
পশুপুষ্টি উপকরণ ও ভেটেষ্টরনারী ঔষধ সামগ্রী আমদাষ্টনর  অনাপষ্টি সনদ (NOC) প্রদান ষ্টিষয়ক কষ্টমটির সোর কার্ যষ্টিিরণীীঃ- 

সোপষ্টি                   ডা. ভমাীঃ আইনুল হক, পষ্টরচালক (প্রাষ্টণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, িাাংলাটদশ,  ঢাকা।  

িাষ্টরখ                     ১৩/০২/২০১৮ ষ্টরীঃ 

সময়                       সকাল ১০:০০ ঘটিকা 

স্থ্ান                        পষ্টরচালক (প্রাষ্টণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন)-এর অষ্টিস কক্ষ ।  

 

সোয় উপষ্টস্থ্ি সদস্যবৃটের িাষ্টলকাীঃ 

ক্রষ্টমক নাং কম যকিযার নাম ও পদিী স্বাক্ষর  

০১. 
ভমাীঃ মাজহারুল আলম আকে,  পষ্টরচালক (উৎপাদন), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 

স্বাক্ষষ্টরি 

০২. 
ডা. ভমাীঃ শষ্টহদ উল্যা, উপপষ্টরচালক (প্রশাসন), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 

স্বাক্ষষ্টরি 

০৩. 
ডা: ভমা: িরহাদ ভহাটসন, চীি ভেটেষ্টরনাষ্টর অষ্টিসার, ভকন্দ্রীয় ভেটেষ্টরনাষ্টর হাসপািাল, ঢাকা। 

স্বাক্ষষ্টরি 

০৪. 
ডা: এ.ভক.এম. আিাউর রহমান, সহকারী পষ্টরচালক (প্রষ্টশক্ষণ), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 

স্বাক্ষষ্টরি 

০৫. ষ্টনিারণ চন্দ্র ভ াপ, এস.এস.ও, প্রাষ্টণপুষ্টি শাখা, প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 
স্বাক্ষষ্টরি 

০৬. ড. এষ্টিএম খাটলদুজ্জামান , সহকারী পষ্টরচালক (খামার), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 
স্বাক্ষষ্টরি 

০৭. ড. ভমাীঃ আবু সুষ্টিয়ান, সহকারী পষ্টরচালক (প্রাষ্টণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 
স্বাক্ষষ্টরি 

০৮. ডাীঃ এ এইচ এম শাহাদাি ভহাটসন, উপটজলা প্রাষ্টণসম্পদ কম যকিযা (ষ্টলে ষ্টরজােয), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, ঢাকা। 
স্বাক্ষষ্টরি 

০৯. ভমাীঃ সাইদুর রহমান িাবু, সাধারন সম্পাদক, ষ্টিডাস য এটসাষ্টসটয়শন অি িাাংলাটদশ। 
স্বাক্ষষ্টরি 

১০. 
ডা: ভমা: কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক,  আহকাি। 

স্বাক্ষষ্টরি 

১১। 

 

ভদিাশীষ না , প্রষ্টিষ্টনষ্টধ, ষ্টিআি। 
স্বাক্ষষ্টরি 

 

২ । সোপষ্টি উপষ্টস্থ্ি সকলটক ধন্যিাদ জাষ্টনটয় সোর কার্ যক্রম শুরু কটরন। সোপষ্টির মটহাদটয়র অনুমষ্টিক্রটম সদস্য সষ্টচি ড. ভমাীঃ আবু 

সুষ্টিয়ান, সহকারী পষ্টরচালক (প্রাষ্টণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন), প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর ধারািাষ্টহকোটি সোর এটজন্ডাসমূহ উপস্থ্াপন কটরন ।     

সদস্য সষ্টচি জানান, পশুখাদ্য ষ্টিষ্টধমালা, ২০১৩ এর কযাো ষ্টর-২ এর আওিায়  পশুখাদ্য, পশুখাটদ্য ব্যিহার হয় এমন ষ্টেোষ্টমন ও ষ্টমনাটরল 

ষ্টপ্রষ্টমক্স, ষ্টিড এষ্টডটিেস আমদাষ্টনর অনাপষ্টি সনটদর (NOC) জন্য ষ্টিষ্টেন্ন প্রষ্টিষ্ঠাটনর ২৭০ (দুইশি সির) টি আটিদনপত্র পাওয়া ভ টে।  

৩। সদস্য সষ্টচি, ২৭০ (দুইশি সির) টি আটিদনপত্র মূল্যায়টনর জন্য সোয় উপস্থ্াপন কটরন। সোপষ্টি মটহাদয় পশুখাদ্য  আইন ও 

ষ্টিষ্টধমালার আটলাটক মিামি  প্রদান ও আটিদনপত্রগুষ্টল মূল্যায়টনর জন্য উপষ্টস্থ্ি সকল সদস্যটক অনুটরাধ  জানান। সদস্যবৃে প্রাপ্ত 

আটিদনপত্রগুষ্টল র্াচাই িাোই পুি যক মিামি প্রদান কটরন । মূল্যাষ্টয়ি পশুপুষ্টি উপকরণ ও ভেটেষ্টরনাষ্টর ঔষধ সামগ্রীর ষ্টিস্তাষ্টরি ষ্টিিরণ ও 

মিামি পষ্টরষ্টশি-‘ক’-এ সষ্টন্নটিষ্টশি করা হটয়টে। 

৪। এিদষ্টিষটয় আটলাচনা ও পর্ যাটলাচনা ভশটষ ষ্টনম্নিষ্টণ যি ষ্টসদ্ধান্তগুষ্টল সি যসম্মিোটি গৃহীি হয়ীঃ- 

  

 

(১) পষ্টরষ্টশি-‘ক’ এর ৭নাং কলাটম উষ্টলষ্টখি মিামটির ষ্টেষ্টিটি আটিষ্টদি ২৭০ (দুইশি সির) টি আটিদটনর মটে ১৮৮ 

(একশি আোষ্টশ) টি আটিদন, ক্রষ্টমক নাং- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, 

২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৩, 

৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, 

১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, 

১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, 



১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, 

১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২২০, ২২১, 

২২২, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, 

২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯ = ভমাে- ১৮৮ (একশি আোষ্টশ) টি আটিদন অনাপষ্টি সনদ 

(NOC) প্রদাটনর ভর্াগ্য িটল ষ্টিটিষ্টচি হয় ।  

 

(২) পশুখাদ্য আইন ও ষ্টিষ্টধমালার আটলাটক র্াচাই কটর আটিদন ক্রষ্টমক নাং- ৫৩, ১৩০, ১৬৮, ১৮২, ২০৫, ২০৮,২২৪, ২৩৬, ২৩৮ = 

ভমাে- ৯ (নয়) টি; আাংষ্টশক পটের অনাপষ্টি সনদ (NOC) প্রদাটনর ভর্াগ্য িটল ষ্টিটিষ্টচি হয় ।  

 

(৩) পশুখাদ্য আইন ও ষ্টিষ্টধমালার আটলাটক র্াচাই-িাোই কটর আটিদন ক্রষ্টমক নাং-৩৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ২০৪ = ভমাে-৫ (পাচ) টি;  

পটের অনাপষ্টি সনদ (NOC) প্রদাটনর ভর্াগ্য িটল ষ্টিটিষ্টচি হয় ।  

 

(৪) পশুখাদ্য আইন ও ষ্টিষ্টধমালার আটলাটক প্রটয়াজনীয় শিয পুরণ না করায়  ৬৭ (সািষষ্টি) টি আটিদন ক্রষ্টমক নাং- ১, ২, ১১, ১৮, ২৭, 

৩০, ৩৫, ৩৭, ৪৯, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৭১, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৭, ১০০, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৪, ১২২, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, 

১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩, ১৯৪, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২৩, 

২২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৪২, ২৪৬, ২৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৮, ২৭০- ৬৮ (আেষষ্টি)   অনাপষ্টি সনদ (NOC) 

প্রদাটনর অটর্াগ্য িটল ষ্টিটিষ্টচি হয়। 

(৫) সোয় প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তটরর অনাপষ্টি সনদ (NOC) ব্যািীি ভকান পশুপুষ্টি উপকরণ, েযাকষ্টসন ও পশু-পাষ্টখটি ব্যিহৃি হয় এমন 

উপকরণ ও ভমষ্টডষ্টসন আমদাষ্টন করা র্াইটি না মটম য ষ্টসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

(৬) ষ্টমে এন্ড ভিান ষ্টমল আমদাষ্টনর ভক্ষটত্র মৎস্য ও প্রাষ্টণসম্পদ মন্ত্রণালটয়র পত্র নাং-৩৩.০১.০০০০.১১৮.২৪.৪৬৭.১৭-৫৮;   িাষ্টরখীঃ 

১৮.০১.২০১৮ ভি িষ্টণ যি শিয অনুসরণ করারও ষ্টসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।  ভমাে ভপাষ্টি খাটদ্যর শিকরা ৮-৯ শিাাংশ হাটর ভমাে ৩ (লক্ষ) 

ভমষ্টিক েন ষ্টমে এন্ড ভিান ষ্টমল এর িাৎসষ্টরক চাষ্টহদা ষ্টনরুপন করা হয়। কা জপত্র র্াচাই িাোই কটর প্রষ্টিটি আটিদটনর ষ্টিপরীটি এক 

িেটর সটি যাচ্চ ৫,০০০ ভমষ্টিক েন আমদাষ্টনর স্বপটক্ষ অনুটমাদন ভদওয়ার ষ্টসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। িটি শিয থাটক ভর্, ষ্টমে এন্ড ভিান ষ্টমল িেটর 

আসার সাটথ সাটথ পে খালাটসর পূটি য ভপ্রািরমা ইন েটয়স, ভেি ষ্টরটপাে য, ষ্টিল অি ভলষ্টডাং ও অন্যান্য চাষ্টহি কা জপত্র প্রাষ্টণসম্পদ 

অষ্টধদপ্তর হটি র্াচাই কটর ষ্টনটি হটি। 

(৭) ভকান ষ্টিড ষ্টমল আমদাষ্টনকৃি ষ্টমে এন্ড ভিান ষ্টমল ভিষ্টডাং এর সষ্টহি জষ্টিি থাকটল আইনানু  ব্যিস্থ্া ভনওয়া হটি। 

 

 

  

 সোয় আর ভকান আটলাচনা না থাকায় সোপষ্টি মটহাদয় উপষ্টস্থ্ি সকলটক ধন্যিাদ জ্ঞাপটনর মে ষ্টদটয় সোর সমাষ্টপ্ত ভঘাষনা 

কটরন। 

 

                     

        স্বাক্ষষ্টরি / 

(              হক) 

পষ্টরচালক (প্রাষ্টণস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) 

   প্রাষ্টণসম্পদ অষ্টধদপ্তর, িাাংলাটদশ, ঢাকা ।  

ও 

সোপষ্টি 

পশুপুষ্টি উপকরণ ও ভেটেষ্টরনারী ঔষধ সামগ্রী  

আমদাষ্টন অনাপষ্টি সনদ (NOC)  ষ্টিষয়ক কষ্টমটি । 


