
 

দধু ও দধুধর পণ্য প্রক্রিয়াজ়াতকরণ্ 

ত়াক্ররখ 

 

 FBO ন়াম 

 

 

অক্রিস়ার 

 

 প্রক্রতক্রনক্রধ 

 

 

ল়াইধসন্স ন়াম্ব়ার 

 
 ঠিক়ান়া 

 

 

 

ক্রনম্নক্রলক্রখত ক্রনধদে শ-----সম্মক্রত, অ –সম্মক্রত, সম্মক্রত আংক্রশক, প্রধ ়াজয ন়া  
িক্রমক 

সংখয়া 
ক্রনরীক্ষ়া প্রশ্ন 

 

স্ক়াক্ররং 

1 খ়াদয প্রক্রতষ্ঠ়াধনর একটি হ়ালন়াগ়াদ FSSAI ল়াইধসন্স রধযধে 
এবং এটি একটি ক্রবক্রশষ্ট স্থ়াধন প্রদক্রশেত হয 

2  

I নকশ়া ও সকু্রবধ়া 
 

  

2 খ়াদয প্র়াঙ্গধণ্র নকশ়া প ে়াপ্ত ক়াধজর জ়াযগ়া, অনুমক্রত 
রক্ষণ়্াধবক্ষণ্, পক্ররষ্ক়ার এবং মযল়া, ধুধল়া এবং কীটপতধঙ্গর 
প্রধবশ প্রক্রতধর়াধ কধর। 

2  

3 অভ্যন্তরীণ্ ক়াঠ়াধম়া এবং ক্রিটিনগুক্রল অ-ক্রবষ়াক্ত এবং অধভ্দয 
পদ়ার্ে ক্রদধয ততক্রর 

2  

4 স্দয়াল, ে়াদ এবং দরজ়াগুক্রল স্েক্রকং স্পইন্ট ব়া প্ল়াস্ট়ার, 
ঘনীভ্বন এবং ক্রশক্র ং কণ়্া স্র্ধক মুক্ত। 

2  

5 স্মধেগুক্রল নন-ক্রসপক্রর এবং আনুপ়াক্রতকভ়্াধব ঢ়াল ু 2  
6 ব়াক্রহযক পক্ররধবধশ স্খ়াল়ার সময উইধড়াজ বন্ধ এবং ইনধসট 

প্রুি ক্রিন ক্রদধয ল়াগ়াধন়া র়্াধক। 
2  

7 কীটপতধঙ্গর প্রধবশ এড়াধত দরজ়া সব প্র়াধন্ত ল়াগ়াধন়া আধে। 2  
8 সরঞ্জ়াম এবং প়াধে অল অক্রিক ততক্রর কর়া হয 2  
9 প্র়াঙ্গধন প ে়াপ্ত আধল়া রধযধে। 2  
10 প্র়াঙ্গধন প ে়াপ্ত ব়াযুচল়াচল সরবর়াহ কর়া হয। 2  
11 খ়াদয, পয়াধকক্রজং স়ামগ্রী, র়াস়াযক্রনক পদ়ার্ে, কমেচ়ারী 

ইতয়াক্রদর জনয প ে়াপ্ত স্স্ট়াধরজ সকু্রবধ়া প়াওয়া  ়ায। 
2  

12 কমীধদর স্ব়াস্থযক্রবক্রধ সকু্রবধ়া প়াওয়া  ়ায। (প ে়াপ্ত সংখযক হ়াত 
স্ধ়ায়ার সকু্রবধ়া, টধলট, স্চঞ্জ রুম, ক্রবশ্র়াম ও ক্ররধেশধমন্ট রুম 
ইতয়াক্রদ)। 

  

13* Potoble woter (মিটিং স্টান্ডার্ড স অফ IS: 10500) পণ্য উপাদান মিসসসে 
ো খাদয ো খাদয য াগাস াসগর সারসফাসসর সিংস্পসশড েযেহৃত িয়। য ায়ামিট যসমি এ 

4  



এর জনয পরীক্ষা  রা িসয়সে। 
14 ক়াাঁচ়া দধু ক্ররধসপশন  ক (RMRD) স্িইক্রলটি ls প ে়াপ্তত়া 

ক়াাঁচ়া ময়াট়াক্ররধযট আনধল়া  কর়ার সময দষূণ্ স্র়াধ কর়ার 
জনয প়াধশ এবং উপধর ক্রদধয ক্রেটধক পধড। 

2  

15 িস দষূণ্ এড়াধত ত়াপ ক্রচক্রকত্স়া দধু এবং দধু পণ্য জনয 
পরৃ্ক প্রক্রিয়াকরণ্ সকু্রবধ়া উপলব্ধ 

2  

16 খ়াদয স়ামগ্রী হয অভ্যন্তরীণ্ লয়াবধরটক্ররর ম়াধযধম অর্ব়া 
অয়াধসক্র ট  লয়াধবর ম়াধযধম পরীক্ষ়া কর়া হয। স্রকধ ে র 
জনয স্চক করুন। 

2  

II অপ়াধরশন ক্রনযন্ত্রণ্   

17 অভ্যন্তরীণ্ভ়্াধব ক্রনধে়াক্ররত  ়াউনরন স্েক্রসক্রিধকশন অনুস়াধর 
এবং অনুধম়াক্রদত ক্রবধিত়াধদর ক়াে স্র্ধক আগত স়ামগ্রী 
সংগ্রহ কর়া হয, স্রক ে গুক্রল পরীক্ষ়া করুন (স্ মন 
স্েক্রসক্রিধকশন, ন়াম এবং স্ ়াগ করুন)স্প়াষ়াক ব়া স়াপ্ল়ায়ার, 
বয়াচ নং। প্র়াপ্ত পক্ররম়াণ্ ইতয়াক্রদ)। 

2  

18 খ়াদয ক্রনর়াপত্ত়া েুাঁ ক্রকর জনয গ্রহধণ্র সময দধু এবং অনয়ানয 
ক়াাঁচ়াম়াল পক্ররদশেন কর়া হয। 

2  

19 ব়াল্ক ক্রচক্রলং স্সন্ট়াধরর ম়াধযধম প্র়াপ্ত ক়াাঁচ়া দধু, দধুধর 
ত়াপম়াে়া 5 ক্র ক্রগ্র স্সলক্রসয়াস ব়া ত়ার কম বজ়ায র়্াধক। 

2  

20 ক়াাঁচ়া দধু  খন দগু্ধজ়াত উক্রিধদ ল়ারম়াসে স্শৌইদ দ্ব়ার়া আন়া 
হয তখন দধু খ়াওয়াধন়ার 4 ঘন্ট়ার মধধয উক্রিধদ স্পৌাঁধে  ়ায 
এবং  ত ত়াড়াত়াক্রড সম্ভব ঠ়াড়া কর়া হয 5'C ব়া ত়ার কম। 

2  

21 আগত উপ়াদ়ান, আধ়া ব়া চূড়ান্ত পণ্যগুক্রল ত়াধদর ত়াপম়াে়া 
এবং আর্দ্েত়ার প্রধয়াজনীযত়া অনু ়াযী সংরক্ষণ্ কর়া হয, 
একটি স্ব়াস্থযকর পক্ররধবধশ। FIFO এবং FEFO হয চক্রচে ত। 

2  

22 দধু এক ঘণ্ট়ার মধধয সংগ্রহ স্কধে আন়া হয এবং অক্রবলধম্ব 
4°C or কম ত়াপম়াে়ায ঠ়াড়া হয। 

2  

23 প়াস্তুর়াইধজশন ত়াপম়াে়া এবং ধধর র়াখ়া (HTST এর জনয 
15 স্সধকধডর জনয 72°C স্জ়ায়াধরর সময) সঠিকভ়্াধব 
রক্ষণ়্াধবক্ষণ্ কর়া হয।(বয়াচ স্পসু্টর়াইধজশন (30 ক্রমক্রনধটর 
জনয 63°C, 1-2 sec এর জনয UHT 135°C)) 

2  

24 প়াস্তুর়াইধজশন প্রক্রিয়া স্শধষ, দধু 4°C ব়া ত়ার কম 
ত়াপম়াে়ায অক্রবলধম্ব ঠ়াড়া কর়া হয। 

2  

25* িযানফুযা চামরিং/প্রমিয়া রসণ্র সিয় প্রসয়াজনীয় সিয় এেিং যেম্পাসরাচাসরর আ ৃমত, 
রক্ষণ্াসেক্ষণ্, প ডসেক্ষণ্ এেিং যর র্ড   রা িসে। 

2  

26 ক্রহট ক্রিধট  দধু এবং দগু্ধজ়াত র্দ্ধবযর পয়াক্রকং ব়া ক্রিক্রলং 
স্ব়াস্থযকরভ়্াধব কর়া হয 

2  

27 পয়াধকক্রজং উপ়াদ়ানগুক্রল খ়াদয স্গ্র  এবং শব্দ অবস্থ়ায। 2  



28 পক্ররষ্ক়ার কর়ার র়াস়াযক্রনক পদ়ার্ে এবং অনয়ানয ক্ষক্রতক়ারক 
পদ়ার্ে েষ্টভ়্াধব ক্রনক্রদ্বেধ়ায এবং খ়াদয স্র্ধক আল়াদ়াভ়্াধব 
সংরক্ষণ্ কর়া হয। 

2  

29 খ়াদয বযবহ়াধরর জনয পক্ররবহনক়ারী  ়ানব়াহন পক্ররষ্ক়ার র়াখ়া 
হয এবং ভ়্াল স্রপলধন রক্ষণ়্াধবক্ষণ্ কর়া হয 

4  

30 30.দধু বহধনর জনয  ়ানব়াহন পক্ররবহন ক্ররকলস়াইট 
ত়াপম়াে়া (স্ খ়াধন প্রধ ়াজয) স্মট়াধত সক্ষম। 

2  

31 প্রতয়াহ়ারকৃত পণ্যগুক্রল তত্ত্ব়াবধ়াধন র়াখ়া হয এবং আক্রম 
ত়াধদর ক্রনর়াপত্ত়া ক্রনক্রিত কর়ার জনয একটি পদ্ধক্রতধত ধ্বংস 
ব়া পনুroপ্রক্রিয়া/পনুক্রনেমে়াণ্ কর়া হয। স্রকধ ে র জনয স্চক 
করুন। 

2  

III রক্ষণ়্াধবক্ষণ্ ও সয়াক্রনধটশন 
 

  

32 সরঞ্জ়াম বন্ধ কর়া (ক্রবধশষত ক্রসআইক্রপ), খ়াদয প্র়াঙ্গণ্ 
পক্ররষ্ক়াধরর সমযসচূী এবং ক্র ক্রনং অধর়াগ্র়াম অনু ়াযী কর়া 
হয। পক্ররষ্ক়ার কর়ার জনয  র়্া র্ বযবস্থ়া 

2  

33 প্রস্তুতক়ারধকর ক্রনধদে শন়া অনুস়াধর সরঞ্জ়াম এবং  ন্ত্রপ়াক্রতগুক্রলর 
প্রক্রতধর়াধমূলক রক্ষণ়্াধবক্ষণ্ ক্রনযক্রমতভ়্াধব কর়া হয। 

2  

34 পক্ররম়াপ এবং প েধবক্ষণ্ ক্র ভ়্াইস প ে়াযিধম িম়াক্রিত হয। 2  
35*  ীেপতঙ্গ মনয়ন্ত্রণ্  িডসচূী িি উপস াগী এেিং  ীেপতঙ্গ মনয়ন্ত্রণ্  া ডিি প্রমশমক্ষত এেিং 

অমিজ্ঞ  িীসদর দ্বারা সম্পন্ন  রা িয়। যর সর্ড র জনয যচ   রনু। 
4  

36 প্র়াঙ্গধন কীটপতধঙ্গর ক়া েকল়াপ ব়া সংিমধণ্র স্ক়ান লক্ষণ্ 
স্নই (ক্র ম, ল়াভ্ে , মল ইতয়াক্রদ) 

2  

37 স্েনগুক্রল প্রতয়াক্রশত প্রব়াহ স্ল়া  স্মট়াধন়ার জনয ক্র জ়াইন 
কর়া হধযধে এবং দষূণ্ক়ারীধক ধরধত ি়াাঁদ ক্রদধয সক্রিত কর়া 
হধযধে 

2  

38 খ়াদয বজে য এবং অনয়ানয বজে য জধম  ়াওয়া এড়াধত খ়াদয 
হয়াডক্রলং এল়াক়া স্র্ধক প ে়াযিধম অপস়ারণ্ কর়া হয। 

2  

39 ইেুধযন্ট ক্রিটধমন্ট প্ল়ান্ট (ইটিক্রপ) আধে 2  
40 পযক্রনষ্ক়াশন এবং বজে য ক্রনষ্ক়াশন এনভ়্াযরনধমন্ট স্প্রধশশন 

অয়াক্ট, 1986 এর অধীধন ক্রনধে়াক্ররত ম়ান অনুস়াধর কর়া হয 
2  

IV বযক্রক্তগত স্ব়াস্থযক্রবক্রধ 
 

  

41 ভ্য়াকক্রসধনর প্রস্ত়াক্রবত সমযসচূী অনু ়াযী স্র়াধগর এধন্টক্ররক 
গ্রুধপর ক্রবরুধদ্ধ ব়াক্রষেক স্মক্র ধকল পরীক্ষ়া এবং খ়াদয 
হয়াডল়ারধদর টিক়া স্দওয়া হয। স্রক ে  এর জধনয স্চক কর়া 
হয। 

2  

42 স্ক়ান স্র়াগ ব়া অসসু্থত়া ভু্গধেন ব়া স্খ়াল়া ক্ষত ব়া স্প়াড়া 
স্র়াধগ ভু্গধে এমন স্ক়ান বযক্রক্ত খ়াদয ব়া খ়াব়াধরর সংেধশে 
আস়া খ়াব়ার ব়া স়ামগ্রী হস্ত়ান্তধরর স়াধর্ জক্রডত নয  ়া 
খ়াব়াধরর সংেধশে আধস 

2  



43* খাদয িযান্ডিাররা েযমিগত দেুডিতা েজায় রাসখ (পমরষ্কার  াপড়, োাঁো নাি এেিং 
ওয়াোর প্রুফ েযাসন্ডজ ইতযামদ) এেিং েযমিগত আচরণ্ (িাত য ায়া, যখািা গয়না,মনমিদ্ধ 
 ূিপান, থতুু না যফিা ইতযামদ) 

4  

46 খ়াদয হয়াক্রডয়ারগুক্রল উপ কু্ত অয়াপ্রন, এধল়াভ্, স্হ ক্রগয়ার, 
জতু়া কভ়্ার ইতয়াক্রদ ক্রদধয সক্রিত; স্ খ়াধন প্রধয়াজন। 

2  

V প্রক্রশক্ষণ্ ও স্রক ে  র়াখ়া 
 

  

47 ক্রসধস্টধমর অভ্যন্তরীণ্/ব়াক্রহযক ক্রনরীক্ষ়া প ে়াযিধম কর়া হয। 
স্রকধ ে র জনয স্চক করুন। 

2  

48 খ়াদয বযবস়ার একটি ক়া েকর স্ভ়্াক্ত়া কমক্রপ্লন্ট ক্রনব়ারণ্ 
প্রক্রিয়া রধযধে। 

2  

49 খ়াদয হয়াডল়ারধদর প্রধয়াজনীয জ্ঞ়ান এবং sills আধে এবং 
ক্রনর়াপধদ খ়াদয পক্ররচ়ালন়া কর়ার জনয প্রক্রশক্রক্ষত। প্রক্রশক্ষণ্ 
স্রকধ ে র জনয স্চক করুন। 

2  

50*  থা থ র্কুসিসেশন এেিং যর র্ড গমুি পাওয়া  ায় এেিং এ  েের ো পসণ্যর যশি-
আইসফর জনয, য ট যেমশ িয় যসগমুি  সর রাখা িয়। 

4  

 

স্ম়াট পধযন্ট ________/110 

গ্রহ়াণ্ু ক্রচহ্ন (*) প্রশ্নগুক্রল খ়াব়াধরর উপর লক্ষণ্ীযভ়্াধব প্রভ়্াব স্িলধত প়াধর  

সম্মক্রত-উদ়াহরণ্স্বরূপ – 100 - 110 A+ 

সম্মক্রত-সধন্ত়াষজনক   -  88 -  99 A 

উন্নক্রত প্রধয়াজন        -   55 -  87 B 

অ –সম্মক্রত             - <45 - স্ক়ান স্গ্র  স্নই 


