
 

খাদ্য স্থাপনা (মিমি বেকারী ও খাোর তৈরীর কারখানা) বেডেশডনর জন্য 

মূল্যায়ন ছক 

ক্রমিক 

নং 
পালনীয় মিষয়ািমল 

প্রমিপালন 

নম্বর 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

1। প্রশাসমনক (Administrative) 12  

 
যথাযথ কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ কারখানা/খাদ্য স্থাপনার অনুডিাদন 

(কারখানার অনুডিাদন থাকডে-২, না থাকডে-০) 
২  

 
হালনাগাদ ট্রেড লাইসসন্স সংরক্ষণ 

(ডেে োইডেন্স থাকডে-১, হােনাগাদ করা থাকডে-৪, বেে োইডেন্স না থাকডে-০) 
৪  

 
ক্রয়কৃি সকল পসের চালান, ইনভসয়স, পাসচ েজ অড োর, মরমসপ্ট সংরক্ষণ 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 
প্রস্তুিকৃি খাসের মিএসটিআই অনুসিাদন 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 
ভযাট আদায় ও জিা প্রদান 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

2। পমরস্কার পমরচ্ছন্নিা (Cleanliness Standard) 23  

 

খাদ্য স্থাপনা/কারখানার বগইডের প্রডেশমুডখ োমহডর ব্যেহৃৈ জুৈা বরক-এ বরডখ মিৈডর 

মেদ্যিান স্যাডেে/জুৈােহ অন্যান্য পমরডেয় এডপ্রান, টুমপ, িাস্ক পমরোন পূেকৃ প্রডেশ এেং 

প্রডেশমুডখ মেকুইে বোপ (বকান রমিন ও গন্ধযুক্ত মেকুইে োোন ব্যেহার করা যাডে না) মদডয় 

হাৈ, মুখ পমরষ্কার এেং ট্যাডপ পা পমরস্কার কডর কারখানায় প্রডেশ মনমিৈকরণ। কারখানার 

মিৈডর পামনর কে (Tap) বেন্সর অথো কনুই অথো পা দ্বারা পমরচামেৈ হওয়া োঞ্ছনীয়। 

(প্রমৈপােন করডে-৪, না করডে-০) 

৪  

 

অনুজজমিক দূষণসরাধকসে উপযুক্ত িালাই মনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা এিং কীটপিঙ্গ, ইঁদুর, ট্রিলাসপাকা, 

টিকটিমক, সরীসৃপ প্রসিশ ট্ররাসধ রান্নাঘডরর চতুপাৃডশর দরজা এেং জানাোয় থাই-বনে স্থাপন 

করডৈ হডে যাডৈ বপাকািাকড় প্রডেশ করডৈ না পাডর এিং প্রমৈ েপ্তাডহ বপাকািাকড় 

মনয়ন্ত্রডণ ব্যেস্থা েহণেহ বরমজস্টার েংরক্ষণ করডৈ হডে। 

(যথাযথিাডে থাই-বনই স্থাপন করডে-২, প্রমৈ েপ্তাডহ বপাকািাকড় মনয়ন্ত্রডণ ব্যেস্থা েহণ 

বরমজস্টাডর েংরক্ষণ করডে-২, উিয়টি করডে-৪, না করডে-০) 

৪  

 

 

 

 

 

 

খাদ্য স্থাপনা/কারখানায় আডো োৈাে প্রডেডশর ব্যেস্থা েহণ এিং কারখানা ট্রেসক দূমষি 

িািাস দূরীকরসণ ব্যিস্থা গ্রহণ করসি হসি। রন্ধন কডক্ষ উর্ধ্ৃমুখী বিমিডেের স্থাপন করডৈ 

হডে যাডৈ কডর দূমিৈ োয়ু দূরীভূৈ হয়। আনুভূমিক বিমিডেের স্থাপন না করাই বেয়; কারণ 

এডৈ প্রমৈডেশী এেং রাস্তায় চোচেকারীরা দূিডণর স্বীকার হন। 

(কারখানায় পযাৃপ্ত আডো োৈাডের ব্যেস্থা থাকডে-১, রন্ধন কডক্ষ উর্ধ্ৃমুখী বিমিডেের স্থাপন 

করডে-২, উিয়টি থাকডে-৩, না থাকডে-০) 

৩  

  



ক্রমিক 

নং 
পালনীয় মিষয়ািমল 

প্রমিপালন 

নম্বর 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

খাদ্য স্থাপনা/কারখানার সকল আসিািপত্র (ট্রটমিল, ট্রচয়ার, ট্রে) ট্রদয়াল, ট্রিসে, কাসপ েট ও 

দরজা-জানালা সমূহ মনয়মিি জীিাণুনাশক মদসয় পমরস্কার-পমরচ্ছন্ন, কীট-পিঙ্গ মুক্ত রাখা 

মনমিিকরণ। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

 

অস্থায়ীভাসি িজেয সংরক্ষসণর জন্য মনমি েি স্থান িা পাত্র ঢাকনা দ্বারা আিদ্ধ রাখা এিং িয়ো 

আেজৃনার োস্টমেন ঢাকনাযুক্ত ও কারখানার োইডর েংরক্ষণ। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

 

টয়সলট এর পমরস্কার-পমরচ্ছন্নিাসহ উন্নি ব্যিস্থাপনা মনমিিকরণ (টয়সলট রান্নাঘর হসি পৃেক হসি)। 

(ট্রদয়াল, ট্রিসে ও ছাদ ট্রিরািিপূি েক উন্নি ব্যিস্থাপনা, মনরাপদ ও পর্ োপ্ত পামন সরিরাহ 

ব্যিস্থা, টয়সলট ট্রপপার ও টিস্যয িক্স/হযান্ড ড্রয়ার সংরক্ষণ ও টয়সলসটর ট্রভনটিসলশন ফ্যান 

সচল রাখা)। 

েয়ডেে পমরষ্কার পমরচ্ছন্ন থাকডে- 2, েয়ডেে বপপার ও টিস্যু েক্স/হুাে ড্রয়ার েংরক্ষণ -2, 

মেকুইে বোপ-2, না থাকডে-০) 

6  

 

উন্মুক্ত ও পমরডেশ দূিণ কডর এিন বড্রডনজ ব্যেস্থাপনা রাখা যাডে না। মূেৈ েকে বড্রন ও 

ৈরে িয়ো প্রোডহর রাস্তা েদ্ধ (Conceal) হডৈ হডে এেং প্রৈুাহ গরি পামন দ্বারা 

পমরস্কার করডৈ হডে। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

3। স্বাস্থযমিমধ (Hygiene) ২5  

 

মিপমিমুক্ত ও মনরাপদ (Physical, Biological & Chemical 

Contaminant Free) খাে পমরসিশন। 

(প্রমৈপােন করডে-2, না করডে-০) 

২  

 

খাসের উৎপাদন, প্রমক্রয়াকরণ, প্রস্তুিকরণ, ট্রিাড়কািদ্ধকরণ, পমরিহণ, িজুদ ও পমরসিশসন  

ট্রভৌি দূষক/ভারী ধাতু/টমক্সন/ঔষসধর ক্ষমিকর অিমশষ্াংসশর উপমস্থমি খােদ্রসব্য 

পমরহারকরণ। 

(েডতািজনক হডে-2, না হডে-০) 

২  

 

রান্নাঘসরর আসিািপত্র ও তিজসপত্র ট্রেনসলস মেসল তিমর মনমিি করসি হসি। 

(এেকে আেোেপত্র বস্টইনডেে মস্টডের হডে-৩, রান্নাঘডরর হামড়পামৈে বস্টইনডেে মস্টডের 

হডে-৩, না হডে -০ 

৬  

 

খাসোপকরণ (ট্রর্িন: িসলা, আটা, িয়দা ইিযামদ) পৃেক পৃেক ফুড কসেইনাসর (ফুড ট্রগ্রড) 

ঢাকনাযুক্ত উপাসয় সংরক্ষণ। 

(খাডদ্যাপকরণ ঢাকনাযুক্ত পৃথক ফুে বেে কডিইনাডর েংরক্ষণ করডে-2, না করডে-০) 

২  

 

পর্ োপ্ত স্যসপয় পামনর ব্যিস্থাকরণ এিং মনমদ েষ্ মিরমিসি স্বীকৃি ল্যািসরটমর কর্তেক স্যসপয় পামন 

পরীক্ষার ব্যিস্থা। 

(স্বীকৃৈ ল্যাডরেমরডৈ পরীক্ষাপূেকৃ েকুডিিে েংরক্ষণ করডে-2, না করডে-০) 

২  

 

রান্নায় মিশুদ্ধ ও মনরাপদ ট্রভাজযসিল ব্যিহার এিং দূমষি/ট্রপাড়াসিল পমরহারপূি েক খাে প্রস্তুি 

মনমিিকরণ। 

(মনরাপদ বিাজুডৈে ব্যেহার েডতািজনক হডে-২, না হডে-০) 

২  

  



 

ক্রমিক 

নং 

পালনীয় মিষয়ািমল 
প্রমিপালন 

নম্বর 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

পূডে ৃব্যেহৃৈ তৈে ও মিমি মেরাপ পুনঃব্যেহার করা যাডে না। ট্রিয়াসদািীণ ে  ও পঁচা খাে 

মিনষ্করার কার্ েক্রি গ্রহণ ও ট্ররমজষ্ার সংরক্ষণ করসি হসি।  

(পূসি ে ব্যিহৃি তিল ও মিমষ্ মসরাপ পুনঃব্যিহার না করসল-১, ট্রিয়াসদািীণ ে ও পঁচা খাে মিনষ্ 

কার্ েক্রি গ্রহণ ও ট্ররমজষ্াসর সংরক্ষণ করসল -১, না করসল-০) 

২  

 
খাদ্য েংরক্ষডণর স্থানটি বনে মদডয় বঘরাও কডর মদডৈ হডে। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 
ট্রভজাল, ট্রিয়াদউিীণ এিং ট্রলসিল মিহীন পে পমরহারকরণ। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 

অননুসিামদি ট্রকমিকযাল ট্রর্িন: রঙ (ট্রটক্সটাইল ডাই) সংসর্াজক, মপ্রজারসভটিভ ইিযামদ 

ব্যিহার পমরহারকরণ। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

 

পমরষ্কারক সািগ্রী এিং জীিাণুনাশক দ্রব্যসমূহ খােদ্রব্য হইসি আলাদা স্থাসন মনরাপসদ 

সংরক্ষণ। 

(প্রমৈপােন করডে-১, না করডে-০) 

১  

4। খােকিীসদর ব্যমক্তগি স্বাস্থযমিমধ (Personal Hygiene) ৭  

 কিীডদর জন্য Uniform/Dress (এডপ্রান, টুমপ, গ্লােে, জুৈা/বেডেে) প্রৈুাহ 

পমরস্কারপূেকৃ পমরোন মনমিৈকরণ। 

(পূণাৃঙ্গ ইউমনফি ৃপরডে-4, আংমশক পরডে-২, না পরডে-০) 

৪  

 কিীডদর হাডৈর নখ মনয়মিৈ কৈনৃ এেং হাৈ োোন ও উষ্ণ পামন দ্বারা পমরচ্ছন্ন রাখা। 

(এেকে মেিয় েঠিকিাডে পােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 অস্যস্থ  কিীডদর কডি ৃমেরৈ রাখা। 

(প্রমৈপােন করডে-১, না করডে-০) 
১  

5। সংরক্ষণ (Storage & Preservation) 2৭  

 

ব্যাসেমরয়া (স্যাঁিসেঁসি পমরসিশ, অমক্সসজন, এযামসটিক সমৃদ্ধ এিং ৪০ মডমগ্র ফ্াসরনহাইট িাপিাত্রা) 

িংশমিস্তাসর সহায়ক পমরসিশ ট্ররাধপূি েক খােশস্য সংরক্ষণ মনমিিকরণ। 

(শুষ্ক পমরডেডশ খাদ্য েংরক্ষণ করডে-২, না করডে-০) 

২  

 

ট্ররাসজন পে (০-১০ মডমগ্র ফ্াসরনহাইট), ট্ররমরজাসরটর পে (৩৪-৩৮ মডমগ্র ফ্াসরনহাইট) এিং 

শুকনা পে ঘসরর িাপিাত্রায় ট্রসলসফ্ ট্রিসে ট্রেসক ন্যযনিি ৬ ইমি উসবে সংরক্ষণ করসি হসি।  

(েঠিক ৈাপিাত্রা েজায় বরডখ খাদ্য েংরক্ষণ করডে-3, না করডে-০) 

৩  

 
খািার সি োিস্থায় ট্রঢসক এিং ট্ররমরজাসরটসর সংরক্ষণ মনমিিকরণ। 

(প্রমৈপােন করডে-3, না করডে-০) 
৩  

 
কাঁচা এিং রান্না করা খািার পৃেকভাসি সংরক্ষণ মনমিিকরণ। 

(কাঁচা এেং রান্না করা খাোর পৃথকিাডে েংরক্ষণ করডে-3, না করডে-০) 
৩  

 

ট্রিাড়কািদ্ধ/মহিাময়ি/ প্রামণজ কাঁচাখাে সরাসমর আহার্ ে খাে ট্রেসক মনরাপদ দুরুসে (নুযনিি ১২ 

ইমি) সংরক্ষণ মনমিিকরণ। 

(প্রমৈপােন করডে-৩, না করডে-০) 

৩  

  



ক্রমিক 

নং 
পালনীয় মিষয়ািমল 

প্রমিপালন 

নম্বর 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

একই মরসজ উমিজ্জ ও প্রামণজ কাঁচা খাে, সরাসমর আহার্ ে খাসের সাসে সংরক্ষণ করার 

ট্রক্ষসত্র উপসরর িাক-এ আহার্ ে খাে, িাসের িাসক উমিজ্জ খাে এিং মনসচ প্রামণজ খাে 

সংরক্ষণ মনমিিকরণ। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

 
ফুে বেে প্লামস্টক ব্যমৈৈ োোরণ প্লামস্টক পাডত্র বকান খাদ্য েস্তু েংরক্ষণ করা যাডে না। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 

প্রস্তুৈকৃৈ মিমি বেকারী ও খাোর শীৈাৈপ মনয়মন্ত্রৈ কডক্ষ পমরষ্কার পমরচ্ছন্ন এেং 

বপাকািাকড়মুক্ত কডক্ষ েংরক্ষণ করডৈ হডে। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

 

মিমি, বেকারী ও খাোডরর েকে উপকরণ িজুদ, প্রস্তুৈ ও রন্ধডন পৃথক পৃথক কক্ষ ব্যেহার 

করডৈ হডে। রন্ধন কডক্ষ মিমি িাজার পূডে ৃছানা ও ছানা হডৈ মিমির আকৃমৈ প্রদান কক্ষ 

শীৈাৈপ মনয়মন্ত্রৈ হডৈ হডে। যাডৈ কডর রন্ধনকডক্ষর মেিাক্ত বোঁয়া এেকে উপাদাডনর 

গুণাগুণ মেনি করডৈ না পাডর। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

 

মিমি, বেকারী ও খাোর তৈমরর েকে উপাদাডনর বেডেমেমেটি মনমিৈকরণ; বযিন, দুে, ছানা, 

িয়দােহ েকে উপকরডণর উৎপমিস্থে, উৎপাদডনর ৈামরখ এেং কারখানায় ব্যেহাডরর 

ৈামরখেহ বিয়াদ উিীডণরৃ ৈামরখ প্রমৈটি পডের প্যাডকডে মেমপেদ্ধ (স্থায়ী কামেডৈ) রাখডৈ 

হডে। 

(প্রমৈপােন করডে-3, না করডে-০) 

৩  

 

মিমি, বেকারী ও খাোডরর উৎপাদন ও বিয়াদ উিীডণরৃ ৈামরখেহ ব্যেহৃৈ েকে খাদ্য 

উপাদাডনর নাি, পমরিাণ ও পুমি উপাদাডনর শৈকরা হার উডেখেহ বেডেমেং এর ব্যেস্থা েহণ 

করডৈ হডে। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 

২  

6। ব্যিস্থাপনা (Management) ৬  

 

Food Safety & Hygiene এর উপর একজন Certified প্রমশক্ষক/কিকৃৈাৃ থাকডৈ হডে। 

মযমন মনয়মিৈ কিচৃারী এেং স্টাফডদর প্রমশক্ষণ ও সামি েক ব্যিস্থাপনা কাযকৃ্রি ৈদারকী করডেন 

(প্রমশক্ষণ সূচীেহ যথাযথ প্রমশক্ষণ বরমজস্টাডর েংরক্ষণ রাখডৈ হডে)। 

(Certified প্রমশক্ষক/কিকৃৈাৃ থাকডে-3, না থাকডে-০) 

৩  

 
িমনটমরং, ট্ররকড ে মকমপং এিং সংসশাধনমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ। 

(িমনেমরং, বরকে ৃমকমপং এেং েংডশােনমূেক প্রমৈকাডরর ব্যেস্থা থাকডে-1, না থাকডে-০) 
১  

 
রান্নাঘর ও োইমনং কডক্ষ পযাৃপ্ত অমি মনোৃপন ব্যেস্থা রাখডৈ হডে। 

(প্রমৈপােন করডে-২, না করডে-০) 
২  

 বিাে নম্বর  ১০০  
 

বকাডনা অমিডযাগ থাকডে ৩৩৩ এ বযাগাডযাগ করুন।          অনুডরােক্রডি   

                                                                বচয়ারম্যান 

                                                                                                                       োংোডদশ মনরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

এই মনডদশনৃােেী বেডি োঁোই কডর েকডের অেগমৈর জন্য প্রমৈষ্ঠাডনর উন্মুক্ত স্থাডন ঝুমেডয় রাখডৈ হডে। 


