
তারিখ ________ সময় __________

নাম ______________________
Bengali Food Service daily checklist

   দৈনরিন খাৈয পরিষেবা 

স্ব-পরিৈর্শষনি নজি তারিকা

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন
প্র/নয় সংষর্াধনী পৈষক্ষপসমূহ

1
বমি বা ডায়মিয়া সহ কিমচািীদেি প্রমিষ্ঠাদেি বাইদি িাখা হয়। কিমচািীদেি রিাদেি লে বযবহাি 

করুে।

2
হািদ ায়াি রবমসেগুমল সহজলভ্য ও িাদি সাবাে, রিায়াদল, েখ পমিষ্কাদিি ব্রাশ এবং েিি 

ও ঠাণ্ডা জল থাদক।

3
কিমচািীিা ঘে ঘে িাাঁ দেি হাি  ুদয় রেদলে এবং সঠিক হািদ ায়াি পদ্ধমি অেুসিণ কদিে 

(20 সসষকন্ড)। গ্লাভ্স পড়াি আদে হাি  ুদয় রেলুে।

4
কিমচািীদেি খামল হাদি খাওয়াি জেয প্রস্তুি ও পমিদবশদেি জেয প্রস্তুি খােয স্পশম কিা 

মেদে ।

5 খােয প্রস্তুমিি জায়োয় রকােিকি খাওয়া, পাে কিা ও িািাদকি বযবহাি েয়।

6 বযমিেি মজমেসপত্র খােয িজুি কিা ও প্রস্তুি কিাি জায়ো রথদক দূদি জিা িাখা হয়।

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন
প্র/ নয় সংষর্াধনী পৈষক্ষপসমূহ

7 কাাঁ চা খােয েীদচ ও িান্না কিা খাদেযি রথদক দূদি িজুি কিা হয়।

8 যাবিীয় খােয রিদে রথদক অন্তিঃ ছ'(6) ইমি উপদি িজুি কিা হয়।

9 খােযবস্তুগুমলদক িাদকি উপি সঠিক ক্রদি িজুি কিা হয়।

10 যাবিীয় খােযবস্তু ঢাকো মেদয় অথবা িুদড় িাখা হয়।

11
জায়োটি সাে কিাি সিঞ্জাি সহ খােয রয সব পৃষ্ঠ স্পশম কদি রসগুমল সাে ও জীবাণুিুি কিা 

হয়।

12 রিাছাি কাপড়গুমল সঠিকভ্াদব বযবহাি কিা ও জীবাণুিুি কিাি দ্রবদণ িজুি িাখা হয়।

13 ইচ্ছাকৃি দূেণ বা হস্তদেপ এড়াদি বুদে ও মেদজ পমিদবশদেি খােয পযমদবেদণ িাখুে।

রিতষি বাইষি প্র/ নয়
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন
6

14 খােযদক জরুমি আভ্যন্তিীণ িাপিাত্রায় িান্না কিা হয়।

15 পুেিায় েিি কিা -  165° F-এ 15 সসষকন্ড ধষি খােযদক পুেিায় েিি কিা হয়।

16
খােযগুমলদক িাড়ািামড় ঠাণ্ডা করুে - 140° সেষক 70° অবরধ দু'ঘণ্টাি মষধয এবং 70° 

সেষক 41° অবরধ চাি ঘণ্টাি মষধয অথবা চাি ঘণ্টাি মষধয ঘষিি তাপমাত্রা সেষক 

41° অবরধ।

17 ঠাণ্ডা কিাি লে বযবহাি কিা হয়।

18 েিি িাখা - খােযদক 140° F বা তাি উপষি িাখা হয়।

19 ঠাণ্ডা িাখা - খােযদক 41° F বা তাি নীষচ িাখা হয়।

20 খােযদক প্রস্তুি কিাি িামিখ সহ সঠিকভ্াদব রলদবল কিা হয়।

21 সািমেদেি রবমশ পুিদো িামিদখি খােয রেদল মেে।

22 থাদিমামিটাি বযবহাি কিা হয়।

23 খােয সঠিক িাপিাত্রায় রেওয়া হয়।

24 জেস্বাস্থ্য মেয়ন্ত্রক মহদসদব সিয়: অে-সাইট পদ্ধমি ও রিকডম  িাখা ও অেুসিণ কিা হয়।

25 অেুদিামেি েলাদোি পদ্ধমি বযবহৃি হয়।

ক. হাতষধায়া ও বযরিগত স্বাস্থ্যরবরধ

গ. সময় ও তাপমাত্রা

খ. দূেষণি সেষক সুিক্ষা
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তারিখ ________ সময় __________

নাম ______________________
Bengali Food Service daily checklist

   দৈনরিন খাৈয পরিষেবা 

স্ব-পরিৈর্শষনি নজি তারিকা

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন

প্রষর্াজয 

নয়
সংদশা েী পেদেপসিূহ

26 অেুদিামেি উৎস রথদক খােয রকো হয়।

27 খাবাি জায়োয় মবদক্রিাদেি সদে থাকুে।

28 পণযগুমলদি হস্তদেপ, ভ্াঙা সীল এবং গুাঁদড়া বা িিল অবদশদেি জেয পিীো কিা হয়।

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন
প্র/ নয় সংষর্াধনী পৈষক্ষপসমূহ

29
মবোি িাসায়মেকগুমলদক সঠিক ভ্াদব বযবহাি কিা হয় এবং খােয, সিঞ্জাি, বাসেপত্র, 

মলদেে, একবাি পমিদবশদেি ও একবাি বযবহাদিি সািগ্রীি রথদক দূদি িজুি কিা হয়।

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন

প্রষর্াজয 

নয়
সংষর্াধনী পৈষক্ষপসমূহ

30 খােয প্রস্তুদিি জায়োয় রকবল অেুদিামেি বযমিদেিই প্রদবশ কিদি রেওয়া হয়।

31 বযবহাদিি হািল সহ বাসেপত্র ও সিঞ্জাি সঠিকভ্াদব িজুি কিা হয়।

32
যাবিীয় সিঞ্জাি ও একবাি পমিদবশদেি সািগ্রী রিদেি রথদক অন্তিঃ ছ'ইমি (6") উপদি 

িজুি কিা হয়।

33 3-ভ্াদে মবভ্ি রবমসে ও মডশওয়াশাি রিমশে সঠিকভ্াদব কাজ কিদছ ও জীবাণুিুি কিদছ।

34 সঠিক জীবাণুিুিকিণ পিীোি মকট জায়োয় িদয়দছ ও বযবহৃি হদচ্ছ।

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন
প্র/ নয় সংষর্াধনী পৈষক্ষপসমূহ

35
রভ্ৌি সুমব াগুমল সঠিকভ্াদব সাে কিা, িেণাদবেণ কিা হদচ্ছ এবং চলাচদলি পথগুমল 

বা ািুি।

36 বযবহাি ো হদল রলামডং ডক-এি েিজাগুমল িালা রেওয়া থাদক।

রিতষি বাইষি
পর্শষবক্ষণ 

হয়রন
প্র/ নয় সংষর্াধনী পৈষক্ষপসমূহ

37 প্রমিটি রিমিজাদিটদি ও মিজাদি একটি কদি থাদিমামিটাি িদয়দছ।

38 রিমিজাদিটিগুমল 41° F বা তাি নীষচ িদয়দছ।

39
রিমিজাদিটি ও মিজািগুমলি িাপিাত্রা পযমদবেণ কিা হয়। দেমেক িাপিাত্রা রিকডম  কিদি 

একটি লে বযবহাদিি পিািশম রেওয়া হদচ্ছ।

  

চ. বাসনপত্র ও সিঞ্জাষমি সঠিক বযবহাি

ছ. র্ািীরিক সুরবধা

ক, খ, ে, ঘ, ঙ, চ ও ছ মবভ্াদেি অংশগুমলদক িমঙে রকাড-যুি কিা হদয়দছ যাদি িািা অযাডভ্ান্সড প্রযাকটিস রসন্টািস ও মিদেদসাটা মবশ্বমবেযালয় -এি এক্সদটেশে 

অমেস রথদক পাওয়া খােয সুিো স্ব-মেিীোি ছমব োইড ও রপাস্টাি রসট -এি সদে রেণীবদ্ধ থাদক। www.NACCHO.org/Publications

ঘ. অনুষমারৈত উৎস

ঙ. িাসায়রনকসমূহ

জ. সিরিজাষিটি ও রিজািগুরি
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