
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশিশ   ম ণালয়ম ণালয়

বাংলােদশ া াডস এ  টি ং ইনি উশন
িষ ও খা  িবভাগ ( ধান কাযালয়)

ারকারক  ন রন র:: ৩৬.০৫.০০০০.২০৫.১২.১৪৮.১৭.৫২
তািরখ: 

২৮ ফা ন ১৪২৯ ব া
১৩ মাচ ২০২৩ ি া

িবষয়িবষয়:: : : কােডকােড   এিলেমে িরয়াসএিলেমে িরয়াস  কিমশনকিমশন  এরএর ‘Codex Committee on Food Import and Export Inspection ‘Codex Committee on Food Import and Export Inspection
and Certification Systems (CCFICS)’ and Certification Systems (CCFICS)’ কািরগিরকািরগির  কিম রকিম র  সা েলশন তসা েলশন ত  খসড়াখসড়া  গাইডলাইনগাইডলাইন  এরএর  উপরউপর  মতামতমতামত  আ ানআ ান

সেসে ।।

উপ  িবষেয় সংি  সকেলর সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, কােড  এিলেমে িরয়াস কিমশন িষ ও খা জাত পে র
আ জািতক মান ণয়ন সং া। িবএস আই ১৯৭৫ সাল হেত কােড  এিলেমে িরয়াস কিমশেনর সদ  এবং াশনাল কােড  কনটা  পেয়
(এনিসিসিপ)। সদ  দশ িহেসেব বাংলােদশ কােড  এর মান ণয়ন কায েম সি য়ভােব আেলাচনায় অংশ হণসহ মতামত দােনর েযাগ
রেয়েছ।
 

কােড  এর সদ  িহেসেব িবএস আই’র অ তম এক  দািয়  হে  জাতীয় মানেক আ জািতক মান এর সােথ স িত ণ করার
পাশাপািশ দেশর সংি  কেহা ারেদর কােড  এর মান ণয়ন কায েম  করার ম  িদেয় জাতীয় াথেক আ জািতক অ েন িতফিলত
করা। দেশ কােড  এর কায ম চা ভােব স াদেনর জ  এক  াশনাল কােড  কিম  রেয়েছ। াশনাল কােড  কিম র গত ৩১ জা য়াির
২০২৩ ি ঃ তািরেখ অ ি ত সভায় িস া  হয় য, “ কােড  এর অ ি ত  সভার ত ািদ এবং কাযপ  দেশর সংি  কেহা ারেদরেক অবিহত
করা”।  

 
স ত উে , কােড  এর মান ণয়ন কায েমর জ  িবষয়িভি ক িবিভ  কািরগির কিম  রেয়েছ। ত ে  এক  কািরগির কিম

হে : ‘Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) ’।
উ  CCFICS কিম র অধীন Proposed Draft Guidelines on Recognition and Maintenance of
Equivalence of National Food Control Systems (NFCS) শীষক এক  গাইডলাইন ণয়ন করার উে াগ হণ করা হেয়েছ।

ণীত  খসড়া গাইডলাইন র উপর অনলাইন (Online Commenting Systems) এ বাংলােদশসহ কােড  এর সদ  দশ স েহর
মতামত আ ান করা হেয়েছ। মতামত দােনর সময়সীমা আগামী ০৫ এি ল ২০২৩ পয  িনধািরত রেয়েছ। খসড়া গাইডলাইন র এক (১) কিপ

েয়াজনীয় কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা। দেশর খা  িনরাপ া িনি তকে  এবং দশীয় া াডস এবং র েলশন আ জািতক মান এর
সােথ সা ণ করেত জাতীয় ও আ জািতক কায েম অংশীজনেদর অংশ হণ জ রী।

 
বিণত অব ায়, কােড  এর CCFICS কিম র অধীন ণীত  খসড়া গাইডলাইন র উপর কােরা কােনা মতামত/পযেব ণ যিদ থােক,

তেব স  িবএস আই’র মা েম আ জািতক পযােয় িতফিলত করার েযাগ রেয়েছ। এমতাব ায়, অ সােথ িরত খসড়া গাইডলাইন র উপর
কােরা কােনা মতামত থাকেল যৗি কতা উে খ বক তা আগামী ৩০-০৩-২০২৩ তািরেখর মে  িন া রকারীেক অবিহত করার জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা।

১৩-০৩-২০২৩
মাঃ আব স সা ার

মহাপিরচালক ( ড-১)



িবতরণিবতরণ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়)) ::
১। িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, বািণজ  ম ণালয়;
২। সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়;
৩। সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়;
৪। সিচব, সিচেবর দ র, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ;
৫। মহাপিরচালক ( ড-১), মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র;
৬। মহাপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র;
৭। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, া  অিধদ র;
৮। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র ;
৯। ভাইস- চয়ার ান, ভাইস- চয়ার ান এর দ র, র ািন উ য়ন েরা;
১০। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মৎ  অিধদ র;
১১। চয়ার ান, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প ;
১২। সভাপিত, এফিবিসিসআই;
১৩। পিরচালক, িসএম উইং, িবএস আই;
১৪। পিরচালক, রসায়ন পরী ণ উইং, িবএস আই;
১৫। সহকারী পিরচালক, িসএম, ধান কাযালয়, িবএস আই এবং
১৬। কনসালেট , MUCH Project, FAO-BD।

ারকারক  ন রন র:: ৩৬.০৫.০০০০.২০৫.১২.১৪৮.১৭.৫২/১ (৩) তািরখ: 
২৮ ফা ন ১৪২৯ ব া
১৩ মাচ ২০২৩ ি া

সদয়সদয়  াতােথাতােথ// াতােথাতােথ (( জ তারজ তার  মা সােরমা সাের  নয়নয়))::
১। সিচব, সিচেবর দ র, িশ  ম ণালয়;
২। পিরচালক, মান উইং, িবএস আই এবং
৩। া ামার, আইিস  সল (ওেয়বসাইেট আপেলােডর জ ), িবএস আই।

১৩-০৩-২০২৩
এনা ল হক

উপপিরচালক
সকলসকল  সং ি স হসং ি স হ::

(১) cl23_09e-Draft Guideline Document


