গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য কর্তপৃ ক্ষ
প্রজ্ঞাপি
তানরখঃ --------------------------বঙ্গাব্দ/---------------------নিস্টাব্দ
এস, আর, ও, িাং . . . -আইি/২০২১।- নিরাপে খাদ্য আইি, ২০১৩ (২০১৩ সদির ৪৩ িাং আইি) এর ধারা ৮৭
ও ধারা ১৩ এর উপধারা ৪ এর দফা (খ) এর সনিত পঠিতব্য এবাং উক্ত ধারায় প্রেত্ত ক্ষমতাবদল বাাংলাদেশ নিরাপে খাদ্য
কর্তৃপক্ষ, সরকাদরর পূব ৃানুদমােিক্রদম, নিম্নরূপ প্রনবধািমালা প্রণয়ি কনরল, যথাঃ১। নশদরািাম ও প্রবতৃি।- (১) এই প্রনবধািমালা খাদ্যদ্রদব্য ট্রান্স ফ্যাটি এনসড নিয়ন্ত্রণ প্রনবধািমালা, ২০২১ িাদম অনিনিত
িইদব।
(২) এই প্রববধানমালা সরকারী গেজেজে প্রজ্ঞাপন োবরর মাধ্যজম কার্ যকর করা হইজব।
২। সাংজ্ঞা।- (১) নবষয় বা প্রসদের পনরপনি গকাজনা নকছু িা থানকদল, এই প্রনবধািমালায়(ক) “আইন” অর্ য বনরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সজনর ৪৩ নং আইন);
(খ) “কর্তযপক্ষ” অর্ য ধারা ৫ এর অধীন প্রবিবিি বাংলাজদশ বনরাপদ খাদ্য কর্তযপক্ষ;
(ে) “ট্রান্স ফযাটি এবসড বা টিএফএ (Trans Fatty Acid or TFA)” অর্ য ১৪, ১৬, ১৮, ২০ অর্বা ২২টি
কাব যনবববশষ্ট এবং এক বা একাবধক ট্রান্স বিবন্ধন রবহয়াজে এইরূপ ফযাটি এবসজডর আইজসামারসমূজহর সমবষ্ট,
উদাহরণস্বরূপ: C14:1, C16:1, C18:1, C18:2, C18:3, C20:1, C20:2, C22:1,
C22:2 ফযাটি এবসজডর ট্রান্স আইজসামারজক বুঝাইজব, িজব গকবল পবল আনস্যাচুজরজেড ফযাটি এবসজডর
গক্ষজে বমর্াইবলনযুক্ত কাব যন-কাব যন বিবন্ধনবববশষ্ট ফযাটি এবসডজক বুঝাইজব;
(ঘ) “আংবশকভাজব হাইজরাজেজনজেড গিল বা বপএইচও (Partially Hydrogenated Oil or
PHO)” অর্ য এইরূপ চবব য বা গিল র্াহাজি হাইজরাজেন যুক্ত করা হইয়াজে, বকন্তু সম্পূণ য বা প্রায় সম্পূণ য সম্পৃক্ত
হয় নাই, এবং র্াহার আজয়াবডন মান ৪ এর অবধক - র্াহা উপযুক্ত পদ্ধবিজি বনণয়য করা হইয়াজে;
(ঙ) “রুনমন্যান্টোি ট্রান্স ফযাটি এবসড বা আরবপ-টিএফএ (Ruminant Produced Trans Fatty
Acid or RP-TFA)” অর্ য রুনমন্যান্টগদর (োবর-কাো পশু, গর্মন: েরু, গভড়া, োেল ইিযাবদ) রুজমজন
অববিি ব্যাকজেবরয়ার ববপাকবিয়ায় তিবরকৃি পবল আনস্যাচুজরজেড ফযাটি এবসড, এবং রুনমন্যান্ট-োি সকল
চবব যজিই (দুগ্ধোি পণ্য এবং/অর্বা রুনমন্যান্ট মাংজসর চবব যজি) ইহা উপবিি র্াজক;
(ঙ) “খাদ্য” অর্ য আইজনর ধারা ২ এর উপধারা (৩) এ সংজ্ঞাবয়ি খাদ্য;
(চ) “প্রবিয়াোি খাদ্য” অর্ য এইরূপ খাদ্য র্াহা র্াবিক বা রাসায়বনক প্রবিয়া (গর্মন- গধৌিকরণ, পবরষ্কারকরণ,
গপষণ, কিযন, খন্ডকরণ, উত্তাপন, পাস্তুরায়ন, ব্লাবচং, রন্ধন, কযানোিকরণ, বরফায়ন, শুষ্কায়ন, বনরুদন,

েলববজয়ােন, সংবমশ্রণ, গমাড়কাবদ্ধকরণ অর্বা অন্যান্য পদ্ধবিসমূহ) এর মাধ্যজম প্রাকৃবিক অবিা হইজি
রুপান্তবরি বা পবরববিযি হইয়া র্াজক;
(ে) “গমাড়কাবদ্ধ খাদ্য” অর্ য গর্ খাদ্য বা খাদ্যপণ্য পূব য হইজিই গকাজনা গমাড়জক বা ধারণপাজে রবক্ষি অবিায়
গভাক্তা বা খাদ্য সরবরাহকারী, সংরক্ষণকারী এবং ববপণনকারীর বনকে উপিাবপি হয়;
(ে) “সরাসবর আহার্ য খাদ্য (Ready-to-Eat Food)” অর্ য উৎপাদনকারী বা প্রস্তুিকারী িারা উবিষ্ট
সরাসবর আহাজরর বনবমত্ত খাদ্য র্াহা রন্ধন অর্বা অনুেীব ববনাশ বা গ্রহণজর্াগ্য মাোয় হ্রাসকরজণর বনবমত্ত
অন্যান্য প্রবিয়াকরজণর প্রজয়ােন নাই;
(ঝ) “খাদ্য প্রস্তুিকারক” অর্ য এমন ব্যবক্ত গর্ খাদ্র্ (গিল বা চবব যসহ) প্রস্তুি, একে বা প্রবিয়া কবরয়া র্াজক, এমন
ব্যবক্ত গর্ বনেস্ব ব্র্যান্ড নাম গভাক্তাপজণ্য যুক্ত কজর। আমদাবনকৃি পজণ্যর গক্ষজে, প্রস্তুিকারকজদর প্রবিবনবধেণ
অর্বা, িাহাজদর অনুপবিবিজি, আমদাবনকারক প্রস্তুিকারক ববলয়া েণ্য হইজব;
(ঞ) “খুচরা ববজিিা” অর্ য এমন ব্যবক্ত বা ব্যবসা র্াহা গকাজনা খাদ্য পণ্য সরাসবর গভাক্তার বনকে ববিয় বা প্রদশযন
কজর;
(ে) “আমদাবনকারক” অর্ য রপ্তাবন পজণ্যর প্রাপক বা বাংলাজদশী প্রবিবনবধ অর্বা কাঁচামাল, উপকরণ এবং/অর্বা
তিবর পজণ্যর ববজদবশ গপ্ররজকর প্রবিবনবধ;
(ঠ) “খাদ্য ব্যবসা” অর্ য আইজনর ধারা ২ এর উপধারা (৮) এ সংজ্ঞাবয়ি খাদ্য ব্যবসা;
(ড) “খাদ্য ব্যবসায়ী” অর্ য আইজনর ধারা ২ এর উপধারা (৯) এ সংজ্ঞাবয়ি খাদ্য ব্যবসায়ী;
(ঢ) “খাদ্য িাপনা” অর্ য আইজনর ধারা ২ এর উপধারা (৯) এ সংজ্ঞাবয়ি খাদ্য িাপনা।
(২) এমি ককাি শব্দ বা অনিব্যনক্ত যািার সাংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা এই প্রনবধািমালায় উদেখ িাই, কসই কক্ষদে নিরাপে খাদ্য আইদি
কযই অদথ ৃ উিা ব্যবহৃত িইয়াদে কসই অদথ ৃই ব্যবহৃত িইদব।
৩। প্রজর্ােযিা।– (১) এই প্রববধানমালা –
(ক) চবব যর ইমালসন সহ গর্জকান গিল এবং চবব য, র্াহা এককভাজব বা প্রবিয়াোি খাজদ্যর অংশ অর্বা গর্জকান
খাজদ্যর অংশ, র্াহা মানুজষর আহাজর্ যর উজিজে বা আহাজর্ যর উজিজে অনুবমি;
(খ) প্রবিয়াোি খাদ্য, গমাড়কাবদ্ধ খাদ্য, গমাড়কববহীন খাদ্য, সরাসবর আহার্ য খাদ্য (গরবড-টু-ইে) অর্বা গর্জকান
খাদ্য, এবং খাদ্য প্রস্তুজির েন্য ব্যবহৃি কাঁচামাল এর গক্ষজে ইহা প্রজর্ােয হইজব :

িজব শিয র্াজক গর্, রুবমন্যান্টোি ট্রান্স ফযাটি এবসড (আরবপ-টিএফএ), প্রাণীর চবব যজি প্রাকৃবিকভাজব উৎপন্ন ট্রান্স ফযাটি
এবসড বা অন্য গকান আইজনর অধীন পবরচাবলি খাদ্যপজণ্যর গক্ষজে এই প্রববধানমালা প্রজর্ােয হইজব না।
৪। খাজদ্য ট্রান্স ফযাটি এবসজডর সজব যাচ্চ মাো।– (ক) রুবমন্যান্টোি ট্রান্স ফযাটি এবসড (আরবপ-টিএফএ) ব্যিীি চবব যর
ইমালসন সহ গর্জকান গিল এবং চবব য, র্াহা এককভাজব বা প্রবিয়াোি খাজদ্যর বা গর্জকান খাজদ্যর অংশ, র্াহা মানুজষর
আহাজর্ যর উজিজে বা মানুজষর আহাজর্ যর উজিজে অনুবমি, অর্বা খুচরা ব্যবসা, কযাোবরং ব্যবসা, গরজতারাঁ, প্রবিিান, গবকারী
বা গর্জকান খাদ্য িাপনার খাদ্য প্রস্তুজির েন্য কাঁচামাল বহজসজব ব্যবহৃি হয়, র্াহাজি ২ শিাংজশর (প্রবি ১০০ গ্রাজম ২ গ্রাম)
অবধক ট্রান্স ফযাটি এবসড ববদ্যমান িাহা ববিয়, ববিরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রবিয়াোিকরণ, ববপণন এবং আমদাবনসহ
গকানরূপ খাদ্য ব্যবসা করা র্াইজব না;
(খ) রুবমন্যান্টোি ট্রান্স ফযাটি এবসড (আরবপ-টিএফএ) ব্যিীি ২ শিাংজশর (প্রবি ১০০ গ্রাজম ২ গ্রাম) অবধক ট্রান্স
ফযাটি এবসড ববদ্যমান এইরূপ প্রবিয়াোি, গমাড়কাবদ্ধ, সরাসবর আহার্ য খাদ্য (গরবড-টু-ইে) অর্বা গর্জকান খাদ্য
এর ববিয়, ববিরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রবিয়াোিকরণ, ববপণন, আমদাবনসহ গকানরূপ খাদ্য ব্যবসা করা র্াইজব
না;
(ে) ২ শিাংজশর (প্রবি ১০০ গ্রাজম ২ গ্রাম) অবধক প্রাণীে উৎসোি (Ruminant animal) ট্রান্স ফযাটি
এবসড (আরবপ-টিএফএ) ব্যবহার কবরজল সংবিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী প্রমাণক দাবখল কবরজি বাধ্য র্াবকজবন।
৫। ট্রান্স ফযাটি এবসজডর গলজববলং।- গমাড়কাবদ্ধ খাজদ্যর গলজবজল বাধ্যিামূলকভাজব বনম্নববণ যি িথ্যাবদ উজেখ
কবরজি হইজব, র্র্া :
(ক) গর্জকান গমাড়কাবদ্ধ খাজদ্যর গলজবজল গমাড়কাবদ্ধ খাদ্য গলজববলং প্রববধানমালা, ২০১৭ এর প্রবববধ
১৬(১) এ উবেবখি গলজববলং এর শিযানুসাজর ট্রান্স ফযাটি এবসড সম্পবকযি িথ্যাবদ গঘাষণা কবরজি হইজব;
(খ) র্বদ গকান খাজদ্য আংবশকভাজব হাইজরাজেজনজেড গিজলর (বপএইচও) ব্যবহৃি হয় িজব িার বনবদ যষ্ট
পবরমাণসহ িথ্যাবদ গমাড়কাবদ্ধ খাজদ্যর গলজববলং এর উপাদান িাবলকায় উজেখ কবরজি হইজব। বপএইচও
এর সংবমশ্রজণ েঠিি গকান খাজদ্যাপকরণ (গর্মন-শজে যবনং অর্বা মােযাবরন) কাঁচামাল বহজসজব ব্যবহৃি
হইগল, গসজক্ষজেও বপএইচও এর পবরমাণ সংিান্ত িথ্যাবদ সুস্পষ্ট ও বনবদ যষ্টভাজব উজেখ কবরজি হইজব।
িজব উপাদান িাবলকায় পণ্যটি “ননহাইজরাজেজনজেড” অর্বা “আনহাইজরাজেজনজেড” এইরূপ অবভব্যাবক্ত
প্রকাশ করা র্াইজব না;

(ে) গমাড়কীকরণ, গলজববলং, ববপণন, অর্বা ববজ্ঞাপজন গকান খাদ্যপণ্য টিএফএ মুক্ত এইরূপ দাবব করা
র্াইজব না।
৬। ববজিষণ পদ্ধবি।- ট্রান্স ফযাটি এবসড বনধ যারজণর েন্য ববজিষণ পদ্ধবি আন্তেযাবিকভাজব স্বীকৃি, ববশ্বাসজর্াগ্য এবং
ধারাবাবহকভাজব পুনরুৎপাদনজর্াগ্য হইজি হইজব। খাজদ্যাপকরজণ টিএফ্এ এর পবরমাণ নিধ ৃারদণর কক্ষদে WHO
protocol for measuring trans fatty acids in foods অনুসরণসি International
Organization for Standarization (ISO), Association of Official Analytical
Chemist (AOAC), American Oil Chemists’ Society (AOCS), International Dairy
Federation (IDF) এবং Codex কর্তযক সমজয় সমজয় হালনাোদকৃি ববজিষণ পদ্ধবিসমূহ গরফাজরন্স বহজসজব অনুসৃি

হইজব।
৭। অন্যান্য আইজনর অবিবরক্তিা।- এই প্রববধানমালার ববধানাববল ট্রান্স ফযাটি এবসড ববষজয় আপািি বলবৎ
অন্যান্য আইন, বববধমালা ও প্রববধানমালায় ববণ যি ববধানাববলর অবিবরক্ত বহসাজব েণ্য হইজব।
৮। অস্পষ্টিা দূরীকরণ।– এই প্রববধানমালার গকান ববধান কার্ যকর কবরবার গক্ষজে গকান অস্পষ্টিা গদখা বদজল
সরকার, সরকাবর গেজেজে প্রজ্ঞাপন িারা, এই আইজনর ববধানবলীর সবহি সংেবিপূণ য হওয়া সাজপজক্ষ, উক্তরূপ অস্পষ্টিা দূর
কবরজি পাবরজব।
৯। আইজনর ইংজরেী অনুবাদ প্রকাশ।– এই প্রববধানমালা প্রবিযজনর পর সরকার, প্রজয়ােনজবাজধ সরকাবর গেজেজে
প্রজ্ঞাপন িারা, এই আইজনর বাংলা পাজঠর ইংজরেীজি অনূবদি একটি বনভযরজর্াগ্য পাঠ (authentic english text)
প্রকাশ কবরজি পাবরজব :
িজব শিয র্াজক গর্, বাংলা পাঠ ও ইংজরেী পাজঠর মজধ্য ববজরাজধর গক্ষজে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইজব।

বাংলাজদশ বনরাপদ খাদ্য কর্তযপজক্ষর আজদশিজম

গমা: আব্দুল কাইউম সরকার
গচয়ারম্যান

