মিমি বেকারী ও খাোর তৈরীর কারখানা/স্থাপনায় পালনীয় এেং সে বসাধারণের অেগমৈর জন্য
োংলাণেশ মনরাপে খাদ্য কর্তপব ণের মনণে বশনাসমূহ
ক্রমিক
নং
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পালনীয় মেষয়ােমল
প্রশাসমনক (Administrative)
যথাযথ কর্তপব ে কর্তক
ব কারখানার অনুণিােন
হালনাগাে বেড লাইণসন্স সংরেে
ক্রয়কৃৈ সকল পণের চালান, ইনভণয়স, পাণচ বজ অড বার, মরমসপ্ট সংরেে
প্রস্তুৈকৃৈ খাণদ্যর মেএসটিআই অনুণিােন
ভযাট আোয় ও জিা প্রোন
পমরস্কার পমরচ্ছন্নৈা (Cleanliness Standard)
কারখানার বগইণটর প্রণেশমুণখ োমহণর ব্যেহৃৈ জুৈা বরক-এ বরণখ মভৈণর মেদ্যিান স্যাণেল/জুৈাসহ অন্যান্য পমরণধয় এণপ্রান,
টুমপ, িাস্ক পমরধান পূে বক প্রণেশ এেং প্রণেশমুণখ মলকুইড বসাপ (বকান রমিন ও গন্ধযুক্ত মলকুইড সাোন ব্যেহার করা যাণে না)
মেণয় হাৈ, মুখ পমরষ্কার এেং ট্যাণপ পা পমরস্কার কণর কারখানায় প্রণেশ মনমিৈকরে। কারখানার মভৈণর পামনর কল (Tap)
বসন্সর অথো কনুই অথো পা দ্বারা পমরচামলৈ হওয়া োঞ্ছনীয়।
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অনুজজমেক দূষেণরাধকণে উপযুক্ত োলাই মনয়ন্ত্রে ব্যেস্থা এেং কীটপৈঙ্গ, ইঁদুর, বৈলাণপাকা, টিকটিমক, সরীসৃপ প্রণেশ বরাণধ
রান্নাঘণরর চতুপবাণশর েরজা এেং জানালায় থাই-বনট স্থাপন করণৈ হণে যাণৈ বপাকািাকড় প্রণেশ করণৈ না পাণর এেং প্রমৈ
সপ্তাণহ বপাকািাকড় মনয়ন্ত্রণে ব্যেস্থা গ্রহেসহ বরমজস্টার সংরেে করণৈ হণে।
কারখানায় আণলা োৈাস প্রণেণশর ব্যেস্থা গ্রহে এেং কারখানা বথণক দূমষৈ োৈাস দূরীকরণে ব্যেস্থা গ্রহে করণৈ হণে। রন্ধন
কণে উর্ধ্বমুখী বভমিণলটর স্থাপন করণৈ হণে যাণৈ কণর দূমষৈ োয়ু দূরীভূৈ হয়। আনুভূমিক বভমিণলটর স্থাপন না করাই বেয়;
কারে এণৈ প্রমৈণেশী এেং রাস্তায় চলাচলকারীরা দূষণের স্বীকার হন।
কারখানার সকল আসোেপত্র (বটমেল, বচয়ার, বে) বেয়াল, বিণে, কাণপবট ও েরজা-জানালা সমূহ মনয়মিৈ জীোণুনাশক মেণয়
পমরস্কার-পমরচ্ছন্ন, কীট-পৈঙ্গ মুক্ত রাখা মনমিৈকরে।
অস্থায়ীভাণে েজবয সংরেণের জন্য মনমিবৈ স্থান ো পাত্র ঢাকনা দ্বারা আেদ্ধ রাখা এেং মনয়মিৈ পমরষ্কার ও জীোণুমুক্ত রাখার
ব্যেস্থা করা। িয়লা আেজবনার ডাস্টমেন ঢাকনাযুক্ত ও কারখানার োইণর সংরেে োঞ্ছনীয়।
টয়ণলট এর পমরস্কার-পমরচ্ছন্নৈাসহ উন্নৈ ব্যেস্থাপনা মনমিৈকরে;
(বেয়াল, বিণে ও ছাে বিরািৈপূে বক উন্নৈ ব্যেস্থাপনা, মনরাপে ও পয বাপ্ত পামন সরেরাহ ব্যেস্থা, টয়ণলট বপপার ও টিস্যয
েক্স/হযাে ড্রয়ার সংরেে ও বভনটিণলশন ফ্যান সচল রাখা)।
উন্মুক্ত ও পমরণেশ দূষে কণর এিন বড্রণনজ ব্যেস্থাপনা রাখা যাণে না। মূলৈ সকল বড্রন ও ৈরল িয়লা প্রোণহর রাস্তা েদ্ধ
(Conceal) হণৈ হণে এেং প্রৈযাহ গরি পামন দ্বারা পমরস্কার করণৈ হণে।
স্বাস্থযমেমধ (Hygiene)
মেপমিমুক্ত ও মনরাপে (Physical, Biological & Chemical Contaminant Free) খাদ্য পমরণেশন।
খাণদ্যর উৎপােন, প্রমক্রয়াকরে, প্রস্তুৈকরে, বিাড়কােদ্ধকরে, পমরেহে, িজুে ও পমরণেশণন বভৌৈ দূষক/ভারী
ধাতু/টমক্সন/ঔষণধর েমৈকর অেমশিাংণশর উপমস্থমৈ খাদ্যদ্রণব্য পমরহারকরে।
রান্নাঘণরর আসোেপত্র ও তৈজসপত্র বস্টনণলস মস্টণল তৈমর মনমিৈ করণৈ হণে।
খাণদ্যাপকরে (বযিন: িসলা, আটা, িয়ো ইৈযামে) পৃথক পৃথক কণিইনাণর ঢাকনাযুক্ত উপাণয় সংরেন।
পয বাপ্ত স্যণপয় পামনর ব্যেস্থাকরে এেং মনমে বি মেরমৈণৈ স্বীকৃৈ ল্যােণরটমর কর্তক
ব স্যণপয় পামন পরীোর ব্যেস্থা।
রান্নায় মেশুদ্ধ ও মনরাপে বভাজযণৈল ব্যেহার এেং দূমষৈ/বপাড়াণৈল পমরহারপূে বক খাদ্য প্রস্তুৈ মনমিৈকরে।
পূণে ব ব্যেহৃৈ তৈল ও মিমি মসরাপ পুনঃব্যেহার করা যাণে না। বিয়াণোিীে ব ও পঁচা খাদ্য মেনি করার কায বক্রি
গ্রহে ও বরমজিার সংরেে করণৈ হণে।
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খাদ্য সংরেণের স্থানটি বনট মেণয় বঘরাও কণর মেণৈ হণে।
বভজাল, বিয়ােউিীে এেং বলণেল মেহীন পে পমরহারকরে।
অননুণিামেৈ বকমিকযাল বযিন: রি (বটক্সটাইল ডাই) সংণযাজক, মপ্রজারণভটিভ ইৈযামে ব্যেহার পমরহারকরে।
পমরষ্কারক সািগ্রী এেং জীোণুনাশক দ্রব্যসমূহ খাদ্যদ্রব্য হইণৈ আলাো স্থাণন মনরাপণে সংরেে।
খাদ্যকিীণের ব্যমক্তগৈ স্বাস্থযমেমধ (Personal Hygiene)
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কিীণের জন্য Uniform/Dress (এণপ্রান, টুমপ, গ্লােস, জুৈা/বসণেল) প্রৈযাহ পমরস্কারপূে বক পমরধান মনমিৈকরে।

 কিীণের হাণৈর নখ মনয়মিৈ কৈবন এেং হাৈ সাোন ও উষ্ণ পামন দ্বারা পমরচ্ছন্ন রাখা।
 অস্যস্থ কিীণের কণিব মেরৈ রাখা।
খাদ্যদ্রব্য িজুে ও সংরেে (Storage & Preservation)
ব্যাণেমরয়া (স্যাঁৈণেঁণৈ পমরণেশ, অমক্সণজন, এযামসটিক সমৃদ্ধ এেং ৪০ মডমগ্র ফ্াণরনহাইট ৈাপিাত্রা) েংশমেস্তাণর সহায়ক
পমরণেশ বরাধপূে বক খাদ্যশস্য সংরেে মনমিৈকরে।
বরাণজন পে (০-১০ মডমগ্র ফ্াণরনহাইট), বরমরজাণরটর পে (৩৪-৩৮ মডমগ্র ফ্াণরনহাইট) এেং শুকনা পে ঘণরর ৈাপিাত্রায়
বসলণফ্ বিণে বথণক ন্যযনৈি ৬ ইমি উণর্ধ্ব সংরেে করণৈ হণে। ।
জীোণুমুক্ত পাণত্র প্রস্তুৈকৃৈ খাদ্য সংরেে মনমিৈকরে।
খাোর সে বােস্থায় বঢণক এেং বরমরজাণরটণর সংরেে মনমিৈকরে।
কাঁচা এেং রান্না করা খাোর পৃথকভাণে সংরেে মনমিৈকরে।
বিাড়কােদ্ধ/মহিাময়ৈ/ প্রামেজ কাঁচাখাদ্য সরাসমর আহায ব খাদ্য বথণক মনরাপে দুরুণে (নুযনৈি ১২ ইমি) সংরেে মনমিৈকরে।
একই মরণজ উমিজ্জ ও প্রামেজ কাঁচা খাদ্য, সরাসমর আহায ব খাণদ্যর সাণথ সংরেে করার বেণত্র উপণরর ৈাক-এ আহায ব খাদ্য,
িাণের ৈাণক উমিজ্জ খাদ্য এেং মনণচ প্রামেজ খাদ্য সংরেে মনমিৈকরে।
ফুড বগ্রড প্লামস্টক ব্যমৈৈ সাধারে প্লামস্টক পাণত্র বকান খাদ্য েস্তু সংরেে করা যাণে না।
প্রস্তুৈকৃৈ মিমি বেকারী ও খাোর শীৈাৈপ মনয়মন্ত্রৈ কণে পমরষ্কার পমরচ্ছন্ন এেং বপাকািাকড়মুক্ত কণে সংরেে করণৈ হণে।
মিমি, বেকারী ও খাোণরর সকল উপকরে িজুে, প্রস্তুৈ ও রন্ধণন পৃথক পৃথক কে ব্যেহার করণৈ হণে। রন্ধন কণে মিমি
ভাজার পূণে ব ছানা ও ছানা হণৈ মিমির আকৃমৈ প্রোন কে শীৈাৈপ মনয়মন্ত্রৈ হণৈ হণে। যাণৈ কণর রন্ধনকণের মেষাক্ত বধাঁয়া
এসকল উপাোণনর গুোগুে মেনি করণৈ না পাণর।
মিমি, বেকারী ও খাোর তৈমরর সকল উপাোণনর বেণসমেমলটি মনমিৈকরে; বযিন, দুধ, ছানা, িয়োসহ সকল উপকরণের
উৎপমিস্থল, উৎপােণনর ৈামরখ এেং কারখানায় ব্যেহাণরর ৈামরখসহ বিয়াে উিীণে বর ৈামরখ প্রমৈটি পণের প্যাণকণট মলমপেদ্ধ
(স্থায়ী কামলণৈ) রাখণৈ হণে।
মিমি, বেকারী ও খাোণরর উৎপােন ও বিয়াে উিীণে বর ৈামরখসহ ব্যেহৃৈ সকল খাদ্য উপাোণনর নাি, পমরিাে ও পুমি
উপাোণনর শৈকরা হার উণেখসহ বলণেমলং এর ব্যেস্থা গ্রহে করণৈ হণে।
ব্যেস্থাপনা (Management)
িমনটমরং, বরকড ব মকমপং এেং সংণশাধনমূলক ব্যেস্থা গ্রহে।
Food Safety & Hygiene এর উপর একজন Certified প্রমশেক/কিবকৈবা থাকণৈ হণে। মযমন মনয়মিৈ
কিবচারী এেং স্টাফ্ণের প্রমশেে ও সামে বক ব্যেস্থাপনা কায বক্রি ৈোরকী করণেন (প্রমশেে সূচীসহ যথাযথ প্রমশেে বরমজস্টাণর
সংরেে রাখণৈ হণে)।

বকাণনা অমভণযাগ থাকণল ৩৩৩ এ বযাগাণযাগ করুন।

এই মনণেশবনােলী বরণি োঁধাই কণর সকণলর অেগমৈর জন্য প্রমৈষ্ঠাণনর উন্মুক্ত স্থাণন ঝুমলণয় রাখণৈ হণে।

অনুণরাধক্রণি
বচয়ারম্যান
োংলাণেশ মনরাপে খাদ্য কর্তবপে

