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জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ননরাপদ খাদ্য  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

বাাংলাদদশ ননরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

৭১-৭২ ইস্কাটন গাদডনৃ, ঢাকা। 

www.bfsa.gov.bd 
 

 

নসটিদজন চাটাৃর (Citizen Charter) 

১. নিশন ও নিশন 

 

নিশন: জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকদলর জন্য ননরাপদ খাদ্য।  

 

নিশন: ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনার সাদে সাংনিষ্ট সকল সাংস্থ্া, খাদ্য নশল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবাং সুশীল সিাজদক ননদয় যোযে নবজ্ঞানসম্মত নবনি-নবিান ততরী, ননরাপদ খাদ্য উৎপাদন 

শাংখল পনরবীক্ষণ এবাং খাদ্য ব্যবস্থ্াপনায় ননদয়ানজত সাংস্থ্াসমূদের কাযকৃ্রি সিন্বদয়র িাধ্যদি ভিাক্তার জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা। 

 

২.   প্রনতশ্রুত ভসবাসমূে  
 

২.১) নাগনরক ভসবা 

 

ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. উৎপাদন েদত খাবার 

পনরদবশন পযনৃ্ত খাদ্য শঙ্গদল 

ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনা 

নবষয়ক নবজ্ঞাননিনিক 

পরািশ ৃপ্রদান।  

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে তাৎক্ষননক ভিাোঃ ভিাকাদম্মল েক 

সনচব 

ই-ভিইল: secretary@bfsa.gov.bd 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০০ 

২.  ননরাপদ খাদ্য ব্যবস্থ্াপনা 

নবষয়ক তথ্য সরবরাে। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

৩ (নতন) কায ৃনদবস 

িঞ্জুর ভিাদশদৃ আেদিদ 

সদস্য 

ই-ভিইল: member_flp@bfsa.gov.bd       

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০০৪ 

৩. ননরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ 

ও সাংনিষ্ট নবনিিালা 

বাস্তবায়দন সোয়তা প্রদান। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃনদবস 

ভিাোঃ িােবুব কবীর 

সদস্য 

ই-ভিইল: member_phn@bfsa.gov.bd          

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০১  

http://www.bfsa.gov.bd/
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ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

ও প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. খাদ্য ব্যবসা ননয়ন্ত্রণকারী 

প্রনতষ্ঠানসমূেদক সনদ 

প্রদাদনর জন্য অনুসরণীয় 

এযানক্রনডদটশন নীনতিালা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নবষয়ক 

পরািশ ৃও সেদযানগতা প্রদান 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে তাৎক্ষননক আবু শেীদ সাদলে ভিাোম্মদ জুদবনর 

পনরচালক 

ই-ভিইল: dri_fsln@bfsa.gov.bd  

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৮ 

৫.  খাদ্য আইন বাস্তবায়ন ও 

খাদ্য ব্যবস্থ্া সাংনিষ্ট 

ব্যনক্তবদগরৃ ননরাপদ খাদ্য 

সাংক্রান্ত নবষদয় প্রনশক্ষদণর 

ব্যবস্থ্া গ্রেণ। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃনদবস 

ডোঃ সেদদব চন্দ্র সাো 

পনরচালক 

ই-ভিইল: dir_efh@bfsa.gov.bd       

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৫ 

 

৬.  নবদ্যিান আইদনর অিীদন 

অন্য ভকান কর্তপৃক্ষ সাংস্থ্া 

কর্তকৃ ননিাৃনরত খাদদ্যর 

গুনগত িান বা ননদদশনৃা 

নবষদয় পরািশ ৃপ্রদান। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে  চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃনদবস 

আবু সাইদ ভিাোঃ ভনািান 

পনরচালক 

ই-ভিইল: dir_fss@bfsa.gov.bd 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০৭ 

৭.  ননরাপদ খাদ্য নবষয় ঝুঁনক 

ননরূপন, নবদিষণ, অবনেত 

করণ ও ভিাক্তা সিাজদক 

সতকৃীকরণ। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

১৫ (পদনর) কায ৃনদবস 

ভিাোঃ ভরজাউল কনরি 

সদস্য 

ইদিইল: member_ccr@bfsa.gov.bd        

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০২ 

৮. ননরাপদ খাদ্য নবষয়ক 

জনসদচতনতা সৃনষ্ট ও 

ইদলক্ট্রননক প্রচার সািগ্রী 

নবতরণ। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট 

ওদয়বসাইট / 

কর্তপৃদক্ষর প্রিান 

কাযাৃলয় 

নবনামূদে চানেদা ভিাতাদবক 

অেবা 

৩ (নতন) কায ৃনদবস 

সিীর কুিার নবশ্বাস 

পনরচালক 

ই-ভিইল: dir_crm@bfsa.com  

ভ ান নাং-৫৫১৩৮৬০৬  

৯.  নবনিন্ন সাংস্থ্া পনরচানলত 

খাদদ্যর ভিজাল ও িান 

ননরূপনকারী খাদ্য 

পরীক্ষাগারসমূেদক পরািশ ৃ

ও সেদযানগতা প্রদান। 

ব্যনক্তগত ভযাগাদযাগ/ভিাবাইল 

/ইন্টারদনট  

প্রানিস্থ্ান: কর্তপৃদক্ষর 

োব ভনটওয়ৃাক 

নবিাগ 

নবনামূদে ৫ (পাঁচ) কায ৃনদবস প্রদ সর ড. ভিাোঃ আব্দুল আলীি 

সদস্য  

ই-ভিইল: member_fpp@bfsa.gov.bd 

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০৩ 
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২.২) দািনরক ভসবা 
 

ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. কিকৃতাৃদদর ভ্রিন িাতা নবল/ 

নিটিাং, ইতযানদ ও সম্মানী 

যোযে কর্তপৃদক্ষর 

অনুদিাদনক্রদি ভচদকর 

িাধ্যদি 

১. অনুদিানদত ভ্রিন সূনচ 

২. ভ্রিন ডাদয়রী 

৩. অনুদিানদত ভ্রিন নবল 

প্রানিস্থ্ান: কর্তপৃদক্ষর 

প্রশাসন  নবিাগ  

 

নবনামূদে ৫ (পাঁচ) কায ৃনদবস আব্দুন নাদসর খান 

পনরচালক (প্রশাসন ও অে)ৃ 

ই-ভিইল: dir_fssa@bfsa.gov.bd   

ভ ান: ৫৫১৩৮৬০৪  

 

২.৩) অিযন্তরীণ ভসবা 

 

ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.  আনুদতানষক িঞ্জুনর ১.ননিাৃনরত ছদক  

আদবদনকারীর ননকট েদত 

আদবদন গ্রেণ: 

২.আদবদন পরীক্ষাকরণ; 

৩.কর্তপৃদক্ষর অনুদিাদন গ্রেণ; 

৪.িঞ্জুনরপত্র ই-ভিইল/ 

ডাকদযাদগ আদবদনকারীর 

ননকট ভপ্ররণ। 

 

আদবদনকারী কর্তকৃ 

পূরণকৃত ভপনশন  রি 

ও আদবদনপত্র। 

প্রানিস্থ্ান: কর্তপৃদক্ষর 

প্রশাসন  নবিাগ 

নবনামূদে ৫ (পাঁচ) কায ৃনদবস আব্দুন নাদসর খান 

পনরচালক (প্রশাসন ও অে)ৃ 

ই-ভিইল: dir_fssa@bfsa.gov.bd 

ভ ান: ৫৫১৩৮৬০৪  

২.  িনবষ্যৎ তেনবল অনগ্রি ১.ননিাৃনরত ছদক আদবদনকারীর 

ননকট েদত আদবদন গ্রেণ; 

২.আদবদন পরীক্ষাকরণ; 

৩.কর্তপৃদক্ষর অনুদিাদন গ্রেণ; 

৪.িঞ্জুনরপত্র ই-ভিইল/ 

ডাকদযাদগ আদবদনকারীর 

ননকট ভপ্ররণ। 

 

আদবদনপত্র 

প্রানিস্থ্ান: কর্তপৃদক্ষর 

প্রশাসন  নবিাগ   

নবনামূদে ৫ (পাঁচ) কায ৃনদবস আব্দুন নাদসর খান 

পনরচালক (প্রশাসন ও অে)ৃ 

ই-ভিইল: dir_fssa@bfsa.gov.bd  

ভ ান: ৫৫১৩৮৬০৪  
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ক্র: নাং ভসবার নাি ভসবা প্রদান পদ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রানি স্থ্ান 

ভসবা এবাং 

পনরদশাি পদ্ধনত 

ভসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দানয়ত্ব প্রাি কিকৃতাৃ 

(নাি, পদনব, ভ ান ও ই- ভিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩.  বনেোঃ বাাংলাদদশ ছুটি 

িঞ্জুনরর আদবদন অগ্রায়ন 

১.ননিাৃনরত ছদক  

আদবদনকারীর ননকট েদত 

আদবদন গ্রেণ; 

২.আদবদন খাদ্য িন্ত্রণালদয় 

ভপ্ররণ। 

১. ননিাৃনরত ছদক 

আদবদনপত্র; 

২. যোযে কর্তপৃক্ষ 

কর্তকৃ প্রদি ছুটির 

প্রাপ্যতা সনদ। 

প্রানিস্থ্ান: কর্তপৃদক্ষর 

প্রশাসন  নবিাগ 

 

নবনামূদে ৬ (ছয়) কায ৃনদবস আব্দুন নাদসর খান 

পনরচালক (প্রশাসন ও অে)ৃ 

ই-ভিইল: dir_fssa@bfsa.gov.bd  

ভ ান: ৫৫১৩৮৬০৪   

৪.  তবদদনশক প্রনশক্ষণ 

িদনানয়ন 

১.কর্তপৃদক্ষর অনুদিাদন গ্রেণ; 

২.সুপানরশসে খাদ্য িন্ত্রণালদয় 

ভপ্ররণ।  

 

১.নবগত ১ বৎসদরর 

নবদদশ ভ্রিণ নববরণী; 

২.যোযেিাদব 

পূরণকৃত ২নাং বাছাই 

কনিটির  রি; 

৩.সুপানরশসে প্রস্তাব। 

 

নবনামূদে ৩-৫ কায ৃনদবস আব্দুন নাদসর খান 

পনরচালক (প্রশাসন ও অে)ৃ 

ই-ভিইল: dir_fssa@bfsa.gov.bd  

ভ ান: ৫৫১৩৮৬০৪  

৫. কনিটি / সিায় প্রনতনননি 

িদনানয়ন  

পদত্রর িাধ্যদি নবনিন্ন দির/সাংস্থ্া কর্তকৃ 

পত্র প্রানি স্বাদপদক্ষ।  

নবনামূদে  ১-২ কায ৃনদবস ভিাোঃ ভিাকাদম্মল েক 

সনচব 

ই-ভিইল:secretary@bfsa.gov.bd  
ভ ান নাং- ৫৫১৩৮৬০০ 

 

৩. আপনার কাদছ আিাদদর প্রতযাশা 

 
 

ক্র: নাং প্রনতশ্রুত/ কানিত ভসবা প্রানির লদক্ষয করণীয় 

১. স্বয়াংসম্পূণ ৃআদবদন জিা প্রদান; 

২. সাক্ষাদতর জন্য ননিাৃনরত সিদয়র পূদবইৃ উপনস্থ্ত োকা;  

৩. ভসবা সম্পদক ৃআদরা নবস্তানরত জানদত ননয়নিত ওদয়বসাইট পনরদশনৃ করা।  
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৪. অনিদযাগ প্রনতকার ব্যবস্থ্াপনা (GRS) 

 

ভসবা প্রানিদত অসস্তুষ্ট েদল দানয়ত্বপ্রাি কিকৃতাৃর সদঙ্গ ভযাগাদযাগ করুন। তার কাছ ভেদক সিািান পাওয়া না ভগদল ননদনাক্ত পদ্ধনতদত ভযাগাদযাগ কদর আপনার সিস্যা অবনেত করুন। 

 

ক্র: নাং কখন ভযাগাদযাগ করদবন কার সদঙ্গ ভযাগাদযাগ করদবন 

 

ভযাগাদযাদগর ঠিকানা 

(নাি ও পদবী) 

ননস্পনির সিয়সীিা 

১ দানয়ত্বপ্রাি কিকৃতাৃ সিািান নদদত না পারদল  অনিদযাগ ননস্পনি কিকৃতাৃ (অননক) প্রদ সর ড. ভিাোঃ আব্দুল আলীি 

সদস্য  

ইদিইল: member_fpp@bfsa.gov.bd  

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০৩ 

৭ (সাত) কায ৃনদবস 

২ অনিদযাগ ননস্পনি কিকৃতাৃ নননদষৃ্ট সিদয় 

সিািান নদদত না পারদল। 

আনপল কিকৃতাৃ সৈয়দা ৈারওয়ার জাহান 

ভচয়ারম্যান 

ই-ভিইল: chairman@bfsa.gov.bd   

ভ ান নাং- ৫৫১৩৮০০০ 

৭ (সাত) কায ৃনদবস  

 


