ব্যব্সায়িক অংশীদারদদর জন্য তথ্য - সার্টিযিদকট
ও যন্রাপত্তা যসল-এ পযরব্তি ন্
রপ্তাযন্কৃ ত সব্ কৃ যি পদযযর জন্য আমরা আমাদদর সার্টিযিদকট প্রদান্ ব্যব্স্থার উন্নযত ঘটাযি।
এদত যন্ম্নযলযিতগুদলাদত পযরব্তি ন্ করা অন্তর্ভি ক্ত রদ়িদে:
•

রপ্তাযন্ সার্টিযিদকট

•

স্বাস্থয যব্ি়িক সার্টিযিদকদট স্বাক্ষর

•

যেিাদন্ যব্র্াগী়ি সভরক্ষা যসল-এর প্রদ়িাজন্ যসিাদন্ চালাদন্র জন্য আসল যসল৷

ব্াজাদর প্রদব্শাযিকাদরর জন্য আলাপ-আদলাচন্াকৃ ত ও সম্মত প্রতয়িন্সমূহ পযরব্যতি ত হদব্ ন্া।

রপ্তানি সার্টিনিকেট
রপ্তাযন্ যব্ি়িক সার্টিযিদকদট পযরব্তি ন্গুদলা পযয অন্ভসাদর িাদপ িাদপ ঘটদব্। পযযর্ট কিন্ আমাদদর ন্তভ ন্ রপ্তাযন্
ন্যথ্র্ভ যক্তকরয ব্যব্স্থা NEXDOC-যত লর্য হ়ি তার ওপর এই সম়িসূযচ যন্র্ি র করদব্।
কিন্ পযযগুযল NEXDOC-যত লর্য হদব্ তা যচক করুন্৷
পযরব্তি ন্গুযলদত অন্তর্ভি ক্ত রদ়িদে:
•

আদগর মত যিপাটিদমদের ন্াদমর পযরব্দতি Australian Government — ন্ামর্ট ব্যব্হার করা

•

অদেযল়িা সরকাদরর প্রতীকযচহ্ন ব্যব্হার করা

•

তাৎক্ষযযকর্াদব্ সার্টিযিদকদটর সতযতা পরীক্ষা করার জন্য একর্ট অন্ন্য কুইক যরিার (QR) যকাি েভক্ত করা

•

সার্টিযিদকদটর প্রথ্ম পৃষ্ঠা়ি আঁটাদন্া োদব্ ন্া এমন্ আদরা তথ্য অন্তর্ভি ক্ত করার জন্য প্রদ়িাজন্ অন্ভো়িী ব্াড়যত পৃষ্ঠা
সংেভক্ত করা

•

যকেভ যকেভ সার্টিযিদকদট িযাযিযমযল/ইদলক্ট্রযন্ক স্বাক্ষর ব্যব্হার করা

•

QR যকািসহ ইসভয করা হদল - সাধারণ োগকে সার্টিযিদকট ইসভয করা।

এই পযরব্তি ন্গুযল শুিভ কাগদজর সার্টিযিদকদটর জন্য। ইদলক্ট্রযন্ক সার্টিযিদকট প্রদান্ ব্যব্স্থা়ি (eCert) যকাদন্া পযরব্তি ন্ ঘটদব্
ন্া।

সংযুক্ত কুইে নরডার (QR) কোড
ন্তভ ন্ সািারয কাগদজর সার্টিযিদকটগুযলদত অন্ন্য QR যকাি অন্তর্ভি ক্ত করা হদব্। এর্ট একর্ট ব্াড়যত যন্রাপত্তা বব্যশষ্ট্য।
ব্যব্হারকারীরা সার্টিযিদকদটর সারসংদক্ষপ যদিদত QR যকাির্ট স্ক্যান্ করদত পাদরন্। তারা যব্যর্ন্ন তথ্য যন্যিত করার জন্য
এর্ট ব্যব্হার করদত পাদরন্, যেমন্:
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•

সার্টিযিদকদটর ন্ম্বর

•

পদযযর িরন্

•

সার্টিযিদকদটর ব্তি মান্ অব্স্থা

•

রপ্তাযন্কারক

•

প্রাপক

•

যপ্ররদযর তাযরি।

QR যকাির্ট যন্ম্নযলযিত উপা়ি পড়া োদব্:
•

QR যকাি পড়দত সক্ষম এমন্ যে যকাদন্া যির্াইস

অথ্ব্া
•

যিপাটিদমদের সার্টিযিদকট স্ক্যান্ার যমাব্াইল অযাযিদকশন্ ব্যব্হার কদর - ো Android Google Play Store ও Apple
App Store যথ্দক যব্ন্ামূদলয পাও়িা ো়ি।

আপযন্ েযদ সািারয QR যকাি যরিার ব্যব্হার কদরন্, তাহদল URLর্ট যে যিপাটিদমে অব্ এযিকালচার অযান্ড ও়িাটার
যরদসাদসিস-এর তার সতযতা অব্শযই োচাই করদব্ন্।

স্বাস্থ্য নিষয়ে সার্টিনিকেকট স্বাক্ষর
অদেযল়িা়ি মাংস, দভি ও দভগ্ধজাত পযয, যিম ও সামভযিক িাদদযর সব্ সার্টিযিদকট যথ্দক চীি যর্দটযরন্াযর অযিসাদরর
স্বাক্ষর অপসারয করা হদি।
সার্টিযিদকট সতযা়িদন্র উপর যর্যত্ত কদর এই স্বাক্ষদরর পযরব্দতি একজন্ যজযষ্ঠ যর্দটযরন্াযর অযিসার অথ্ব্া একজন্
অন্ভদমাযদত কমিকতি ার স্বাক্ষর ব্যব্হার করা হদব্।
2019 এর যম মাদসর যশিযদক যথ্দক অদেযল়িা়ি ইসভয করা সার্টিযিদকদট এই ন্তভ ন্ স্বাক্ষরকারীদদর স্বাক্ষর যদিা োদব্।

েকেইিাকরর সুরক্ষা নসল
1 আগস্ট 2019 যথ্দক, রপ্তাযন্ করা হদব্ এমন্ কদেইন্ারগুযলদত অদেযল়িা সরকাদরর সভরক্ষা যসল যদিদত যর্ন্ন হদব্।
এই পযরব্তি ন্ শুিভ যসই সব্ চালাদন্র যক্ষদে প্রদোজয হদব্ যেিাদন্ যিপাটিদমদের সভরক্ষা যসল প্রদ়িাজন্।

ির্িমাকি েকেইিাকরর নসল
ব্তি মাদন্ কদেইন্াদরর যসলগুযলদত ‘A’ অক্ষরর্ট যসল এর ক্রযমক ন্ম্বদরর ঠিক আদগ যলিা থ্াদক। যন্দচর েযব্দত ব্তি মান্
যসলগুদলা যদিা োদি।
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েকেইিাকরর ির্ু ি নসল
কদেইন্াদরর ন্তভ ন্ যসলগুযলদত ‘A’ অক্ষরর্ট আর যসল এর ক্রযমক ন্ম্বদরর আদগ যলিা থ্াদক ন্া। যন্দচর েযব্দত
কদেইন্াদরর ন্তভ ন্ যসলগুদলা যদিা োদি।

1 আগস্ট 2019 এর আদগ যসল করা যেসব্ চালান্ ট্রান্যজদট রদ়িদে যসগুদলাদত ব্তি মান্ যসল ব্যব্হার করা হদব্।
রপ্তাযন্ যন়্িন্ত্রয (যন্দদি যশত পযয - সািারয) আদদশ 2005 অন্ভো়িী হুড়কা ও যটম্পার যন্দদি শকারী যসলগুদলাদত একর্ট
অন্ন্য ন্ম্বর থ্াকদত হদব্।
যসল এর সভরক্ষা বব্যশষ্ট্যগুযলদত তিন্ও:
•

একর্ট হুড়কা অথ্ব্া একর্ট িাতব্ যিতােভক্ত যসল এর মদিয একর্ট অন্তর্ভি ক্ত থ্াকদব্

•

যটম্পাদরর প্রমায থ্াকদব্

•

একর্ট অন্ন্য ন্ম্বর ব্হন্ করদব্

•

ISO17712 যেইট কদেইন্ার – োযন্ত্রক যসল এর সাদথ্ সঙ্গযতপূযি হদব্৷
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রপ্তানির ডকুকমে নসকেম আপকডট
আমরা EXDOC-র পযরব্দতি একর্ট ন্তভ ন্ ব্যব্স্থা চালভ করযে োর ন্াম যন্িট এিদপাটি িকুদমদেশন্ যসদস্টম (NEXDOC)।
NEXDOC অদেযল়িার রপ্তাযন্র িকুদমে যসদস্টমদক আদরা সভরযক্ষত এব্ং ব্াযযদজযর অব্স্থা পযরব্তি দন্র প্রযত
সংদব্দন্শীল করদব্। এদত আমদাযন্কারক যদদশর অন্ভদরািকৃ ত পযরব্তি ন্গুযল অন্তর্ভি ক্ত রদ়িদে৷
NEXDOC আমাদদর যব্দযমান্ সার্টিযিদকট প্রদান্ ব্যব্স্থা অথ্ব্া রপ্তাযন্র উপর আমাদদর কতৃি পক্ষী়ি যন়্িন্ত্রয পযরব্তি ন্ কদর
ন্া।
NEXDOC ব্যব্স্থা়ি উত্তরয সম্পদকি আদরা জান্ভন্।

কযাগাকযাগ
আমরা ন্তভ ন্ রপ্তাযন্ সার্টিযিদকট ও সভরক্ষা যসল-এর ব্যব্স্থা়ি রূপান্তদরর প্রযক্র়িার্টদক োদত আদরা মসৃয করা ো়ি তা যন্যিত
করার জন্য ব্যব্সায়িক অংশীদারদদর সদঙ্গ কাজ করযে োদত ব্যব্সার কাদজ ব্যাঘাত ন্ূযন্তম হ়ি।
েযদ আপন্ার যকাদন্া প্রশ্ন, মন্তব্য অথ্ব্া উদেগ থ্াদক, তাহদল exports@agriculture gov.au ইদমইল ঠিকান্া়ি যোগাদোগ
করুন্
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