রেস্তোোঁে রেস্েশস্েে জন্য
বোাংলোস্েশ নেেোপে খোদ্য কর্তপৃ স্েে মূল্যোয়ে ছক
ক্রনিক
োং
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প্রশোসনেক
হোলেোগোে রেে লোইস্সন্স সাংেেণ।
(রেে লোইস্সন্স থোকস্ল- ১, হোলেোগোে কেো থোকস্ল- ৪, েো থোকস্ল- ০)
ভ্যোট আেোয় ও জিো প্রেোে েনশে সাংেেণ।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
খোদ্য সাংনিষ্ট সকল পস্েে চোলোে, ইেভ্স্য়স, পোস্চ ৃজ অে ৃোে, নেনসপ্ট সাংেেণ।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
পনেস্বশ ও প্রেশৃে
েোন্নোঘে স্বচ্ছ কাঁচ দ্বোেো রবনষ্টিকেণ অথবো েোন্নোঘস্ে সোিনয়কভ্োস্ব নসনস কযোস্িেো ও খোবোে স্থোস্ে
বড় িনেটে স্থোপে।
(নস.নস. কযোস্িেো থোকস্ল- ২, েোন্নোঘে স্বচ্ছ কাঁচ দ্বোেো রবনষ্টি হস্ল ৪, েো থোকস্ল- ০)
রেস্তোোঁয় পনেস্বনশি খোস্দ্যে মূল্য িোনলকো প্রেশৃে (ছনব/েোনি ব্যবহোস্েে িোধ্যস্ি)
(ছনব দ্বোেো প্রেশৃে কেস্ল- ২, েোনি ব্যবহোে কেস্ল- ৩, েো কেস্ল- ০)
রভ্জোলমুক্ত, গুণগিিোস্ে উন্নি, সঠিক পনেিোস্ণ খোদ্য পনেস্বশে নেনিিকেণ।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
নবশুদ্ধ বোয়ু প্রবোহ (প্রোকৃনিক/এয়োেকনিশেোে) সহ পর্ ৃোপ্ত আস্লোে ব্যবস্থো নেনিিকেণ।
(নবশুদ্ধ বোয়ু প্রবোস্হে ব্যবস্থো থোকস্ল- ২, আস্লোে পর্ ৃোপ্ত ব্যবস্থো থোকস্ল- ২, নবশুদ্ধ বোয়ু ও পর্ ৃোপ্ত
আস্লোে ব্যবস্থো থোকস্ল - ৪, েো থোকস্ল- ০)
ধুিপোে ও উচ্চ আওয়োস্জ গোে পনেস্বশস্েে িোধ্যস্ি বোয়ু ও শব্দ দূষণ েো কেো।
(ধূিপোেমুক্ত হস্ল- ১, শব্দ মুক্ত হস্ল- ১, ধূিপোেমুক্ত ও উচ্চ আওয়োজমুক্ত হস্ল- ২, েো হস্ল-০)
রভ্োক্তোে সোস্থ আচেণ
রভ্োক্তোে সোস্থ আন্তনেক ও রসৌজন্যমূলক আচেণ (সোলোি/শুস্ভ্চ্ছো নবনেিয়, স্বোগিি ও ধন্যবোে সূচক
শব্দ) কেো।
(রভ্োক্তোে সোস্থ আন্তনেক ও রসৌজন্যমূলক আচেণ সস্ন্তোষজেক হস্ল- ২, েো হস্ল- ০)
রভ্োক্তোে পে রথস্ক অনভ্স্র্োগ েহণ এবাং র্থোর্থ ব্যবস্থো েহণ পূব ৃক রভ্োক্তো রসবো নেনিিকেণ।
(অনভ্স্র্োগ েহণ রেনজস্টোস্ে সাংেেণ কেস্ল- ১, অনভ্স্র্োগ েহণ পূব ৃক ব্যবস্থো নেস্ল- ১, েো কেস্ল- ০)
বৃদ্ধ, িনহলো, নশশু ও প্রনিবনিস্েে খোবোস্েে জন্য পৃথক জোয়গো সাংেেণ ও র্থোর্থ রসবো প্রেোে
নেনিিকেণ।
(পৃথক জোয়গো থোকস্ল- ৩, েো থোকস্ল- ০)
নশশুস্েে জন্য পৃথক রপোট ৃস কণ ৃোে সাংেেণ।
(থোকস্ল- ২, েো থোকস্ল- ০)
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পনেস্কোে পনেচ্ছন্নিোসহ লগ বই সাংেেণ
খোবোে স্থোস্েে সকল আসবোবপত্র (রটনবল, রচয়োে, রে) রেয়োল, রিস্ে, কোস্পৃট ও েেজো-জোেোলো সমূহ
নেয়নিি জীবোনুেোশক নেস্য় পনেস্কোে-পনেচ্ছন্ন কেো, কীট-পিঙ্গ মুক্ত েোখো।
(টোইলস্ থোকস্ল- ১, আসবোবপত্র পনেষ্কোে পনেচ্ছন্ন থোকস্ল- ১, েো থোকস্ল- ০)
অনুজজনবক দূষণ রেোধকস্ে রেস্তোোঁয় উপযুক্ত বোলোই নেয়ন্ত্রণ ব্যবস্থো এবাং কীটপিঙ্গ, ইঁদুে,
রিলোস্পোকো, টিকটিনক, সনেসৃপ প্রস্বশ রেোস্ধে ব্যবস্থো নেনিিকেণ।
(কীটপিঙ্গ মুক্ত থোকস্ল-১, প্রোনিষ্ঠোনেকভ্োস্ব কীটপিঙ্গ ব্যবস্থোপেোে সিথ ৃস্ে েলীল থোকস্ল- ২, েো থোকস্ল- ০)
েোইনোং ও েোন্নোঘে এলোকোে পনেস্বস্শে পনেস্কোে-পনেচ্ছন্নিোসহ উন্নি ব্যবস্থোপেো নেনিিকেণ।
(রিস্ে, েেজো-জোেোলো, লোইট, ফ্যোে, এয়োেকনিশেোে ইিযোনে পনেস্কোে-পনেচ্ছন্ন ও সচল েোখো)।
(েেজো-জোেোলো, লোইট, ফ্যোে, এয়োেকনিশেোে ইিযোনে পনেষ্কোে পনেচ্ছন্ন থোকস্ল- ২ , েো থোকস্ল- ০)
টয়স্লট নেয়নিি পনেষ্কোে-পনেচ্ছন্ন েোখোসহ এে স্বোস্থযসম্মি উন্নি ব্যবস্থোপেো নেনিিকেণ
(টয়স্লট রপপোে ও টিস্যয বক্স/হযোি ড্রয়োে সাংেেণ, নলকুইে রসোপ (ফুে রেে) এবাং পর্ ৃোপ্ত নেেোপে পোনে
সেবেোহ ব্যবস্থো)।
(টয়স্লট পনেষ্কোে পনেচ্ছন্ন থোকস্ল- ২, টয়স্লট রপপোে ও টিস্যয বক্স/হযোি ড্রয়োে সাংেেণ -২, নলকুইে
রসোপ (ফুে রেে)-২, েো থোকস্ল- ০)
েোন্নোঘে বো আস্শপোস্শ কোপড়-রচোপড় েোখো এবাং রশোবোে ব্যবস্থো েো কেো।
(প্রনিপোলে হস্ল-১, েো হস্ল- ০)
বজৃয সাংেেস্ণে স্থোে বো পোত্র ঢোকেো দ্বোেো আবদ্ধ েোখো এবাং সহস্জ পনেষ্কোে ও জীবোণুমুক্ত েোখোে ব্যবস্থো কেো।
(বজৃয সাংেেস্ণে পোত্র ঢোকেো দ্বোেো আবদ্ধ ও পনেচ্ছন্ন হস্ল-২, েোষ্টনবে েোন্নোঘস্েে বোইস্ে েোখস্ল-১, েো হস্ল-০)
খোদ্য ব্যবস্থোপেোে জন্য অনুসেেীয় স্বোস্থযনবনধ
নবপনি মুক্ত ও নেেোপে (Physical, Biological & Chemical) খোদ্য পনেস্বশে।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
খোস্দ্যে প্রনক্রয়োকেণ, প্রস্তুিকেণ, রিোড়কোবদ্ধকেণ, পনেবহণ, িজুে ও পনেস্বশস্ে রভ্ৌি দূষক/ভ্োেী
ধোতু/টনক্সে/ঔষস্ধে েনিকে অবনশষ্টোাংস্শে উপনস্থনি পনেহোেকেণ।
(সস্ন্তোষজেক হস্ল-২, েো হস্ল- ০)
েোন্নোঘস্ে রস্টইেস্লস নস্টস্লে তিজসপত্র ও আসবোবপস্ত্রে ব্যবহোে নেনিি কেস্ি হস্ব।
(আসবোবপত্র রস্টইেস্লস নস্টস্লে হস্ল- ৩, েোন্নোঘস্েে তিজসপত্র রস্টইেস্লস নস্টস্লে হস্ল- ৩, েো হস্ল -০)
খোস্দ্যোপকেণ (রর্িে: িসলো, আটো, িয়েো ইিযোনে) ঢোকেোযুক্ত পৃথক ফুে রেে কস্েইেোস্ে সাংেেণ।
(খোস্দ্যোপকেণ ঢোকেোযুক্ত পৃথক কস্েইেোস্ে সাংেেণ কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
নেনে ৃষ্ট নবেনিস্ি স্বীকৃি ল্যোবস্েটনে কর্তক
ৃ স্যস্পয় পোনে পেীেোে ব্যবস্থো নেনিিকেণ।
(স্বীকৃি ল্যোস্েটনেস্ি পেীেোপূব ৃক েকুস্িেস সাংেেণ কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
েোন্নোয় নেেোপে রভ্োজযস্িল ব্যবহোে এবাং দূনষি/রপোড়ো রিল পনেহোে পূব ৃক নেেোপে খোদ্য প্রস্তুি
নেনিিকেণ। (নেেোপে রভ্োজযস্িল ব্যবহোে সস্ন্তোষজেক হস্ল- ২, েো হস্ল- ০)
অেনুস্িোনেি রকনিকযোল রর্িে: েঙ (রটক্সটোইল েোই), নপ্রজোেস্ভ্টিভ্ ইিযোনে ব্যবহোে পনেহোেকেণ।
(কৃনত্রি/েোসোয়নেক েঙ, নপ্রজোেস্ভ্টিভ্ ইিযোনে ব্যবহোে েো কেস্ল- ২, কেস্ল- ০)
পনেষ্কোেক সোিেী এবাং জীবোণুেোশক দ্রব্যসমূহ খোদ্যদ্রব্য হইস্ি আলোেো স্থোস্ে নেেোপস্ে সাংেেণ।
(আলোেো কস্ে সাংেেণ কেস্ল- ১, েো কেস্ল- ০)
রভ্জোল, রিয়োেউিীণ এবাং রলস্বল নবহীে (নেেোপে খোদ্য কর্তপৃ স্েে রলস্বল নবনধিোলো, ২০১৭) পে
পনেহোেকেণ।
(এসকল পে ব্যবহোে েো কেস্ল-১, কেস্ল-০)
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৬

খোদ্যকিীস্েে ব্যনক্তগি স্বোস্থযনবনধ (লগ বই সাংেেণ)
খোদ্য কিীস্েে জন্য Uniform (এস্প্রোে, টুনপ, গ্লোবস, জুিো/রসস্িল) প্রিযহ পনেস্কোেপূব ৃক পনেধোে
নেনিিকেণ। (পূণ ৃোঙ্গ ইউনেফ্িৃ পেস্ল- ৪, আাংনশক পেস্ল- ২, েো পেস্ল – ০)
খোদ্যকিীস্েে হোস্িে েখ নেয়নিি কিৃে, সোবোে ও গেি পোনে দ্বোেো হোি পনেস্কোে েোখো এবাং অস্যস্থ
খোদ্যকিীস্েে কস্িৃ নবেি েোখো (লগ বই সাংেেণ)।
(এসকল নবষয় সঠিকভ্োস্ব পোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল-০)

৭।

২

১৯

খোদ্যদ্রব্য িজুে ও সাংেেণ
স্যাঁিস্েঁস্ি পনেস্বস্শ খোদ্য সাংেেণ েো কেো।
(শুষ্ক পনেস্বস্শ খোদ্য সাংেেণ কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
ঠোিো ও শীিল খোদ্যদ্রব্য ৫● রসলনসয়োস িোপিোত্রোে নেস্চ, নহিোনয়ি খোদ্য িোইেোস ১৮● রসলনসয়োস িোপিোত্রো বো
উহোে নেস্চ এবাং খুচেো নবক্রস্য়ে উস্েস্ে প্রেনশৃি নহিোনয়ি খোদ্য িোইেোস ১২● রসলনসয়োস িোপিোত্রো বো উহোে
নেস্চ সাংেেণ, গেি খোবোে ৬৩● রসলনসয়োস িোপিোত্রো বো উহোে উপস্ে এবাং ঠোিো ও শীিল খোদ্যদ্রব্য ৫●
রসলনসয়োস িোপিোত্রোে নেস্চ পনেস্বশে কেস্ি হস্ব।
(সঠিক িোপিোত্রো বজোয় রেস্খ খোদ্য সাংেেণ কেস্ল- ৩, েো কেস্ল- ০)
শুকস্েো পে ঘস্েে িোপিোত্রোয় রসলস্ফ্ (রিস্ে রথস্ক ন্যযেিি ৬ ইনি উস্বৃ) সাংেেণ কেস্ি হস্ব।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
খোদ্যদ্রব্য সব ৃোবস্থোয় রঢস্ক, জীবোণুমুক্ত পোস্ত্র (ফুে রেে) এবাং রেনিজোস্েটস্ে সাংেেণ নেনিিকেণ।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ৩, েো কেস্ল- ০)
কাঁচো এবাং েোন্নো কেো খোবোে পৃথকভ্োস্ব সাংেেণ নেনিিকেণ।
(কাঁচো এবাং েোন্নো কেো খোবোে পৃথকভ্োস্ব সাংেেণ কেস্ল- ৩, েো কেস্ল- ০)
রিোড়কোবদ্ধ/নহিোনয়ি/ প্রোনণজ কাঁচো খোদ্য সেোসনে আহোর্ ৃ খোদ্য রথস্ক নেেোপে দূেস্ে (নুযেিি ১২ ইনি)
সাংেেণ নেনিিকেণ।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ৩, েো কেস্ল- ০)
একই নিস্জ উনিজ্জ ও প্রোনণজ কাঁচো খোদ্য, সেোসনে আহোর্ ৃ খোস্দ্যে সোস্থ সাংেেণ কেোে রেস্ত্র উপস্েে িোস্ক
আহোর্ ৃ খোদ্য, িোস্েে িোস্ক উনিজ্জ খোদ্য এবাং নেস্চ প্রোনণজ খোদ্য সাংেেণ নেনিিকেণ।
(প্রনিপোলে কেস্ল- ২, েো কেস্ল- ০)
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খোদ্য ব্যবসোয় কিৃচোেী ব্যবস্থোপেো
Food Safety & Hygiene এে উপে একজে Certified প্রনশেক/কিৃকিৃো/কিৃচোেী থোকস্ি
হস্ব। নর্নে নেয়নিি কিৃচোেী এবাং স্টোফ্স্েে প্রনশেণ ও সোনব ৃক ব্যবস্থোপেো কোর্ ৃক্রি িেোেকী কেস্বে (প্রনশেণ
সূচীসহ র্থোর্থ প্রনশেণ রেনজস্টোে সাংেেণ েোখস্ি হস্ব)।
(Certified প্রনশেক/কিৃকিৃো থোকস্ল-৩, েো থোকস্ল-০)
খোদ্যকিীস্েে সোনব ৃক ব্যবস্থোপেো ও নেয়নিি প্রনশেণ।
(ব্যবস্থোপেো ও নেয়নিি প্রনশেণ কেোস্ল- ১, প্রনশেণ রেনজষ্টোে-১, েো কেোস্ল- ০)
িনেটনোং, রেকে ৃ নকনপাং এবাং সাংস্শোধেমূলক প্রনিকোস্েে ব্যবস্থো থোকস্ি হস্ব।
(িনেটনোং, রেকে ৃ নকনপাং এবাং সাংস্শোধেমূলক প্রনিকোস্েে ব্যবস্থো থোকস্ল- ১, েো থোকস্ল- ০)
েোন্নোঘে ও েোইনোং কস্ে পর্ ৃোপ্ত অনি নেব ৃোপে ব্যবস্থো েোখস্ি হস্ব।
(েোন্নোঘে অনি নেব ৃোপে ব্যবস্থো থোকস্ল-১, েোইনোং অনি নেব ৃোপে ব্যবস্থো থোকস্ল -১, েো থোকস্ল- ০)

রিোট েম্বে
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রকোস্েো অনভ্স্র্োগ থোকস্ল ৩৩৩ এ রর্োগোস্র্োগ করুে।
অনুস্েোধক্রস্ি
রচয়োেম্যোে
বোাংলোস্েশ নেেোপে খোদ্য কর্তৃপে
এই নেস্েশৃেোবলী রিস্ি বাঁধোই কস্ে সকস্লে অবগনিে জন্য এবাং প্রনিষ্ঠোস্েে সকস্লে প্রনিপোলস্েে জন্য উন্মুক্ত স্থোস্ে ঝুনলস্য় েোখস্ি হস্ব।

প্রোপ্ত
েম্বে

