন :
তেব শত
থােক ᄐয, ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 খাদ䏞ℂ িবেষক 㾀栘দ ᄐকান সনদ বা উহার অনু
িলিপ
তাহার ব䏞ℂবসািয়ক 䐲馪াপনা বা অন䏞ℂ ᄐকান 䐲馪ােন 㾀栘দশ
ন কিরেত বা িব াপন িহসােব
ব䏞ℂবহার কিরেত পািরেবন না।
(২) এই ধারার অধীন িনেয়াগ㾀栘া খাদ䏞ℂ িবেষেকর দািয়㾀 ও কত
ব䏞ℂ 㾀栘িবধান ারা
িনধ
ািরত হইেব।

নমু
না িবেষণ বা
পরী䐁掟ার জন䏞ℂ
খােদ䏞ℂর নমু
না
বাধ䏞ℂতামূ
লক
িব য় বা সমপ
ণ

৪৭। (১) খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟ার 㾀栘েয়াজেন,
কতৃ

প䐁掟 বা তᄠকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া ᄐয ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, উৎপাদন, 㾀栘ি য়াকরণ, িব য়
বা 㾀栘㾀িতেত ব䏞ℂবহােরর উে㾀েশ䏞ℂ রি䐁掟ত সংি᧰ খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর মূ
ল䏞ℂ
㾀栘দানপূ
ব
ক উহার নমু
না সং䏥뀂হ কিরেত পািরেবন :
তেব শত
থােক ᄐয, ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ িব েয়র জন䏞ℂ না হইেলও উহা

নমু
না িহসােব সং䏥뀂হ করা যাইেব।
(২) উপধারা (১) এ উি িখত নমু
না িব য়, উৎপাদন, সরবরাহ বা মজু
দ 䐲馪লসহ
ᄐয ᄐকান 䐲馪ান হইেত সং䏥뀂হ করা যাইেব এবং ᄐয ব䏞ℂি䐠栘র দখেল থাকাব䏞ℂ䐲馪ায় ᄐকান
খাদ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর নমু
না সং䏥뀂েহর জন䏞ℂ যাচনা করা হইেব, ᄐসই ব䏞ℂি䐠栘,
এতদু
ে㾀েশ䏞ℂ কতৃ

প䐁掟 বা তᄠকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া ব䏞ℂি䐠栘র চািহদা অনু
যায়ী, উ䐠栘 নমু
না
িব য় বা, ᄐ䐁掟䏪搂মত, সমপ
ণ (Surrender) কিরেত বাধ䏞ℂ থািকেবন :
তেব শতথােক ᄐয, সমপ
ণকৃ
ত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকেণর মূ
ল䏞ℂ দাবী করা হইেল,
উ䐠栘Ⴀপ দাবীর এক মােসর মেধ䏞ℂ দাবীকৃ
ত নমু
নার মূ
ল䏞ℂ পিরেশাধ কিরেত হইেব।
(৩) এই ধারার অধীন নমু
না সং䏥뀂েহর ᄐ䐁掟ে䏪搂 নমু
না 㾀栘দানকারী, কতৃ

প䐁掟 বা
তᄠকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া ব䏞ℂি䐠栘র িনকট, িবেষণ বা পরী䐁掟েণর উে㾀েশ䏞ℂ, উ䐠栘 নমু
না
িব য় বা, ᄐ䐁掟䏪搂মত, সমপ
ণ কিরয়ােছন মেম
িনধ
ািরত ফেম
এক ᄐঘাষণায় 㾀া䐁掟র
কিরয়া িলিখতভােব 㾀ীকােরাি䐠栘 㾀栘দান কিরেবন।
(৪) উৎপাদান বা মজু
দ䐲馪ল হইেত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ ᄐয সকল সরবরাহ পথ
অিত ম কের বা ᄐয সকল 䐲馪ােন সরবরাহ বা মজু
দ করা হইয়া থােক, উপধারা
(১) এ উি িখত 䐁掟মতা㾀栘া ব䏞ℂি䐠栘 বা কতৃ

পে䐁掟র 㾀栘েয়াজেন, ᄐস সকল 䐲馪ােন 㾀栘েবেশর
এবং উ䐠栘 䐲馪ােনর ᄐয ᄐকান ᄐরকড
প䏪搂 পিরদশ
েনর অিধকার থািকেব।

নমু
না িবেষণ বা
পরী䐁掟ার ফলাফল
সং䏥뀂েহর প িত

৪৮। (১) ধারা ৪৬ এর িবধান অনু
যায়ী ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর
নমু
না িবেষণ বা অন䏞ℂভােব পরী䐁掟া কিরেত আ䏥뀂হ 㾀栘কাশ কিরেল অথবা ধারা ৪৭
এর িবধান অনু
সাের ᄐকান নমু
না িবি ত বা সমিপ
ত হইেল, নমু
না 䏥뀂হণকারী,
㾀栘েযাজ䏞ℂ ᄐ䐁掟ে䏪搂,
(ক) নমু
না িবে তা বা সমপ
ণকারীেক িবষয়
কিরেবন;

তৎ䐁掟ণাৎ িলিখতভােব অবিহত

(খ) নমু
না িবে তা বা সমপ
ণকারীর উপি䐲馪িতেত নমু
নােক চার অংেশ িবভ䐠栘
কিরেবন এবং 㾀栘েত䏞ℂক অংশ, 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত প িতেত, িচি তকরতঃ
িসলগালা কিরয়া বাঁিধয়া ᄐফিলেবন এবং অতঃপর,
(অ) এক

অংশ নমু
না 㾀栘দানকারী বা িবে তােক 㾀栘দান কিরেবন;

(আ) এক অংশ, ভিবষ䏞ℂেত তু
লনা কিরবার উে㾀েশ䏞ℂ, 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত
䐲馪ােন সংর䐁掟ণ কিরেবন; এবং
(ই) অবিশ᧰ দু
ই অংশ, 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত প িতেত, যথাযথ ধারণপাে䏪搂র
উপর নাম, কানা ও নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟ার অিভ㾀栘ায় উে খসহ ᄐরিজি栘কৃ
ত
ডাকেযােগ, সু
িনিদ
᧰ অিধে䐁掟ে䏪搂র খাদ䏞ℂ িবেষক বা খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগার বা কায
ালয়

㾀栘ধােনর িনকট ᄐ㾀栘রণ কিরেবন।
(২) খাদ䏞ℂ িবেষক বা খাদ䏞ℂ পরী䐁掟াগার বা কায
ালয় 㾀栘ধান উপধারা (১) এর
অধীন㾀栘া নমু
নার দু
ই অংেশর মেধ䏞ℂ এক অংশ ধারা ৪৯ এর িবধান অনু
যায়ী
িবেষণ বা পরী䐁掟া করাইয়া পরবত䐴엹 ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেবন এবং অবিশ᧰ অংশ
㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত প িত ও 䐲馪ােন সংর䐁掟ণ কিরেবন।

নমু
না িবেষণ বা
পরী䐁掟া এবং সনদ
㾀栘দােন খাদ䏞ℂ
িবেষেকর দািয়㾀

৪৯। (১) ধারা ৪৮ এর িবধান অনু
যায়ী খাদ䏞ℂ িবেষেকর িনকট ᄐকান নমু
না
িবেষণ বা পরী䐁掟ার জন䏞ℂ উপ䐲馪ািপত হইেল,
(ক) িতিন নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟ার ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেবন;
(খ) নমু
না 㾀栘াি র তািরখ হইেত সাধারণ ᄐ䐁掟ে䏪搂 ৭(সাত) কায
িদবেসর মেধ䏞ℂ এবং
জူরী ᄐ䐁掟ে䏪搂 ৩(িতন) কায
িদবেসর মেধ䏞ℂ 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত ফেম
িবেষণ বা
পরী䐁掟ার ফলাফল উে খপূ
ব
ক নমু
না ᄐ㾀栘রকেক সনদ 㾀栘দান কিরেবন; এবং
(গ) িবেষেণর ফলাফেলর এক

অনু
িলিপ কতৃ

পে䐁掟র িনকট ᄐ㾀栘রণ কিরেবন।

(২) এই আইেনর অধীন ᄐয ᄐকান তদ, িবচার বা কায
ধারা পিরচালনার ᄐ䐁掟ে䏪搂
খাদ䏞ℂ িবেষক কতৃ

ক, 㾀栘িবধান ারা িনধ
ািরত ফরেম, সনদ িহসােব 㾀া䐁掟িরত ᄐকান
দিলল এই ধারার অধীন এক িবেষণ বা পরী䐁掟ার ফলাফেলর 㾀栘মাণ িহসােব গণ䏞ℂ
হইেব।

নমু
না িবেষণ বা ৫০। (১) এই আইেনর অধীন ᄐকান তদ বা িবচার চলাকােল খাদ䏞ℂ আদালত,
পরী䐁掟ায়
㾀栘েয়াজেন, 㾀তঃ㾀栘েণািদতভােব অথবা বাদী বা িববাদীর আেবদন েম, ᄐয ᄐকান
আদালেতর িনেদ
শ খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟ার জন䏞ℂ কতৃ

প䐁掟েক িনেদ
শ
㾀栘দান কিরেত পািরেব।
(২) উপধারা (১) এর অধীন খাদ䏞ℂ আদালত কতৃ

ক ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণর নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟ার জন䏞ℂ িনেদ
শ㾀栘া হইেল কতৃ

প䐁掟,
এতদু
ে㾀েশ䏞ℂ সরকার কতৃ

ক িনিদ
᧰ পরী䐁掟াগােরর মাধ䏞ℂেম, সংি᧰ খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণর নমু
না িবেষণ বা পরী䐁掟া করাইয়া উহার 㾀栘িতেবদন আদালেত
উপ䐲馪াপন কিরেব।
(৩) উপধারা (২) এর অধীন আদালেত উপ䐲馪ািপত 㾀栘িতেবদন সা䐁掟䏞ℂ িহসােব গণ䏞ℂ
করা যাইেব।
(৪) এই ধারার অধীন সকল পরী䐁掟া বা িবেষেণর ব䏞ℂয়, আদালেতর িনেদ
শনা
অনু
যায়ী, বাদী িববাদী বা উভয় প䐁掟 কতৃ

ক পিরেশািধত হইেব।

অ᧰ম অধ䏞ℂায়
পিরদশ
ন এবং খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ জ করণ
পিরদশ
ক িনেয়াগ
ও দািয়㾀 㾀栘দান

৫১। (১) কতৃ

প䐁掟, এই আইেনর অধীন িনিদ
᧰ দািয়㾀 পালেনর জন䏞ℂ 㾀栘েয়াজনীয়
সংখ䏞ℂক িনরাপদ খাদ䏞ℂ পিরদশ
ক িনেয়াগ কিরেব।
(২) উপধারা (১) এ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, কতৃ

প䐁掟, িবেশষ 㾀栘েয়াজেন,
সরকার বা 䐲馪ানীয় ᄐকান কতৃ

পে䐁掟র অনু
েমাদন েম, সরকাির বা 䐲馪ানীয়
কতৃ

পে䐁掟র ᄐকান কম
কত
ােক িনরাপদ খাদ䏞ℂ পিরদশ
েকর দািয়㾀 㾀栘দান কিরেত
পািরেব এবং দািয়㾀 পালেনর সময় সংি᧰ কম
কত
া, এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ
পূ
রণকে , একজন িনরাপদ খাদ䏞ℂ পিরদশ
ক িহসােব গণ䏞ℂ হইেবন।
(৩) উপধারা (১) বা (২) এ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক পিরদশ
ক
িহসােব িনেয়াগ বা দািয়㾀 㾀栘দান করা যাইেব না, যিদ িতিন 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟 বা পেরা䐁掟ভােব
ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ উৎপাদন বা িবপণেনর সিহত সংি᧰ ᄐকান
ব䏞ℂবসা বা বািণেজ䏞ℂর সিহত জিড়ত থােকন।

পিরদশ
েকর
দািয়㾀 ও কত
ব䏞ℂ

৫২। (১) পিরদশ
ক িন Ⴀপ দািয়㾀 ও কত
ব䏞ℂ পালন কিরেবন, যথা :
(ক) কতৃ

পে䐁掟র িনেদ
শনা অনু
যায়ী ᄐয ᄐকান খাদ䏞ℂ 䐲馪াপনা িনয়িমতভােব পিরদশ
ন;
(খ) 㾀栘েযাজ䏞ℂ ᄐ䐁掟ে䏪搂, খাদ䏞ℂ 䐲馪াপনার লাইেসে䐝ތর শত
াবলী পয
েব䐁掟ণ;
(গ) এই আইন বা িবদ䏞ℂমান অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর ব䏞ℂত䏞ℂয় ঘটাইয়া উৎপািদত,
মজু
দকৃ
ত, িবি ত বা িব েয়র জন䏞ℂ 㾀栘দিশ
ত হইেতেছ বিলয়া সেহ হইেল ᄐয ᄐকান
খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরেণর নমু
না সং䏥뀂হ ও পরী䐁掟ািনরী䐁掟ার জন䏞ℂ খাদ䏞ℂ
িবেষেকর িনকট ᄐ㾀栘রণ;
(ঘ) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর নমু
না 䏥뀂হণ, মজু
দ, জ এবং খাদ䏞ℂ আদালেতর িনেদ
শানু
যায়ী সকল
পিরদশ
ন ও গৃ
হীত ᄐরকেড
র অনু
িলিপ 㾀栘দান ও সংর䐁掟ণ;
(ঙ) এই আইন বা িবদ䏞ℂমান অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর ব䏞ℂত䏞ℂয় ঘটাইয়া খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা
খােদ䏞ℂাপকরেণর উৎপাদন, মজু
দ বা িবপণন করা হইেতেছ িক না তাহা িনႠপেণর
জন䏞ℂ, 㾀栘েয়াজনীয় ᄐ䐁掟ে䏪搂, অনু
স ান ও পিরদশ
ন;
(চ) অিনরাপদ খাদ䏞ℂবাহী বিলয়া সেহ হইেল যু
ি䐠栘স তভােব নূ
䏞ℂনতম সমেয়র জন䏞ℂ
ᄐয ᄐকান যানবাহন থামাইয়া ত াশী;
(ছ) এই আইেনর অধীন ᄐকান মামলায় ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘র খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবসার লাইেস䐝 ތবা
িনব ন বািতল বা 䐲馪িগত করা হইেল, তাহার নাম, কানা, 㾀栘কৃ
িত ও ব䏞ℂবসা
䐲馪ােনর ᄐরকডসংর䐁掟ণ;

(জ) এই আইেনর আওতায় পিরচািলত 㾀栘িত
িস াসমূ
েহর ᄐরকডসংর䐁掟ণ;

মামলার ᄐ䐁掟ে䏪搂 আদালেতর

(ঝ) এই আইেনর অধীন দােয়রকৃ
ত বা ူজু
কৃ
ত মামলায় আদালত 㾀栘দ িস াের
অনু
িলিপ কতৃ

পে䐁掟র িনকট ᄐ㾀栘রণ;
(ঞ) আমদািন বা িবপণেনর জন䏞ℂ িনিষ
খােদ䏞ℂাপকরণ আটক;

ᄐঘািষত সেহজনক খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা

(ঠ) এই আইেনর ব䏞ℂত䏞ℂয় সဠেকিলিখতভােব ᄐকান অিভেযাগ 㾀栘া
অিভেযাগ অনু
স ান বা, ᄐ䐁掟䏪搂মত, অদ;

হইেল, উ䐠栘

(ঠ) ᄐভজাল খাদ䏞ℂ জ ; এবং
(ড) কতৃ

প䐁掟 এবং খাদ䏞ℂ আদালত কতৃ

ক িনেদ
িশত অন䏞ℂান䏞ℂ দািয়㾀 পালন।

খাদ䏞ℂ 䐲馪াপনা,
ভবন বা গৃ
েহ
㾀栘েবশ কিরবার
䐁掟মতা

৫৩। (১) এই আইেনর িবধান লংঘন কিরয়া খাদ䏞ℂ 䐲馪াপনা, ভবন বা গৃ
েহ ᄐকান
ঘটনা সংঘ ত হইেতেছ িকনা তাহা িনি䆀ত হইবার জন䏞ℂ পিরদশ
ক, কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক
িনেদ
িশত প ায় ᄐয ᄐকান সমেয়, ᄐয ᄐকান খাদ䏞ℂ 䐲馪াপনা বা ভবেন 㾀栘েবশ কিরেত
পািরেবন।
(২) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 উপধারা (১) এর অধীন আইনানু
গ কায
াবলী সဠাদেনর ᄐ䐁掟ে䏪搂
ᄐকান পিরদশ
কেক ᄐকান খাদ䏞ℂ䐲馪াপনা, ভবন বা গৃ
েহ 㾀栘েবেশর ᄐ䐁掟ে䏪搂 বাধা বা
㾀栘িতব কতা সৃ
ি᧰ কিরেত পািরেবন না।

জমাখরেচর বিহ,
রিশদ, দিলল এবং
িহসাব দািখল

৫৪। ᄐকান পিরদশ
ক, তদ কিরবার জন䏞ℂ, খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ বা খােদ䏞ℂাপকরণ সং া
ব䏞ℂবসা বা বািণজ䏞ℂ পিরচালনাকারী অথবা উৎপাদন বা িবপণনকারীর িনকট,
িলিখতভােব ᄐনা শ 㾀栘দান কিরয়া, উহার সকল ব䏞ℂবসা, বািণজ䏞ℂ, উৎপাদন, উৎস
সনা䐠栘করণ (traceability) বা িবপণন সং া জমাখরেচর বিহ, রিশদ ও অন䏞ℂান䏞ℂ
দিললপ䏪搂 যাচনা কিরেত পািরেবন এবং পিরদশ
েকর চািহদা অনু
যায়ী ᄐনা শ㾀栘া
ব䏞ℂি䐠栘 তাহা 㾀栘িতপালন কিরেত বাধ䏞ℂ থািকেবন।

ᄐভজাল খাদ䏞ℂ জ
কিরবার 䐁掟মতা

৫৫। (১) পিরদশ
ক, মধ䏞ℂরাত হইেত সূ
েয
াদেয়র পূ
ব
মু
হূ
তপয
 সময় ব䏞ℂতীত, ᄐয
ᄐকান সমেয়
(ক) খাদ䏞ℂ িবপণেনর সরবরাহ 䐲馪ল, সরবরাহ পথ, মজু
দ䐲馪ল বা িব েয়র জন䏞ℂ
রি䐁掟ত খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂ ব䏞ℂবহারেযাগ䏞ℂ ᄐয ᄐকান ব㾀র অব䐲馪া, 䐲馪ান অথবা উহার
উৎপাদন 㾀栘ি য়ার অব䐲馪া পিরদশ
ন কিরেত পািরেবন; এবং

(খ) খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর জন䏞ℂ ব䏞ℂব ত বা ব䏞ℂবহােরর জন䏞ℂ রি䐁掟ত উপকরণ বা এইႠপ ᄐয
ᄐকান ব㾀 এবং খাদ䏞ℂ 㾀栘㾀তকরণ বা িবপণেনর জন䏞ℂ ব䏞ℂব ত ᄐয ᄐকান ᄐকৗটা বা
ধারণপা䏪搂 পরী䐁掟ািনরী䐁掟া কিরেত পািরেবন।
(২) উপধারা (১) এর অধীেন ᄐয ᄐকান পিরদশ
ন বা পরী䐁掟ািনরী䐁掟ার জন䏞ℂ
পিরদশ
কেক ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বাধা 㾀栘দান বা 㾀栘িতব কতা সৃ
ি᧰ কিরেত পািরেবন না।
(৩) উপধারা (১) এর অধীন পিরদশ
ন এবং পরী䐁掟াকােল যিদ পিরদশ
েকর িব াস
কিরবার কারণ থােক ᄐয খাদ䏞ℂ 㾀栘㾀তকরণ বা িবপণন সং া কােজ িনিদ
᧰ ᄐকান
জীব বা ি য়াশীল বሀ, ধারণপা䏪搂 বা উহার উপাদান যাহা মানু
েষর 㾀াে䐲馪䏞ℂর জন䏞ℂ
䐁掟িতকর বা অনু
পেযাগী বা ᄐভজাল, তাহা হইেল িতিন ঐ সকল ব㾀 বা উহা ারা
㾀栘㾀তকৃ
ত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ জ কিরেত পািরেবন।
(৪) উপধারা (৩) এর অধীেন ᄐকান িকছু
জে র ᄐ䐁掟ে䏪搂 ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বাধা 㾀栘দান বা
㾀栘িতব কতা সৃ
ি᧰ কিরেত পািরেবন না।
(৫) উপধারা (৩) এর অধীেন ᄐয ᄐকান খাদ䏞ℂ, উপকরণ বা ব㾀েক ᄐভজাল বা
দূ
িষত িহসােব িব াস কিরয়া জ করা হইেল পিরদশ
ক জ কৃ
ত নমু
নােক ধারা ৪৮
এর িবধান অনু
সাের, যথাশী স䐢�ব, পৃ
থক কিরয়া, িনধ
ািরত প িতেত, সকল
নমু
না ব ন ও হ ার কিরেবন।
(৬) উপধারা (৩) এর অধীন ᄐকান জীব বা ি য়াশীল ব㾀, ধারণপা䏪搂 বা
উহার উপাদান বা উহা ারা 㾀栘㾀তকৃ
ত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ জ কিরবার ᄐ䐁掟ে䏪搂, জ কারী,
(ক) খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ, জীব বা ি য়াশীল ব㾀, ধারণপা䏪搂 বা উহার উপাদান অিবলে
অপসারণ কিরেবন; এবং
(খ) অপসারেণর পর উহািদগেক িনধ
ািরত প িতেত িচ ও সীলেমাহর 㾀栘দান
কিরয়া িনরাপদ ᄐহফাজেত রািখেবন এবং, ᄐ䐁掟䏪搂মত, ধারা ৫৬ বা ৫৭ এর িবধান
অনু
যায়ী 㾀栘েয়াজনীয় ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেবন।
(৭) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 এই ধারার িবধান অনু
সাের পিরচািলত ᄐকান অপসারণ কায
েক
বাধা 㾀栘দান বা 㾀栘িতব কতা সৃ
ি᧰ কিরেত পািরেবন না এবং ᄐকান জীব বা
ি য়াশীল ব㾀, উপকরণ খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ পদাথ
, বা ধারণপা䏪搂 উপধারা (৬) এর দফা
(খ) এর িবধান অনু
সাের রি䐁掟ত ᄐহফাজত হইেত অপসারণ কিরেত পািরেবন না বা
ᄐহফাজেত থাকাকালীন উহা হ ার কিরেত পািরেবন না।

জীব বা
ি য়াশীল ব㾀
িবন᧰, ইত䏞ℂািদ

৫৬। (১) ধারা ৫৫ এর উপধারা (৩) এর অধীন ᄐকান পিরদশ
ক বা ᄐকান
কতৃ

প䐁掟 হইেত 䐁掟মতা㾀栘া ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 কতৃ

ক ᄐকান পিরদশ
ক বা জীব বা
ি য়াশীল ব㾀, খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ, উপকরণ, পদাথ
, ধারণপা䏪搂 জ করা হইেল, উহা ᄐয
মািলক দখেল পাওয়া যাইেব ᄐসই ব䏞ℂি䐠栘 বা মািলেকর িলিখত স িতেত দু
ইজন
ব䏞ℂি䐠栘র স ু
েখ উহা তৎ䐁掟ণাৎ 䑄㣈ংস করা যাইেব;

(২) যিদ উ䐠栘ူপ স িত না পাওয়া না যায়, তাহা হইেল জ কৃ
ত জীব বা
ি য়াশীল ব㾀 বা উপকরণ, পদাথ
ত পচনশীল 㾀栘কৃ
িতর হইেল এবং ধারা ৫৫
এর উপধারা (৩) এর অধীন জ কারী পিরদশ
ক বা 䐁掟মতা㾀栘া ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘র
িবেবচনায় উহা মানব 㾀াে䐲馪䏞ℂর জন䏞ℂ 䐁掟িতকর বা মানু
েষর খাদ䏞ℂ িহসােব অনু
পেযাগী
হইেল, উহা তৎ䐁掟ণাৎ 䑄㣈ংস করা যাইেব।
(৩) উপধারা (১) ও (২) এর অধীন ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হেণর সমু
দয় ব䏞ℂয় উ䐠栘 জীব বা
ি য়াশীল ব㾀, খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ, উপকরণ, পদাথ
, বা ধারণপা䏪搂 জে র সময় যাহার
দখেল পাওয়া যাইেব তাহার িনকট হইেত সরকাির দাবী িহসােব আদায়েযাগ䏞ℂ হইেব।

জ কৃ
ত জীব বা
ি য়াশীল ব㾀,
উপকরণ, পদাথ
ও ধারণপা䏪搂
িন䐯⾪ি

৫৭। (১) ধারা ৫৫ এর উপধারা (৩) এর পিরদশ
ক বা এত㾀ু
䏞ℂেশ䏞ℂ কতৃ

প䐁掟 হইেত
䐁掟মতা㾀栘া ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 কতৃ

ক অধীন ᄐয ᄐকান জীব বা ি য়াশীল ব㾀 বা ᄐয
ᄐকান উপকরণ, পদাথ
, বা ধারণপা䏪搂 পিরদশ
ক কতৃ

ক জ করা হইেল, ধারা ৫৬
এর িবধান অনু
যায়ী উ䐠栘 জীব বা ি য়াশীল ব㾀, উপকরণ, পদাথ
, ধারণপা䏪搂
䑄㣈ংস করা না ᄐগেল, ᄐয ব䏞ℂি䐠栘র দখেল থাকাব䐲馪ায় উহা জ করা হইয়ােছ তাহােক
উ䐠栘Ⴀপ জে র িবষয় এইমেমঅবিহত কিরেত হইেব ᄐয, জ কৃ
ত ব㾀,
উপকরণ, পদাথ
বা ধারণপা䏪搂 এখিতয়ার সဠ䐚풌 ম䏞ℂািজেᆀেটর স ু
েখ উপ䐲馪াপন
করা হইেব।
(২) এই আইেন বা আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেনর অধীন ᄐকান অিভেযাগ
উ ািপত হউক বা না হউক, উপধারা (১) এর অধীন িবেবচনার জন䏞ℂ ᄐকান
জীব বা ি য়াশীল ব㾀 বা ᄐয ᄐকান উপকরণ, পদাথ
বা ধারণপা䏪搂 ম䏞ℂািজেᆀেটর
স ু
েখ উপ䐲馪াপন করা হইেল ম䏞ℂািজেᆀট, তᄠিবেবচনায় 㾀栘েয়াজনীয় 㾀栘মাণািদ 䏥뀂হেণর
পর, যিদ মেন কেরন ᄐয, উ䐠栘
(ক) খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ, জীব বা ি য়াশীল ব㾀, উপকরণ বা পদাথ
মানব 㾀াে䐲馪䏞ℂর জন䏞ℂ
䐁掟িতকর বা খাদ䏞ℂ িহসােব অনু
পেযাগী বা দু
িষত বা ᄐভজালিমি䏲媠ত; অথবা
(খ) িব েয়র উে㾀েশ䏞ℂ ধারণপা䏪搂 েত ᄐকান ᄐভজাল িমি䏲媠ত খাদ䏞ℂ, মানব 㾀াে䐲馪䏞ℂর
জন䏞ℂ 䐁掟িতকর বা মানু
েষর খাদ䏞ℂ িহসােব অনু
পেযাগী বা দু
িষত খাদ䏞ℂ উৎপাদন বা
সংর䐁掟েণর জন䏞ℂ ব䏞ℂবহার করা হইয়ােছ বা ধারণপা䏪搂 েত মানব 㾀াে䐲馪䏞ℂর জন䏞ℂ
䐁掟িতকর বা মানু
েষর খাদ䏞ℂ িহসােব অনু
পেযাগী ᄐকান বሀ, উপকরণ বা পদাথ
রিহয়ােছ,
তাহা হইেল ম䏞ℂািজেᆀট, উ䐠栘 জীব বা ি য়াশীল ব㾀 বা খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ, উপকরণ,
পদাথ
বা ধারণপা䏪搂 কতৃ

পে䐁掟র অনুেল বােজয়া করতঃ কতৃ

প䐁掟েক তৎ䐁掟ণাৎ
উহা 䑄㣈ংস কিরেত িনেদ
শ 㾀栘দান কিরেবন এবং উ䐠栘Ⴀপ ᄐকান িনেদ
শ 㾀栘দ হইেল
কতৃ

প䐁掟 উহা 䑄㣈ংস বা অন䏞ℂ ᄐকান ভােব িন䐯⾪ির ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেব।

নবম অধ䏞ℂায়
অপরাধ, দ, ইত䏞ℂািদ
এই আইেনর
িবধান ল斆ন
কিরবার দ

৫৮। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 তফিসেলর কলাম (৩) এ বিণ
ত এই আইেনর ᄐকান িবধান ল斆ন
কিরেল উহা এই আইেনর অধীন অপরাধ িহসােব গণ䏞ℂ হইেব এবং ত䐶ĉন䏞ℂ উ䐠栘
িবধােনর িবপরীেত কলাম (৪) এ বিণ
ত দে এবং একই িবধান পু
নরায় ল斆ন
কিরেল কলাম (৫) এ বিণ
ত দে দিত হইেবন।

ᄐকাဠানী কতৃ

ক
িবধান ল斆ন বা
অপরাধ সংঘটন

৫৯। (১) এই আইন বা তদধীন 㾀栘ণীত িবিধ বা 㾀栘িবধােনর ᄐকান িবধান
ল斆নকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী যিদ ᄐকাဠানী হয়, তাহা হইেল উ䐠栘
ᄐকাဠানীর মািলক, অংশীদার, 㾀栘ািধকার, ᄐচয়ারম䏞ℂান, ব䏞ℂব䐲馪াপনা পিরচালক,
পিরচালক ᄐজনােরল ম䏞ℂােনজার, ম䏞ℂােনজার, সিচব বা 㾀栘ত䏞ℂ䐁掟ভােব সংি᧰ অন䏞ℂ
ᄐকান কম
কত
া, কম
চারী বা এেজ , ᄐয নােমই অিভিহত হউক না ᄐকন, িবধান
ল斆ন বা অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ䏞ℂ হইেব, যিদ না িতিন 㾀栘মাণ
কিরেত পােরন ᄐয, উ䐠栘 ল斆ন বা অপরাধ তাহার অ াতসাের সংঘ ত হইয়ােছ
অথবা উ䐠栘 ল斆ন বা অপরাধ ᄐরাধ কিরবার জন䏞ℂ িতিন যথাসাধ䏞ℂ ᄐচ᧰া কিরয়া
অকৃ
তকায
হইয়ােছন।
(২) উপধারা (১) এ উি িখত ᄐকাဠানী আইনগত ব䏞ℂি䐠栘স栘া (Body Corporate)
হইেল, উ䐠栘 উপধারায় উি িখত ব䏞ℂি䐠栘েক অিভযু
䐠栘 ও ᄐদাষী সাব䏞ℂ করা ছাড়াও
উ䐠栘 ᄐকাဠানীেক পৃ
থকভােব একই কায
ধারায় অিভযু
䐠栘 ও ᄐদাষী সাব䏞ℂ করা
যাইেব, তেব ᄐফৗজদারী মামলায় উহার উপর সংি᧰ িবধান অনু
সাের 䑑熗ধু
অথ
দ
আেরাপ করা যাইেব।
ব䏞ℂাখ䏞ℂা। এই ধারায়
(ক) ‘ᄐকাဠানী’ অেথ
ᄐয ᄐকান সং䐲馪া, সংিবিধব হউক বা না হউক, বািণিজ䏞ℂক
㾀栘িত ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত, সংঘ বা সংগঠনও অভু

䐠栘 হইেব; এবং
(খ) বািণিজ䏞ℂক 㾀栘িত ােনর ᄐ䐁掟ে䏪搂 ‘পিরচালক’ অেথ
উহার ᄐকান অংশীদার বা
পিরচালনা ᄐবােড
র সদস䏞ℂও অভু

䐠栘 হইেব।

জািমনেযাগ䏞ℂতা
ও আমলেযাগ䏞ℂতা

৬০। এই আইেনর ধারা ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫
ও ৩৭ এ বিণ
ত অপরাধ আমলেযাগ䏞ℂ (cognizable) ও অজািমনেযাগ䏞ℂ (non
bailable) হইেব এবং উ䐠栘 অপরাধ ব䏞ℂতীত এই আইেনর অন䏞ℂান䏞ℂ অপরাধ অ
আমলেযাগ䏞ℂ (noncognizable) ও জািমনেযাগ䏞ℂ (bailable) হইেব।

অন䏞ℂ আইেন
অপরাধ হইবার

৬১। আপাততঃ বলবৎ অন䏞ℂ ᄐকান আইেন িভ䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন,
এই আইেনর অধীন ᄐকান অপরাধ যিদ অন䏞ℂ ᄐকান আইেন িবেশষ অপরাধ িহসােব

ᄐ䐁掟ে䏪搂 অনু
সরণীয়
প িত

উ䐀栘তর দেযাগ䏞ℂ অপরাধ হইয়া থােক, তাহা হইেল উহােক এই আইেনর অধীন
িনরাপদ খাদ䏞ℂ িবেরাধী িবেশষ অপরাধ িহসােব গণ䏞ℂ কিরয়া িবচােরর জন䏞ℂ 䏥뀂হেণর
ᄐ䐁掟ে䏪搂 আইনত ᄐকান বাধা থািকেব না :
তেব শতথােক ᄐয, সংি᧰ অপরােধর 㾀栘কৃ
িত ও 䐽培ူ㾀 িবেবচনা কিরয়া যিদ
কতৃ

প䐁掟 মেন কের ᄐয, উ䐠栘 অপরােধর জন䏞ℂ সংি᧰ িবেশষ আদালত বা িবেশষ
াইবু
䏞ℂনােল, যাহা 㾀栘েযাজ䏞ℂ, উহার িবচার হওয়া সমীচীন হইেব, তাহা হইেল
এতদু
ে㾀েশ䏞ℂ ᄐচয়ারম䏞ℂােনর িনকট হইেত 䐁掟মতা㾀栘া কম
কত
ার মাধ䏞ℂেম, উহার
অিধকতর কায
কর িবচার িনি䆀ত কিরবার উে㾀েশ䏞ℂ, িবেশষ আদালত বা িবেশষ
াইবু
䏞ℂনােল যাহা 㾀栘েযাজ䏞ℂ, মামলা দােয়েরর লে䐁掟䏞ℂ ᄐচয়ারম䏞ℂান 㾀栘েয়াজনীয় ব䏞ℂব䐲馪া
䏥뀂হণ কিরেবন।

অথ
দের অেথ
র
অংশ
অিভেযাগকারীেক
㾀栘দান

৬২। এই আইেনর অধীন ᄐকান মামলায় খাদ䏞ℂ আদালত ᄐকান অিভযু
䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘েক
ᄐদাষী সাব䏞ℂ কিরয়া ᄐকান অথ
দ আেরাপ কিরেল উ䐠栘 অেথ
র ২৫ (পঁিচশ) শতাংশ
অথ
㾀栘েণাদনা িহসােব সংি᧰ অিভেযাগকারী 㾀栘া হইেবন :

㾀栘কৃ
ত অপরাধীেক
সনা䐠栘করেণ
সহায়তা, ইত䏞ℂািদ

৬৩। (১) এই আইেনর ᄐকান িবধান ল斆নজিনত ᄐকান কােয
র সিহত ᄐকান
িবে তার
াতসাের সংি᧰তা না থাকার িবষয় যিদ সেহাতীত ভােব
ᄐবাধগম䏞ℂ হয় এবং 㾀栘েয়াজনেবােধ উ䐠栘 িবে তা আইেনর িবধান ল斆নকারীেক
সনা䐠栘করেণ সহেযািগতা কিরেত যিদ 㾀栘㾀ত থােকন, তাহা হইেল এই আইেনর
অধীন অপরােধর জন䏞ℂ দায়ী কিরয়া তাহার িবူে শাি মূ
লক ᄐকান ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ
না কিরয়া আইেনর িবধান ল斆ণকারীেক সনা䐠栘করেণর কাযম 䏥뀂হণ করা
যাইেব।

তেব শতথােক ᄐয, অিভেযাগকারী কতৃ

পে䐁掟র ᄐকান কম
কত
া বা কম
চারী হইেল,
িতিন উ䐠栘 㾀栘েণাদনা 㾀栘াপ䏞ℂ হইেবন না।

(২) ᄐকান ᄐদাকান হইেত িবি ত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ দূ
িষত, ᄐভজাল, নকল বা
পূ
ণ
হইবার ᄐ䐁掟ে䏪搂 যিদ উ䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ ᄐকান 䎤䄨বধ বা অনু
েমািদত কারখানা, ফ䏞ℂা䆀ির বা
㾀栘িত ােন উৎপািদত বা 㾀栘㾀ত হইয়া থােক এবং যিদ সেহাতীতভােব ᄐবাধগম䏞ℂ
হয় ᄐয খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ 㾀栘㾀ত বা উৎপাদন 㾀栘ি য়ার সিহত ᄐদাকােনর মািলক বা
পিরচালেকর ᄐকান সংি᧰তা নাই এবং 㾀栘েয়াজনেবােধ যিদ উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘 আইেনর
িবধান ল斆নকারীেক সনা䐠栘করেণ সহেযািগতা কিরেত 㾀栘㾀ত থােকন, তাহা হইেল
ᄐদাকােনর মািলক বা পিরচালকেক দায়ী কিরয়া ᄐকান ᄐফৗজদারী বা 㾀栘শাসিনক
কাযম বা ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ না কিরয়া আইেনর িবধান ল斆নকারীেক সনা䐠栘করেণর
কাযম 䏥뀂হণ করা যাইেব।
(৩) জীিবকা অজ
েনর উে㾀েশ䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ

য় কিরয়া হকার বা

ᄐফিরওয়ালা িহসােব িব য় কিরেল এবং অনু
Ⴀপ িবি ত খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ যিদ নকল,
ᄐভজাল বা অন䏞ℂ ᄐকানႠপ
পূ
ণহইয়া থােক এবং উহার ারা ᄐকান
খাদ䏞ℂেভা䐠栘ার 㾀াথ䐁掟ু
䆀 হইয়া থােক, তাহা হইেল অনু
Ⴀপ কারেণ যিদ
সেহাতীতভােব ᄐবাধগম䏞ℂ হয় ᄐয, িতিন অৈবধভােব লাভবান হইবার উে㾀েশ䏞ℂ
স ােন বা ᄐযাগসাজেশ অথবা জািনয়া 䑑熗িনয়া উহা খাদ䏞ℂ ᄐভা䐠栘ার িনকট িব য়
কেরন নাই এবং 㾀栘েয়াজেবােধ যিদ উ䐠栘 হকার বা ᄐফিরওয়ালা িবধান
ল斆নকারীেক সনা䐠栘করেণ কতৃ

প䐁掟েক সহেযািগতা কিরেত 㾀栘㾀ত থােকন, তাহা
হইেল উ䐠栘 হকার বা ᄐফিরওয়ালােক দায়ী কিরয়া ᄐকান ᄐফৗজদারী বা 㾀栘শাসিনক
কাযম বা ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ না কিরয়া আইেনর িবধান ল斆নকারীেক সনা䐠栘করেণর
কাযম 䏥뀂হণ করা যাইেব।
(৪) কাঁচা মৎস䏞ℂ ও শাকসবিজর ন䏞ℂায় ত পচনশীল ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ ᄐকান হকার
বা ᄐফিরওয়ালার িনক বা ᄐকান ᄐদাকােন 㾀াভািবক 㾀栘াকৃ
িতক কারেণ পিচয়া
যাওয়া অব䐲馪ায় পাওয়া ᄐগেল যিদ ইহা সহেজই ᄐবাধগম䏞ℂ হয় ᄐয পিচয়া িগয়ােছ
জািনয়াও অৈবধভােব লাভবান হইবার উে㾀েশ䏞ℂ স ােন বা ᄐযাগসাজেশ িতিন উহা
খাদ䏞ℂ ᄐভা䐠栘ার িনকট িব য় বা িব েয়র ᄐচ᧰া কেরন নাই তাহা হইেল উ䐠栘 হকার,
ᄐফিরওয়ালা বা ᄐদাকানদারেক দায়ী কিরয়া ᄐকান ᄐফৗজদারী বা 㾀栘শাসিনক
কাযম বা ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ না কিরয়া কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক পচনশীলতা 㾀栘িতেরাধমূ
লক
কাযম 䏥뀂হণ করা যাইেব।
(৫) এই ধারার অধীন দায় হইেত অব䏞ℂাহিত㾀栘া ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক আিদ᧰
বা অনু
ူ হইেল তাৎ䐁掟িণকভােব নকল বা ᄐভজােলর উৎস উদঘাটেনর িবষেয়
এবং 㾀栘েয়াজনেবােধ িবচার কােয
র সা䐁掟ী িহসােব কতৃ

প䐁掟েক সহায়তা 㾀栘দান কিরেত
বাধ䏞ℂ থািকেবন।

দশম অধ䏞ℂায়
খাদ䏞ℂ আদালত, অিভেযাগ, িবচার, ইত䏞ℂািদ
খাদ䏞ℂ আদালত
িনধ
ারণ, 䐁掟মতা
ও এখিতয়ার

৬৪। (১) এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর জন䏞ℂ 㾀栘েয়াজনীয় সংখ䏞ℂক আদালত
থািকেব যাহা িব䑑熗 খাদ䏞ℂ আদালত নােম অিভিহত হইেব।
(২) ᄐফৗজদারী কায
িবিধেত যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, উপধারা (১) এর উে㾀শ䏞ℂ
পূ
রণকে , সরকার, সু
ি㾀栘ম ᄐকােট
র সিহত পরামশেম, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন
ারা, 㾀栘থম ᄐ䏲媠ণীর ম䏞ℂািজে栘ট আদালত বা, ᄐ䐁掟䏪搂মত, ᄐমোপিলটন এলাকার জন䏞ℂ
ᄐমোপিলটন ম䏞ℂািজে栘ট আদালতেক িব䑑熗 খাদ䏞ℂ আদালত িহসােব িনধ
ারণ কিরেব
এবং একািধক আদালত িনধ
ারণ করা হইেল উহােদর 㾀栘েত䏞ℂক আদালেতর জন䏞ℂ
এলাকা িনিদ
᧰ কিরয়া িদেব।
(৩) সরকার, সু
㾀栘ীম ᄐকােট
র সিহত পরামশেম, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা,
সময় সময়, উপধারা (১) এর অধীন িনধ
ািরত খাদ䏞ℂ আদালেতর অিধে䐁掟䏪搂
িনধ
ারণ বা পু
নঃ িনধ
ারণ কিরেত পািরেব।

(৪) ᄐফৗজদারী কায
িবিধেত যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, এই আইেনর অধীন ᄐকান
ব䏞ℂি䐠栘র উপর অথ
দ আেরােপর ᄐ䐁掟ে䏪搂 খাদ䏞ℂ আদালেতর এই আইেন উি িখত ᄐয
ᄐকান পিরমাণ অথ
দ আেরাপ কিরবার 䐁掟মতা থািকেব।

িবচার

৬৫। (১) এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধ ᄐয খাদ䏞ℂ আদালেতর 䐲馪ানীয়
অিধে䐁掟ে䏪搂র মেধ䏞ℂ সংগত হইেব, সাধারণভােব ᄐসই আদালেত উহার িবচার
অনু
ি ত হইেব।
(২) খাদ䏞ℂ আদালত এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধসমূ
েহর িবচার সংি䐁掟
প িতেত সဠ䐚풌 কিরেব এবং এতদু
ে㾀েশ䏞ℂ, এই আইেন িভ䐚풌তর িকছু
না থািকেল,
ᄐফৗজদারী কায
িবিধর Chapter XXII ᄐত বিণ
ত প িত, যতদূ
র 㾀栘েযাজ䏞ℂ হয়,
অনু
সরণ কিরেব।

অিভেযাগ ও
মামলা দােয়র

৬৬। (১) খাদ䏞ℂ ᄐ তা, ᄐভা䐠栘া, 䏥뀂হীতা বা খাদ䏞ℂ ব䏞ℂবহারকারীসহ ᄐয ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘
এই আইেনর অধীন িনরাপদ খাদ䏞ℂ িবেরাধী কায
সဠেকᄐচয়ারম䏞ℂান বা তᄠকতৃ

ক
䐁掟মতা㾀栘া 㾀栘িতিনিধ বা পিরদশ
েকর িনকট িলিখতভােব অিভেযাগ জানাইেত
পািরেবন।
(২) ᄐচয়ারম䏞ℂান বা তদকতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া ᄐকান কম
কত
া বা পিরদশ
ক, এই আইেনর
অধীন ᄐয ᄐকান অপরাধ সংঘটেনর িবষয় অবিহত হইবার পর, 㾀栘েয়াজনীয়
অনু
স ান ও পরী䐁掟ািনরী䐁掟াে সংি᧰ অপরােধর িবষেয় 㾀栘াথিমকভােব িনি䆀ত
হইেল, খাদ䏞ℂ আদালেত মামলা দােয়র কিরেব।
(৩) এই ধারায় িভ䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, ᄐয ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘, এই আইেনর
অধীন মামলা দােয়েরর জন䏞ℂ কারণ উ ব হইবার ৩০ (ি䏪搂শ) িদেনর মেধ䏞ℂ, িনরাপদ
খাদ䏞ℂ িবেরাধী ᄐয ᄐকান কাযসဠেকখাদ䏞ℂ আদালেত মামলা দােয়র কিরেত
পািরেবন।

তদ ও তদকারী
কম
কত
া

৬৭। (১) ᄐচয়ারম䏞ℂান কতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া কম
কত
া বা 䐲馪ানীয় অিধে䐁掟ে䏪搂 িনেয়ািজত
পিরদশ
ক তদকারী কম
কত
া িহসােব এই আইেন বিণ
ত সকল অিভেযােগর তদ
কিরেবন।
(২) এই আইেনর অধীন ᄐকান অিভেযােগর তদকায
পিরচালনাকােল তদকারী
কম
কত
া ᄐফৗজদারী কায
িবিধর িবধান অনু
সরেণ থানার ভার㾀栘া কম
কত
ার ন䏞ℂায়
䐁掟মতা 㾀栘েয়াগ কিরেবন।
(৩) উপধারা (১) এর অধীন তদকােল তদকারী কম
কত
া, 㾀栘েয়াজেন, আইন
শৃ
ংখলা র䐁掟াকারী বািহনীসহ অন䏞ℂ ᄐয ᄐকান সং䐲馪ার িনকট সহায়তা যাচনা কিরেত

পািরেবন এবং এইႠপ সহায়তা যাচনা করা হইেল উ䐠栘 সং䐲馪া যািচত সহায়তা 㾀栘দান
কিরেত বাধ䏞ℂ থািকেব।

তদের
সময়সীমা

৬৮। (১) ᄐচয়ারম䏞ℂান কতৃ

ক 䐁掟মতা㾀栘া কম
কত
া বা পিরদশ
ক খাদ䏞ℂ আদালত
কতৃ

ক ᄐকান অপরাধ তদের আেদশ 㾀栘দােনর তািরখ হইেত পরবত䐴엹 ৯০ (নববই)
কায
িদবেসর মেধ䏞ℂ তদকায
সဠ䐚풌 কিরেবন।
(২) ᄐকান যু
ি䐠栘স ত কারেণ, উপধারা (১) এ উি িখত সময়সীমার মেধ䏞ℂ,
তদকায
সဠ䐚풌 করা স䐢�ব না হইেল, তদকারী কম
কত
া কারণ িলিপব কিরয়া
অিতির䐠栘 ৩০ (ি䏪搂শ) কায
িদবেসর মেধ䏞ℂ তদকাযসဠ䐚풌 কিরেবন এবং
তৎসဠেক
কারণ উে খপূ
ব
ক খাদ䏞ℂ আদালতেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।
(৩) উপধারা (২) এ উি িখত সময়সীমার মেধ䏞ℂও তদকায
সဠ䐚풌 করা না হইেল,
সংি᧰ তদকারী কম
কত
া উ䐠栘 সময়সীমা অিত া হইবার ২৪ (চিববশ) ঘ ার
মেধ䏞ℂ উ䐠栘Ⴀপ তদকায
সဠ䐚풌 না হওয়া সဠেকখাদ䏞ℂ আদালতেক িলিখতভােব
অবিহত কিরেবন।
(৪) উপধারা (৩) এর অধীন তদকায
সဠ䐚풌 না হওয়া সဠেকঅবিহত হইবার
পর খাদ䏞ℂ আদালত উ䐠栘 অপরােধর তদভার অন䏞ℂ ᄐকান কম
কত
ার িনকট হ ার
কিরেব এবং উ䐠栘 উপধারায় উি িখত কম
কত
া কতৃ

ক যথাসমেয় তদকায
সဠ䐚풌
না কিরবার ব䏞ℂথ
তােক অেযাগ䏞ℂতা গেণ䏞ℂ তাহার িবူে যথাযথ িবভাগীয়
শাি মূ
লক ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হেণর জন䏞ℂ সংি᧰ কম
কত
ার িনয় ণকারী কতৃ

প䐁掟েক িনেদ
শ
㾀栘দান কিরেব।

পেরায়ানা জারীর
䐁掟মতা

৬৯। কতৃ

প䐁掟 বা উহার পে䐁掟 䐁掟মতা㾀栘া কম
কত
ার আিজ
র ᄐ㾀栘ি䐁掟েত বা 㾀ীয়
িবেবচনায় খাদ䏞ℂ আদালেতর যিদ এইႠপ িব াস কিরবার কারণ থােক ᄐয,
(ক) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 এই আইেনর অধীন ᄐকান অপরাধ সংঘটন কিরয়ােছন, বা
(খ) এই আইেনর অধীন অপরাধ সং া ᄐকান ব㾀 বা উহা 㾀栘মােণর জন䏞ℂ
㾀栘েয়াজনীয় ᄐকান দিলল, দ ােবজ বা ᄐকান 㾀栘কার িজিনসপ䏪搂 ᄐকান 䐲馪ােন বা ᄐকান
ব䏞ℂি䐠栘র িনকট রি䐁掟ত আেছ,
তাহা হইেল অনু
Ⴀপ িব ােসর কারণ িলিপব কিরয়া উ䐠栘 আদালত উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘েক
ᄐ䏥뀂ফতার কিরবার জন䏞ℂ বা উ䐠栘 䐲馪ােন, িদেন বা রােত ᄐয ᄐকান সমেয়, পেরায়ানা
জারী কিরেত পািরেব।

ত ািশ, ᄐ䏥뀂ফতার,

৭০। এই আইেনর অধীন জারীকৃ
ত পেরায়ানা ত ািশ, ᄐ䏥뀂ফতার ও আটেকর িবষেয়

ইত䏞ℂািদর 䐁掟মতা

ᄐফৗজদারী কায
িবিধর িবধান 㾀栘েযাজ䏞ℂ হইেব।

ᄐ䏥뀂ফতারকৃ
ত
ব䏞ℂি䐠栘 ও
আটককৃ
ত
মালামাল সဠেক
িবধান

৭১। (১) ধারা ৬৯ এর অধীন জারীকৃ
ত ᄐকান পেরায়ানার িভিেত ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক
ᄐ䏥뀂ফতার করা হইেল বা ᄐকান ব㾀 আটক করা হইেল অনিতিবলে ᄐ䏥뀂ফতারকৃ
ত
ব䏞ℂি䐠栘 বা আটককৃ
ত ব㾀 েক িনকট䐲馪 থানার ভার㾀栘া কম
কত
ার িনকট ᄐ㾀栘রণ
কিরেত হইেব।

ক䏞ℂােমরায় গৃ
হীত
ছিব, ᄐরকড
কৃ
ত
কথাবাত
া
ইত䏞ℂািদর সা䐁掟䏞ℂ
মূ
ল䏞ℂ

৭২। Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) ᄐত িভ䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক
না ᄐকন, িনরাপদ খাদ䏞ℂ ব䏞ℂব䐲馪ার সিহত জিড়ত ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা আইন 㾀栘েয়াগকারী
সং䐲馪ার ᄐকান সদস䏞ℂ বা অন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 এই আইেন বিণ
ত ᄐকান অপরাধ বা 䐁掟িত
সংঘটন বা সংঘটেনর 㾀栘㾀িত 䏥뀂হণ বা উহা সংঘটেন সহায়তা সং া ᄐকান
ঘটনার িবষেয় িভিডও বা ি䐲馪রিচ䏪搂 ধারণ বা 䏥뀂হণ কিরেল বা ᄐকান কথাবাত
া বা
আলাপআেলাচনা ᄐরকডকিরেল উ䐠栘 িভিডও, ি䐲馪রিচ䏪搂, অিডও উ䐠栘 অপরাধ বা
䐁掟িত সংি᧰ মামলা িবচােরর সময় সা䐁掟䏞ℂ িহসােব 䏥뀂হণেযাগ䏞ℂ হইেব।

অিভেযােগর
সত䏞ℂতা িনႠপেণর
ᄐ䐁掟ে䏪搂 খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর
পরী䐁掟া

৭৩। (১) অিভেযােগর সত䏞ℂতা িনႠপেণর ᄐ䐁掟ে䏪搂 খাদ䏞ℂ আদালত যিদ মেন কের ᄐয,
উ䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর যথাযথ পরী䐁掟া ব䏞ℂতীত অিভেযােগর সত䏞ℂতা িনႠপণ করা স䐢�ব
নেহ, তাহা হইেল আদালত অিভেযাগকারীর িনকট হইেত উ䐠栘 পেণ䏞ℂর এক নমু
না
সং䏥뀂হ কিরয়া উহােত সীলেমাহর 㾀栘দান েম তৎিনধ
ািরত প িতেত 㾀栘ত䏞ℂয়ন
কিরেব এবং নমু
নায় িনিষ পদাথ
িবদ䏞ℂমান থািকবার িবষেয় পরী䐁掟ার 㾀栘েয়াজনীয়
িনেদ
শসহ উহা সরকার বা কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক িনধ
ািরত পরী䐁掟াগাের ᄐ㾀栘রণ কিরেব।

(২) উপধারা (১) এর অধীন ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা ব㾀 ᄐয কম
কত
ার িনকট ᄐ㾀栘রণ করা
হইেব িতিন যথাশী স䐢�ব উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘 বা ব㾀 সဠেকআইনানু
গ ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ
কিরেবন।

(২) ᄐকান পরী䐁掟াগাের উপধারা (১) এর অধীন ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀ব䏞ℂ পরী䐁掟ার জন䏞ℂ
ᄐ㾀栘রণ করা হইেল, ᄐ㾀栘রেণর তািরখ হইেত ১ (এক) মােসর মেধ䏞ℂ উহার িরেপাট
আদালেত ᄐ㾀栘রণ কিরেত হইেব:
তেব শতথােক ᄐয, যু
ি䐠栘স ত কারেণ উ䐠栘 সমেয়র মেধ䏞ℂ পরী䐁掟া সဠ䐚풌 করা না
ᄐগেল, পরী䐁掟াগােরর চািহদামত, পরী䐁掟ার সময় আরও ২ (দু
ই) স াহ পয
 বৃ
ি
করা যাইেব।
(৩) খাদ䏞ℂ আদালত ᄐকান খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর নমু
না সরকার বা কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক িনধ
ািরত
পরী䐁掟াগাের ᄐ㾀栘রেণর পূ
েব
উ䐠栘 খাদ䏞ℂ㾀েব䏞ℂর নমু
নায় উ ািপত অিভেযাগ যাচাইেয়র
জন䏞ℂ 㾀栘েয়াজনীয় পরী䐁掟ার ব䏞ℂয় িনব
ােহর উে㾀েশ䏞ℂ িনধ
ািরত অথ
বা িফ জমা দােনর
জন䏞ℂ সংি᧰ ব䏞ℂি䐠栘 বা কতৃ

প䐁掟েক িনেদ
শ 㾀栘দান কিরেত পািরেব।

আপীল

৭৪। খাদ䏞ℂ আদালত কতৃ

ক 㾀栘দ রায় বা আেদশ ারা ᄐকান প䐁掟 সং䐁掟ু
䆀 হইেল িতিন
উ䐠栘 রায় বা আেদশ 㾀栘দ হইবার ৩০ (ি䏪搂শ) িদেনর মেধ䏞ℂ 䐲馪ানীয় অিধে䐁掟ে䏪搂র
দায়রা জেজর আদালেত আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

ᄐমাবাইল ᄐকােট
র
এখিতয়ার

৭৫। এই আইেন িভ䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, এই আইেনর অধীন
অপরাধসমূ
হ, ᄐয ᄐ䐁掟ে䏪搂 যতটু
䐹秹 㾀栘েযাজ䏞ℂ, ᄐমাবাইল ᄐকাটআইন, ২০০৯ (২০০৯
সেনর ৫৯ নং আইন) অনু
সাের িবচায
হইেব।

একাদশ অধ䏞ℂায়
ᄐদওয়ানী 㾀栘িতকার
ᄐদওয়ানী
㾀栘িতকার

৭৬। (১) এই আইন িবেরাধী কায
কলােপর জন䏞ℂ ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘র িবူে ᄐফৗজদাির
কাযম দােয়র ও তᄠকারেণ সংঘ ত ᄐফৗজদাির অপরােধ দিত হইবার কারেণ
䐁掟িত䏥뀂 ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 বা খাদ䏞ℂেভা䐠栘া কতৃ

ক উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘র িবူে ᄐদওয়ানী
㾀栘িতকার দাবী কিরয়া সংি᧰ 䐲馪ানীয় অিধে䐁掟ে䏪搂র উপযু
䐠栘 ᄐদওয়ানী আদালেত
মামলা দােয়র কিরেত আইনগত ᄐকান বাধা থািকেব না।
(২) ᄐকান িবে তার িনরাপদ খাদ䏞ℂ িবেরাধী কােয
র ারা ᄐকান খাদ䏞ℂ䏥뀂হীতা
䐁掟িত䏥뀂 হইেল এবং উ䐠栘 䐁掟িতর পিরমাণ আিথ
ক মূ
েল䏞ℂ িনႠপণেযাগ䏞ℂ হইেল, িতিন
উ䐠栘 িনႠিপত অেথ
র অনূ
䑄㣈
৫ (পাঁচ) 䐽培ণ আিথ
ক 䐁掟িতপূ
রণ দািব কিরয়া উপযু
䐠栘
ᄐদওয়ানী আদালেত 䐁掟িতপূ
রেণর মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন।
(৩) ᄐদওয়ানী আদালত বাদীর আিজ
, িববাদীর জবাব, সা䐁掟䏞ℂ 㾀栘মাণ এবং
পািরপাি ক
 িবষয়ািদ পয
ােলাচনা কিরয়া িনႠিপত 䐁掟িতর সক পিরমােণর
অনূ
䑄㣈
৫ (পাঁচ) 䐽培েণর মেধ䏞ℂ ᄐয ᄐকান অংেকর 䐁掟িতপূ
রণ, যাহা ন䏞ℂায় িবচােরর
㾀ােথ
যথাযথ বিলয়া িবেবিচত হইেব, 㾀栘দান কিরেত িনেদ
শ 㾀栘দান কিরেত পািরেব।
(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䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না ᄐকন, এই ধারার িবধানাবলী কায
কর
হইেব।

ᄐদওয়ানী আপীল

৭৭। Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এবং Civil
Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ িভ䐚풌Ⴀপ যাহা িকছু
ই থা䐹秹ক না
ᄐকন, ধারা ৭৬ এর অধীন আদালত কতৃ

ক 㾀栘দ রায় ও িডি র িবူে ৯০
(নববই) িদেনর মেধ䏞ℂ 䐲馪ানীয় অিধে䐁掟ে䏪搂র ᄐজলা জেজর আদালেত আপীল দােয়র
করা যাইেব।

াদশ অধ䏞ℂায়

㾀栘শাসিনক তদ ও জিরমানা
㾀栘শাসিনক তদ
পিরচালনায়
কতৃ

পে䐁掟র 䐁掟মতা

৭৮। (১) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘র খােদ䏞ℂর িব䑑熗 তা সဠেকᄐকান অিভেযাগ থািকেল িতিন,
িবিধ ারা িনধ
ািরত প িতেত, উহা কতৃ

পে䐁掟র িনকট িলিখতভােব 㾀栘শাসিনক
ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হেণর জন䏞ℂ আেবদন কিরেত পািরেবন।
(২) উপধারা (১) এর অধীন আেবদন 㾀栘াি র ৩০ (ি䏪搂শ) িদেনর মেধ䏞ℂ কতৃ

প䐁掟 উ䐠栘
অিভেযাগ সဠেক㾀栘েয়াজনীয় 㾀栘শাসিনক অনু
স ান বা তদ পিরচালনার পর ᄐয
ব䏞ℂি䐠栘 উ䐠栘 খাদ䏞ℂ 㾀栘㾀ত, িবপণন বা িব য় কিরয়ােছন ᄐসই ব䏞ℂি䐠栘েক তাহার
করণীয় সဠেক
যথাযথ িনেদ
শনা 㾀栘দান কিরেব।
(৩) উপধারা (২) এর অধীন তদ পিরচালনার জন䏞ℂ কতৃ

প䐁掟 উহার ᄐয ᄐকান
কম
কত
ােক এই ধারার উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , তদকারী কম
কত
া িহসােব িনেয়াগ
কিরেত পািরেব।
(৪) উপধারা (৩) এর অধীন িনযু
䐠栘 তদকারী কম
কত
া িবিধ ারা িনধ
ািরত
প িতেত, তদ কাযপিরচালনা কিরেবন এবং তৎসဠেকএক 㾀栘িতেবদন
কতৃ

পে䐁掟র িনকট দািখল কিরেবন।
(৫) এই ধারার অধীন দািখলকৃ
ত তদ 㾀栘িতেবদন িবেবচনার পর কতৃ

প䐁掟 কতৃ

ক
উ䐠栘 িবষেয় ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘েক ᄐকান িনেদ
শ 㾀栘দান করা হইেল উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘 উ䐠栘 িনেদ
শ
মািনয়া চিলেত বাধ䏞ℂ থািকেবন এবং উ䐠栘Ⴀপ িনেদ
শ পালেন ব䏞ℂথ
হইেল কতৃ

প䐁掟,
িবিধ ারা িনধ
ািরত প িতেত, উ䐠栘 ব䏞ℂি䐠栘র উপর অনিধক ৩ (িতন) ল䐁掟 টাকা
㾀栘শাসিনক জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব।
(৬) উপধারা (৫) এ যাহা থা䐹秹ক না ᄐকন, এই আইেনর ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬,
২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ লংঘেনর ᄐ䐁掟ে䏪搂 এই ধারার অধীন
㾀栘শাসিনক জিরমানা আেরাপ করা যাইেব না।
(৭) ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 এই ধারার অধীন তাহার উপর আেরািপত 㾀栘শাসিনক জিরমানা,
িনধ
ািরত সমেয়র মেধ䏞ℂ, পিরেশাধ কিরেত ব䏞ℂথ
হইেল উহা Public Demands
Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর অধীন সরকাির দাবী গেণ䏞ℂ
আদায়েযাগ䏞ℂ হইেব।

আপীল

৭৯। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 ধারা ৭৮ এর অধীন 㾀栘দ ᄐকান আেদশ ারা সং䐁掟ু হইেল, িতিন
উ䐠栘 আেদশ 㾀栘াি র ৩০ (ি䏪搂শ) িদেনর মেধ䏞ℂ, সরকােরর িনকট আপীল দােয়র
কিরেত পািরেবন এবং সরকার উ䐠栘 আপীল দােয়েরর ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ䏞ℂ
িন䐯⾪ির যথাযথ ব䏞ℂব䐲馪া 䏥뀂হণ কিরেব।

䏪搂েয়াদশ অধ䏞ℂায়
িবিবধ

জনেসবক

৮০। কতৃ

পে䐁掟র ᄐচয়ারম䏞ℂান, সদস䏞ℂ, কম
কত
া ও কম
চারীগণসহ এই আইেনর
অধীেন িনেয়াগ㾀栘া বা দািয়㾀㾀栘া 㾀栘েত䏞ℂক খাদ䏞ℂ িবেষক এবং পিরদশ
ক দিবিধর
ধারা ২১ এ public servant (জনেসবক) অিভব䏞ℂি䐠栘 ᄐয অেথ
ব䏞ℂব ত হইয়ােছ
ᄐসই অেথ
জনেসবক বিলয়া গণ䏞ℂ হইেব।

সরকাির কম
কত
া
ও কম
চারী কতৃ

ক
দািয়㾀 পালেন
ব䏞ℂথ
তা

৮১। (১) এই আইেনর অধীন অপরাধ দমেন সহায়তাকারী ᄐকান সরকাির
কম
চারী দািয়㾀 পালেন ব䏞ℂথ
হইেল বা ᄐকান িবধান ল斆ন কিরেল অনু
Ⴀপ ব䏞ℂথ
তা
বা ল斆েনর জন䏞ℂ িতিন দায়ী হইেবন, যিদ না িতিন 㾀栘মাণ কিরেত পােরন ᄐয,
অনু
Ⴀপ ব䏞ℂথ
তা বা, ᄐ䐁掟䏪搂মত, ল斆ন তাহার অ াতসাের ঘ য়ােছ বা উ䐠栘 ল斆ন
ᄐরাধ কিরবার জন䏞ℂ িতিন যথাসাধ䏞ℂ ᄐচ᧰া কিরয়া অকৃ
তকায
হইয়ােছন।
(২) উপধারা (১) এ উি িখত ᄐকান ব䏞ℂথ
তা বা ল斆েণর অিভেযােগ ᄐকান সরকাির
কম
চারী দায়ী হইেল িতিন সরকাির কম
কত
া ও কম
চারীেদর ᄐ䐁掟ে䏪搂 㾀栘েযাজ䏞ℂ িবিধ
িবধান অনু
যায়ী আচরণ ও শৃ
䐆튟লা সং া অপরােধ অিভযু
䐠栘 হইেবন এবং উ䐠栘
কারেণ তাহার িবူে িবভাগীয় শৃ
䐆튟লামূ
লক কাযম 䏥뀂হণ কিরেত হইেব।

সংি᧰ ম ণালয়,
িবভাগ ও সং䐲馪ার
সহেযািগতা

৮২। সরকার, 㾀栘েয়াজেন, এই আইেনর যথাযথ ব বায়ন িনি䆀ত কিরবার িনিম,
পিরষেদর পরামশেম, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা, িবিভ䐚풌 ম ণালয়, িবভাগ,
অিধদ র, দ র এবং 䐲馪ানীয় সরকার 㾀栘িত ানসহ সংি᧰ সরকাির ও ᄐবসরকারী
সং䐲馪ার মেধ䏞ℂ সহেযািগতার ᄐ䐁掟䏪搂 এবং উহােদর দায়দািয়㾀 সু
িনিদ
᧰ কিরেত
পািরেব।

ᄐগাপনীয় তথ䏞ℂ
সংর䐁掟ণ

৮৩। ᄐকান ব䏞ℂি䐠栘 কতৃ

ক কতৃ

পে䐁掟র িনকট সরবরাহকৃ
ত ᄐকান তথ䏞ℂ ᄐগাপন
রািখবার জন䏞ℂ কতৃ

প䐁掟েক অনু
েরাধ করা হইেল এবং কতৃ

প䐁掟 উহােত স িত াপন
কিরয়া থািকেল, কতৃ

প䐁掟 উহা তৃ
তীয় ᄐকান পে䐁掟র িনকট 㾀栘কাশ কিরেত িকংবা
㾀栘কােশর উৎস িহসােব ব䏞ℂবহার কিরেত পািরেব না :
তেব শত
থােক ᄐয, জন㾀া䐲馪䏞ℂ র䐁掟ার জন䏞ℂ 㾀栘েয়াজনীয় হইেল, সংি᧰ তথ䏞ℂ জনসমে䐁掟
㾀栘চার করা যাইেব।

বািষ
ক 㾀栘িতেবদন

৮৪। 㾀栘েত䏞ℂক বৎসেরর ৩১ জানু
য়ািরর মেধ䏞ℂ কতৃ

প䐁掟 তৎকতৃ

ক পূ
ব
বত䐴엹 বৎসের
সဠািদত কায
াবলী সဠেকএক 㾀栘িতেবদন সরকােরর িনকট ᄐপশ কিরেব এবং
সরকার কতৃ

পে䐁掟র িনকট হইেত ᄐয ᄐকান সময় উহার ᄐয ᄐকান িবষেয়র উপর
㾀栘িতেবদন বা িববরণী যাচনা কিরেত পািরেব।

䐁掟মতা অপ
ণ

৮৫। কতৃ

প䐁掟, জူির 㾀栘েয়াজেন, িলিখত আেদশ ারা, সু
িনিদ
᧰ শেত
, এই আইেনর
অধীন উহার উপর অিপ
ত ᄐয ᄐকান 䐁掟মতা বা দািয়㾀, উহার ᄐচয়ারম䏞ℂান, সদস䏞ℂ
বা অন䏞ℂ ᄐকান কম
কত
ােক অপ
ণ কিরেত পািরেবন।

িবিধ 㾀栘ণয়েনর
䐁掟মতা

৮৬। এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে , সরকার, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা,
িবিধমালা 㾀栘ণয়ন কিরেত পািরেব।

㾀栘িবধান 㾀栘ণয়েনর
䐁掟মতা

৮৭। এই আইেনর উে㾀শ䏞ℂ পূ
রণকে কতৃ

প䐁掟, সরকােরর পূ
ব
ানু
েমাদন েম এবং
সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা, 㾀栘িবধান 㾀栘ণয়ন কিরেত পািরেব।

অ䆀᧰তা
দূ
রীকরণ

৮৮। এই আইেনর ᄐকান িবধান কায
কর কিরবার ᄐ䐁掟ে䏪搂 ᄐকান অ䆀᧰তা ᄐদখা
িদেল সরকার, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন ারা, এই আইেনর িবধানবলীর সিহত
স িতপূ
ণ
হওয়া সােপে䐁掟, উ䐠栘Ⴀপ অ䆀᧰তা দূ
র কিরত পািরেব।

আইেনর ইংেরজী
অনু
বাদ 㾀栘কাশ

৮৯। এই আইন 㾀栘বত
েনর পর সরকার, 㾀栘েয়াজনেবােধ, সরকাির ᄐগেজেট 㾀栘 াপন
ারা, এই আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনূ
িদত এক িনভ
রেযাগ䏞ℂ পাঠ
(authentic english text) 㾀栘কাশ কিরেত পািরেব :
তেব শত
থােক ᄐয, বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ䏞ℂ িবেরােধর ᄐ䐁掟ে䏪搂 বাংলা পাঠ
㾀栘াধান䏞ℂ পাইেব।

রিহতকরণ ও
ᄐহফাজতকরণ

৯০। (১) এই আইন কায
কর হইবার সংেগ সংেগ Pure Food Ordinance, 1959
(E. P. Ordinance No. LXVIII of 1959), অতঃপর উ䐠栘 আইন বিলয়া
উি িখত, রিহত হইেব।
(২) উপধারা (১) এর অধীন 䐲馪ািপত Pure Food Court ধারা ৬১ এর অধীন
িনধ
ািরত িব䑑熗 খাদ䏞ℂ আদালত িহসােব গণ䏞ℂ হইেব এবং উপধারা (৩) অনু
সাের
উহােত উি িখত মামলাসমূ
হ িন䐯⾪ি করা যাইেব।
(৩) উ䐠栘 ধারা রিহতকরেণর অব䏞ℂবিহত পূ
েব
রিহত আইেনর অধীন অিন䐯⾪䐚풌
মামলা সংি᧰ িব䑑熗 খাদ䏞ℂ আদালত, এবং উ䐠栘Ⴀপ মামলায় 㾀栘দ আেদশ, রায় বা
দের িবႠে আপীল সংি᧰ আদালেত, এমনভােব পিরচািলত, িন䐯⾪ি হইেব ᄐযন
উ䐠栘 আইন রিহত হয় নাই।
(৪) উপধারা (১) এর অধীন রিহতকরণ সে栘ও
(ক) উ䐠栘 আইেনর অধীন 㾀栘ণীত ᄐকান িবিধমালা বা 㾀栘িবিধমালা এই আইেনর সিহত

সাম স䏞ℂপূ
ণ
হওয়া সােপে䐁掟, এবং এই আইেনর অধীন রিহত বা সংেশািধত না হওয়া
পয
 বলবৎ থািকেব;
(খ) এই আইন 㾀栘বত
েনর অব䏞ℂবিহত পূ
েব
উ䐠栘 আইেনর অধীন ᄐকান কায
অথবা
কায
ধারা িন䐯⾪䐚풌াধীন থািকেল, উ䐠栘 কায
বা কায
ধারা উ䐠栘 রিহত আইেনর িবধান
অনু
সাের এই Ⴀেপ িন䐯⾪ি কিরেত হইেব ᄐযন এই আইন 㾀栘বিত
ত হয় নাই।
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