
                      খাদ্য ব্যব্সা পরিচালনাকািীিা: 

1. ফর্ম রস -তে প্রদ্ত্ত লাইসসসেি একটি সরেযকাসিি অনুরলরপ সব্ সর্য় প্রাঙ্গসনি একটি রব্রিষ্ট স্থাসন 

প্রদ্িমন কিা উরচে। 

2. লাইসসরেিং কেতম পক্ষ ব্া োসদ্ি অনুসর্ারদ্ে কর্ীসদ্ি প্রাঙ্গসন প্রসয়াজনীয় প্রসব্িারিকাি রদ্ন। 

3. লাইসসসেি রিয়াকলাপ /রব্ষয়ব্স্তুসে তকানও পরিব্েম ন ব্া পরিব্েম ন সম্পসকম  কেতম পক্ষসক অব্রিে 

করুন। 

4. উৎপাদ্ন প্ররিয়া েত্ত্বাব্িান কিাি জনয কর্পসক্ষ একজন প্রযরুিগে ব্যরিসক রনসয়াগ করুন। 

উৎপাদ্ন প্ররিয়াি েত্ত্বাব্িানকািী ব্যরিসক রব্জ্ঞাসনি স্নােক িসে িসব্ রনম্নরলরখে রব্ষয় গুরলি ওপি, 

 ফুড তেকসনালরজ/তডয়ািী তেকসনালরজ/তকসর্রি/ ব্াসয়া তকসর্রি / ফুড এব্িং রনউসেসন / 

র্াইসিাব্াসয়ালরজ/ তডয়ািী তকসর্রি/  তডয়ািী ইরিরনয়ারিিং / অসয়ল তেকসনালরজ/ তেসেরিনারি সাইে/ 

তিাসেল র্যাসনজসর্ন্ট   এব্িং কযাোরিিং তেকসনালরজ । 

  এই রডগ্রী গুরল অব্িযই সিকাি অনুসর্ারদ্ে রব্শ্বরব্দ্যালসয়ি তেসক লাে কিসে িসব্।  

5. প্রসেযক খাদ্য ব্যাব্সায়ীসক ব্ারষমক রিোনম 31st তর্ এি র্সিয জর্া কসি রদ্সে িসব্। প্রসেযক দ্গু্ধ 

ব্যাব্সায়ীসক রনম্নরলরখে সর্সয়ি র্সিয জর্া কিসে িসব্(1st এরপ্রল-31st তসসেম্বি, এব্িং 1st অসটাব্ি -

31st র্াচম )। 

6.রনরিে করুন তয লাইসসে/ রনব্ন্ধসন রনসদ্ম রিে পণ্য ছাডা অনয তকান পণ্য ইউরনসে উত্পারদ্ে না িয়। 

7. খাদ্য ব্যব্সাি রব্োগ অনুসাসি সর্য়সচূী -4 অনুসাসি কািখানাি সযারনোরি এব্িং স্বাস্থযকি র্ান এব্িং 

শ্ররর্সকি স্বাস্থযরব্রি ব্জায় িাখুন। 

8.উত্পাদ্ন, কাাঁচার্াসলি ব্যব্িাি এব্িং রব্রিি দদ্রনক তিকডম  আলাদ্াোসব্ ব্জায় িাখুন। 

9.রনরিে করুন তয ব্যব্হৃে কাাঁচার্াসলি উৎস এব্িং র্ানগুরল সসব্মাত্তর্ র্াসনি িয়। 

10. ফুড রব্জসনস অপাসিেি রব্িসয়ি জনয উত্পাদ্ন, সঞ্চয় ব্া প্রকাি কিসব্ না ব্া তকান প্রাঙ্গসন 

খাদ্যদ্রব্য রব্রিি অনুর্রে তদ্সব্ না। 

11. তর্রিন ও যন্ত্রপারে রনয়রর্ে পরিষ্কাি কিাি জনয রিন-ইন-তেস রসসের্ (তযখাসন প্রসয়াজন তসখাসন) 

রনরিে করুন। 

12. তর্রিন ও যন্ত্রপারে রনয়রর্ে পরিষ্কাি কিাি জনয পরিষ্কাি-ইন-তেস রসসের্ (তযখাসন প্রসয়াজন 

তসখাসন) রনরিে করুন। 



যািা সিুরক্ষে খাদ্য সিব্িাি কসি োসদ্ি প্রসেযকসক প্ররে ছয় র্াসস অন্তে একব্াি তকাসনা এন এ রব্ এল 

অনুসর্ারদ্ে ফুড লযাব্সিেরিসে অন্তে একব্াি খাদ্য পিীক্ষা কিাসে িসব্। 

 

13.িয় ব্া তসারসমিংসয়ি স্থান তেসক সিব্িাি িতঙ্খল জসুড যেক্ষণ্ না এটি রচরলিং পরিব্িন, তোসিজ ইেযারদ্ 

সি তিষ তোিাি কাসছ তপ াঁছায়। 

14.উৎপাদ্ক/আর্দ্ারনকািক/পরিসব্িক তকব্লর্াত্র লাইসসেপ্রাপ্ত/রনব্রন্ধে রব্সিোসদ্ি কাছ তেসক 

খাদ্য পণ্য িয় -রব্িয় কিসব্ এব্িং োি তিকডম  সিংিক্ষণ্ কিসব্। 

অনযানয িেম াব্লী, 

1. তিাসেল, তিসতািাাঁ এব্িং অনযানয খাব্াসিি েসলি র্ারলক যািা রব্রিি জনয সাউোরি, রর্রষ্ট ব্া 

খাব্াসিি অনযানয রজরনস রব্রি কসি োিা তকান েেয তগাপন িাখসে পািসব্ না। এর্নরক খাদ্য সার্গ্রী 

িান্না কিসে তয রি, তোজয তেল ,ব্নস্পরে ও অনযানয উপকিণ্ এি োরলকা সম্পণূ্ম রূসপ প্রকাি কিসে 

িসব্। 

2.িান্না কিা ব্া প্রস্তুে খাব্াি রব্িয়কািী ফুড রব্জসনস অপাসিেি একটি তনাটিি তব্াডম  প্রদ্িমন কিসব্ 

যাসে রব্রিি জনয উন্মিু রনব্সন্ধি প্রকত রে িসয়সছ। 

3.উৎপারদ্ে, প্রাপ্ত ব্া রব্রিে পরির্াণ্, ব্যব্হৃে দেল ব্ীসজি প্রকত রে এব্িং অপ্রচরলে খাব্াসিি পরির্াণ্ 

এব্িং তোজয তলা তদ্রখসয় একটি তিরজোি িক্ষণ্াসব্ক্ষণ্ কিসে িসব্। 

4. উরিজ্জ তেল, তোজয তেল এব্িং োসদ্ি পণ্য উৎপাদ্নকািী ব্া প্রস্তুেকািক এই আইসনি অিীসন 

লাইসসে পাওয়াি তযাগয িসব্ন না, যরদ্ না োি রনজস্ব লযাব্সিেরি োসক। 


