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রযজজস্টাড ড নং জড এ-১ 

 

ফাংরাদদ                              রগদজট 
 

অজতজযক্ত ংখ্যা 

কর্তডক্ষ কর্তডক প্রকাজত 

 

যজফফায, রদন্ফম্বয ১৫, ২০১৩ 

 

গনপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

ভৎস্য ও প্রাজণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

প্রজ্ঞান 

তাজযখ, ২১ বাদ্র ১৪২০ ফঙ্গাব্দ/০৫ রদন্ফম্বয ২০১৩ জিস্টাব্দ 

 

এ,আয,ও নং ২৯৭,-আইন/২০১৩।- ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ দনয ২ নং আইন) এয ধাযা ২২ এ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফদর যকায, জনন্রু জফজধভারা প্রণয়ন কজযর, মথাাঃ-  
 

১। ংজক্ষপ্ত জদযানাভ।- এই জফজধভারা শুখাদ্য জফজধভারা, ২০১৩ নাদভ অজবজত ইদফ। 
২। ংজ্ঞা।- জফলয় ফা প্রদঙ্গয জযন্থী রকান জকছু না থাজকদর এই জফজধভারায়,- 

     
 

 (ক)  ‘‘আইন’’ অথ ড ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ দনয ২ নং আইন); 
(খ) ‘‘আদ ড ভাত্রা’’ অথ ড শুয পুজিাধন এফং স্বাবাজফক দদজক বৃজি ও শুয উৎাদন বৃজিয জন্য 

শুখাদদ্য প্রদয়াজনীয় পুজি উাদানমূ, রমভন- আদ্র ডতা, আঁ, আজভল, রণ, কডযা, 

জবটাজভন, খজনজ রফণ, ইতযাজদয জনধ ডাজযত ভাত্রা; 
(গ)  ‘‘কাজযগজয জনফর’’ অথ ড শুারন জফলদয় জফএজএএইচ (অনা ড)/ এভএ ইন প্রাজণপুজি জফলদয় 

অগ্রাজধকায/ জডজবএভ/ প্রাজণপুজি জফলদয় রকান স্বীকৃজত জফশ্বজফদ্যারয় দত উচ্চতয জডগ্রী; 
(ঘ)    ‘‘খাদ্য উকযণ’’ অথ ড তপজর-১ ও তপজর-২ এ ফজণ ডত শুখাদদ্য ব্যফহৃত জফজবন্ন     খাদ্য উকযণ, 

উকযদণয জভশ্রণ ও জপড এজডটিব; 
(ঙ)  ‘‘তপজর’’ অথ ড এই জফজধভারায তপজর; 
(চ) ‘‘দতযী শুখাদ্য’’ অথ ড জফজবন্ন খাদ্য উাদাদনয ভন্বদয় ফাজণজজযক জবজত্তদত প্রস্ত্ত্তত শুখাদ্য; 
(ছ) ‘রবজার শুখাদ্য’ অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (১১) এ ংজ্ঞাজয়ত রবজার শুখাদ্য; 
(জ) ‘‘জবটাজভন এন্ড জভনাদযর জপ্রজভক্স’’ অথ ড শুখাদদ্য ব্যফহৃত এভন ফ জবটাজভন এফং জভনাদযর উাদান 

মাা শুখাদদ্য জবটাজভন ও জভনাদযর ঘাটজত দূয কজযয়া খাদ্যদক সুলভ কজযদফ এফং শুয দদজক বৃজি ও 

শুয উৎাদন বৃজিদত ায়ক ইদফ; 
(ঝ) ‘‘শু’’ অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (৫) এ ংজ্ঞাজয়ত শু; 
(ঞ) ‘‘শুখাদ্য’’ অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (৬) এ ংজ্ঞাজয়ত শুখাদ্য এফং এই জফজধদত উজিজখত জপড 

জপ্রজভক্স ও জপড এজডটিব; 
(ট)  ‘‘পযভ’’ অথ ড তপজর ১১ এ ফজণ ডত পযভ-১ ইদত পযভ-১৩;  
(ঠ) ‘‘জপ’’ অথ ড তপজর ১২ এ উদরস্নজখত জপ;  
(ঢ) ‘‘জপড এজডটিব’’ অথ ড শুখাদদ্যয রবৌজতক গুণাফজর ও খাদদ্যয গুণগতভান ংযক্ষণ ও উন্নত কযা 

শুয ক্ষুধা বৃজি কজযফায উদেদে জভজশ্রত উাদানমূ;  
(ড) ‘‘ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযী’’ অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (১৫) এ ংজ্ঞাজয়ত ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযী; 
(ণ) ‘‘নমুনা’’ অথ ড খাদ্য ও পুজিভান মাচাই কযদণয রদক্ষয ক্ষভতাপ্রাপ্ত কভ ডকতডা কর্তডক শুখাদ্য ফা শুখাদ্য 

উকযণ ইদত দদফচয়ণ িজতদত (random sampling) ংগৃীত শুখাদ্য ও খাদ্য 

উকযদণয মৄজক্তংগত জযভাণ (কভদক্ষ ৫০০ গ্রাভ);  
 (ত) ‘‘রাইদন্প’’ অথ ড আইদনয ধাযা ২ এয দপা (১৬) এ ংজ্ঞাজয়ত রাইদন্প; 
 (থ) ‘‘রাইদজন্পং কর্তডক্ষ’’ অথ ড আইদনয ধাযা ৫ এ উজিজখত রাইদজন্পং কর্তডক্ষ; 

(দ)  ‘‘স্বত্বাজধকাযী’’ অথ ড শুখাদ্য প্রস্ত্ত্ততকাযক, আভদাজনকাযক, যপ্তাজনকাযক প্রজতষ্ঠান,  শুখাদ্য গুদাভ,   

াইকাযী ও খুচযা জফদেতা, প্রজতষ্ঠান এয  ভাজরক ফা তদ্কর্তডক ভদনানীত ফা জনদয়াগকৃত রকান প্রজতজনজধ; 
(ধ) ‘‘স্বাস্থ্যকয জযদফ’’ অথ ড জনস্বাদস্থ্যয দক্ষ ক্ষজতকয জীফাণু ফা অন্য রকান দ্রব্য ফা উাদান অথফা 

যম্নজচ ফজর্ভ ডত ফস্ত্ত্তমুক্ত অনুকুর জযদফ, মাা জনস্বাদস্থ্যয অফনজত ঘটায় না; 
(ন)  ‘‘ক্ষজতকাযক দ্রব্য ফা উাদান’’ অথ ড শুখাদদ্য রম কর উাদান জফদ্যভান থাজকদর ফা রমাগ কযা ইদর 

শুয জফাকীয় কাম ডাফরীদত জফঘ্ন ঘদট ফা শুয দদজক বৃজি ও শুয উৎাদন বৃজি ব্যত য়, উৎাদন 

হ্রা ায়, জফলজেয়া য় এফং শুয মৃত্যয ঘটিদত াদয; 
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 ৩। রাইদন্প এয জন্য আদফদন িজত।-(১) আইদনয ধাযা ৬ এয উ-ধাযা (১) অনুমায়ী রকান ব্যজক্তদক রাইদন্প 

প্রাজপ্তয জন্য জফজধ ৪ এ উজিজখত কযাটাগজয অনুমায়ী পযভ-১, পযভ-২ ফা, রক্ষত্রভত, পযভ-৩ এ রাইদজন্পং কর্তডদক্ষয জনকট 

আদফদন কজযদত ইদফ। 

  
(২) উ-জফজধ (১) এয অধীন রাইদন্প এয জন্য আদফদদনয রক্ষদত্র তপজর ১২ এ উজিজখত আদফদন জপ 

জযদাধ কজযদত ইদফ।  

 
(৩) রাইদজন্পং  কর্তডক্ষ  উ-জফজধ (১) এয  অধীন  প্রাপ্ত  আদফদন  মাচাই-ফাছাই  পূফ ডক তপজর ৩ এ 

উজিজখত তডাফরী ারন ম্পদকড ন্তুি ইদর আদফদনকাযীদক পযভ-৭ এ তপজর ১২ এ উজিজখত রাইদন্প জপ জভা প্রদাদনয 

জন্য জনদদ ড প্রদান কজযদফ এফং আদফদনকাযী রাইদন্প জপ জভা প্রদান কজযদর পযভ-৪, পযভ-৫ ফা, রক্ষত্রভত, পযভ-৬ এ 

রাইদন্প ইসুয কজযদফ। 

 
 (৪) রাইদজন্পং কর্তডক্ষ আইদনয ধাযা ৬ এয উ-ধাযা (২) এয দপা (খ) অনুমায়ী রকান ব্যজক্তদক রাইদন্প এয 

তডাফরী পুযণ কজযজফায জন্য পযভ ৯ এ অজতজযক্ত ভয় প্রদান কজযদত াজযদফ। 

 
 (৫) আইদনয ধাযা ৬ এয উ-ধাযা (২) এয দপা (খ) এফং (গ) এয জফধান অনুমায়ী আদফদনকাযী রাইদদন্পয তডফরী 

পূযণ কজযদত ব্যথ ড ইদর রাইদজন্পং কর্তডক্ষ পযভ-৮ এ আদফদনকাযীয আদফদন না ভঞ্জুয কজযদত াজযদফ।  

 
 ৪। আদফদনকাযীয কযাটাগজয এফং জপ, ইতযাজদ।- (১) রাইদন্প এয জন্য আদফদন কজযফায রক্ষদত্র জনভণফজণ ডত ৩ 

(জতন) টি কযাটাগজয থাজকদফ, মথাাঃ- 

   
  (ক) কযাটাগজয ১ঃাঃ    শুখাদ্য   উৎাদক    ফা   প্রজেয়াজাতকাযক   ফা    ংযক্ষক   ও  

ফাজাযজাতকাযক; 
  (খ) কযাটাগজয-২ঃাঃ   শুখাদ্য   আভদাজনকাযক   ফা   যপ্তাজনকাযক   ফা   ংযক্ষক    ফা  

ফাজাযজাতকাযক; এফং  
  (গ) কযাটাগজয-৩ঃাঃ   শুখাদ্য   জফেয়কাযক,  জমজন গদে অন্যযন ১০ টন ফা তদুর্ধ্ড জযভাণ  

শুখাদ্য জফেয় কদযন।  

 
(২) উ-জফজধ (১)  এ  ফজণ ডত  কযাটাগজযয  আদফদন  জপ,  রাইদন্প  জপ,  নফায়ন  জপ ও আজর জপ এফং 

রাইদদন্পয রভয়াদ তপজর ১২ অনুাদয প্রদদয় ইদফ।  

  
 ৫। রাইদন্প স্থ্জগত ফা ফাজতরকযণ।- (১) রকান রাইদন্প গ্রীতা জফজধ ৭ এয জফধান ফা, রক্ষত্রভত, তপজর ৩ এ 

উজিজখত তডাফরী ারন না কজযদর উক্ত রাইদন্প স্থ্জগত ফা ফাজতদরয উদেদে রাইদজন্পং কর্তডক্ষ রাইদন্প গ্রীতাদক পযভ-

১০ এ ১৫ (দনয) জদদনয ভদে কাযণ দ ডাদনা রনাটি জাযী কজযদত াজযদফ। 

 
 (২) উ-জফজধ (১)  এ উজিজখত রনাটি প্রাজপ্তয য রাইদন্প গ্রীতা জনধ ডাজযত ভয়ীভায ভদে কাযণ না দ ডাইদর 

অথফা প্রদত্ত জফাফ রাইদজন্পং কর্তডদক্ষয জনকট দতালজনক প্রতীয়ভান না ইদর, রাইদজন্পং কর্তডক্ষ উক্ত জফাফ প্রাজপ্তয ফা 

জফাফ প্রদাদনয জন্য জনধ ডাজযত ভয় অজতেদভয ১৫ (দনয) জদদনয ভদে পযভ-১১ এ উক্ত রাইদন্প গ্রীতায রাইদন্প স্থ্জগত ফা 

ফাজতর কজযদত াজযদফ।   
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৬। আীর ও পূনজফ ডদফচনা।- (১) আইদনয ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১)  এয অধীন রকান রাইদন্প স্থ্জগত ফা ফাজতদরয 

রক্ষদত্র রাইদন্প গ্রীতা তপজর ১২ এ ফজণ ডত আীর জপ জযদাধ াদদক্ষ পযভ-১২ এ রাইদন্প স্থ্জগত ফা ফাজতরকযণ 

আদদদয জফরুদি যকাদযয জনকট আীর কজযদত াজযদফ।  

 
(২) আইদনয ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (২) এয তডাং অনুমায়ী রকান আদফদনকাযী আীর আদদ পুন ডজফফচনায জন্য 

পযভ-১৩ এ আদফদন কজযদত াজযদফ। 

 
৭। শুখাদদ্যয আদ ডভাত্রা।- তপজর ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ), ৪(ঙ), ৪(চ), ৪(ছ), ৪(জ), ৫(ক), ৫(খ), ৬(ক), ৬(খ), 

৭(ক), ৭(খ), ৭(গ), ৭(ঘ), ৮ ক), ৮(খ), ৮(গ), এ উজিজখত আদ ডভাত্রা এফং তপজর ৯ এ ফজণ ডত শুখাদদ্যয নমুনা জফদেলদণয 

অনুদভাজদত িজত অনুযণপূফ ডক শুখাদ্য প্রস্ত্ত্তত কজযদত ইদফ। 

 
৮। শুখাদ্য ভান মাচাইদয়য রদক্ষ নমুনা ংগ্র, ভান জনয়ন্ত্রণ, ল্যাফদযটজযদত রপ্রযণ এফং জপ জযদাধ,  

ইতযাজদ।- (১) আভদাজনকৃত ফা রদদ উৎাজদত রম রকান  শুখাদদ্যয ফাজণজজযক উৎাদন ফা ফাজাযজাতকযদণয রম রকান 

ম ডাদয় উায ভান মাচাইদয়য উদেদে রাইদজন্পং কর্তডক্ষ রকান স্বত্বাজধকাযীয জনকট ইদত অক্ষত (intact) প্যাদকট ফা ফস্তা 

ইদত দৈফচয়ন  িজতদত (random sampling) অনুযন ৫০০ গ্রাভ শুখাদদ্যয অন্যযন ৩ (জতন) টি নমূনা ংগ্র কজযদফ। 

 
 (২) রাইদজন্পং কর্তডক্ষ উ-জফজধ (১) এয অধীন ংগৃীত নমূনা প্যাদকটফি ও জরগারা কজযয়া প্যাদকদটয গাদয় 

রাইদজন্পং কর্তডক্ষ ও মাায তত্বাফধান ইদত নমুনা ংগ্র কযা ইয়াদছ তাায ফা তাায ভদনানীত প্রজতজনজধয স্বাক্ষয 

অন্যযন ৪ (চায) কাম ড জদফদয ভদে যকায কর্তডক জনধ ডাজযত রম রকান ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত যীক্ষায জন্য রপ্রযণ কজযদফ 

এফং অয ২ (দুই) টি নমুনায ভদে ১ (এক) টি নমুনা ককক স্বত্ত্বাজধকাযী ংযক্ষণ কজযদফ এফং অযটি রাইদজন্পং কর্তডক্ষ 

ংযক্ষণ কজযদফ। 

 
 (৩) ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযী উ-জফজধ (১) এয অধীন ংগৃীত নমুনা প্রাজপ্তয অন্যযন ২০ (জফ) কাম ডজদফদয ভদে 

উক্ত নমুনা যীক্ষায প্রজতদফদন রগানীয়তা যক্ষাপূফ ডক রাইদজন্পং কর্তডদক্ষয জনকট রপ্রযণ কজযদফাঃ 

  
 তদফ তড থাদক রম, ংজেিভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযী জনধ ডাজযত ২০ (জফ) কাম ডজদফদয ভদে উক্ত নমুনা যীক্ষায 

প্রজতদফদন প্রদান কজযদত অভথ ড ইদর মৄু্জক্তঙ্গত কাযণ উদিখপূফ ডক অজতজযক্ত ১০ (দ) কাম ডজদফদয ভদে উক্ত প্রজতদফদন 

রাইদজন্পং কর্তডদক্ষয জনকট রপ্রযণ কজযদফ। 

  
 (৪) ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযী কর্তডক নমুনা যীক্ষায প্রজতদফদন ম্পদকড রকান স্বত্বাজধকাযী ংক্ষুব্ধ ইদর ংগৃীত 

নমুনা যকায কর্তডক জনধ ডাজযত অন্য রকান ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত যীক্ষায জন্য রাইদজন্পং কর্তডক্ষদক অনুদযাধ জ্ঞান 

কজযদত াজযদফ । 

 
 (৫) উ-জফজধ (৪) এয অধীন অনুদযাধ প্রাজপ্তয য রাইদজন্পং কর্তডক্ষ ংগৃীত নমুনা পুন:যীক্ষায জফলদয় ন্তুি 

ইদর, উক্ত শুখাদদ্যয ংগৃীত অন্য একটি নমুনা যকায কর্তডক জনধ ডাজযত অন্য রকান ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত রপ্রযণ 

কজযদত াজযদফ। 

 
 (৬) রকান শুখাদ্য ২(দুই) টি ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত যীক্ষায য অংগজতপূণ ড ফা জবন্ন জবন্ন প্রজতদফদন ফা 

পরাপর াওয়া রগদর রাইদজন্পং কর্তডক্ষ উক্ত শুখাদদ্যয নমুনা যকায কর্তডক জনধ ডাজযত র্ততীয় রকান ভান জনয়ন্ত্রণ 

ল্যাফদযটযীদত যীক্ষা কযাইদত াজযদফ।  

 
 (৭) রকান শুখাদ্য ৩(জতন) টি ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত যীক্ষা কযা ইদর রম ২ (দুই) টি ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীয 

যীক্ষায পরাপর অনুরূ ফা কাছাকাজছ ইদফ উায জবজত্তদত রাইদজন্পং কর্তডক্ষ উক্ত শুখাদদ্যয পুজিভান জফদফচনা কজযদফ।  
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(৮) শুখাদ্য ফা শুখাদ্য উকযদণয ভান জনয়ন্ত্রদণয জন্য রাইদজন্পং কর্তডক্ষ কর্তডক রপ্রজযত নমুনায কর 

প্রদয়াজনীয় যীক্ষা ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযী জফনামূদল্য ম্পন্ন  কজযদফ। 

  
(৯) শুখাদদ্যয উকযদণয আদ ডভাত্রা ফা পুজিভান জনণ ডদয়য জন্য তপজর ৯ এ ফজণ ডত নমুনা জফদেলদণয 

অনুদভাজদত িজত অনুযণপূফ ডক জনভণফজণ ডত িজতদত প্রজক্সদভট জফদেলণ কযা মাইদফ মথাাঃ- 
 

 

(ক)  ক্রুড আজভলাঃ রজরডার িজত, রজরদটক িজত ফা তপজর ৯ এ ফজণ ডত িজত ফা   

দফজ্ঞাজনকবাদফ স্বীকৃত অন্য রকান িজত; 
 

(খ)  ইথায এক্সট্রাকানাঃ ক্সদটক িজত, ক্সদরট িজত (এন-রদক্সন) ফা তপজর ৯ এ 

ফজণ ডত িজত ফা দফজ্ঞাজনকবাদফ স্বীকৃত অন্য রকান িজত; 
 

(গ)  জরীয় অংাঃ ট এয়ায ড্রাইং ওদবন, বযাকুয়াভ ড্রাইং ওদবন, টদরাইন জডদস্টদরন 

িজত ফা তপজর ৯ এ ফজণ ডত িজত ফা দফজ্ঞাজনকবাদফ স্বীকৃত অন্য রকান িজত; 
 

(ঘ)  এযা ফা ছাইাঃ ভাদপর পাদণ ড এ ফাজণ ডত িজত ফা তপজর ৯ এ ফজণ ডত িজত ফা 

দফজ্ঞাজনকবাদফ স্বীকৃত অন্য রকান িজত; 
 

(ঙ)  ক্রুড পাইফাযাঃ পাইফায কযা/ ব্যাগ, পাইফায রটক, ম্যানুদয়র এক্সট্রাকন িজত ফা 

তপজর ৯ এ ফজণ ডত িজত ফা দফজ্ঞাজনকবাদফ স্বীকৃত অন্য রকান িজত; এফং 
 

(চ) নাইদট্রাদজন জি এক্সট্রাক্টঃ াঃ কযারকুদরদনয ভােদভ; 
 

 

৯। াত্র ও ররদফজরং।- আইদনয ধাযা ১৩ এয জফধান অনুাদয রকান দতযী শুখাদ্য ফাজাযজাত কজযফায 

রক্ষদত্র শুখাদদ্যয াত্র ফা প্যাদকদট আইদন ফজণ ডত জফলয়াফরীয অজতজযক্ত জদদফ জনম্মফজণ ডত জফলয়গুজরয উদিখ 

থাজকদত ইদফ, মথাাঃ- 

    
   (ক)  শুখাদদ্য  আদ ড  ভাত্রা  অনুমায়ী  দতজয  শুখাদদ্য  জফজবন্ন  পুজি উাদাদনয তকযা  

ায এফং তপজর ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ), ৪(ঙ), ৪(চ), ৪(ছ), ৪(জ), ৫(ক), ৫(খ), 

৬(ক), ৬(খ), ৭(ক), ৭(খ), ৭(গ), ৭(ঘ), ৮(ক), ৮(খ), ৮(গ), এ ফজণ ডত পুজি 

উাদানমূদয নাভ (ভত্ম পুজি উাদান প্যাদকদটয গাদয় জরজফি কযা না রগদরও 

অতযাফেকীয় উাদানমূ জরজফি কজযদত ইদফ); এফং  

 
  (খ)  ‘শুধু ভাত্র শুখাদ্য  জদদফ ব্যফাম ড’ ীল ডক ররদফর। 

 
১০। কাযখানা ফা ংজেিস্থ্াদন প্রদফ, ইতযাজদ।- (১) রাইদজন্পং কর্তডক্ষ আইদনয ধাযা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর রকান 

স্থ্াদন প্রদফদয ভয় আইন প্রদয়াগকাযী ংস্থ্া ফা ংজেিপ্রাজনক কর্তডদক্ষয ায়তা গ্রণ কজযদত াজযদফ এফং উক্ত ংস্থ্া 

ফা কর্তডক্ষ রাু্ইদজন্পং কর্তডক্ষদক মথামথবাদফ দমাগীতা প্রদান কজযদফ। 

  
 (২) উ-জফজধ (১) এ ফজণ ডত এরাকায় প্রদফ কজযফায পূদফ ড রাইদজন্পং কর্তডক্ষ, উক্ত জযদ ডন দদরয প্রদতযক দদস্যয 

প্রদয়াজনীয় স্বাস্থ্যম্মত ব্যফস্থ্াজদ গ্রণ কজযদফ। 

 
১১। ক্ষজতকয ও রবজার শুখাদ্য জফনিকযণ, রাধন, ইতযাজদ।- (১) আইদনয ধাযা ১৪ এয উদেদে পূযণকদে 

রাইদজন্পং কর্তডক্ষ জনজলি শুখাদ্য তপজর ১০ এ ফজণ ডত িজত অনুযণপূফ ডক জফনি ফা, রক্ষত্রভত, রাধন কজযফায জনদদ ড 

জদদত াজযদফ। 

 
 (২) শুখাদদ্য জনজলি রঘাজলত এজিফাদয়াটিক, কীটনাক, রগ্রাথ যদভান, ইতযাজদয উজস্থ্জত প্রভাজণত ইদর উক্ত 

শুখাদ্য প্যাদকট ফা ফত্মা ইদত জফমুক্ত কজযয়া র্ধ্ং ফা জফনি কজযদত ইদফ। 

 
 (৩) শুখাদদ্য জফনি কজযফায মাফতীয় ব্যয় ংজেিস্বত্ত্বাজধকাযীদক ফন কজযদত ইদফ।  

 

 
তপজর 
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তপজর-১ 
[জফজধ-২ (খ) দ্রিব্য] 

জরবয খাদ্য উকযদণয রশ্রণী জফন্যা 

 
পুজিয রশ্রণী জফন্যা খাদ্য উকযণ 
১। জক্তয উৎাঃ 
(ক) আঁ জাতীয় 

খে, র, র্ভট্টায রভাচা, র্ভট্টায গাছ, আদখয াতা, আদখয রছাফো, বুজ ঘা, 

াইদরজ, জরজ উজিদ ঘাদয জদরট, গাদছয াতা, অন্যান্য দস্যয ও পদরয 

উজাত রমভন: আনায াে, আভ াে, আদখয উজাত- রভারাদ। 
(খ) দানা ও দানায উজাত র্ভট্টা, গভ, চার, ফাজর ড, ওট, ফাজযা, রজায়ায, কাউন, গদভয র্ভজল, চার বাঙ্গা, চাদরয 

কুো (দতর জফীন), চাদরয কুো (দতরমৄক্ত), কাাবা, শুষ্ক আলু জভর।  
(গ) রতর জাতীয়  য়াজফন রতর, াভ রতর (াউডায ও তযর), নাজযদকর রতর, ভাদছয রতর। 
২। আজভদলয উৎাঃ 
(ক) উজিদ 

য়াজফন জভর, জতদরয দখর, াভ দখর, জযলায দখর, রযীড জভর, সূম ডমূখীয দখর, 

নাজযদকর দখর, ফাদাভ দখর, ত্যরাফীদজয দখর, ডার জাতীয় স্য ও উজাত, 

য়াজফন, কণ ড গস্নুদটন জভর, জতজয দখর, দধঞ্চা ফীজ, কাউজ, ডাক উইড জভর, রভইজ  

গস্নুদটন জভর।  
(খ) প্রাণীজ জীফাণুমুক্ত জপ জভর, জভট জভর, জভট এন্ড রফান জভর, াউডায স্কীভ জভল্ক, রপদায 

জভর, যাচাযী উজাত, নােীর্ভজেয াউডায (ওপার জভর), জল্ক ওয়াভ ড জউা  

াউডায । 
(গ) এভাইদনা এজড  প্রাকৃজতক উৎ রথদক প্রাপ্ত এফং জনদথটিক এভাইদনা এজড। 
৩। জভনাদযর (খজনজ উৎ)  রফান জভর, ভদনা কযারজয়াভ পদপট, ডাই কযারজয়াভ পদপট, ট্রাই কযারজয়াভ 

পদপট, রাইভ রিান, ামুক ও জঝনুক চূণ ড, খাদ্য রফণ, জডদভয রখাায চূণ ড, যক 

পদপট। 
৪। জবটাজভন প্রাকৃজতক উৎ রথদক প্রাপ্ত এফং জনদথটিক জবটাজভন। 
৫। াজন জফশুি াজন। 
৬। অন্যান্য  জপড এজডটিব (টজক্সন ফাইন্ডায, জদরট ফাইন্ডায, এনজাইভ, এজিফাদয়াটিক মুক্ত 

রগ্রাথ প্রদভাটায), জপড জপ্রজভক্স, এজি-অজক্সদডি, ককজজডওস্টযাট, এজজডপায়ায, 

যঞ্জক, রেবাজযং এদজি, রভাল্ড ইনজজফটয, ারদভাদনরা ইনজজফটয, জপ্রফাদয়াটিক, 

রপ্রাফাদয়াটিক, শুস্ক ইি, ইদরদরারাইট। 
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তপজর-২ 
[জফজধ-২ (খ) দ্রিব্য] 

 

শুখাদদ্য ব্যফহৃত প্রচজরত খাদদ্যয ভাদনয ফণ ডনা 

 

ফাজর ড (Barley) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ারকা ধূয ফদণ ডয আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%   
রম রকান ধযদনয কীটনাক মুক্ত। গন্ধাঃ ফাজর ডয স্বাবাজফক 

গন্ধমৄক্ত। অন্য রকান গন্ধমৄক্ত 

নয় 

আপরাটজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ-  ২০ জজজফ  
অন্যান্য দাদথ ডয জভশ্রণাঃ দফ ডাচ্চ- ৩% 
অন্যান্য দানায জভশ্রণাঃ দফ ডাচ্চ- ২% 

 

চাউর বাংগা (Broken rice)ঃাঃ 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ াদা ফা ফাদাভী আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১৪%  রম রকান ধযদনয কীটনাক মুক্ত, 

অজত অে ভাত্রায় ত্যলমৄক্ত এফং 

ম্পূণ ডবাদফ রকাকুন ফজজডত। 
গন্ধাঃ চাদরয স্বাবাজফক 

গন্ধমৄক্ত, ফাজ গন্ধ ফজজডত 

এফং ছত্রাক গন্ধমুক্ত।  

আপরাটজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ-  ২০ জজজফ  
অন্যান্য দাদথ ডয জভশ্রণাঃ দফ ডাচ্চ- ৩% 
দানায জভশ্রণাঃ দফ ডাচ্চ- ২% 

 

ফস্নাড জভর (Blood meal)ঃাঃ 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ গাে যংদয়য ারকা 

রার ফদণ ডয রথদক উজ্জর 

যংদয়য 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১০%  অন্যান্য দাথ ড জভশ্রণ ম্পূণ ডবাদফ 

মুক্ত। 

গন্ধাঃ গন্ধীন  আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-  ৭০%  
ারদভাদনরাাঃ রনদগটিব 

 

কাাবা জভর (Casaba meal)ঃাঃ 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ াদা আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১৩%  ছত্রাক ও রভাল্ড মুক্ত। 
গন্ধাঃ জভজি গন্ধমৄক্ত, ফাজ গন্ধ 

ফজজডত। 
আপরাটজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ-  ২০জজজফ  
অন্যান্য দাদথ ডয জভশ্রণাঃ দফ ডাচ্চ- ২% 

 

নাজযদকর রতর (Coconut oil)ঃাঃ 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ নাজযদকর রতদরয 

স্বাবাজফক ফণ ডমৄক্ত, তযর, 

গাঢ় লুদ রথদক উজ্জ্বর লুদ 

ফদণ ডয। রঘারাদট যং অজধক 

আদ্র ডতায  জযচায়ক। 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ২%  অন্য দাদথ ডয ংজভশ্রণ ফজজডত। 
রাজফফ এজড জদদফ মুক্ত পযাটি এজডাঃ দফ ডাচ্চ- 

৫% 
ায অক্সাইড ভানাঃ দফ ডাচ্চ- ৭% 

 

 

 

 

 

 

 

রঝারা গুে (Molasses) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ফাদভী রথদক গাে 

ফাদাভী যংদয়য। 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ২২%  যফযা চারাদনয রঝারাগুে অজতজযক্ত 

রপনা ফা ফাতা মুক্ত। রঝারাগুে জিজযক্সাঃ ৭৫ জডগ্রী 
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জিজযক্স াইদড্রাজভটাদয জচজনয ভাত্রাাঃ  দফ ডাচ্চ- ৭৮% ারদপাদটি এফং জরগজনন মুক্ত। 
গন্ধাঃ স্ববাজফক রঝারা গুে 

গন্ধমৄক্ত। রকান যকদভয 

জীফানু আোভত্ম গন্ধমৄক্ত 

নয়। 

 

 

নাজযদকর দখর (Coconut meal)ঃাঃ 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ারকা ফাদভী রথদক 

ফাদাভী ফদণ ডয। 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  ছত্রাক ও কীটতঙ্গ মুক্ত এফং 

অন্যান্য দাদথ ডয ংজভশ্রণ মুক্ত। আজভলাঃ ফ ডজনম্ন- ১৮% 
আঁাঃ দফ ডাচ্চ- ১০% 

গন্ধাঃ নাজযদকদরয গন্ধমৄক্ত 

এফং ফাদাদভয ন্যায় সুগন্ধ 

মৄক্ত। রযনজড গন্ধ ফা অন্য 

গন্ধমৄক্ত নয়। 

আপরাটজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ-  ৫০জজজফ  

 

জপ জভর, রগ্রড এ (Fish meal, Grade A)ঃাঃ 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ারকা ফাদভী রথদক 

রারদচ ফাদাভী যংদয়য। 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১০%  ছত্রাক ও কীটতঙ্গ মুক্ত এফং 

অন্যান্য দাদথ ডয ংজভশ্রণ মুক্ত। আজভলাঃ ফ ডজনম্ন- ৬০% 
চজফ ডাঃ দফ ডাচ্চ ১২% 
খজনজ দাথ ডাঃ দফ ডাচ্চ-  ৩%  
কযারজয়াভাঃ দফ ডাচ্চ- ৬% 

গন্ধাঃ ভাদছয ারকা গন্ধ মৄক্ত 

তদফ ফাজ ফা পঁচা গন্ধ মৄক্ত 

নয়। 

পপযাাঃ ফ ডজনম্ন- ২% 
ারদভাদনরাাঃ রনদগটিব 

 

জপ জভর, রগ্রড জফ (Fish meal, Grade B)t 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ারকা ফাদভী রথদক 

রারদচ ফাদাভী যংদয়য। 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১০%  ছত্রাক ও কীট তঙ্গ মুক্ত এফং 

অন্যান্য দাদথ ডয ংজভশ্রণ মুক্ত। আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-৫০% 
চজফ ডাঃ দফ ডাচ্চ- ১২% 
খজনজ দাথ ডাঃ দফ ডাচ্চ-  ৩%  
কযারজয়াভাঃ দফ ডাচ্চ- ৮% 

গন্ধাঃ ভাদছয ারকা গন্ধ মৄক্ত 

তদফ ফাজ ফা পঁচা গন্ধমৄক্ত 

নয়। 

পপযাাঃ ফ ডজনম্ন- ৩% 
ারদভাদনরাাঃ রনদগটিব 

 

 

 

 

 

জপ জভর, রগ্রড জ (Fish meal, Grade C)t 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ারকা ফাদাভী রথদক 

রারদচ ফাদাভী যংদয়য। 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১০%  ছত্রাক ও কীট তঙ্গ মুক্ত এফং 

অন্যান্য দাদথ ডয ংজভশ্রণ মুক্ত। আজভলাঃ ফ ডজনম্ন- ৪০% 
চজফ ডাঃ দফ ডাদচ্চ- ৯% 
জজরকাাঃ দফ ডাচ্চ- ১% 
খজনজ দাথ ডাঃ দফ ডাচ্চ-  ৩%  
কযারজয়াভাঃ দফ ডাচ্চ- ৮% 
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গন্ধাঃ ভাদছয ারকা গন্ধ মৄক্ত 

তদফ ফাজ ফা পঁচা গন্ধমৄক্ত 

নয়। 

পপযাাঃ ফ ডজনভণ- ৩% 
ারদভাদনরাাঃ রনদগটিব 

 

াইদড্রারাইজড জপদায জভর (Hydrolyzed feather meal)t 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ বুজায ধূয। 

 
গন্ধাঃ শুষ্ক ঘাদয  গন্ধমৄক্ত 

রকান পঁচা গন্ধমৄক্ত নয় 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১০%  অন্যন্য ফাজযক দ্রব্য মুক্ত 
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-৭৯% 
ারদভাদনরাাঃ রনদগটিব 

 

ইজর ইজর (Ipil ipil) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ বুজ। 

 
গন্ধাঃ শুষ্ক ঘাদয গন্ধ মৄক্ত 

রকান পঁচা গন্ধমৄক্ত নয় 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  অন্যন্য ফাজযক দ্রব্য মুক্ত 
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন- ২০% 
আঁাঃ  দফ ডাচ্চ- ১৩% 
রজনদথাজপর ভাত্রাাঃ ফ ডজনম্ন - ৫০০ জভাঃ গ্রা/দকজজ 

 

র্ভট্টা দানা (Whole maize) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ গাঢ় লুদ যংদয়য। 

 
গন্ধাঃ ফাজ গন্ধমুক্ত, দতজ 

গন্ধমৄক্ত 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১৪%  কীটনাক মুক্ত, রাকা খাওয়া ও 

ছত্রাক মৄক্ত দানা ম্পূণ ড ফজজডত। আরপাটজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ-৫০ জজজফ 
ইভজউজযটিাঃ  দফ ডাচ্চ ২% 
রাকা খাওয়া ও ক্ষজতগ্রত্ম দানায ভজযভানাঃ দফ ডাচ্চ- 

৩%  

 

র্ভট্টা গস্নুদটন জভর (Maize gluten meal) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ফাদাভী ফদন ডয 

 
গন্ধাঃ ফাজ গন্ধমুক্ত, দতজ 

ফাদাভী গদন্ধয 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  কীটনাক মুক্ত, রাকা খাওয়া ও 

ছত্রাদকয রকান অজত্মত্ব থাকদফ না। আরপাটজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ- ৫০ জজজফ 
ইভজউজযটিাঃ  দফ ডাচ্চ- ২% 
রাকা খাওয়া ও ক্ষজতগ্রস্থ্ দানায জযভানাঃ দফ ডাচ্চ- 

৩%  

 
 

 

 

 

 

 

 

চাদরয কুো, স্থ্ানীয় বাদফ দতযী (Rice polish, local) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ফাদাভী ফদণ ডয আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  রাকা ভাকে ও রকাকুদনয অজত্মত্ব 

থাজকদফ না। ফজযাগত দাথ ড রথদক 

মুক্ত থাজকদফ। ধুরা ও জভাট মুক্ত 

ইদফ। চাদরয কুোদত রফজ পযাট 

থাকায় দ্রম্নত নি য় রজন্য চাদরয 

কুো দতযীয যযই ব্যফায কযা 

উজচত অথফা ংযক্ষণ কজযদত ইদর 

উমৄক্ত ফায়ু চরাচদরয ব্যফস্থ্া 

থাজকদত ইদফ। 

গন্ধাঃ দতজ গন্ধমৄক্ত। ফাী 

গন্ধ মুক্ত।  
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন -  ১১%  
আঁাঃ দফ ডাচ্চ- ১৫% 
আপরা টজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ- ১০ জজজফ 
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চাদরয কুো, অদটাদভটিক রভজদন দতযী (Rice polish, Auto) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ ফাদাভী ফদণ ডয আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  রাকা ভাকে ও রকাকুদনয অজত্মত্ব 

থাজকদফ না। ফজযাগত দাথ ড রথদক 

মুক্ত থাজকদফ।  
গন্ধাঃ দতজ গন্ধমৄক্ত। 

ফাদাভী গন্ধ মুক্ত।  
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন -  ১৩%  
আঁাঃ দফ ডাচ্চ- ৭% 
আপরা টজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ- ৫০ জজজফ 

 

রয ীড জভর (Rape seed meal)  
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ সুগন্ধ ফাদাভী রথদক 

ফাদাভী 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  ছত্রাক ও রাকা ভাকদেয অজত্মত্ব 

থাজকদফ না। ফজযাগত দাথ ড রথদক 

মুক্ত থাজকদফ। রকাো থাকদফ না। 

গস্নুদকাজদনাদরট 

(Glucosinolate) জনম্ন ভাত্রায় 

থাজকদফ। 

গন্ধাঃ দতজ এফং ফাদাদভয 

গন্ধমৄক্ত।  
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন -  ৩২%  
আঁাঃ দফ ডাচ্চ ১২% 
আপরা টজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ- ৫০ জজজফ 

 

জতদরয দখর (Til oil cake) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ কাদরা রথদক গাে 

ফাদাভী।  
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  ছত্রাক ও রাকা ভাকদেয অজত্মত্ব 

থাজকদফ না। ফজযাগত দাথ ড রথদক 

মুক্ত থাজকদফ এফং জযস্কায দত দফ। গন্ধাঃ দতজ ফাদাভী গন্ধ 

মৄক্ত।  
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন -  ২৫%  
আঁাঃ দফ ডাচ্চ- ২২% 
আপরা টজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ- ৫০ জজজফ 

 

য়াজফন দতর (Soyabean oil) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ স্বচ্ছ, ফাদাভী লুদ 

যংদয়য ফাদাভী রতদরয 

স্বাবাজফক যং । 

আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ২%  ফজযাগত দাথ ড ইদত মুক্ত থাজকদফ। 

গন্ধাঃ দতজ গন্ধমৄক্ত  জি পযাটি এজড, অজরবাঃ দফ ডাচ্চ-  ৬%  
ায অক্সাইড বযালুাঃ দফ ডাচ্চ-৭ এভইজকউ/দকজজ  
আপরা টজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ ৫০ জজজফ 

 

 

 

য়াজফন জভর (Soyabean meal) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 

ফণ ডাঃ লুদ ও ফাদাভী ফদণ ডয  আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  ছত্রাক ফা রাকা ভাকদেয অজত্মত্ব 

থাজকদফ না। ফজযাগত দাথ ড ইদত 

মুক্ত থাজকদফ। উচ্চ তাভাত্রায় 

প্রজেয়াজাত কযায পদর য়াজফন 

জভদরয ফণ ড জযফতডন ও রাো ফস্ত্ত্তয 

উজস্থ্জত থাকা চজরদফ না। কাঁচা 

য়াজফদনয স্বাদ মুক্ত থাকদফ। 

গন্ধাঃ রি। টক, ফাজ 

গন্ধমুক্ত এফং আপরা টজক্সন 

মুক্ত। 

আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-  ৪০%  
আঁ ঃাঃ দফ ডাচ্চ- ৭.৫%  
দফ ডাচ্চাঃ ৫০% জজজফ  
ইউদযজ এযাকটিজবটিাঃ ০.০৫-০.৩০ 

 

গভ (Wheat) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 
ফণ ডাঃ ারকা ফাদাভী রথদক 

জপদক াদা।  
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  াভান্য রখাা থাজকদত াদয। 

রকাকুদনয অজত্মত্ব থাজকদফ না। 

ফজযাগত দাথ ডমুক্ত থাজকদফ। গন্ধাঃ রি। ফাী গন্ধ মুক্ত। আজভলাঃ দফ ডাচ্চ-  ১৬%  
রস্ন ফা রতরাঃ দফ ডাচ্চ-৭.৫%  



10 
 

পাইফাযাঃ দফ ডাচ্চ- ১৩%  
 

গদভয র্ভজ (Wheat bran) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 
ফণ ডাঃ ারকা ফাদাভী   আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  কীট নাদকয অফদল থাজকদফ না। 

রাকা ভাকদেয ভােদভ নস্ট র্ভজলয 

অজত্মত্ব থাজকদফ না। 
গন্ধাঃ রি। ফাী গন্ধ মুক্ত। আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-  ১২%  

রস্ন ফা রতরাঃ দফ ডাচ্চ-৫%  
আঁাঃ দফ ডাচ্চ ১৩%  

 

জভট এন্ড রফান জভর (Meat and Bone Meal) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 
ফণ ডাঃ ধুয ফাদাভী   আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১০%  এজি অজক্সদডি এফং জপ্রজাযদবটিব 

ব্যতীত ফজযাগত দাথ ডমুক্ত থাজকদফ। 

াদেয অং জভজ কদয বাঙ্গাদনা 

থাজকদফ মা পৃথক কযা মাইদফ না। 

গন্ধাঃ রি এফং আঁদট 

গন্ধমৄক্ত। রাো গন্ধমৄক্ত নয়। 
আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-  ৪৫%  
খজনজ দাথ ড ঃাঃ দফ ডাচ্চ- ৩% 
কযারজয়াভাঃ দফ ডাচ্চ- ১১% 
পপযাাঃ দফ ডাচ্চ- ৪% 
ারদভাদনরা- রনদগটিব 

 

জযলায দখর (Mustard oil cake) 
রবৌত ভান পুজি উাদান ভভত্মব্য 
ফণ ডাঃ ধুয ফাদাভী  রথদক 

কাদরা যংদয়য 
আদ্র ডতাাঃ দফ ডাচ্চ-  ১২%  ছত্রাক ফা রাকা ভাকদেয অজত্মত্ব 

থাজকদফ না। ফজযাগত দাথ ড রথদক 

মুক্ত থাজকদফ। গন্ধাঃ স্বাবাজফক গন্ধমৄক্ত। আজভলাঃ ফ ডজনম্ন-  ২৭.০%  
আঁাঃ দফ ডাচ্চ- ২০% 
আপরা টজক্সনাঃ দফ ডাচ্চ- ৫০.০ জজজফ 

 

 

 

 

 

 
তপজর-৩ 

[জফজধ-৩(৩) দ্রিব্য] 
রাইদন্প প্রাজপ্তয তড 

 
েজভক নং কযাটাগজয তডাফরী 
১। শুখাদ্য উৎাদন, প্রজেয়াজাতকযণ,  

ংযক্ষণ ও ফাজাযজাতকাযক (কযাটাগজয-

১) 

(ক) ারনাগাদ আয়কয নদ থাজকদত ইদফ। 
(খ) কাজযগযী জনফর থাজকদত ইদফ। 
(গ) কাযখানা, রভজনাযী, মন্ত্রাজত ও যঞ্জাভাজদ। 
(ঘ) ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটজয থাজকদত ইদফ। প্রদমাজয রক্ষদত্র 

SOP, GMP, HACCP ইতযাজদ থাজকদত ইদফ। 
(ঙ) শুখাদ্য উৎাদন, প্রজেয়াজাতকযণ ও ংযক্ষণ ক্ষভতায 

তথ্যাফরী থাজকদত ইদফ। 
(চ) প্যাজকং ও ররদফজরং জফলদয় তথ্যাজদ থাজকদত ইদফ। 
(ছ) কাযখানা ঘন জনফজত এরাকায ফাজদয ম ডাপ্ত রমাগাদমাগ 

ব্যফস্থ্া থাজকদত ইদফ। 
(জ) ফজডয ও য়:জনষ্কান ব্যফস্থ্া থাজকদত ইদফ। 
(ঝ) আয়কয ও রট্রড রাইদন্প (ারনাগাদ) থাজকদত ইদফ। 

২ শুখাদ্য আভদাজন, যপ্তাজন, ংযক্ষণ ও 

ফাজাযজাতকাযক (কযাটাগজয-২) 
(ক) আভদাজন ও যপ্তাজন রাইদন্প থাজকদত ইদফ। 
(খ) ারনাগাদ আয়কয নদ ত্র থাজকদত ইদফ। 
(গ) শুখাদ্য গুদাভজাতকযণ উদমাগী ভানম্মত ও প্রদয়াজনীয় 
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ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন গুদাভ থাজকদত ইদফ। 
(ঘ) প্যাজকং ও ররদফজরং ব্যফস্থ্ানা থাজকদত ইদফ। 

৩ শুখাদ্য জফেয়কাযক (কযাটাগজয-৩) (ক) জফেয়স্থ্দরয পূণ ডাঙ্গ ঠিকানা থাজকদত ইদফ।  
(খ) ারানাগাদ রট্রড রাইদন্প (আয়কয ারনাগাদ) থাজকদত ইদফ। 
(গ) শুখাদ্য ংযক্ষদণয উদমাগী গুদাদভয ব্যফস্থ্া থাজকদত ইদফ। 
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তপজর- ৪ (ক) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

জডভ াো মুযজগয পুজিয আদ ড জযভাণ 

 

পুজিয জফফযণ একক ভাত্রা ররয়ায মুযজগয ফয় 

   ২০-৪২ প্তা ৪২ রথদক রল প্তা 

ম ডত 

আদ্র ডতা % খাদ্য দফ ডাচ্চ ১০.০০ ১০.০০ 

রভটাফরাইদজফর এনাজজড জকদরা কযারজয/দকজজ 

জডএভ 

ফ ডজনম্ন ২৭৫০ ২৭৫০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনম্ন ১৭.২ ১৬.২ 

এভইাঃ রপ্রাটিন  ফ ডজনম্ন ১৬০ ১৭০ 

কযারজয়াভ % জডএভ ফ ডজনম্ন ৩.৫১ ৩.৭৩ 

পপযা % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৬১ ০.৫৮ 

পপযা (এবাইদরফর) % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৪৩ ০.৪১ 

খজনজ দাথ ড % জডএভ দফ ডাচ্চ ০.৩০ ০.৩০ 

এভাইদনা এজড % জডএভ - - - 

রাইজন % জডএভ - ০.৭৮ ০.৭৮ 

জভজথওজনন % জডএভ - ০.৩৫ ০.৩২ 

জভজথওজনন+ জটিন % জডএভ - ০.৬৮ ০.৬৫ 

জিওজনন  % জডএভ - ০.৫৯ ০.৫৪ 

জট্রদটাদপন % জডএভ - ০.১৯ ০.১৯ 

জফদল দ্রিব্য: ররয়ায মুযজগয জাত (দদী, ংকয, জফদদী) ও উৎ অনুমায়ী পুজিয আদ ড জযভাণ মৄজক্তংগতবাদফ 

কভ রফী দত াদয। রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ ফা যাচাযী ভাজরকদদয াদথ যাভ ডেদভ ভদয় 

ভদয় জযফতডনীয়। 

 
তপজর- ৪ (খ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

িয়রায মুযজগয পুজিয আদ ড জযভাণ 

পুজিয জফফযণ একক ভাত্রা িয়রায মুযজগ 

   স্টাট ডায জপজনায 

আদ্র ডতা  দফ ডাচ্চ ১০.০০ ১০.০০ 

রভটাফরাইদজফর এনাজজড জকদরাকযারজয/দকজজ জডএভ ফ ডজনম্ন ২৮০০ ২৮০০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনম্ন ২১.২০ ১৮.৭০ 

এভইাঃ রপ্রাটিন  ফ ডজনম্ন ১৩২ ১৫০ 

কযারজয়াভ % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৮৪ ০.৭৮ 

পপযা % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৭০ ০.৬৫ 

পপযা (এবাইদরফর) % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৪২ ০.৩৬ 

খজনজ দাথ ড % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.২৫ ০.৩০ 

এভাদনা এজড % জডএভ ফ ডজনম্ন - - 

রাইজন % জডএভ - ৩.৭১ ৩.৫০ 

জভজথওজনন % জডএভ - ১.৬১ ১.২১ 

জভজথওজনন+ জটিন % জডএভ - ২.৭১ ২.৫০ 

জিউজনন  % জডএভ - ২.৫০ ২.২৯ 

জট্রদটাদপন % জডএভ - ০.৭৮ ০.৬১ 

জফদল দ্রিব্য: িয়রায মুযজগয জাত (দদী, ংকয, জফদদী) ও উৎ অনুমায়ী পুজিয আদ ড জযভাণ মৄজক্তংগতবাদফ 

কভ রফী দত াদয। রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ ফা যাচাযী ভাজরকদদয াদথ যাভ ডেদভ ভদয় 

ভদয় জযফতডনীয়। 
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তপজর- ৪ (গ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

১. িয়রায স্টাট ডায ও জপজনায খাদদ্যয জবটাজভদনয আদ ড জযভাণ 

 

পুজিয জফফযণ একক SCOTT NRC Recommended 

Levels 

স্টাট ডায জপজনায স্টাট ডায জপজনায স্টাট ডায জপজনায 

জবটাজভন এ আই ইউ/দকজজ ৮০০ ৪০০০ ৫০০০ ১৫০০ ৫০০০ ১৫০০ 
জবটাজভন  জড ৩ আই ইউ/দকজজ ৭১৫ ১০০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ/দকজজ ৩.৫৭ ৫.০ ১০.০ ১০.০ ১০.০ ১০.০ 
জবটাজভন  রক ৩ জভজরগ্রাভ/দকজজ ০.৭০ ১.০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ 
জবটাজভন  জফ ১ জভজরগ্রাভ/দকজজ ০.৭০ ১.৫০ ১.৮০ ১.৮০ ১.৮০ ১.৮০ 

জবটাজভন  জফ ২ জভজরগ্রাভ/দকজজ ১.৪০ ৩.০ ৩.৬০ ৩.৬০ ৩.৬০ ৩.৬০ 
জনয়াজন জভজরগ্রাভ/দকজজ ১২.০ ১৫.০ ২৭.০ ২৭.০ ২৭.০ ২৭.০ 

প্যানদটাজথজনক 

এজড 
জভজরগ্রাভ/দকজজ ৪.৬০ ১০.০ ১০.০ ১০.০ ১০.০ ১০.০ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজরগ্রাভ/দকজজ ১.৪০ ৩.০ ৩.০ ৩.০ ৩.০ ৩.০ 
জবটাজভন জফ ১২ জভজরগ্রাভ/দকজজ ৩.৬০ ৫.০ ৯.০ ৯.০ ৯.০ ৯.০ 
পজরক এজড জভজরগ্রাভ/দকজজ ০.৪৩ ০.২৫ ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৫ ০.৫৫ 

ফাদয়াটিন জভজরগ্রাভ/দকজজ ০.০৫ ০.১০ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ 
রলাজযন জভজরগ্রাভ/দকজজ ৪২৫ ৫০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ 

 
২. ফােভত্ম, জডভ াো ও প্রজনদনয মুযজগয খাদদ্যয জবটাজভদনয আদ ড জযভাণ। 

 

পুজিয জফফযণ একক SCOTT NRC Recommended 

Levels 
রগ্রায়ায ররয়ায জিডায রগ্রায়ায ররয়ায জিডায রগ্রায়ায ররয়ায জিডায 

জবটাজভন এ আই ইউ/দকজজ ৪০০০ ৬০০০ ১১০০০ ১৫০০ ৪০০০ ৪০০০ ১৫০০ ৪০০০ ৪০০০ 

জবটাজভন  জড ৩ আই ইউ/দকজজ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ২০০ ৫০০ ৫০০ ২০০ ৫০০ ৫০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ/দকজজ ৫.০ ৫.০ ১৫.০ ৫.০ ৫.০ ১০.০ ৫.০ ৫.০ ১০.০ 

জবটাজভন রক জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
১.০ ১.০ ২.০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ 

জবটাজভন  জফ  জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
১.৫০ ১.৫০ ২.০ ১.৩০ ০.৮০ ০.৮০ ১.৩০ ০.৮০ ০.৮০ 

জবটাজভন জফ ২ জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
৩.০ ৪.০ ৪.০ ১.৮০ ২.২০ ৩.৮০ ১.৮০ ২.২০ ৩.৮০ 

জনয়াজন জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
১৫.০ ১২.০ ১৫.০ ১১.০ ১০.০ ১০.০ ১১.০ ১০.০ ১০.০ 

প্যানদটাজথজনক 

এজড 
জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
১০.০ ৩.০ ১২.০ ১০.০ ২.২০ ১০.০ ১০.০ ২.২০ ১০.০ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
৩.০ ৩.০ ৪.৫০ ৩.০ ৩.০ ৪.৫০ ৩.০ ৩.০ ৪.৫০ 

জবটাজভন জফ ১২ জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
৫.০ ৫.০ ৬.০ ৩.০ ৪.০ ৪.০ ৩.০ ৪.০ ৪.০ 

পজরক এজড জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
০.২৫ ০.২৫ ০.৪০ ০.২৫ ০.২৫ ০.৩৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.৩৫ 
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ফাদয়াটিন জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
০.১০ ০.১০ ০.১৫ ০.১০ ০.১০ ০.১৫ ০.১০ ০.১০ ০.১৫ 

রলাজযন জভজরগ্রাভ/দক

জজ 
৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ - - ৫০০ - - 

SCOTT= Scott’s Nutrition of the Chicken (4th edition) by S. Leeson and J.D. Summers 

NRC= National Research Council, Washington D.C., USA



15 
 

তপজর- ৪ (ঘ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

ররয়ায রগ্রায়ায মুযজগয খাদদ্যয পুজিয আদ ড জযভান 

পুজিয জফফযণ একক ভাত্রা ররয়ায মুযজগয ফয় (প্তা) 

   স্টাট ডায 

(০-৫ প্তা) 

রগ্রায়ায 

(৫-১০ প্তা) 

পুদরট রডদবরায 

(১০-২০ প্তা) 

আদ্র ডতা %খাদ্য দফ ডাচ্চ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ 

রভটাফরাইদজফর এনাজজড জকদরা কযারজয/ 

রকজজ জডএভ 

ফ ডজনম্ন ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনম্ন ১৯.৬০ ১৬.০ ১৪.৩০ 

এভইাঃ রপ্রাটিন - ফ ডজনম্ন ১৪৩ ১৭২ ১৮৯ 

কযারজয়াভ % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৯৮ ১.১৬ ০.৯৫ 

পপযা (দভাট) % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৬৭ ০.৬৩ ০.৬৩ 

পপযা (এবাইল্যাফার) % জডএভ ফ ডজনম্ন ০.৪৮ ০.৪৪ ০.৪৫ 

খজনজ দাথ ড % জডএভ দফ ডাচ্চ ০.২৫ ০.৩৪ ০.২০ 

রাইজন % জডএভ - ০.৯০ ০.৬৯ ০.৭০ 

জভজথওজনন % জডএভ - ০.৩৬ ০.৩৩ ০.৩৪ 

জভজথওজনন+ জজিন % জডএভ - ০.৭০ ০.৫৮ ০.৫৮ 

জিওজনন % জডএভ - ০.৬৭ ০.৫৫ ০.৫৬ 

জট্রদটাদপন % জডএভ - ০.২০ ০.১৭ ০.১৬ 

জফদল দ্রিব্য: ররয়ায রগ্রায়ায মুযজগয জাত (দদী, ংকয, জফদদী) ও উৎ অনুমায়ী পুজিয আদ ড জযভাণ 

মৄজক্তংগতবাদফ কভ রফী দত াদয। রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ ফা যাচাযী ভাজরকদদয াদথ 

যাভ ডেদভ ভদয় ভদয় জযফতডনীয়। 

 

তপজর- ৪ (ঙ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

জফজবন্ন ফয়দয ফাজণজজযক ররয়ায মুযজগয পুজি তাজরকা 

(ক) ফােভত্ম মুযজগ 

পুজিয জফফযণ একক স্টাট ডায 

(০-৫ প্তা) 

রগ্রায়ায 

(৫-১০ প্তা) 

পুদরট/দডবরায (১০-

১৬ প্তা) 
রভটাদফারাইদজফর এনাজজড জকদরা 

কযারজয/দকজজ 

২৯৫০-৩০১০ ২৮০০-২৯৫০ ২৭৫০-২৮৫০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % ২০.৫-২১.৫ ১৭.৫-২০.০ ১৬.৫-১৬.৮ 

জভজথওজনন % ০.৪৩-০.৫২ ০.৩৬-০.৪৭ ০.৩৪-০.৩৫ 

জভজথওজনন ও জজিন % ০.৭৭-০.৮৬ ০.৬৫-০.৮০ ০.৫৮-০.৬৩ 

রাইজন % ১.০৭-১.১৬ ০.৮৮-১.০৩ ০.৭৬-.০৭৮ 

জট্রদটাদপন % ০.২১-০.২২ ০.১৯-০.২০ ০.১৬-০.১৭ 

জিওজনন % ০.৭৫-০.৭৮ ০.৬৭-০.৬৯ ০.৫৩-০.৬০ 

আইদাজরওজন % ০.৯০-০.৯৫ ০.৮২-০.৮৫ ০.৭২-০.৭৫ 

আযজজজনন % ১.০-১.১৫ ০.৯৪-১.০ ০.৮৮-০.৯০ 

জরদনাদরজনক এজড % ১.২-১.৩ ১.০-১.১০ ১.০-১.১০ 

অজতজযক্ত রতর % ১.০-১.২৫ ০.৫০-০.৬০ ০.৫০-০.৬০ 

রভজয জভনাদযর 

কযারজয়াভ % এয কভ নয় ১.০৫ ০.৯০ ০.৯৫ 
পপযা (এবাইল্যাফর) % এয কভ নয় ০.৪৮ ০.৪৪ ০.৩৮ 

রলাজযন % এয কভ নয় ০.১৫-০.১৭ ০.১৫-০.১৭ ০.১৫-০.১৭ 

রাজডয়াভ % এয কভ নয় ০.১৫-০.১৮ ০.১৫-০.১৮ ০.১৫-০.১৮ 

এদডড রট্র জভনাদযর/দকজজ 
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ম্যাঙ্গাজনজ জজএভ ৫০-৬০ ৫০-৬০ ৫০-৬০ 

জজংক জজএভ ৪০-৬০ ৪০-৬০ ৪০-৬০ 

আয়যন জজএভ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ 

কায জজএভ ৫-১০ ৫-১০ ৫-১০ 

আদয়াজডন জজএভ ০.৩৫-১.০ ০.৩৫-১.০ ০.৩৫-১.০ 

রজরজনয়াভ জজএভ ০.২-৩০ ০.২-৩০ ০.২-৩০ 

এদডড জবটাজভন/দকজজ 

জবটাজভন এ আই ইউ ১০০০০-১৩০০০ ১০০০০-১৩০০০ ১০০০০ 

জবটাজভন জড ৩ আই ইউ ৩০০ ৩০০ ২০০০-৩০০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ ২০-২৫ ২০-২৫ ২০-২৫ 

জবটাজভন রক ৩ জভজর গ্রাভ ২.০-২.২ ২.০-২.২ ২.০-২.২ 

জবটাজভন জফ ২ জভজর গ্রাভ ৫.০-৫.৫ ৫.০-৫.৫ ৫.০-৫.৫ 

জবটাজভন জফ ১২ জভজর গ্রাভ ০.০১-০.০২ ০.০১-০.০২ ০.০১-০.০২ 

থায়াজন জভজর গ্রাভ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ 

জবটাজভন জফ ১ জভজর গ্রাভ ২.০-২.১ ২.০-২.১ ২.০-২.১ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজর গ্রাভ ৪.৫-৫.০ ৪.৫-৫.০ ৪.৫-৫.০ 

প্যানদটাদথজনক এজড জভজর গ্রাভ ১২-১৫ ১২-১৫ ১২-১২ 

পজরক এজড জভজর গ্রাভ ০.৫ ০.৫ ০.৫০-০.৭৫ 

ফাদয়াটিন জভজর গ্রাভ ০.১-০.২০ ০.১-০.২০ ০.১-০.২০ 

রলাজযন রলাযাইড জভজর গ্রাভ ৬০০-১৩০০ ৬০০-১৩০০ ৫০০-১৩০০ 

 
(খ) জপ্র-ররয়ায  

উাদান একক জপ্রদরয়ায 

 ১৬-প্রথভ জডভ 

াো ম ডত 

ররয়ায-১  

প্রথভ জডভ 

াো রথদক 

৩০ প্তা ম ডত 

ররয়ায-২ 

 ৩১-৪২ প্তা 

ম ডত 

ররয়ায-৩  

৪৩ প্তা 

রথদক ৮০% 

জডভ াো 

ম ডত 

ররয়ায-৪  

৮০% জডভ 

াোয জনদচ 

রভটাদফারাইদজফর 

এনাজজড 

জকদরা 

কযারজয/দকজজ 

২৭৫০-২৯১০ ২৮৮০-২৯৬০ ২৮৬০-২৯২৫ ২৮২০-২৯১০ ২৮২০-২৯১০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % ১৭.৫ ১৮.৭ ১৮.০ ১৮.৫ ১৬.০ 

জভজথওজনন % ০.৩৬-০.৩৮ ০.৪৩ ০.৪১-.৩৮ ০.৩৯-.৩৭ ০.৩৫ 

জভজথওজনন ও 

জজিন 

% ০.৬২-০.৬৮ ০.৭১ ০.৬৭-০.৭০ ০.৬৩-০.৬৬ ০.৬১ 

রাইজন % ০.৮০-৮৭ ০.৮৮ ০.৮৫ ০.৮১ ০.৭৮ 

জট্রদটাদপন % ০.১৮-১৯ ০.২১-২২ ০.১৯-.২০ ০.১৮-.১৯ ০.১৭ 

জিওজনন % ০.৫৬-৬১ ০.৬৭-৬৯ ০.৬৪-.৬৭ ০.৬-.৬২ ১.৫৯ 

জরদনাদরজনক 

এজড 

% ১.১০ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ১.১০ 

অজতজযক্ত রতর % ০.৫-১.০ ১.০-৩.০ ০.৫-১.০ ০.৫-১.০ ০.৫-১.০ 

রভজয জভনাদযর 

কযারজয়াভ %এয কভ নয় ২.০ ৩.৯৫ ৪.০ ৪.১৫ ৪.২০ 

পপযা 

(এবাইল্যাফর) 

%এয কভ নয় ০.৪৭ ০.৪৬ ০.৪৪ ০.৪২ ০.৩৮ 

রলাজযন %এয কভ নয় ০.১৫-০.১৬ ০.১৬ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ 

রাজডয়াভ %এয কভ নয় ০.১৫-০.১৮ ০.১৭-০.১৯ ০.১৬-০.১৮ ০.১৫-০.১৮ ০.১৫ 

এদডড রট্র জভনাদযর/দকজজ 

ম্যাঙ্গাজনজ জজএভ ৬০-৬৫ ৬০-৬৫ ৬০-৬৫ ৬০-৬৫ ৬০-৬৫ 

জজংক জজএভ ৫০-৬০ ৫০-৬০ ৫০-৬০ ৫০-৬০ ৫০-৬০ 

আয়যন জজএভ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ ৩৫-৬০ 

কায জজএভ ৫.০-৬.০ ৫.০-৬.০ ৫.০-৬.০ ৫.০-৬.০ ৫.০-৬.০ 
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আদয়াজডন জজএভ ০.৫-১.০ ০.৫-১.০ ০.৫-১.০ ০.৫-১.০ ০.৫-১.০ 

রজরজনয়াভ জজএভ ০.২-০.৩০ ০.২-০.৩০ ০.২-০.৩০ ০.২-০.৩০ ০.২-০.৩০ 

এদডড জবটাজভন/দকজজ 

জবটাজভন এ আই ইউ ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ 

জবটাজভন জড ৩ আই ইউ ২০০০-৩০০০ ২০০০-৩০০০ ২০০০-৩০০০ ২০০০-৩০০০ ২০০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ ২০-২৫ ২০-২৫ ২০-২৫ ২০-২৫ ২০-২৫ 

জবটাজভন রক ৩ জভজর গ্রাভ ২.০ ২.০ ২.০ ২.০ ২.০ 

জবটাজভন জফ ২ জভজর গ্রাভ ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ 

জবটাজভন জফ ১২ জভজর গ্রাভ ০.০০৮-০১ ০.০০৮-০১ ০.০০৮-০১ ০.০০৮-০১ ০.০০৮ 

নায়াজন জভজর গ্রাভ ২৫-৩০ ২৫-৩০ ২৫-৩০ ২৫-৩০ ২৫-৩০ 

জবটাজভন জফ ১ জভজর গ্রাভ ২.০ ২.০ ২.০ ২.০ ২.০ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজর গ্রাভ ৩.০-৫.০ ৩.০-৫.০ ৩.০-৫.০ ৩.০-৫.০ ৩.০-৫.০ 

প্যানদটাদথজনক 

এজড 

জভজর গ্রাভ ১০-১১ ১০-১১ ১০-১১ ১০-১১ ১০-১১ 

পজরক এজড জভজর গ্রাভ ০.৫০-০.৭৫ ০.৫০-০.৭৫ ০.৫০-০.৭৫ ০.৫০-০.৭৫ ০.৫০ 

ফাদয়াটিন জভজর গ্রাভ ০.১০-০.১৫ ০.১০-০.১৫ ০.১০-০.১৫ ০.১০-০.১৫ ০.১০ 

রলাজযন রলাযাইড জভজর গ্রাভ ৫০০-৫৫০ ৫০০-৫৫০ ৫০০-৫৫০ ৫০০-৫৫০ ৫০০-৫৫০ 

জফদল দ্রিব্য: রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ কর্তডক জফজবন্ন ফয়দয ফাজণজজযক ররয়ায মুযজগয পুজি 

তাজরকা মৄজক্তংগতবাদফ কভ রফী দত াদয। 
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তপজর- ৪ (চ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

জফজবন্ন ফয়দয ররয়ায প্যাদযি স্টদকয পুজি তাজরকা 

উাদান একক স্টাট ডায রগ্রায়ায 

 

ররয়ায 

রভটাদফারাইদজফর 

এনাজজড 
জকদরা 

কযারজয/দকজজ 

জডএভ 

২৮৫০-৩০৪০ 

 

২৭০০-২৮৯০ 

 

২৭০০-২৮৯০ 

 

ক্রুড রপ্রাটিন % ১৯-২১.৫ ১৭-১৯ ১৬-১৯ 
জভজথওজনন % ০.৩৬-০.৫২ ০.৩৩-০.৪৫ ০.৩৪-০.৪৩ 
জভজথওজনন ও জজিন % ০.৭২-০.৮৬ ০.৫৭-০.৭৬ ০.৬০-০.৭২ 
রাইজন % ০.৯৫-১.৫২ ০.৭২-০.৯৮ ০.৭২-০.৮৮ 
জিওজনন % ০.৭০-০.৭৬ ০.৫০-০.৬৭ ০.৫৭-০.৭০ 
জট্রদটাদপন % ০.২০-০.২২ ০.১৬-০.১৯ ০.১৬-০.২১ 
জরদনাদরজনক এজড % ১.১-১.৫ ০.৮০-১.২৫ ১.১-১.৫০ 
আইদাজরওজন % ০.৯০ ০.৭২-০.৭৮ - 
আযজজজনন % ১.০৫-১.১৫ ১.০৫-১.১৫ ০.৮৩-০.৮৮ 
অজতজযক্ত রতর % ১ ০.৫০-১.০ ০-৩ 

রভজয জভনাদযর কনদটি 

কযারজয়াভ % এয কভ নয় ১.১- ২.০ ০.৯০-২.৫০ ২.২৫-৪.৩০ 
পপযা (এবাইল্যাফর) % এয কভ নয় ০.৪৫-০.৫৫ ০.৩৬-০.৫৫ ০.৩৮-০.৫২ 

রলাজযন % এয কভ নয় ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫-০.২৫ 

রাজডয়াভ % এয কভ নয় ০.১১-০.১৯ ০.১১-০.১৯ ০.১৫-০.১৯ 

এদডড রট্র জভনাদযর/দকজজ 

ম্যাঙ্গাজনজ জজএভ ৪৫-১০০ ৪৫-১০০ ৬০-৬৬ 

জজংক জজএভ ৪০-৮০ ৪০-৮০ ৫০-৭০ 

আয়যন জজএভ ৩৫-৬০ ৩৫-৬৫ ৩৫-৬০ 

কায জজএভ .৩৫-১.০ .৩৫-১.০ .৩৫-১.০ 

আদয়াজডন জজএভ ৫-১০ ৫-১০ ৫-৮ 

রজরজনয়াভ জজএভ ০.২০-.৪০ ০.২০-.৪০ ০.৩০ 

এদডড জবটাজভন/দকজজ 

জবটাজভন এ আই ইউ ৮,০০-১৫,০০০ ৮,০০-১৫,০০০ ১০,০০-১৪,০০০ 

জবটাজভন জড ৩ আই ইউ ২০০০-৩৭৫০ ২০০০-৩০০০ ২৫০০-৩০০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ ২০-৪৫ ২০-৩৫ ২০-৪০ 

জবটাজভন রক ৩ জভজর গ্রাভ ২-৬ ২-৩ ২-৩ 

জবটাজভন জফ ২ জভজর গ্রাভ ৪.১৫ ৩.১০ ৫.৮ 

জবটাজভন জফ ১২ জভজর গ্রাভ ০.০১-০৪ ০.০৮-০৩ ০.০৮-০৩ 

নায়াজন জভজর গ্রাভ ৩৫-৬০ ২৫-৬০ ৩৫-৫০ 

জবটাজভন জফ ১ জভজর গ্রাভ ১.৫-৩ ১.৫-৩ ২-৩ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজর গ্রাভ ৩-৬ ৩-৪.৫ ৩-৫.৫ 

প্যানদটাদথজনক 

এজড 

জভজর গ্রাভ ১০-১২ ৫-১২ ১০-১৫ 

পজরক এজড জভজর গ্রাভ ০.৫০-১.২০ ০.৫০-১.০ ০.৫০-১.২০ 

ফাদয়াটিন জভজর গ্রাভ ০.১-০.২৫ ০.১-০.২৫ ০.১-০.২৫ 

রলাজযন রলাযাইড জভজর গ্রাভ ৫০০-১৩০০ ৫০০-১৩০০ ৭০০-১০০০ 

জফদল দ্রিব্য: রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ ফা প্যাদযি স্টক রকাম্পানী কর্তডক জফজবন্ন ফয়দয ররয়ায 

প্যাদযি স্টদকয পুজি তাজরকা মৄজক্তংগতবাদফ কভ ফা রফী দত াদয। 
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তপজর- ৪ (ছ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

জফজবন্ন ফয়দয ফাজণজজযক িয়রায মুযজগয পুজি তাজরকা 

উাদান একক স্টাট ডায 

০-২১ জদন ম ডত 

রগ্রায়ায 

২২-৩৭ জদন ম ডত 

জিডায 

৩৮ জদন 
রভটাদফারাইদজফর 

এনাজজড 
জকদরা 

কযারজয/দকজজ 

জডএভ 

৩০০০-৩১০০ ৩০৫০-৩২০০ ৩১০০-৩২০০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % ২১-২৩ ১৯-২১ ১৮-২০ 
ক্রুড পযাট % ৫.০-৭.০ ৫.০-৭.০ ৫.০-৭.০ 
জরদনাদরজনক এজড % ০.৯৫-১.০ ০.৯৫-১.০ ০.৯৫-১.০ 
এজি অজক্সদডি জভজর গ্রাভ/দকজজ ১২০-১৫০ ১২০-১৫০ ১২০-১৫০ 

এযাভাইদনা এজড 
জভজথওজনন % ০.৪৭-০.৫ ০.৪৪-০.৪৯ ০.৩৮-০.৪৭ 
জভজথওজনন ও জজিন % ০.৯০-০.৯৩ ০.৮২-০.৮৯ ০.৭৫-০.৮৬ 
রাইজন % ১.০৬-১.২৫ ০.৯৮-১.১৫ ০.৯০-১.০৫ 
জট্রদটাদপন % ০.০২-০.২৪ ০.১৮-০.২১ ০.১-০.১৮ 
জিওজনন % ০.৭০-০.৮০ ০.৬৭-০.৭৬ ০.৬৩-০.৭০ 
আযজজজনন % ১.২৮-১.৪০ ১.২০-১.২৫ ০.৯৬-১.০৫ 

রভজয জভনাদযর কনদটি 

কযারজয়াভ % এয কভ নয় ০.৯০ ০.৯০ ০.৮০ 
পপযা (এবাইল্যাফর) % এয কভ নয় ০.৪৩ ০.৩৯ ০.৩৫ 

রলাজযন % এয কভ নয় ০.১৮-০.৩০ ০.১৮-০.৩০ ০.১৮-০.৩০ 

রাজডয়াভ % এয কভ নয় ০.১৬-০.২২ ০.১৬-০.২২ ০.১৬-০.২২ 

এদডড রট্র জভনাদযর/দকজজ 

ম্যাঙ্গজনজ জজএভ ৬৬-১০০ ৬০-১০০ ৬০-১০০ 

জজংক জজএভ ৫০-৮০ ৫০-৮০ ৫০-৮০ 

আয়যন জজএভ ৬৬-১০০ ৬৬-১০০ ৬৬-১০০ 

কায জজএভ ৮-১০ ৮-১০ ৮-১০ 

আদয়াজডন জজএভ ০.৪৫-১.০ ০.৪৫-১.০ ০.৪৫-১.০ 

রজরজনয়াভ জজএভ ০.২০-.৩০ ০.২০-.৩০ ০.২০-.৩০ 

এদডড জবটাজভন/দকজজ 

জবটাজভন এ আই ইউ ৯,০০-১২,৫০০ ৯,০০-১২,৫০০ ৯,০০-১০০০০ 

জবটাজভন জড ৩ আই ইউ ২০০০-৩৩০০ ২০০০-৩৩০০ ২০০০-৩০০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ ৩০-৩৫ ৩০-৩৫ ৩০-৩৫ 

জবটাজভন রক ৩ জভজর গ্রাভ ২০-২২ ২০-২২ ২০-২২ 

জবটাজভন জফ ২ জভজর গ্রাভ ৫.৫-৮.০ ৫.৫-৮.০ ৫.৫-৮.০ 

জবটাজভন জফ ১২ জভজর গ্রাভ ০.০১-০.০২২ ০.০১-০.০২২ ০.০১-০.০১৫ 

নায়াজন জভজর গ্রাভ ৪০-৬৬ ৪০-৬৬ ৪০-৬৬ 

জবটাজভন জফ ১ জভজর গ্রাভ ২.০-৪.৫ ২.০-৪.৫ ১.৬৫-৪.০ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজর গ্রাভ ৩.০-৪.৪ ৩.০-৪.৪ ৩.০ 

প্যানদটাদথজনক 

এজড 

জভজর গ্রাভ ১০-১২ ১০-১২ ৯.০-১২ 

পজরক এজড জভজর গ্রাভ ১.০ ০.৯-১.০ ০.৭৫-১.০ 

ফাদয়াটিন জভজর গ্রাভ ০.১০-০.২০ ০.১০-০.২০ ০.১০-০.১৫ 

রলাজযন রলাযাইড জভজর গ্রাভ ৫৫০-৭৫০ ৫৫০-৭৫০ ৪৪০-৬৭৫ 

জফদল দ্রিব্য: রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ কর্তডক জফজবন্ন ফয়দয ফাজণজজযক িয়রায মুযজগয পুজি 

তাজরকা মৄজক্তংগতবাদফ কভ ফা রফী দত াদয। 
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তপজর- ৪ (জ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

জফজবন্ন ফয়দয িয়রায প্যাদযি স্টদকয পুজিয তাজরকা 

উাদান একক স্টাট ডায রগ্রায়ায জিডায 

রভটাদফারাইদজফর 

এনাজজড 

জকদরা 

কযারজয/দকজজ 

২৭৫০-২৯১৫ 

 

২৬৪০-২৮৬০ ২৬৫০-২৯১৫ 

 

ক্রুড পযাট % ৩-৫ ৩ ৩ 

ক্রুড পাইফায % ৪ ৬ ৪-৫ 

জরদনাদরজনক এজড % ১-১.৫ ১-১.৮ ১-১.৮ 

ক্রুড রপ্রাটিন % ১৭-২০ ১৫-১৭ ১৩-১৬.৫ 

এযভাইদনা এজড 

আযজজজনন  % ০.৯-১.০ ০.৭৫-১.০ ০.৮৮-১.০ 

জভজথওজনন  % ০.৩৪-০.৪৫ ০.৩০-০.৪০ ০.২৭-০.৩৯ 

জভজথওজনন ও জজিন % ০.৭০-০.৭৬ ০.৫০-০.৬৫ ০.৫০-০.৬৯ 

রাইজন % ০.৯২-১.১ ০.৬০-০.৮৫ ০.৬০-৮৫ 

জট্রদটাদপন % ০.১৭-০.২০ ০.১৬-০.১৯ ০.১৬-০.২০ 

জিওজনন % ০.৫২-০.৭০ ০.৪৮-০.৫৫ ০.৫০-০.৬০ 

আইদাজরওজন % ০.৬৬-০.৭০ ০.৫৮-০.৬২ ০.৫৮-০.৬২ 

রভজয জভনাদযর কনদটি 

কযারজয়াভ % ০.৯০-১ ০.৮৫-১.৭৫ ৩-৩.৫ 

পপযা (এবাইল্যাফর) % ০.৪৫-০.৭০ ০.৩৮-০.৭০ ০.৩৫-০.৭০ 

রলাজযন % ০.১৫-০.৩০ ০.১৫-০.৩০ ০.১৫-০.৩০ 

রাজডয়াভ % ০.১৬-০.২০ ০.১৬-০.২০ ০.১৫-০.২০ 

টাজয়াভ % ০.৭০-০.৭৫ ০.৭০-০.৭৫ ০.৫৫-০.৭৫ 

রফন % ০.৪৫-০.৫০ ০.৪৫-০.৫০ ০.৪৫-০.৫০ 

এদডড রট্র জভনাদযর/দকজজ 

ম্যাঙ্গজনজ জজএভ ৬০-১২০ ৬০-১২০ ১০০-১২০ 

জজংক জজএভ ৫০-১১০ ৫০-১১০ ১০০-১১০ 

আয়যন জজএভ ৪০-৬০ ৪০-৬০ ৪০-৬৫ 

কায জজএভ ১-১.১ ১-১.১ ১-২ 

আদয়াজডন জজএভ ৫-৮ ৫-৮ ৫-১০ 

রজরজনয়াভ জজএভ ০.৩-০.৪ ০.৩-০.৪ ০.৩-০.৪ 

এদডড জবটাজভন/দকজজ 

জবটাজভন এ আই ইউ ১২,০০০-১৫,৪০০ ১০,০০০-১৫,৪০০ ৯,০০০-১০০০০ 

জবটাজভন জড ৩ আই ইউ ২০০০-৩৩০০ ২০০০-৩৩০০ ২০০০-৩৩০০ 

জবটাজভন  ই আই ইউ ৩০-৪০ ২০-৪০ ৩০-৩৫ 

জবটাজভন রক ৩ জভজর গ্রাভ ২-২.২ ২-২.২ ২-২.২ 

জবটাজভন জফ ২ জভজর গ্রাভ ২-২.২ ২-২.২ ৫.০-৮.০ 

জবটাজভন জফ ১২ জভজর গ্রাভ ০.০১-.০১৫ ০.০১-.০১৫ ০.০১-.০১৫ 

নায়াজন জভজর গ্রাভ ৩-৫.৫ ৩-৫.৫ ৪.০-৬.৬ 

জবটাজভন জফ ১ জভজর গ্রাভ ০.০১৩-০.০২ ০.০১৩-০.০২ ১.৬৫-৪.০ 

জবটাজভন জফ ৬ জভজর গ্রাভ ৪.৪-৬.০ ৩.০-৪.৪ ৩.০ 

প্যানদটাদথজনক এজড জভজর গ্রাভ ১০-১৩.২ ১০-১৩.২ ৯.০-১২ 

পজরক এজড জভজর গ্রাভ ০.৫-১.৬৫ ০.৫-১.৬৫ ০.৭৫-১.০ 

ফাদয়াটিন জভজর গ্রাভ ০.১০-০.২২ ০.১০-০.২২ ০.১০-০.১৫ 

রলাজযন রলাযাইড জভজর গ্রাভ ১২০ ৪৪০-১,০০০ ৪৪০-৬৭৫ 

জফদল দ্রিব্য: রাজি জিডা ড এদাজদয়ন অফ ফাংরাদদ ফা প্যাদযি স্টক রকাম্পানী কর্তডক জফজবন্ন ফয়দয িয়রায 

প্যাদযি স্টদকয পুজি তাজরকা মৄজক্তংগতবাদফ কভ ফা রফী দত াদয। 
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তপজর- ৫ (ক) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

ফােত লাে গরু জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন 

(দকজজ) 

দদজনক ওজন 

বৃজি (দকজজ) 
শুস্ক দাথ ড গ্রণ 

(দকজজ) 
জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

   জফাকীয় জক্ত 

(দভগাজুর) 
টিজডএন (দকজজ) রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০০ ০.০ ২.২০ ১৫.৭৩ ১.০০ ১৬৭ ১০৭ 

 ০.২৫ ২.৬০ ১৯.৯২ ১.৩০ ৩০৬ ২০০ 

 ০.৫০ ৩.০০ ২৪.৩৫ ১.৬০ ৩৭৯ ২৫৪ 

 ০.৭৫ ৩.২০ ২৮.৭৮ ১.৯০ ৪৪৮ ৩০৯ 

 ১.০০ ৩.৩০ ৩৩.২২ ২.২০ ৫৪১ ৩৬৩ 

১৫০ ০.০ ৩.০০ ২১.৩৪ ১.৪০ ২৩১ ১২৩ 

 ০.২৫ ৩.৮০ ২৪.৪৫ ১.৮০ ৪০০ ২৫১ 

 ০.৫০ ৪.২০ ৩৩.৫৬ ২.২০ ৪৭৮ ৩০৫ 

 ০.৭৫ ৪.৪০ ৩৯.৯৬ ২.৬০ ৫৮৯ ৩৬১ 

 ১.০০ ৪.৫০ ৪৫.৭৬ ৩.০০ ৬০৭ ৪১৪ 

২০০ ০.০ ৩.৭০ ২৬.৩৬ ১.৮০ ২৮৫ ১৫২ 

 ০.২৫ ৪.৫০ ৩৩.৮৯ ২.২০ ৪৭০ ২৯৩ 

 ০.৫০ ৫.২০ ৪১.৪২ ২.৮০ ৫৫৪ ৩৪৮ 

 ০.৭৫ ৫.৪০ ৪৮.৯৫ ৩.২০ ৬২২ ৪০৩ 

 ১.০০ ৫.৬০ ৬.৫৩ ৩.৭০ ৬৯০ ৪৫৭ 

 ১.১০ ৫.৬০ ৫৯.৫৪ ৩.৯০ ৭১৪ ৪৭৯ 

২৫০ ০.০ ৪.৪০ ৩০.৯৬ .২০০ ৩৩৭ ১৮০ 

 ০.২৫ ৫.৩০ ৩৯.৮৩ ২.৬০ ৫৩৪ ৩২৯ 

 ০.৫০ ৬.২০ ৪৮.৭০ ২.২০ ৬২৩ ৩৮৩ 

 ০.৭৫ ৬.৪০ ৫৭.৬৬ ৩.৮০ ৬৯৩ ৪৩৮ 

 ১.০০ ৬.৬০ ৬৬.২৭ ৪.৩০ ৭৬০ ৪৯২ 

 ১.১০ ৬.৬০ ৬৯.৭৯ ৪.৬০ ৭৮২ ৫১৪ 

৩০০ ০.০ ৫.০০ ৩৫.৫৬ ২.৪০ ৩৮৫ ২০৬ 

 ০.২৫ ৬.০০ ৪৫.৬১ ৩.০০ ৫৮৮ ৩৫৭ 

 ০.৫০ ৭.০০ ৫৬.০৭ ৩.৭০ ৬৭৯ ৪১১ 

 ০.৭৫ ৭.৪০ ৬৬.১১ ৪.৩০ ৭৫৩ ৪৬৬ 

 ১.০০ ৭.৫০ ৭৬.২৭ ৫.০০ ৮১৯ ৫২০ 

 ১.১০ ৭.৬০ ৮০.৩৩ ৫.৩০ ৮৪৭ ৫৪২ 

৩৫০ ০.০ ৫.৭০ ৩৯.৭৫ ২.৬০ ৪৩২ ২৩১ 

 ০.২৫ ৬.৮০ ৫১.১৩ ৩.৩০ ৬৩৫ ৩৭৮ 

 ০.৫০ ৭.৯০ ৬২.৫১ ৪.১০ ৭৩১ ৪৩৩ 

 ০.৭৫ ৮.৩০ ৭৩.৮৯ ৪.৮০ ৮০৬ ৪৮৭ 

 ১.০০ ৮.৫০ ৮৫.২৭ ৫.৬০ ৮৭৪ ৫৪২ 

 ১.১০ ৮.৫০ ৮৯.৮৩ ৫.৯০ ৮৯৯ ৫৬৩ 

 ১.২০ ৮.৫০ ৯৪.৩৯ ৬.২০ ৯২৩ ৫৮৫ 

৪০০ ০.০ ৬.২০ ৪৪.৩৫ ২.৯০ ৪৭৮ ২৫৬ 

 ০.২৫ ৭.৫০ ৫৭.০৩ ৩.৭০ ৬৬৪ ৩৯৩ 

 ০.৫০ ৮.৭০ ৬৯.৭১ ৪.৬০ ৭৭২ ৪৪৭ 

 ০.৭৫ ৯.১০ ৮২.৩৮ ৫.৪০ ৮৭৫ ৫০২ 

 ১.০০ ৯.৩০ ৯৫.১৪ ৬.২০ ৯৩১ ৫৫৬ 

 ১.১০ ৯.৪০ ১০০.২১ ৬.৬০ ৯৪২ ৫৭৮ 

 ১.২০ ৯.৪০ ১০৫.২৭ ৭.০০ ৯৬৭ ৬০০ 

 ১.৩০ ৯.৪০ ১১০.৩৩ ৭.২০ ৯৮৮ ৬২২ 
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তপজর-৫(খ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

দুধাদরা গাবীয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন 

বৃজি (দকজজ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ (দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

গবডধাযদনয রল জতন ভা       

১৫০ ০.২৫ ৪.০০ ২৮.২৮ ১.৯০ ৪১৪ ২৫৮ 

২০০ ০.৫০ ৫.৬০ ৪২.৬৭ ২.৮০ ৫৭৭ ৩৫৮ 

২৫০ ০.৬০ ৬.৫০ ৫২.৩০ ৩.৪০ ৫৭৯ ৪০৫ 

৩০০ ০.৬০ ৭.৪০ ৫৯.৪০ ৩.৯০ ৬১৪ ৪৩০ 

৩৫০ ০.৬০ ৮.৩০ ৬৭.৩৬ ৪.৪০ ৬৫০ ৪৫৫ 

৪০০ ০.৬০ ৯.২০ ৭৪.৪৭ ৪.৯০ ৬৭১ ৪৭০ 

৪৫০ ০.৬০ ১০.০০ ৮১.১৭ ৫.৩০ ৬৭৯ ৪৭৫ 

প্রথভ ১২ প্তা দুধ উৎাদনকাযী পুণ ডগাবী (প্রজত রকজজ দুদধ চজফ ডয উয জবজত্ত কদয পুজিয চাজদা)  

       

চজফ ড% জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) খজনজ দাথ ড (গ্রাভ) 

জফাকীয় জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ কযারজয়াভ পপযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩.০০ ৪.১৮ ০.২৮ ৬৪ ৪৫ ২.৫০ ১.৮০ 

৩.৫০ ৪.৪৮ ০.৩০ ৭১ ৫০ ২.৬০ ১.৯০ 

৪.০০ ৪.৭৭ ০.৩১ ৭৯ ৫৫ ২.৭০ ২.০০ 

৪.৫০ ৫.০৬ ০.৩৩ ৮৬ ৬০ ২.৮০ ২.১০ 

৫.০০ ৫.৩৬ ০.৩৫ ৯৩ ৬৫ ২.৯০ ২.২০ 

৫.৫০ ৫.৬৫ ০.৩৭ ১০০ ৭০ ৩.০০ ২.৩০ 

৬.০০ ৫.৯৪ ০.৩৯ ১০৭ ৭৫ ৩.১০ ২.৪০ 
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তপজর-৬(ক) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

ফােত ভজদলয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন বৃজি 

(দকজজ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ (দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০০ ০.০০ ২.৪০ ১৬.৫৩ ১.০৯ ১৬৩ ১০৭ 

 ০.২৫ ৩.০০ ২৬.৯৯ ১.৭৮ ৩১২ ১৯৫ 

 ০.৫০ ২.৮০ ৩৭.৪৫ ২.৪৭ ৩৭৩ ২৫৪ 

 ০.৭৫ ২.৯০ ৪৭.৯১ ৩.১৬ ৪৩৯ ৩১৩ 

১৫০ ০.০০ ৩.৩০ ২২.৪৩ ১.৪৮ ২২৩ ১০৯ 

 ০.২৫ ৩.৯০ ৩২.৮৯ ২.১৭ ৩৯৩ ২৪২ 

 ০.৫০ ৪.১০ ৪৩.৩৫ ২.৮৬ ৪৮৬ ৩১৯ 

 ০.৭৫ ৩.৯০ ৫৩.৮১ ৩.৫৫ ৫৪৮ ৩৭৮ 

 ১.০০ ৩.৯০ ৬৪.২৭ ৪.২৪ ৬০৯ ৪২৭ 

২০০ ০.০০ ৪.১০ ২৭.৮২ ১.৮৪ ২৮৮ ১৩৫ 

 ০.২৫ ৪.৮০ ৩৮.২৮ ২.৫৩ ৪৬৫ ২৮১ 

 ০.৫০ ৫.১০ ৪৭.৭৪ ৩.২২ ৫৪৩ ৩৪১ 

 ০.৭৫ ৫.১০ ৫৯.২০ ৩.৯১ ৬১০ ৪০০ 

 ১.০০ ৪.৮০ ৬৯.৬৬ ৪.৬০ ৬৮২ ৪৭১ 

২৫০ ০.০০ ৪.৮০ ৩২.৮৯ ২.১৭ ৩২৭ ১৬০ 

 ০.২৫ ৫.৫০ ৪৩.৩৫ ২.৮৬ ৫২৫ ৩১৫ 

 ০.৫০ ৫.৯০ ৫৩.৮১ ৩.৫৫ ৬০৪ ৩৭৪ 

 ০.৭৫ ৬.১০ ৬৪.২৭ ৪.২৪ ৬৭৭ ৪৩৩ 

 ১.০০ ৫.৬০ ৭৪.৭৩ ৪.৯৩ ৭৩২ ৪৯৩ 

৩০০ ০.০০ ৫.৬০ ৩৭.৭০ ২.৪৯ ৩৭৭ ১৮৩ 

 ০.২৫ ৬.২০ ৪৯.২০ ৩.২৫ ৫৭৯ ৩৪৩ 

 ০.৫০ ৬.৮০ ৬০.৭১ ৪.০১ ৬৬৩ ৪০২ 

 ০.৭৫ ৭.০০ ৭৬.৪০ ৫.০৪ ৭৩৬ ৪৬১ 

 ১.০০ ৬.৫০ ৮৩.৭২ ৫.৫২ ৭৯০ ৫২১ 

৩৫০ ০.০০ ৬.৪০ ৪২.৩০ ২.৭৯ ৪২৬ ২০৫ 

 ০.২৫ ৭.১০ ৫৪.৮৫ ৩.৬২ ৬২০ ৩৫৭ 

 ০.৫০ ৭.৬০ ৬৭.৪০ ৪.৪৫ ৭০৩ ৪১৬ 

 ০.৭৫ ৭.৮০ ৭৯.৬৬ ৫.২৮ ৭৭৬ ৪৫৭ 

 ১.০০ ৭.২০ ৯২.৫১ ৬.১১ ৮২৬ ৫৩৫ 

৪০০ ০.০০ ৭.০০ ৪৬.৭৪ ৩.০৯ ৪৬৯ ২২৭ 

 ০.২৫ ৭.৭০ ৬০.৩৩ ৩.৯৮ ৬৫৩ ৩৬৯ 

 ০.৫০ ৮.৪০ ৭৩.৯৩ ৪.৮৮ ৭৪০ ৪২৮ 

 ০.৭৫ ৮.৭০ ৮৭.৫৩ ৫.৭৮ ৮১৮ ৪৮৭ 

 ১.০০ ৮.৩০ ১০১.১৩ ৬.৬৮ ৮৭৪ ৫৪৭ 
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তপজর-৬(খ) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

দুধাদরা ভজদলয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন 

বৃজি (দকজজ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ 

(দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

গবডধাযদনয রল জতন ভা  

৩৫০ ০.৪০  ৭.৪০ ৫৮.৯৯ ৩.৯০ ৫৩৮ ২৯৪ 

৪০০ ০.৫  ৮.০০ ৬৩.৬০ ৪.২০ ৬৪৪ ৩৫৪ 

৪৫০ ০.৫০  ৮.৬০ ৬৭.৭৮ ৪.৫০ ৭২০ ৪০৫ 

৫০০ ০.৫০  ৯.৩০ ৭১.৯৬ ৪.৮০ ৭৭৬ ৪৩৫ 

৫৫০ ০.৫০  ৯.৮০ ৭৬.১৫ ৫.০০ ৮৩২ ৪৭০ 

ফয়ষ্ক ভজল ৭% চজফ ড মৄক্ত ৪ রকজজ দুধ উৎাদন কদয  

৩৫০ - ৮.৪০ ৭০.২৯ ৪.৬০ ৮৬৫ ৫৩৭ 

৪০০ - ৯.০০ ৭৫.৩১ ৫.০০ ৯০৮ ৫৫৯ 

৪৫০ - ৯.৬০ ৭৯.৯১ ৫.৩০ ৯৫০ ৫৮০ 

৫০০ - ১০.১০ ৮৪.৫০ ৫.৬০ ৯৮৮ ৬০০ 

৫৫০ - ১০.৭০ ৮৯.১২ ৫.৯০ ১০২৮ ৬২০ 

প্রজত রকজজ দুদধ চজফ ডয উয জবজত্ত কদয অজতজযক্ত পুজিয চাজদা  

চজফ ড% জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) খজনজ দাথ ড (গ্রাভ) 

জফাকীয় জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ কযারজয়াভ পপযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪.০০ ৫.১৫ ০.৩৪ ৮৭ ৬১ ২.৭০ ২.০০ 

৫.০০ ৫.৮৬ ০.৩৮ ৯৮ ৬৯ ২.৯০ ২.২০ 

৬.০০ ৬.৫৭ ০.৪৩ ১০৮ ৭৬ ৩.১০ ২.৪০ 

৭.০০ ৭.২৮ ০.৪৮ ১১৮ ৮৩ ৩.৩০ ২.৬০ 

৮.০০ ৭.৯৯ ০.৫৩ ১২৮ ৯০ ৩.৫০ ২.৮০ 

৯.০০ ৮.৭০ ০.৫৭ ১৩৮ ৯৭ ৩.৭০ ৩.০০ 

১০.০০ ৯.৪১ ০.৬২ ১৪৯ ১০৪ ৩.৯০ ৩.২০ 

১১.০০০ ১০.১৩ ০.৬৭ ১৫৯ ১১১ ৪.১০ ৩.৪০ 
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তপজর-৭(ক) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

ছাগদরয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 
 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন বৃজি 

(গ্রাভ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ (দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

দদজনক চাজদা, বৃজি ও প্রাথজভক গবডধাযদনয জন্য  

৫ ০.০০ ০.১৯ ১.৪৬ ০.১০ ১৫ ১০ 

 ২৫ ০.২২ ২.১৮ ০.১৪ ২২ ১৫ 

 ৫০ ০.২১ ২.৮৯ ০.১৯ ২৯ ২০ 

১০ ০.০০ ০.৩২ ২.৪৩ ০.১৬ ২৫ ১৭ 

 ২৫ ০.৩৬ ৩.১৪ ০.২১ ৩২ ২২ 

 ৫০ ০.৩৭ ৩.৮৫ ০.২৫ ৩৯ ২৬ 

 ৭৫ ০.৩৫ ৪.৫৬ ০.৩০ ৪৬ ৩১ 

১৫ ০.০০ ০.৪৪ ৩.৩১ ০.২২ ৩৩ ২৩ 

 ২৫ ০.৪৫ ৩.৬০ ০.২৪ ৩৬ ২৫ 

 ৫০ ০.৫০ ৪.৭৩ ০.৩১ ৪৮ ৩৩ 

 ৭৫ ০.৫০ ৫.৪৪ ০.৩৬ ৫৫ ৩৭ 

২০ ০.০০ ০.৫৪ ৪.১০ ০.২৭ ৪১ ২৮ 

 ২৫ ০.৫৮ ৪.৮১ ০.৩২ ৪৯ ৩৩ 

 ৫০ ০.৬০ ৫.৫২ ০.৩৬ ৫৬ ৩৮ 

 ৭৫ ০.৬২ ৬.২৩ ০.৪১ ৬৩ ৪৩ 

 ১০০ ০.৬২ ৬.৯৫ ০.৪৬ ৭০ ৪৮ 

২৫ ০.০০ ০.৬৪ ৪.৮৫ ০.৩২ ৪৯ ৩৩ 

 ২৫ ০.৬৮ ৫.৫৬ ০.৩৭ ৫৬ ৩৮ 

 ৫০ ০.৭১ ৬.২৮ ০.৪১ ৬৩ ৪৩ 

 ৭৫ ০.৭৩ ৬.৯৯ ০.৪৬ ৭১ ৪৮ 

 ১০০ ০.৭৪ ৭.৭০ ০.৫১ ৭৮ ৫৩ 

 ১২৫ ০.৭১ ৮.৪৯ ০.৫৬ ৮৬ ৫৮ 

৩০ ০.০০ ০.৭৪ ৫.৫৬ ০.৩৭ ৫৬ ৩৮ 

 ২৫ ০.৭৭ ৬.২৮ ০.৪১ ৬৩ ৪৩ 

 ৫০ ০.৮০ ৬.৯৯ ০.৪৬ ৭১ ৪৮ 

 ৭৫ ০.৮৩ ৭.৭০ ০.৫১ ৭৮ ৫৩ 

 ১০০ ০.৮৪ ৮.৪১ ০.৫৬ ৮৯ ৫৮ 

 ১২৫ ০.৮৪ ৯.১২ ০.৬০ ৯২ ৬৩ 

৪০ ০.০০ ০.৯১ ৬.৯০ ০.৪৬ ৭০ ৪৮ 

 ২৫ ০.৯৫ ৭.৬১ ০.৫০ ৭৭ ৫৩ 

 ৫০ ০.৯৮ ৮.৩৭ ০.৫৫ ৮৫ ৫৮ 

 ৭৫ ১.০১ ৯.০৮ ০.৬০ ৯২ ৬২ 

 ১০০ ১.০৪ ৯.৭৯ ০.৬৫ ৯৯ ৬৭ 

 ১২৫ ১.০৫ ১০.৫০ ০.৬৯ ১০৬ ৭২ 

৫০ ০.০০ ১.০৮ ৮.১২ ০.৫৪ ৮২ ৫৬ 

 ৫০ ১.১৫ ৯.৫৪ ০.৬৩ ৯৬ ৬৬ 

 ৭৫ ১.২০ ১০.৯৬ ০.৭২ ১১১ ৭৫ 

 ১০০ ১.২৩ ১১.৬৭ ০.৭৭ ১১৮ ৮০ 

 ১২৫ ১.২৪ ১২.৩৮ ০.৮২ ১২৫ ৮৫ 

 ১৫০ ১.২৪ ১৩.১০ ০.৮৬ ১৩২ ৯০ 

 
তপজর-৭(খ) 
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(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

দুগ্ধফতী ছাগীয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন 

বৃজি (গ্রাভ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ (দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রথভ ১০ প্তা দুধ রদওয়ায জন্য  

২০ ২০ ১.১৩ ১১.৪৬ ০.৭৬ ১১৬ ৮৮ 

২৫ ২০ ১.৩৪ ১২.৬৪ ০.৮৩ ১২৮ ৯৭ 

৩০ ২০ ১.৫৩ ১৩.৭৭ ০.৯১ ১৩৯ ১০৫ 

৩৫ ২০ ১.৭২ ১৪.৮১ ০.৯৮ ১৫০ ১১৩ 

৪০ ২০ ১.৯০ ১৫.৮৬ ১.০৫ ১৬০ ১২১ 

৪৫ ২০ ২.২৫ ১৭.৪১ ১.১৫ ১৭৬ ১৩৩ 

প্রজত রকজজ দুদধ চজফ ডয উয জবজত্ত কদয অজতজযক্ত পুজিয চাজদা  

চজফ ড% জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) খজনজ দাথ ড (গ্রাভ) 

 জফাকীয় জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ কযারজয়াভ পপযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২.৫০ ৫.০২ ০.৩৩ ৬২ ৪২ ২ ১.৪ 

৩.০০ ৫.০৬ ০.৩৪ ৬৬ ৪৫ ২ ১.৪ 

৩.৫০ ৫.১৫ ০.৩৪ ৭১ ৪৮ ২ ১.৪ 

৪.০০ ৫.২৩ ০.৩৫ ৭৫ ৫১ ৩ ২.১ 

৪.৫০ ৫.২৭ ০.৩৫ ৭৯ ৫৪ ৩ ২.১ 

৫.০০ ৫.৩৬ ০.৩৬ ৮৪ ৫৭ ৩ ২.১ 
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তপজর-৭(গ) 
(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

রবোয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন 

বৃজি (গ্রাভ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ (দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ ০.০০ ০.১৯ ১.৪৬ ০.১০ ১৫ ১০ 

 ২৫ ০.২২ ২.১৮ ০.১৪ ২২ ১৫ 

 ৫০ ০.২১ ২.৮৯ ০.১৯ ২৯ ২০ 

১০ ০.০০ ০.৩২ ২.৪৩ ০.১৬ ২৫ ১৭ 

 ২৫ ০.৩৬ ৩.১৪ ০.২১ ৩২ ২২ 

 ৫০ ০.৩৭ ৩.৮৫ ০.২৫ ৩৯ ২৬ 

 ৭৫ ০.৩৫ ৪.৫৬ ০.৩০ ৪৬ ৩১ 

১৫ ০.০০ ০.৪৪ ৩.৩১ ০.২২ ৩৩ ২৩ 

 ২৫ ০.৪৫ ৩.৬০ ০.২৪ ৩৬ ২৫ 

 ৫০ ০.৫০ ৪.৭৩ ০.৩১ ৪৮ ৩৩ 

 ৭৫ ০.৫০ ৫.৪৪ ০.৩৬ ৫৫ ৩৭ 

২০ ০.০০ ০.৫৪ ৪.১০ ০.২৭ ৪১ ২৮ 

 ২৫ ০.৫৮ ৪.৮১ ০.৩২ ৪৯ ৩৩ 

 ৫০ ০.৬০ ৫.৫২ ০.৩৬ ৫৬ ৩৮ 

 ৭৫ ০.৬২ ৬.২৩ ০.৪১ ৬৩ ৪৩ 

 ১০০ ০.৬২ ৬.৯৫ ০.৪৬ ৭০ ৪৮ 

২৫ ০.০০ ০.৬৪ ৪.৮৫ ০.৩২ ৪৯ ৩৩ 

 ২৫ ০.৬৮ ৫.৫৬ ০.৩৭ ৫৬ ৩৮ 

 ৫০ ০.৭১ ৬.২৮ ০.৪১ ৬৩ ৪৩ 

 ৭৫ ০.৭৩ ৬.৯৯ ০.৪৬ ৭১ ৪৮ 

 ১০০ ০.৭৪ ৭.৭০ ০.৫১ ৭৮ ৫৩ 

 ১২৫ ০.৭১ ৮.৪৯ ০.৫৬ ৮৬ ৫৮ 

৩০ ০.০০ ০.৭৪ ৫.৫৬ ০.৩৭ ৫৬ ৩৮ 

 ২৫ ০.৭৭ ৬.২৮ ০.৪১ ৬৩ ৪৩ 

 ৫০ ০.৮০ ৬.৯৯ ০.৪৬ ৭১ ৪৮ 

 ৭৫ ০.৮৩ ৭.৭০ ০.৫১ ৭৮ ৫৩ 

 ১০০ ০.৮৪ ৮.৪১ ০.৫৬ ৮৯ ৫৮ 

 ১২৫ ০.৮৪ ৯.১২ ০.৬০ ৯২ ৬৩ 
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তপজর-৭(ঘ) 
(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

রবেীয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 
 

দদজক  ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন 

বৃজি (গ্রাভ) 

শুস্ক দাথ ড 

গ্রণ (দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রবেীয দদজনক চাজদা, বৃজি এফং দুগ্ধীন ও প্রথভ ১৫ প্তা দুদধয জন্য  

১০ ০.০০ ০.৩৩ ২.১৮ ০.১৪ ২৬ ১২ 

 ২৫ ০.৩৬ ২.৬৮ ০.১৮ ৩০ ১৫ 

 ৫০ ০.৩৯ ৩.১৮ ০.২১ ৩৫ ১৮ 

 ১০০ ০.৪২ ৪.১৮ ০.২৮ ৪৩ ২৪ 

 ১৫০ ০.৩৯ ৫.১৯ ০.৩৪ ৪৯ ৩০ 

১৫ ০.০০ ০.৪৫ ২.৯৭ ০.২০ ৩৬ ১৭ 

 ২৫ ০.৪৯ ৩.৬৪ ০.২৪ ৪২ ২১ 

 ৫০ ০.৫৩ ৪.৩৫ ০.২৯ ৪৯ ২৫ 

 ১০০ ০.৫৬ ৫.৭৩ ০.৩৮ ৫৮ ৩৩ 

 ১৫০ ০.৫২ ৭.০৭ ০.৪৭ ৬৫ ৪১ 

২০ ০.০০ ০.৫৫ ৩.৩৮ ০.২৪ ৪৪ ২১ 

 ২৫ ০.৬১ ৪.৫২ ০.৩০ ৫২ ২৬ 

 ৫০ ০.৬৬ ৫.৪০ ০.৩৬ ৫৯ ৩১ 

 ১০০ ০.৭১ ৭.০৭ ০.৪৭ ৭২ ৪১ 

 ১৫০ ০.৬৫ ৮.৭৯ ০.৫৮ ৮১ ৫০ 

২৫ ০.০০ ০.৬৫ ৪.৩৫ ০.২৯ ৫৩ ২৫ 

 ২৫ ০.৭২ ৫.৩৬ ০.৩৬ ৬১ ৩১ 

 ৫০ ০.৭৮ ৬.৩৬ ০.৪২ ৭০ ৩৬ 

 ১০০ ০.৮৩ ৮.৩৭ ০.৫৫ ৮৫ ৪৮ 

 ১৫০ ০.৭৭ ১০.৩৮ ০.৬৯ ৯৬ ৬০ 

৩০ ০.০০ ০.৭৫ ৪.৯৮ ০.৩৩ ৫৯ ২৭ 

 ২৫ ০.৮৯ ৭.২৮ ০.৪৮ ৮১ ৪২ 

 ৫০ ০.৯৫ ৯.৫৮ ০.৬৩ ৯৮ ৫৫ 

 ১০০ ০.৯৪ ১০.৭৫ ০.৭২ ১০৩ ৬০ 

 ১৪০ ০.৮৭ ১১.৪২ ০.৭৫ ১০৬ ৬৬ 

৩৫ ০.০০ ০.৮৫ ৫.৬১ ০.৩৭ ৬৮ ৩২ 

 ২৫ ০.৯৯ ৮.২০ ০.৫৪ ১০ ৪৭ 

 ৫০ ১.০৭ ১০.৭৯ ০.৭১ ১১১ ৬২ 

 ১০০ ১.০৬ ১২.০৯ ০.৮০ ১১৭ ৬৯ 

 ১৪০ ০.৯৮ ১২.৮৪ ০.৮৫ ১২১ ৭৪ 

৪০ ০.০০ ০.৯৩ ৬.১৯ ০.৪১ ৭৫ ৩৬ 

 ৫০ ১.১০ ৯.০৪ ০.৬০ ১০০ ৫২ 

 ১০০ ১.১৯ ১১.৯২ ০.৭৯ ১২১ ৬৮ 

 ১২৫ ১.১৮ ১৩.৩৫ ০.৮৮ ১৩১ ৭৭ 

 ১৪০ ১.১০ ১৪.২৩ ০.৯৪ ১৩৩ ৮২ 

প্রথভ ৮  প্তা দুদধয জন্য 

২০ ৫ ০.৯৯ ৯.৭৯ ০.৫৫ ১০৫ ৬০ 

২৫ ৫ ১.৩৫ ১২.৫১ ০.৭৫ ১৪৩ ৮২ 
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৩০ -১০ ১.৬৭ ১৪.১০ ০.৯৩ ১৭৬ ১০১ 

৩৫ -২০ ১.৭৯ ১৬.৬৯ ১.১০ ২০৯ ১২০ 

৪০ -৩০ ২.২৬ ১৯.১২ ১.২৬ ২৩৯ ১৩৭ 

৫০ -৩০ ২.৫৪ ২১.৪৬ ১.৪২ ২৬৭ ১৫৪ 

 
প্রজননক্ষভ পুরুল রবোয জন্য দদজনক জক্ত এফং রপ্রাটিন এয চাজদা 

 

দদজক ওজন (দকজজ) দদজনক ওজন 

বৃজি (গ্রাভ) 

শুস্ক দাথ ড গ্রণ 

(দকজজ) 

জক্তয চাজদা ক্রুড রপ্রাটিন (গ্রাভ) 

জফাকীয় 

জক্ত 

(দভগাজুর) 

টিজডএন 

(দকজজ) 

রভাট জডজজ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০ ১২০ ১.১৫ ১০.৮৪ ০.৭২ ১১৩ ৬২ 

৪০ ১১০ ১.৪৩ ১২.৮৪ ০.৮৫ ১৩৭ ৭৪ 

৫০ ১০০ ১.৬৯ ১৪.৫৬ ০.৯৬ ১৫৯ ৮৪ 

৬০ ১০০ ১.৯৪ ১৬.৬৯ ১.১০ ১৮১ ৯৬ 

 

তপজর-৮(ক) 

(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 
 

জভল্ক জযদোয ফা কাপ িাট ডায এয দফ ডাচ্চ ফা ফ ডজনম্ন পুজিয আদ ড জযভান 

 

পুজিয জফফযন একক ভাত্রা জভল্ক জযদস্নায কাপ িাট ডায 

আদ্র ডতা % খাদ্য দফ ডাচ্চ - ১০.০ 

রভটাফরাইদজফর এনাজজড 

(জফাকীয় জক্ত), এভই 

এভদজ/দকজজ 

জডএভ 

ফ ডজনভণ ১৪.০ ১০.৫ 

টিজডএন (TDN) % ফ ডজনভণ ৭৫.৮ ৫৪.২ 

ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনভণ ১৭.২ ১৬.২ 

ডাইদজটিফর ক্রুড রপ্রাটিন 

(DCP) 

% জডএভ ফ ডজনভণ ২২.০ ১৬.০ 

ইথায এক্সট্রাক্টঃ  % জডএভ ফ ডজনভণ ১০.০ ২.৫০ 

ক্রুড পাইফায % জডএভ দফ ডাচ্চ ৩.০ ১৫.০ 

জভনাদযর (খজনজ) 

কযারজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.৫৫ ০.৪১ 

পপযা (দভাট) % জডএভ ফ ডজনভণ ০.৪২ ০.৩২ 

ম্যাগদনজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.৬০ ০.৭০ 

টাজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.৭০ ০.৭০ 

রাজডয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.১০ ০.১০ 

রাজডয়াভ রলাযাইড % জডএভ ফ ডজনভণ ০.২৫ ০.২৫ 

ারপায % জডএভ ফ ডজনভণ ০.২০ ০.২০ 

আয়যন জজএভ ফ ডজনভণ ১০০.০০ ১০০.০ 

ম্যাঙ্গাজনজ জজএভ ফ ডজনভণ ২০.০ ২০.০ 

আইওজডন জজএভ ফ ডজনভণ ০.১০ ০.১০ 

রকাফাল্ট জজএভ দফ ডাচ্চ ১০.০ ১০.০ 

কায জজএভ দফ ডাচ্চ ১০০.০ ১০০.০ 

জজংক জজএভ দফ ডাচ্চ ৫০০.০ ৫০০.০ 

ভজরফদডনাভ জজএভ দফ ডাচ্চ ৬.০ ৬.০ 

রোযাইড জজএভ দফ ডাচ্চ ৪০.০ ৪০.০ 

রদরজনয়াভ জজএভ দফ ডাচ্চ ৫.০ ৫.০ 
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জবটাজভন 

রকদযাটিন জজএভ ফ ডজনভণ ৯.৫০ ৪.২০ 

জবটাজভন- এ আইইউ ফ ডজনভণ ৩৮০ ১৬০ 

জবটাজভন- জড আইইউ ফ ডজনভণ ৬০.০ ২৫.০ 

জবটাজভন- ই জজএভ ফ ডজনভণ ৩০.০  

জফদল দ্রিব্য: জডএভ = ড্রাই রভটায; জজএভ = াট ড ায জভজরয়ন; আই,ইউ = ইিাযন্যাানার ইউজনট; টিজডএন 

= রটাটার ডাইদজটিফর জনউজট্রদয়ি 
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তপজর-৮(খ) 
(জফজধ-৭ দ্রিব্য) 

ফােত গরু অথফা ফয়স্ক লাে এয ম্পূন ড রযন (টিএভআয) এয দফ ডাচ্চ ফা ফ ডজনম্ন পুজিয আদ ড জযভান 

 

পুজিয জফফযন একক ভাত্রা জভল্ক জযদস্নায কাপ িাট ডায 

আদ্র ডতা % খাদ্য দফ ডাচ্চ ১০.০ ১০.০ 

রভটাফরাইদজফর এনাজজড 

(জফাকীয় জক্ত), এভই 

এভদজ/দকজজ 

জডএভ 

ফ ডজনভণ ১০.০ ৮.৩০ 

টিজডএন (TDN) % ফ ডজনভণ ৬৬.০ ৫৭.০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনভণ ১০.০ ৭.৭০ 

ডাইদজটিফর ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনভণ ৬.২০ ৩.৬০ 

ইথায এক্সট্রাক্টঃ  % জডএভ ফ ডজনভণ ২.০ ২.০ 

ক্রুড পাইফায % জডএভ দফ ডাচ্চ ১৫.০ ১৫.০ 

জভনাদযর (খজনজ)     

কযারজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.৩৪ ০.২৪ 

পপযা (দভাট ড) % জডএভ ফ ডজনভণ ০.২৬ ০.১৮ 

ম্যাগদনজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.০৮ ০.০৮ 

টাজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.০৭ ০.০৭ 

রাজডয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.১০ ০.১০ 

রাজডয়াভ রলাযাইড % জডএভ ফ ডজনভণ ০.২৫ ০.২৫ 

ারপায % জডএভ ফ ডজনভণ ০.২০ ০.২০ 

আয়যন জজএভ ফ ডজনভণ ১০০.০ ১০০.০ 

ম্যাঙ্গাজনজ জজএভ ফ ডজনভণ ২০.০ ২০.০ 

আইওজডন জজএভ ফ ডজনভণ ০.১০ ০.১০ 

রকাফাল্ট জজএভ দফ ডাচ্চ ১০.০ ১০.০ 

কায জজএভ দফ ডাচ্চ ১০০.০ ১০০.০ 

জজংক জজএভ দফ ডাচ্চ ৫০০.০ ৫০০.০ 

ভজরফদডনাভ জজএভ দফ ডাচ্চ ৬.০ ৬.০ 

রোযাইড জজএভ দফ ডাচ্চ ৩০.০ ৪০.০ 

রদরজনয়াভ জজএভ দফ ডাচ্চ ৫.০ ৫.০ 

জবটাজভন     

রকদযাটিন জজএভ ফ ডজনভণ ৪.০০ ৮.০০ 

জবটাজভন- এ আইইউ ফ ডজনভণ ১৫০ ৩২০ 

জবটাজভন- জড আইইউ ফ ডজনভণ ২৫.০ ৩০.০ 

জফদল দ্রিব্য: জডএভ = ড্রাই রভটায; জজএভ = াট ড ায জভজরয়ন; আই,ইউ = ইিাযন্যাানার ইউজনট; টিজডএন 

= রটাটার ডাইদজটিফর জনউজট্রদয়ি; টিএভআয = রটাটার জভক্সড রযন 
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তপজর-৮(গ) 
(জফজধ-৮ দ্রিব্য) 

দুধাদরা গাবী এয ম্পূন ড রযন (টিএভআয) এয দফ ডাচ্চ ফা ফ ডজনম্ন পুজিয আদ ড জযভান 
 

পুজিয জফফযন একক ভাত্রা জভল্ক জযদস্নায কাপ িাট ডায 

আদ্র ডতা % খাদ্য দফ ডাচ্চ ১০.০ ১০.০ 

রভটাফরাইদজফর এনাজজড 

(জফাকীয় জক্ত), এভই 

এভদজ/দকজজ 

জডএভ 

ফ ডজনভণ ১০.০ ৮.৩০ 

টিজডএন (TDN) % ফ ডজনভণ  ৬৬.০ ৫৭.০ 

ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ দফ ডাচ্চ ১০.০ ৭.৭০ 

ডাইদজটিফর ক্রুড রপ্রাটিন % জডএভ ফ ডজনভণ ৬.২০ ৩.৬০ 

ইথায এক্সট্রাক্টঃ  % জডএভ ফ ডজনভণ  ২.০ ২.০ 

ক্রুড পাইফায % জডএভ দফ ডাচ্চ ১৫.০ ১৫.০ 

জভনাদযর (খজনজ) 

কযারজয়াভ % জডএভ দফ ডাচ্চ ০.৩৪ ০.২৪ 

পপযা (দভাট) % জডএভ ফ ডজনভণ ০.২৬ ০.১৮ 

ম্যাগদনজয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ  ০.০৮ ০.০৮ 

টাজয়াভ % জডএভ দফ ডাচ্চ ০.০৭ ০.০৭ 

রাজডয়াভ % জডএভ ফ ডজনভণ ০.১০ ০.১০ 

রাজডয়াভ রলাযাইড % জডএভ ফ ডজনভণ  ০.২৫ ০.২৫ 

ারপায % জডএভ দফ ডাচ্চ ০.২০ ০.২০ 

আয়যন/ ররাা জজএভ ফ ডজনভণ ১০০.০ ১০০.০ 

ম্যাঙ্গাজনজ জজএভ ফ ডজনভণ  ২০.০ ২০.০ 

আইওজডন জজএভ ফ ডজনভণ ০.১০ ০.১০ 

রকাফাল্ট জজএভ দফ ডাচচ ১০.০ ১০.০ 

কায জজএভ দফ ডাচচ ১০০.০ ১০০.০ 

জজংক জজএভ দফ ডাচ্চ ৫০০.০ ৫০০.০ 

ভজরফদডনাভ জজএভ দফ ডাচ্চ ৬.০ ৬.০ 

রোযাইড জজএভ দফ ডাচ্চ ৩০.০ ৪০.০ 

রদরজনয়াভ জজএভ দফ ডাচ্চ ৫.০ ৫.০ 

জবটাজভন 

কযাদযাটিন জজএভ ফ ডজনভণ  ৪.০০ ৮.০০ 

জবটাজভন- এ আইইউ ফ ডজনভণ ১৫০ ৩২০ 

জবটাজভন- জড আইইউ ফ ডজনভণ ২৫.০ ৩০.০ 

জফদল দ্রিব্য: জডএভ = ড্রাই রভটায; জজএভ = াট ড ায জভজরয়ন; আই,ইউ = ইিাযন্যাানার ইউজনট; টিজডএন 

= রটাটার ডাইদজটিফর জনউজট্রদয়ি; টিএভআয = রটাটার জভক্সড রযন 
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তপজর-৯ 
[জফজধ-৮(৯) দ্রিব্য] 

নমুনা জফদেলদণয  অনুদভাজদত িজত 
Organization Title/Description References 

AOAC Sampling of Animal Feed AOAC 965.16 

,, Animal Feed: Preparation of Sample AOAC 950.02 

,, Acidity (water-soluble) in Feed AOAC 920.43 

,, Ash of Animal Feed AOAC 942.05 

,, Calcium in Animal Feed AOAC 927.02 

,, Chlorine (Soluble) in Animal Feed AOAC 935.13 

,, Cobalt in Animal Feed AOAC 952.02 

,, Copper in Animal Feed AOAC 947.03 

,, Cyanogenetic Glucosides in Animal Feed AOAC 970.10= > 93 

,, Fat(Crude) of Acetone Extract in Fish Meal AOAC 948.04 

,, Fat (Crude) of Ether Extract in Animal Feed. AOAC 920.39 

,, Fat (Crude) of Ether Extract in Dried Milk Products AOAC 932.02 

,, Fat(Crude) or Ether Extract in Pet Foods AOAC 954.02 

,, Fiber(Acid Detergent) and Lignin) AOAC 973.18 

,, Fiber(Acid Detergent) and Protein(Crude) in Animal 

Feed and Forages 

AOAC 989.03 

,, Fiber (Crude) in Animal Feed AOAC 962.09 

,, Fluorine in animal Feed AOAC 978.10 

,, Galactan in Animal Feed AOAC 975.08 

,, Identification of Furazolidone, Tylosin, and Zoalene AOAC 975.09=> 973.80 

,, Manganese (ACID-Soluble) in Animal Feed AOAC 917.04 

,, Microscopy of Animal Feed: Basick Microscopic 

Examination 

AOAC 964.07 

,, Microscopy of Animal Feed: Identification of Animal 

Tissues and Mineral Constituents 

AOAC 970.09 

,, Microscopy of Animal Feed: Identification of 

Vegetable Tissues 

AOAC 970.08 

,, Mineral Salts in Animal Feed (Ferrous Salts, Copper 

Salts, Potassium Iodine) 

AOAC 925.12 

,, Minerals in Animal Feed AOAC 968.08 

,, Moisture in Animal Feed AOAC 934.01 

,, Mosture in Animal Feed In Highly Acid Milk By- 

Products 

AOAC 953.07 

,, Nitrogen (Albiminoid) in Animal Feed AOAC 920.37 

,, Nitrogen (Amido) in Animal Feed AOAC 920.38 

,, Nitrogen (Nitrate and Nitrite) in Animal Feed AOAC 968.07 

,, Pentosans in Animal Feed AOAC 920.41 

,, Pepsin Digestibility of Animal Protein Feeds AOAC 971.09 

,, Phosphorus in Animal Feed AOAC 946.06 

,, Protein(Crude) in Animal Feed AOAC 954.01 

,, Protein in Animal Feed AOAC 935.11 

,, Starch in Animal Feed AOAC 920.40 

,, Sucrose in Animal Feed AOAC 925.05 

,, Sugars (Total) in Animal Feed AOAC 974.06 

,, Urea and Ammoniacal Nitrogen in Animal Feed AOAC 941.04 

,, Urea in Animal Feed AOAC 967.07 

,, Arsanilic Acid in Feeds AOAC 854.17 

,, Arsenic(Total) in Feeds AOAC 957.22 

,, Aflatoxins B1 in Cottonseed Products and Mixed 

Feed 

AOAC 989.06 
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Organization Title/Description References 
,, Aflatoxins in Foods and Feeds AOAC 975.36 

,, Mycotoxins AOAC 970.43 

,, Sampling for Aflatoxins AOAC 977.16 

,, Arsenic(total) residues in animal tissues AOAC 973.78 

,, Antibiotics in Feeds AOAC 957.23 

 Microbiological Methods  

 

 

 
তপজর-১০ 

(জফজধ-১১ দ্রিব্য) 
শুখাদ্য জফনিকযণ ও রাধন িজত 

 

েজভক 

নং 

ক্ষজতকয ও রবজার শুখাদ্য জফনিকযণ ও জযদাধন 

১. াধাযন রভয়াদ উত্তীণ ড শুখাদ্য রভয়াদ উত্তীণ ড শুখাদ্য রাইদজন্পং কর্তডদক্ষয উজস্থ্জতদত 

ভাটিদত পুজতয়া রপজরদত ইদফ জকংফা প্রদয়াজদন দজফ ায 

দতযী কযা মাইদফ। 

২. ক্ষজতকয ংেজভত শুখাদ্য ভানজনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটজযদত যীক্ষায জযদাট ড শুখাদদ্য ক্ষজতকয 

ংেভন জচজিত ইদর উক্ত শুখাদ্য ভাটি চাা ফা রাোইয়া 

রপজরদত ইদফ। 

৩. ক্ষজতকয যাায়জনক জভজশ্রত শুখাদ্য ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটজযদত যীক্ষায জযদাট ড শুখাদদ্যয 

ক্ষজতকয যায়জনক জভশ্রণ জচজিত ইদর উক্ত শুখাদ্য ভাটি 

চাা ফা রাোইয়া র্ধ্ং জকংফা যায়জনক দ্রব্য ৈাযা রাধন 

জকংফা দজফ ায প্রস্ত্ত্তত কযা মাইদফ। 

৪. ক্ষজতকয এজিফাদয়াটিক জভজশ্রত 

শুখাদ্য/ জফজকযণ ংমৄক্ত 

ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত যীক্ষায জযদাট ড ক্ষজতকয 

এজিফাদয়াটিক জভজশ্রত শুখাদ্য ফা জফজকযণ জচজিত ইদর 

ফাংরাদদ জযদফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ দনয ১ নং 

আইন) অনুযন পূফ ডক ভাটি চাা ফা রাোইয়া জফনি কজযদত 

ইদফ। 

৫. রতজজিয় ংজেিশুখাদ্য ভান জনয়ন্ত্রণ ল্যাফদযটযীদত যীক্ষায জযদাট ড ক্ষজতকয 

রতজজিয়া জচজিত ইদর ংজেিশুখাদ্য Atomic Energy 

Commission Order, 1973 (President’s Order 

No. 15 of 1973) এয জফধান অনুাদয রাধন জকংফা জফনি 

কজযদত ইদফ। 
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তপজর-১১ 

পযভ 

[জফজধ ২(চ) দ্রিব্য] 
    পযভ- ১  

[জফজধ-৩(১) দ্রিব্য] 

ফযাফয 

ভা-জযচারক 

প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয, 

ফাংরাদদ, ঢাকা। 

 

 
জফলয়াঃ- শুখাদ্য উৎাদন/ প্রজেয়াজাত কযণ/ ংযক্ষণকাযী প্রজতষ্ঠান (কযাটাগজয-১) জদদফ রাইদদন্পয আদফদন প্রদঙ্গ। 
 

১। স্বত্ত্বাজধকাযীয নাভ   ঃাঃ 

 জতায/স্বাভীয নাভ   ঃাঃ 

 ভাতায নাভ   ঃাঃ 

 জফত্মাজযত ঠিকানা   ঃাঃ 
 

২। প্রজতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা  

 ক) দয দপ্তয   ঃাঃ 

 খ) কাযখানায ঠিকানা  ঃাঃ 
 

৩। উৎাজদত শুখাদদ্যয ংজক্ষপ্ত জফফযণ ঃাঃ 

 
৪। প্রত্মাজফত কাযখানায উৎাদন ক্ষভতা ঃাঃ 

 
৫। শুখাদদ্যয ভজুদ ক্ষভতা  ঃাঃ 

 
৬। কাযখানায অফকাঠাদভাগত সুজফধা (বফন, রমাগাদমাগ ব্যফস্থ্া াজন, জফদুযৎ, গ্যা, য়জনষ্কান ও ফজডয ব্যফস্থ্ানা 

ইতযাজদ)    ঃাঃ 

 
৭। মন্ত্রাজত ও যঞ্জাভাজদও জফফযণ  ঃাঃ 

 
৮। জনফদরয তথ্যাজদ 

 ক) াধাযণ   ঃাঃ 

 খ) কাজযগজয   ঃাঃ 

  
৯। আয়কয জযদাদধয নদ (ার নাগাদ) ঃাঃ 

 
১০। রট্রড রাইদদন্পয তযাজয়ত কজ (ার নাগদ)ঃাঃ 

 
১১। আদফদন জপ জভা দাদনয যজদ (মূর কজ) ঃাঃ 

 
১২। অন্যান্য তথ্যাজদ (মজদ থাদক)  ঃাঃ 
 

 আজভ এই ভদভ ড রঘালণা কজযদতজছ রম, উদয ফজণ ডত মূদয় তথ্যাজদ ঠিক, আজভ আযও রঘালণা কজযদতজছ রম, 

ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য আইন, ২০১০ এফং শুখাদ্য জফজধভারা- ২০১৩ এ ফজণ ডত আদ ড ভাত্রা অনুমায়ী দতযী, শুখাদ্য পুজিভান 

ফজায় যাজখফ এফং এতদংোভত্ম কর জফজধ-জফধান মথামথবাদফ ারন কজযদত ফাে থাজকফ। 

 
স্বত্বাজধকাযীয 

স্বাক্ষয 

তাজযখ- 

 
 (ীর রভায) 

আদফদন কাযীয 

াম্প্রজতক 

(তযাজয়ত) ছজফ 
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পযভ- ২ 

[জফজধ-৩(১) দ্রিব্য] 

ফযাফয 

ফযাফয 

ভা জযচারক 

প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয, 

ফাংরাদদ, ঢাকা। 

 

জফলয়াঃ- শুখাদ্যআভদাজনকাযক/ শুখাদ্য উকযণ আভদাজন/ যপ্তাজনকাযক প্রজতষ্ঠাদনয (কযাটাগজয-২) রাইদদন্পয 

জন্য আদফদন ত্র। 

 
১। স্বত্ত্বাজধকাযীয নাভ   ঃাঃ 

 জতায/স্বাভীয নাভ   ঃাঃ 

 ভাতায নাভ   ঃাঃ 

 জফত্মাজযত ঠিকানা   ঃাঃ 

 
২। প্রজতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা  

    

 
৩। ভারাভার ংযক্ষণাগাদযয ঠিকানা ঃাঃ 

 
৪। আভদাজন ফা যপ্তাজনয মূর রাইদদন্পয জফফযণ (তযাজয়ত কজ ংমৄক্ত কজযদত ইদফ)। 

 
৫। আদফদন জপ জভা দাদনয যজদ (মূর কজ) ঃাঃ 

 
৬। আয়কয জযদাদধয নদ ত্র (ারনাগাদ) ঃাঃ 

 
৭। রট্রড রাইদন্প (ারনাগাদ)   ঃাঃ 

 
৮। অন্যান্য তথ্যাজদ (মজদ থাদক)   ঃাঃ 

 

 
 আজভ এই ভদভ ড রঘালণা কজযদতজছ রম, উদয ফজণ ডত মূদয় তথ্যাজদ ঠিক। আজভ আযও রঘালণা কজযদতজছ রম, 

ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য আইন, ২০১০ এফং শুখাদ্য জফজধভারা ২০১৩ এ ফজণ ডত আদ ড ভাত্রা অনুমায়ী দতযী, শুখদদ্যয পুজিভান 

ফজায় যাজখফ এফং এতদংোভত্ম কর জফজধ-জফধান মথামথবাদফ ারন কজযদত ফাে থাজকফ। 

 

 
স্বত্বাজধকাযীয 

স্বাক্ষয 

 

 
তাজযখ- 

 (ীর রভায) 

আদফদন কাযীয 

াম্প্রজতক 

(তযাজয়ত) ছজফ 
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পযভ- ৩ 

[জফজধ-৩(১) দ্রিব্য] 

ফযাফয 

ভা-জযচারক 

প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয, 

ফাংরাদদ, ঢাকা। 

 

 
জফলয়াঃ- শুখাদ্য জফেদয়য (কযাটাগজয-৩) জন্য রাইদন্প এয আদফদন ত্র। 
 

১। স্বত্ত্বাজধকাযীয নাভ   ঃাঃ 

 জতায/স্বাভীয নাভ   ঃাঃ 

 ভাতায নাভ   ঃাঃ 

 জফত্মাজযত ঠিকানা   ঃাঃ 

 
২। প্রজতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা  

    
৩। ভারাভার ংযক্ষণাগাদযয ঠিকানা ঃাঃ 

 
৪। রট্রড রাইদদন্পয জফফযণ (ারনাগাদ)। 

 
৫। আদফদন জপ জভা দাদনয যজদ (মূর কজ)ঃাঃ 

 
৬। আয়কয জযদাদধয নদ ত্র (ারনাগাদ) ঃাঃ 

 
৭। অন্যান্য তথ্যাজদ (মজদ থাদক)   ঃাঃ 

 

 
 আজভ এই ভদভ ড রঘালণা কজযদতজছ রম, উদয ফজণ ডত মূদয় তথ্যাজদ ঠিক। আজভ আযও রঘালণা কজযদতজছ রম, 

ভৎস্যখাদ্য ও শুখাদ্য আইন, ২০১০ এফং শুখাদ্য  জফজধভারা, ২০১৩ এ ফজণ ডত কর জফজধ-জফধান মথামথবাদফ ারন কজযদত 

ফাে থাজকফ। 

 

 
স্বত্বাজধকাযীয 

স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 (ীর রভায) 

আদফদন কাযীয 

াম্প্রজতক 

(তযাজয়ত) ছজফ 
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পযভ- ৪ 

[জফজধ-৩(৩) দ্রিব্য] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 
স্মাযক নং-         তাজযখ- 

 

 
জনফন্ধন নং 

 

 
জফলয়াঃ- শুখাদ্য উৎাদক/ প্রজেয়াজাতকযণ/ ংযক্ষক/ ফাজাযজাতকাযক (কযাটাগজয-১) জদদফ রাইদন্প 

প্রদান প্রদঙ্গ। 

 
------------------------------------------ রক-------------------------------------- অথ ড ফছদযয 

জন্য প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয ইদত শুখাদ্য উৎাদক/প্রজেয়াজাতকাযক/ংযক্ষণ/ফাজাযজাতকাযক 

(কযাটাগজয-১) জদদফ রাইদন্প প্রদান কযা ইর মাায নং--------------------। প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয 

কর্তডক এই রাইদন্প ফাজতর কযা না ইদর রাইদদন্পয রভয়াদ ৩০ জুন------------------------- ম ডত ফার 

থাজকদফ। 

 

 

 
ভা-জযচারদকয দক্ষ 

 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ৫ 

[জফজধ-৩(৩) দ্রিব্য] 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 

 
স্মাযক নং-         তাজযখ- 

 

 
জনফন্ধন নং 

 

 
জফলয়াঃ- শুখাদ্য আভদাজন ও যপ্তাজনকাযক (কযাটাগজয-২) জদদফ রাইদন্প প্রদান প্রদঙ্গ। 

 
------------------------------------------ রক-------------------------------------- অথ ড ফছদযয 

জন্য প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয ইদত শুখাদ্য আভদাজন ও যপ্তাজনকাযক (কযাটাগজয-২) জদদফ রাইদন্প প্রদান 

কযা ইর মাায নং--------------------। প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয কর্তডক এই রাইদন্প ফাজতর কযা না ইদর 

রাইদদন্পয রভয়াদ ৩০ জুন--------------------- ম ডত ফার থাজকদফ। 

 

 

 
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ৬ 

[জফজধ-৩(৩) দ্রিব্য] 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 
স্মাযক নং-         তাজযখ- 

 

 
জনফন্ধন নং 

 

 
জফলয়াঃ- শুখাদ্য জফেয়কাযক (কযাটাগজয-৩) জদদফ রাইদন্প প্রদান প্রদঙ্গ। 

 
------------------------------------------ রক-------------------------------------- অথ ড ফছদযয 

জন্য প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয ইদত শুখাদ্য জফেয়কাযক (কযাটাগজয-৩) জদদফ রাইদন্প প্রদান কযা র 

মাায রাইদন্প নং--------------------। প্রাজণম্পদ অজধদপ্তয কর্তডক এই রাইদন্প ফাজতর কযা না ইদর 

রাইদদন্পয রভয়াদ ৩০ জুন------------------------- ম ডত ফার থাজকদফ। 

 

 

 
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ৭ 

[জফজধ-৩(৩) দ্রিব্য] 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 
স্মাযক নং-         তাজযখ- 

 
প্রাক 

--------------------- 

---------------------- 

 
জফলয়াঃ- রাইদন্প  জপ জভা প্রদান প্রদঙ্গ। 

 
উমৄ ডক্ত জফলদয়য আদরাদক জানাদনা মাদচ্ছ রম, ------------------------- তাজযদখয ভদে আনাদক/ 

আনায প্রজতষ্ঠানদক রাইদদন্পয জনজভদত্ত ------------------------- টাকায জটিআয চারান জভা প্রদান 

কজযফায জন্য ফরা ইর।  

 

 

 

 
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ৮ 

[জফজধ-৩(৫) দ্রিব্য] 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 

 
স্মাযক নং-        তাজযখাঃ- 

 

 
প্রাক 

---------------- 

----------------- 

 
জফলয়াঃ- রাইদন্প প্রাজপ্তয আদফদন না ভঞ্জুয প্রদঙ্গ। 

 
১। আদফদনকাযী ব্যজক্ত ফা প্রজতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা  ঃাঃ 

 
২। আদফদদনয তাজযখ-     ঃাঃ 

 
৩। আদফদনকৃত রাইদদন্পয জফলয়-   ঃাঃ 

 
৪। রাইদন্প প্রাজপ্তয আদফদন না ভঞ্জুয ওয়ায কাযণ মূ ঃাঃ 

 

         

 
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ৯ 

[জফজধ-৩(৪) দ্রিব্য] 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 

 
স্মাযক নং-        তাজযখাঃ- 

 
প্রাক 

---------------- 

----------------- 

 
জফলয়াঃ- তডফরী পূযদণয জনজভদত্ত অজতজযক্ত ভয় প্রদান প্রদঙ্গ। 

 
উমৄ ডক্ত জফলদয় জানাদনা মাদচ্ছ রম, রাইদন্প প্রাজপ্তয জন্য জনধ ডাজযত তডাফরী পূযণ কযায জন্য 

আনাদক/আনায প্রজতষ্ঠানদক ---------------------------- তাজযখ ম ডত অজতজযক্ত ভয় প্রদান কযা ইর। 

 

 

         

 
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ১০ 

  [জফজধ-৫(১) দ্রিব্য] 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 

 
স্মাযক নং-        তাজযখাঃ- 

 

 
প্রাক 

---------------- 

----------------- 

 
জফলয়াঃ- রাইদদন্পয তড বদঙ্গয জন্য কাযণ দ ডদনায রনাটি প্রদান প্রদঙ্গ । 

 
উমৄ ডক্ত জফলদয় জানাদনা মাদচ্ছ রম, আনায প্রজতষ্ঠাদনয রাইদদন্পয  মাায নং --------------রাইদদন্পয 

জনভণফজণ ডত তড মূ বঙ্গ কজযফায জন্য রকন আনায অনুকুদর প্রদত্ত রাইদন্প স্থ্জগত ফা ফাজতর কযা ইদফ না তাা 

আগাভী------------------------------- তাজযদখয ভদে কাযণ দ ডাদনায জন্য জনদদ ড প্রদান কযা ইর। 

 

তড মূাঃ- 

১। ........................................... 

২। ............................................ 

৩। ............................................ 

 

 

         

 
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ১১ 

[জফজধ-৫(২) দ্রিব্য] 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 

 
স্মাযক নং-        তাজযখাঃ- 

 

 
প্রাক 

---------------- 

----------------- 

 
জফলয়াঃ- কাযণ না দ ডাদনা/ জফাফ দভত্মালজনক না ওয়ায রপ্রদক্ষদত রাইদন্প স্থ্জগত/ ফাজতর প্রদঙ্গ । 

 
উমৄ ডক্ত জফলদয়য রপ্রজক্ষদত আনাদক জানাদনা মাইদতদছ রম, কাযণ না দ ডাদনায়/জফাফ দভত্মালজনক না 

ওয়ায জন্য আনায/আনায প্রজতষ্ঠাদনয রাইদন্প মাায নং -----------------স্থ্জগত ফা ফাজতর কযা ইর।  

 

 

         
ভা জযচারদকয দক্ষ 

 

 
স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 

 
 (ীর রভায) 
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পযভ- ১২ 

    [জফজধ-৬(১) দ্রিব্য] 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

 

 
স্মাযক নং-        তাজযখাঃ- 

 

 
প্রাক 

জচফ 

ভৎস্য ও প্রাজণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাদদ জচফারয়, ঢাকা। 

 

 
জফলয়াঃ- রাইদজন্পং কর্তডদক্ষয----------- ইং তাজযদখয রাইদন্প স্থ্জগত/ ফাজতরকযণ আদদদয জফযম্নদি আীর  

দাদয়য প্রদঙ্গ  । 

 
১। স্বত্বাজধকাযীয নাভ   ঃাঃ 

 

২। জতা ফা স্বাভীয নাভ   ঃাঃ 

 

৩। ভাতায নাভ   ঃাঃ 

 

৪। জফত্মাজযত ঠিকানা   ঃাঃ 

 

৫। তডপূযদনয তথ্যাজদ   ঃাঃ 

 

৬। অন্যান্য তথ্যাজদ   ঃাঃ 

 

আজভ এই ভদভ ড রঘালণা কজযদতজছ রম, উদয ফজণ ডত দভাদয় তথ্যাজদ মথামথবাদফ পূযণ কযা ইয়াদছ। 

অতএফ আভায আজরটি ভঞ্জুদযয প্রাথ ডনা কজযদতজছ। 

 

         

 
স্বত্বাজধকাযীয 

স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 (ীর রভায) 
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পযভ- ১৩ 

   [জফজধ-৬(১) দ্রিব্য] 

 

 
আীর আদদ পূনজফ ডদফচনায আদফদনত্র 

 

 

 
স্মাযক নং-        তাজযখাঃ- 

 

 
প্রাক 

জচফ 

ভৎস্য ও প্রাজণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাদদ জচফারয়, ঢাকা। 

 

 
জফলয়াঃ- যকাদযয----------- ইং তাজযদখয আীর আদদ পূনজফ ডদফচনায জন্য আদফদন প্রদঙ্গ। 

 

 
১। স্বত্বাজধকাযীয নাভ   ঃাঃ 

 

২। জতা ফা স্বাভীয নাভ  ঃাঃ 

 

৩। ভাতায নাভ   ঃাঃ 

 

৪। জফত্মাজযত ঠিকানা   ঃাঃ 

 

৫। তডপূযদনয তথ্যাজদ   ঃাঃ 

 

৬। অন্যান্য তথ্যাজদ   ঃাঃ 

আজভ এই ভদভ ড রঘালণা কজযদতজছ রম, উদয ফজণ ডত দভাদয় তথ্যাজদ মথামথবাদফ পূযণ কযা ইয়াদছ। 

অতএফ আভায আীর আদদ পূনজফ ডদফচনায আদফদনটি  ভঞ্জুদযয প্রাথ ডনা কজযদতজছ। 

 

 

         

 
স্বত্বাজধকাযীয 

স্বাক্ষয 

 
তাজযখ- 

 (ীর রভায) 
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তপজর-১২ 

[জফজধ ৪(২) দ্রিব্য] 

জপ  

 
জফজবন্ন কযাটাগজযয আদফদন জপ, রাইদন্প জপ, নফায়ন জপ ও আজর জপ এয তাজরকা:- 

 
 

েজভক 

নং 
কযাটাগজয আদফদন জপ 

(টাকা) 
রাইদন্প জপ 

(টাকা) 
নফায়ন জপ 

(টাকা) 
আজর জপ 

(টাকা) 
রভয়াদ  

১ কযাটাগজয-১ ১০০০/- ১০,০০০/- ৫,০০০/- ৬,০০০/- রাইদন্প ইসুযয 

তাজযখ ইদত 

এক ফৎয 

২ কযাটাগজয-২ ১০০০/- ১০,০০০/- ৫,০০০/- ৫,০০০/- রাইদন্প ইসুযয 

তাজযখ ইদত 

এক ফৎয 

৩ কযাটাগজয-৩     রাইদন্প ইসুযয 

তাজযখ ইদত 

এক 
ফৎয 

ক) দদজনক ৫১ টন রথদক তদদাধ ড,  ৫০০/- ৫,০০০/- ৬০০০/- ৩০০০/- 

খ) দদজনক ১১ টন রথদক ৫০ টন ম ডত,  ৩০০/- ১০০০/- ৫০০/- ১০০০/- 

গ) দদজনক ১০ টন ম ডত। ২০০/- ৫০০/- ৩০০/- ৫০০/- 
  

 

 
যাষ্ট্রজতয আদদেদভ, 

রভাাঃ মুজবুজ্জাভান 

জজনয়য কাযী জচফ 

 

 

রভাাঃ নজরুর ইরাভ (উজচফ), উজযচারক, ফাংরাদদ যকাজয মুদ্রনারয় , রতজগাওন, ঢাকা কর্তক মুজদ্রত । 

আব্দুয যজদ (উজচফ), উজযচারক, ফাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অজপ, 

রতজগাও, ঢাকা কর্তক প্রকাজত । web site: www.bgpress.gov.bd 
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