
 

 

হ োটেল-হেটতোঁেোে জন্য পোলনীয় এবং সটব বোসোধোেটেে অবগতিে জন্য  

বোংলোটেশ তনেোপে খোদ্য কর্তবপটেে তনটে বশনোসমূ  

 

ক্রমিক পালনীয় মিষয়ািমল 

১। প্রশাসমনক (Administrative) 

 ট্রেড লাইসসন্স  

 ভ্যাট আদায় ও জিা প্রদান 

 ক্রয়কৃত সকল পসের চালান, ইনভ্সয়স, পাসচ েজ অড োর, মরমসপট সংরক্ষণ 

২। ট্রভ্াক্তা অমিকার (Consumer Rights) 

 ট্রভ্াক্তার সন্তুমির জন্য ট্ররসতোঁরার সামি েক পমরসিশ ও কার্ েক্রি পর্ েসিক্ষসণ রান্নঘর সচ্ছ কোঁসচর দ্বারা ট্রিমিতকরণ 

(সািময়কভ্াসি এিং কোঁসচর ট্রদয়াসলর অনুপমিমতসত মসমস কযাসিরা ও িড় িমনটর িাপন) 

 ছমিসত/ডামি ব্যিহাসরর িাধ্যসি ট্ররসতোঁরায় পমরসিমশত খাসের মূল্য তামলকা প্রদশ েন 

 ট্রভ্জালমুক্ত গুণগত িাসন উন্নত, সঠিক পমরিাসণ এিং র্থার্থ মূসল্য খাে পমরসিশন মনমিতকরণ 

 মিশুদ্ধ িাতাস প্রিাহ (প্রাকৃমতক/এয়ারকনমডশনার)সহ পর্ োপ্ত আসলার ব্যিিা মনমিতকরণ 

ধূিপান ও উচ্চ আওয়াসজ গান পমরসিশসনর িাধ্যসি িায়ু ও শব্দ দূষণ না করা 

৩। ট্রভ্াক্তাসসিা (Consumer Services) 

 সকল ট্রভ্াক্তার সমহত আন্তমরকতার সাসথ ট্রসৌজন্যমূলক শব্দ (সালাি মিমনিয়, স্বাগতি ও িন্যিাদ) ব্যিহার  

 ট্রভ্াক্তার সাসথ ভ্াসলা ব্যিহার, অমভ্সর্াগ গ্রহণ এিং র্থার্থ ব্যিিাগ্রহণপূি েক ট্রভ্াক্তাসসিা মনমিতকরণ   

 বৃদ্ধ, িমহলা ও মশশু, মিকলাঙ্গ ও প্রমতিমিসদর জন্য পৃথক খািাসরর জায়গা সংরক্ষণ ও র্থার্থ ট্রসিা প্রদান  

 িাচ্চাসদর জন্য পৃথক ট্রপাট েস কন োর সংরক্ষণ 

৪। পমরস্কার পমরচ্ছন্নতা (Cleanliness Standard) 

 খািার রুসির সকল আসিািপত্র (ট্রটমিল, ট্রচয়ার, ট্রে) ট্রদয়াল, ট্রিসে, কাসপ েট ও দরজা-জানালা সমূহ মনয়মিত জীিানুনাশক 

মদসয় পমরস্কার-পমরচ্ছন্ন, কীট-পতঙ্গ মুক্ত রাখা মনমিতকরণ  

 অনুজজমিক দূষণসরািকসে উপযুক্ত িালাই মনয়ন্ত্রণ ব্যিিা এিং কীটপতঙ্গ, ইদুর, ট্রতলাসপাকা, টিকটিমক, সমরসৃপ প্রসিশ 

ট্ররাসির ব্যিিা মনমিতকরণ। 

 ডাইমনং ও রান্নাঘর এলাকার পমরসিশ পমরস্কার-পমরচ্ছন্নতাসহ উন্নত ব্যিিাপনা মনমিতকরণ  

(ট্রিে, দরজা-জানালা, লাইট, ফ্যান, এয়ারকনমডশনার ইতযামদ পমরস্কার-পমরচ্ছন্ন ও সচল রাখা) 

 টয়সলট এর পামরস্কার-পমরচ্ছন্নতাসহ উন্নত ব্যিিাপনা মনমিতকরণ  

(ট্রদয়াল, ট্রিসে ও ছাদ ট্রিরািতপূি েক উন্নত ব্যিিাপনা, মনরাপদ ও পর্ োপ্ত পামন সরিরাহ ব্যিিা, টয়সলট ট্রপপার ও টিস্যয 

িক্স/হযান্ড ড্রয়ার সংরক্ষণ ও ট্রভ্নটিসলশন ফ্যান সচল রাখা) 

 রান্নঘর এিং আশপাশ কাপড়/ট্রচাপড় থাকা িা ট্রশািার ব্যিিা না রাখা। 

 অিায়ীভ্াসি িজেয সংরক্ষসণর জন্য মনমি েত িান িা পাত্র ঢাকনা দ্বারা আিদ্ধ রাখা এিং সহসজ পমরষ্কার ও জীিাণুমুক্ত রাখার 

ব্যিিা করা। 

  



৫। স্বািযমিমি (Hygiene)  

 মনরাপদ ও ট্রভ্জালমুক্ত (Physical, Biological & Chemical) খাে পমরসিশন। 

  ট্রর্ সকল ট্রভ্ৌত দূষক/ভ্ারী িাতু/টমক্সন/ঔষসির ক্ষমতকর অিমশিাংশ, খাসের উৎপাদন, প্রমক্রয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, 

ট্রিাড়কািদ্ধকরণ, পমরিহণ, িজুদ অথিা দূমষত পমরসিশ িা অন্য ট্রকান কারসণ খাসে উপমিত ট্রথসক খােসেব্যসক 

অমনরাপদ করসত পাসর ট্রস সকল পদাসথ ের উপমিমত খােেসব্য পমরহারকরণ।  

 রান্নাঘসরর আসিািপত্র ও ততজসপত্র ট্রেনসলস মেসল ততমর মনমিত করসত হসি। 

 খাসোপকরণ (ট্রর্িন: িসলা, আটা, িয়দা ইতযামদ) পৃথক পৃথক কমিইনাসর ঢাকনাযুক্ত উপাসয় সংরক্ষন 

 পর্ োপ্ত স্যসপয় পামনর ব্যিতাকরণ এিং মনমদ েি মিরমতসত স্বীকৃত ল্যািসরটমর কর্তেক স্যসপয় পামন পরীক্ষার ব্যিিা  

 রান্নায় মিশুদ্ধ ও মনরাপদ ট্রভ্াজযসতল ব্যিহার এিং দূমষত/ট্রপাড়াসতল পমরহারপূি েক খাে প্রস্তুত মনমিতকরণ 

 ট্রভ্জাল, ট্রিয়াদউর্ত্তীণ এিং ট্রলসিল মিহীন পে পমরহারকরণ 

 অননুসিামদত ট্রকমিকযাল ট্রর্িন: রঙ (ট্রটক্সটাইল ডাই) সংসর্াজক, মপ্রজারসভ্টিভ্ ইতযামদ ব্যিহার পমরহারকরণ  

 পমরষ্কারক সািগ্রী এিং জীিাণুনাশক েব্যসমূহ খােেব্য হইসত আলাদা িাসন মনরাপসদ সংরক্ষণ 

৬। ব্যমক্তগত স্বািযমিমি (Personal Hygiene) 

 কিীসদর জন্য Uniform/Dress (এসপ্রান, টুমপ, গ্লািস, জুতা/ট্রসসন্ডল) প্রতযাহ পমরস্কারপূি েক পমরিান 

মনমিতকরণ 

 কিীসদর হাসতর নখ মনয়মিত কতেন এিং হাত সািান ও উষ্ণ পামন দ্বারা পমরচ্ছন্ন রাখা 

 অস্যি  কিীসদর কসি ে মিরত রাখা 

৭। সংরক্ষণ (Storage & Preservation) 

 ব্যাসেমরয়া (স্যোঁতসসসত পমরসিশ, অমক্সসজন, এযামসটিক সমৃদ্ধ এিং ৪০ মডমগ্র ফ্ারসহনহাইট তাপিাত্রা) িাংশমিতাসর সহায়ক 

পমরসিশ ট্ররািপূি েক খােশস্য সংরক্ষণ মনমিতকরণ  

 ট্ররাসজন পে (০-১০ মডমগ্র ফ্ারসহনহাইট), ট্ররমরজাসরটর পে (৩৪-৩৮ মডমগ্র ফ্ারসহনহাইট) এিং শুকনা পে ঘসরর 

তািিাত্রায় ট্রসলসফ্ ট্রিসে ট্রথসক নূন্যতি ৬ ইমি উসি ে সংরক্ষণ করসত হসি। । 

 জীিানুমুক্ত পাসত্র প্রস্তুতকৃত খাে সংরক্ষণ মনমিতকরণ  

 খািার সি োিায় ট্রঢসক এিং ট্ররমরজাসরটসর সংরক্ষণ মনমিতকরণ 

 কোঁচা এিং রান্না করা খািার পৃথকভ্াসি সংরক্ষণ মনমিতকরণ  

 ট্রিাড়কািদ্ধ/মহিাময়ত/ প্রামণজ কোঁচাখাে সরাসমর আহার্ ে খাে ট্রথসক মনরাপদ দুরুসে (নুযনতি ১২ ইমি) সংরক্ষণ 

মনমিতকরণ 

 একই মরসজ উমিজ্জ ও প্রামণজ কোঁচা খাে, সরাসমর আহার্ ে খাসের সাসথ সংরক্ষণ করার ট্রক্ষসত্র উপসরর তাসক আহার্ ে খাে, 

িাসের তাসক উমিজ্জ খাে এিং মনসচ প্রামণজ খাে সংরক্ষণ মনমিতকরণ 

৮। ব্যিিাপনা (Management) 

 িমনটমরং, ট্ররকড ে মকমপং এিং সংসশািনমূলক ব্যিিা গ্রহণ 

 কিীসদর সামি েক ব্যিিাপনা ও প্রমশক্ষণ 

 

 

ট্রকাসনা অমভ্সর্াগ থাকসল ৩৩৩ এ ট্রর্াগাসর্াগ করুন।          অনুসরািক্রসি   

                                                                ট্রচয়ারম্যান 

                                                                                                                       িাংলাসদশ মনরাপদ খাে কর্তেপক্ষ 

 

 

এই মনসদশ েনািলী ট্ররসি িোঁিাই কসর সকসলর অিগমতর জন্য প্রমতষ্ঠাসনর উনু্মক্ত িাসন ঝুমলসয় রাখসত হসি। 

 

 


